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Jesteś PRZEDSIĘBIORCZY – Czytaj AGRO
Jak zaprenumerować AGRO na rok 2017?
Wzorem lat poprzednich nasz miesięcznik w 2017 r. będzie rozprowadzany na zasadach nieodpłatnych. Jego odbiorcy 
zobowiązani są natomiast pokryć koszty wysyłki pocztowej. Wysyłka comiesięczna AGRO – pod jeden wskazany adres 
– przez cały 2017 r. będzie identyczna jak 5 lat temu i wynosić będzie:
    1 egz. lub 2 egz. – 40  zł, 5 egz. – 70 zł
    10 egz. – 110 zł, 20 egz. – 180 zł
Dla odbiorców zbiorowych – WODR, agrofi rm, jednostek administracji samorządowej, biur poselskich, giełd i rynków 
hurtowych, banków, sołectw, placówek naukowo-badawczych, uczelni wyższych oraz średnich szkół rolniczych i agro-
biznesowych itp. – zostaje utrzymana możliwość otrzymywania miesięcznika AGRO na zasadach specjalnych. W tym 
przypadku comiesięczna wysyłka miesięcznika AGRO w paczkach będzie w skali rocznej kosztować odbiorcę przy: 
50 egz. – 230 zł; 100 egz. – 400 zł

Zamówienia na prenumeratę AGRO prosimy kierować mailem (nasz e-mail: agroredakcja@agroredakcja.pl) lub drogą 
pocztową. Można też stosowną kwotę opłaty prenumeraty AGRO na 2017 r., podając swoje dane adresowe, przekazać 
na konto:

ELA-PRESS, 02-203 Warszawa, ul. Kurhan 14 A, lok. 8
nr 96 1050 1025 1000 0090 6023 1272
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AgroRedakcja

Szanowni Czytelnicy!

Do Państwa rąk trafia styczniowe AGRO o numerze 102, a w nim obszerna 
foto-relacja z bardzo udanej Gali Agroprzedsiębiorca RP 2016 oraz cało-

stronicowymi prezentacjami zdobywców tytułów: Wybitny Agroprzedsiębior-
ca RP 2016, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016 oraz Zasłużony Promotor 
Agrobiznesu RP 2016. Państwa szczególnej uwadze polecamy także lekturę 
AgroPlatformy ODR z najciekawszymi przedrukami z wybranych miesięczni-
ków Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Redakcja AGRO

               – Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych 
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel. 600 079 010  

e-mail: agroredakcja@agroredakcja.pl, www.agroredakcja.pl
Rada Programowa AGRO: prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej) – przewodniczący oraz członkowie – Waldemar Broś 
(Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich), prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer 
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Rajmund Paczkowski (Krajowa Rada 

Drobiarstwa Izba Gospodarcza), Andrzej Kuczyński (Federacja Gospodarki Żywnościowej), 
Andrzej Muszyński (Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych), Maciej Paradowski 

(Stowarzyszenie AgroBiznesKlub) i Mieczysław Twaróg (Stowarzyszenie Eksporterów Polskich).
Redaguje: Leon Wawreniuk – redaktor naczelny i Zespół 

Ceny ogłoszeń i reklam: 1 kolumna A-4 – 4800 zł, 1/2 kolumny – 2500 zł, 
1/3 kolumny – 1700 zł, 1/4 kolumny – 1300 zł; plus 23% VAT. Możliwość negocjacji cen.

     Jak poprawić pozycję rolników 
w łańcuchu żywnościowym?

     Kalendarium targów 
rolno-spożywczych w Polsce 2016

     AgroPorady domowe

Ponadto 
w numerze

Bariery rozwoju  
rolnictwa ekologicznego w Polsce

– Dostrzegając szansę, jaką dla polskich producentów rolnych jest rolnictwo 
ekologiczne, zarówno w odniesieniu do rynku Unii Europejskiej, jak i możliwo-
ści eksportu płodów rolnych do państw trzecich, działania na rzecz rozwoju tego 
sektora produkcji zostały włączone do Programu działań Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Ich skuteczna realizacja wymaga jednak 
z jednej strony kompleksowego, strategicznego podejścia, z drugiej zaś ścisłej 
współpracy ze środowiskiem producentów i przetwórców – stwierdził Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, otwierając 16 stycznia 2017 r. spotka-
nie poświęcone barierom rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.

n W ramach ogłoszonego przez MRiRW  
programu walki z afrykańskim pomo-
rem świń, oprócz szeroko kontynu-
owanej kampanii informacyjnej o  za-
grożeniach związanych z ASF oraz 
sposobami ich uniknięcia, przewidziane 
są następujące działania: polowania na 
dorosłe samice dzika, ubój świń w stre-
fach ASF w przypadku wystąpienia tej 
choroby u dzików, pobieranie próbek 
do badań laboratoryjnych i kontrole 
gospodarstw pod kątem spełniania 
zasad bioasekuracji oraz wzmocnienie 
środków bioasekuracji na drogowych 
przejściach granicznych z Białorusią 
i Ukrainą. Przewidywane ogólne koszty 
realizacji tego programu na terytorium 
Polski w 2017 r. wyniosą 25,2 mln zł, 
z czego 22,2 mln zł MRiRW chce pozy-
skać z Unii Europejskiej.
n Od 18 stycznia rolnicy  ubiegający 
się o uzyskanie wsparcia finansowego 
w ramach poddziałania „Premie dla 
młodych rolników” z PROW 2014-2020 
wszystkie formalności z tym związane 
muszą załatwiać w oddziałach regional-
nych ARiMR (wcześniej było to w biu-
rach powiatowych).
n ARR przypomina, że tylko do 14 lu-
tego br. można będzie składać w Od-
działach Terenowych ARR wnioski 
o  płatność na redukcję dostaw mleka 
za I okres ograniczenia (październik, li-
stopad, grudzień 2016 r.). O przyznanie 
pomocy na redukcję dostaw mogli ubie-
gać się producenci, którzy w lipcu 2016 
r. dostarczali mleko do podmiotów sku-
pujących oraz w  jednym z wyznaczo-
nych trzymiesięcznych okresów i którzy 
ograniczyli dostawy mleka w stosunku 
do analogicznego trzymiesięcznego 
okresu poprzedniego roku kalendarzo-
wego, tzw. okresu referencyjnego.
n Według Związku Sadowników RP: 
przyznany Polsce na 2017 r.  przez Ko-
misję Europejską limit w wysokości 90 
tys. ton owoców na wycofywanie owo-
ców z rynku  w związku ze stratami wy-
nikającymi z rosyjskiego embarga jest 
daleko niewystarczający. Bez urucho-
mienia dużego mechanizmu wycofywa-
nia owoców, trudno będzie o dobre ceny 
skupu jabłek. Przypomnijmy w 2016 r. 
limit ten opiewał na 300 tys. ton.
n ARR poinformowała, że Platforma 
Usług Elektronicznych jest już dostęp-
na dla beneficjentów za pośrednictwem 
strony internetowej ARR. PUE, która 
zastąpiła funkcjonującą przedtem  apli-
kację e-Wnioski, daje możliwość składa-
nia wniosków drogą elektroniczną.

AgroZnaki

Gala  
Agroprzedsiębiorca 
RP 2016

Patrz  str. 4-22

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że 
pomimo ponoszonych nakładów finan-
sowych i podejmowanych działań sek-
tor rolnictwa ekologicznego nie rozwija 
się w  tempie odpowiadającym oczeki-
waniom. – Postulaty otrzymywane od 
organizacji społecznych, reprezentu-
jących producentów ekologicznych, 
zwracają uwagę na konieczność doko-
nania rewizji dotychczasowego podej-
ścia resortu w tym zakresie. 

Spotkanie służyło ocenie i rewizji Ra-
mowego Programu Działań dla Żyw-
ności i  Rolnictwa Ekologicznego na l. 
2014-2020. – Kolejnymi wyzwaniami, ja-
kie stoją przed nami, są procedowane 
obecnie zmiany przepisów Unii Euro-
pejskiej, regulujące zasady funkcjono-

wania systemu rolnictwa ekologiczne-
go – zwrócił uwagę minister Krzysztof 
Jurgiel, apelując o przedyskutowanie 
polskiego stanowiska w tej sprawie.

Minister poinformował również 
o  przygotowywanych propozycjach 
zmian w zakresie działań wspierają-
cych rolnictwo ekologiczne w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Jego zdaniem istotne jest, aby 
formuła wsparcia była zdefiniowana w 
taki sposób, by pieniądze te były fak-
tycznie efektywnie wykorzystywane 
przez rolników i przetwórców ekolo-
gicznych. Ponadto rozwiązania powin-
ny być akceptowane przez większość 
uczestników tego rynku.

 Źródło – MRiRW



Noworoczna Gala Agrobiznesu 2017
VI Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu” na SGGW

Tradycyjna Noworoczna Gala Agrobiznesu, nad którą Honorowy Patronat objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel 
i Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu europejskiego dr Czesław Siekierski, odbędzie się 24 stycznia 2017 r. 
w Auli Kryształowej SGGW. Zostanie ona poprzedzona – jak co roku – Konfrontacjami „Drogi do AgroSukcesu” na wybranych wydziałach 
tej najstarszej i największej uczelni rolniczej w Polsce.

AgroPromocja

K
onfrontacje „Drogi do AgroSuk-
cesu” to kontynuacja pomysłu 
sprzed 6 lat, kiedy w Auli Krysz-
tałowej SGGW wybitni repre-
zentanci polskiego rolnictwa 

i agrobiznesu – laureaci konkursów Agro-
przedsiębiorca RP i AgroLiga odpowia-
dali na pytania studentów i pracowników 
naukowych SGGW o źródła ich dużych 
sukcesów gospodarczych. 

W tym roku organizatorzy tego przed-
sięwzięcia – Stowarzyszenie AgroBiz-
nesKlub, Rektor SGGW prof. Wiesław 
Bielawski i Redakcja AGRO – zdecy-
dowali się przeprowadzić równoczesne 
Konfrontacje na 7 wydziałach SGGW.

W barwach nieformalnej AgroAkade-
mii Umiejętności Praktycznych, afilio-
wanej przy Stowarzyszeniu AgroBiz-
nesKlub i Redakcji AGRO, znajdą się, 
podobnie jak w latach poprzednich, 
najlepsi w kraju rolnicy, agrobiznesmeni 
oraz działacze gospodarczy, którzy po-
dzielą się przed młodzieżą akademicką 
i kadrą naukowo-dydaktyczną SGGW 
swoimi wielce znaczącymi doświadcze-
niami i ogromnym dorobkiem.

Wydział Nauk o Zwierzętach będzie 
gościć: Janusza Kasztelewicza, właści-
ciela Gospodarstwa Pasiecznego „Są-
decki Bartnik” w Stróżach (woj. ma-

łopolskie) i Ryszarda Sułkowskiego, 
właściciela firmy „Stolarstwo i Tartacz-
nictwo” w Bolkowie (woj. dolnośląskie). 

Wydział Nauk o Żywieniu odwiedzą 
przedstawiciele firmy „Podlaska Chata” 
w Sokołach (woj. podlaskie): Andrzej 
Józefczuk, właściciel i Aneta Buszko, 
technolog.

Gościem Wydziału Nauk o Żywności 
będzie Jerzy Just, twórca i współwła-
ściciel firmy SemCo w Śmiłowie (woj. 
wielkopolskie). 

Na Wydział Nauk Ekonomicznych  
przybędą: Tadeusz Leśniewski, wła-
ściciel gospodarstwa rolnego w Cochu 
(woj. wielkopolskie), Jarosław Górski, 
właściciel gospodarstwa rolnego w Zają-
cu (woj. mazowieckie) i Maciej Michal-
ski, prezes Fermy Drobiu w Popowie  
(woj. zachodniopomorskie), a także eu-
roposeł dr Czesław Siekierski, przewod-
niczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Parlamentu Europejskiego. Drugie 
spotkanie na Wydziale Nauk Ekono-
micznych, które poprowadzi Marek Ku-
pis, będzie mieć charakter warsztatowy 
i poświęcone zostanie autoprezentacji.

Na Wydział Inżynierii Produkcji zawi-
tają: Tadeusz i Marcin Szepietowscy, 
współwłaściciele firmy Gama w Wyso-
kiem Mazowieckiem (woj. podlaskie) 

oraz prof. Tadeusz Pawłowski, dyrektor 
Przemysłowego Instytutu Maszyn Rol-
niczych w Poznaniu.

Na Wydziale Ogrodnictwa,  Biotechno-
logii i Architektury Krajobrazu zameldują 
się Sylwia i Zdzisław Wawrzyńczyk, wła-
ściciele Gospodarstwa Specjalistycznego 
– Uprawa Warzyw Gruntowych w Nowym 
Miasteczku (woj. lubuskie). 

Wydział Rolnictwa i Biologii odwie-
dzą: Teresa Kośmicka, prezes Spół-
dzielni Produkcji Rolnej Agrofirma 
w  Skórzewie (woj. wielkopolskie) oraz 
Alicja i Krzysztof Spychalscy – właści-
ciele gospodarstwa rolnego w Pikutko-
wie (woj. kujawsko-pomorskie). 

Podsumowanie Konfrontacji „Drogi 
do AgroSukcesu” nastąpi podczas No-
worocznej Gali Agrobiznesu 2017. W jej 
programie znajdą się ponadto: wrę-
czenie nagród laureatom konkursów 
redakcji AGRO – Agroprzedsiębiorca 
RP 2016 (tym, którzy nie mogli odebrać 
szabli oficerskich podczas grudniowej 
Gali Agroprzedsiębiorca RP), „Kwate-
ry na Medal 2016” i „AgroKlasa ODR 
2016” oraz uhonorowanie wyróżniają-
cych się rolników i agroprzedsiębiorców 
Odznakami „Zasłużony dla Rolnictwa”, 
nadanymi przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

T A K  b y ł o  p r z e D  r o K I e m …
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Jak poprawić pozycję rolników  
w łańcuchu żywnościowym?
Funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności, pozycja rolników w tymże łańcuchu oraz kwestie 
nieuczciwych praktyk handlowych – były wielokrotnie omawiane na forum Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, chyba jak żaden inny temat dotychczas. Od 2010 r. 
Parlament przyjął trzy konkretne rezolucje skupiające się na braku równowagi i nadużyciach 
w łańcuchu dostaw żywności, a ostatnia pochodzi z czerwca ubiegłego roku.

magazyn ludzi przedsiębiorczych  ||  3

AgroPolityka

Pa-

P
owszechnie do wspominanego 
łańcucha zalicza się trzy sekto-
ry: rolnictwo, branżę przetwór-
stwa żywności i dystrybucję. 
Należy zauważyć, że na prze-

strzeni ostatnich 20 lat wartość dodana 
dla rolnictwa w tym łańcuchu zmala-
ła o prawie jedną trzecią, z 31 do 21%, 
podczas gdy udział detalistów wzrósł 
z 38 do 51%, a przetwórców nieznacznie 
spadł z 31 do 28%. 

Słabość rolnictwa w łańcuchu dostaw 
żywności wynika nie tylko z faktu, że 
handel i przetwórstwo narzucają rolni-
kom swoje warunki współpracy, w tym 
szczególnie warunki cenowe, ale także 
z tego, że sektor rolny ma dyktowane 
sztywne warunki przez producentów 
i dostawców środków produkcji, którzy 
w coraz większym stopniu się mono-
polizują. Również duże rozdrobnienie 
producentów rolnych przyczynia się do 
ich słabszej pozycji w łańcuchu dostaw 
żywności. Szacuje się, że tylko niecałe 
10% gospodarstw ma możliwości kon-
kurowania wielkością ekonomiczną na 
rynku. Stąd tak ważne dla poprawy 
pozycji rynkowej jest łączenie się pro-
ducentów rolnych za pośrednictwem 
organizacji producentów i spółdzielni. 
O pozycji rolników w łańcuchu dostaw 
decydują także różne nieprzewidziane 
sytuacje klęskowe, które zniekształcają 
rynek i wymagają interwencji, ale także 
polityczne typu embargo rosyjskie. 

W odpowiedzi na te negatywne tren-
dy zachodzące w ramach łańcucha do-
staw żywności, na początku 2016 r. zo-
stała powołana w UE Grupa zadaniowa 
ds. rynków rolnych (ang. Agricultural 
Markets Task Force), złożona z 12 nie-
zależnych ekspertów, pod przewodnic-
twem byłego ministra rolnictwa Ho-
landii Ceesa Veermana, której zlecono 
opracowanie rekomendacji w tym ob-
szarze. Grupa przedstawiła swoje wnio-
ski na Radzie Ministrów Rolnictwa 4 li-
stopada ubiegłego roku, a 9 stycznia b.r. 
na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Parlamentu Europejskiego odbyło 
się wysłuchanie publiczne, z udziałem 
m.in. przedstawicieli Grupy oraz ko-
misarza Hogana. Wysłuchanie to było 
okazją do szerszej dyskusji nad przed-
stawionymi przez Grupę zaleceniami.

Bodaj najważniejszym postulatem 
wynikającym z prac Grupy zadaniowej 

jest stworzenie ram prawnych na szcze-
blu unijnym dotyczących nieuczciwych 
praktyk w łańcuchu dostaw żywności. 
Mimo, że już ok. 20 państw członkow-
skich przyjęło swoje własne regulacje 
w  tym obszarze, w Komisji Rolnictwa 
byliśmy zdania, że konieczne są ramy 
europejskie, ponieważ mamy jeden 
wspólny rynek. Nasze stanowisko zo-
stało poparte przez cały Parlament we 
wspomnianej rezolucji z czerwca 2016 r., 
a teraz znalazło swój wyraz m.in. w reko-
mendacji Grupy zadaniowej. Ponadto 
zespół Veermana sformułował zalecenia 
na rzecz zwiększenia przejrzystości ryn-
ku poprzez obowiązek sprawozdawczo-
ści cenowej. Przedstawiono też propo-
zycje dotyczące obowiązku stosowania 
umów pisemnych, co byłoby korzystne 
dla rolników. Zalecono ponadto dalszą 
poprawę współpracy między rolnikami 
przez uproszczenie zasad działania or-
ganizacji branżowych i przepisów pra-
wa konkurencji. W obszarze ułatwia-
nia rolnikom dostępu do finansowania 
wezwano do większego wykorzystania 
tzw. instrumentów finansowych, takich 
jak np. gwarancje kredytowe. Grupa 
wezwała także do usprawnienia istnie-

jących narzędzi zarządzania ryzykiem 
oraz zwiększenie dostępu rolników do 
rynków terminowych. 

Podczas naszego wysłuchania w Ko-
misji Rolnictwa raport Grupy Veerma-
na został zasadniczo bardzo dobrze 
przyjęty przez europosłów, zaproszo-
nych ekspertów ze świata nauki oraz 
przedstawicieli krajowych i europej-
skich organizacji rolniczych. Swoje po-
parcie dla głównych zaleceń zespołu 
wyraził też komisarz Hogan. Stwierdził 
m.in., że w Komisji Europejskiej tworzy 
się konsensus na rzecz poprawy funk-
cjonowania łańcucha żywnościowego. 
Wspomniał również, że same państwa 
członkowskie zaczęły dostrzegać po-
trzebę wspólnego działania w tym ob-
szarze, o czym świadczy jednomyślne 
przyjęcie grudniu ubiegłego roku kon-
kluzji wypracowanych przez ówczesną 
prezydencję słowacką. Należy tutaj za-
znaczyć, że Słowacy uczynili zagadnie-
nie łańcucha żywnościowego jednym 
z priorytetów swojej prezydencji i osią-
gnęli w tym zakresie duże sukcesy. 

Na koniec chciałbym podnieść pro-
blem potrzeby dialogu gospodarczego 
uczestników łańcucha żywnościowego. 
Wydaje się, że przedstawiciele sekto-
rów rolnictwa, przetwórstwa i handlu 
częściej rozmawiają za pośrednictwem 
mediów niż bezpośrednio. Myślę, że to 
zadanie powinno spoczywać na Komisji 
Europejskiej, a także Parlamencie. Taką 
formą dialogu była np. konferencja zor-
ganizowana przez Komisję Rolnictwa 
25 maja 2016 r., w której uczestniczyli 
wszyscy przedstawiciele łańcucha do-
staw w mleczarstwie. Również podczas 
wspomnianego wysłuchania w dn. 9 
stycznia b.r. umożliwiłem zabranie gło-
su europejskiemu zrzeszeniu handlow-
ców, które zgłosiło swoje zastrzeżenia 
do wniosków Grupy zadaniowej. Tego 
typu wspólne spotkania powinny od-
bywać się też na różnych targach czy 
wystawach sektora rolno-spożywczego. 
Należy zwiększyć liczbę opracowań, ba-
dań, publikacji w tym zakresie, aby ten 
dialog miał swój wyraz zewnętrzny i tra-
fiał do jak najszerszej opinii publicznej.

 
Dr Czesław Siekierski 

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
  Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 

Słabość rolnictwa w łańcuchu 
dostaw żywności wynika 

nie tylko z faktu, że handel 
i przetwórstwo narzucają 

rolnikom swoje warunki 
współpracy, w tym szczególnie 

warunki cenowe, ale także  
z tego, że sektor rolny  

ma dyktowane sztywne  
warunki przez producentów 

i dostawców środków produkcji,  
którzy w coraz większym 

stopniu się monopolizują. 
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Gala 
agroprzedsiębiorca RP 2016

Gala konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2016, której Honorowymi Patronami byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, zgromadziła ponad 400 uczestników, 
w tym przedstawicieli władz centralnych, wybitnych przedstawicieli polskiego agrobiznesu i rolnictwa, szefów organizacji branżowych, 
przedstawicieli bankowości, nauki i doradztwa rolniczego, a także licznych mediów. 

6  GRudnia  2016  R . ,  MuzeuM KoleKCJ i  Jana  Pawł a  i i  w  waRSzawie
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Gala 
agroprzedsiębiorca RP 2016

W trakcie Gali laureaci konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2016 zostali 
uhonorowani szablami oficerskimi i buzdyganami oraz dyplomami 
konkursowymi przez Sekretarza Stanu w MRiRW Zbigniewa Babal-
skiego i europosła Czesława Siekierskiego. Otrzymali także imienne  
listy gratulacyjne od Honorowych Patronów i Partnera Strategicz-

nego konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2016 – Banku Pekao SA. Laureaci kon-
kursu Agroprzedsiębiorca RP 2016 tradycyjnie pod odbiór nagród przechodzili 
pod szpalerem szablowym, utworzonym przez laureatów konkursu poprzednich 
edycji.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły: Zespół Pieśni i Tańca ŁANY 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (brawurowy występ) oraz solistka Anna 
Fidrych, która pięknie wykonała szlagier Stana Borysa „Jaskółka uwięziona”. 

Organizatorem 26. edycji konkursu Agroprzedsiębiorca RP była redakcja Maga-
zynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO, partnerami instytucjonalnymi: Stowarzy-
szenie AgroBiznesKlub, Federacja Gospodarki Żywnościowej, Krajowy Związek 
Spółdzielni Mleczarskich oraz  Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, zaś partne-
rem medialnym Telewizja AgroNews.

LAUREATAMI konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2016 zostali:

w kategorii: Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2016
Mirosław Grzęda, prezes firmy Biowet w Puławach (patrz str. 6)
Tadeusz Leśniewski, właściciel Gospodarstwa Rolnego w Cochu (patrz str. 7)

w kategorii: Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016
Wojciech Bury, właściciel firmy BURY – Maszyny Rolnicze  w Woźniakowie 
(patrz str. 8)
Jan Dobies, współwłaściciel PHB „ABC” Sp.J. w Mostach (patrz str. 9)
Marek Odzioba, współwłaściciel PHB „ABC” Sp.J. w Mostach (patrz str. 9)
Jacek Hermanowicz, członek Zarządu firmy Fosfan S.A. w Szczecinie (patrz str. 
10)
Jerzy Just, współwłaściciel firmy SemCo w Śmiłowie (patrz str. 12)
Eliza Linka, właścicielka Gospodarstwa Drobiarskiego w Wilczynie (patrz str. 11)
Hubert Linka, właściciel Gospodarstwa Drobiarskiego w Wilczynie (patrz str. 11)
Roman Napierała, właściciel Gospodarstwa Rolnego  w Szczepankowie 
(patrz str. 14)
Stanisław Pietruszyński, prezes Agrocentrum Sp. z o.o. w Grajewie (patrz str. 13)
Adam Pietruszyński, prezes Grupy Agrocentrum Sp. z o.o. w Łomży (patrz str. 13)
Ryszard Sułkowski, właściciel firmy „Stolarstwo-Tartacznictwo” w Bolkowie 
(patrz str. 15)
Sylwia Wawrzyńczyk, współwłaścicielka Gospodarstwa Specjalistycznego 
– Uprawa Warzyw Gruntowych w Nowym Miasteczku (patrz str. 16)
Zdzisław Wawrzyńczyk, współwłaściciel Gospodarstwa Specjalistycznego 
– Uprawa Warzyw Gruntowych w Nowym Miasteczku (patrz str. 16)
 
w kategorii Zasłużony Promotor Agrobiznesu 2016
Sławomir Białkowski, wójt Gminy w Zakrzewie (patrz str. 17)
Prof. Grzegorz Skrzypczak, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
w l. 2008-2016 (patrz str. 18)

Ryszard Kruziński, właściciel Gospodarstwa Rolnego w Okoninie oraz Leszek 
Siatka, prezes firm Pomot i Progres w Chojnie odbiorą należne im tytuły Wzorowy 
Agroprzedsiębiorca RP 2016 podczas styczniowej  Noworocznej Gali Agrobiznesu 
na SGGW

Gratulowali  
laureatom osiągnięć

Podziękował  
w imieniu laureatów

Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew Babalski

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi PE Czesław Siekierski

Poseł na Sejm, Wybitny Agroprzedsiębiorca 
RP 2015 Zbigniew Ajchler

Prof. Grzegorz Skrzypczak, Zasłużony 
Promotor Agrobiznesu RP2016
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Mirosław Grzęda
Prezes Zarządu Firmy Biowet-Puławy w Puławach

Przyznany mi zaszczytny tytuł Wybitnego Agroprzedsiębiorcy RP 2016, 
odbieram jako wyraz najwyższego uznania dla dorobku całej fi rmy Biowet 
Puławy, z którą związałem się zawodowo w 1967 r. Tutaj bezpośrednio 

po studiach stawiałem pierwsze kroki, z czasem obejmowałem coraz bardziej 
odpowiedzialne funkcje kierownicze, w tzw. międzyczasie będąc autorem bądź 
współautorem wielu nowych leków, za które byłem wraz z innymi honorowany 
i nagradzany. Po zmianie ustroju, na moje barki, jako prezesa Biowetu, spadła 
duża odpowiedzialność za dalsze losy przedsiębiorstwa. Zdecydowaliśmy się 
na przeprowadzenie prywatyzacji fi rmy na drodze akcjonariatu pracownicze-
go. Oczywiście, początki zarządzania w tej nowej formule i w nowej sytuacji 
rynkowej były dla nas wyjątkowo trudne. Na polskim rynku leków weteryna-

ryjnych pojawiła się bowiem konkurencja w postaci dużych międzynaro-
dowych koncernów farmaceutycznych. Ponadto państwo wycofało 

się z dotychczasowego fi nansowania szczepionek i preparatów 
diagnostycznych, stosowanych w masowych akcjach profi lak-

tycznych. W 2007 r. przeszedłem na emeryturę, by po 3 latach 
wrócić do Biowetu-Puławy po to, aby ratować fi rmę, która 
znalazła się w „dołku” fi nansowym i organizacyjnym. I to się 
udało! Dzięki ogromnemu zaangażowaniu załogi i szybkim 
decyzjom sanacyjnym, a także postawieniu w produkcji na 

nowości i bliskie przy tym związanie się z nauką. Moje wy-
różnienie dedykuję więc wszystkim współpracownikom z Bio-

wetu-Puławy.

dowych koncernów farmaceutycznych. Ponadto państwo wycofało 
się z dotychczasowego fi nansowania szczepionek i preparatów 

diagnostycznych, stosowanych w masowych akcjach profi lak-

różnienie dedykuję więc wszystkim współpracownikom z Bio-
wetu-Puławy.wetu-Puławy.
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Tadeusz Leśniewski

Kiedy 1993 r., ja – rolnik prowadzący dotąd raptem kilkudziesięciohektarowe go-
spodarstwo i równocześnie pracownik gorzelni – odważyłem się na dzierżawę 
od AWRSP kilkusethektarowych włości w podpilskiej miejscowości Coch, do 

tego z pałacem, wielu znajomych sceptycznie patrzyło na moje poczynania. A dy-
rektor z Agencji i notariusz nie mogli wprost uwierzyć, że ktoś taki jak ja szarpie się 
na takie przedsięwzięcie. Ja jednak uparłem się, utwierdziła też mnie w moim posta-
nowieniu żona Maria. Po 24 latach mogę potwierdzić słuszność tej, i innych decyzji, 
w kwestii stopniowego powiększania i budowania gospodarstwa rolnego, zdolnego 
stawić czoło wyzwaniom rynkowym. Rzecz jasna, początki gospodarowania w Cochu 
nie były łatwe. Jedną z naszych pierwszych decyzji – jeszcze jako dzierżawcy – było 
przestawienie się z hodowli bydła na tucz trzody chlewnej, a potem doszła jeszcze 
specjalizacja w produkcji nasiennej ziemniaków. To wszystko oznaczało kosztowne 
inwestycje, obarczone ryzykiem, tym bardziej, że gospodarstwo wciąż było 
w  dzierżawie… Po 3 latach jednak, gdy udało nam się je kupić na własność, 
poczuliśmy się w pełni gospodarzami tej ziemi. Wtedy też postawili-
śmy na produkcję zbóż, w tym nasiennych, oraz rzepaku i cały czas 
powiększaliśmy nasze gospodarstwo… Zaszczyt, jaki stał się moim 
udziałem 6 grudnia w Warszawie, do tego na oczach żony i przyja-
ciół z sąsiedztwa, długo pozostanie w mojej pamięci. Również mojego 
wnuczka Igora, z którym wspólnie odbierałem z rąk Ministra Rolnic-
twa i Europosła buzdygan Wybitnego Agroprzedsiębiorcy RP 2016.

Właściciel Gospodarstwa Rolnego w Cochu  

inwestycje, obarczone ryzykiem, tym bardziej, że gospodarstwo wciąż było 
w  dzierżawie… Po 3 latach jednak, gdy udało nam się je kupić na własność, 
poczuliśmy się w pełni gospodarzami tej ziemi. Wtedy też postawili- 6
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Jan Dobies i Marek Odzioba

Niektórzy nam zazdroszczą, że stanowimy 
tak zgrany duet. Istotnie, rozumiemy się bez 
słów, mimo że mamy różne charaktery i tem-

peramenty, a także różne doświadczenia zawodowe. 
Z pewnością w prowadzeniu biznesu choinkowego 
pomaga nam zarówno to, że jesteśmy szwagrami, 
jak i fakt, że przed choinkami prowadziliśmy wie-
le innych wspólnych interesów. Trudno po latach 
powiedzieć, który z nas wpadł na pomysł z choin-
kami. Chyba stało się to samorzutnie… A zaczęło 
się od handlu choinkami niemieckimi, które przeda-
waliśmy w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Ka-
towicach. Zanim w 1996 r. zdecydowaliśmy się na 
założenie w Mostach pierwszej plantacji na 2,5 hek-
tarach, odwiedziliśmy wiele miejsc choinkowych 
w  zachodniej Europie. Przez 20 lat doszliśmy do 
720 hektarów pod choinkami i do rocznej sprzedaży, 
w kraju i za granicą, rzędu 700 tys. sztuk. Otrzyma-
ne szable ofi cerskie Wzorowego Agroprzedsiębior-
cy RP 2016 traktujemy jako wyjątkowe wyróżnienie 
i swoistą zachętę do dalszego rozwijania naszego in-
teresu choinkowego.

Właściciele PH-P „ABC” w Mostach

Fot. Arkadiusz Chorąży, Wiesław Sumiński

PH-P „ABC” T. Odzioba i J. Dobies Sp.J., 72-132 Mosty
tel./fax 91 418 12 26, tel. 607 311 470, 605 053 899
e-mail:biuro@abcmosty.pl      www.abcmosty.pl

Zapraszamy do współpracy!

PH-P „ABC” T. Odzioba i J. Dobies Sp.J., 72-132 Mosty
tel./fax 91 418 12 26, tel. 607 311 470, 605 053 899
e-mail:biuro@abcmosty.pl      www.abcmosty.pl
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Wojciech Bury
Właściciel Firmy BURY – Maszyny Rolnicze w Woźniakowie

W1991 r. zarejestrowałem działalność gospodarczą pn. „Montaż i sprzedaż 
opryskiwaczy”. Pierwszy mój zakład wytwórczy został ulokowany w zmo-
dernizowanej oborze, a pierwsze urządzenia na zamówienia rolników mon-

towałem w byłym kurniku. Najpierw robiłem je sam. Po blisko roku stać mnie już 
było na zatrudnienie 3 pracowników. W dwa lata  później wybudowałem pierwszy 
zakład produkcyjny, a w 1994 r. udało mi się odkupić puste hale po byłym POM 
Kutno, w których – po odtworzeniu oprzyrządowania – zaczęliśmy najpierw pro-
dukować agregaty uprawowe, a z czasem duże opryskiwacze. W 2003 r. zaproszono 
mnie – w gronie 11 innych przedstawicieli polskiego rolnictwa i agrobiznesu – do 
udziału w realizacji dokumentalnego serialu pn. „Delegacja”, w ramach którego ob-
jechaliśmy kilkanaście krajów starej Unii, zwiedzając tamtejsze farmy rolnicze i fi r-
my pracujące na rzecz rolnictwa. Mnie spotkało przy tym dodatkowe wyróżnienie 

– jeden z odcinków serialu został poświęcony mnie i mojej fi rmie. To mnie 
zmobilizowało do rozbudowy macierzystego zakładu, do dalszych in-

westycji, do wprowadzania coraz nowszych technologii w produk-
cji naszych maszyn i urządzeń. Nasza fi rma, choć już funkcjonuje 
od 25 lat na rynku, jest w Polsce jedną z najmłodszych w branży 
maszyn rolniczych. Musieliśmy więc włożyć wiele wysiłku, aby 
doścignąć konkurencję. Dziś mogę z satysfakcją stwierdzić, że to 
w pełni nam się udało. Uzyskany przeze mnie tytuł Wzorowego 

Agroprzedsiębiorcy RP 2016 jest wielkim zaszczytem, ale zarazem 
wyzwaniem do realizacji ambitnych celów rozwojowych fi rmy Bury.  

– jeden z odcinków serialu został poświęcony mnie i mojej fi rmie. To mnie 
zmobilizowało do rozbudowy macierzystego zakładu, do dalszych in-

westycji, do wprowadzania coraz nowszych technologii w produk-
cji naszych maszyn i urządzeń. Nasza fi rma, choć już funkcjonuje 

Agroprzedsiębiorcy RP 2016 jest wielkim zaszczytem, ale zarazem 
wyzwaniem do realizacji ambitnych celów rozwojowych fi rmy Bury.  
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Wysoka jakość i funkcjonalność maszyn
– naszą dewizą

OD 25 LAT SPECJALIZUJEMY SIĘ W PRODUKCJI:
 opryskiwaczy polowych – zaczepianych serii PELIKAN i zawieszanych serii PERKOZ 

 opryskiwaczy sadowniczych – zaczepianych i zawieszanych serii WULKAN

„BURY” MASZYNY ROLNICZE 
Wojciech Bury, Woźniaków 4b, 99-300 Kutno

tel. 24 254 20 48, tel./fax 24 253 36 32 
e-mail:offi ce@bury.com.pl  

www.bury.com.pl



Jacek Hermanowicz

Fot. Arkadiusz Chorąży, Wiesław Sumiński

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Fosfan S.A. w Szczecinie

Wciągu niespełna 30 lat, zdążyłem pokosztować pracy, i w PGR-ach, i prywat-
nym gospodarstwie rolnym, a także zarządzać gospodarstwami rolnymi i ry-
backimi Skarbu Państwa oraz prezesować kilku fi rmom, a – w jednym przy-

padku – nawet być współwłaścicielem fi rmy. W 2005 r. wystartowałem w konkursie 
fi rmy Fosfan, zostałem przyjęty i zadomowiłem się tutaj na dobre. Tu mi się podoba, 
mogę tu w pełni się samorealizować – brać znaczący udział we współzarządzaniu Fos-
fanem i móc, wraz z naszymi handlowcami, rozbudowywać handel nawozami rol-
niczymi i ogrodniczymi. Chciałbym też w tym miejscu podkreślić fakt znakomitej 
współpracy z prezesem Fosfanu Jackiem Ciubakiem, z którym dobrze rozumiemy 
się i – jak to się potocznie mówi – płyniemy na jednej fali. Co niezmiernie ważne, wła-
ściciele Fosfanu darzą nas pełnym zaufaniem i dają wolną rękę w wytyczaniu dróg 
rozwojowych fi rmy. Fosfan podlega systematycznemu rozwojowi, rozbudowuje się 

i modernizuje. I to w dwóch naraz kierunkach. Pierwszy z nich – to produkcja 
nawozów rolniczych i ogrodniczych, które muszą być dostosowane do 

wysokich  wymagań stawianych przez rynek. Naszym drugim kierun-
kiem rozwojowym i zarazem oknem na świat –  jest fi rmowy Port 

Nad Odrą, który w 2015 r. został kosztem 8 mln zł zmodernizowa-
ny i przystosowany do przyjmowania i rozładunku statków o no-
śności 8-10 tys. ton. Własny Port Nad Odrą jest dla nas szczególnie 
ważny, jako że większość naszej produkcji eksportujemy do: Nie-
miec, Danii, krajów nadbałtyckich, Włoch i Chorwacji. Przyznany 

mi tytuł Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2016 to dla mnie wiel-
kie wyróżnienie, zaszczyt i nobilitacja.
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Eliza Linka i Hubert Linka

Nasza przygoda z drobiem trwa od wczesnego dzie-
ciństwa. A wszystko odbywało się u boku Rodzi-
ców, no i Dziadka Józefa Szymkowiaka, który 

to – nie mając żadnych rodzinnych tradycji ani doświad-
czeń w tym względzie – odważył się postawić pierwszy 
kurnik i zasiedlić go kurami. Dziś, wszyscy w naszej Ro-
dzinie Szymkowiak „robimy” w drobiu. Dla wszystkich 
nas wielkim autorytetem pozostaje Dziadek Józef, który 
nauczył nas drobiarstwa i  który po dziś dzień wspiera 
wszystkie nasze poczynania. Dzięki temu jesteśmy zawsze 
do przodu i na krok przed innymi. Było nam niezmier-
nie miło odbierać – w przepięknych wnętrzach 
Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Warsza-
wie – szable ofi cerskie Wzorowego Agro-
przedsiębiorcy RP 2016 w towarzystwie 
naszych Najbliższych, w  tym Dziadka 
Józefa oraz naszego promotora – prof. 
Włodzimierza Fiszera z  Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. 6 grudnia 
2016 r. zapisze się złotymi zgłoskami 
w naszej pamięci.

Właściciele Ferm Drobiarskich w Wilczynie

Fot. Wiesław Sumiński
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Jerzy JustJerzy Just
Twórca i Współwłaściciel SemCo w Śmiłowie

Jesteśmy fi rmą rodzinną, założoną z żoną Krystyną w 1992 r., na bazie własne-
go gospodarstwa specjalistycznego, którego historia sięga roku 1929 r. Oleje 
u nas tłoczone metodą na zimno, pozwalają na zachowanie ich wartości od-

żywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Ich 
walory smakowe i zapachowe pozostają w pełni zachowane, budząc wspomnienia 
z domu rodzinnego. Dla nas najważniejszą była – i w dalszym ciągu pozostaje 
–uprawa roślin zielarskich, cebul kwiatowych, nasion roślin oleistych czy miłorzę-
bu dwuklapowego. Nasiona pochodzą z polskiej hodowli oraz z własnych odmian 
rejestrowanych w COBOR. Bazujemy na produkcji olejów zawierających niena-
sycone kwasy tłuszczowe, w tym z: wiesiołka, ogórecznika, zarodków pszenicy 
i pestki czarnej porzeczki. Ponadto tłoczymy na zimno m.in.: len, lniankę, konopie 
i ostropest. Aby zadbać o ich wysoką jakość, po wytłoczeniu odstawia się je na 7 

dni sedymentacji i dopiero po niej rozlewa do butelek, z których każda jest 
ręcznie oklejana i wiązana. W ten sposób podkreślana jest unikalność 

olejów z naszej fi rmy oraz indywidualne podejście do każdej sprze-
dawanej sztuki. Odbierając 6 grudnia 2016 r. w Muzeum Kolekcji 
Jana Pawła II szablę Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2016, 
miałem ogromną satysfakcję, że w ten sposób doceniona została 
wieloletnia działalność naszego gospodarstwa zielarskiego i fi rmy 
przetwórczej  SemCo. Miło mi też było, że imienne gratulacje pod-
czas uroczystości w Warszawie przekazał mnie osobiście Wicemar-

szałek Woj. Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
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Od 25 lat tłoczymy oleje na zimno

SemCo, Śmiłowo, ul. Spacerowa 75, 64-500 Szamotuły 
tel.: 61 29 20 402 (716), fax: 61 66 62 306

e-mail:info@semco.pl  /  www.semco.pl  /  www.facebook.com/semco
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Z TRADYCJI 



Stanisław i Adam Pietruszyńscy

Cechą charakterystyczną Agrocentrum, poza 
dbałością o jakość swoich wyrobów, jest 
kierowanie się dobrem klienta. Nasze fi rmy 

nigdy nie ograniczają się jedynie do sprzedawania 
paszy, ale dążąc do osiągnięcia pozycji partnera ho-
dowcy, prowadzą szerokie doradztwo w zakresie 
żywienia, genetyki, profi laktyki oraz ekonomiki 
chowu i hodowli. Rolnicy za to nas cenią i nam ufa-
ją. A to już jest bardzo dużo! Nasze gospodarstwa 
rolne i prowadzona w nich hodowla krów mlecz-
nych oraz tucz indyków i brojlerów – to poligon 
doświadczalny dla pasz produkowanych w naszych 
wytwórniach. A że zdają egzamin na celująco, do-
wodzą tego rewelacyjne wyniki osiągane w pro-
dukcji mleka na naszych fermach w Stradunach czy 
Lachowie, w których łącznie utrzymujemy 1150 
krów mlecznych. W naszej codziennej działalności 
stawiamy na nowoczesność i postęp techniczny, tak-
że organizacyjny. Kiedy nas pytają, jak długo jeszcze 
mamy zamiar inwestować i poszerzać pola naszej 
działalności - odpowiadamy, że wiele jeszcze przed 
nami do zrobienia. Wręczone nam szable ofi cerskie 
Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2016 utwier-
dzają nas, że obraliśmy właściwą drogę.

Prezesi Agrocentrum w Grajewie i Grupa Agrocentrum w Łomży
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Roman NapierałaRoman Napierała
Współwłaściciel Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego w Szczepankowie

Jestem z tych, co to nie zadawalają się tym, co już osiągnęli. Ja ciągle potrzebuję 
swoistego sprawdzania się i ustawicznie gonię za nowościami, usprawniającymi 
pracę w gospodarstwie. Mam chyba coś w genach po ojcu, który, jak na czasy, 

w jakich przyszło mu gospodarować, był mądrym i światłym rolnikiem. Nie chcia-
łem być gorszym. Ogromnie dużo dały mi wyjazdy za granicę zaraz po studiach. 
Na praktyce w Republice Federalnej Niemiec przekonałem się, co to znaczy dobra 
organizacja pracy, dyscyplina i odpowiedzialność. W USA zobaczyłem na własne 
oczy ogromne farmy, dużą w swojej masie produkcję i dogłębną specjalizację na 
każdym kroku. Te dwa pobyty w krajach wysoko rozwiniętych otworzyły mi oczy, 
w jakim kierunku świat podąża. Przekonały też mnie do tego, że trzeba starać się iść 
tą drogą. W moim przypadku znaczyło to postawienie na specjalizację w hodowli 
trzody chlewnej. Kiedy zdecydowałem się zainwestować w nowocześniejsze tech-

nologie w chlewni, czy najnowszej generacji sprzęt uprawowy, korzystając 
przy tym z pomocowych programów unijnych, nie  czyniłem tego 

„na hurra”, ale z rozmysłem, ważąc wszystkie „za” i „przeciw”. 
Takie podejście pozwalało mi w miarę płynnie przechodzić przez 

kryzysy nawiedzające polskie rolnictwo. Z żoną Ewą dorobili-
śmy się gospodarstwa dobrze urządzonego, zadbanego i roz-
wojowego, które możemy bez fałszywej skromności pokazać 
dziś grupom zachodnich farmerów. Wyróżnienie mnie szablą 
ofi cerską Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2016 to dla mnie 

ogromny zaszczyt i docenienie tego wszystkiego, co się udało 
w naszym gospodarstwie osiągnąć.

Fot. Arkadiusz Chorąży, Wiesław Sumiński

Nasze gospodarstwo specjalizuje się 
w hodowli trzody chlewnej

Ewa i Roman Napierała
Szczepankowo 30
64-560 Ostroróg
tel. 61 291 65 73

509 476 481
e-mail:roman_napierala@wp.pl
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Ryszard Sułkowski

Rozumiem pszczoły, pomagam pszczelarzom. W mojej rodzinie pasieka prze-
wija się od pokoleń. Wspaniałe owady, jakimi są pszczoły, towarzyszyły mi od 
wczesnego dzieciństwa. Pomagając dziadkowi oraz ojcu w pasiece, doświad-

czyłem, czego potrzebuje pszczelarstwo, no i pszczoły. Przede wszystkim brakowa-
ło wówczas dobrej jakości ramek i uli drewnianych. Postanowiłem pomóc pszczela-
rzom. W 1985 r., jako absolwent Technikum Drzewnego, założyłem rodzinną fi rmę 
w postaci stolarni i tartaku. Pamiętam, że pierwszym moim autorskim sukcesem 
było opracowanie nowatorskiego i łatwego sposobu łączenia elementów ramek po-
przez tzw. czopowanie. To pozwoliło na rozpoczęcie produkcji ramek pszczelich 
czopowanych z rowkiem i otworkami na drut. Udało mi się także zaprojektować i 
wprowadzić do produkcji estetycznie wykonane ule leżakowe z zachowaniem stan-
dardowego wymiaru. Dzięki tym innowacjom praca polskiego pszczelarza stała się 
łatwiejsza i przyjemniejsza. Chętnie korzystam z doświadczeń moich partnerów 
– pszczelarzy. Zdarza się, że zgłaszają mi swoje uwagi, albo wręcz pod-
powiadają rozwiązania czy sposoby udoskonalenia danego produktu. 
Rzecz jasna, każde nowe rozwiązanie najpierw przez minimum rok 
testuję w swojej pasiece złożonej z ponad 100 uli i dopiero – po 
otrzymaniu pozytywnej opinii – wprowadzam produkt do produk-
cji seryjnej. 
Warto podkreślić, że wszystkie produkty przez nas wytwarzane 
są wykonywane z materiałów naturalnych. Zdobyty tytuł Wzo-
rowego Agroprzedsiębiorcy RP 2016 – to dla mnie wielki honor i 
satysfakcja, że mój wkład w rozwój polskiego pszczelarstwa został 
tak pięknie doceniony.

Twórca i Właściciel Firmy „Stolarstwo-Tartacznictwo” w Bolkowie
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Sylwia i Zdzisław WawrzyńczykSylwia i Zdzisław Wawrzyńczyk
Właściciele Gospodarstwa Specjalistycznego 

– Uprawa Warzyw Gruntowych w Nowym Miasteczku

Nasza przygoda z „królową nowalijek”,  bo za taką w środowisku ogrodniczym 
uchodzi rzodkiewka, datuje się raptem od 15 lat. Wcześniej w gospodarstwie 
były uprawiane kolejno: czosnek, marchew i fasola dla potrzeb przemysłu. 

Aż w końcu wybór padł na rzodkiewkę. Początkowo nasze zainteresowanie skon-
centrowało się na rzodkiewce uprawianej w niewielkich ilościach na areale 0,5 – 1 
ha. Dzięki zaproszeniu fi rmy nasiennej do niemieckich producentów rzodkiewek, 
mieliśmy okazję zobaczyć, jak to wygląda w dużych gospodarstwach. Wizyta ta stała 
się impulsem do zakupu w 2000 r. linii do mycia rzodkiewek oraz siewnika pneuma-
tycznego do siewu precyzyjnego i tym samym postawienia na towarową produkcję 
rzodkiewki czerwonej. Próbujemy ciągle produkcji nowych odmian, zwracając przy 
tym uwagę, by były one odporniejsze na choroby, miały mocniejszą nać, no i poły-
skliwy kolor. Każda działka, na której uprawia się rzodkiewkę, musi być zaopatrzo-
na w wodę, bez niej nie udałoby się uzyskiwać wysokiej jakości plonów. W naszym 
przypadku oznaczało to konieczność wybudowania 9-kilometrowego podziemne-

go wodociągu i ciągłego instalowania kosztownych deszczowni. Nasze 
gospodarstwo jest stale mechanizowane i unowocześniane. Cały 

czas uczymy się rzodkiewki – jej uprawy i zbioru. Zwiedzając 
plantacje rzodkiewki w Belgii, Holandii czy Niemczech, mamy 
okazję podpatrzenia, jak to robią inni, bardziej zaawansowani 
od nas w temacie rzodkiewki. Żeby być na bieżąco z rozlicz-
nymi nowinkami technologicznymi w zakresie uprawy i zbioru 
rzodkiewki, systematycznie też korzystamy z literatury i prasy 
fachowej. Szable ofi cerskie Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 

2016 wręczone nam na uroczystości w stolicy, to wyjątkowe do-
cenienie naszych „rzodkiewkowych” dokonań i swoista nobilitacja.
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Fot. Arkadiusz Chorąży, Wiesław Sumiński

NAJSMACZNIEJSZA RZODKIEWECZKA Z NOWEGO MIASTECZKA!!!

www.polskarzodkiewka.eu



Sławomir Białkowski
Wójt Gminy Zakrzew k. Radomia

 Aktywizujemy gospodarkę na terenie gminy   
 Dbamy o rozwój oświaty, kultury i sportu    Pielęgnujemy lokalne tradycje   

 Inwestujemy w drogi    Chronimy środowisko naturalne
Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

tel. 48 610 51 22, fax 48 610 51 43, e-mail:gmina@zakrzew.pl     www.zakrzew.pl

Miałem to szczęście, że kiedy w 1998 r. – po wygranych wyborach - obejmowa-
łem  po raz pierwszy funkcję wójta gminy Zakrzew, od 8 lat gminna Polska 
była już  zarządzana samorządowo. Ten rok był również ważny z faktu z in-

nego względu: zapoczątkowywał tzw. okres przedakcesyjny przed wejściem Polski 
do UE, który wiązał się z napływem do naszego kraju pierwszych unijnych pieniędzy. 
Trzeba było więc zakasać rękawy… Kiedy jestem pytany o powody tak dynamicznego 
i wszechstronnego rozwoju gminy Zakrzew za czasu mojego urzędowania jako wójta, 
zwykle odpowiadam, że jest ich wiele. Ale najważniejszy z nich, według mnie, to to, 
że z miejsca znalazłem wspólny język z gminnymi samorządowcami. Niewątpliwie 
pomocne w tym było to, że jestem „swój”, ale także moje fachowe przygotowanie: 
ukończone studia podyplomowe z obszaru zarządzania samorządem oraz kwalifi ka-
cje zdobyte na kursach  z zakresu dotacji unijnych. Dorobiliśmy się również w urzę-
dzie gminy fachowej kadry urzędników, wyspecjalizowanych w funduszach unijnych 
i krajowych. W myśl powiedzenia „zgoda buduje”, udało nam się w gminie 
Zakrzew wspólnie wybudować: Gminne Centrum Kultury, Informacji 
i Edukacji, domy ludowe ze świetlicami i strażnicami OSP, placówki 
oświatowe, w tym funkcjonalne urządzone przedszkole samorzą-
dowe czy wielofunkcyjne boisko Orlik. Udało nam zmodernizo-
wać i wyasfaltować wiele dróg lokalnych, a także zbudować prze-
strzenny Park Historyczny z Rycerzami Bogurodzicy, dioramą 
obrazu Bitwy pod Grunwaldem i głazem z płaskorzeźbą „Hołd 
Pruski”.  Uhonorowanie szablą ofi cerską Zasłużonego Promotora 
Agrobiznesu RP 2016 – to dla mnie zaszczyt i swoiste „paliwo” 
w działaniach na rzecz udoskonalania gminy Zakrzew.
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Prof. Grzegorz SkrzypczakProf. Grzegorz Skrzypczak
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w l. 2008-2016

Jako absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, mam ogromną 
radość i satysfakcję, że mogłem studiować na tak zacnej i zasłużonej uczelni, 
aby potem – poprzez pracę nauczyciela akademickiego – wykształcić wiele 

pokoleń studentów, a – włączając się w nurt pracy administracyjnej – współza-
rządzać i zarządzać uniwersytetem, tworząc jak najlepsze warunki dla kształcenia 
studentów i prowadzenia prac naukowych. Za czasów mojej służby rektorskiej 
została rozbudowana i zmodernizowana baza dydaktyczna oraz naukowo-ba-
dawcza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wydatnie wzrosła też ak-
tywność naszej wielkopolskiej uczelni w pozyskiwaniu i realizowaniu projektów 
badawczych w rolnictwie, w tym projektów z europejskich funduszy struktu-
ralnych. W historii naszego Uniwersytetu można wyróżnić dwa główne nurty. 
Pierwszy – to urzeczywistnianie idei uniwersytetu; to walka o samorządność, 
to trud budowania wspólnoty ludzi wiedzy, ciekawości i aktywności intelektu-

alnej. Nurt drugi – to jak gdyby esencja uniwersytetu w codziennym 
jego trudzie – nauka i nauczanie na światowym poziomie, bada-

nia, gromadzenie wiedzy i tworzenie laboratoriów, to także 
całość codziennej pracy i służenie swą wiedzą społeczeństwu. 
Uhonorowanie szablą ofi cerską Zasłużonego Promotora 
Agrobiznesu RP 2016 to dla mnie osobista satysfakcja i za-
szczyt. Tym większy, że podczas podniosłej uroczystości w 
przepięknej Sali Muzeum Kolekcji Jana Pawła II mogłem – w 
imieniu laureatów konkursu – serdecznie podziękować za to 

wszystko, co nas dobrego w Warszawie owego pamiętnego 6 
grudnia Anno Domini 2016 spotkało.

Fot. Arkadiusz Chorąży, Wiesław Sumiński

alnej. Nurt drugi – to jak gdyby esencja uniwersytetu w codziennym 
jego trudzie – nauka i nauczanie na światowym poziomie, bada-

nia, gromadzenie wiedzy i tworzenie laboratoriów, to także 

grudnia Anno Domini 2016 spotkało.
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Zasłużone WYRÓŻNIENIA
Pięknym akordem Gali aGroPrzedsiębiorca rP 2016 stało się wręczenie, 

Przyznanych Przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa 
Jurgiela, honorowych odznak „zasłużony dla rolnictwa”. 

z rąk sekretarza stanu w mrirw zbigniewa babalsKiego otrzymali je:

uczestnicy Gali aGroPrzedsiębiorca rP 2016 moGli też oklaskiwać  
ceremonię wręczenia okazałeGo Pucharu grażynie i andrzeJowi 

remisiewicz, zdobywcom tytułu „ludzie aGrosukcesu 2016”. 
wręczył Go sekretarz stanu w mrirw zbigniew babalsKi 

wraz z mirosławą Jaroszewicz-łoJewsKą, szefem Gabinetu 
PolityczneGo ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela 

i redaktorem naczelnym aGro leonem wawreniuKiem.

Gala Agroprzedsiębiorca RP 2016
6 grudnia 2016 r., muzeum kolekcji jana Pawła ii w warszawie
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Jan Dobies

Justyna Drabczyńska

Jarosław Nockowski

Danuta Kowalczyk

Marek Odzioba

Monika Michalska

Hubert Rosak
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ŁANY: KONCERT GALOWY

Gala Agroprzedsiębiorca RP 2016
6 grudnia 2016 r., Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Warszawie
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BANKIET
Firmom: Activ, BrowAr JABłonowo, 

Duet, GAstro consultinG,  
mokAte, osm krAsnystAw,  

osm sierpc, piekArniA tyrolskA, 
Śsm „JAsnA” ŚroDA wlkp.  

i victoriA cymes orAz  
GospoDArstwu rolnemu elżBiety  

i woJciechA pysiAk – zA pomoc  
w proFesJonAlnym  

przyGotowAniu przyJęciA  
DeGustAcyJneGo  

- serDecznie DziękuJemy 

Gala Agroprzedsiębiorca RP 2016
6 grudnia 2016 r., muzeum kolekcji Jana pawła ii w warszawie
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PODNIOŚLE I WESOŁO NA HOŻEJ

Gala Agroprzedsiębiorca RP 2016
6 grudnia 2016 r., KZSM Zw. Rew. w Warszawie

Tradycyjnie po zakończeniu Gali Agroprzedsiębiorca RP znaczna część jej uczestników przenosi się na ul. Hożą w Warszawie w gościnne progi 
Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, by tutaj – w sposób mniej oficjalny – przedłużyć „fetowanie” bohaterów Gali. Tak się też stało 6 grudnia 
2016 r. Z jednej strony na Hożej, za sprawą prezesa KZSM Waldemara Brosia i prezesa AgroBiznesKlubu Macieja Paradowskiego, było uroczyście 
i podniośle, z drugiej zaś, jak widać na zdjęciach, śpiewająco, tanecznie i wesoło.

Wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu spotkania na Hożej, serdecznie dziękujemy. Swą wdzięczność kierujemy zwłaszcza pod adresem: KZSM, 
Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, Koła Łowieckiego „Brzezina”, Gospodarstwa Rolnego Elżbiety i Wojciecha Pysiak oraz Gospodarstwa Rolnego Agnieszki 
i Mirosława Ignaszak, a także firm: Browar Jabłonowo, Gastro Consulting, Mokate, Trans-Rol, Ubojnia Drobiu Piórkowscy i Victoria Cymes. 
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AgroUbezpieczenia

N
a podstawie ustawy z  7  lip-
ca 2005 r. o  ubezpieczeniach 
upraw rolnych i  zwierząt go-
spodarskich stosowane są 
z  budżetu państwa dopłaty 

do składek producentów rolnych z tytu-
łu zawarcia umów ubezpieczenia od wy-
stąpienia następujących zdarzeń loso-
wych:
n dla produkcji roślinnej (tj. upraw 

– zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, 
chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, 
drzew i krzewów owocowych, truska-
wek, ziemniaków, buraków cukrowych 
lub roślin strączkowych) od: huraganu, 
powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pio-
runa, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, 
ujemnych skutków przezimowania lub 
przymrozków wiosennych
n dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, 

koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: 
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, 
gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, la-
winy, uboju z konieczności

Zgodnie z ww. ustawą dopłaty z bu-
dżetu państwa do składek ubezpiecze-
nia będą przysługiwały producentom 
rolnym w  wys. do 65% składki w przy-
padku zawarcia przez producenta rol-
nego umowy ubezpieczenia zawierają-
cej pakiet rodzajów ryzyka i określenia 
przez zakład ubezpieczeń stawki tary-
fowej nie przekraczających 9% sumy 
ubezpieczenia. W przypadku upraw 
prowadzonych na  użytkach rolnych 
klasy V i VI powyższa stawka taryfowa 
będzie mogła zostać określona w  wyż-
szej wysokości, tj. odpowiednio 12% 
i  15% sumy ubezpieczenia tych upraw. 
Natomiast w przypadku ustalenia 
w  umowie ubezpieczenia zawierającej 
pakiet rodzajów ryzyka stawki taryfo-
wej przekraczającej odpowiednio 9%, 
12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty 
do składek producentów rolnych będą 
przysługiwały do  powyższych wysoko-
ści stawek ubezpieczenia, natomiast 
pozostałą część składki w całości zapła-
ci producent rolny. W przypadku umo-
wy ubezpieczenia od  jednego rodzaju 
ryzyka lub łącznie od kilku wybranych 
rodzajów ryzyka, bądź w przypadku 
przekroczenia powyższych stawek ta-
ryfowych (9%, 12% i  15%), dopłaty nie 
będą przysługiwały.

W 2017 r. obowiązuje przepis przej-
ściowy, umożliwiający ubezpieczenie 
przez producenta rolnego upraw rolnych 
od  jednego lub łącznie od kilku wybra-
nych rodzajów ryzyka, z zachowaniem 
możliwości skorzystania z dofinansowa-
nia z budżetu państwa do składek ubez-
pieczenia. Zgodnie z tym przepisem, 
w  przypadku przekroczenia przy sumie 
10 ryzyk stawki taryfowej ponad odpo-
wiednio 9%, 12% lub 15%, dopłaty do tych 
stawek będą pomniejszane proporcjo-
nalnie do procentu ich podwyższenia. 
W przypadku ubezpieczenia zwierząt go-
spodarskich dopłaty będą przysługiwa-
ły producentom rolnym w  wys. do  65% 
składki, w  przypadku określenia przez 
zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych 
ubezpieczenia od  łącznego ubezpiecze-
nia zwierząt nie przekraczających 0,5% 
sumy ubezpieczenia.

Poziom dopłat z  budżetu państwa do 
składek ubezpieczeń należnych od produ-
centów rolnych z tytułu zawarcia umowy 
ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt 
gospodarskich na 2017 r. został określony 
przez Radę Ministrów w rozporządzeniu 
z 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości 
dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
w 2017 r., w wysokości: 65% składki do 1 ha 
upraw rolnych i 65% składki do 1 szt. zwie-
rzęcia gospodarskiego.

Z przepisów ustawy z  7  lipca 2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich wynika obowiązek za-
warcia umowy ubezpieczenia co najmniej 
50% powierzchni upraw rolnych przez rol-
nika, który uzyskał płatności bezpośred-
nie do gruntów rolnych, tj. upraw zbóż, 
kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, ty-
toniu, warzyw gruntowych, drzew i krze-
wów owocowych, truskawek, ziemniaków, 
buraków cukrowych lub roślin strączko-
wych, od zasiewu lub wysadzenia do ich 
zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spo-
wodowanych przez powódź, grad, suszę, 
ujemne skutki przezimowania oraz przy-
mrozki wiosenne. 

Rolnik, który nie spełni obowiązku za-
warcia umowy ubezpieczenia obowiąz-
kowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 
50% powierzchni upraw, obowiązany 
jest do  wniesienia opłaty za  niespeł-
nienie tego obowiązku. Wysokość opła-

ty obowiązującej w  każdym roku ka-
lendarzowym stanowi równowartość 
w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy 
zastosowaniu kursu średniego ogłasza-
nego przez Narodowy Bank Polski we-
dług tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. 
Opłata za niespełnienie tego obowiązku 
jest wnoszona na  rzecz gminy właści-
wej ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje 
nie mogą jednak być stosowane wobec 
rolników w przypadku, gdy rolnik nie za-
wrze umowy ubezpieczenia obowiązko-
wego z powodu pisemnej odmowy przez 
co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, 
które zawarły z  ministrem właściwym 
do  spraw rolnictwa umowy w  sprawie 
dopłat. 

Na podstawie ustawy z 7  lipca 2005 r. 
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zawarł z pięcioma zakła-
dami ubezpieczeń umowy w  sprawie 
stosowania w 2017 r. dopłat ze środków 
budżetu państwa do  składek ubezpie-
czenia upraw rolnych lub zwierząt go-
spodarskich, tj. z:
n Powszechnym Zakładem Ubezpie-

czeń S.A. z siedzibą w Warszawie
n Towarzystwem Ubezpieczeń Wza-

jemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie
n Concordia Polska Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą 
w Poznaniu
n Pocztowym Towarzystwem Ubez-

pieczeń Wzajemnych z siedzibą w War-
szawie
n InterRisk Towarzystwem Ubezpie-

czeń SA Vienna Insurance Group z sie-
dzibą w Warszawie

Źródło – KRUS

n Ustawa z  7  lipca 2005 r. o  ubezpieczeniach 
upraw rolnych i  zwierząt gospodarskich (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) 
n Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 listopa-

da 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek 
z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1937)
n Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i  Roz-

woju Wsi z 30 listopada 2016 r. w sprawie maksy-
malnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1936)

Ubezpieczenia upraw rolnych  
i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego infoRmUje o pRzysłUgUjących pRodUcen-
tom Rolnym dopłatach ze śRodKów bUdżetU państwa do sKładeK Ubezpieczenia UpRaw 
Rolnych i/lUb zwieRząt gospodaRsKich.



AgroBiznes

Pod takim hasłem odbyła się – w dn. 3-6 stycznia br. w Ciechocinku – Konferencja Mle-
czarstwa Polskiego EUROMLECZ 2017, której organizatorem i gospodarzem była Klinika 
Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku. Konferencję prowadził prof. 
Zygmunt Zander, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczar-
skiego w Mrągowie.

EUROMLECZ 2017: szanse i zagrożenia dla mleczarstwa w 2017 roku

24  ||  magazyn ludzi przedsiębiorczych

P
o powitaniu przez Wiktora Kol-
bowicza, prezesa Kliniki Uzdro-
wiskowej „Pod Tężniami”, uczest-
nicy konferencji mogli wysłuchać 
wielu interesujących wystąpień 

zaproszonych gości. Prof. Andrzej Kowal-
ski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej mó-
wił wielowątkowo o uwarunkowaniach, 
szansach i zagrożeniach dla mleczarstwa 
w 2017 r. Dr Czesław Siekierski, przewod-
niczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Parlamentu Europejskiego diagnozował 
Wspólną Politykę Rolną po 2,5 roku wdra-
żania reformy w ramach perspektywy 
finansowej UE 2014-2020. Sytuacją rol-
nictwa w Polsce i na świecie w kontekście 
szans i zagrożeń dla Polski zajął się pos. 
Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprze-
wodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Współpraca handlowa Pol-
ski z Chinami – szanse i zagrożenia była 
z kolei tematem prezentacji Hao Wanga, II 
sekretarza Ambasady Chińskiej Republiki 
Ludowej w Warszawie. 

W innym bloku zagadnień wystąpi-
li: prof. Andrzej Babuchowski, prezes 
Zarządu Instytutu Innowacji Przemy-
słu Mleczarskiego w Mrągowie (mówił 

o uwarunkowaniach wzmocnienia pozycji 
sektora mleczarskiego w łańcuchu żyw-
nościowym), Wiesław Wasilewski, prezes 
Zarządu Big-Pol (zajął się tematem aktu-
alnych możliwości skorzystania z dotacji 
unijnych) oraz Dariusz Bliźniak, ekspert 
ds. energii (omówił problemy certyfikacji i 
obrotu energią w przemyśle mleczarskim). 

Swoje profesjonalne oferty zaprezento-
wali też przedstawiciele firm i instytucji 
współpracujących z mleczarstwem: Uni-
tex, PP-EKO, Marcor, CSK Food Enrich-
ment Poland, GEA Process Engineering, 
Milk Hydrosan oraz Centrum Badań Au-
dytorskich Analiz i Doradztwa Finanso-
wego (jego prezes Jan Dworniak omówił 
wpływ kryzysu na rynku mleka na sytu-
ację finansową spółdzielni mleczarskich. 

Uczestnicy konferencji, a byli nimi 
głównie przedstawiciele spółdzielni mle-
czarskich, mogli też wysłuchać prelek-
cji na tematy zdrowia: „Borelioza – inne 
przyczyny przewlekłego bólu kręgosłupa 
i stawów” i „Praw fizyki nie zmienisz i nie 
bądź Pan(…) – czyli rzecz o rozwoju dole-
gliwości bólowych kręgosłupa i stawów 
według Kabaretu Dudek” oraz zobaczyć 
pokaz zabiegu kosmetycznego „Oxy Der-
mie, czyli prasowanie zmarszczek”.                                  
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AgroChemia
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N
a konferencji została także przy-
pomniana misja firmy Bayer, 
która jest niezmienna „Scien-
ce for a Better Life oraz omó-
wiona strategia firmy, na którą 

składają się: rentowny wzrost, innowacje, 
czyli inwestycje w badania i rozwój, zrów-
noważony rozwój związany z równowagą 
między sukcesem komercyjnym a wyma-
ganiami społecznymi i ekologicznymi oraz 
dbałość o pracowników firmy. Joerg Reh-
bein przedstawił też cel przejęcia przez 
Bayer firmy Monsanto, podkreślając po-
tencjał, jaki tkwi w obu firmach – Monsan-
to (lider nasiennictwa) oraz Bayer (lider 
w branży środków ochrony roślin). Bayer 
i Monsanto wspólnie stworzą nowe podej-
ście do rolnictwa, które w zrównoważony 
sposób przyczyni się do zapewnienia bez-
pieczeństwa dostaw żywności. 

Doniesienia z CDT firmy Bayer 
Aby służyć informacjami i fachowym 

poradnictwem rolnikom gospodarujących 
w zróżnicowanych warunkach klimatycz-
nych, Centra Doradztwa Technicznego 
firmy Bayer  zostały rozlokowane w róż-
nych częściach Polski. Cztery z nich: Po-
rdenowo (Pomorze), Gaj Mały (Wielko-
polska), Strzeżkowice (Lubelskie) oraz  
Chechło (Śląsk) – wraz z rozpoczęciem 
siewów zeszłorocznych ozimin rozpoczęły 
kolejny sezon doświadczalny. Założono w 
sumie ok. 5000 poletek doświadczalnych, 
z których zostały zebrane plony, aby jesz-
cze lepiej poznać produkty i technologie 
ochrony, a w przyszłości jeszcze lepiej do-
radzić klientowi końcowemu, jakim jest 
rolnik. Wśród wszystkich doświadczeń 
największą powierzchnię rokrocznie zaj-
mują kombinacje fungicydowe, zakłada-
ne przede wszystkim na pszenicy ozimej. 
Ilość opadów dla dwóch lokalizacji (Che-
chło oraz Pordenowo) była bardzo zbli-
żona (ok. 540 mm w ciągu roku), jednak 
w  sezonie rozkładała się bardzo różnie. 
Opady miały zasadniczy wpływ na po-
ziom porażenia przez poszczególne cho-
roby, a  przede wszystkim na łamliwość 
podstawy źdźbła, rdzę, septoriozę pasko-
waną liści pszenicy oraz mączniaka praw-
dziwego. W CDT Pordenowo nie odnoto-
wano aż tak wysokiego stopnia porażenia. 

Podstawowym programem fungicydo-
wym firmy Bayer stosowanym w psze-
nicy ozimej jest Univo Xpro, składający 

Rok 2016 w Centrach Doradztwa Technicznego firmy Bayer
12 grudnia 2016 r. podczas konferencji  
Bayer CropScience, podsumowującej sezon 
2016 w Centrach Doradztwa Technicznego, 
Joerg Rehbein – Head of Region EMEA3 Crop-
Science przedstawił profil firmy w aspekcie 
nadchodzących zmian, czyli zwiększającej 
się populacji ludności na świecie, a tym sa-
mym wzrostu zapotrzebowania na żywność 
oraz nadchodzących zmian klimatu. 

się z dwóch produktów: Boogie Xpro 
400 EC oraz Fandango 200 EC. Na po-
lach doświadczalnych został użyty w kil-
ku doświadczeniach i  potwierdził swoją 
skuteczność, zwalczając już występują-
ce patogeny, jak również zabezpieczając 
uprawy przed możliwością ponownego 
porażenia roślin. Plony uzyskane z pole-
tek chronionych właśnie tą technologią 
należały do najwyższych spośród prezen-
towanych kombinacji.

Miniony sezon w uprawie rzepaku ozi-
mego wyróżniały dwa zjawiska: uszko-
dzenia pomrozowe oraz duże nasilenie 
zgnilizny twardzikowej. W przypadku 
pierwszego zagrożenia, rolnik nie ma bez-
pośredniego wpływu na przezimowanie 
roślin. Może jedynie wykonać wszystkie 
uprawki i zabiegi z należytą starannością i 
terminowością. Wysokie porażenie zgnili-
zną twardzikową, może zostać skutecznie 
wyeliminowane przez zabieg wykonany 
w odpowiedniej fazie rozwojowej rośliny. 

Plantacje rzepaku ozimego kwitły 
w 2016 r. dłużej niż zwykle (średnio o ok. 
1 tydzień), co było spowodowane panują-
cymi wtedy niskimi temperaturami. Prze-
łożyło się to wraz z odpowiednią ilością 
opadów w kwietniu (np. w CDT Chechło 
- 58 mm) na  wysoki stopień porażenia 
przez zgniliznę twardzikową. W doświad-
czeniach założonych w Centrach Doradz-
twa Technicznego pod kątem zwalczania 
tej i innych chorób okresu kwitnienia rze-
paku, wyraźnie przoduje produkt Propul-
se 250 SE (dawka 1,0 l/ha), który jako inte-
gralna cześć „Złotej technologii ochrony 
rzepaku” firmy Bayer gwarantuje zabez-
pieczenie plantacji na najwyższym po-
ziomie. Świadczą o tym plony uzyskane 
w ubiegłorocznych doświadczeniach ści-
słych (CDT Chechło) – na poziomie 6,6 
ton z hektara nasion o wilgotności 9%. 

Ochrona buraka cukrowego  
przed zachwaszczeniem

 W Centrach Doradztwa Technicznego 
firmy Bayer były prezentowane  rolnikom 
różne technologie zwalczania chwastów 
w burakach cukrowych. Dzięki zastoso-
waniu herbicydów w tzw. systemie dawek 
dzielonych i wykonaniu kilku zabiegów 
zwalczających chwasty skutecznie, zo-
stały ochronione plony przed zachwasz-
czeniem. Najlepszym systemem w tym 

przypadku okazała się mieszanina dwóch 
herbicydów – Betanalu maxx Pro z Metro-
nem 700 S.C,. zastosowanych w dawkach 
odpowiednio: 1,25 l + 1,0 l/ha w 3 zabie-
gach. Można je stosować niezależnie od 
fazy rozwojowej buraka przez cały sezon 
wegetacyjny. Herbicydy zawarte w prepa-
ratach zwalczają większość uciążliwych 
gatunków chwastów na plantacjach bu-
raków, takich jak: samosiewy rzepaku, ko-
mosę białą, rdesty, rumiany, szarłat szorst-
ki czy przytulię czepną. 

Wieści z Sadowniczej  
Stacji Badawczej Bayer 

Fachowe poradnictwo w zakresie sa-
downictwa skoncentrowane jest w  Sa-
downiczej Stacji Badawczej Bayer 
zlokalizowanejw Kozietułach Nowych 
(Mazowieckie). Oprócz prowadzenia ba-
dań środków ochrony roślin, Stacja ta 
współorganizuje różnego typu spotka-
nia branżowe, takie jak: Forum Dorad-
ców Sadowniczych, szkolenia dla Klubu 
Sadowniczego „Piękne Owoce”, zimo-
wespotkania ze studentami czy – w ra-
machakcji „Grunt to Bezpieczeństwo” 
– spotkaniaze szkołami. W Kozietułach 
Nowych opracowywane są komunikaty 
zarówno sadownicze i jagodowe.

Z uwagi na zwiększoną ilość opadów w 
drugiej części sezonu, w okresie przedzbior-
czym w wielu sadach można było zaobser-
wować silne porażenie parchem. Jeszcze 
więcej kłopotu sprawił mączniak jabłoni. 
Przeprowadzone doświadczenia,w  kilku 
lokalizacjach w Polsce potwierdziły wyso-
ką skuteczność produktu Luna Experien-
ce 400 SC w ochronie zarówno przed par-
chem, jak również mączniakiem jabłoni. 
W sezonie 2016 największym problemem 
były jednak szkodniki. W sadach jabłonio-
wych dominowały pordzewiacze, mszyce 
i – w okresie przedzbiorczym z – wójkówki. 
W sadach śliwowych – owocówka śliwkó-
weczka, natomiast w sadach gruszowych 
miodówki. Doświadczenia przeprowadzo-
ne w Kozietułach Nowych wykazały bar-
dzo wysoką skuteczność Movento 100 SC 
w zwalczaniu mszyc oraz miodówek. Pre-
parat najwyższą skuteczność osiągał po 
ok. 9 dniach od zastosowania i zabezpie-
czał jabłonie i grusze przed wspomnianymi 
szkodnikami na okres ponad 30 dni. 

Źródło – Bayer
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Z
daniem przedstawicieli PZPRZ 
– plony zbóż w Polsce w 2016 r. 
były bardzo zróżnicowane, od 
2-3 ton do 9 ton/ha. Wpływ na to 
miały przede wszystkim warunki 

pogodowe w poszczególnych częściach 
kraju, takie jak: lokalne wymarznięcia, 
susze czy deszcze w czasie żniw. Według 
PZPRZ szacunkowe zbiory zbóż po-
dawane od lat przez GUS są zawyżane 
przynajmniej o ok. 1 mln ton. Rzutuje to 
potem negatywnie na sytuację na rynku 
w postaci spadku cen zbóż. Rodzi to też 
konsekwencje w postaci tracenia płyn-
ności dochodowej w poszczególnych go-
spodarstwach i tym samym rezygnacji 
z podejmowania decyzji o inwestycjach 

prorozwojowych. Trudną  sytuację na 
rynku zbożowym pogłębiają też rosnące 
koszty transportu, których udział w fi -
nalnych kosztach zbóż sięga od kilku do 
kilkunastu procent. 

 PZPRZ od lat wychodzi z postulatem 
zbudowania stosownej infrastruktury 
portowej dla potrzeb eksportu zbóż. Dla-
tego też pozytywnie odnosi się do propo-
zycji rozwiązania tego problemu przez 
MRiRW, które w programie rozwoju 
rynków żywnościowych umieściło zapis 
o  konieczności rozbudowy morskiej in-
frastruktury przeładunkowej zbóż.

Z punktu widzenia PZPRZ bardzo waż-
ną kwestią staje się też uporządkowanie 
importu zbóż z Ukrainy. Nasi wschodni 

sąsiedzi, mający znacznie korzystniej-
sze warunki glebowe i do tego bardziej 
liberalne niż na terenie UE kryteria ja-
kości produkowanych zbóż, są  w stanie 
wpływać na obniżenie cen zbóż w Polsce, 
poprzez wwóz do naszego kraju swojego 
tańszego zboża. Aby temu zapobiegać, 
przedstawiciele PZPRZ domagają się 
wzmocnienia kontroli zbóż napływają-
cych do Polski z Ukrainy.

 Innym niepokojącym zjawiskiem, we-
dług PZPRZ, które może pogorszyć i tak 
już trudną sytuację producentów zbóż w 
Polsce w kwestii opłacalności ich uprawy, 
są decyzje gremiów unijnych o wycofy-
waniu znaczącej ilości środków ochrony 
roślin. 

Niepokoje zbożowców

Dobry produkt trzeba wypromować

Doroczna konferencja prasowa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, która odbyła 
się 20 grudnia 2016 r. w Warszawie, była poświęcona aktualnej sytuacji na rynku zbóż oraz proz-
drowotnym właściwościom produktów zbożowych. Swoimi analizami i ocenami rynku zbożowego 
z przybyłymi dziennikarzami dzielili się m.in.: Stanisław Kacperczyk – prezes Zarządu PZPRZ, 
prof. Edward Arseniuk – przewodniczący Rady Ekspe� ów PZPRZ, dyrektor IHAR-PIB w Radzikowie 
oraz prof. Danuta Boros – kierownik Samodzielnej Pracowni Oceny Jakości Produktów Roślinnych 
IHAR-PIB.

E
ksport polskich świeżych owoców 
wzrósł do 858,7 tys. ton w okresie 
styczeń-czerwiec 2016  r. wobec 
817,5 tys. ton w  analogicznym 
okresie ub.r. Odwrotną tenden-

cję możemy zauważyć w przypadku wa-
rzyw, ale poziom i tak jest dosyć wysoki. 
W okresie styczeń-czerwiec 2016 r.  wysła-
liśmy za granicę 315,4 tys. ton świeżych 
warzyw, a w analogicznym okresie roku po-
przedniego 360,6 tys. ton. – Mimo to nadal 
mamy zamknięty rynek rosyjski, a więc 
ciągle powinniśmy szukać nowych moż-
liwości eksportu. Potrzeba promocji, któ-
ra stale umacnia pozytywny wizerunek 
polskiej żywności na rynkach zagranicz-
nych. Każde „nadszarpnięcie” tej opinii 
stawia pod znakiem zapytania eksport 
polskich owoców i warzyw – mówi Mi-
rosław Maliszewski, prezes Związku Sa-
downików RP. 

Warto zauważyć, że polskie produk-
ty pochodzące z upraw ekologicznych 
zyskują coraz większe uznanie i popu-
larność nie tylko w całej Europie, ale 
i na świecie. Są bowiem cenione przede 

Polskie rolnictwo dobrze sobie radzi na rynkach międzynarodowych, saldo w handlu rolnym jest 
dodatnie i wynosi 7,7 mld euro. Mimo dużych zawirowań związanych z rosyjskich embargiem, 
ciągle jednym z motorów napędowych ekspo� u pozostaje sektor owoców i warzyw. To w dużej 
mierze efekt promocji. A z pewnością jedną z najlepszych okazji do promocji żywności będzie IV 
edycja Targów WorldFood Warsaw!

wszystkim ze względu na swoją wysoką 
jakość. Dlatego zdaniem części eksper-
tów, umowa o wolnym handlu UE z Ka-
nadą (CETA) otwiera przed polskimi 
eksporterami z branż sektora owocowe-
go-warzywnego pewną szansę na zwięk-
szenie eksportu do Kanady, a pośrednio 
także do USA. 

Jak w takiej sytuacji odpowiednio się 
wypromować? Z pewnością doskonałą 
okazją ku temu są targi WorldFood War-
saw. To najważniejsze targi w Warszawie 
poświęcone sektorowi spożywczemu 
– od produkcji, aż po wyrób końcowy 
i  jego sprzedaż. To właśnie one oferują 
niepowtarzalną możliwość spotkania 
przedstawicieli polskiego sektora rolno-
spożywczego z zagranicznymi partnera-
mi oraz nawiązania nowych relacji biz-
nesowych na świecie. Wtedy to pojawia 
się  ponad 250 międzynarodowych pro-
ducentów i dystrybutorów, dostarcza-
jąc uczestnikom nieocenioną platformę 
do rozwijania ich obecności na rynku. 
W poprzedniej edycji na targach zorga-
nizowano m.in. stoiska z: Belgii, Łotwy, 

Litwy, Holandii, Sri Lanki, Tajlandii, 
Ukrainy i Wielkiej Brytanii. 

Podczas IV edycji  WorldFood War-
saw  w dn. 11-13 kwietnia 2017 r. moż-
na będzie zapoznać z licznymi oferta-
mi produktowymi oraz wziąć udział 
w panelach dyskusyjnych i specjalnych 
konferencjach poświęconych żywności 
i trendom w branży spożywczej.  W pro-
gramie przewidziano też spotkania 
z sieciami handlowymi i przedstawicie-
lami sektora HoReCa.

Więcej informacji: www.worldfood.pl
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P
odczas spotkania, w którym 
uczestniczyli także: sekretarz 
stanu w   Ministerstwie Roz-
woju – Jerzy Kwieciński,  wice-
przewodniczący Rady Głównej 

Instytutów Badawczych – dr Andrzej 
Krueger,   dyrektor Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie – Jacek 
Węsierski oraz przedstawiciele: kierow-
nictw nadzorowanych instytutów ba-
dawczych, szkół wyższych o profilu rol-
niczym oraz Wojewódzkich Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego – min. Zarudzki 
podkreślił, że efektywny transfer wiedzy 
i innowacji do praktyki jest szczególnie 
ważny dla polskiego rolnictwa i obsza-
rów wiejskich. Rolnicy oraz mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa funkcjonu-
jące w sektorze rolno-spożywczym na 
obszarach wiejskich oczekują bowiem 
nowych rozwiązań technicznych, tech-
nologicznych i organizacyjnych, które 
będą poprawiały ich konkurencyjność 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak 
i międzynarodowym. A taka pomoc po-
winna nadchodzić ze strony środowiska 
naukowego i doradztwa rolniczego. 

N
ajlepiej obrazują to statystyki 
dotyczące rejestracji nowych 
ciągników. Porównując do roku 
2015 spadek wynosi 30 proc. 
Sprzedaż w październiku i li-

stopadzie oscylowała wokół 500 szt. i są 
to jedne z najniższych wyników w historii. 
Jeszcze trudniejsza sytuacja jest w kate-
gorii przyczep rolniczych, gdzie sprzedaż 
rok do roku spadła aż o 53 proc. Pozostałe 
kategorie maszyn nie są szczegółowo mo-
nitorowane, ale z relacji firm zrzeszonych 
w Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) wiado-
mo, że sytuacja jest bardzo podobna.

Jakie są przyczyny tej sytuacji? Otóż w 
Polsce wciąż jeszcze branża maszyn i urzą-
dzeń jest mocno uzależniona od finanso-
wania zewnętrznego, szczególnie z dotacji 

Zaproszeni goście w swoich wystąpie-
niach podkreślali specyfikę polskiego 
rolnictwa i gospodarki żywnościowej, 
która charakteryzuje się dużym rozpro-
szeniem podmiotów gospodarczych. 
Z tego względu w tym sektorze należy 
wypracować inny model wdrażania in-
nowacyjnych rozwiązań naukowych. 

unijnych. W 2015 r. czerwiec był ostatnim 
miesiącem, w którym robiono zakupy 
ze środków poprzedniego PROW. Widać 
wyraźnie nienaturalny wzrost sprzedaży 
w tym okresie. Obecnie cała branża cze-
ka na uruchomienie środków z kolejnego 
PROW na l. 2014-2020. Rolnicy wstrzymu-
ją inwestycje, czekając na rozpatrzenie 
wniosków. W ostatnim kwartale 2016 r., po 
publikacjach przez ARiMR list rankingo-
wych określających  kolejność przysługi-
wania pomocy, przedsiębiorcy zauważyli 
zwiększone zainteresowanie, ale na razie 
nie wpływa ono na zwiększoną sprzedaż, 
a ogranicza się do zapytań ofertowych 
i zbierania informacji przez rolników. 

Brak środków z PROW nie był jedynym 
elementem ograniczającym sprzedaż. 
Wpływ miały również ceny płodów rol-

Kluczową rolę w tym procesie powinno 
odgrywać upowszechnianie nowości za 
pośrednictwem doradców rolniczych.

Nagrody i wyróżnienia za wdrożenie 
wyników badań, których efektem są 
wymierne efekty ekonomiczne lub spo-
łeczne, przyczyniające się do przyspie-
szenia rozwoju wsi i rolnictwa, zdobyli 
autorzy wdrożeń z: Instytutu Ogrodnic-
twa,  Instytutu Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa, Państwowego Instytutu 
Weterynarii, Instytutu Hodowli i Aklima-
tyzacji Roślin oraz  Instytutu Biotechno-
logii Przemysłu Rolno–Spożywczego. 

Nagrody w  XXIV edycji konkursu pn.:   
„Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich   
ośrodków doradztwa rolniczego” przypa-
dły: n w kategorii „Najlepsze czasopismo 
periodyczne” – redakcjom miesięczników: 
„Aktualności Rolnicze” (ŚODR Modli-
szewice), „Lubelskie Aktualności Rolni-
cze” (LODR Końskowola), „Wiadomości 
Rolnicze” (PODR Szepietowo), „Wieś 
Kujawsko-Pomorska” (K-PODR Miniko-
wo), „Twój Doradca – Rolniczy Rynek” 
(DODR Wrocław), „Bieżące Informacje” 
(W-MODR Olsztyn), „Poradnik Gospo-
darczy” (WODR Poznań) i  „Zachodnio-
pomorski Magazyn Rolniczy” (ZODR 
Barzkowice) n w  kategorii „Najlepsza pu-
blikacja tematyczna” – DODR Wrocław za 
publikację „Zagrody edukacyjne na Dol-
nym Śląsku”.

Fot. – MRiRW

nych, w tym w szczególności niskie ceny 
skupu mleka, co przyczyniło się do ogra-
niczenia inwestycji ze środków własnych. 
Niewielkim pocieszeniem jest fakt, że 
branża w całej Europie przeżywa kryzys 
i spadki sprzedaży dotyczą wszystkich 
czołowych rynków europejskich.

Ogólna sytuacja wpływa na bieżące de-
cyzje w przedsiębiorstwach z branży ma-
szyn i urządzeń rolniczych. Jak wynika 
z badań przeprowadzonych wśród człon-
ków PIGMiUR, spada odsetek firm, które 
deklarują skłonność do inwestycji. O ile 
w połowie 2014 r. 70 proc. firm deklarowa-
ło, że planuje inwestycje, tak w sierpniu 
2016 r. odsetek firm planujących inwe-
stycje spadł do 37 proc. Firmy zrzeszo-
ne w PIGMiUR liczą jednak, że w 2017 r. 
stopniowo sprzedaż będzie wzrastała. 

Ministerialne nagrody dla zespołów 
badawczych i wydawnictw ODR

Branża maszyn i urządzeń rolniczych na minusie

Podsekretarz stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki spotkał się 20 grudnia 2016 r.  z przed-
stawicielami zespołów badawczych nagrodzonych i wyróżnionych za osiągnięcia w za-
kresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych oraz redaktorami 
wydawnictw ośrodków doradztwa rolniczego nagrodzonych i wyróżnionych w ramach kon-
kursu na „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego”.

Rok 2016 dla branży maszyn i urządzeń rolniczych był najtrudniejszym od wielu lat. Spadki sprzedaży dotyczą wszystkich grup produktowych. 
Branża w pewien sposób była przygotowana na trudny czas, choć zastój w sprzedaży mógł zaskoczyć niejednego obserwatora rynku.
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Ludzie są wszędzie tacy sami, ale okoliczności bywają całkowicie odmienne – cała sztuka polega na tym,  
by do tych okoliczności potrafić się dostosować, wnosząc od siebie pozytywne wartości.

Wsi spokojna, czyli wieś kontra mieszczuchy

N
ie tak dawno w telewizyjnym 
Teleexpressie poruszono te-
mat konfliktu rolnika z nowo 
przybyłymi na wieś miesz-
kańcami miasta. Konflikt 

dotyczył nieprzyjemnych zapachów 
pochodzących z gospodarstwa, głośne-
go zachowania się zwierząt, czy prze-
pędzania zwierząt przez drogi, które są 
przez nie zanieczyszczane.

Wieś staje się „sypialnią” dla ludzi, 
którzy na co dzień przebywają i pracują 
w mieście i którym przeszkadza obec-
ność, a także charakterystyczny zapach 
wydobywający się z gospodarstw rol-
nych. Osób zainteresowanych sielskim 
życiem za miastem jest coraz więcej 
i przybywa ich z roku na rok. To częścio-
wo efekt bogacenia się społeczeństwa – 
lepiej sytuowani inwestują we własne 
nieruchomości, które najczęściej budu-
ją pod miastem, z uwagi na niższe ceny 
działek budowlanych. Polska od chwili 
wejścia do struktur unijnych zyskała na 
wyglądzie oraz na infrastrukturze, zy-
skała także polska wieś. 

To przyciąga coraz większe rzesze 
mieszkańców miast, którzy szukają we 
wsi spokoju i ciszy po ciężkim dniu pra-
cy w mieście. Jeżeli nowy mieszkaniec 
wybuduje się z dala od zabudowań go-

spodarskich, to nie ma problemu. Pro-
blem powstaje, gdy ktoś z miasta wy-
buduje się w sąsiedztwie gospodarstwa 
rolnego. Początkowo wszystko przebie-
ga normalnie, widać chęci nawiązania 
kontaktu z rolnikiem przez przybyszy 
z miasta. Z czasem nowo przybyłym za-
czyna przeszkadzać poranne pianie ko-
guta, ryk bydła, uruchomienie ciągnika 
o szóstej rano, a przede wszystkim „za-
pach” obornika czy gnojowicy. Konflikt 
narasta wraz ze wzmożonymi pracami 
rolnymi w polu. Sąsiadom, od niedaw-
na zamieszkałymi na wsi, przeszkadza 
niemal wszystko. Co gorsza, uważają, że 
rolnicy robią wiele rzeczy złośliwie!

W jednej ze wsi w gminy Manowo wy-
stępuje taki konflikt. Nie ma on znamion 
dużej, międzysąsiedzkiej zwady, ale nara-
sta wraz z nastaniem sianokosów, żniw 
czy wykopków ziemniaka. Przy jednej 
z ulic w tej miejscowości ulokowanych 
jest na przemian po kilka gospodarstw 
rolnych, jak i nowych domów. Jednemu 
z byłych miastowych przeszkadza warkot 
ciągnika, wywóz obornika w pole czy póź-
ny transport zboża z pola. Zaczynają się 
skargi do wójta, do straży gminnej, a na-
wet na policję. Wójt gminy mówi, że nie 
może zmusić rolnika do zaprzestania ja-
kiejkolwiek pracy w gospodarstwie, gdyż 

musiałby zapewnić mu inną pracę, a tego 
nie jest w stanie uczynić. Na szczęście 
służby mundurowe stoją murem za rol-
nikiem. Co więcej, nie rozumieją skarżą-
cych. „Przecież rolnik to nasz producent 
żywności, jak możemy piętnować jego 
pożyteczną pracę?” – pytają mundurowi. 

Ważne jest to, by każda ze stron chcia-
ła sąsiada traktować z szacunkiem, zro-
zumieniem. A osoba, która przeniosła 
się do nowego środowiska, powinna 
z pokorą spojrzeć m.in. na: lokalną tra-
dycję, historię, zwyczaje i przyzwyczaje-
nia mieszkańców. Nie może patrzeć na 
innych z wyższością. 

W innej, dużej miejscowości w tejże 
gminie, „przyklejonej” niemal do Ko-
szalina, w której też jest dużo rolników, 
nie ma konfliktów na linii mieszczuchy 
- rolnicy. W samym środku gęsto zabu-
dowanej wsi funkcjonują gospodarstwa 
z produkcją zwierzęcą oraz wiele gospo-
darstw ogrodniczych. Co więcej, w oko-
licy jest duże gospodarstwo, którego 
pola okalają wieś i duże osiedle miejskie. 
I to także nikomu nie przeszkadza. Czy 
mieszkańcy podkoszalińskiego osiedla 
rozumieją inaczej ciężką pracę rolnika, 
starając się im nie przeszkadzać? Tu-
taj widać wolę współpracy obu środo-
wisk. Jedni i drudzy zaczynają uczestni-
czyć w tych samych imprezach, działać 
w  stowarzyszeniach, radzie sołeckiej. 
I to jest ożywcze dla tej miejscowości. 
Zyskuje na tym każda ze stron, a przede 
wszystkim wieś. Wraz z „najazdem” mia-
stowych na wieś, polska wieś pięknieje, 
rdzenni mieszkańcy wsi podglądają osie-
dlających się miastowych i przenoszą to 
na swoje posesje. 

Wyprowadzając się z miasta na wieś 
starajmy się zostawić miejskie przyzwy-
czajenia, oczekiwania i roszczenia za 
sobą. Niektóre sprawy trzeba przyswo-
ić i przestawić się na całkowicie inny 
tryb. Ludzie są wszędzie tacy sami, jak 
mówi powtarzane często powiedzenie, 
ale okoliczności bywają całkowicie od-
mienne – cała sztuka polega na tym, by 
do tych okoliczności potrafić się dosto-
sować, wnosząc od siebie pozytywne 
wartości, nie zaś konflikty. Pretensje 
o sprawy wsi schowajmy do lamusa. 
Niech życie płynie powoli, radośnie, 
spokojnie i bezstresowo. Dla obu ze 
stron. Niczym jak u Jana z Czarnolasu 
„Wsi spokojna, wsi wesoła”. 

Zbigniew Trojanowski
„Zachodniopomorski Magazyn  

Rolniczy”
ZODR Barzkowice
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Każdy producent rolny ubiegający 
się o unijne dopłaty w ramach pro-
wadzonej przez Unię Europejską 

wspólnej polityki rolnej powinien być 
wpisany do krajowego systemu ewiden-
cji i posiadać swój odrębny numer iden-
tyfikacyjny. Określa to ustawa o krajo-
wym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płat-
ności z 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. 2004 Nr 
10 poz. 76). 

Za wpis i wykreślenie z ewidencji 
producentów odpowiedzialny jest kie-
rownik biura powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wniosko-
dawcy. Wpisu można dokonać tylko na 
wniosek producenta, złożony na odpo-
wiednim formularzu udostępnionym 
przez ARiMR. W drodze decyzji admini-
stracyjnej producent otrzymuje numer 
identyfikacyjny, który jest niepowtarzal-
ny i nie przechodzi na następcę praw-
nego. Należy pamiętać, że w przypadku 
zmian danych producent powinien po-
informować o nich w ciągu 14 dni kie-
rownika biura powiatowego Agencji. 

Jeśli chodzi o nadawanie numerów 
identyfikacyjnych małżonkom i współpo-

siadaczom gospodarstw rolnych, wpro-
wadzona 23 października 2014 r. zmiana 
ustawy, a szczególnie znowelizowany art. 
12 ust. 4, określa, że jeden numer identy-
fikacyjny będzie nadawany tylko w przy-
padku tych małżonków, którzy są współ-
posiadaczami gospodarstwa rolnego. 
W sytuacji, gdy małżonkowie prowadzą 
odrębne gospodarstwa rolne, które sta-
nowią zorganizowaną całość, mają prawo 
do uzyskania odrębnego numeru identy-
fikacyjnego. Takie zmiany dają każdemu 
z małżonków prawo do korzystania z do-
stępnych form dofinansowania dla pro-
wadzonego przez siebie gospodarstwa. 
Należy jednak zwrócić uwagę, iż gospo-
darstwa muszą być prowadzone przez 
małżonków odrębnie i osobiście, nieza-
leżnie od istniejących pomiędzy nimi sto-
sunków majątkowych.

  Małgorzata Suszek
„Lubelskie Aktualności Rolnicze”

LODR Końskowola

Wpis do ewidencji producentów

Koń pod ochroną

Szanowna Redakcjo, 
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, 
jak nadawany jest numer ewidencyjny 
producenta rolnego. Po ślubie postano-
wiliśmy z mężem zostać każde w swoim 
gospodarstwie, gdyż on jest producen-
tem warzyw, a ja mam bydło opasowe. 
Mieszkamy razem, choć zajmujemy 
czym innym. Czy kwestia dopłat i fi-
nansowania każdego z gospodarstw po 
ślubie jest wspólna?      

Danuta z gminy Janowiec
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świecie. Pomijając emocjonalne związki 
wielu właścicieli z tymi dużymi pupila-
mi, konie to także spory wydatek. Kosz-
ty ich leczenia czy operacji mogą wysa-
dzić z siodła niejednego z blisko 110 tys. 
właścicieli koni w Polsce. Przykładowo 
operacyjne leczenie kolek żołądkowo-
jelitowych, które spędzają sen z powiek 
prawie każdemu właścicielowi konia, to 
koszt rzędu minimum 5 tys. zł. Podobne 
wydatki wiążą się z leczeniem złamań 
czy urazów ścięgien. 

Możliwość ubezpieczenia się od kosz-
tów poniesionych na operacje konia, 
to od lat norma w USA i wielu krajach 
europejskich, a nowość w Polsce. Li-
sta ryzyk objętych specjalną umową 
ubezpieczeniową jest znacznie dłuższa 
od tej proponowanej jeszcze kilka lat 
wcześniej i odpowiada na rosnące zain-
teresowanie jeździectwem w Polsce. 

Polisa może obejmować także od-
powiedzialność cywilną wobec osób 
trzecich za szkody powstałe w związku 
z  posiadaniem konia. Zakres ochrony 
obejmuje odpowiedzialność ubezpie-
czonego oraz każdej innej osoby, która 
za wiedzą i zgodą ubezpieczonego uży-
wa konia, albo sprawuje nad nim opiekę 
lub kontrolę. 

Daniel Trzaskoś
Brandscope

„Wieś Kujawsko-Pomorska”
 K-PODR Minikowo

 i K-PIR Przysiek

Ubezpieczenie koni staje się coraz bardziej 
popularne na polskim rynku. Właściciele 
koni zabezpieczają się w ten sposób przed 
finansowymi konsekwencjami nieprze-
widzianych zdarzeń losowych związanych 
z ich posiadaniem – chorobami, kontuzja-
mi czy śmiercią. 

Concordia Ubezpieczenia wyszła na-
przeciw tym potrzebom, oferując 
posiadaczom, hodowcom i szkół-

kom jeździeckim ubezpieczenia koni.
W Polsce jest ponad 300 tys. koni. Co 

trzeci, to koń szlachetny, wykorzysty-
wany sportowo czy rekreacyjnie. Konie 
z polskich hodowli są cenione na całym 



N
a przydatność technolo-
giczną mleka najważniejszy 
wpływ ma skład chemiczny, 
za który też hodowca do-
staje wynagrodzenie. Mleko 

surowe ma bardzo specyfi czny, a zara-
zem stały skład. Białko ogólne składa 
się z białka właściwego oraz białek ser-
watkowych. Poziom kazeiny w mleku 
wpływa w znacznym stopniu na wartość 
technologiczną mleka. 

Najczęściej jakość mleka kojarzy się 
z jakością somatyczną oraz mikrobio-
logiczną. Co najmniej dwa razy w mie-
siącu (od każdego producenta) musi 
być ono kontrolowane w kierunku ja-
kości mikrobiologicznej. Ilość drobno-
ustrojów z czterech pobrań nie może 
przekraczać 100 tys. w jednym mililitrze 
mleka. Drobnoustroje to żywe komórki. 

Jakość somatyczna białego surowca 
jest również podstawowym parame-
trem ocenianym podczas skupu. Ko-
mórki somatyczne to nieżywe komórki 
organizmu krowy (np. komórki nabłon-
ka). Parametr ten nie może być wyższy 
niż 400 tys. komórek w jednym mililitrze 
surowca i jest wyliczany z okresu trzech 
miesięcy. Wzrost komórek somatycz-
nych w mleku zazwyczaj jest związany 
ze stanem chorobowym w organizmie 
krowy, a wartość mikrobiologiczna z hi-
gieną doju i przechowywaniem surowca. 

Stanem chorobowym bezpośrednio 
identyfi kowanym ze zwiększoną zawar-
tością komórek somatycznych w mleku 
jest zapalenie wymienia. 30% brakowań 

w krajowej populacji krów jest spowo-
dowane mastitis (zapalenie wymienia). 
Jest to jeden z głównych problemów 
dnia codziennego polskiego producenta 
mleka. Mastitis przynosi znaczne straty 
zarówno hodowcom, jak i zakładom mle-
czarskim. Straty te związane są z obniże-
niem wydajności mlecznej krów, zmianą 
właściwości fi zykochemicznych mleka, 
pogorszeniem jakości higienicznej i tech-
nologicznej surowca, a także kosztami 
diagnozy, leczenia i zwiększonego re-
montu stada. Warto podkreślić, że w mle-
ku od zdrowej krowy w pierwszej laktacji 
liczba komórek somatycznych nie prze-
kracza wartości 35 tys. KS/ml mleka, a w 
4 laktacji ma wartość ok. 85 tys. KS/ml. 
W przebiegu mastitis mleko znacznie 
zmienia skład chemiczny. Wysoka liczba 
komórek somatycznych w mleku krowy 
to mniej suchej masy, w tym mniej tłusz-
czu, a więcej białka ogólnego. W białku 
właściwym natomiast jest mniej (ok. 
0,5%) kazeiny, a więcej o 0,8% białek ser-
watkowych. 

Mleko skupowe jest również kontro-
lowane w celu wykrywania substancji 
hamujących, przede wszystkim anty-
biotyków stosowanych w leczeniu cho-
rych zwierząt lub stosowanych podczas 
zasuszenia krów. Substancjami hamu-
jącymi mogą być również środki dezyn-
fekcyjne, które są używane do mycia 
linii technologicznej w danym gospo-
darstwie (dojarki, zbiornika). Okres ka-
rencji odpowiednich antybiotyków jest 
zalecany, ale nie zawsze jest to obliga-

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

„Koszty eksploatacji maszyn rolniczych”, 
autor – Waldemar Poświata, K-PODR Minikowo

Według IERiGŻ 
w gospodarstwach 

prowadzących ra-
chunkowość rolniczą 
udział mechanizacji 
w ogólnych kosztach 
ponoszonych w gospo-
darstwie  sięga nawet 
35 proc. W tej sytuacji 

umiejętność prawidłowego liczenia 
kosztów utrzymania sprzętu tech-
nicznego  i kosztów jego użytkowania 
– jak podkreśla autor -staje się sprawą 
niezwykle istotną. Publikacja zawiera 
5 modelowych przykładów obliczania 
tych kosztów.

„Produkcja wołowiny kulinarnej”,  autor 
– Ryszard Jasiński, wydawca – ZODR Barzkowice

Ten nowy kierunek 
produkcji zwierzęcej 

zakłada produkcję mię-
sa wołowego wysokiej 
jakości pochodzącego 
wyłącznie od bydła ras 
mięsnych. W publikacji 
zostały opisane m.in.: 
cechy i zalety jakościo-

we oraz odżywcze wołowiny kulinarnej, 
wpływ odpowiedniego doboru bydła ras 
mięsnych do chowu i hodowli na war-
tość rzeźną i kulinarną, wpływ żywienia 
i opasu oraz czynników przedubojo-
wych na jakość wołowiny kulinarnej. 

 „Odnawialne źródła energii w województwie 
podlaskim ”, autor – Eugeniusz Mystkowski, 
wydawca – PODR Szepietowo

To poradnik dla tych, 
którzy w wykorzy-

staniu energii ze źródeł 
odnawialnych upatrują 
swą szansę na wymier-
ne efekty energetyczne 
i ekologiczne. Autor 
stara się udowodnić, 
dlaczego w gospodar-

stwach rolnych woj. podlaskiego należy 
produkować energię z OZE. W publika-
cji znalazło się wiele na to budujących 
przykładów.

Okładka miesiąca

Za najefektowniej-
szą  stronę tytułową 

spośród czasopism 
ODR wydanych w grud-
nia 2016 r. uznaliśmy 
okładkę miesięcznika 
„Twój Doradca – Rolni-
czy Rynek” (wydawca 
– DODR Wrocław).

autor – Waldemar Poświata, K-PODR Minikowo

umiejętność prawidłowego liczenia 

– Ryszard Jasiński, wydawca – ZODR Barzkowice

we oraz odżywcze wołowiny kulinarnej, 

wydawca – PODR Szepietowo

stwach rolnych woj. podlaskiego należy 

Okładka miesiąca

Obecnie rynek mleczarski wymaga wysokiej jakości produktów, by mógł być konkuren-
cyjnym. Uzyskane produkty w największym stopniu zależą od jakości dostarczonego 
surowca do przetwarzania. Dlatego bardzo ważnym elementem jest sama świadomość 
hodowców, jak duża zależność istnieje pomiędzy sukcesem mleczarni a przydatnością 
technologiczną produkowanego mleka w ich gospodarstwach.

Jakość mleka najważniejsza
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AgroPlatforma ODR

10 ZŁOTYCH ZASAD DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI SUROWCA MLECZNEGO

1.    Regularna kontrola zdrowotności wymienia 
2.    Kolejność dojenia (pierwiastki, krowy świeżo ocielone, wieloródki, na końcu krowy chore) 
3.    Przeddój (w pierwszych strugach mleka jest kilkakrotnie więcej drobnoustrojów)
4.    Mycie strzyków 
5.    Masaż przedudojowy
6.     Sprawdzanie aparatu udojowego (jakość gum wpływa w olbrzymi sposób na jakość higienicz-

ną dojonego mleka, bardzo ważnym elementem jest systematyczna kontrola podciśnienia)
7.    Unikanie pustodoju 
8.    Odkażanie strzyków po każdym doju 
9.    Mycie urządzenia udojowego bezpośrednio po doju
10.  Schładzanie mleka (nie wyższa niż 6°C, zalecane 4°C) 
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AgroPlatforma ODR

„Wiadomości Rolnicze”  
– zwycięzcą AgroKlasy ODR 2016

Dobiegła końca rywalizacja w ramach 
AgroKlasy ODR 2016, w trakcie któ-

rej na łamach AGRO  prezentowali-
śmy – z myślą o ogólnopolskim odbiorcy  
– najciekawsze artykuły oraz wypowiedzi, 
które ukazywały się w 2016 r. na łamach 
wydawnictw periodycznych ODR, a tak-
że nadsyłane do naszej AgroBiblioteczki 
wydawnictwa tematyczne oraz co mie-
siąc wyróżnialiśmy jedną z okładek wy-
dawnictw periodycznych ODR. Suma 
punktów zdobytych w  poszczególnych 
kategoriach złożyła się na końcową loka-
tę w tabeli AgroKlasy ODR 2016.   

AgroKlasa ODR 2016
OSTATECZNA TABELA

n  „Wiadomości Rolnicze” PODR Sze-
pietowo – 39 pkt. 

n  „Lubelskie Aktualności Rolnicze” 
LODR Końskowola – 38 pkt. 

n  „Wieś Kujawsko-Pomorska” 
K-PODR Minikowo – 38 pkt. 

n  „Aktualności Rolnicze” 
ŚODR Modliszewice – 35 pkt. 

n  „Zachodniopomorski Magazyn 
Rolniczy” ZODR Barzkowice – 31 pkt. 

n  „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 
PODR Boguchwała - 29 pkt.  

n  „Twój Doradca – Rolniczy Rynek” 
DODR Wrocław – 28 pkt. 

n  „Rada” ŁODR Bratoszewice – 25 pkt. 
n  „Lubuskie Aktualności Rolnicze” 

LODR Kalsk – 20 pkt. 
n  „Pomorskie Wieści Rolnicze” 

PODR Lubań – 20 pkt. 
n  „Wieś Mazowiecka” MODR Warszawa 

– 19 pkt.
n  „Bieżące Informacje” W-MODR 

Olsztyn – 18 pkt. 
n  „Śląskie Aktualności Rolnicze” 

ŚODR Częstochowa – 13 pkt.

Czołowe pozycje w poszczególnych 
kategoriach zdobyły:
n  przedruki artykułów: „Lubelskie 

Aktualności Rolnicze” (LODR Koń-
skowola) i „Wiadomości Rolnicze” 
(PODR Szepietowo) – po 8 razy, „Wieś 
Kujawsko-Pomorska” (K-PODR Mi-
nikowo) – 7 razy,  „Aktualności Rolni-
cze” (ŚODR Modliszewice) – 6 razy 

n  cytaty wypowiedzi w AgroSzachow-
nicy: „Wieś Mazowiecka” (MODR 
Warszawa) – 10 razy, „RADA” (ŁODR 
Bratoszewice) – 9 razy, „Wieś Kujaw-
sko-Pomorska” (K-PODR Minikowo) 
i  „Podkarpackie Wiadomości Rolni-
cze” (PODR Boguchwała) – po 8 razy 

n  wyróżnione okładki wydawnictw: 
„RADA” (ŁODR Bratoszewice)  
– 4 razy,  „Śląskie Aktualności Rolni-
cze” (ŚODR Częstochowa) i „Aktual-
ności Rolnicze” (ŚODR Modliszewi-
ce) – po 2 razy 

n  prezentacje wydawnictw periodycz-
nych w AgroBiblioteczce: ZODR 
Barzkowice – 11 pozycji, DODR  
Wrocław – 10 pozycji i ŁODR  
Bratoszewice – 5 pozycji   

toryjne dla każdego zwierzęcia. Warto 
jest w dniu upływu karencji wykonać 
test na zawartość antybiotyków w mle-
ku. Badania te są prowadzone bardzo 
szczegółowo, ponieważ mleczarnia jest 
odpowiedzialna za bezpieczeństwo lu-
dzi konsumujących te artykuły. 

Kolejny aspekt to hamowanie procesu 
rozwoju bakterii specjalnie dodawanych 
w przebiegu procesu technologiczne-
go wytwarzania produktów mlecznych. 
Obecnie, po 30 latach stosowania anty-
biotyków, bakterie się mutują, na sku-
tek czego uodparniają się na działanie 
substancji hamujących. Bardzo ważne 
przy leczeniu mastitis jest podawanie 
antybiotyków wymieniowych zgodnie z 
zaleceniami na opakowaniu. Jeżeli dany 
antybiotyk mamy zastosować w pięciu 
kolejnych dojach, to tak to należy zro-
bić. Tego okresu nie można skracać, po-
nieważ następnym razem, jak będziemy 
u tej samej krowy chcieli zastosować 
ten antybiotyk, niestety, nie zadziała. 
Kolejnym „grzechem” jest karmienie 
mlekiem mastitowym młodych cieli-
czek. Te jałówki w przyszłości najpraw-
dopodobniej, jako dorosłe krowy, będą 
oporne na działanie zaaplikowanego 
z mlekiem antybiotyku. Jeżeli lecze-
nie ma być skuteczne, należy wykonać 
antybiotykogram dla leczonej krowy w 
celu wskazania najbardziej optymalnej 
substancji, która powinna być zaapli-
kowana. Dziś rynek mleczarski wyma-
ga wysokiej jakości produktów, by być 
konkurencyjnym. Jakość uzyskanych 
produktów w największym stopniu za-
leży od jakości dostarczonego surowca 
do przetwarzania. 

Jednym z ocenianych parametrów 
mleka w mleczarni jest również jego 
świeżość. Ze względu na poprawę pro-
cesu technologicznego doju i przecho-
wywanie mleka problem nadkwaszenia 
surowca rzadko występuje. Proces chło-

dzenia mleka wpływa znacznie na jego 
jakość technologiczną. Każda cyster-
na jest szczegółowo badana. Częstym 
problemem jest zawartość substancji 
nieswoistej (najczęściej wody) w skupo-
wanym surowcu. Długoletnie doświad-
czania wskazują, że punkt zamarzania 
nie powinien być niższy niż 0,2°C. Gdy 
wartość ta jest bliższa 0°C, mleczarnia 
ma obowiązek uruchomienia procedur 
wzmożenia kontroli i ukarania nieuczci-
wego producenta. Również sygnałem 
do wzrostu zaangażowania procedur 
kontrolnych jest wartość punktu zama-
rzania poniżej 0,5°C.

Wysoka jakości produktów mlecznych 
zależy przede wszystkim od najwyższej 
jakości mleka produkowanego w gospo-
darstwie. W mleczarni podczas kontroli 
jakości dostarczanego surowca wyko-
nywana jest ocena zdrowotności stada 
krów oraz ocena higieny pozyskiwania 
i przechowywania mleka. To są podsta-
wowe dane dla przetwórni, a także pro-
ducenta mleka. 

Bardzo ważna jest ciągła świadomość 
i ciągła praca nad poprawą jakości po-
zyskiwanego surowca. W tym celu rolni-
cy powinni mieć dane dotyczące składu 
mleka poszczególnych krów, tak aby po 
analizie mogli wskazać i skorygować 
czynnik problematyczny. Ocenę skła-
du mleka poszczególnych krów można 
wykonywać w ramach comiesięcznej 
kontroli użytkowości mlecznej krów, 
prowadzonej przez Polską Federację 
Hodowców Bydła Mlecznego i Produ-
centów Mleka. Większość mleczarni 
w woj. świętokrzyskim pokrywa częścio-
wo lub całkowicie koszty przeprowadze-
nia oceny użytkowości mlecznej w sta-
dach bydła mlecznego.

Artur Płyta
   „Aktualności Rolnicze”
        ŚODR Modliszewice
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Jak przetworzyć mleko we własnym gospodarstwie i czerpać z tego dochody? Jak urządzić 
i wyposażyć małą serowarnię? Odpowiedzi na te pytania szukali rolnicy z woj. podlaskiego 
uczestnicząc w seminariach i warsztatach serowarskich organizowanych przez Podlaski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Własna serowarnia

O
d czerwca do listopada 
2016 r. podlascy rolnicy 
mieli możliwość podpa-
trzenia jak funkcjonują 
serowarnie przydomowe. 

Szczególnym zainteresowaniem cie-
szyły się pokazy wytwarzania serów 
dojrzewających prowadzonych przez 
podlaskich mistrzów serowarstwa 
– Krystynę i  Andrzeja Łukaszuk 
z  Gorszczyzny, Agnieszkę i  Marcina 
Bielec z  Aulakowszczyzny oraz Da-
nutę Popko z Kościuk. 

Zacznij od wiedzy
Uczestnicy bardzo interesowali się 

wymogami projektu technologicz-

nego. Na konkretnych przykładach 
funkcjonujących w  zakładach mogli 
zapoznać się z częścią graficzną i opi-
sową projektu. Ten z pozoru łatwy te-
mat w praktyce przysparza najwięcej 
trudności szczególnie na początku 
funkcjonowania. Niewiele jest eks-
pertów, którzy w  dziedzinie małego 
serowarstwa mają doświadczenie, jak 
prawidłowo napisać projekt techno-
logiczny. Nie ma również opracowa-
nych norm branżowych dla małych 
serowarni. Uczestnicy twierdzili, że 
zdają sobie sprawę z  tego, że zanim 
zdecydują się na otwarcie wytwórni 
serów, muszą załatwić wiele formal-
ności, ale wszystkie są do pokonania.

– Najcenniejszą wiedzę, jaką uzy-
skałam podczas warsztatów, to były 
informacje, jak: urządzić, wypo-
sażyć serowarnię i  zorganizować 
produkcję, aby spełnić przepisy we-
terynaryjne i  wymogi higieniczno-
sanitarne. Dotychczas wytwarzałam 
sery na potrzeby rodziny, a  barierą 
rozpoczęcia produkcji na szerszą 
skalę są przepisy – mówi Małgorzata 
Mystkowska z  miejscowości Pułazie 
Świerże, uczestniczka warsztatów.

Grażyna Salwa ze wsi Rutki doda-
je, że istotna była również praktycz-
na wiedza na temat funkcjonowa-
nia sprzedaży marginalnej, lokalnej 
i ograniczonej na poziomie gospodar-
stwa. 

Aby mleko było droższe
Jednym z  pozytywów przetwarza-

nia mleka we własnym gospodarstwie 
jest efekt ekonomiczny. Na wyprodu-
kowanie 1 kg sera, za który można 
uzyskać od 20 zł do 35 zł, zużywa się 
od 5 do 10 litrów surowego mleka. Za 
to samo mleko sprzedane do mle-
czarni uzyskuje się od 0,80 do 1,5 zł/l.

Wielu rolników, prowadzących 
mniejsze gospodarstwa rolne, po-
szukuje dodatkowych dochodów na 
funkcjonowanie i  rozwój. Powiększe-
nie skali produkcji nie zawsze jest 
możliwe. Rozwiązaniem może być 
prowadzenie przetwórstwa własnych 
produktów i  sprzedaż prosto z  go-
spodarstwa. 

         Bożena Pruszyńska
 „Wiadomości Rolnicze”

PODR Szepietowo

Uczestnicy wytwarzają mozzarellę i ricottę podczas warsztatów w Szepietowie

Wizyta w kolebce sera korycińskiego w Gorszczyźnie u Krystyny 
i Andrzeja Łukaszuk Na zakończenie warsztatów można było spróbować sera korycińskiego

Agnieszka Bielec z Aulakowszyzny uczy robić 
sery korycińskie
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 Mija 15 lat od zamknięcia Browaru 
Łańcut, będącego niegdyś chlubą rodu 
Potockich. Czy Wasza inicjatywa wynika z 
nostalgii do piwowarskich tradycji, czy to 
próba reaktywacji marki? Skąd narodził się 
taki właśnie pomysł? 

– Można powiedzieć, że pomysł zrodził 
się z mojej pasji i zamiłowania do warze-
nia dobrego piwa. Swoją przygodę rozpo-
cząłem w 2007 r., jako domowy piwowar 
z pewnym doświadczeniem. Zacząłem 
uczestniczyć w branżowych konkursach, 
gdzie zauważono moje produkty, a do-
wodem na to były liczne nagrody i wy-
różnienia. Pod ich wpływem doszedłem 
do wniosku, że chciałbym zarabiać na 
tym, co robię i co lubię. Myślę, że to była 
naturalna kolej rzeczy. Niestety, jak to w 
życiu zwykle bywa, pojawiły się banalne 
i prozaiczne przeszkody, a mianowicie 
brak funduszy na urzeczywistnienie mo-
ich planów. Plany musiałem odłożyć i od 
2013 r. zacząłem pracować jako piwowar 
w rzeszowskim Starym Browarze. Przez 
blisko dwa lata mojej pracy, odczuwałem 
niedosyt. Czułem, że nie jest to, co do 
końca chciałbym w życiu robić. Realizu-
jąc politykę firmy, warzyłem piwa skiero-
wane pod konkretnego klienta browaru 
restauracyjnego, które tam się sprzeda-
wały. Niemniej jednak wytwarzane piwa 
zyskały liczne grono klientów nie tyl-
ko w Rzeszowie, ale również w kraju. W 
2014  r. wzięliśmy udział w Warszawskim 
Festiwalu Piwa, gdzie zaprezentowali-
śmy swoje produkty na stoisku naszego 
dostawcy surowców – firmy Browamator. 
Piwo smakowało klientom, zyskaliśmy 
uznanie. (…) Właśnie tam, przy naszym 
stoisku spotkałem osobę, z którą znam 
się od lat, swojego przyjaciela, z którym 
łączy mnie wspólna pasja do warzenia 
piwa. Piotr Wypych, bo o nim mowa, pi-
wowar, współtwórca sukcesów Artezana, 
przekonał mnie, że powinienem rozwi-
nąć skrzydła, realizując swoje marzenia 
na własny rachunek. Jego opinia, jak też 
deklaracja dotycząca zainwestowania 
poważnych środków w to przedsięwzię-
cie, spowodowały, że wówczas zdecydo-
wałem się na otwarcie browaru. Umowę 
spółki podpisaliśmy w sierpniu 2015 r.: 
Piotr Wypych oraz Andrzej i Adam Sza-
jer jako udziałowcy większościowi, i ja 
jako udziałowiec mniejszościowy odpo-
wiedzialny w całości za produkcję, która 
ruszyła na wiosnę br. (…) Konsekwencją 
urzeczywistnienia naszego pomysłu była 
nazwa, która miała nawiązywać oczywi-
ście do nieistniejącego browaru hr. Po-
tockiego. Sprawdziliśmy, czy nazwa ta 
nie jest zarezerwowana, a kiedy okazało 
się że nie, zastrzegliśmy znak towarowy 
w Urzędzie Patentowym. Browar Łańcut 
zaczął znowu „żyć” własnym życiem.

 (…) Czy nie obawiacie się konkurencji 
nie tylko ze strony dużych wytwórców, ale 
też innych browarów rzemieślniczych, któ-
re w ostatnim czasie powstają w kraju jak 
przysłowiowe grzyby po deszczu?

– Nasza produkcja w zasadzie opar-
ta jest na dwóch osobach i jest uzależ-
niona od zbytu. Bywa, że robimy dwa, 
a niekiedy cztery warzenia w tygodniu. 
Piwo musi dojrzeć, a to zajmuje zwykle 
około miesiąca, potem rozlewamy je do 
kegów i butelek. Sprzedajemy obecnie 
30% piwa na lokalnym rynku, pozostałe 
70% jest rozprowadzane po kraju. Sku-
piamy się na wyrobieniu i utrwaleniu 
własnej marki, a jest to - wbrew pozorom 
- proces żmudny i powolny. Wbrew wcze-
śniejszym obawom co do ceny naszego 
piwa, sytuacja na rynku jest zaskakująco 
dobra. Nasze piwo kosztuje 8-9 złotych 
i nie jest to mało, ale trzeba zdać sobie 
sprawę, że każdy produkt lokalny, w tym i 
nasz, musi kosztować, bo skala produkcji 
jest ograniczona, a koszty dość wysokie. 
Moim marzeniem jest, by nasi rodacy 
przekonali się do dobrego piwa, tak jak 
do każdego innego produktu, czy towa-
ru. Jeśli chodzi o lokalną konkurencję, to 
powiem, że na razie jej nie odczuwamy, 
pomimo tego, że w regionie funkcjonują 
jeszcze cztery inne browary rzemieślni-
cze. Sądzę, że musimy rozważyć w przy-
szłości eksport naszego piwa za granicę. 
(…)

 Jaka jest w tej chwili skala produkcji 
i wachlarz wytwarzanych piw? Czy docelo-
wo planowane jest powiększenie działalno-
ści i wzrost produkcji? 

– Nasz browar w całości otworzyliśmy 
z własnych środków, nie korzystając ze 
środków pomocowych czy kredytów ban-
kowych. Dziś to z perspektywy oceniam 
in plus, gdyż obecnie nie jesteśmy obcią-
żeni zobowiązaniami, z zysków pokrywa-
my bieżącą działalność oraz inwestycje. 
Przed nami duża inwestycja, zamierza-
my zakupić mechaniczną nalewarkę do 
piwa, gdyż butelkowanie ręczne, przy 
zwiększającej się produkcji jest niewy-
starczające. Cena profesjonalnej linii to 
koszt rzędu 100 tys. euro. Do tej pory na 
zakup samego sprzętu przeznaczyliśmy 

ponad milion złotych i dalej chcemy in-
westować. Maksymalna produkcja, jaką 
moglibyśmy osiągnąć, jest w granicach 
250 hektolitrów na miesiąc. Nie osiągnę-
liśmy jeszcze pełnej mocy, wytwarzamy 
na razie w granicach 120-150 hektolitrów 
miesięcznie. Sadzę jednak, że rynek jest 
na tyle chłonny, że możemy produkować 
i sprzedawać więcej (…) Na razie jednak 
skupiamy się na wzmocnieniu naszej 
marki, na jakości warzonego piwa oraz na 
konsekwentnym inwestowaniu w zakład.

 Dobre piwo, choćby warzone z najlep-
szych produktów bez właściwych proporcji 
nie będzie miało charakteru. Skąd zatem 
czerpiecie oryginalne receptury łańcuc-
kich produktów?

– Do uwarzenia piwa, prócz wody, po-
trzebne są: słód, chmiel, drożdże. Jed-
nak, żeby to piwo było dobre, wszystkie 
składniki muszą być najwyższej jakości. 
Surowce do produkcji naszego piwa spro-
wadzamy z zagranicy. Słód z Niemiec od 
Waiermana i jest to najwyższa światowa 
półka, natomiast rzecz w nowofalowym 
piwie najważniejszą, tj. chmiel, sprowa-
dzamy, ze Stanów Zjednoczonych. Obec-
nie cały browarniczy świat robi piwo na 
chmielu amerykańskim; dlatego jest on 
w cenie i stosunkowo trudno go dostać. 
Z przykrością muszę dodać, że nasz kra-
jowy chmiel jest, niestety, gorszej jakości, 
a poza tym nie nadaje się do produkcji 
piw nowofalowych, które my wytwarza-
my. Nasze produkty to piwa kraftowe, 
warzone z najwyższej jakości surowców, 
dlatego też ich cena przewyższa cenę piw 
przemysłowych w sklepie, ale za tą ceną 
idzie również wysoka jakość. Wszystkie 
receptury są mojego skromnego autor-
stwa. Z racji tego, że z wykształcenia je-
stem chemikiem, tworzenie oryginalnych 
receptur nie przysparza mi problemów, a 
raczej pomaga. Wszystkie propozycje re-
ceptur konsultuję z Piotrem Wypychem, 
który jest w naszym kraju cenionym pi-
wowarem, można rzec więcej piwowar-
skim guru, z ogromnym doświadczeniem, 
zdobywcą wielu nagród i wyróżnień. Jego 
opinie i sugestie są dla mnie niezwykle 
cenne i pomocne. (…)

 Pan na włościach, Beczka dukatów, 
Chłop pańszczyźniany, Chorągiew rodowa, 
Czarna polewka, Pospolite ruszenie i Za-
ciąg towarzyski – nie sposób nie zapytać, 
skąd pomysły na tak oryginalne nazwy piw?

– Długo nie mogliśmy zdecydować, co 
do tego, jakie nazwy przyjąć dla naszych 
piw. Piotr Wypych, który prywatnie jest 
wielkim miłośnikiem historii, wpadł na 
pomysł, by były to nazwy, kojarzące się 
z tradycją i historią naszego regionu. 
Pierwszym, wyprodukowanym przez nas 
piwem, był ciemny stout. Kiedy zastana-
wialiśmy się nad nazwą, padła propozycja 
„Czarna polewka”, która spodobała się 
wszystkim. I tak już zostało, kontynuuje-
my więc nazewnictwo w tym duchu.(…)

„Podkarpackie Wiadomości Rolnicze”
PODR Boguchwała

Pielęgnujemy piwowarską tradycję
Z Jackiem Michną, współzałożycielem rzemieślniczego Browaru Łańcut 
– rozmawia Jacek Golba  
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Czy warto przejść na VAT?
„Przewidywane do uzyskania środki 

finansowe z programu PROW 2014-2020 
są zachętą dla rolników do inwestowania 
w  swoje gospodarstwa. Są również pod-
stawą do zastanawiania się nad opłacal-
nością przejścia na VAT. Decyzję o rezy-
gnacji ze zwolnienia z podatku VAT należy 
bardzo dokładnie przeliczyć i przemyśleć. 
Opłacalność ewentualnej rezygnacji wy-
nika z różnicy stawek podatkowych VAT. 
Obrót ze sprzedaży płodów rolnych korzy-
sta bowiem z opodatkowania stawkami 
obniżonymi, natomiast np. zakup maszyn 
i urządzeń rolniczych, części zamiennych, 
nośników energii itp. opodatkowany 
jest stawką podstawową. Jest to decyzja 
trudna i praktyce nieodwracalna. Dlate-
go przed podjęciem ostatecznej decyzji 
warto mieć pełną świadomość wszystkich 
korzyści i wad.” – dr inż. Kazimierz Świć, 
„Lubelskie Aktualności Rolnicze”, LODR 
Końskowola

Precyzyjna przyszłość
„Maszyna porusza się po torze, który 

jest równoległy do pierwszego przejaz-
du na polu. Każdy kolejny przejazd jest 
oddalony od pierwszego o wielokrotność 
wprowadzonej do systemu szerokości ro-
boczej maszyny. Maszyna, która prowadzi 
się automatycznie, korygując na bieżąco 
tor jazdy – to jeden z elementów systemu 
automatycznego prowadzenia satelitar-
nego. Od rolnictwa precyzyjnego uciec się 
nie da. Z jednej strony w szybkim tempie 
wzrasta liczba ludności na świecie, z dru-
giej zaś kurczy się powierzchnia upraw. 
Jak zatem zapewnić niezbędną ilość po-
żywienia jak najwyższej jakości? Kluczem 
do sukcesu w tej dziedzinie może być sze-
roko pojęte rolnictwo precyzyjne, dzięki 
któremu możliwe staje się zwiększenie 
plonów, przy jednoczesnym racjonalnym 
wykorzystaniu środków produkcji.” – Sta-
nisław Leń, „Twój Doradca - Rolniczy Ry-
nek”, LODR Wrocław

Plan nawozowy w racjonalnej gospodarce
„Prawidłowa technologia nawożenia 

w  każdym gospodarstwie wymaga od 
rolnika przede wszystkim kontrolowania 
plonotwórczego działania azotu, ponie-
waż jest to główny czynnik plonotwórczy. 
Kontrola ta, poza czynnikami agrotech-
nicznymi, czyli zmianowaniem, uprawa 
roli, doborze odmian, ochrony, w pierw-
szej kolejności polega na eliminowaniu 
tzw. czynników minimum. Chodzi o re-
gulację odczynu gleby oraz jej zasobności 
w fosfor i potas, a następnie na optymali-
zacji nawożenia azotem przez: racjonalne 
ustalenie dawki nawozowej azotu, zwięk-
szenie pobierania i efektywności plono-

twórczej pobranego azotu w wyniku bi-
lansowania azotu w wyniku bilansowania 
azotu składnikami drugoplanowymi (S, 
Mg) oraz profilaktycznego stosowania mi-
kroelementów (B, Mn, Cu, Zn, Mo, Fe).” 
– Agnieszka Domżalska, „Wieś Mazowiec-
ka”, MODR Warszawa

Zagrożenia dla naszych nasion
„W Polsce wielu rolników zaopatruje 

się na nieprofesjonalnych rynkach regio-
nalnych lub u tzw. obwoźników, gdzie 
można kupić nasiona wycofane z obrotu, 
jak również te, które do obrotu nigdy nie 
trafiły. Tego rodzaju transakcje obarczone 
są  ogromnym ryzykiem utraty środków fi-
nansowych. Dzieje się tak z dwóch powo-
dów. Pierwszym z nich jest to, że bardzo 
często nasiona zakupione „na rynkach” są 
bezwartościowe, słabo kiełkują oraz mają 
bardzo dużo plew. Drugim powodem, 
dużo poważniejszym, ale niestety coraz 
częściej spotykanym jest zachwaszczanie 
pól takimi gatunkami, jak miotła zbożowa 
czy wiechlina roczna, albo różnymi gatun-
kami szczawiu (tępolistny, lancetowaty, 
kędzierzawy). W szczególności wiechlina 
roczna, z racji dużej konkurencyjności do 
roślin uprawnych, jest traktowana jako 
chwast szczególnie zagrażający upra-
wom.” – Przemysław Sowul, „Bieżące In-
formacje”, W-MODR Olsztyn

Wiedza i praktyka w rolnictwie
„Od zawsze wiedziałem, ze rolnictwo 

jest moim przeznaczeniem. To moja naj-
większa pasja, moje życie. W tym czuję się 
najlepiej. Jestem praktykiem, od dziecka 
byłem ściśle związany z rolnictwem. Zaj-
muję się hodowlą bydła mięsnego, znam 
tę pracę od podszewki. Prezentowałem 
zwierzęta na licznych wystawach i tar-
gach, zdobywając wiele nagród. Obroni-
łem doktorat z hodowli bydła mięsnego. 
Jestem bardzo dobrze przygotowany do 
pracy w takim Ośrodku, jak LODR. (…) 
Szukając pracy, byłem zmuszony usunąć 
z CV tytuł doktora. Wszystkie rozmowy 
o pracę kończyły się już na I etapie. Lu-
dzie boją się konkurencji. Myślę, że w Lu-
buskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
przyda się zdobyta praktyka, ale i wie-
dza.” - dr inż. Roman Frankowski , zastęp-
ca dyrektora LODR Kalsk – w rozmowie 
z Iwoną Michalewską, „Lubuskie Aktual-
ności Rolnicze”, LODR Kalsk

O zaletach kur ras rodzimych
„Kury ras rodzimych są bardzo dobrze 

przystosowane do warunków chowu 
ekologicznego. Mniejsza wrażliwość na 
trudne warunki środowiskowe oraz żywie-
niowe sprawia, ż e dzięki temu dominują 
nad wysoko produkcyjnymi kurami typu 

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

lekkiego. Poza aspektami ekonomicznymi 
należy również docenić ich walory deko-
racyjne wynikające z barwnego upierze-
nia. Często można spotkać je w prywat-
nych hodowlach oraz w gospodarstwach 
agroturystycznych, gdzie cieszą się du-
żym zainteresowaniem ze względu na 
swój unikalny wygląd i produkcyjność. 
Wymienione walory wskazują, że są to 
idealne kury do produkcji ekologicznej.” 
– Jarosław Toruński, „Wieś Mazowiecka”, 
MODR Warszawa 

Farba zamiast styropianu?
„Nowoczesne farby termoizolacyjne 

można używać wszędzie tam, gdzie są ja-
kiekolwiek problemy z położeniem trady-
cyjnej termoizolacji. Niektóre kraje odcho-
dzą od zewnętrznego ocieplania obiektów 
na korzyść izolacji od wewnątrz, poprzez 
stosowanie specjalnych farb lub zapraw 
murarskich. (…) Zastosowanie farb termo-
izolacyjnych daje m.in. następujące korzy-
ści. Zapewnia oddychanie ścian, eliminuje 
skraplanie pary wodnej oraz powstawanie 
pleśni i grzybów. Redukuje koszty nagrze-
wania i chłodzenia pomieszczeń. Stwarza 
możliwość stosowania na zewnątrz i we-
wnątrz pomieszczeń w celu wyeliminowa-
nia tzw. mostków termicznych. Gwarantu-
je niezwykle dużą trwałość pomalowanych 
powierzchni, nieustępującą styropianowi 
(pod względem odporności na szorowanie 
i reakcje z amoniakiem) czy warstwie zwy-
kłej farby. Zapewnia nietoksyczność i peł-
ne bezpieczeństwo podczas użytkowania. 
Istotna jest także prostota w nakładaniu 
środka na powierzchnie ścian bez ko-
nieczności likwidacji starych podkładów 
zwykłych farb. Wysoka zaś elastyczność 
(w przypadku farb do 300 proc.) umożliwia 
korygowanie wszelkich mikropęknięć na 
powierzchni. – Leszek Drechna, „RADA”, 
ŁODR Bratoszewice

Ginące rzemiosła a wioski tematyczne
„Aby zachować od zapomnienia stare 

rzemiosła, można pomyśleć o stworze-
niu wioski tematycznej. Do jej powstania 
można wykorzystać lokalne, unikalne wa-
lory i produkty. Utworzenie takiej wioski 
wymaga sporo pracy i zaangażowania od 
wszystkich mieszkańców wsi, ale może 
to być doskonały sposób na ożywienie 
gospodarcze miejscowości, integrację 
społeczną oraz pozyskanie dodatkowych 
dochodów. Takie działania mogą przy-
ciągnąć sporą grupę zainteresowanych. 
Jeżeli motywem przewodnim wioski by-
łoby np. garncarstwo, to oprócz pokazów 
prowadzonych przez rzemieślników ubra-
nych w tradycyjne stroje, można zapro-
ponować zwiedzającym spotkania z opo-
wieściami związanymi z tradycją „lepienia 
garnków” przez rodzinę Neclów. Mogłyby 
również powstać gry edukacyjno-plene-
rowe. Uczestnicy, posługując się  mapą, 
szukaliby glinianych naczyń, a później 
uczestniczyliby w warsztatach garncar-
skich. Po zakończonych warsztatach każ-
dy uczestnik otrzymałby swoje wyroby. 
Podobnie można propagować inne ginące 
rzemiosła.” – Iwona Wyszomierska, „Po-
morskie Wieści Rolnicze”, PODR Lubań 



CHRONICZNE PRZEMĘCZENIE
Stres, ciężka praca i nadmiar obowiązków domowych nie służą naszemu zdrowiu. Część z nas 
nawet w weekendy nie ma czasu na odpowiedni relaks. Zmęczenie towarzyszy nam na co dzień 
i przestaliśmy uważać je za coś niepokojącego. Jednak utrzymywanie się takiego stanu 
przez dłuższy czas, niezależnie od odpoczynku i dobrej diety, powinno nas skłonić 
do wizyty u lekarza i zbadania krwi. Przeciągające się przemęczenie może być ob-
jawem osłabienia, wynikającego z rozwijającej się w organizmie infekcji. Do jej 
stwierdzenia wystarczy podstawowa analiza białych krwinek. Leukocyty są 
odpowiedzialne za ochronę organizmu przed bakteriami i wirusami. Przyj-
muje się, że we krwi powinno się ich znajdować od 4 do 10 tysięcy w mi-
limetrze sześciennym. Podwyższona liczba białych krwinek, zwłaszcza 
w połączeniu z wysokim OB, może świadczyć o infekcji bakteryjnej, 
grzybiczej lub wirusowej, mocznicy, występowaniu stanów zapal-
nych lub chorobie nowotworowej. Przyczyną zmęczenia może być 
również anemia.

HERBATKA Z IMBIREM
Korzeń imbiru obieramy i kroimy w cienkie plasterki, następnie 2 cy-
tryny umyte i sparzone wrzątkiem również kroimy w cienkie plasterki. 
Zalewamy wszystko wodą – ok. 2 szklanki i gotujemy na małym ogniu 
20 minut. Możemy dodać miodu do smaku. Popijamy 2 razy dzien-
nie. Taka herbatka nie dość że rozgrzewa, to także pomaga odkrztusić 

zaległą wydzielinę  i oczyszcza drogi oddechowe oraz udrażnia nos.

DOMOWE RECEPTY
•  wyschnięta pasta do butów znowu zrobi się miękka, jeśli na chwilę postawimy ją 

na kaloryferze
•  cebula i rzodkiewka będą miały mniej ostry smak, jeśli obierzemy je i w całości włożymy na 

chwilę do gorącej, a potem zimnej wody
•  liście roślin doniczkowych będą pięknie błyszczały, jeśli raz w tygodniu przetrzemy 

je wacikiem namoczonym w piwie albo w wodzie z odrobiną oleju roślinnego
•  zaschnięty wosk usuniemy z mebli suszarką, kierując gorący strumień powietrza na plamę

ZDROWIE W KAPUŚCIE

WŁOSY
Po każdym umyciu włosów nie powinno się 
zbyt często stosować odżywek i balsamów, 
gdyż włosy stają się za bardzo zmiękczone 
i tracą swoją naturalną sprężystość. Naj-
lepiej dla urozmaicenia, od czasu do cza-
su płukać włosy w wodzie z cytryną albo 
octem winnym. Dzięki temu włosy będą 
lśniące i podatne na układanie. Płukankę 
taką stosujemy tylko od czasu do czasu, 
ponieważ kwas również niszczy włosy.

MIÓD
Miód ze spadzi liściastej wpływa korzyst-
nie na uregulowanie pracy przewodu po-
karmowego - ma działanie zapierające w 
biegunkach i rozluźniające w zaparciach, 
dlatego warto dodać go do jogurtu czy 
owsianki. Pamiętajmy, aby do owsianki 
dodać go po jej przestygnięciu, ponieważ 
białka i enzymy w miodzie, które są dla nas 
cenne, ulegają zniszczeniu w temperaturze 
powyżej 40°C. 

BABCINE SYROPY
Nasze babcie kurowały siebie i swoich bliskich syropami własnej roboty. Oto kilka z nich.
•   cytrynowy – należy wymieszać pół szklanki płynnego miodu (najlepiej lipowego) i pół szklanki 

świeżo wyciśniętego soku z cytryny i pić trzy razy dziennie po łyżeczce.
•  czosnkowy - do pół szklanki płynnego miodu dodać 3-4 główki obranego, przeciśniętego przez 

praskę czosnku, następnie wymieszać i wypić trzy razy dziennie po łyżeczce.
•  z czarnej rzodkwi – rzodkiew umyć, obrać i wycisnąć sok. Powstałą miksturę pić 4 razy dziennie 

po 2 łyżki, nie dłużej niż przez 4 tygodnie.

AgroPorady Domowe
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Kapusta, wartościowe, a tak mało doceniane warzywo, zawiera 
mnóstwo witamin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu, a co ważne zapobiega poważnym chorobom. Sok z ka-

pusty usuwa toksyny z organizmu, leczy wrzody żołądka, raka pęcherza, 
pomaga w przypadku zapalenia piersi u kobiet karmiących (popularna 
metoda obkładania piersi liśćmi z kapusty), przyspiesza gojenie się ran, 
zapobiega starzeniu się skóry. Regularne spożywanie tego warzywa chro-
ni przed reumatyzmem i artretyzmem. Kapusta jest bogatym źródłem po-
tasu, który pomaga rozszerzać naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ 
krwi. Nasze babcie wiedziały, co robią, polecając picie tego soku w przy-
padku „kaca”, problemów ze stawami i w okresie wytężonej nauki. Jeśli 
nie mamy w domu wolnoobrotowej wyciskarki do przygotowania soku z 
kapusty, możemy wykorzystać mikser lub blender. Jedna główka średniej, 
liczącej ok. 2 kg kapusty, powinna starczyć na mniej więcej 8 szklanek 
soku. Kapustę kroimy w drobniejsze kawałki, usuwając głąba, wrzucamy 
do blendera i dodajemy szklankę wody (w przypadku, gdy zamierzamy 
sok kisić, używamy od razu podwójnej porcji wody). Do kapusty prze-
znaczonej do kiszenia dodajemy 1/2-1 łyżeczki soli kamiennej. Następnie 

miksujemy całość tak, by drobinki kapusty były widoczne, przecedzamy 
przez sitko i pijemy sok na świeżo Można też „kapuścianą papkę” przeło-
żyć do wyparzonego wrzątkiem słoika, zakręcić i zostawić w temperaturze 
pokojowej na 72 godziny; pozwala to na ukiszenie soku. Profi laktycznie 
można wypijać jedną szklankę soku dziennie, dodając do niego sok z 
innych warzyw lub owoców np. marchwi, jabłka, cytryny. Najlepiej jest 
wypijać 100-200 ml świeżego soku z kapusty, pół godziny przed każdym 
posiłkiem, 3-5 razy dziennie. Sok z kiszonki dobrze jest pić w okresie je-
sienno-zimowym, aby wzmocnić odporność. Jedna szklanka soku przed 
śniadaniem i ta sama ilość, pół godziny po kolacji - to idealny sposób, by 
uniknąć sezonowego przeziębienia i zaopatrzyć się w energię na dłuższy 
czas. Kiszona kapusta z dodatkiem jagód jałowca, kminku, odpowiednią 
proporcją soli wydaje z siebie sok, w medycynie ludowej traktowany jako 
napój witaminowy, ogólnie wzmacniający, poprawiający apetyt i trawienie. 
Jego picie zalecano również przy chorobach wątroby, śledziony, pęcherza 
żółciowego, zaparciach i żylakach odbytu. Sok z kapusty nadaje się też 
do płukania jamy ustnej. Taki preparat wzmacnia bowiem dziąsła i leczy 
stany zapalne.
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Grunt To 
Bezpieczeństwo 

„Bioróżnorod-
ność – woda źró-
dłem wszelkiego 
życia” – trzecia 

odsłona kampanii społecznej. Jak w każ-
dej edycji w kampanii „Grunt to Bezpie-
czeństwo”, fi rma Bayer zwraca uwagę na 
ochronę bioróżnorodności, tym razem 
koncentrując się na ochronie czystości 
wód w  gospodarstwie. Bezpieczne użyt-
kowanie środków ochrony roślin chroni 
życie biologiczne w  wodach powierzch-
niowych, a tym samym pozwala na samo-
oczyszczanie się wód przez biodegradację 
niewielkich stężeń substancji chemicz-
nych. Ma to znaczenie dla czystości wód 
gruntowych, dla ptaków czy owadów po-
żytecznych, korzystających z dostępu do 
wody Istotne jest również  dla naturalnych 
wrogów owadów uciążliwych dla czło-
wieka, np. muchówek. Czystość wód ma 
również wymiar polityczny i ekonomiczny. 
Zaniechania w kwestii ochrony wód mogą 
skutkować restrykcjami w stosowaniu po-
szczególnych substancji czynnych. 

easyFlow® – system zamkniętego trans-
feru. Rok 2017, jest kolejnym, w którym 
Bayer promuje bezpieczne sposoby użyt-
kowania środków chemicznych w gospo-
darstwie, m.in. poprzez wprowadzanie 
rozwiązań technicznych. Nowość to sys-
tem zamkniętego transferu – easyFlow®, 
umożliwiający odmierzenie i przelanie 
środka ochrony roślin do opryskiwacza bez 
kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym.

więcej 
– www.grunttobezpieczeństwo.pl

Wybrane 
Kwatery 

na Medal 2016

Wgłosowaniu na wybór najlepsze-
go gospodarstwa agroturystycz-
nego w konkursie – zorganizowa-

nym przez redakcję miesięcznika AGRO 
i portal AgroNews – „Kwatery na Medal 
2016”, wzięło  udział blisko 8 700 tys. inter-
nautów Agro News i czytelników AGRO. 

Ich decyzją – I miejsce w drodze ple-
biscytu zdobyło gospodarstwo  Zachód 
Słońca w Dzikowie (woj. zachodniopo-
morskie). II lokatę wywalczyło gospo-
darstwo Gacanek w Wielkich Budzi-
skach (woj. kujawsko-pomorskie), a III 
miejsce przypadło gospodarstwu Go-
ściniec Banica w miejscowości Krzywa-
Banica (woj. małopolskie). 

Wyróżnienia specjalne przyznano go-
spodarstwom: Dworek wśród Jesionów 
– Łężce (woj. wielkopolskie), Leśny Dwo-
rek – Kryłatka (woj. podlaskie), Sosenka 
– Łączki (woj. mazowieckie), Koniczynka – 
Chodel (woj. lubelskie), Orzechowe Wzgó-
rze – Orzechowo (woj. warmińsko-ma-
zurskie), Stajnia Artystyczna Marcinków 
– Marcinków (woj. łódzkie), Danielówka 
– Ciemiętniki (woj. świętokrzyskie), Swoj-
ska Chata – Stary Gierałtów (woj. dolno-
śląskie) oraz Kaszebsko Checz – Maks 
(woj. pomorskie).

Nagrodami w konkursie, wzorem lat 
poprzednich, są: statuetka mądra sówka 
oraz dyplom uznania. Zostaną one wrę-
czone wszystkim 12 laureatom konkursu 
Kwatery na Medal 2016 podczas Nowo-
rocznej Gali Agrobiznesu na SGGW.

na Medal 2016

A
gr
oZ
ap
ro
sz
en
ia   Zarząd Federacji Gospodarki Żywnościowej RP – na konferencję nt. „Szanse 

i perspektywy dla sektora rolno-spożywczego”
  Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych – na konferencję poświęconą 

aktualnej sytuacji na rynku zbóż oraz prozdrowotnym właściwościom produk-
tów zbożowych
  Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych, Krajowe 

Centrum X Hodowli Zwierząt w Warszawie oraz spółki Skinpolex i Skinpolex 
Polska – na XIX Krajowy Pokaz Skór Futerkowych w Bydgoszczy
  Bayer sp. z o.o. – na spotkanie poświęcone planom działania fi rmy w 2017 roku
  INTER-VAX Żnin Danuta i Wacław Górni – na Koncert Noworoczny Viwa Wie-

deń – Viva Budapeszt  w Żninie
Dziękujemy

ZAUFAJ AUTORYZOWANEMU DYSTRYBUTOROWI:
 nawozów mineralnych Grupy Azoty, Anwil Grupa Orlen, Luvena
 melasowanych wysłodek Tofi  wolnych od GMO
 wysłodek mokrych i w balotach
 śruty sojowej i rzepakowej

Szanowni Państwo,
Obecnie obowiązują najniższe ceny w sezonie!

Zadzwoń i porównaj! Możesz tylko zyskać!
tel. 604 167 434

Andrzej Remisiewicz – Właściciel
Kruszewo-Wypychy 29, 18-218 Sokoły, woj. podlaskie
tel. 86 476 31 63 / kom. 668 118 242 / nawozy@trans-rol.pl

Zachęcamy Państwa 
do współpracy z nami

AgroPocztówka 
Sejmowa

6 grudnia 2016 r. uczestnicy grupo-
wej wyprawy z Podlasia udającej 
się na Galę Agroprzedsiębiorca 

RP 2016, zorganizowanej przez fi rmę 
Trans-Rol, odwiedzili gmach Sejmu 
RP, gdzie podjął ich Sekretarz Stanu 
w MRiRW Jacek Bogucki. 

AgroPocztówka 
Galowa

Podczas Gali Agroprzedsiębior-
ca RP 2016 odbyła się swoista 
premiera Albumu „900 000 

000”, poświęconego świnkom ho-
dowanym w chlewniach wielkopol-
skich. Pierwsze egzemplarze Albumu 
otrzymali – z rąk prof. Włodzimierza 
Fiszera (w środku) – Sekretarz Sta-
nu w MRiRW Zbigniew Babalski 
oraz dr Czesław Siekierski, Przewod-
niczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Parlamentu Europejskiego.



STYCZEŃ

13-14.01 – Nadarzyn, al. Katowicka 62   
TSW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa
Organizator: Oficyna Wydawnicza Oikos
tel. 22 822 03 34, www.tsw.targi.pl

28-29.01 – Kielce, ul. Zakładowa 1  
VI Targi Produktów Ekologicznych i Naturalnych
EcoTime
Organizator: Targi Kielce
tel. 41 365 13 19, www.targikielce.pl

LUTY

1-2.02 – Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14  
Międzynarodowe Targi
Agrotechniki Sadowniczej FruitPro 2017
Organizator: BASF
tel. 600 489 552, www.mtas.pl

8-9.02 – Gdańsk, ul. Żaglowa 11
FOOD-to-GO 2017 Targi Wyposażenia 
i Produktów dla Gastronomii
Organizator: Targi w Krakowie
tel. 12 651 95 32, www.foodtogo.pl

11-12.02 – Ostróda, ul. Grunwaldzka 55  
Wystawa Rolnicza 
Mazurskie Agro Show
Organizator: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
tel. 56 651 47 40, www.agroshow.eu/arena

17-19.02 – Łódź, ul. Stefanowskiego 30     
XVII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła
Międzynarodowe Targi 
XX Ferma Świń i Drobiu
Organizator: DLG AgroFood
tel. 61 61 858 48 48, www.targiferma.com.pl

MARZEC

2-4.03. – Poznań, ul. Głogowska 14  
Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Gardenia 
Organizator: MTP
tel. 61 869 25 20, www.gardenia.mtp.pl  

4-5.03 – Lublin, ul. Dworcowa 1   
AGRO-PARK Targi Rolnicze
Organizatorzy MTP i Targi Lublin SA
tel. 61 869 25 73, 81 458 15 49, www.mtp.pl 

7-9.03 – Nadarzyn, Al. Katowicka 62 
Centralne Targi Spożywcze
Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania
i Opakowań
Organizatorzy: KJOW i Ptak Warsaw Expo
tel. 518 739 124, www.warsawexpo.eu 

17-19.03 – Kielce, ul. Zakładowa 1     
XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej 
AGROTECH 
Organizator: Targi Kielce
tel. 41 365 12 30(33), www.targikielce.pl

25-26.03 – Koszalin, obok Hali Gwardii 
Targi Budownictwa „Dom i Ogród”
Giełda Ogrodnicza
Organizator: Biuro Targów „Bałtyk”
tel. 94 342 57 08, www.targibaltyk.pl

KWIECIEŃ

1-2.04 – Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a   
Targi Ogrodnicze Wiosna 2017
Organizator: PODR Lubań, O/Słupsk
tel. 59 847 12 88(81), www.podr.pl

2.04 – Marszew    
Wiosenne Targi Rolniczo-Ogrodnicze
AGROMARSZ
Organizator: WODR Poznań
tel. 62 742 73 70, www.wodr.poznan.pl

5-7.0.04 – Warszawa, ul. Marsa 56 c  
21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne
EuroGastro
Organizator: MT Targi Polska
tel. 22 529 39 33(11), www.eurogastro.com.pl

7-9.04 – Kielce, ul. Zakładowa 1 
IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki AGROTRAVEL
XXIV Targi Ogrodnicze i Działkowe
„Ogród i Ty”
Organizator: Targi Kielce
tel. 41 365 14 16, www.targikielce.pl

8-9.04 – Lubań  
IX Targi Ogrodnicze
Organizator: PODR Lubań
tel. 58 326 39 00, www.podr.pl

11-13.04 – Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14
WorldFood Warsaw
Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów
Organizator: Lentewenc, ITE Group Plc
tel. 22 395 66 93, www.worldfood.pl

22-23.04 – Bratoszewice     
XXV Targi Rolne Agrotechnika 2017
Organizator: ŁODR Bratoszewice
tel. 42 719 89 28(29), www.lodr-bratoszewice.pl

22-23.04 – Olsztyn, ul. Jagiellońska 91    
IX Wiosenne Targi Ogrodnicze 
„Pamiętajcie o Ogrodach”
Organizator: W-MODR Olsztyn 
tel. kom. 697 632 088, www.w-modr.pl

22-23.04 – Piła, Park na Wyspie
Agro Targi
Miasto-Ogród Piła
Organizatorzy: Miasto Piła, WODR Poznań
tel. 61 447 36 58, www.wodr.poznan.pl

22-23.04 – Stare Pole     
VIII Wiosenne Targi Ogrodnicze
Organizator: PODR O/Stare Pole
tel. 55 270 11 00, www.podr.pl

22-23.04 – Szepietowo     
Wiosenne Targi Ogrodnicze
Targi Pszczelarskie
Organizator: PODR Szepietowo
tel. 86 275 89 00, www.odr.pl

23.04 – Siedlce     
XI Wiosna na Polu i w Ogrodzie
Organizator: MODR Warszawa, O/Siedlce
tel. 25 640 09 1, www.modr.mazowsze.pl

30.04 – Końskowola 
V Kiermasz Roślin Ozdobnych
Organizator: LODR Końskowola
tel. 81 889 06 00, www.wodr.konskowola.pl

30.04 – Piotrków Trybunalski  
XII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze
„Pamiętajmy o ogrodach”
Organizator: ŁODR Bratoszewice O/Piotrków Tryb.
tel. 44 646 10 48, www.lodr-bratoszewice.pl

30.04 – Sitno      
VI Kiermasz Kwiatów i Roślin Ozdobnych
Organizator: LODR Końskowola, ZDR Sitno
te. 84 611 25 25, www.wodr.konskowola.pl

kwiecień – Sochaczew 
XXIV Targi Rolne i Przedsiębiorczości
Organizator: MODR Warszawa, O/Bielice
tel. 46 682 00 40, www.modr.mazowsze.pl

MAJ

1-3.05 – Chrzypsko Wielkie                         
Międzynarodowe Targi Tulipanów
Organizator: Gospodarstwo Ogrodnicze 
Bogdan Królik
tel. 601 709 506, www.cebulki-kwiatowe.pl

5-7.05 – Poznań, ul. Głogowska 14 
XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Organizator: MTP – Zespół Projektowy KWZH
e-mail:kwzh@mtp.pl, www.mpt.pl

6-7.05 – Koszalin, obok Hali Gwardii 
Wiosenna Giełda Ogrodnicza
Organizator: Biuro Targów „Bałtyk”
tel. 94 342 57 08,  www.targibaltyk.pl

11-14.05 – Nadarzyn, Al. Katowicka 62 
Gastro Show 2017
Międzynarodowe Targi Gastronomiczne
Organizator: Ptak Warsaw Expo
tel. 518 739 124, www.warsawexpo.eu

13-14.05 – Łosiów 
Targi Ogrodnicze 
”Wiosna Kwiatów”
Organizator: OODR Łosiów
tel. 77 412 53 27 w. 142, www.oodr.pl

13-14.05 – Minikowo                                        
XVII Targi Turystyczno-Ogrodnicze
 „Lato na wsi”
Regionalna Wystawa Zwierząt Futerkowych
i Drobiu Ozdobnego
Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów
Organizator: K-PODR Minikowo
tel. 52 386 72 23, www.kpodr.pl

13-14.05 – Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a     
Targi Rolno-Kwiatowe
Organizator: PODR Lubań, O/Słupsk 
tel. 59 847 12 88, www.podr.pl

14.05 – Łąck   
XXVI Giełda Rolnicza
Organizator: MODR Warszawa, O/Płock
tel.  24 262 97 72, www.modr.mazowsze.pl

20-21.05 – Gołaszyn      
Regionalne Targi Ogrodnicze
Gołaszyn – Wiosna 2017
Organizator: WODR Poznań
tel. 65 545 64 63, www.wodr.poznan.pl

20-21.05 – Szepietowo     
Zielona Gala
Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego
Czempionat Koni Sokólskich
Organizator: PODR Szepietowo
tel. 86 275 89 00, www.odr.pl

27-28.05 – Glisno      
XXVI Targi Rolnicze Lubniewice 2017
Organizator: O/LODR Lubniewice
tel. 95 755 76-14(15), www.lodr.pl

27-28.05 – Kościerzyn    
XXVII Targi Rolniczo-Ogrodnicze  
Kościerzyn 2017
Organizator: ŁODR Bratoszewice, O/Kościerzyn
tel. 43 821 31 13(14), www.lodr-bratoszewice.pl

27-28.05  – Ryki – Ułęż  
Wystawa Rolnicza
Zielone Agro Show 2017
Organizator:  PIGMiUR  
tel. 56 651 47 40, www.agroshow.eu

maj – Wrocław, ul. Zwycięska 8  
Dolnośląska Wieś Zaprasza
Organizator: DODR we Wrocławiu, UMWD
tel. 71 339 86 56, www.dodr.pl 

27-28.05 – Płoniawy-Bramura  
XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
„Święto Mleka”
Organizator: MODR Warszawa, TZD Maków Maz.
tel.  29 717 13 97, www.modr.mazowsze.pl

maj – Korbielów  
REDYK
Współorganizator: ŚODR Częstochowa, PZDR Żywiec
tel. 34 861 25 86, www.czwa.odr.net.pl

CZERWIEC

3-4.06 – Lubań 
XXVI Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe
XVIII Pomorska Wojewódzka Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych
Organizator: PODR Lubań
tel. 58 326 39 00,  www.podr.pl

3-4.06 – Sielinko    
Wielkopolskie Targi Rolnicze
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Dni Pola
Organizator: WODR Poznań
tel. 61 447 36 58, www.wodr.poznan.pl

3-4.06 – Zarzeczewo    
Dni Otwartych Drzwi 
Targi Ogólnorolne
Organizator: K-PODR Minikowo, O/Zarzeczewo
tel. 54 255 06 38, www.kpodr.pl

4.06 – Kalsk                      
Agro-Targi 2017
Organizator: LODR Kalsk
tel. 68 385 20 91, www.lodr.pl

7-9.06 – Gdańsk, ul. Żaglowa 11  
Polfish 2017
Międzynarodowe Targi
Przetwórstwa i Produktów Rybnych
FoodExpo
Targi Spożywczo-Gastronomiczne
Organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie
tel. 58 554 93 62, www.mtgsa.com.pl

9-11.06 – Kamień Śląski, ul. Lotnicza 5/7   
Wystawa Rolnicza Opolagra 2017
Organizator: DLG AgroFood   
tel. 61 639 01 17, www.opolagra.pl

10-11.06 – Grubno k. Chełmna    
XXI Kujawsko-Pomorskie Dni Pola
Organizator: K-PODR Minikowo, O/Przysiek
tel. 56 611 09 31, www.kpodr.pl

10-11.06 – Poświętne – Płońsk, ul. Sienkiewicza 11   
XVIII Mazowieckie Dni Rolnictwa
Organizator: MODR Warszawa, O/Poświętne 
w Płońsku
tel. 23 663 07 00(01), www.modr.mazowsze.pl

10-11.06 – Szczyrzyc
X Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego
Szczyrzyc 2017
Organizatorzy: Urząd Gminy Jodłowiec, 
Krajowy Związek Hodowców 
Czerwonego Bydła Polskiego  w Jodłowniku,
MODR Karniowice
tel. 18 332 12 51

11.06 – Grabanów                               
Dzień Otwartych Drzwi
Organizator: LODR Końskowola, ZDR Grabanów
tel. 83 343 37 92, www.wodr.konskowola.pl

11.06 – Marszew      
Marszewskie Dni Pola  
Letnie Targi Rolno-Ogrodnicze 
AGROMARSZ
XXIX Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych
Organizatorzy: WODR Poznań, 
Związek Hodowców Koni Wielkopolskich
tel. 62 742 73 70, www.wodr.poznan.pl

17-18.06 – Bratoszewice   
Targi Rolne „W sercu Polski”
XIX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Organizator: ŁODR Bratoszewice
tel. 42 719 89 28(29), www.lodr-bratoszewice.pl

17-18.06 – Stare Pole    
XXIV Żuławskie Targi Rolne
XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Wystawa Rzemiosła Artystycznego
Organizator: PODR Lubań, O/Stare Pole
tel. 55 270 11 00, www.podr.pl
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24-25.06 – Boguchwała 
Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2017
XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Organizatorzy: PODR Boguchwała, 
Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego, 
tel. 17 870 15 00(41), www.podrb.pl

24-25.06 – Mikołów  
XXXVIII Dni Otwartych Drzwi
Organizator: ŚODR Częstochowa O/Mikołów
tel. 32 325 01 50, www.czwa.odr.net.pl

24-25.06 – Szepietowo    
XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Dni z Doradztwem Rolniczym 
Organizator: PODR Szepietowo
tel. 86 275 89 00, www.odr.pl

25.06 – Końskowola   
Dzień Otwartych Drzwi
Organizator: LODR Końskowola
tel. 81 889 06 00, www.wodr.konskowola.pl

25.06 – Kościelec      
Targi Rolnicze Kościelec 2017
Organizator: WODR Poznań
tel. 63 272 23 34, www.wodr.poznan.pl

25.06 – Modliszewice               
Dni Otwartych Drzwi
XII Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych   
Organizator: ŚODR Modliszewice
tel. 41 372 22 84 do 86, www.sodr.pl

29.06 – Kochcice 
Dni Otwartych Drzwi
Organizator: ŚODR Częstochowa, PZDR Lubliniec
tel. 34 325 01 50, www.czwa.odr.net.pl

czerwiec – Piotrowice   
XXXVII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego
XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Organizatorzy: DODR Wrocław, UG Chojnów, DIR
tel. 76 818 19 41, www.dodr.pl

LIPIEC

1-2.07 – Minikowo    
XL Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe 
AGRO-TECH
XVIII Regionalna Kujawsko-Pomorska 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Organizator: K-PODR Minikowo
tel. 52 386 72 36, www.agro-tech-minikowo.pl

1-2.07 – Sitno   
XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Organizator: LODR Końskowola, ZDR Sitno
tel. 84 611 25 25, www.wodr.konskowola.pl

1-2.07 – Stróże   
XXVI Biesiada u Bartnika
Organizatorzy: Gospodarstwo Pasieczne 
„Sądecki Bartnik”, 
Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu, 
Stowarzyszenie „Nasza Ziemia Grybowska”
tel.18 445 18 82, e-mail: bartnik@bartnik.pl

SIERPIEŃ

15.08 – Dziećmorowice 
Festiwal Sera
Organizatorzy: DODR Wrocław, UG Walim
tel. 71 339 86 56, www.dodr.pl

17-18.08 – Piotrków Trybunalski    
XXVI Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza
ROL-SZANSA 2017
Organizator: ŁODR Bratoszewice, O/Piotrków Tryb.
tel. 44 646 10 48, www.lodr-bratoszewice.pl

19-20.08 – Wilkowice k. Leszna    
Wystawa Rolnicza Roltechnika 2017
Organizator: MTP
tel. 61 869 20 00, www.roltechnika.pl

19-20.08 – Żnin 
XXI Pałuckie Targi Rolne 
XV Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Organizator: Tygodnik „Pałuki”
tel. 52 302 09 28, www.paluki.tygodnik.pl

20.08 – Zarzeczewo                                  
Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato
Organizator: K-PODR Minikowo O/Zarzeczewo
tel. 54 255 06 00, www.kpodr.pl

26-27.08 – Koszalin, obok Hali Gwardii 
XXVI Giełda Ogrodniczo-Rolnicza
Organizator: Biuro Targów „Bałtyk”
tel. 94 341 15 49, www.targibaltyk.pl

31.08-2.09 – Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14   
Międzynarodowa Wystawa „Zieleń to Życie”
Organizatorzy: Związek Szkółkarzy Polskich, 
Agencja Promocji Zieleni
tel. 22 435 47 22, www.zielentozycie.pl

WRZESIEŃ

02.09 – Gołaszyn       
Wielkopolska Wieś Zaprasza
Organizator: WODR Poznań
tel. 65 545 64 63, www.wodr.poznan.pl

2-3.09 – Częstochowa 
XXVI Krajowa Wystawa Rolnicza
Organizator: ŚODR Częstochowa
tel. 34 377 01 17, www.czwa.odr.net.pl

2-3.09 – Nawojowa k. Nowego Sącza  
XXVII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza
AGROPROMOCJA 2017
Organizator: MODR Karniowice, PZDR Nowy Sącz
tel. 18 445 70 36, www.modr.pl

2-3.09 – Olsztyn, ul. Jagiellońska 91    
XXIV Jesienne Targi Rolnicze
„Wszystko dla Rolnictwa”
Organizator: W-MODR Olsztyn
tel. kom. 605 098 542, www.w-modr.pl

2-3.09 – Siedlce, Błonia Siedleckie 
XXIV Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym
Organizator: MODR Warszawa, O/Siedlce
tel. 25 640 09 11, www.modr.mazowsze.pl

8-10.09 Barzkowice             
XXX Barzkowickie Targi Rolne 
AGRO  POMERANIA 2016
Organizator: ZODR Barzkowice 
tel. 91 561 37 00 do 02, www.zodr.pl

9-10.09 – Gołuchów k. Kalisza    
XIX Dni Ogrodnika Targi Międzynarodowe
Organizator: WODR Poznań, ZD Kalisz 
tel. 501 123 769, www.wodr.poznan.pl

9-10.09 – Stare Pole   
XXIII Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne
Staropolski Przegląd Piosenki Biesiadnej
Organizator: PODR Lubań, O/Stare Pole
tel. 55 270 11 00, www.podr.pl

9-12.09 – Lublin, ul. Dworcowa 11  
BAKEPOL Targi Przemysłu 
Piekarskiego i Cukierniczego
Organizator: MTP
tel. 61 869 23 28, www.mtp.pl

10.09 – Przysiek                                      
XXII  Barwy Lata – Dary Jesieni
Organizator: K-PODR Minikowo O/Przysiek 
tel. 56 611 09 31, www.kpodr.pl

10.09 – Szepietowo   
XV Podlaski Dzień Kukurydzy
IX Konkurs Orki
Organizator: PODR Szepietowo
tel. 86 275 89 00, www.odr.pl

15-17.09 – Regietów
XXIII Dni Huculskie
Organizatorzy: Kombinat Rolny Kietrz,
Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów”
tel. 18 351 00 18, www.huculy.com.pl

16-17.09. – Lubań  
XX Kaszubska Jesień Rolnicza
Wojewódzka Wystawa Królików
Dożynki Diecezji Pelplińskiej
Organizator: PODR Lubań
tel. 58 326 39 00, www.podr.pl

17.09 – Glisno                        
Jesień w Gliśnie
Organizator: LODR Kalsk, O/Lubniewice
tel. 95 755 76 14 (15), www.lodr.pl

17.09 – Kościerzyn  
„Jesień w Polu i Ogrodzie”
Kościerzyński Dzień Ziemniaka
Organizator: ŁODR Bratoszewice, O/Kościerzyn
tel. 43 821 31 13(14), www.lodr-bratoszewice.pl

17.09 – Minikowo  
Jesienny Jarmark Ogrodniczy
„Jesień w ogrodzie”
Organizator: K-PODR Minikowo
tel. 52 386 72 25, www.kpodr.pl

17.09. – Ostrołęka   
XI Kurpiowskie Targi Rolne
Organizator: MODR Warszawa, O/Ostrołęka
tel.  www.modr.mazowsze.pl

17.09 – Poświętne    
XIX  Dzień Kukurydzy i Buraka
XII Jesienny Jarmark „Od Pola do Stołu”
Organizator: MODR Warszawa, O/Poświętne 
tel. 23 663 07 00(01), www.modr.mazowsze.pl
 
22.09 – Kraków, ul. Klimeckiego 14    
46 Jesienna Wystawa Ogrodnictwa,
Leśnictwa i Zoologii
Organizator: Centrum Targowe 
– Chemobudowa Kraków
tel. 12 652 78 00, www.centrumtargowe.com.pl

23-26.09 – Poznań, ul. Głogowska 14   
Smaki Regionów
Organizator: MTP
tel. 61 869 26 91, www.mtp.pl

24.09 – Kalsk     
VIII Lubuski Kiermasz Ogrodniczy
Organizator: LODR Kalsk
tel. 68 385 20 91, www.lodr.pl

25-28.09 – Bednary   
Międzynarodowa Wystawa Rolnicza 
Agro Show 2017
Organizator: PIGMiUR 
tel. 56 651 47 40, www.agroshow.pl

25-28.09 – Poznań ul. Głogowska 14    
Polagra-Food Międzynarodowe Targi 
Wyrobów Spożywczych
Polagra-Tech Międzynarodowe Targi 
Technologii Spożywczych 
Polagra-Gastro Międzynarodowe Targi Gastronomii
Pakfood Targi Opakowań 
dla Przemysłu Spożywczego
Organizator: MTP
tel. 61 869 20 00, www.mtp.pl

30.09-1.10 – Boguchwała   
XII Jesienna Giełda Ogrodnicza
Organizatorzy: PODR Boguchwała, 
Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego
tel. 17 870 15 00(41), www.podrb.pl

30.09-1.10 – Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a  
Targi Ogrodnicze „Jesień 2017”
Organizator: PODR Gdańsk O/Słupsk
tel. 59 847 12 88, www.podr.pl

I dekada września – Łosiów 
Europejskie Targi Rolne
Organizator: OODR Łosiów
tel. 77 412 53 27 w. 133, www.oodr.pl

wrzesień – Skoczów 
Regionalne Dni Rybactwa Śródlądowego
Współorganizator: ŚODR Częstochowa, O/ Bielsko-Biała
tel. 33 814 45 41, www.czwa.odr.net.pl

wrzesień – Węgierska Górka         
ŁOSSOD
Współorganizator: ŚODR Częstochowa, PZDR Żywiec
tel. 33 861 25 86, www.czwa.odr.net.pl

wrzesień – Wrocław, ul. Zwycięska 8  
V Dolnośląski Dzień Pszczelarza
Organizatorzy: DODR Wrocław
tel. 71 339 86 56, www.dodr.pl

PAŹDZIERNIK

1.10 – Marszew  
Jesienne Targi  Rolno-Ogrodnicze
AGROMARSZ
„Przyjazna energia w domu i zagrodzie”
Organizator: WODR Poznań
tel. 62 742 73 70, www.wodr.poznan.pl

1.10 – Skrzelew    
XVII Dni Kukurydzy Woj. Mazowieckiego
Organizator: MODR Warszawa O/Bielice
tel.  46 682 00 40, www.modr.mazowsze.pl

6.10 – Sielinko     
Dzień Kukurydzy
Organizator: WODR Poznań
tel. 61 447 36 58, www.wodr.poznan.pl

7-8.10 – Koszalin, obok Hali Gwardii 
Jesienna Giełda Ogrodnicza
Organizator: Biuro Targów „Bałtyk”
tel. 94 342 57 08   www.targibaltyk.pl

7-8.10 – Szepietowo  
XXIV Targi Ogrodnicze
„Jesień w Sadzie i Ogrodzie”
Targi Leśne „Las i My”
Organizator: PODR Szepietowo
tel. 86 275 89 00, www.odr.pl

8.10 – Końskowola                
VI Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego,
Owocowego i Ozdobnego
Organizator: LODR Końskowola
tel. 81 889 06 00, www.wodr.konskowola.pl

13-15.10 – Łódź, al. Politechniki 4          
X Międzynarodowe Targi Żywności
Ekologicznej i Regionalnej
Natura-Food
VI Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO
Organizator: Międzynarodowe Targi Łódzkie
tel. 42 674 15 01, www.targi.lodz.pl

LISTOPAD
 
15-17.11 – Kraków, ul. Galicyjska 9  
25. Międzynarodowe Targi 
Wyposażenia Hoteli i Gastronomii Horeca
Organizator: Targi w Krakowie
tel. 12 644 59 32, www.targi.krakow.pl

15-17.11 – Warszawa (PKiN)    
XXVI Targi Mleczarskie 
MLEKO EXPO 2015
Organizator: Krajowy Związek Spółdzielni 
Mleczarskich Zw. Rew.
tel. 22 372 03 72, www.kzsm.org.pl

24-26.11 – Nadarzyn, Al. Katowicka 62 
Centralne Targi Rolnicze
Organizator: Ptak Warsaw Expo
Tel. 518 739 124, www.warsawexpo.pl

UWAGA: szczegółowe informacje odnośnie 
targów i wystawa u ich organizatorów

TARGI ROLNO-SPOŻYWCZE W POLSCE 2017




