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Branża mleczna przeżywa głęboki kryzys, który może okazać się groźny w
skutkach dla całej gospodarki. Niskie ceny skupu mleka oraz skandalicznie
wysokie koszty ropy oraz nawozów i środków ochrony roślin mogą przyczynić się do wyeliminowania większości małych i średnich gospodarstw.
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październiku
2008 r. najlepiej
płacono w województwach dolnośląskim
oraz opolskim (nieco powyżej 1 zł za litr). Od 0,96
do 0,98 zł płacono w wielkopolskim, podlaskim, śląskim i zachodniopomorskim. Najniższą wartość ma
ten surowiec dla producentów z województw: łódzkiego (śr. 0,83), pomorskiego
(śr. 0,84), świętokrzyskiego
(0,85). Ceny są o 25% niższe
od zeszłorocznych (od września do grudnia 2007 r. ceny
mleka oscylowały pomiędzy
1,15 a 1,40). W listopadzie
notowania mleka obniżyły
się o dodatkowy punkt procentowy. Ceny spadają, pomimo że we ciągu września
i października skup zmalał o
9% w stosunku do sierpnia.
Producenci zapowiadają dalsze obniżki cen skupu.
Efekty kryzysu na rynku
mleka są widoczne w wielu
dziedzinach. Przedstawiciel
firmy „Technik” z Węgrowa,
zajmującej się wyposażeniem
obór, notuje 50-procentowy
spadek zamówień na urzą-
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170 l/min
1800 zł +vat

260 l/min
2400 zł +vat

Maszyny fabryczne nowe

ciągniki rolnicze
tury
kosiarki
przetrząsacze
agregaty
pługi
talerzówki
mieszalniki
śrutowniki
żmijki
sadzarki
opryskiwacze
rozsiewacze
rozrzutniki

od 64800 zł
4150 zł
3000 zł
od 1780 zł
od 2200 zł
od 1080 zł
od 2880 zł
3500 zł
od 3980 zł
od 1450 zł
1780 zł
1850 zł
od 680 zł
10200 zł

gotówka • raty • transport
tel. 697 210 260 / tel. 603 300 800
www.rolnicze-maszyny.pl

Do końca roku rolnicy, którzy zrezygnowali z produkcji mleka i oddali kwotę
mleczną powinni otrzymać rekompensaty od ARR.

dzenia, zauważa także tendencję do wycofywania się
rolników z wcześniej planowanych zakupów. Takich i
innych firm oraz ludzi związanych z przemysłem mleczarskim są tysiące. Wraz z
ich zubożałymi zarobkami,

zmniejszą się także wpływy
do budżetu państwa z tytułu
podatków VAT i dochodowego. Ucierpi cała gospodarka.
Rolnicy, skuszeni dobrą
koniunkturą w latach 20062007 inwestowali „na kre-

dyt”. Mają do spłaty kredyty inwestycyjne, klęskowe, obrotowe, a do tego
bieżące wydatki i rosnące
ceny środków do produkcji – jak temu wszystkiemu
sprostać?
dokończenie na s. 6
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UKRAIŃSKIE, ROSYJSKIE, CZESKIE, TURECKIE,
POLSKIE, CHIŃSKIE
!!!ATRAKCYJNE CENY!!!

Dostawa na terenie całego kraju
Nowe Opole, ul. Lipowa 18, 08-103 Siedlce
tel.: (025) 631 56 23, 631 61 70
• fax: (025) 631 57 55
www.chromex.pl • e-mail: handel@chromex.pl
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BUDOWLANO-ROLNE
!!! NAJTAŃSZE W POLSCE !!!
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już od kwoty
152,50 brutto
DG Polska Sp. z o.o.
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Informacje
Z ręką na pulsie
Media codzienne przekrzykują się w przekazywaniu
złych wieści z rynków finansowych. Niewiele pism, czy
też telewizja zadają sobie trud podjęcia tematu rynków
żywnościowych, w kontekście innym niż cena mleka,
masła lub oleju na półce sklepowej.
Można powiedzieć więcej. Mało który dziennikarz,
spoza branży rolnej, ma elementarne pojęcie o produkcji żywności.
Tak się jednak składa, że kryzys finansowy w branży
rolnej rozpoczął się już rok temu. Czytelnik pomyśli zapewne, że autor tych słów postradał zmysły. Przecież
w zeszłym roku ceny skupu większości płodów rolnych
było ponadprzeciętnie znakomite. Owszem, były. Teraz
jednak można wnioskować dlaczego. Delikatna równowaga rynkowa została zachwiana przez udział kapitału spekulacyjnego, który podniósł w sposób nieuzasadniony popyt. To z kolei spowodowało wzrost cen do
niebotycznych granic. Paradoksalnie sukces stał się porażką, gdyż większość rolników dokonała w bieżącym,
2008 roku inwestycji w sprzęt i wyposażenie. Świadczą
o tym wskaźniki sprzedaży maszyn rolniczych. Można
powiedzieć językiem prymitywnej komunikacji – kasa
w portfelu spowodowała niepohamowaną konsumpcję.
Tylko że już w kwietniu widać było pierwsze oznaki załamania się koniunktury, szczególnie wyraźne na rynku
mleka. Oliwy do ognia dolał brak PROW w możliwym
do zaakceptowania terminie. Czy przypadkowo? Niech
rozważy to czytelnik.
Statystyki mówią, że 40% środków wydanych na zakup maszyn i urządzeń pochodziło z własnych źródeł.
Pozostałe 60% z kredytów i leasingów. I na tym należy
się skupić. Rolnicy zaciągali kredyty w sytuacji, kiedy
wielu z nich miało jeszcze do spłacenia kredyty klęskowe i resztki kredytów z poprzednich zakupów maszyn. Działo się to w czasie, gdy nieznane były jeszcze
wyniki ekonomiczne bieżącego sezonu.
Nieszczęściem polskiego interesu w tej sytuacji, jest
brak silnych banków, będących w rękach polskiego kapitału lub rządu. Jeśli właściciele posprzedawanych banków zechcą ratować sytuację swoich central, uwikłanych
w machinacje finansowe i pogrążonych w stratach wirtualnych zysków, wycofają swe aktywa z naszego systemu bankowego. Niepokojące są oświadczenia Prezesa NBP Sławomira Skrzypka. Mówi on, że przyszłoroczny wzrost PKB zaplanowany przez rząd – jest nierealny. Przy nieznacznym, ale jednak, deficycie handlu
zagranicznego, spadku produkcji, Prezes Skrzypek prognozuje spadek inflacji. Oznacza to odpływ kapitału z
polskiego rynku.
Nadchodzący 2009 rok jest wielką niewiadomą. Rozstrój przedętych rynków finansowych w Polsce jest już
faktem. Niewiadomą jest tylko jego rozmiar. Niewątpliwie będzie to trudny rok dla wszystkich, w tym wszystkich związanych z wsią. Jakie będą ceny przyszłorocznych zbiorów, nikt nie wie. Na pewno obrót handlowy,
związany z koniecznością utrzymania produkcji rolnej,
będzie musiał napędzić wiosenną koniunkturę. Taniejąca ropa naftowa wspomoże ten proces.
Warto jednak zaapelować o ostrożne podejmowanie
decyzji inwestycyjnych. Nie zadłużajmy się niepotrzebnie. W trakcie zawirowań ekonomicznych, na najgorszej pozycji są zawsze kredytobiorcy, a w sytuacji, w
której zmienia się wierzyciel zobowiązania finansowego, los kredytobiorcy jest jeszcze bardziej niepewny.
Nie mam na myśli ascezy ekonomicznej. Chodzi jedynie o rozwagę.
Aby nie zabrakło optymizmu, przypominam przysłowie, że po burzy zawsze świeci słońce, a z własnego
doświadczenia wiem, że powietrze jest niezwykle rześkie. Składam wszystkim Czytelnikom WRP serdeczne
życzenia świąteczno-noworoczne, aby nad wigilijnym
opłatkiem nigdy nie zabrakło zdrowia, strawy i uśmiechu. Do Siego Roku!
Daniel Alankiewicz, redaktor naczelny WRP

Ruszają dopłaty
Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom w 2008 roku oraz stawki płatności na rok
2008:

W pierwszej kolejności dopłaty otrzymają rolnicy z
89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą.

D

o końca roku na
konta rolników
ma trafić 5 mld zł.
Większa część tej kwoty będzie pochodziła z koperty finansowej przeznaczonej na
wypłatę dopłat bezpośrednich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacja
płatności na rachunki bankowe rolników może nastąpić od dnia 1 grudnia 2008 r.
i potrwa do 30 czerwca 2009.
W pierwszej kolejności do
naliczania skierowane zostały wnioski rolników dotkniętych klęska suszy, zło-

żone w 89 powiatach aż w 7
województwach.
By zmieścić się w terminie,
Agencja planuje wydanie
wszystkich decyzji administracyjnych w sprawie przyznania płatności do dnia 1 marca
2009 r. Zarówno ARiMR, jak
i resort rolnictwa zapewniają,
że jeszcze do końca tego roku
rolnicy otrzymają z tego tytułu 3,8 mld zł, co tanowi ok.
41% łącznej koperty finansowej przewidzianej na realizację płatności bezpośrednich za
rok 2008, która wynosi ponad
9,3 mld zł. W samym grudniu

n WPR: na razie bez większych
zmian. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa
i Rybołówstwa, przyjęto porozumienie dotyczące zmian Wspólnej Polityki Rolnej).
Przegląd WPR trwał rok, od 20 listopada 2007 do 20 listopada 2008. Do
konkluzji Przeglądu WPR wpisano zobowiązania Komisji Europejskiej do
przygotowania, w najbliższym czasie
planu wyrównywania płatności bezpośrednich po 2013 roku. Polska uzyskała
dodatkowe środki na ten cel, ale nie ta-

- jednolita płatność obszarowa (JPO) – 339,31 zł/ha
- krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO),
w tym:
- płatność do grupy upraw podstawowych – 269,32
zł/ha
- łatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność
związana z produkcją) – 407,60 zł/ha
- płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność
niezwiązana z produkcją) – 591,50 zł/ha
- płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na
paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych
(płatności zwierzęce) – 379,55 zł/ha
- płatność do upraw roślin energetycznych – 152,85
zł/ha
- płatność cukrowa – 39,45 zł/tonę
- pomoc do rzepaku – 176 zł/ha.
Nowe płatności w roku 2008:
Od 2008 roku rolnicy mogą ubiegać się o płatności w
ramach dwóch nowych schematów pomocowych:
- oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 133,65 zł/tonę
- przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich –
1358,68 zł/ha (z czego 781,24 zł z budżetu UE, 577,44
z budżetu krajowego).
pieniądze mają trafić do 850
tys. beneficjentów.
Natomiast od 28 października, co jest również swoistym
rekordem Agencji, trwa realizacja dopłat dla rolników gospodarujących na obszarach
ONW. ARiMR zapowiada,
pieniądze z tego tytułu trafią

kie, jakich się spodziewała. Zamiast 760
mln euro, dostaniemy 90 mln euro.
Utrzymane zostaną płatności do owoców miękkich. Wydłużono także możliwość stosowania uproszczonego systemu dopłat bezpośrednich do końca
2013 r. Do 2012 utrzymane zostały
dopłaty do produkcji lnu, konopii
na włókno, skrobi ziemniaczanej itd.
Polska otrzymała także dodatkowy czas
na pełne dostosowanie się do wymogów
cross –compliance (czyt. s 6).
Polska uzyskała także nowe możliwości rozwoju sektora mleczarskiego

do większości rolników, którzy się o nie ubiegali. Płatności
ONW przyznaje się rolnikom,
którzy prowadzą działalność
np.. na obszarach górskich.
W tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich
złożyło ponad 1 milion 420
tys. rolników.
MS/WRP

poprzez decyzje dotyczącą dodatkowego stopniowego zwiększania kwot
mlecznych corocznie do 2013 r. łącznie o ok. 5,5 %.
MS/WRP

www.wrp.pl
Filmy promocyjne, okolicznościowe, reportaże, wywiady, relacje z ważnych wydarzeń dotyczących rolnictwa, wypowiedzi i komentarze
specjalistów i polityków.

TV

Możliwość połączenia tekstu z filmem.
Możliwość umieszczania własnych materiałów filmowych związanych z rolnictwem

Dodatkowa promocja połączona z publikacją w gazecie: banery flash, mieszane, teksty sponsorowane, ciekawe linki, codziennie
nowe informacje

Jesteś zainteresowany filmem komercyjnym?
Zadzwoń: Lidia: 091 884 65 48; Jagoda: 091 884 65 47
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W ramach działania „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych
na rynkach wybranych produktów rolnych”, którego administratorem w
Polsce jest Agencja Rynku Rolnego, Komisja Europejska zatwierdziła program Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) „5 razy dzienne warzywa i
owoce”.

Promocja z dofinansowaniem

P

rogram „5 razy dziennie warzywa i owoce”
dotyczy świeżych owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw –
w tym soków. Program będzie
mieć charakter informacyjnopromocyjny i będzie trwać 2
lata (od jesieni 2008 do jesieni
2010), a jego całkowity budżet
wyniesie 2 mln euro.
„5x dziennie” to już drugi
program, na który Stowarzyszeniu KUPS udało się uzyskać
dotację Wspólnoty Europejskiej. W ramach mechanizmu
WPR, KUPS, jako organizacja proponująca, zrealizowała
w 2006 roku program „Marchewka”, promujący spożycie
soków marchwiowych na terenie Bułgarii i Rumunii.
Program ma charakter programu społecznego, z elementami edukacyjnymi, dotyczącymi budowy wśród dorosłych i dzieci świadomości
zdrowej diety oraz przypominaniu o konieczności spożywania 5 porcji warzyw, owoców i soków w ciągu dnia. Celem Programu jest zwiększenie, wśród kobiet w wieku 2545 lat i dzieci w wieku 7-13 lat,

popytu na świeże i przetworzone owoce i warzywa
Z tego samego Działania
skorzystał również Krajowy
Związek Spółdzielni Mleczarskich z programem promocyjnym o wartości prawie 10
mln euro, który zatwierdzono
w ubiegłym roku. Warto dodać, że program KZSM o pełnej nazwie „Program Promocyjno-Informacyjny Mleka i
Wyrobów Mlecznych” został
wybrany spośród propozycji
z 7 państw UE i jest największym, pod względem wartości

finansowej programem promocji produktów mleczarskich, który jest realizowany
na terenie Wspólnoty. Kampanię rozpisano na 3 lata.
Działanie „Wsparcie działań
promocyjnych i informacyjnych
na rynkach wybranych produktów rolnych”, jest realizowane w
ramach mechanizmu Pieniądze
na program pochodzą w 50%
z krajowego budżetu, a w 30%
z Unijnego. Resztę dokłada z
własnego budżetu organizacja
branżowa. Maksymalna wysokość dofinansowania kampanii

wynosi 80% poniesionych kosztów netto.
Jak się dowiedzieliśmy, KE
przymierza się do zmiany zasad finansowania tego programu. Organizacje branżowe,
które napiszą projekt kampanii
i wystąpią do KE o jego dofiansnowanie, będą musiały dołożyć do niego z własnej kieszeni
10% kosztów, a nie jak dotychczas 20%. Na razie jednak o
zmianach tylko się mówi. Nie
mają one przełożenia na żadne
realne zapisy legislacyjne.
MS/Wrp.pl
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Unia Europejska nie będzie już zakazywać krzywych ogórków ani za małych arbuzów. Normy
określające wielkość i kształt wielu owoców i warzyw, które przez lata były przedmiotem żartów
na temat UE, zostały właśnie zniesione.

Unia prostuje ogórki

Na propozycję Komisji Europejskiej, by
wyrzucić te przepisy do kosza, zgodziły się 12 listopada
b.r. wszystkie państwa członkowskie UE. – Dla krzywego
ogórka i bulwiastej marchewki
to początek nowej epoki – żartowała unijna komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel.
Na liście produktów, które
nie będą już podlegać normom, znalazło się 26 warzyw
(np. fasola, brukselka, marchew, kalafior, cukinia, cebula, ogórki), owoców (morele, melony, arbuzy), orzechów i grzybów. Nadal pozostało dziesięć, np. jabłka, tru-

skawki i pomidory. Normy te
nie zostały zniesione z powodu nacisku niektórych
lobby producentów i rządów.
Komisja wprowadziła jednak
furtkę, która pozwoli sprzedawać także krzywe banany
lub za małe jabłka. Każdy
kraj będzie mógł sam zdecydować o zniesieniu norm na
swoim rynku. Mniej wymiarowe produkty będą jednak
musiały być sprzedawane oddzielnie i być opatrzone specjalną etykietą np. „produkt
przeznaczony do przetworzenia”. Zmiany mają wejść w
życie od 1 lipca 2009 r.
Oprac. EG

Rolnik pyta, prawnik odpowiada
Na Państwa pytania, natury
prawnej, w każdą sobotę w godz.
12.00-14.00, pod
nr. telefonu 667
969 956 odpowiada prawnik Wojciech Lignowski
(na zdj.). Pytania
można również
kierować listownie
na adres redakcji
WRP lub e-mail:
redakcja@wrp.pl

Pragnę zapytać o sprawę zakupu
ziemi od ANR. Jestem ponad 3-letnim dzierżawcą działki od ANR. Po
3 latach złożyłem podanie o zakup tej
działki. Agencja długo zwlekała, aż w końcu odpisała, iż
działki w całości nie sprzeda. W planie zagospodarowania przestrzennego działka jest określona jako rolna, natomiast w studium uwarunkowań w/w działka jest w części
zaklasyfikowana jako budowlana. Agencja może dokonać
sprzedaży, ale dopiero po uprzednim podziale geodezyjnym
na działkę budowlaną i rolną. Działkę rolną po podziale
może Agencja sprzedać od razu, natomiast nowa, wydzielona działka budowlana ma być sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego. Wiem, że studium nie jest aktem
prawa miejscowego i nawet jeśli jest tam działka budowlana - nikt na niej domu (budynku) nie postawi. Nie wiem
jakich argumentów mogę użyć, aby „przekonać” Agencję
na możliwość zakupu tej działki przeze mnie?
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu
Państwa na mocy art. 29 ust. 1 pkt 3) uprawnia dzierżawcę gruntu do pierwszeństwa w jego nabyciu od ANR

pod warunkiem, że dzierżawa trwała co najmniej 3 lata.
Jednakże, ażeby z prawa pierwszeństwa skorzystać, to najpierw dana nieruchomość musi być przez ANR przeznaczona do sprzedaży. I tutaj zaczyna się problem, albowiem
to, czy dana nieruchomość zostanie sprzedana czy nie, zależy tylko i wyłącznie od woli Agencji. Treść ustawy kwestię zasadności przeznaczenia gruntu do sprzedaży bądź
dzierżawy w zasadzie pozostawia wyłącznie w gestii ANR,
nie precyzując jednocześnie szczegółowych przesłanek,
jakie winny zaistnieć, aby podjąć decyzję w określonym
brzmieniu. Zatem wniosek do ANR o sprzedaż dzierżawionych gruntów, stanowi jedynie odzwierciedlenie Pana
ewentualnych zamierzeń, które wcale nie muszą być zbieżne
z agencyjnymi. Powszechną praktyką stało się ze strony
ANR, aby nie przeznaczać do sprzedaży w drodze pierwszeństwa gruntów, które w studium uwarunkowań zakwalifikowano jako budowlane. Jest to spowodowane chęcią
uzyskania jak najwyższej ceny za sprzedawaną działkę w
drodze przetargu nieograniczonego. Jak wiadomo w trybie sprzedaży bez przetargowej lub w przetargu ograniczonym trudno byłoby uzyskać podobną kwotę tytułem ceny.
W przeciwnym razie można by zarzucić ANR niegospodarność w działaniu, gdy w obliczu możliwości uzyskania większych środków nie skorzystano by z niej. Wobec
czego opisana przez Pana sytuacja nie należy do rzadkich.
Faktem jest to, że studium uwarunkowań nie jest aktem
prawa miejscowego i ma jedynie wyznaczać kierunki rozwoju przestrzennego w gminie, ale wobec braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jego znaczenie wzrasta, bowiem wówczas po uzyskaniu decyzji o
warunkach zabudowy i następnie pozwolenia na budowę,
można na takim gruncie posadowić budynek. Z uwagi na
przedstawiony stan faktyczny i prawny, de facto nie przysługują Panu jako dzierżawcy ubiegającemu się o sprzedaż
gruntów żadne prawem przewidziane argumenty, które
zmusiłyby lub przekonałyby ANR do przeznaczenia tychże
gruntów do sprzedaży.

Jestem rolnikiem, który poniósł
znaczne szkody na skutek tegorocznej
suszy. Oprócz tego, że prowadzę gospodarstwo rolne pracuję zawodowo. Ośrodek pomocy społecznej odmówił mi wypłaty świadczenia
stwierdzając, że nie jestem osobą objętą ubezpieczeniem
społecznym rolników w pełnym zakresie. Zaznaczam, że w
moim gospodarstwie mieszka bliska mi osoba, która ma status domownika. Czy taka decyzja jest prawidłowa?
Niestety, ale tak. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których
gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez
suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 173, poz.
1070) określono, że jednym z warunków koniecznych do uzyskania pomocy jest, aby w rodzinie rolniczej, która poniosła
szkody, co najmniej jedna osoba była rolnikiem. W rozumieniu ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników ubezpieczeniem w pełnym zakresie jest podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Podejmując pracę w ramach
umowy o pracę z ustawy powstaje obowiązek objęcia takiej
osoby ubezpieczeniem społecznym na ogólnych zasadach,
przez co przestaje być taka osoba rolnikiem objętym ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie. Sytuacji tej
nie sanuje również okoliczność, że w rodzinie rolniczej znajduje się osoba objęta tymże ubezpieczeniem w pełnym zakresie, ale w charakterze domownika. Ustawa o ubezpieczeniu
społecznym rolników w art. 6 pkt. 1) i 2) wyraźnie precyzuje
kto jest rolnikiem, a kto domownikiem. Rozporządzenie zaś
stanowi wprost, że jednym z członków rodziny rolniczej, w
której gospodarstwie powstały szkody, winien być rolnik rozumiany ściśle według ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników. Osoba będąca domownikiem wymogu bycia rolnikiem nie spełnia, zważywszy na co organ gminy działając
ściśle według postanowień rozporządzenia nie mógł zająć innego stanowiska w omawianej sprawie. n
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Koniec roku to dla większości rolników pora wznowienia ubezpieczenia obowiązkowego budynków,
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników (OC rolników) z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. To doskonały czas na pomyślenie o bezpieczeństwie swoim, bliskich i swojego gospodarstwa.

Zbliża się koniec roku,

warto już teraz
pomyśleć o bezpieczeństwie
Nikt nie lubi zbędnych formalności.
Wypełnianie druków, składanie wniosków, dokumentacja to rzeczy, z których najchętniej zrezygnowalibyśmy
na zawsze. Właśnie w celu
uproszczenia formalności
związanych z zawieraniem
ubezpieczeń PZU SA pomaga rolnikom. Wysyła im
wypełniony blankiet płatniczy „Bezpieczny Rolnik”.
Na podstawie tego dokumentu, po opłaceniu składek zawartych w poszczególnych rubrykach – ubezpieczeniem obejmowane są
budynki, odpowiedzialność
cywilna rolników, a także
mienie ruchome w gospodarstwach rolnych i następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika i członków rodziny.
Warto przyjrzeć się dokładniej zakresowi ubezpieczeń i szacunkowej kalkulacji składki ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie budynków
Ubezpieczenie budynków opłacane jedną roczną
składką, obejmuje szkody

ustalane przez ubezpieczającego w porozumieniu z PZU
SA, a później wartości budynków są corocznie przez
PZU SA aktualizowane. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się adekwatnie do wartości budynków,
ich przeznaczenia oraz materiałów z jakich są zbudowane.

Uwaga!
Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia nowego
budynku powstaje z dniem pokrycia go dachem.
spowodowane przez ogień,
huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny,
grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawinę, upadek statku
powietrznego.
Sumy ubezpieczenia, a
więc wartości budynków, są

czeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz.U. z
2003 r., Nr 124 poz. 1152).
Ubezpieczenie mienia
ruchomego
Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospo-

Ile to kosztuje?
Przykład 1
Gospodarstwo rolne posiadające: 1 budynek mieszkalny i 2 gospodarcze, 22 ha
pól uprawnych, 3 ha łąk i pastwisk (razem
25 ha), 6 krów mlecznych.
Obciążenie składką na ubezpieczenie majątkowe rocznie może wynieść:
- budynki o wartości 450 tys zł x 2promile
(stawka taryfowa) = 900 zł
- OC rolników 25 ha x 4 zł = 100 zł
- ubezpieczamy połowę areału, akurat rośnie na nim pszenica, 11 ha x 4 t/ha x 800
zł/tonę x 1% (stawka taryfowa od gradobicia) = 352 zł (jednak połowę tylko płaci
rolnik, za uprawy połowę składki pokrywa
budżet państwa) 352:2=176 zł
- zdecydowaliśmy się ubezpieczyć krowy
mleczne, których łączna wartość wynosi
21 tys. zł 21 000 x 4% (stawka taryfowa)
= 840 zł
- mienie ruchome ubezpieczamy na wartość 15 tys. zł x 0,3% (stawka) = 45 zł.

Płatność składki na wniosek klienta w PZU można
rozłożyć na 2 raty.
OC rolników
Z tytułu ubezpieczenia
OC rolników przysługuje
odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim
we wspólnym gospodarstwie
domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie są zobowiązani do odszkodowania osobom trzecim (np.
sąsiadowi) za wyrządzoną
szkodę (na osobie lub mieniu) powstałą wskutek czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Przepisy regulujące ubezpieczenia obowiązkowe budynków oraz OC rolników
są zawarte w Ustawie z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpie-
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Obciążenie składką rocznie może wynieść: 2061 zł, w tym składka za ubezpieczenia obowiązkowe 1176 zł.
Gospodarz nie zdecydował się na ubezpieczenie łąk i pastwisk, ponieważ nie są
one narażone na szkody.
Konrad Rojewski – ekspert od ubezpieczeń rolnych
w PZU SA.

darstwach rolnych obejmuje zgromadzony w gospodarstwie sprzęt rolniczy, ziemiopłody (np.
zboże w silosach czy stodołach, owoce w przechowalniach), zwierzęta gospodarskie, materiały i
zapasy (np. opakowania,
nawozy), ruchomości domowe. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe na skutek ognia i innych zdarzeń losowych, a
w przypadku zwierząt również szkody powstałe porażeniem zwierząt prądem
elektrycznym (np. wadli-

wie działający elektryczny
pastuch).
NNW
Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków obejmuje szkody polegające na powstaniu obrażeń ciała na skutek wypadków lub omdleń, które mogą
zdarzyć się podczas wykonywania pracy oraz w życiu
prywatnym. Odszkodowanie obejmuje świadczenia na
skutek śmierci oraz świadczenia adekwatne do stopnia utraty zdrowia na skutek obrażeń ciała. n

Szanowni Państwo,
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2009 życzymy Państwu, by przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, aby Nowy Rok niósł ze sobą obfite plony, szczęście, pomyślność i poczucie bezpieczeństwa w każdej rodzinie rolniczej.
PZU

Przykład 2
Gospodarstwo rolne posiadające: 1 budynek mieszkalny i 3 gospodarcze, 9 ha
gruntów w tym 8 ha sadu.
- budynki o wartości 520 tys zł x 2 promile
(stawka taryfowa) = 1040 zł
- OC rolników 9 ha x 4 zł/ha = 32 zł
- rolnik, mimo że ma obowiązek ubezpieczyć połowę areału, zdecydował się ubezpieczyć cały sad z dopłatą państwa 8 ha
x 30 t owoców/ha x 900 zł/t (uśredniona
cena skupu w okolicy) x 6% (stawka) = 12
960 zł, jednak część z tej składki pokrywana jest przez budżet państwa, a więc
rolnik zapłaci 7560 zł
- mienie ruchome ubezpieczamy na wartość 25 tys. zł x 0,3% (stawka) = 75 zł
Obciążenie składką rocznie może wynieść: 8707 zł, w tym składka za ubezpieczenie obowiązkowe 4852 zł.
Rolnik miał obowiązek ubezpieczyć połowę sadu, ale ubezpieczył cały.
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Wpuszczeni w kanał
dokończenie ze s. 1
Ceny nawozów w pierwszym
półroczu 2008 r. wzrosły średnio o 44,9%, a środków ochrony
roślin o 10,5%! Nikt nie myśli
już o inwestowaniu, a jedynie
o przetrwaniu.
Jak przewiduje dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge, sytuacja powinna ustabilizować
się w przeciągu dwóch lat. Naukowiec z Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewiduje jednak,
że problem może nasilić się w
2009 roku, w który to rolnicy
będą wchodzili z niskimi cenami mleka i niższymi dochodami niż w roku bieżącym. Bez

w styczniu 2008 r. prezentowała
się przecież niezwykle korzystnie. Od lipca ubiegłego roku do
stycznia, lutego tego roku ceny
spełniały oczekiwania rolników
– dawały nadzieję na regulację
zobowiązań oraz godziwy zysk.
Od wiosny 2008 roku produkcja rolnicza odbywa się „na minus”. Według szacunków doradców rolniczych, do uprawy
każdego hektara pszenicy rolnik
dopłaca ponad 400 zł. Ile natomiast dopłaca do wyprodukowania litra mleka?
Specjaliści z WODR w Poznaniu pokusili się o kalkulację
kosztów produkcji 1 litra mleka.
Minimalna cena, ujmująca za-

czony według norm obowiązujących w Unii, dla gospodarstwa
26-hektarowego na: 110%, a dla
gospodarstwa 40-hektarowego
na 200% normy. Ceny minimalne, gwarantujące względną
opłacalność produkcji mleka,
powinny kształtować się natomiast pomiędzy 1,45 a 1,19 gr
(dla gospodarzy mających wydajność powyżej 6 tysięcy litrów
i uprawiających zarazem więcej
niż 40 hektarów ziemi.).
Średnia cena w lipcu bieżącego roku wynosiła wg danych
Ministerstwa Rolnictwa 0,99 gr,
w październiku 0,97 gr, a w listopadzie już 0, 74 gr. Rolnicy
do każdego litra dopłacają więc
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wątpienia nadchodzący rok będzie rozstrzygający dla branży
mleczarskiej. Spłata rat kredytów, opłacenie ubezpieczeń i zakup środków do produkcji na
2009 r. będzie bardziej kłopotliwe niż na początku 2008 roku,
który finansowo był opłacqalny
dla producentów mleka. Cena
tego surowca w grudniu 2007 i
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ledwie koszty produkcji, zależy
od wielkości gospodarstwa i wydajności krów. Przy wydajności
5 tysięcy litrów koszty oscylują
wokół 0,95 gr, przy 6 tysiącach
litrów środki produkcji 1 litra
pochłaniają równowartość 0, 89
gr. Wyliczenia te nie obejmują
oczywiście nakładu pracy własnej rolnika, który został obli-
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po kilkadziesiąt groszy. Cena
jest niższa od ubiegłorocznej o
ok. 25%.
W sklepach zaś, wg informacji GUS, również doszło do „obniżek” cen nabiału. Masło staniało o ok. 0,7%, sery o 0,4%
oraz mleko – o całe 0,1%!
Spadek cen surowca nie jest
zatem dla pośredników żad-

Dodatkowe wymogi od 2009

Od 1 stycznia 2009
roku rolników, którzy korzystają z dopłat
bezpośrednich, dopłaty
ONW, płatności z tytułu
programu rolnośrodowiskowego oraz płatności z
tytułu zalesiania gruntów
będą obowiązywały dodatkowe kryteria z zakresu
ochrony środowiska oraz
identyfikacji i rejestracji
zwierząt. Polska zaczyna
wprowadzać unijny system
cross-compliance.
W przyszłym roku kontrolerzy ARiMR i Inspekcji Weterynaryjnej będą

weryfikować, czy rolnik
przestrzega przepisów dotyczących m.in.: identyfikacji i rejestracji zwierząt;
ochrony dzikiego ptactwa;
ochrony wód podziemnych
przed zanieczyszczeniem
spowodowanym przez
niektóre substancje niebezpieczne; przestrzegania zasad stosowania osadów ściekowych w rolnictwie; ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany
pochodzenia rolniczego
itd. Oczywiście na rolnikach dalej będzie spoczywał obowiązek utrzymania
całego gospodarstwa rolnego w tzw. dobrej kulturze rolnej.
Dzięki staraniom Polski,
Komisja Europejska postanowiła, że kolejne kryteria w ramach cross-compliance, dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia

zwierząt, zgłaszania niektórych chorób zwierząt i
zdrowotności roślin wejdą
w życie od 2011 roku. Natomiast wymogi dotyczące
dobrostanu zwierząt zaczną obowiązywać u nas
od 2013 r.
Sankc je za nieprzestrzeganie nowym wymogów, mogą być bolesne. Jeśli, na przykład
rolnik celowo dopuści
w swoim gospodarstwie
do niezgodności z zasadami cross-compliance,
ARiMR może obniżyć
kwotę należnych płatności obszarowych o 20%, a
nawet całkowicie pozbawić rolnika dopłat.
System Wzajemnej
Zgodności – SWZ (ang.
cross-compliance) jest
instrumentem Wspólnej
Polityki Rolnej (WPR).
Opr. MS/WRP

nym pretekstem do obniżek
cen półkowych. Z uzyskanych
informacji wynika, że to właśnie
oni odpowiadają za drożyznę
nabiału w sklepach. Oto kilka
przykładów: w lipcu tego roku
średnia cena sprzedaży mleka
przez przetwórców oscylowała
w granicach 1,91 gr, w sprzedaży ten sam litr kosztował już
2,81 gr. W październiku ta proporcja cen przedstawiała się następująco: 2,07 gr u producenta,
u pośrednika zaś 2,81 gr. Masło w październiku mleczarnie
średnio sprzedawały po 14 zł kg,
natomiast sprzedawcy żądali już
20,35 zł/kg. Najlepiej pośrednicy zarabiają na serach. Popularny ser gouda mleczarnie
sprzedawały w lipcu po 13,96 zł
za kg, w detalu natomiast było
to już 22,08 zł (58% marży!).
A przecież cena baryłki ropy
spadła… (jej podwyżki bywają
przecież najczęstszym powodem zwyżek cen).
Niewątpliwie obecna sytuacja spowodowana jest między innymi dużymi apetytami
pośredników: hurtowników i
detalistów. Ale przyczyn kryzysu jest więcej. Jedna z nich
jest również kiepska kondycja
rodzimych mleczarni, które –
jak mówi dr Seremak-Bulge,
nie są przygotowane do funkcjonowania w warunkach
dekoniunktury. Zwłaszcza
mniejsze z mleczarni, efekty
kryzysu, zmniejszonego popytu, zmuszone są przerzucić na dostawcę. Ta teoria wydaje się być jak najbardziej
słuszna.
Duża i utytułowana mleczarnia OSM Piątnica płaci śred-
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n Poproszona o prognozę, dr Jadwiga Se-

remak-Bulge, stwierdziła: „Nie wiadomo
jak się zachowa rynek światowy. Jeszcze
rok temu ceny miały tendencję wzrostową.
Światowy kryzys pokrzyżował plany. Sytuacja na rynkach finansowych wpływa destabilizująco na gospodarkę. Jedyną możliwością poprawy będzie decyzja KE uruchamiająca interwencjonizm: przywrócenie dopłat do eksportu i produkcji. USA stosuje np. zakupy interwencyjne mleka w proszku. Być może zapowiedzią podobnych działań w Europie jest decyzja KE wznawiająca mechanizm dotacji do przechowywania masła (od stycznia 2009 r.).
Nasze mleczarnie nie korzystały jednak zbyt często z tej formy
pomocy. Są zbyt małe i słabe finansowo. Czekają na uruchomienie dopłat do eksportu.”
Swoją wypowiedź Pani Doktor zakończyła nieco bardziej optymistycznie: „Spadki cen ropy naftowej muszą z czasem przełożyć
się na ceny nawozów i środków ochrony roślin. W dalszej perspektywie warto jednak zostać przy produkcji mleka, choć należy
przeczekać ok. dwóch lat, zanim sytuacja się wyklaruje”.

nio za litr mleka 1,46 zł, natomiast za mleko w klasie ekstra
dostawca może uzyskać nawet
1,60 zł! Ta abstrakcyjna, jak na
dzisiejsze warunki cena wynika
niewątpliwie z właściwego stosunku do rolnika, który będąc
członkiem spółdzielni, traktowany jest jako równoprawny
partner, a nie „zło konieczne”.
Przedstawiciel firmy oświadczył: „Poza tym, my nie wydajemy na reklamy, nie ma nas w
telewizji. Wolimy te pieniądze
dać rolnikowi”. Mniejsze z mleczarni oferują już ceny w granicach 0,80 gr.
Prezes mleczarni w Suszu,
Kazimierz Małecki, skupuje
mleko od 380 rolników. Zakład działa na terenie czterech
gmin. Wyroby firmy wpisane
są na listę produktów tradycyjnych w ramach Dziedzictwa Kulturalnego Warmii i
Mazur. Płaci swoim dostawcom poniżej 0,80 gr. Jedynie
mleko o wysokich parametrach z dopłatą ilościową uzyskuje cenę 0,97 gr. Jego zda-

Polskie mięso w Korei
Południowej

U

nia Producentów
i Pracodawców
Przemysłu Mięsnego UPEMI oraz Izba
Gospodarcza Polska – Korea Południowa podpisały
porozumienie, którego celem jest ułatwienie polskim
przedsiębiorcom z branży
mięsnej eksportu swoich
towarów do Korei Płd. To
część kampanii promocyjnej „Stół Pełen Smaków”.
Porozumienie jest jednym z elementów kampanii promującej polską żywność w Korei Płd. i USA –
„Stół Pełen Smaków” prowadzonej przez UPEMI.
Kampania ta, której budżet
wynosi 2 mln 300 tys. euro,
to kolejny zaakceptowany
przez Komisję Europejską
program dotyczący mrożonej, schłodzonej lub świeżej wołowiny, wieprzowiny

i cielęciny oraz produktów
opartych na tych składnikach. Jest ona adresowana
do producentów i konsumentów z Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Celem zaplanowanych działań promocyjnych i informacyjnych jest
zbudowanie i utrwalenie

niem : „Kryzys zaczął się rok
temu. Jesienią zaczęły iść w dół
ceny produktów, a ceny skupu
w górę. Spółdzielnie walczyły
wówczas o dostawców windując ceny. W czerwcu przyszło załamanie. Sięgnięto do
kieszeni rolnika.” Prezes K.
Małecki przyszłość polskiego
mleczarstwa widzi w wypracowaniu solidarnego stanowiska całej branżowy wobec
sieci handlowych i renegocjacji umów z marketami.
W tragicznej sytuacji są
rolnicy skupieni wokół kutnowskiej spółdzielni Zorina.
Firma ogłosiła bankructwo
i połączyła się ze spółdzielnią w Łowiczu. Jej dostawcy,
nie dość, że przez kilka miesięcy nie otrzymywali pieniędzy za mleko, teraz będą musieli spłacać dług Zoriny – od
każdego litra przez najbliższe
lata potrącana będzie suma 0,6
gr, co przy i tak niskich stawkach (ok. 0,80 gr) w regionie
będzie dla nich prawdziwą katastrofą. n

pozytywnego wizerunku
produktów mięsnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz prezentacje w
ramach wspólnych wystąpień produktów spożywczych posiadających znak
promocyjny Poznaj Dobrą
Żywność.
Opr. MS/Wrp.pl
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Ze stosowania nasion kwalifikowanych wynika szereg korzyści dla rolnika: optymalna ilość wysiewu
(zwykle niższa niż w przypadku nasion nieokreślonych), dostosowanie agrotechniki do wymagań
poszczególnych odmian, wyższe plony najnowszych odmian, a przede wszystkim jakość uzyskanego
ziarna − dająca większe możliwości zbytu do młynów, firm paszowych, płatkarni czy kaszarni oraz
lepsze efekty w karmieniu zwierząt we własnym gospodarstwie.

Konieczna zmiana materiału siewnego (cz. II)

W

artość technologiczna odmian
pszenicy jest ujęta
w pięć grup: E – elitarna, A –
jakościowa, B – chlebowa, K
– na ciastka i C – pozostała, w
tym paszowa. Odmiany z grup
E, A, B są przydatne do wypieku chleba. Ziarno odmian
z grupy E spełnia rolę tzw. poprawiacza dla mąki o gorszej
jakości. W celu uzyskania poprawnych wyników klasyfikacji odmian na cele chlebowe
konieczny jest odpowiednio
wysoki poziom zawartości
białka w ziarnie, co uzyskuje
się poprzez zwiększone nawożenie azotowe. W użytkowaniu na ciastka pożądana jest
między innymi ograniczona
zawartość białka.
Nasz chleb powszedni
Podstawę oceny wartości
technologicznej (na chleb)
tworzy osiem wskaźników:
liczba opadania, zawartość
białka, wskaźnik sedymentacyjny SDS, wydajność mąki
ogólna, wodochłonność mąki,
rozmiękczenie ciasta, energia
ciasta i objętość chleba. Cha-

rakteryzują one właściwości
ziarna, mąki, ciasta i pieczywa.
Ziarnko do ziarnka...
Przed zakupem kwalifikowanego materiału siewnego
warto zapoznać się z charakterystyką najważniejszych właściwości rolniczych i użytkowych nowych odmian zbóż.
Ze stosowania nasion kwalifikowanych wynika szereg korzyści dla rolnika. Może on zastosować optymalną ilość wysiewu, przy czym zalecany wysiew jest zwykle zdecydowanie niższy niż w przypadku
stosowania nasion nieokreślonych. Ponadto, zaznajamiając się z właściwościami
poszczególnych odmian rolnik ma możliwość dostosowania agrotechniki ściśle do
wymagań poszczególnych odmian, np. unikać niekoniecznych zabiegów lub stosować
zabiegi zalecane dla konkretnej odmiany, co powoduje
znacząco lepsze efekty ekonomiczne. Kolejna korzyść
to wyższe plony najnowszych
odmian, uzyskane w wyniku
stosowania nasion o wysokiej

wartości siewnej, wnoszących
postęp biologiczny. Najważniejszą korzyścią jest jakość
uzyskanego ziarna z zasiewów nasionami kwalifikowanymi. Jest ona znacząco
wyższa, co wynika z braku
zanieczyszczeń innymi gatunkami, lepszej zdrowotności, mniejszej zawartości
ziarna źle wykształconego
tzw. pośladu. Dobra jakość
ziarna daje większe możliwości zbytu do młynów, firm
paszowych, płatkarni czy kaszarni oraz lepsze efekty w
karmieniu zwierząt we własnym gospodarstwie.
Przetwórcy zbóż, w wyniku
używania surowców wyprodukowanych z kwalifikowanego
materiału siewnego, mogą zapewnić wysoką i stałą jakość
wytwarzanych produktów.
Nie ma odwrotu przed postępem
Wdrożenie postępu odmianowego do rolnictwa po integracji Polski z UE, stało się
ważnym zadaniem w naszym
kraju. Realizowane jest w ramach programu Porejestro-

wego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Program
jest koordynowany i wspierany
merytorycznie przez Centralny
Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz realizowany we współpracy z Samorządami Województw, Izbami
Rolniczymi i innymi zainteresowanymi partnerami. Funkcjonowanie systemu PDO
opiera się na współpracy różnych instytucji i podmiotów
zainteresowanych doświadczalnictwem, zarówno na
szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Określono m.in.
zasady tworzenia „List zalecanych do uprawy odmian na
obszarze województwa” oraz
sposób badania odmian pochodzących ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), na etapie poprzedzającym ich ewentualne włączenie do doświadczeń PDO − etap tzw. badań
rozpoznawczych.
Zatrważające są fakty, że tzw.
czasokres wymiany materiału

siewnego zbóż w Polsce wynosi (według różnych źródeł)
od kilku do kilkunastu lat, a
na początku lat 70. ubiegłego
stulecia wynosił tylko 3-4 lata,
tymczasem rolnicy z zachodniej Europy wymieniają materiał siewny zbóż częściej niż
co dwa lata.
Z wielu badań ankietowych
wynika, że rolnicy w naszym
kraju najczęściej używają do
siewu materiał siewny z własnych rozmnożeń! Należy
podkreślić, że ankietowani
rolnicy nie rozumieli, że nawet dokładnie doczyszczone
ziarno może zawierać ziarno
innych odmian czy gatunków z powodu przekrzyżowania (żyto, pszenżyto) lub
mechanicznego zamieszania
np. w kombajnie, magazynie
itp. Po kilku rozmnożeniach
własnych takie ziarno staje
się niejednorodne odmianowo. Podstawową barierą
w powszechnym korzystaniu
z postępu biologicznego pozostanie zapewne cena kwa-

lifikowanego materiału siewnego zbóż i stale niski poziom
agrotechniki, nie pozwalający
w pełni na uzyskanie chociaż
zbliżonych do potencjalnych
plonów ziarna w produkcji.
Dopóki nie poprawi się sytuacja ekonomiczna gospodarstw, trudno będzie spodziewać się powszechnego
używania kwalifikowanego
materiału siewnego. Stąd też
wspieranie postępu biologicznego, a także powszechne
uświadomienie, że jest to warunek wykorzystania wszystkich pozostałych nakładów
ponoszonych w produkcji roślinnej, należą do podstawowych czynników warunkujących zwiększenie produkcyjności zbóż uprawianych
w naszym kraju.
Czy dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego uzdrowią polski rynek zbożowy? Zbyt krótki
okres od wprowadzenia dopłat nie pozwala na obiektywną ocenę. n

Firma DuPont Środki dla Rolnictwa, na początku
każdego roku organizuje cykl konferencji dla
rolników i producentów rolnych. W 2009 r. spotkania te odbędą się już po raz dziesiąty i tym
razem w 11 miejscach w Polsce.

DuPont po raz dziesiąty

P

odobnie jak co roku,
w programie każdej
konferencji uwzględnione są szkolenia z zakresu
agronomii i ochrony roślin,
wystąpienia polskich i zagranicznych przedstawicieli nauki z niezależnych ośrodków
naukowych, pracujących dla
rolnictwa.
Swój udział zapowiedzieli
także przedstawiciele firm zajmujących się szeroko pojętym
agrobiznesem jak np.: Pioneer
(rynek nasienny), Lhoist Polska (rynek nawozów), Vaderstad (maszyny rolnicze) a także
przedsiębiorcy pracujący w
usługach GPS dla rolnictwa.
Ze okazji jubileuszowego
charakteru Konferencji 2009,
przewidziano dodatkowo
udział przedstawicieli firmy
DuPont Środki dla Rolnictwa
z takich krajów jak USA, Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka
Brytania.
Główne tematy konferencji:
• Nowe inicjatywy firmy DuPont na szczeblu światowym
i europejskim.
• Rozwój ekonomicznej technologii PREMIUM 2009 w
ochronie pszenicy ozimej
przed chorobami.

• Wprowadzenie nowego fungicydu do ochrony zbóż –
Reveller® 280 SC.
• Postęp w agrotechnice kukurydzy – kilka zupełnie nowych rozwiązań w ochronie
przed chwastami z uwzględnieniem nowego środka
Hector® 53,6 WG.
• Propozycje programów
ochrony przed chorobami w
pszenżycie i jęczmieniu.
• Nowoczesne i ekonomiczne
rozwiązania w ochronie rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
• Rola i znaczenie nawożenia
wapniowego (Lhoist).
• Nowe odmiany rzepaku i
kukurydzy firmy Pioneer.

• Programy i propozycje dla
producentów rolnych bazujące na współpracy firmy
DuPont z przemysłem.
• Promocje firmy DuPont w
2009 roku, w tym niezwykle
atrakcyjne oferty jedynie dla
uczestników Konferencji.
• Losowanie atrakcyjnych nagród.
Wszystkich rolników i producentów rolnych zainteresowanych udziałem w wybranej
konferencji prosimy o kontakt
z firmą DuPont Środki dla Rolnictwa.
Informacji udziela Katarzyna Konat. Tel.: 022 320 09
52
materiały DuPont

KALENDARZ KONFERENCJI DuPont 2009
Data

Miejscowość

27.01.2009 (wtorek)

Opole

28.01.2009 (środa)

Katowice

29.01.2009 (czwartek)

Sieniawa

30.01.2009 (piątek)

Lublin

03.02.2009 (wtorek)

Wrocław

04.02.2009 (środa)

Poznań

05.02.2009 (czwartek)

Włocławek

06.02.2009 (piątek)

Stargard Szczeciński

10.02.2009 (wtorek)

Bydgoszcz

11.02.2009 (czwartek)

Elbląg

17.02.2009 (wtorek)

Mikołajki
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Takiej sytuacji na rynku zbóż, jaka wystąpiła po zbiorach w bieżącym 2008 roku, nikt się nie spodziewał. Wprawdzie już wiosną, na kilka miesięcy przed żniwami przewidywano, że zbiory tego roku
będą zarówno w Polsce, jak i u większości najważniejszych producentów w Europie i na Świecie wyraźnie wyższe niż w roku poprzednim i w związku z tym prognozowano, że dojdzie do obniżenia cen
zbóż. Jednak chyba nikt nie przewidywał, że spadek ten będzie tak drastyczny.

Doc dr hab. Jerzy Grabiński
IUNG-PIB Puławy

Analiza rynku zbóż 2007/2008

P

rzewidywano raczej, że mimo
spadku ceny będą
nadal wysokie. Powodem
miało być to, że występujące po sobie z rzędu dwa
lata nieurodzaju, doprowadziły do „wyczyszczenia” magazynów interwencyjnych oraz to, że w wielu
krajach świata gwałtownie
rozwinął się przemysł biopaliwowy. Na przykład u

płacono ponad 800 zł za
tonę, a za żyto niewiele
mniej. Również w innych
krajach Unii Europejskiej
ceny zbóż były bardzo wysokie. Średnio dla UE za
okres 31 marzec-6 kwiecień 2008 cena skupowanego ziarna pszenicy konsumpcyjnej osiągnęła poziom 875 zł za tonę. Tak
wysokie ceny zainspirowały falę ostrej krytyki w

Mijający rok upłynie pod znakiem urodzaju. Tylko w
przypadku pszenicy, zbiory były o 11% wieksze niż
w 2007 i wyniosły 676,3 mln ton.

jednego z głównych eksporterów, Stanach Zjednoczonych, gdzie w sezonie 2007/2008 około 25%
zbiorów kukurydzy zostało przeznaczonych na
produkcję biopaliw.
Rekordowo w ys okie
ceny zanotowano w Polsce w połowie kwietnia, kiedy to cena pszenicy konsumpcyjnej sięgała 950 zł za tonę, a cena
za pszenicę paszową była
tylko nieznacznie niższa.
Wysoki poziom cen dotyczył także innych gatunków. Za jęczmień paszowy

naszym kraju, jak i w innych krajach Europy przeznaczania ziarna zbóż na
inne cele niż paszowe czy
żywnościowe.
Proces spadku cen rozpoczął się już w III dekadzie kwietnia wskutek coraz bardziej pomyślnych
informacji o przyszłych
plonach. Wprawdzie w
maju i czerwcu wystąpiły dość duże niedobory
opadów w niektórych rejonach kraju, ale w większości rejonów opady były
dość wysokie i miały dobry
rozkład. Wprawdzie jesz-

cze w lipcu, tuż przed żniwami można było sprzedać ziarno pszenicy po
800 zł za tonę, ale tuż po
rozpoczęciu zbiorów ceny
zaczęły gwałtownie spadać. Obniżka cen trwała
cały sierpień oraz wrzesień. Brak stabilizacji cenowej nie sprzyjał podejmowaniu decyzji o sprzedaży. Sprzedawał tylko ten
producent, który musiał
mimo wszystko pozyskać
środki na finansowanie
bieżącej działalności czy
spłatę kredytu. Zresztą,
także kupujący nie byli
skłonni do kupowania, licząc na coraz niższe ceny.
W efekcie obroty na rynku
były względnie nieduże.
Można było mówić wręcz
o stagnacji na rynku.
Stabilizacja cen – trwająca do chwili pisania tego
artykułu (3 dekada listopada) – nastąpiła w październiku, ale wówczas
były one już bardzo niskie – niższe niż cena interwencyjna. Oczywiście
nie jest jeszcze całkiem
pewne, czy ceny, jakie się
ukształtowały obecnie nie
zmienią się w kolejnych
miesiącach, ale chyba
można już teraz z dużą
dozą prawdopodobieństwa zakładać, że ewentualne zmiany nie będą
zbyt duże.
Trzeba dodać, że niskie
ceny zbóż, a w związku z
tym słabsza kondycja finansowa gospodarstw, będzie skutkować negatywnie na zbiory w roku przyszłym, bo mając świado-

mość niższych niż zakładano przychodów, wielu
producentów poczyniło
duże oszczędności w zakresie stosowanych technologii produkcji. W
szczególności na nawożenie fosforowo-potasowe,
gdyż ceny tych nawozów
są obecnie bardzo wysokie. Część producentów
posunęła się także do innych oszczędności związanych np. z rezygnacją
wymiany materiału siewnego czy z przesunięciem
zabiegów herbicydowych
na wiosnę. Te oszczędności na pewno nie wpłyną
korzystnie na zbiory w
roku przyszłym lub będą
wymuszały ponoszenie
dodatkowych nakładów
wiosną na nawożenie lub
ochronę chemiczną.
Warto zastanowić się,
czy jedyną przyczyną bardzo niskich cen w Polsce
były wysokie zbiory. Wydaje się, że nie tylko. Na
pewno ważną rolę w tym
względzie odegrał także
import bardzo taniego
ziarna z Ukrainy, przerwany dopiero przywróceniem ceł. Potencjał produkcyjny tego kraju jest
ogromny i najprawdopodobniej w szybkim tempie będzie się rozwijał.
Bez uporządkowania zasad wymiany handlowej
z Ukrainą, Polska może w
kolejnych latach doświadczać podobnych jak w tym
roku sytuacji. Tym bardziej, że produkcja ziarna
w naszym kraju także będzie wzrastała. Wskazują

Z powodu niskich cen wielu rolników zdecydowało
się na zmagazynowanie swoich plonów w nadzei na
poprawę sytuacji.

na to prognozy sugerujące
wzrost produkcji ziarna
do poziomu 30 mln ton
rocznie – a nawet więcej.
Tak więc prawdopodobnie
z kraju importującego corocznie spore ilości ziarna
staniemy się krajem dysponującym nadwyżką,
której niestety nie będzie można wyeksportować, ponieważ wszystkie
sąsiadujące z nami kraje
będą też dysponowały du-

żymi nadwyżkami. Ewentualny eksport do krajów znajdujących się dalej nie będzie raczej opłacalny ze względu na wysokie koszty transportu.
Jak zatem w takiej sytuacji
zabezpieczyć stabilność
rynku zbożowego? Wydaje się, że jedyną metodą
na to jest rozwój, tak krytykowanego jeszcze kilka
miesięcy temu, przemysłu
biopaliwowego. n

Twój specjalista od użytków zielonych i poboczy

System tnący
STAR CUT

Masywny system tnący
o szerokości roboczej
od 1,5 m do 8,2 m
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Możliwość pozyskiwania energii ze źródeł rolniczych budzi duże zainteresowanie w licznych środowiskach. Wiele opracowań naukowych wskazuje
Polskę, jako kraj posiadający bardzo duże potencjalne możliwości uprawy
roślin energetycznych. Ilość użytków rolnych jakie możemy przeznaczyć
pod uprawę roślin energetycznych, w szacunkach niektórych autorów,
waha się od ¾ do ¼ gruntów obecnie wykorzystywanych na cele produkcji
żywnościowej.

Energia z rolnictwa
Zupełnie inne jest stanowisko prezentowane
przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy,
który wyraźnie wskazuje, że
pod produkcje na cele energetyczne możemy przeznaczyć
maksymalnie 1,5 mln hektarów, co stanowi niespełna 1/10
obecnych użytków rolnych. W
ramach tej powierzchni około
0,6 mln ha możemy przeznaczyć pod plantacje trwałe roślin energetycznych (wierzba,
miskanta, ślazowiec itp.). Szacunki te uwzględniają konieczność realizacji przez Polskę, przyjętych w ramach Unii
Europejskiej, celów wskaźnikowych określających udział
źródeł odnawialnych w zużyciu energii. Drugim, istotnym elementem, jaki brano
również pod uwagę było zapewnienie Polsce bezpieczeństwa żywnościowego. Wynika to z tego, iż stanowisko
prezentowane przez IUNGPIB zakłada, że podstawową
i fundamentalną funkcja rolnictwa jest dostarczanie surowców żywnościowych i paszowych, a inna działalność
może stanowić jedynie dopełnienie tego kierunku działalności. Pomimo wielu emocji,
jakie budzi omawiany temat
powierzchnia plantacji trwałych roślin przeznaczonych na
cele energetyczne jest w skali
kraju niewielka. Według różnych szacunków mamy około
10 tysięcy ha takich plantacji,
z czego 80% stanowi wierzba
krzewiasta (Salix viminalis
L.).
Propagowanie i uprawa
tego gatunku na cele energetyczne ma już kilkuletnia

historię i po początkowym
dość dynamicznym rozwoju
plantacji obserwuje się obecnie stagnacje, która spowodowana jest głównie brakiem
wyraźnych korzyści ekonomicznych. Coraz częściej pojawiają się również głosy, że
na wierzbie najlepiej zarobili
przedsiębiorcy sprzedający
zrzezy. Nie ulega jednak wątpliwości, że plantacje roślin
na cele energetyczne, w istniejących uwarunkowaniach
społeczno–politycznych, będą
się rozwijać. Będzie mieć na
to wpływ, wspominana już
wcześniej, konieczność realizacji przyjętych przez Polskę
i UE celów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ważnym
czynnikiem społeczno–ekonomicznym, który stymuluje
zainteresowanie tym kierunkiem produkcji jest również
niestabilna sytuacja na rynku
paliw kopalnych, których zasoby kurczą się, a ceny rosną.
Wszystkie te przesłanki wskazują na to, że zainteresowanie produkcją na cele energetyczne w rolnictwie jest w
zupełności uzasadnione.

Należy jednak zauważyć,
że uprawa roślin energetycznych, w tym wierzby jest nowym kierunkiem produkcji,
co powoduje, że konieczne
jest wypracowanie szeregu
rozwiązań i zaleceń, które rolnicy będą wykorzystywać w
trakcie produkcji surowca dla
energetyki. Oprócz opracowania zaleceń agrotechnicznych bardzo ważne jest również określenie wyposażenia
w maszyny i narzędzia, w jakie powinno być wyposażone
gospodarstwo uprawiające
wierzbę. O ile większość prac
związanych z sadzeniem i pracami pielęgnacyjnymi można
wykonać za pomocą maszyn
rolniczych wykorzystywanych
do innych celów to zasadniczy
problem stanowi zbiór. Poza
problemami związanymi z mechanizacją to również termin
i częstotliwość zbioru nie jest
kwestią ostatecznie rozstrzygniętą.
(W następnym numerze zaprezentujemy artykuł o zbiorze
wierzby na cele energetyczne)
Dr inż. Mariusz Matyka
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
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Zbiory kukurydzy w sezonie 2008 już na końcówce. Wstępne podsumowania wskazują, że w wielu rejonach był to jeden z najlepszych sezonów w
ostatnim trzydziestoleciu. Niestety, na sporej części Polski, z powodu okresowych braków wody i susz, plony nie były najlepsze.

Urodzaj dobry, ale ceny...
Zbiory ziarna kukurydzy szacować
można na 1,8-1,9 mln
ton, średni plon dla cał e go k r aju p ow i n i e n
oscylować wokół 6 t/ha,
a wielu rolników zbierać będzie 10-12 ton suchego ziarna. Byłby to
powód do zadowolenia,
gdyby nie spadające na
łeb na szyję ceny ziarna
zbóż, a za nimi również
kukurydzy. Zbliżyły się
one do niskich cen, jakie były w roku 2005, tj.
roku w którym uprawa
kukurydzy była na granicy opłacalności, a dla
wielu rolników wręcz nieopłacalna. Nie byłoby to
jeszcze tak groźne, gdyby
nie ogromny wzrost środków produkcji, a zwłaszcza nawozów, jaki nastąpił
w ostatnim czasie. Spowodowało to, że rolnik oczekuje cen za ziarno zbóż
na poziomie przynajmniej
550-600 zł za tonę.
Potwierdzenie przytoczonych danych Polskiego
Związku Producentów Kukurydzy znajdujemy wśród
rolników. Na Dolnym Śląsku za kukurydzę ziarnową producenci otrzymywali 370 zł za tonę. Po
doliczeniu kosztów dosuszenia, tj. około 100 zł za
tonę, otrzymujemy kwoty,
które nie pokrywają nawet
poniesionych nakładów.
− Rok dla żadnej uprawy
nie jest dobry. Urodzaj jest
dobry, ale ceny przerażające – uważa Zbigniew
Skorupski, producent kukurydzy na ziarno z Wyszonowic w województwie
dolnośląskim. – Taki rok
na przetrwanie! Przeżywają ci rolnicy, co mają
wyższe plony niż średnie.

Ale to dotyczy nie tylko
kukurydzy, to samo jest
w pszenicy czy burakach.
Rolnicy walczą, żeby pokryć koszty poniesione w
tym roku. A przecież wiadomo, ile zdrożały środki
do produkcji, głównie nawozy fosforowo-potasowe.
Przerażenie ogarnia!
War u n k i p o go d owe
w okresie wiosny i początku lata nie sprzyjały
wszystkim jarym roślinom
uprawnym, w tym również
kukurydzy. Niedobór opadów od połowy maja aż
do początku (a nawet połowy) lipca spowodował
znaczne ubytki plonów.
W przypadku kukurydzy
obniżki dotyczą przede
wszystkim plonów całych
roślin (biomasy) zbieranych na kiszonkę, a w
mniejszym stopniu plonów kolb czy ziarna. W
środkowo-zachodniej Polsce, ze względu na niskie
rośliny i mniejsze plony
biomasy, część plantacji
ziarnowych zebrano na
kiszonkę. To zrozumiałe,
bowiem w nowoczesnych
oborach zapotrzebowanie bydła na kiszonkę jest
względnie stałe, co wobec
niższych plonów kukurydzy kiszonkowej wymusiło
zbiór na ten cel pewnych
powierzchni planowanych
jako ziarnowe, jak uważa
prof. Tadeusz Michalski,
Prezes PZPK.
Tegoroczne zasiewy były
zdecydowanie wyższe niż
w sezonie ubiegłym, zbliżone do poziomu z roku
2005. Zdecydowanie wyraźny wzrost powierzchni
upraw zanotowano w przypadku kukurydzy przeznaczonej na ziarno. Wg
wstępnych danych wynio-

sły one 310-320 tys. ha, a
więc o 20-25% więcej niż
w roku poprzednim. Przy
wyborze odmian każdy
producent kierował się
własnymi upodobaniami
i kryteriami, co nie budzi
niczyich wątpliwości.
− Odmiany mam swoje,
ulubione od lat, które
przede wszystkim spełniają moje kryteria – dodaje Zbigniew Skorupski.
– Trzy podstawowe z nich,
to: odpowiedni plon, odporność na dziki – tak,
tak, mam w swoim rejonie takie hordy dzików,
że muszę stosować odmiany, których one nie
lubią. Trzecie kryterium
to odporność na suszę,
która wyjątkowo w tym
roku wystąpiła silnie na
przełomie lipca i sierpnia.
Odmiany najpierw sprawdziłem na poletkach doświadczalnych, a teraz stosuję na plantacji produkcyjnej. To oczywiście odmiany Pionneera, z którym związany jestem od
lat. Ze względu na specyfikę rejonu uprawy i klimat preferuję te o FAO
300: H20, R92, V12 i Clarica. Co ciekawe, dostałem niedawno ofertę z Polic na nawozy, które mają
na składzie. Ale za późno,
ja już nie skorzystam. Zakłady dysponują nadwyżką nawozów, bo rolnicy – chyba tylko w tym
sezonie – odeszli od kupna
nawozów. Wolą mniej potem zebrać z hektara niż
wydać dodatkowe pieniądze na kupno nawozów.
Mam nadzieję, że to tylko
jednorazowa sytuacja.
Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze
Polska
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Cykl produkcji roślinnej trwa od przygotowania pola pod oziminy do zbioru roślin okopowych późną
jesienią i nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Z tego względu plan nawozowy zestawiamy dla
roślin zbieranych w danym roku kalendarzowym, chociaż przygotowanie pola pod oziminy dotyczy
roku poprzedniego.

Plan nawozowy podstawą racjonalnego nawożenia w gospodarstwie

P

otrzeby pokarmowe
roślin wyliczamy na
podstawie przewidywanej wielkości plonu głównego i jednostkowego pobrania składników pokarmowych na jednostkę plonu.
Szczególną uwagę należy
zwrócić na potrzeby wapnowania, które powinno
być przeprowadzone na podorywkę po zbiorze zbóż, ale
jeżeli okaże się konieczne, to

względu na utrzymywanie
optymalnej dla funkcjonowania korzeni roślin gruzełkowatej struktury gleby. Na
gleby bardzo lekkie i lekkie
stosujemy wyłącznie wapno
węglanowe, na średnie węglanowe lub tlenkowe, na
ciężkie – tlenkowe.
Bardzo często gleby wymagające pilnie wapnowania
mają niską zawartość przyswajalnego magnezu. Na ta-

W pierwszym roku rośliny wykorzystują tylko 30%
wniesionego w oborniku azotu. Fosfor i potas z obornika jest tak samo dostępny, jak z nawozów mineralnych.

trzeba wysiać wapno przed
orką siewną lub przedzimową, o ile nie przyoruje się
obornika. Wielkość dawki
CaO i formę nawozu wapniowego ustala się w zależności od przedziału potrzeb
wapnowania, kategorii agronomicznej gleby i jej zasobności w przyswajalny dla roślin magnez.
Im cięższa gleba tym większe dawki CaO są potrzebne
do jej odkwaszenia. Dawka
1,0 t CaO/ha na glebach
średnich i ciężkich zalecana
jest przy ograniczonych potrzebach wapnowania ze

kie gleby koniecznie trzeba
wysiać wapno magnezowe
w celu równoległej poprawy
odczynu i zasobności w magnez przyswajalny. Potrzeby
nawożenia magnezem zależą
także od odczynu gleby i wystąpienia objawów niedoboru magnezu na roślinach
uprawnych, szczególnie na
zbożach. Nawożenie Mg jest
konieczne na glebach bardzo kwaśnych, przy bardzo
niskiej zawartości przyswajalnego magnezu w glebie
na glebach bardzo lekkich
i przy bardzo silnych objawach niedoboru magnezu na

roślinach. Potrzebne jest też
nawożenie magnezem przy
kwaśnym odczynie na glebach lekkich, przy bardzo
niskiej zawartości przyswajalnego Mg i słabych objawach niedoboru magnezu
na roślinach. Przy koniecznym nawożeniu magnezem
na glebach bardzo kwaśnych
i kwaśnych połowę zalecanej
dawki CaO trzeba zastosować w formie wapna magnezowego. Można też jednorazowo zastosować wyłącznie
wapno magnezowe. Na glebach, gdzie nawożenie magnezem jest potrzebne wystarczy 1/3 dawki CaO zastosować w wapnie magnezowym. Jeżeli gleba ma bardzo niską zawartość przyswajalnego magnezu, ale nie
wymaga wapnowania, to koniecznie trzeba wysiać kalimagnezję lub kizeryt. Na
glebach lżejszych zaleca się
dawki 120-160 kg MgO/ha,
na średnich i ciężkich 80-120
kg MgO/ha.
Nawożenie fosforem i potasem uwzględnia zarówno
wyrównanie bilansu tych
składników, jak też ewentualną potrzebę poprawy zasobności gleby w te składniki pokarmowe. Przy bardzo niskiej zawartości dawki
P2O5 i K2O zwiększamy o
50% w stosunku do pobrania tych składników przez
rośliny, przy niskiej o 25%.
Zawartość średnia przyswajalnego dla roślin fosforu i potasu wymaga nawożenia P2O5 i K2O na poziomie pobrania tych składników przez rośliny uprawne.
Wysoka zawartość fosforu i
potasu w glebie umożliwia
zmniejszenie dawek P2O5 i

K2O o 25% w stosunku do
pobrania przez rośliny, a
bardzo wysoka, zmniejszenia o 50%. Przy wyliczaniu
dawek P2O5 i K2O uwzględniamy też ilości i wykorzystanie fosforu i potasu wnoszonego do gleby w nawozach naturalnych, oborniku i gnojowicy oraz w
przyorywanej słomie zbóż
i rzepaku.
Dyrektywa azotanowa
ogranicza wielkość dawek
nawozów naturalnych w
stosunku do azotu do 170
kg N na hektar rocznie. Taka
ilość N odpowiada 34 tonom obornika. Zakładając
20% strat azotu z pryzmy
i przy rozrzuceniu i przyorywaniu w polu dopuszcza się jednorazowe zastosowanie 40 ton obornika na
hektar pod buraki. Stosowanie obornika pod ziemniaki
lub buraki zapewnia dobre
wykorzystanie składników
pokarmowych już w pierwszym roku po przyoraniu.
Mimo to w pierwszym roku
rośliny wykorzystują tylko
30% wniesionego w oborniku azotu. Fosfor i potas z
obornika jest tak samo dostępny, jak z nawozów mineralnych. W pierwszym roku
rośliny wykorzystują z obornika 40% fosforu i 70% potasu, w drugim 30% fosforu
i 20% potasu a w trzecim
i czwartym 20 i 10% fosforu. 10% potasu stanowią
straty z gleby na drodze wymycia.
Wiosenne stosowanie
obornika ogranicza straty
azotu i potasu na drodze wymywania. Optymalnym terminem stosowania obornika
jest wczesna wiosna. Pod

Tabela 1. Jednostkowe pobranie składników na tonę
produktu głównego (z uwzględnieniem plonu ubocznego).
Pobranie w kg na tonę produktu głównego

Gatunek rośliny

N

P2O5

K2O

Pszenica
Żyto
Pszenżyto
Owies
Kukurydza na ziarno

23,7
21,6
24,1
22,2
28,4

9,8
10,0
10,7
10,8
12,4

15,1
21,6
21,1
21,9
28,0

Rzepak
Ziemniak
Burak cukrowy

51,8
3,9
4,0

19,7
1,4
1,6

40,0
6,6
6,5

Mieszanki motylkowatych
z trawami

5,0

1,4

5,8

Tabela 2. Optymalne dawki wapna w t CaO na hektar.
Kategoria
agronomiczna gleby

Przedział potrzeb wapnowania
konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

Bardzo lekkie

3,0

2,0

1,0

Lekkie

3,5

2,5

1,5

-

Średnie

4,5

3,0

1,7

1,0

Ciężkie

6,0

3,0

2,0

1,0

Tabela 3. Przeciętny skład chemiczny obornika i gnojowicy (Maćkowiak 2004).
Zawartość w % w świeżej masie
N

P2O5

K2O

CaO

Mg

Obornik bydlęcy
Obornik świński
Obornik mieszany

0,5
0,5
0,5

0,3
0,4
0,3

0,7
0,7
0,7

0,4
0,4
0,4

0,2
0,2
0,2

Gnojowica bydlęca średnia
Gnojowica świńska
średnia
Gnojowica świńska
rzadka

0,25

0,12

0,24

0,44

0,16

0,49

0,25

0,32

0,40

0,20

0,35

0,15

0,30

0,30

0,10

rzepak ozimy i ewentualnie
pszenicę ozimą, obornik
trzeba przyorać bezpośrednio po zbiorze przedplonu.
Przy stosowaniu gnojówki
i gnojowicy obowiązują podobne zasady, a szczególnie
ważne jest dobre ich wymieszanie po rozlewie narzędziami uprawowymi, a także
unikanie jesiennego rozlewu
pod rośliny okopowe i zboża
jare. Najlepiej do rozlewu
gnojowicy stosować rozlewacze połączone z zębami
kultywatora. Przy wiosennym stosowaniu gnojowicy
pod kukurydzę i rośliny oko-

powe wykorzystanie azotu
z tego nawozu wynosi 70%,
pod inne rośliny 60%, a przy
rozlewie na łąki kośne 50%.
Gnojowicę można stosować
w kolejnych latach na tym
samym polu pod wszystkie
uprawiane w zmianowaniu
gatunki roślin. Przeciętna
wielkość dawki gnojowicy
nie powinna przekraczać 50
m3 na hektar rocznie. Fosfor
i potas gnojowicy jest wykorzystywany przez rośliny
tak, jak z nawozów mineralnych. n
Cały materiał dostępny
na www.wrp.pl

Twój specjalista od użytków zielonych i poboczy
Piła wysięgnikowa
o szerokości cięcia
2,0m do 2,4 metra

Kosiarka
Kosiarka do
do czyszczenia
czyszczenia rowów
rowów
ii otuliny
otuliny zielonej
zielonej dróg
dróg
oo zasięgu
zasięgu 3,2m
3,2m -- 9,0m
9,0m
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Po zbiorze ziemniaków i złożeniu ich na przechowywanie w bulwach ziemniaka, jak w każdym żywym
organizmie zachodzą procesy fizjologiczno-biochemiczne. Aktywność tych procesów uzależniona
jest od odmiany, dojrzałości bulw i od warunków przechowywania. Na początku przechowywania intensywność oddychania jest 3-krotnie wyższa niż w połowie okresu przechowywania.

Dr Zbigniew Czerko
IHAR Jadwisin

Dobrze wiedzieć, jak
przechowywać

W

wyniku tych
przemian zmieniają się cechy
jakości oraz wyjściowa
masa bulw. Bulwy tracą na
masie przez: ubytki naturalne, spowodowane procesami życiowymi oddychania i transpiracji, straty
wywołane procesem kiełkowania oraz straty w wyniku porażenia bulw patogenami chorobotwórczymi.
Ubytki naturalne
Wydzielanie wody (transpiracja) z bulwy odbywa
się nieprzerwanie przez
cały okres przechowywania. Zmienna jest jedynie
intensywność tego procesu, uzależniona od odmiany (budowa anatomiczna perydermy), dojrzałości bulw, skorkowa-

cenia perydermy, temperatury i wilgotności wentylowanego powietrza oraz
intensywności wietrzenia.
Wielkość ubytków uzależniona jest od odmiany,
dojrzałości i zdrowotności bulw, warunków termiczno-wilgotnościowych
w miejscach magazynowania i czasu przechowywania. Zaleca się, aby wilgotność względna powietrza
w miejscach magazynowania ziemniaków wynosiła
około 90-95%.
Najwięcej wody ziemniaki tracą w pierwszym
etapie przechowywania,
gdyż proces korkowacenia
perydermy nie jest jeszcze
zakończony i występuje intensywne wietrzenie schładzające w wysokiej temperaturze. Kolejny wzrost
transpiracji występuje pod

koniec przechowywania
(po rozpoczęciu kiełkowania bulw). Duże ubytki naturalne (>7%) powodują,
że bulwy stają się gąbczaste, pomarszczone, z powiększonymi nekrozami
uszkodzeniowymi oraz ze
skłonnością do powstawania ciemnych plam fizjologicznych w miąższu. Procesu transpiracji nie można
wyeliminować, ale można
ograniczyć, przestrzegając
zasad prawidłowego przechowywania.
Kiełkowanie
Optymalna temperatura
dla sadzeniaków to 3°C. W
celu ograniczenia kiełkowania ziemniaków jadalnych, należy je przechowywać w niższym zakresie zalecanych temperatur (4°C),
jednak pod koniec przecho-
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Mokra zgnilizna rozwija się intensywniej w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności powietrza, zwiększonego stężenia CO2 w atmosferze, zazwyczaj w źle wietrzonych pryzmach.

wywania temperatura powinna być podniesiona powyżej 12°C.
Drugą metodą ograniczania kiełkowania jest wykorzystanie chemicznych inhibitorów, które mogą być
zastosowane pod koniec
okresu wegetacji lub podczas przechowywania. Jest
to zalecane przy ziemniakach przeznaczonych do
przetwórstwa spożywczego,
gdzie wymagana jest wysoka
temperatura przechowywania (8°C).
Groźne patogeny
Do najczęściej występujących chorób w czasie przechowywania zalicza się: zarazę ziemniaka, fomozę,
suchą zgniliznę, mokrą i
mieszaną zgniliznę. Skuteczna ochrona plantacji w
okresie wegetacji zapobiega
porażeniu bulw. Przestrzeganie zasad prawidłowego
przechowywania, a przede
wszystkim jak najszybsze
osuszenie bulw we wstępnej fazie składowania i systematyczne wietrzenie, poprawia trwałość przechowalniczą. Występowaniu
choroby można zapobiegać przez wysadzanie zdrowych sadzeniaków i unikanie uszkodzeń mechanicznych.
Optymalne warunki w
przechowalni
Sezon przechowalniczy
można podzielić na etapy,
w których występuje zróżnicowana temperatura, wilgotność oraz intensywność
wietrzenia.

I etap – wstępny okres
przechowywania
Uważany jest za najważniejszy, gdyż rzutuje na poziom strat w całym okresie
przechowywania. Wyodrębnia się w nim: fazę osuszania bulw, dojrzewania i zabliźniania uszkodzeń. Tuż
po złożeniu ziemniaków
do przechowywania, należy dążyć do jak najszybszego osuszenia, aby usunąć wilgoć znajdującą się
na powierzchni bulw. Jest
to bardzo ważne szczególnie
przy zbiorze bulw mokrych.
Praktycznie przez pierwsze
2-5 doby przechowywania,
wietrzenie powinno być
bardzo intensywne (ciągłe),
aby możliwe było usunięcie
nadmiaru wilgoci, wydzielanego przez bulwy CO2 i
ciepła w procesie oddychania. Temperatura wentylowanego powietrza powinna
być niższa od temperatury
ziemniaków. Przy wietrzeniu powietrzem cieplejszym
od ziemniaków może dochodzić do skraplania wody
na chłodnych bulwach. Jednocześnie następuje zabliźnianie zranień i tworzenie
skorkowaciałej skórki. Szybkość tych procesów zależy
głównie od temperatury i
odmiany, duży udział ma
także wysoka wilgotność.
Długość fazy dojrzewania
trwa przeciętnie 14 dni w
temperaturze około 15°C.
W niższych temperaturach
faza wydłuża się.
II etap – schładzanie
Bulwy powinny być powoli schładzane do poziomu temperatury wy-

maganej w długotrwałym
przechowywaniu. Obniżanie temperatury w polskich
warunkach klimatycznych
można uzyskać w tempie
0,2-0,5°C na dobę. Wilgotność względna powietrza, niezależnie od kierunku użytkowania, powinna być wysoka i wynosić 95%. Najkorzystniejsze
warunki do wentylacji występują w nocy w godzinach 2-7.00.
III etap – długotrwałe
przechowywanie
Powinna być utrzymywana stabilna temperatura
i wilgotność względna powietrza (92-98%). Odpowiednie warunki do wentylacji występują cały dzień.
Wentylację przeprowadzać
tylko w celu utrzymania
wymaganej temperatury.
W celu obniżenia stężenia
CO 2 wentylacja powinna
być prowadzona codziennie, przynajmniej przez
0,5 godziny. Na wielkość
strat i ubytków w tym etapie wpływa temperatura,
wilgotność powietrza, czas
magazynowania, a także
uwarunkowania odmiany
pod względem trwałości
przechowalniczej.
IV etap – przygotowanie
do użytkowania
Przed rozładunkiem
ziemniaków temperatura powinna być podniesiona do 10-15°C. Ma to
na celu zwiększenie odporności bulw na uszkodzenia i obicia w czasie rozładunku, sortowania oraz
zmniejszenie zawartości
cukrów. n
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Wykorzystanie możliwości szybkiego zwielokrotniania masy ciała młodych
świń przynosi korzyści w postaci ich dobrego przygotowania do szybkiego
i ekonomicznego tuczu. Dlatego dla prosiąt i warchlaków do masy 25-30
kg Provimi produkuje kilka wyśmienitych, doskonale zbilansowanych mieszanek.

Dobry odchów prosiąt
kluczem do sukcesu
Możliwości prowadzenia doświadczeń
żywieniowych we własnym
Ośrodku Doświadczalnym
pozwoliły na daleko idącą
optymalizację składu tych
pasz, które odpowiednio zastosowane pozwalają na:
- skrócenie okresu przebywania prosiąt przy maciorze,
- dobre przygotowanie przewodu pokarmowego do
efektywnego trawienia pasz
stałych,
- szybki wzrost i rozwój młodych świń oraz ich dobrą
zdrowotność.
Pierwszą, najbardziej odpowiednią paszą stałą dla młodych prosiąt jest Superprestarter SMYK. Obecność w
jego składzie starannie dobranych, delikatnych, superstrawnych i wysoce przyswajalnych surowców sprawia, że
pobranie przez prosię ok. 0,5
kg tej mieszanki powoduje nabycie przez nie umiejętności
pobierania paszy stałej. Stymuluje przy tym wydzielanie

liwością efektywnego trawienia i wykorzystania paszy w
późniejszych etapach życia.
Wzrost spożycia przez prosię
SMYKA i LIDERA powoduje
zwiększoną produkcję kwasu
żołądkowego i trawiennych
enzymów jelitowych. I odwrotnie, obecność większej
ilości kwasu żołądkowego i
enzymów trawiennych poprawia efektywność trawienia, również w okresie tuczu.
Świnia może więc pobrać więcej paszy i sprawnie przerobić ją na mięso, co zaowocuje
wyższymi przyrostami, krótszym okresem tuczu, a w konsekwencji zwiększeniem zyskowności tuczu.
Oprócz starannie dobranych komponentów i związanego z tym atrakcyjnego
smaku, również ciekawy zapach może przyczynić się do
wczesnego zainteresowania
tymi paszami. Nie zawsze jednak to, co atrakcyjnie pachnie
dla hodowcy musi podobać
się zwierzęciu. Świnie posia-

Orientacyjne zapotrzebowanie na pasze odchowowe
PASZA

MASA CIAŁA (KG)

SMYK

PRZYBLIŻONE SPOŻYCIE PASZY
(KG/ SZT.)
0,5

LIDER

DO 10

4,5

SPRINTER

10-20

15-16

kwasu żołądkowego i enzymów trawiennych. Powoduje
to ukierunkowany rozwój całego układu pokarmowego, co
ma ogromny wpływ na efektywność trawienia pasz stałych w późniejszych etapach
życia zwierząt. Obok atrakcyjnego dla prosiąt składu surowcowego, również forma dwumilimetrowej granulki skutecznie zachęca do jego pobierania.
Wszędzie tam, gdzie
chcemy intensywnie produkować prosięta, jest to produkt niezastąpiony.
Prestarter LIDER daje
możliwości dalszego rozwoju układu pokarmowego
prosięcia. Działa najefektywniej, jeśli stosowany jest jako
kontynuacja żywienia SMYKIEM. Działania prestarterów nie można oceniać jedynie w czasie ich podawania.
Nasze prestartery przez wczesne przygotowanie układu pokarmowego do trawienia pasz
stałych powodują lepsze ich
trawienie i wykorzystywanie
w czasie tuczu. Jak wiadomo,
istnieje sprzężenie zwrotne
pomiędzy ilością pobranego
wczesnego prestarteru, a moż-

dają dużo lepszy węch od człowieka oraz mają zupełnie inne
preferencje zapachowe.
Większe znaczenie ma sposób podawania prestarterów,
niż ich zapach.
Częste podawanie ciągle świeżych, małych porcji tych mieszanek pozwala
wykorzystać naturalną ciekawość prosiąt. Rzucona na
czystą posadzkę, w miejsce,
gdzie najchętniej przebywa
miot garść granulek z pewnością spowoduje ożywienie w stadku. Zaciekawione
maluchy podejdą do świeżej
porcji prestarteru i zaczną się
nim bawić. Jest to już połowa
sukcesu! Bawiące się granulkami prosięta rozpuszczają je
w pyszczkach. Zawarte w nim
smakowite surowce spowodują chęć większego ich pobierania w tym czasie, kiedy
mleko maciory nie wystarczy na pokrycie szybko rosnących potrzeb pokarmowych.
Po skarmieniu łącznie 5 kg
prestarterów, co następuje
przy masie ciała 10-12 kg, dalszy odchów przeprowadzamy
używając odpowiedniej dla
tego okresu mieszanki SPRIN-

TER. Formuła tego produktu
uwzględnia stosunkowo słaby
jeszcze rozwój przewodu pokarmowego młodych świń
oraz zabezpiecza ich potrzeby
pokarmowe w celu wykorzystania możliwości intensywnego wzrostu po odsadzeniu.
Daje to znakomite przygotowanie warchlaka do tuczu.
W celu ograniczenia inwazji ze strony E. coli wszystkie
produkty Provimi stosowane
do odchowu świń posiadają
w swoim składzie substancje zakwaszające. Ich działanie nie ogranicza się jedynie
do żołądka.
Wielu hodowców w swojej
praktyce zetknęło się z pewnością z koniecznością odchowu prosiąt bez mleka lochy. Najczęściej ma to miejsce
w przypadku jej padnięcia,
czy też okresowej bezmleczności. Zdarzają się również
bardzo liczne mioty i prosięta
tzw. nadliczbowe, które nie
mają zapewnionego dostępu
do funkcjonalnego sutka.
Z myślą o takich i podobnych sytuacjach Provimi oferuje preparat mlekozastępczy
dla prosiąt ZUCH.
Sporządzony w proporcji
1:7 i odpowiednio podany
pozwoli na odchowanie dodatkowej liczby prosiąt, które
w innym przypadku moglibyśmy stracić.
Stosując go efektywnie pamiętać należy o kilku zasadach:
- użyte naczynia zarówno
do przygotowania, jak i
do zadawania pójła muszą
być czyste,
- przygotowana porcja powinna być wypita zaraz
po podaniu. Nie może zalegać w naczyniu i ulegać
fermentacji – niebezpieczeństwo biegunek,
- należy podawać go często – co ok. 4 godziny w
pierwszym tygodniu życia prosiąt i co 6-8 godzin
w pozostałych tygodniach
życia,
- najlepiej stosować łącznie z superprestarterem
SMYK,
- podawania można zaniechać, jeżeli każde prosię
pobierze ok. 0,5 kg mieszanki SMYK.
Jesteśmy przekonani, że stosowanie programy odchowu
świń Provimi przyczyni się do
polepszenia ekonomiki produkcji całego sektora trzody.
Wojciech Saługa
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Podstawowym powodem konsumpcji wieprzowiny jest czerpana z tego tytułu przyjemność związana
z jej smakiem. Zależy ona bezpośrednio od jakości mięsa i jego otłuszczenia. Do najważniejszych
czynników, na które zwracają uwagę konsumenci wieprzowiny należą: smakowitość, wartość odżywcza i źródło pochodzenia.

Wieprzowina – poszukiwana żywność

W

ieprzowina,
jako mięso kulinarne, z 16
wyrębów zasadniczych
tuszy, wykorzystywana
jest głównie pod postacią schabu i szynki. Jednocześnie oba te wyręby
zasadnicze są bardzo cennym surowcem do produkcji wędzonek. Obecnie około 40% szynek i
schabów przeznacza się
do produkcji przetworów
mięsnych.
Ważna genetyka
Na jakość mięsa w 30%
mają wpływ czynniki genetyczne (genotyp, płeć,
schemat krzyżowania) oraz
środowiskowe w miejscu
bytowania zwierząt, w czasie obrotu przed ubojem
oraz w zakładach ubojowych (żywienie, utrzymanie, wiek i masa ubojowa,
postępowanie przed ubojem). Czynniki te warunkują powstawanie około
70% wad mięsa.
Aby poprawić mięsność
tusz, koniecznym było
wprowadzenie systemu

krzyżowania świń oraz
wyróżnienie ras „ojcowskich” i „matecznych” w
celu uzyskania tuczników
mieszańców o optymalnych cechach tucznych i
rzeźnych. Istotną sprawą
jest doskonalenie genetyczne rodziców i optymalizacja warunków środowiskowych, co w dużej mierze przyczynić się może do
polepszenia cech rzeźnych
(ograniczenie otłuszczenia
i zwiększenie masy mięsa
w tuszy). Poprawa mięsności tuczników przyczyniła
się jednak do pogorszenia
jakości mięsa.: zbyt jasna
barwa, gorsze walory smakowe, pogorszenie chłonności wody oraz zwiększenie wycieku soku mięsnego.
Niezbędne aminokwasy
i witaminy
Mięso wieprzowe dostarcza człowiekowi takich aminokwasów egzogennych jak lizyna, leucyna, histydyna, izoleucyna, fenyloalanina, treonina, tryptofan i walina.

Prof.dr hab. Stanisław Wężyk
Krajowa Izba Producentów
Drobiu i Pasz

Zawarte w optymalnych
proporcjach i w formie,
są łatwo przez organizm
człowieka przyswajane i
wykorzystywane. Dzięki
zawartym w wieprzowinie metioninie i cysteinie,
mięso to jest dobrym źródłem tauryny, aminokwasu
niezbędnego w procesach
przemiany białek ustrojowych. Tauryna odpowiada
m.in. za prawidłowe funkcjonowanie mięśnia sercowego, a jej niedobór
prowadzi do zwyrodnienia mięśnia sercowego.
Aminokwas ten ponadto,
zmniejsza poziom cukru
i cholesterolu we krwi,
wspomaga syntezę białek
oraz trawienie tłuszczów.
Mięso wieprzowe jest ważnym źródłem składników
mineralnych, w tym także
pierwiastków śladowych,
takich jak selen, cynk lub
żelazo. Chuda wieprzowina zawiera: 1,8 mg żelaza, 2,6 mg cynku, wątroba świń zawiera 360
mg magnezu, 20 mg żelaza i 60 mcg selenu w 100

g. Porcja 100 g mięsa i wątroby wieprzowej zjadana
dziennie jest w stanie pokryć w 50% dobowe zapotrzebowanie człowieka na
żelazo, cynk selen. Mięso

wieka na tę witaminę, jak
również i na witaminę A.
Poprawa wartości rzeźnej
Stosowanie nowoczesnych metod hodowlanych oraz dobrze prowa-

W warunkach polskich rasami świń, wykazującymi
istotnie wyższą niż w przypadku świń z chowu masowego, przydatność mięsa kulinarnego są świnie rasy
złotnickiej białej i złotnickiej pstrej. Mięso tych świń,
dzięki wysokiej zawartości tłuszczu, pożądanej barwie,
konsystencji oraz wyjątkowej smakowitości może stać
się w przyszłości surowcem poszukiwanym i konkurencyjnym na krajowym i europejskim rynku. Wskazuje się również na pozytywne cechy jakości, szczególnie marmurkowatość, mięsa świń rasy puławskiej.
Mięso tej rasy świń może być surowcem do produkcji wyrobów markowych, m.in. trwałych wędzonek,
takich jak polędwica lubelska o specyficznych walorach smakowych.
wieprzowe zawiera wiele
witamin, szczególnie z
grupy B (B 12, B 1, B 2, B 6).
Niewiele jest produktów
żywnościowych, które zawierałyby tyle witaminy
B 1, co wieprzowina. Porcja 100-120 g wieprzowiny pozwala na pokrycie dziennego zapotrzebowania dorosłego czło-

dzona selekcja świń doprowadziło na przestrzeni
ostatnich 10-15 lat do wyraźnego spadku otłuszczenia tusz wieprzowych.
Wyręby zawierające chude
mięso, takie jak polędwica
lub szybka cechują się zawartością tłuszczu na poziomie 2%. W wyrębach o
wysokiej zawartości tłusz-

czu, np. w żeberkach jego
ilość sięga do około 16%.
Dla porównania polędwica
wołowa zawiera około 4%
tłuszczu, udko kurczaka
lub indyka (bez skóry) –
5,5-6% tłuszczu.
Wbrew przekonaniom
konsumentów, najniższą
i zbliżoną zawartość cholesterolu stwierdza się w
najszlachetniejszych partiach wołowiny (polędwica) i wieprzowiny
(schab), znacząco wyższą
w mięśniach indyka i kurcząt (brojlerów), a najwyższą w tkance mięśniowej
kaczki domowej, o zdecydowanie mniejszej średnicy włókien, a tym samym większej ich ilości
na tej samej powierzchni
tkanki. Należy pamiętać,
że cholesterol jest głównym składnikiem błon
komórkowych mięśni, a
stwierdzone zróżnicowanie w zawartości cholesterolu znajduje uzasadnienie
w budowie anatomicznej
mięśni różnych gatunków
zwierząt. n

Kury w wolierowym kurniku, przemieszczające się między strefami, mają komfortowe warunki
chowu, w których mogą przejawiać naturalne swoje odruchy. Wolierowe kurniki są obecnie wyposażane w różnego rodzaju nowoczesne urządzenia i sprzęt oferowany przez firmy o światowym zasięgu, jak np. Big Dutchman czy Specht.

Chów wolierowy czy podłogowy?

W

wolierowym kurniku, 1/3 powierzchni podłogi przeznaczona jest do poruszania się kur, przy wielkości
obsady 9 niosek/m2, a w kurniku wyróżnia się strefę: odpoczynku i snu – kombinowany ruszt i grzędy; żywienia
– linie poideł i zadawania paszy na poszczególnych piętrach
podłogi; znoszenia jaj – grupowe gniazda z automatycznym systemem usuwania jaj
oraz komfortowego bytowania z kąpieliskiem pyłowym,
grzebaliskiem i urządzeniem
do ścierania pazurów.
Zgodnie z Dyrektywą z
1999r. w wolierowym kurniku
od 1 stycznia 2002 r. nie można
instalować więcej niż czterech
pięter podłóg, zachowując
między nimi odstęp >45 cm z
tym, że pierwsze piętro winno
znajdować się 50-60 cm ponad
zaścieloną podłogą. By zwiększyć dodatkową powierzchnię
do poruszania się kur, dobudowuje sie wzdłuż długiej ściany
kurnika tzw. werandę, z której poprzez tzw. „wyloty”, kury

O tym, jaki stosować system chowu kur nieśnych –
decyduje rynek.

mają dostęp do kurnika jak i do
zielonego biegu.
Największym problemem
przy chowie wolierowym jest
duże zapylenie, 2,5-krotnie
większe niż przy klatkowym
utrzymaniu kur. Aby temu
zapobiec, stosuje się rusztowe
podłogi. Wielkość obsady w
wolierowym kurniku nie powinna przekraczać 18 niosek/
m2 użytkowej powierzchni,
przy maksymalnej liczebno-

ści stada 6000 kur. Opłacalność
produkcji jaj tym systemem zapewnia już stado liczące 3000
kur nieśnych. Przy mniejszej
obsadzie niosek, z pełną automatyzacją obsługi, koszt produkcji 1 jaja będzie oczywiście
większy.
Chów podłogowy
W chowie podłogowym
kury przebywają na jednopoziomowej podłodze pokrytej
ściółką z niekiedy umieszczo-

nymi nad nią grzędami i przy
wielkości obsady 9 niosek/m2
powierzchni użytkowej kurnika. Ponadto w pomieszczeniu znajduje się: grzebalisko
zajmujące >1/3 powierzchni
podłogi kurnika oraz drugie
na werandzie; skrzynia nawozowa – 2/3 powierzchni użytkowej kurnika, w przypadku
grzebaliska na werandzie, cała
skrzynia nawozowa w kurniku
pokryta jest stalowym rusztem;
gniazda – standardowe, grupowe z automatycznym zbiorem jaj.
W nowoczesnym chowie
podłogowym, gniazda, karmidła i poidła oraz grzędy
umieszczone są na skrzyniach
nawozowych, której wysokość
zależy od długości okresu zbierania w niej odchodów. Przy
14-miesięcznym przetrzymywaniu odchodów w kurniku
i wielkości obsady 9 kur/m2
podłogi, wystarczy skrzynia o
wysokości 80 cm. Utrzymując kury na podłodze pokrytej w całości rusztem oraz z
grzebaliskiem na werandzie
i zwiększonej obsadzie do 12

kur/m2, głębokość dołu nawozowego winna wynosić 90-100
cm. Przy okresowym usuwaniu odchodów z dołu nawozowego przy pomocy zgarniaka
lub taśmy nawozowej, wystarczy skrzynia nawozowa o wysokości 40-50 cm.
Przetrzymywanie nawozu w
kurniku jest praco- i kosztooszczędne, jednak prowadzi latem
do nadmiernej ilości much, a w
ciągu roku do dużego stężenia
amoniaku w pomieszczeniu.
By zapewnić komfortowe warunki środowiskowe w chowie
podłogowym, należy okresowo
usuwać nawóz spod podłogi, a
zimą kurnik ogrzewać.
Nioski na wybiegu
Chów kur z dostępem do
wolnego wybiegu jest najbardziej dla niosek przyjaznym
systemem utrzymania ale
dla producenta najtrudniejszą, najdroższą i ryzykowną
metodą produkcji spożywczych jaj.
Zgodnie z handlową normą
UE (EWG VO 1274/91) z 17
lipca 2001 r., wybiegowy chów
kur nieśnych jest definiowany

następująco: minimalna powierzchnia wybiegu 4 m2/
kurę lub maksymalnie 2500
kur/ha; chów podłogowy lub
wolierowy w kurniku; większa część wybiegu porośnięta
runią i niewykorzystywana w
innym celu z wyjątkiem sadu,
lasu lub pastwiska; powierzchnia 1 kwatery (< 25 arów) wybiegu winna mieć promień 150
m od następnego wylotu z kurnika; przy zapewnieniu odpowiedniej ilości poideł, promień
ten można przedłużyć do 350
m; dostęp do wybiegu winny
zapewniać otwory wylotowe
(minimum 30 cm wysokie i
40 cm szerokie), umieszczone
w długiej ścianie kurnika; dla 1
grupy kur liczącej 1000 niosek,
należy zapewnić 2 m.b. otworów wylotowych; wybieg musi
być chroniony przez wiatrami,
ptakami i zwierzętami drapieżnymi oraz zapewniać ptakom
dostęp do poideł; wielkość powierzchni wybiegu zależy od
zagrożenia zakażeniem, wielkości obsady ptaków i rodzaju
gleby.
dokończenie na s. 15
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Szynszyla (Chinchilla Valligera) swym wyglądem przypomina doskonalę znaną wszystkim wiewiórkę.
Jednak to wyjątkowe zwierzę, bo jego okrywa włosowa jest najgęstsza spośród wszystkich znanych
gatunków zwierząt futerkowych. Na 1 cm2 wyrasta u nich do 30 000 włosów, delikatnych jak pajęczyna.

Rozpoczynamy hodowlę szynszyli
łaśnie te cechy spowodowały niespotykaną popularność szynszyli
jako zwierząt futerkowych.
Mimo wysokiej ceny, popyt
na skórki szynszyli znacznie przewyższa ich podaż.
Skóry z szynszyli są poszukiwane i wysoko cenione.
Historia hodowli
Szynszyle, roślinożerne
gryzonie, pochodzą z Ameryki Południowej (Chile,
Boliwia, Argentyna), gdzie
zamieszkiwały niegdyś górzyste tereny Andów na wysokości około 3000-4000 m
n.p.m. W przeszłości były
bardzo cenione przez zamieszkujący te tereny indiański szczep Chinchas.
Gdy Chinchasów podbili
Inkowie, szynszyle całkowi-

cie ich zauroczyły. Ich decyzją wprowadzono całkowity zakaz polowania na te
zwierzęta. To chyba pierwszy na świecie świadomie
przez człowieka chroniony
gatunek. Skóry z szynszyli
mogły tylko i wyłącznie służyć do wyroby szat królewskich. Po podboju Inków
przez hiszpańskich konkwistadorów futra z szynszyli
stały się obok złota głównym bogactwem przywożonym na hiszpański dwór.
Posiadanie futra z szynszyli
było w Europie wyrazem
najwyższej elegancji. Popularność okazała się niestety zgubna dla szynszyli.
W XIX wieku eksportowano rocznie z Chile ponad 400 000 skór rocznie.
Wprawdzie w 1918 r. rząd
chilijski wprowadził całkowitą ochronę, ale wcześniejsze, rabunkowe polowania
doprowadziły do tego, że
szynszyli w ich środowisku
naturalnym już nie ma. Pojawiają się czasami doniesienia, że ktoś widział w gó-

rach niewielkie stadko, ale
tych informacji nigdy nie
potwierdzono.
Chów fermowy szynszyli rozpoczął się bardzo
niepozornie. M. Chapman, amerykański inżynier górnik pracujący w
Chile, zauroczony historią i urokiem tych zwierząt
rozpoczął doświadczenia
nad hodowlą klatkową. Po
uzyskaniu formalnego zezwolenia na wywóz paru
zwierząt do USA, zorganizował specjalną ekspedycję. Udało się odłowić
11 zwierząt – 4 samiczki i
7 samców. Zwierzęta przewieziono w 1923 r. do San
Pedro w Kalifornii. To z
tych 11 zwierząt pochodzą wszystkie szynszyle
hodowane na wszystkich
fermach świata. W Polsce
hodowlę szynszyli zainicjował w 1955 r. Władysław Rżewski, podstawą
były zwierzęta sprowadzone z Kanady. W czasach
PRL-u stado podstawowe
szynszyli w naszym kraju

dokończenie ze s. 14
Chów kur na wybiegu, poza
dobrym wrażeniem jaki wywiera na konsumentach jaj,
ma także cały szereg innych zalet: większa powierzchnia bytowa/kurę: większe odległości
pomiędzy nioskami, możliwość unikania i ucieczki przed
agresywnymi osobnikami; wyszukiwanie dodatkowego pokarmu i swobodny wybór uzupełniających dawkę brakujących składników pokarmowych, znajdywanie i zjadanie
robaków, owadów i części zielonych roślin, wygrzebywanie i
połykanie drobnych kamieni,
stymulowanie promieniami
słonecznymi produkcji w organizmie witaminy D3; stymulowanie temperaturą otoczenia dobrego stanu zdrowotnego ptaków; naturalne ścieranie pazurów oraz zmniejszone
ubytki okrywy piór.
Chów na wybiegu przyczynia się do nadmiernego na-

wożenia, powodującego skażenie azotynami wody gruntowej w otoczeniu kurnika.
Zapobiega się temu odpowiednią uprawą wybiegu i
jego planowym, równomiernym użytkowaniem. Jest też
duże ryzyko zakażenia ptaków utrzymywanych na wybiegu. Trudno cenić straty
powodowane przez drapieżne
ptaki oraz koszty utrzymania odpowiednich warunków mikroklimatu w kurniku

w okresie zimy. O tym jaki
stosować system chowu kur
nieśnych – decyduje rynek.
Mimo powszechnego przekonania, że „chłopskie” jaja
są lepsze – jak okaże się, że
są o wiele droższe – to będą
zalegały na półkach sklepowych. Walka tzw. „obrońców
praw zwierząt” z klatkowym
chowem kur, wydaje się być
szczególnie dziwna w sytuacji drożejącej z dnia na dzień
żywności. n

W

Zalety utrzymania kur podłodze na podłodze w całości pokrytej rusztami:
niskie koszty chowu ze zwiększoną powierzchnią do poruszania się kur;
duża wielkość obsady kurnika: mniejsze koszty ogrzewania, lepsze wykorzystanie urządzeń do karmienia i pojenia oraz powierzchni gniazd;
mniej jaj o zabrudzonych skorupach, lepsza akceptacja gniazd przez nioski: po zniesieniu jaja, od godziny 10.00 umożliwia się kurom dostęp do werandy;
wyraźnie mniejsze zapylenia w kurniku;
lepsza higiena: dościelanie nową ściółką i czyszczenie;
lepszy stan zdrowotny kur: mniejsze ryzyko zakażenia i zwiększona odporność ptaków
dzięki przebywaniu kur w różnych warunkach mikroklimatu oraz dostępność świeżego
powietrza i naturalnego oświetlenia;
możliwość współzawodnictwa między ptakami i objawiania naturalnych odruchów.

nie zwiększało się zbyt
szybko. Problemem było
to, że parka wartościowych
zwierząt kosztowała około
400 USD. Kto pamięta te
czasy wie, że była to niebotyczna suma. Drugim
problemem było również
to, że w Polsce nie było
gdzie sprzedać skór, a wywóz za granicę był zabroniony. Jak więc radzili sobie hodowcy? Szyli futra ze
swoich skór. Ubierali w te
futra stewardesy kursujących już wtedy promów do
Skandynawii. One sprzedawały futra i oczywiście też
na tym zarabiały. Futro z
szynszyli sprzedawało się
za około 40 000 USD. Gdy
kurs dolara unormował się,
hodowla szynszyli w Polsce szybko się rozwinęła
i obecnie jakość hodowanych u nas zwierząt w niczym nie odbiega od standardów światowych.
Odmiany szynszyli
Futro dzikich szynszyli
było niebieskawo szare
w części grzbietowej, popielate na bokach a śnieżnobiałe na brzuchu. Ten
wzór został zachowany
do tej pory, choć dąży się
w hodowli, aby zwierzęta
miały jak najciemniej wybarwiony grzbiet. Takie
skóry są najcenniejsze.
Dzikie zwierzęta przekazały również hodowanym
obecnie na fermach typowy dla szynszyli wzór
ubarwienia włosa. Wzór
aguti polega na strefowym
ubarwieniu włosa. Wierzchołek jest ciemny, środek
jasny a część przyskórna
znowu ciemna. Oczywiście ogólny efekt ubarwienia nadaje pigment na
wierzchołkach włosów. Jasna, środkowa część włosów nadaje mu w najciemniejszych miejscach kolor
niebieskawy.
Odmianą najpopularniejszą, bo to ponad 90% hodowanych szynszyli, jest odmiana standard. Ubarwienie tych zwierząt odbiega
znacznie od swych dzikich
przodków. Przede wszystkim zwierzęta są ciemniej
ubarwione. Tylko takie należy wybierać do hodowli,
bo dają gwarancję opłacalności. Wszystkim zaczynającym przygodę z hodowlą
szynszyli poleca się te zwierzęta.
Drugą odmianą polecaną
do hodowli fermowej jest

Szynszyla odmiany standard.

tzw. Czarna Aksamitna, inaczej Black Velvet. Skóry
tych zwierząt osiągają najwyższe ceny na wszystkich
aukcjach i uznawane są za
najcenniejsze. Rzeczywiście,
futro z nich sprawia imponujące wrażenie. Zwierzęta
głowę i kark mają czarne,
boki ubarwione jak szynszyle standardowe, a brzuch
biały jak śnieg. Gen odpowiedzialny za czarną, aksamitną barwę włosa jest dominujący i ma niestety działanie letalne. Dlatego zwierzęta homozygotyczne giną
w fazie embrionów. Wszystkie urodzone osobniki żywe
są heterozygotyczne. Zwierzęta są o około 50% mniej
płodne od standardów. Potomstwo kojarzone w czystości odmianowej w 50%
składa się ze zwierząt czarnych, 25% zwierząt standardowych a 25% zwierząt ginie w fazie embriona. Kojarzenie odmiany standardowej z Czarną Aksamitną
w efekcie daje mioty składające się po połowie z tych
dwóch odmian.
Po z o s t a ł e o d m i any
barwne nie mają praktycznie znaczenia handlowego i
hodowane są głównie przez
hobbystów.
Beżowa Polska – zwierzęta ubarwione są jasno
beżowo, mają biały brzuch
i czerwone oczy. Odmiana
nosi nazwę polskiej, bo

pierwszy znany osobnik
urodził się w 1958 r. na
fermie Władysława Rżewskiego.
Szafirowa – futerko tych
szynszyli charakteryzują się
pięknym i gęstym włosem.
Stalowoniebieska barwa
grzbietu i boków pięknie
kontrastuje z białym brzuchem.
Biała Wilsona – w tym
przypadku mamy do czynienia, podobnie jak u
Czarnych Aksamitnych, z
genem dominującym odpowiedzialnym za to ubarwienie. Dlatego zwierzęta
homozygotyczne giną w fazie zarodka.
Mahoniowa (Ebony) –
zwierzęta tej odmiany są
czarne i kruczoczarne. Również brzuszek jest czarny,
co jest dość nietypowe, bo
wszystkie inne odmiany tę
część ciała mają biało wybarwioną. Krzyżowane z
osobnikami odmiany Czarnej Aksamitnej dają potomstwo o charakterystycznej
aksamitności włosa.
Biało-czarna – powstaje
w wyniku krzyżowania odmiany Black Velvet z odmianą Białą. Futerko tych
zwierząt ubarwione jest w
duże, czarno-białe plamy.
Te piękne zwierzęta, podobne do miniaturowych
cielaczków cieszą się wielką
popularności w hodowli
hobbystycznej. n
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Ponad 200 rolników i doradców rolnych z rejonu Mazowsza debatowało 17 listopada w MODR O/Poświętne w Płońsku podczas I Mazowieckiej Konferencji Biotechnologia EM-FarmingTM w rolnictwie.
Gospodarzem spotkania był MODR w Warszawie, a współorganizatorami EM-WORLD Polska oraz
Mazowieckie Centrum Promocji i Namnażania EM-Farming w Głodowie Wielkim.

Ewa Grabowska
Wiadomości Rolnicze Polska
ewa@wrp.pl

Obora pachnąca chlebem

E

fektywne Mikroorganizmy (EM) skompletował na początku lat
80. profesor Teruo Higa w
Japonii na wyspie Okinawa.
Od 2000 r. ich hodowcą i
propagatorem w Polsce jest
prof. Zenon Schneider.
Specyfiką konferencji był
przekaz doświadczeń od
praktyków – producentów i
hodowców, którzy od kilku
lat stosują pożyteczne mikroorganizmy w uprawach
ziemniaków, kukurydzy,
zbóż, rzepaku, na resztki pożniwne, na poplony ozime
oraz w hodowli bydła, trzody
chlewnej i drobiu.
W obiektach inwentarskich, szczególnie starego
typu, gdzie jest słaba wentylacja i duże zagęszczenie
zwierząt, prawie zawsze jest
nadmierne stężenie takich
gazów, jak: amoniak, siarkowodór, merkaptan czy metan, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia zarówno
zwierząt, jak i ludzi; nega-

tywnie wpływają na system oddechowy. Zwierzęta
kaszlą, kichają, chrząkają, są
niespokojne. Gorzej przybierają na wadze, chorują i występują dość duże upadki
zwierząt, zwłaszcza młodych – prosiąt czy piskląt.
W takich obiektach występuje również bardzo dużo
much, które negatywnie
wpływają na stan sanitarny
oraz niepokoją zwierzęta,
zwłaszcza trzodę chlewną.
W obiektach nowszego typu,
z lepsza wentylacją (często
wymuszoną) i większą kubaturą, stężenie amoniaku
i siarkowodoru jest niższe.
Gazy te wypychane na zewnątrz budynków zatruwają
atmosferę, a w zależności od
kierunku wiatrów utrudniają
życie mieszkającym w pobliżu ludziom. Często dochodzi do skarg, kończących
się interwencją inspektora
ochrony środowiska. Te niedogodności – odory i muchy – można wyeliminować

lub ograniczyć do minimum
przy pomocy pożytecznych
mikroorganizmów, w praktyce rolniczej stosowanych
w formie aktywnej EM-FarmingTM (zwanej EMa).
Kazimierz Zgoła z Regionalnego Centrum Promocji i Namnażania w Lesznie od sześciu lat prowadzi
gospodarstwo. Podzielił się
zarówno doświadczeniami
własnymi, jak też znajomych
hodowców. Do higienizacji
obory polecał opryskiwanie
roztworem EMa posadzki,
ścian bocznych, sufitu i dokładnie z każdej strony zwierząt: – Zabieg można wykonać opryskiwaczem taczkowym, elektrycznym lub ciągnikowym zawieszanym z
wężem dostosowanym długością do rozmiarów obory,
zakończonym dyszą drobnokroplistą. Zwierzęta należy dokładnie opryskać dlatego, że w ich sierści osadza
się również amoniak i siarkowodór. Już po 24 godzi-

nach od zabiegu higienizacji atmosfera w oborze w
wyczuwalny sposób poprawia się.
Pożyteczne mikroorganizmy można też dodawać
zwierzętom do picia lub pasz
treściwych. Oprócz efektywniejszego wykorzystania paszy, zwierzęta szybciej przybierają na wadze oraz poprawia się ich zdrowotność: W stadzie tuczników, gdzie
wystąpiła dezynteria krwista, po zastosowaniu głodówki i pojeniu wodą z Ema
wszystkie sztuki stanęły na
nogi – podał przykład Kazimierz Zgoła. - A zastosowanie mat nasączonych roztworem Ema może złagodzić
skutki chorób racic wśród
bydła, wspomóc likwidacje grzybic i ułatwić gojenie
pęknięć i ran.
Profesor Zenon Schneider prace z EM rozpoczynał od... gnojowicy: - Wyszukałem taki dawniejszy PGR
i zacząłem eksperymento-

Organizowane przez DLG (Deutze Landwirtshaft Gesselshaft) targi w hanowerskim MesseCenter cieszą się dużą popularnością także wśród polskich
rolników. Tegoroczna edycja EuroTier 2008 była ekspozycją sprzętu niezbędnego każdemu szanującemu się hodowcy.

EuroTier znów za dwa lata

Z

wiedzając targi można było
obejrzeć ekspozycję obejmującą genetykę, instrumenty
medycyny weterynaryjnej, sprzęt
ciężki, wyposażenie obiektów inwentarskich, sprzęt zielonkowy, zwierzęta. Ponadto odrębną częścią ekspozycji była część poświęcona zielonej energii. W tym roku zdominowana przez tematykę biogazowi i paliw stałych pochodzenia rolniczego
lub leśnego.
Wracając do tematyki hodowlanej,
nie sposób uniknąć dygresji na temat
stanu rynku w Polsce. Nie jest oczywiście tajemnicą, że kiepska koniunktura w branży produkcji zwierzęcej i
mleczarskiej dotyka nie tylko rodzimego rolnika. Niemniej jednak wiele
z eksponatów stanowi jedynie obiekt
westchnień dla polskiego zwiedzającego. Barierą jest jak zwykle cena.
W trakcie wystawy odbywały się
liczne konferencje prasowe. Na jednej z nich Westfalia Surge, producent
sprzętu udojowego i wyposażenia budynków inwentarskich poinformowała
o konsolidacji firmy ze strukturami,
w których skład formalnie wchodzi.
Nowa nazwa to GEA. Dzięki takiej reorganizacji, nowy podmiot uzupełni
swoją ofertę o kompleks produktów
stanowiących kompletną ofertę w tym
segmencie rynku. Decyzję ogłoszono

Następna wystawa EuroTier odbędzie się w dniach od 16 do 19 listopada 2010 roku w Hanowerze.

wraz z przedstawieniem nagrodzonych
medalami produktów.
Wystawcy z Polski nie byli liczni. Tylko 9
firm prezentowało swe produkty. Jednym z
wystawców z Polski była firma Dramiński,
ze swoimi przenośnymi aparatami USG.
Jakość i zaawansowanie technologiczne
wyróżniały się na tle całej ekspozycji.
Ilość wystawców wzrosła o 15 procent
w porównaniu do poprzedniej edycji, i
wynosiła 1.764 wystawców bezpośrednich oraz 44 dodatkowo reprezentowane
firmy z 46 państw.

Wystawę odwiedziło 130.000 gości. Z
zagranicy przyjechało 22 000 gości z ponad 80 państw, najwięcej z Holandii, Austrii, Szwajcarii, Belgii i Danii.
Inwestorzy z Europy Środkowej i
Wschodniej szukali w ramach aktualnego
kryzysu finansowego przede wszystkim
orientacji w temacie krótkoterminowego
ukierunkowania swych zakładów. Cieszy
też bardzo wysoka frekwencja z Bliskiego,
Środkowego i Dalekiego Wschodu.
Z Hannoveru Daniel Alankiewicz

Okólniki, na których zwierzęta przebywają poza oborą, również podlegają higienizacji.

wać. 400 krów w oborze...
smród niesamowity! To nawet nie był amoniak, to był
po prostu normalny odór. Na
pierwszy plan poszła oczywiście ta śmierdząca gno-

jowica. A po dwóch tygodniach od zaaplikowania
roztworu pożytecznych mikroorganizmów... zapachniało w oborze świeżo pieczonym chlebem. n

Odory z obory
Jerzy Żołnierzak z Chechnówki k/Nasielska gospodaruje
od 15 lat, a od 11 wspólnie z żoną zajmuje się hodowlą
bydła. Ma stado 20 sztuk bydła mlecznego. Od stycznia stosuje
w gospodarstwie EMy.
WRP: Od czego zaczęła się Pana przygoda z pożytecznymi mikroorganizmami?
Jerzy Żołnierzak: Mam zbiornik na gnojowicę 230 m3. Na
początek wlałem tam 80 litrów aktywnego roztworu. Efekt był
widoczny, co prawda nie od początku, ale po kilku tygodniach
gnojowica była płynna i bez osadu. A i tak zaoszczędziłem, bo
nie musiałem kupować mieszadła. Preparat zastosowałem też
na ruszta w oborze, rozcieńczony w wodzie z własnej studni.
Jest to konieczne w stosowaniu tych mikroorganizmów, by do
rozcieńczeń używać wody bez chloru. 2 litry preparatu rozrobiłem w 8 litrach wody i konewką polewałem ruszta.
WRP: Jak często musi powtarzać Pan zabiegi w oborze?
JŻ: Początkowo higienizację stosowałem trzy razy w tygodniu, by
wszystko ruszyło, a teraz wystarczy raz na tydzień lub dwa tygodnie.
Przede wszystkim nie ma już tego odoru, poprawił się też dobrostan
zwierząt. Już po dwóch miesiącach o połowę zmalała ilość komórek
somatycznych w mleku, ogasły grzybice u bydła. Dodawałem też
EMy do pojenia cielaków, trochę zastosowałem na paszę. Skończyły
się problemy z biegunkami. Zastosowałem zamgławianie na ściany
w oborze – znikła pleśń, ale też i na sierść i strzyki u bydła. Poginęły
krosty na strzykach. A i do obory wchodzi się inaczej, z przyjemnością, nie ma już tego odoru, nie czuć zupełnie amoniaku.
WRP: Jakie inne zastosowanie preparatu wykorzystał Pan
w gospodarstwie?
JŻ: Na próbę zastosowałem też EMy w jednej pryzmie kiszonki,
drugą dla porównania przygotowałem jak zawsze. Różnica jest –
pryzma nie zagrzewa się, nie ma pleśni, krowy to jedzą i widać,
że im smakuje. Do zastosowania na pryzmę wystarczył opryskiwacz, do balotów potrzebny byłby już aplikator. Trzeba też stosować
odpowiednio policzone i odmierzone ilości, by nie narażać się na
zbędne koszty, ale też nie zaaplikować zbyt mało. Na wiosnę rozlałem gnojowicę na łąki i była lepsza wegetacja na polu. Podobno po
dwóch latach efekt jest naprawdę widoczny. Zrobiłem też próbę na
pszenicy jarej, którą zaatakowały ślimaki i mszyce. Ślimaki już na
drugi dzień spadły, a mszyce po 5 dniach. Zastosowałem 20 litrów
EMa i 2 litry EMa5 na 280 litrów wody do oprysku. Wystarczył
jeden oprysk wykonany późnym wieczorem i już na drugi dzień
nie było ślimaków. Zastosowałem też przefermentowaną gnojowicę na przyoranie słomy po pszenżycie pod poplon. Podczas orki
ziemia była całkiem inna – pulchna. Na razie tak praktykuję na
tych polach, bo głównie stosuję w oborze. Jak nie ma dobrostanu
zwierząt to nie ma i mleka. Taka prawda!
Dziękuję za rozmowę
rozmawiała Ewa Grabowska
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Istotne znaczenie dla prawidłowego odżywiania mają nie tylko białka, tłuszcze i węglowodany, ale
również składniki występujące w minimalnych ilościach; ich niedobór może prowadzić do stanów
chorobowych ze śmiercią włącznie. W ten sposób określono rolę witamin, składników mineralnych
– w tym pierwiastków śladowych.

Lizawki solne – to jest to!

N

iedobory mikro- i
makroelementów
występujące w produktach pochodzenia zwierzęcego najczęściej wywołane są brakiem ich w pożywieniu lub błędami żywieniowymi. Obecnie istnieją
możliwości korygowania
wielu nieprawidłowości w
składzie produktów zwierzęcych, np. przez odpowiednie zestawienie dawki pokarmowej lub zabiegi technologiczne wykonane przy
ich obróbce.
Wykorzystując naturalną
skłonność zwierząt do lizania
słonych przedmiotów produkowane są lizawki solne. Stanowią one łatwo przyswajalne
źródło sodu i chloru. Niedobór tych pierwiastków szczególnie dotyczy zwierząt gospodarskich. Ze względu na
wysoką zawartość potasu w
paszach objętościowych i
ziarnie zbóż cierpią one na
deficyt pokarmowy sodu i
chloru. Deficyt ten jest szczególnie groźny dla zwierząt w
okresie intensywnego wzrostu oraz wysoko wydajnych.
Obydwa jony niezbędne są
dla utrzymania równowagi
jonowej płynów ustrojowych
zwierząt. Znajdujące się w
handlu lizawki, to brykiety
(kostki) o masie ok. 10 kg i
wymiarach 18x18x16 cm. W
swoim składzie, obok soli kamiennej mogą zawierać różnorodny dodatek mikroelementów. Najczęściej są to takie jony, jak: miedź, kobalt,
cynk, magnez, mangan, selen oraz jod. Głównymi adresatami lizawek są cielęta,
krowy i buhajki hodowlane,
jałówki, owce, kozy, konie
oraz zwierzyna płowa i zwierzęta w ogrodach zoologicznych. Mogą być stosowane
równolegle ze skarmianymi
premiksami mineralnymi
oraz witaminowo-mineralnymi w paszach pełnoporcjowych.
W naszym kraju największym producentem lizawek
solnych jest kopalnia soli w
Kłodawie. Bogata oferta lizawek, pod wspólną nazwą
LISAL, cieszy się dużym powodzeniem wśród odbiorców, a większość produkcji
jest eksportowana do krajów
Unii Europejskiej. Lizawki z
Kłodawy, oprócz mikroelementów, zestawionych w różnych konfiguracjach, są produkowane w wersjach z dodatkiem lub bez preparatu
ziołowego. Lizawki znajdują

się również w ofercie takich
firm jak Blattin Polska i Nutrimix. Ta ostatnia firma oferuje lizawki dostosowane do
poszczególnych faz produkcji

pejskich zasobność gleb i pasz
w mikroelementy, co wiąże
się z ograniczaniem poziomów nawożenia mineralnego, szczególnie w dobie

wstały niedobór warto uzupełniać stosując lizawki solne.
Winny być one skarmiane w
przeznaczonych do tego celu
podstawkach.

Skarmianie lizawkami powinno się odbywać w ciągu całego roku

bydła. Dostarczać mają one
optymalnej ilości witamin i
minerałów niezbędnych do
prawidłowego rozwoju. Ponadto, bogate w witaminy (A,
D, E i B) zapewniają większość odporność na infekcję
i lepszą pracę żwacza. Nutrilizawka Junior ma zapewniać
wzrost i rozwój cieląt, Nutrilizawka Krowa Mleczna –
przeznaczona jest dla krów
w okresie laktacji. Ofertę zamykają Nutrilizawki Krowa
Rozród i Nutrilizawka Krowa
Zasuszona, mające zastosowanie w okresie poprzedzającym skuteczne zacielenie,
jak i w okresie ciąży.
Zaletami stosowania lizawek solnych jest zwiększenie wydajności mlecznej u
zwierząt, wzrost apetytu i
wpływ na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, zapobieganie schorzeniom wywołanym niedoborem mikroelementów w paszy oraz poprawa płodności
zwierząt. Lizawki należy skarmiać na zasadzie dowolnego
pobrania przez zwierzęta. Powinny być ustawione w miejscach dostępnych dla zwierząt. Pobierane są przez zwierzęta sposobem zlizywania
powierzchni. Zwierzętom
takim należy zapewnić stały
dostęp do wody. Stosowanie
lizawek w żywieniu zwierząt
zaleca się ze względu na pogarszającą się w krajach euro-

lansowania rolnictwa ekologicznego. Ograniczeniu
ulega również wapnowanie
gleb. Postępujące zakwaszenie gleb pociąga za sobą obniżenie przyswajalności mikroelementów przez rośliny pastewne, a tym samym zmniejsza zawartość mikroelementów w paszach. Wyniki badań wskazują, że przyswajalność mikroelementów z pasz
przez przeżuwacze nie przekracza 50%.
Skarmianie lizawkami powinno się odbywać w ciągu
całego roku, co ma szczególne znaczenie dla zwierząt utrzymywanych ekstensywnie, które w okresie lata
przebywają na pastwiskach,
pasze treściwe otrzymują w
niewielkich ilościach. Pociąga to za sobą zubożenie
ich diety w składniki mineralne. Mogą wiec uzupełniać
ją mikroelementami zawartymi w lizawkach solnych.
Również w okresie zimy,
podczas skarmiania kiszonek, siana oraz różnych produktów ubocznych przemysłu rolnego, dodatki mineralne są bezwzględnie wskazane. Niewłaściwa konserwacja kiszonek lub zbiór siana
podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych
również przyczyniają się do
ubożenia tych pasz w związki
mineralne. Te ostatnie zostają
wyługowane do podłoża. Po-

Stosowanie w żywieniu
zwierząt, zwłaszcza krów
mlecznych, lizawek solnych
wzbogaconych w mikroelementy zwiększa zawartość
tych ostatnich w mleku oraz
jego przetworach, stając się
czynnikiem profilaktyki odżywiania się ludności. Szczególną uwagę należy zwrócić
na lizawki ze zwiększoną zawartością jodu (np. MULTI
LISAL K lub MULTI LISAL
Se). Wchodząc w skład hormonów tarczycy, jod wywiera wpływ na szereg procesów metabolicznych, nie-

zbędnych dla prawidłowego
wzrostu i rozwoju człowieka.
Niski poziom jodu w wodzie
i w paszach sprawia, że tereny Polski południowej zagrożone są występowaniem
u ludzi i zwierząt wola tarczycy, prowadzącego do zaburzeń wzrostu i rozwoju
umysłowego. „Bez jodu nie
ma życia. Jod jest potrzebny
od momentu zapłodnienia,
aż do śmierci. Jest głównym
to główny substrat hormonów tarczycy, a hormony tarczycy są potrzebne do prawidłowego rozwoju mózgu, zarówno w sensie anatomicznym, jak i w sensie jego funkcji” – twierdzi prof. Zbigniew
Szybiński – stojący na czele
Polskiej Komisji ds. Kontroli
Zaburzeń z Niedoboru Jodu.
„Są dowody na to, że dzieci,
którym w procesie wzrastania
zapewniono niezbędną ilość
jodu, mają wyższy iloraz inteligencji niż dzieci z obszarów z niedoborem jodu”. „ A
więc profilaktyka jodowa to
jest walka o jakość mózgu”
– podkreśla prof. Szybiński. Niedobór bowiem hormonów tarczycy może niekiedy powodować różny stopień uszkodzenia mózgu u
nie narodzonych dzieci, a w
skrajnych przypadkach nawet
kretynizm. Na terenach z niedoborem jodu obserwuje się
również zahamowanie wzrostu u zwierząt gospodarskich
oraz komplikacje w ich rozrodzie.
W Polsce jodowanie soli
kuchennej rozpoczęto już w
1935 roku. Po wojnie od 1947
roku ponownie jodowano sól
w województwach Polski po-

łudniowej. W 1980 roku przerwano profilaktykę jodową, co
wpłynęło na wzrost częstości
występowania wola u noworodków i dzieci. W 1991 roku
utworzono Polską Komisję ds.
Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu, której celem miało
być wprowadzenie w całym
kraju optymalnej profilaktyki
jodowej. Stosowanie jednak w
żywieniu człowieka jodowanej soli pociąga za sobą negatywne skutki w postaci schorzeń serca i układu krwionośnego (nadciśnienie tętnicze) na skutek nadmiernej
konsumpcji soli kuchennej w
diecie. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), wskazane
jest ograniczenie dziennego
spożycia soli do 4-5 gram na
osobę. W Polsce spożycie takie jest co najmniej dwa razy
wyższe. Z tych względów lansowanie stosowania w żywieniu krów mlecznych lizawek
solnych ze zwiększoną zawartością jodu jest ze wszech miar
korzystne. Lizawki podawane
krowom, nie tylko zwiększają
ilość jodu w mleku i jego przetworach, ale także przyczyniają się do zwiększenia wydajności krów. Wg. obserwacji przeprowadzonych w
Instytucie Zootechniki-PIB,
w wyniku takiego działania
można podnieść 8-, 9-krotnie
zawartość tego pierwiastka w
mleku. Uważa się, że spożywanie mleka i jego przetworów oraz jaj bogatych w jod,
obok jodowania soli kuchennej, może być skuteczną alternatywą dla problemów wola i
niedoboru jodu w diecie człowieka. n
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Nowoczesne podejście do produkcji mleka w gospodarstwie jest oparte na wiedzy i informacji. Ilość
pozyskanego i sprzedanego rocznie mleka to jeden z przykładów takiej właśnie informacji, ważnej z
punktu widzenia oceny efektywności gospodarstwa w skali globalnej. Tymczasem jeszcze cenniejsza
może okazać się informacja o produkcji mleka w mikroskali, tj. pojedynczych krów. Do pozyskania
takich danych potrzebne są jednak… mierniki mleka.

Miernik mleka prawdę Ci powie…

P

rodukcja mleka przez
pojedyncze krowy
może podlegać i na
ogół podlega znacznemu tak
ilościowemu, jak i jakościowemu różnicowaniu w czasie. Przyczyn różnicowania
jest w tym przypadku wiele.
Wiek zwierzęcia, okres
laktacji, czy też dostęp do
określonych rodzajów pasz
to najważniejsze czynniki
wpływające na wydajność
mleczną. Najważniejsze, ale
nie jedyne. Zmiany w wydajności mlecznej, szczególnie obserwowane w krótkim
okresie stanowią odzwierciedlenie ogólnej kondycji i
stanu zdrowia krowy. Gwałtowny spadek ilości wydojonego jednorazowo mleka
może być oznaką pojawiających się problemów związanych ze zdrowiem. Okresowe zmiany w wydajności
mlecznej można również
powiązać z pojawiającą się
rują.
Aktualna wydajność
mleczna krów stanowi
istotną informację z punktu
widzenia koniecznych do
podjęcia decyzji związanych
z formowaniem dawek żywieniowych i kwalifikowaniem zwierząt do określonych grup żywieniowych w
stadzie.
Szereg korzyści wynikających z możliwości praktycznego wykorzystania informacji na temat zmian w wydajności mlecznej poszczególnych krów stanowi silny
argument uzasadniający wyposażenie instalacji udojowej gospodarstwa w specjalistyczne mierniki mleka.
Mierniki mleka – zyski dla
krów i… człowieka
Wbrew pozorom użytkowanie mierników nie ogranicza się jedynie do określania bezwzględnej ilości
pozyskanego jednorazowo
mleka od krowy. W działanie miernika może być bowiem wbudowana również
funkcja, a w rzeczywistości
czujnik do określania natężenia przepływu mleka, czyli
strumienia masy (lub objętości) w jednostce czasu. To
szczególnie wartościowa cecha użytkowa, która znalazła praktyczne zastosowanie w działaniu systemów
automatyzujących zdejmowanie aparatów udojowych
ze strzyków, odpowiednio
do ustalonej wartości natężenia wypływu mleka z wy-

mienia. Automatyzacja zdejmowania aparatów udojowych, stosowana zarówno
w halach udojowych jak i w
przypadku zestawów pracujących w dojarkach przewodowych w pomieszczeniu obory, pozwala nie tylko
na zmniejszenie uciążliwości doju, ale i wzrost wydajności pracy wyrażany liczbą
zwierząt obsłużonych przez
pracownika w ciągu godziny.
Monitorowana przez miernik, graniczna wartość natężenia wypływu mleka ze
wszystkich ćwiartek łącznie,
przy której następuje automatyczne zdjęcie aparatu
udojowego wynosi na ogół
200 ml/min.
W praktyce, wyniki pomiaru zmian natężenia przepływu mleka wykorzystano
również do sterowania przebiegiem pulsacji w urządzeniach Duovac i Triovac, dostosowując częstotliwość taktów ssania i masażu do intensywności wypływu mleka
z wymienia w poszczególnych fazach doju.
Mierniki mleka wyposażone w funkcję pomiaru natężenia przepływu stanowią
również podstawowy element wyposażenia robotów
udojowych. W tym jednak
przypadku mierniki są montowane indywidualnie w instalacji każdego z kubków
udojowych. W efekcie, poszczególne kubki są zdejmowane ze strzyków niezależnie
od siebie, odpowiednio do
ustalonej wartości natężenia
przepływu w przewodzie odprowadzającym mleko z danego kubka. Zaletą takiego
rozwiązania jest dokładniejsze opróżnianie pojedynczych ćwiartek z mleka, co
przekłada się na zmniejszenie ryzyka chorób wymienia
generujących znaczne straty
finansowe.
Ilościowy pomiar mleka
może być połączony z funkcją automatycznego pobierania próbek, których zasada
zestawiania, dostosowana do
założonej ilości wydojonego
mleka sprzyja uzyskaniu reprezentatywności pojedynczych próbek.
Poza aspektami pomiaru
ilościowego, cechą nowoczesnych mierników jest
również możliwość bieżącego monitorowania wybranych, jakościowych parametrów mleka określanych
na podstawie jego właściwości fizycznych. Jedną z takich

właściwości jest elektroprzewodność, którą wykorzystuje
się do wyznaczania zawartości komórek somatycznych w
pozyskiwanym mleku. Podwyższony poziom komórek
somatycznych wskazuje na
stany zapalne w wymieniu
i potrzebę podjęcia interwencji. Możliwość szybkiej,
a zarazem skutecznej interwencji wynika w tym przypadku z zastosowania miernika mleka wyposażonego w
detektor mastitis.
Mierniki mleka – przykłady
rozwiązań
Na rynku dostępnych jest
wiele modeli urządzeń przystosowanych do pomiaru ilościowych i jakościowych cech
mleka. Mogą różnić się stopniem złożoności konstrukcji, wynikającym stąd zakresem funkcji roboczych, sposobem odczytu wyników,
czy też przystosowaniem do
pracy w zestawie bądź jako
odrębna jednostka pomiarowa. Zróżnicowanie konstrukcyjne i zakres działania
ułatwiają dobór odpowiednich rozwiązań zarówno do
specyficznych wymagań instalacji, jak i możliwości sfinansowania zakupu.
Rozwiązania pomiaru
mleka w cylindrze
Najprostszą, a zarazem najtańszą propozycją pomiaru
mleka jest wykorzystanie sterowanego ręcznie urządzenia wyposażonego w plastikowy lub szklany cylinder z
naniesioną skalą do bezpośredniego odczytu ilości wydojonego mleka. Tego typu
rozwiązania znajdują się w
ofercie wielu firm, w tym
przykładowo DeLaval i Bentley Polska.
Miernik mleka DeLaval
MM6, tak jak inne urządzenia w grupie rozwiązań
do uproszczonego pomiaru
mleka, nie wymaga do pracy
zasilania elektrycznego i w
swej konstrukcji nie obejmuje
elementów ruchomych, tym
niemniej pozwala na łatwe
opróżnianie cylindra z mleka.
Jest przystosowany do mycia
wspólnie z pozostałą części
instalacji udojowej, bez konieczności demontażu i indywidualnego czyszczenia
wewnętrznej części cylindra
pomiarowego. Miernik może
pracować zarówno w instalacji dojarki przewodowej, jak
i w hali udojowej.
Oferta Bentley Polska obejmuje mlekometry jednocy-

stawie odpowiednich decyzji związanych z żywieniem i
diagnostyką zdrowotną.

Odczyt wyniku pomiaru mleka na panelu instalacji
udojowej BouMatic.

lindrowe (WB-Ezi-Test),
dwucylindrowe (WB 2-cylindrowy) i mlekometry z
próbnikiem (WB Autosampler). Tego typu mierniki wyróżniają się łatwością pobierania próbek mleka, przystosowaniem do szybkiego
opróżnienia cylindra i możliwością mycia na stanowisku
w cyklu mycia aparatu udojowego. Zastosowanie miernika dwucylindrowego pozwala na kontynuowanie doju
bez strat czasu na odczyt, pobieranie próbki i opróżnianie
danego cylindra (czynności
te przeprowadza się w czasie doju i napełniania drugiego z cylindrów). Cechami
miernika WB Autosampler
jest przystosowanie do automatycznego opróżniania
cylindra i pobierania reprezentatywnej próbki mleka bez
konieczności jego wcześniejszego mieszania. Dobór ręcznego mlekometru do danej
instalacji wiąże się z wyborem cylindra pomiarowego
spośród dwóch opcji: 33 kg
i 50 kg, możliwego do zgromadzenia mleka.
Mierniki mleka z czujnikami przepływu
Przykładem miernika
z czujnikiem przepływu
jest rozwiązanie DeLaval
MM15. Do monitorowania
przepływu wykorzystywany
jest układ do wagowego pomiaru mleka o wysokiej dokładności działania, niezależnej od fizyko-chemicznych

cech mleka, w tym zawartości tłuszczu lub poziomu komórek somatycznych, a także
od stopnia spienienia mleka
i innych czynników, które
mogą zaburzać pomiary, np.
powietrza. Dzięki odpowiednio usytuowanym kanałom
przepływu mleku (ku dołowi) zapewnia się zachowanie stabilności ciśnienia
w układzie. Do pracy miernika nie jest potrzebne zasilanie elektryczne. W efekcie
zastosowania przezroczystej
obudowy można obserwować
przepływ mleka przez miernik. Inne, funkcjonalne cechy miernika to możliwość
pobierania próbek mleka, łatwość kalibracji i mycia.
Doskonałe efekty działania wymienionego miernika
MM15 osiąga się w przypadku zintegrowania jego
pracy ze stanowiskami udojowymi DeLaval MPCII,
MP510, MP610 i MP 700.
W przypadku takiego połączenia urządzenie pełni funkcje miernika mleka i równocześnie czujnika przepływu,
co pozwala na wykorzystanie
wyników odczytu do sterowania działaniem instalacji
odpowiedzialnej na zdejmowanie aparatów udojowych.
Praca miernika może być zintegrowana z systemem zarządzania stadem DeLaval ALPRO, co sprzyja osiąganiu
szeregu korzyści wynikających z monitorowania wskaźników produkcyjnych stada
i podejmowania na tej pod-

Optyczne mierniki mleka
Zasada pomiaru mleka
oparta na wykorzystaniu
wiązki podczerwieni znalazła zastosowanie w takich
miernikach, jak chociażby
DeLaval MM25. Wprowadzenie rozwiązań optycznych
pozwoliło na wyeliminowanie wewnętrznych, ruchomych części mechanicznych
biorących udział w pomiarze i uproszczenie przepływu
mleka przy równocześnie wysokiej dokładności pomiaru.
Wyniki pomiaru ilości mleka
we wspomnianym modelu
urządzenia są wyświetlane na
panelu odczytu. Miernik doskonale spełnia swoje funkcje, związane z określaniem
ilości pozyskanego mleka,
pobieraniem próbek i monitorowaniem natężenia przepływu (wykorzystywanym do
zdejmowania aparatów udojowych) w zestawieniu ze stanowiskami udojowymi DeLaval MPC, MPCII, MP300,
MP400, MP510, MP610 i
MP700.
Nowoczesne mierniki
mleka stanowią jeden z kluczowych elementów wyposażenia systemów zarządzania
stadem. Dlatego zainstalowanie w gospodarstwie takiego
systemu jest równoznaczne
z użytkowaniem mierników,
które obok przytoczonych dla
przykładu rozwiązań DeLaval znajdują się w ofercie szeregu firm na krajowym rynku
urządzeń udojowych, a wśród
nich BouMatic/Strangko, Fulwood, SAC, Polanes, Westfalia Surge i innych.
Wspólną cechą szerokiej
gamy oferowanych na rynku
mierników mleka, niezależnie od szczegółów konstrukcyjnych jest wysoka jakość
pracy (wyrażana dokładnością pomiarów) i trwałość użytkowania. Gwarantem wysokiej jakości działania i użytkowania jest w
przypadku mierników konieczność spełnienia międzynarodowych standardów
ICAR. Szereg kwestii dotyczących mierników mleka
ujmują także krajowe przepisy, spośród których można
przykładowo przytoczyć
rozporządzenie dotyczące
wymagań stawianych pływakowym miernikom objętości mleka (Dz.U. z 2007
r., Nr 92, poz. 617). n
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Krajowa Rada Izb Rolniczych we współpracy z Mazowiecką Izbą Rolniczą, 19
listopada zorganizowała na
terenie województwa mazowieckiego wyjazd studyjny dla dyplomatów ds.
rolnych z ambasad krajów
Unii Europejskiej w Warszawie. Terenowa wizyta dotyczyła przede wszystkim tegorocznej sytuacji na rynku
owoców, w szczególności jabłek, oraz stanowiła okazję
do bezpośredniego zapoznania się z praktycznymi
zasadami funkcjonowania
grup producentów rolnych
na przykładzie zrzeszenia sadowników.
– Pierwszym punktem programu całodziennego wyjazdu była wizyta na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym
„Bronisze”, gdzie dyplomaci
rolni spotkali się z Prezesem
Zarządu WR-SRH Mirosławem Mazurukiem oraz

Radcy rolni na Mazowszu

Prezesem KRIR Wiktorem
Szmulewiczem. Była to okazja do wymiany poglądów na
temat obecnej sytuacji w rolnictwie, a także zapoznania
dyplomatów z historią powstania rynku hurtowego
oraz obecnej sytuacji w obrocie produktami rolniczymi.
Prezes Mazuruk przedstawił
również działania Zarządu
spółki w zakresie powiększania powierzchni handlowej i
zwiększenia obrotu na terenie rynku. Wiktor Szmulewicz omówił w skrócie aktualną sytuację w rolnictwie,
w szczególności odnosząc się
do rynku owoców. Następnie radcy rolni odwiedzili
halę owoców na rynku, po
czym udali się do Zrzeszenia
Producentów Owoców „SunSad” w Nowych Grobicach
(gminie Chynów). Dyplomatów przyjął Prezes spółki Sławomir Kędzierski, który omówił praktyczne zasady funkcjonowania grup producen-

Jednym z punktów pobytu radców rolnych na Mazowszu była wizyta na Warszawskim Rolno-Spożywczym
Rynku Hurtowym w Broniszach, oraz wizyta w zakładzie Przetwórstwa Owocowo Warzywnego w
Tarczynie

tów rolnych w kraju, historię zrzeszenia oraz przedstawił aktualną sytuację sadowników należących do
Sun-Sadu. Wiele pytań radców rolnych do przedstawiciela producentów dotyczyło
przyczyn załamania cen na
jabłka przemysłowe, kosztów
produkcji oraz perspektyw na
przyszły sezon. Radcy rolni
mieli też okazję do zwiedzenia samej siedziby zrzeszenia,
podczas którego zapoznali się

List do premiera RP

Doradztwo rolnicze w rękach
rolników

Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych w imieniu KRIR
zwrócił się do Premiera RP
Donalda Tuska o rozważenie możliwości powrócenia do pierwotnej koncepcji reorganizacji doradztwa
rolniczego zawartej w deklaracji programowej Platformy Obywatelskiej ,,Polska zasługuje na cud gospodarczy’’, która zakładała
wykorzystanie przy okazji
zmian w systemie doradztwa rolniczego potencjału
izb rolniczych.
Obecnie do Sejmu trafił
rządowy projekt ustawy o
zmianie niektórych ustaw
w związku ze zmianami w
organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, który
zakłada w art. 33 przekazanie wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
w gestię sejmików wojewódzkich. Projekt ustawy
określa funkcjonowanie 16
wojewódzkich ośrodków
doradztwa rolniczego w
formie samorządowych

wojewódzkich osób prawnych, którym właściwy
miejscowo sejmik nadaje
w drodze uchwały statut,
a zarząd województwa wybiera dyrektor. W dalszej
części propozycji ustawy
czytamy, że prowadzenie
ośrodków wojewódzkich
może zostać przekazane
przez zarząd województwa
właściwej miejscowo izbie
rolniczej w drodze stosowanego porozumienia.
W opinii samorządu rolniczego proponowany zapis, stwarzający jedynie
nieobligatoryjne, prawne
możliwości praktycznej
zmiany nadzoru, a więc i
kierunkowania działalności
ośrodków doradztwa rolniczego, ze względu na czas
przeprowadzania stosownych procedur nie będzie
miał wymiernego efektu
na funkcjonowanie systemu doradztwa. Zdaniem
Wiktora Szmulewicza, odsunięcie w czasie potrzeby
wprowadzenia szybkich i
skutecznych zmian organizacyjnych systemu do-

radztwa będzie miało negatywne skutki na dostosowanie polskich gospodarstw rolnych do wymogów zasady wzajemnej
zgodności wprowadzanej
stopniowo od początku
2009 roku.
Jak podkreśla w liście do
Premiera RP Wiktor Szmulewicz, samorząd rolniczy
może i chce odpowiadać
za polskie rolnictwo i wieś.
Możliwości te w obecnych
ramach prawnych są jednakże niezwykle ograniczone, co w bezpośredni
sposób wpływa na marginalizację znaczenia samorządu rolniczego jako
sprawnego narzędzia w rękach samych zainteresowanych rolników. Doradztwo
rolnicze w gestii samych
rolników, byłoby więc nie
tylko odpowiedzią na realne potrzeby wsparcia merytorycznego prowadzonej
działalności rolniczej, lecz
także dowodem uznania i
zaufania obywatelom przez
instytucję Państwa.
Opracował: WOC

również z zasadami długotrwałego przechowywania
jabłek w specjalnych komorach z ustabilizowaną atmosferą konieczną do zachowania przez owoce świeżości. Na
koniec pobytu w gminie Chynów odwiedzono jeszcze gospodarstwo należące do producenta – udziałowca SunSadu, gdzie na przykładzie
zastosowanych rozwiązań w
tym gospodarstwie omówiono
skuteczność systemów zabez-

pieczeń sadów przed wiosennymi przymrozkami – mówi
Jolanta Dropia, zastępca dyrektora Biura KRIR.
Natomiast na zakończenie swoje wizyty ma Mazowszu, radcy rolni odwiedzili zakład przetwórstwa
owocowo-warzywnego Binder International w Tarczynie, gdzie rozmowy w trakcie spotkania z kierownictwem zakładu dotyczyły
analizy przyczyn drastycz-

nego spadku ceny jabłek
przemysłowych, w szczególności w kontekście globalnych powiązań rynkowych. Uczestniczący w ,,rolniczym tourze’’ dyplomaci
mogli też z bliska przyjrzeć
się zakładowi, jego wyposażeniu technicznemu i pozostałą infrastrukturą, co stanowiło bardzo interesujący
punkt kończący całodzienne
zajęcia terenowe radców rolnych.
Opracował: WOP

Forum Kobiet Wiejskich w
Warszawie
O sytuacji rodziny wiejskiej
i aktualnych problemach polskiego rolnictwa dyskutowały
uczestniczki XX Krajowego
Forum Kobiet Wiejskich,
które w dniach 20-21 listopada odbywało się w Warszawie.
Jak podkreśla Danuta Lebioda, przewodnicząca Forum Kobiet Wiejskich, nie
tylko już w miastach, ale również coraz częściej na wsiach
pojawiają się wstydliwe problemy, jak narkotyki czy przemoc w rodzinie, tylko że na
terenie obszarów wiejskich
dostęp do fachowej pomocy
w tych sprawach jest bardziej
ograniczony. Panie zastanawiały się też w jakim kierunki
powinno rozwijać się polskie

rolnictwo. Czy należałoby postawić na rozwój gospodarstw
wielkotowarowych, czy też rodzinnych. Pierwszego dnia z
uczestniczkami zgromadzenia spotkali się przedstawiciele Zarządu KRIR: prezes
Wiktor Szmulewicz i wiceprezes Władysław Piasecki. Natomiast drugiego dnia obrad
Panie spotkały się w siedzibie
resortu rolnictwa z Marianem

Zalewskim, podsekretarzem
stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wizyta w sWarszawie stanowiła też doskonałą okazję
do spaceru po Starówce, zwiedzenia Sejmu i wizyty w teatrze. Organizatorem XX –
jubileuszowego Forum Kobiet
Wiejskich była Mazowiecka
Izba Rolnicza.
WOC

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, optymizmu
oraz Błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego 2009 Roku
życzy
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych
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Wieś tradycyjna czy nowoczesna?
Z Arturem Ławniczakiem,
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmawia Renata
Żaba.
Dlaczego w obecnych czasach warto zainteresować się
i zająć się?
– Wieś jest prawdziwą
ostoją tradycji i kultury, ale
żeby przetrwać musi się przekształcać, dostosowywać do
nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Bowiem wieś nowoczesna wcale
nie pozostaje w sprzeczności z kultywowaniem tradycji przestrzennej, kulturowej
czy społecznej. Ponadto niezbędną rzeczą dla zachowania dziedzictwa kulturowego
wsi jest integracja jej społeczności. Niezwykle ważne jest,
aby w dobie wszechobecnej
globalizacji, zachować jednocześnie wszystko to, co stanowi folklor i koloryt polskiej
wsi.
Czy w Pana resorcie podejmuje się jakieś działania w
kierunku zachowania tradycyjnej tożsamości wsi przy
jednoczesnej próbie dostosowywania jej do nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej?
– Oczywiście. Prace takie
w resorcie prowadzone są
od kilku lat. Bardzo często
współpracujemy także przy
pewnego rodzaju rozwiązaniach systemowych, dotyczących zachowania różnorodności polskiej wsi z innymi
resortami – mam tu na myśli, np. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy ostatnio Ministerstwo Sportu i Turystyki,
ale także z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz z
wieloma ośrodkami akademickimi. Jednak sama teoria, jak powinien wyglądać
ten proces przemiany polskiej wsi z uwzględnieniem
zachowania jej tradycyjności, bez solidnego wsparcia finansowego jest niesamowicie
trudna. Często społeczności
lokalne pozostawione same
sobie nie są w stanie udźwignąć tego zadania. Stąd też,
już w okresie przedakcesyjnym zabezpieczono na ten
cel znaczne środki w programie SAPARD, a następnie,
już po akcesji, w SPO „Restrukturyzacja 2004-2006”.
Z kolei w chwili obecnej, we
wdrażanym już w części Programie Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2007–2013 można
odnaleźć podobne działania
z o wiele większym budżetem na te cele. Tu chciałbym
wspomnieć szczególnie o takich działaniach, jak: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Zwiększanie wartości dodanej”, „Podstawowe
usługi” – to w kwestii innowacyjności obszarów wiejskich. Pamiętając z kolei o
tradycyjności, nie sposób nie
wymienić tu działania „Odnowa i rozwój wsi” czy osi
„Leader”.
Czy działania wdrażane
w ramach PROW będą odpowiedzią na wszystkie bolączki polskiej wsi?
– Proces dostosowywania się do nowych okoliczności, jakie narzuca nam
ciągle zmieniający się świat
jest procesem dość długim
– liczonym w kilku może
kilkunastu latach. Przed administracją centralną, jak
również samorządową stoi
ogromne wyzwanie, jakim
jest sprawne i co najważniejsze właściwe wykorzystanie środków z Unii Europejskiej, które Polska otrzymała na okres 2007–2013.
Poza wspomnianym wcześniej Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich, mamy
do wykorzystania środki Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego dla Rozwoju Polski Wschodniej, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
czy Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko,
a są to naprawdę ogromne
środki finansowe liczone w
milionach euro, z czego część
będzie skierowana również
do obszarów wiejskich.
Jakie wyzwania w związku
z tym stoją przed administracją samorządową?
– Administracja samorządowa odgrywa znaczącą rolę
w rozwoju obszarów wiejskich. Doświadczenia zebrane przez nią przy wdrażaniu Programów z okresu
2004-2006, ale
i wcześniej z okresu przedakcesyjnego są gwarantem, że bieżące środki zostaną sprawnie
i racjonalnie wydane. Samorząd ma najlepsze rozeznanie
w zakresie potrzeb własnych
społeczności lokalnych, patrząc np. przez pryzmat zróżnicowań regionalnych (przyrodniczych, kulturowych)
funkcjonujących jako tzw.

„małe ojczyzny”. Ponadto,
sam niejednokrotnie dysponując własnymi środkami
finansowymi, przeznacza je
na działania uzupełniające
się z działaniami z zakresu
działań poszczególnych programów. Tak się stało np. w
przypadku „SPO „Restrukturyzacja …” w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. W sytuacji,
gdy zabrakło środków finansowych, a oczekiwania społeczności wiejskich w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w tym zakresie były
ogromne, różnicę tę pokrył
z własnego budżetu samorząd województwa. Z kolei w
przypadku kilku województw
samorząd poszedł znacznie
dalej – stworzył własne programy Odnowy wsi.
W kontekście tradycyjności i nowoczesności polskiej
wsi, co jest w rzeczywistości
tematem tej rozmowy, rodzi
się w związku z tym pytanie:
Czym w takim razie jest Odnowa wsi?
– Można powiedzieć, że
odnowa wsi jest reakcją na
pewien kryzys wsi i rolnictwa, spowodowany pustoszeniem obszarów wiejskich i
ich częściową marginalizacją, a zarazem przekonaniem,
że polska wieś, zachowując
tożsamość wartości dziedzictwa duchowego, kulturowego
i materialnego, powinna się
rozwijać według zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Odnowa wsi
zapewnia ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu oraz wskazuje cele i zasady funkcjonowania jednostek osadniczych, a także sposoby dążenia do założonych standardów, które gwarantują
pomyślność ekonomiczną
mieszkańców wsi.
Czy są takie sytuacje, że
kiedy społeczność wiejska
zobaczy przykłady działań
odnowy w innym regionie, to
z reguły chce tego typu rozwiązania wdrożyć na swoim
terenie?
– Przede wszystkim liczy
się pomysł, ale istotne jest też
czerpanie wzorów i kreatywność, zaś przykłady odnowy
wsi mają zainspirować do
działania. Doskonale wiemy,
że obszary wiejskie są bardzo
zróżnicowane i ważne jest,
aby tę różnorodność zachować. Każdy region i wieś ma
specyficzny, właściwy sobie

Artur Ławniczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
podczas spotkania z przedstawicielami Mazowieckiej Izby Rolniczej.

charakter, który trzeba odpowiednio wspierać. Można
zatem powiedzieć, że cel jest
jeden, ale osiągnąć go można
na różne sposoby, stąd też
działania podejmowane w
każdym regionie czy też wsi
wyglądają zupełnie inaczej.
Bowiem każdy projekt jest
niepowtarzalny, inny, oparty
na bogactwie kulturowym i
krajobrazowym danego regionu. Natomiast zrealizowane przedsięwzięcia z zakresu odnowy wsi wywołują
pozytywne zmiany w wymiarze społecznym i gospodarczym. Szczególnie zmiany te
dotyczą miejsca zamieszkania, organizacji przestrzeni
publicznej, infrastruktury,
usług, komunikacji, bezpieczeństwa i zaspokajania potrzeb bytowych i duchowych.
Zawsze trzeba wybrać własny i samodzielny sposób odnowy wsi, gdyż tylko taki będzie najlepszy dla mieszkańców danego regionu.
Jak zatem ma się do próby
stworzenia z polskiej wsi
miejsca innowacyjnego
wspomniany wcześniej „Leader” – czy działania wdrażane przy jego pomocy mogą
być szansą i pomocą w aktywizacji życia obszarów wiejskich?
– „Leader”s jest pewnego
rodzaju metodą, dzięki której przy zaangażowaniu lokalnego potencjału społecznego, z uwzględnieniem zarazem jego wielosektorowości, można w doskonały
sposób wykorzystać dla rozwoju obszarów wiejskich niekonwencjonalne walory wsi:
krajobraz, dziedzictwo histo-

ryczne i kulturowe. Jednak
pomimo długiej już tradycji współpracy – nazwijmy
ją „społecznej” – współczesna polska wieś nadal charakteryzuje się słabo rozwiniętym kapitałem społecznym, brakiem pewnego zaufania do współdziałania i
wszelkiego rodzaju inicjatyw
oddolnych. Przed „Lederem”
stoi więc nie lada wyzwanie.
W regionach, w których znajdują się duże, silne gospodarstwa rolne, produkujące na
rynek, dominującym kierunkiem jest i będzie zapewne
w dalszym ciągu rolnictwo.
Natomiast tam, gdzie gospodarstwa te są wielokierunkowe, mniejsze i z trudem
dają sobie radę na rynku rolnym, istotne jest poszukiwanie pomysłu na dodatkowe
źródła dochodów z wykorzystaniem zasobó, znajdujących się na wsi, w gospodarstwach rolnych, wynikających z korzeni społeczności
lokalnych. Wszystko to przy
wyżej wspomnianym podejściu może stać się walorem,
bowiem obszary wiejskie
rozwijają się dzięki sprzedaży produktów i świadczonych usług, a nie podziałowi
pieniędzy publicznych. Rozwijają się dzięki pracy i zaangażowaniu społeczności
lokalnych, dla których podejście „Leader” może być
wielką szansą i pomocą we
wszechstronnej aktywizacji
życia obszarów wiejskich w
naszym kraju.
Wobec tak szybkich
zmian i wyzwań współczesności polska wieś to nadal
dobre miejsce do życia?

– Wiemy, że pozycja obszarów wiejskich, zwłaszcza tych będących w gorszej sytuacji, staje się z czasem coraz trudniejsza. Zdarza się tak, że wieś ubożeje,
ubywa rolników i zmienia
się charakter samego rolnictwa, zaś młodzi i zdolni
mieszkańcy wyjeżdżają za
granicę. Mimo tych zmian,
wieś to nadal dobre miejsce do życia. Ważne jest, by
na wsi mieszkali ci, którzy
świadomie wybrali to miejsce. Konieczne jest też, aby
mieszkańcy wsi byli przygotowani do wprowadzania zmian i umiejętnie powiązali aktywność z przedsiębiorczością. Dlatego też
dzisiaj nie wystarczy powielanie istniejących rozwiązań. Trzeba się odważyć na tworzenie nowości
na wsi, a nie czekać na to,
co przyniesie los. Wieś pozostanie sobą, pielęgnując
oprócz tak pięknej kultury
duchowej, również wszelkie detale i formy architektoniczne, zwłaszcza te,
które decydują o jej niepowtarzalności.
Jako osobie od zawsze
związanej z wsią – marzy
mi się, mając na uwadze
tak znaczne środki strukturalne do wykorzystania,
by polska wieś pozostając nadal tradycyjną, uzyskała tak atrakcyjny potencjał gospodarczy, który pozwoli stać się jej w najbliższym czasie silnie konkurencyjną na dynamicznie
zmieniającym się rynku europejskim, ale także światowym.
Dziękuję za rozmowę.
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K a lku la cja ko sz tó w u p ra w y 1 h a (w z ł)
BURAK CUKRO W Y
N a kła d
1. M a te ria ł sie w n y
2. N a w o ż e n ie :
Saletra amonowa
Polifoska 6-20-30
Ca/Mg co 4 lata
R a z e m n a w o ż e n ie
3. O ch ro n a ro ślin :
Betanal Progress 274 OF
Kemifam Super 320 EC
+ Kemiron 500 SC
Dimezyl 400 EC
R a z e m o ch ro n a
4. U słu g i:
Siewnik punktowy Gama
Kombajn buraczany
R a z e m u słu g i
5. P ra ca cią g n ika
Podorywka
Bronowanie
Orka zimowa
Bronowanie
Wysiew nawozów (3x)
Oprysk herbicydem
Uprawa przedsiewna 2x
Uprawa międzyrzędowa
Oprysk herbicydem 2x
Odbiór korzeni od kombajnu
Transport zewnętrzny
R a z e m p ra ca cią g n ika
6. P o d a te k
7. O C ro ln ikó w
R a z e m ko sz ty b e z p o śre d n ie
8. K o sz ty o g ó ln o g o sp o d a rcz e
w tym amortyzacja
9. K o sz t p ra cy lu d z kie j
S u m a ko sz tó w
W a rto ść p ro d u kcji
P ro d u kt g łó w n y (n e tto )
R ycz a łto w y z w ro t V A T
C e n a b ru tto
K o sz t p ro d u kcji
D o p ła ta b e z p o śre d n ia
D o p ła ta "cu kro w a "
S u m a p rz ych o d ó w
W yn ik fin a n so w y
Zd o ln o ść o d tw o rz e n ia m a ją tku
g o sp o d a rstw a
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L isto p a d 2008 r.
Ilo ść
C e n a W a rto ść
1,3
474,00
616,20

Je d n o stka
js
dt
dt
t

3,5
4
3

118,16
260,97
49,08

413,56
1043,88
36,81
1494,25

kg(l)
kg(l)
kg(l)
kg(l)

3
1,2
0,8
0,8

180,18
36,20
112,75
42,00

540,54
43,44
90,20
33,60
707,78

godz.
godz.

1,5
10

65,00
120,33

97,50
1203,30
1300,80

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

1,4
0,6
3
0,6
2,1
0,6
3
2
1,2
2
17
33,5

40,22
32,90
47,55
40,22
32,90
32,90
40,22
32,90
32,90
40,22
40,22

56,31
19,74
142,65
24,13
69,08
19,74
120,67
65,79
39,48
80,45
683,80
1321,84
145,73
3,80
5590,40
818,80
715,53
584,50
6993,70

godz.

83,5

7,00

dt
%
zł/dt
zł/dt
zł/ha
zł/t
zł
zł/ha

400
6

11,24
0,67

37,29

4496,00
269,76
11,91
17,48
301,54
1491,60
6558,90
-434,80
39,23

%

K a l k u l a c j a k o sz tó w u p ra w y 1 h a (w z ł )
J ę c z m i e ń j a ry
L i sto p a d 2 0 0 8 r.
Na kła d
C e n a W a rto ść
J e d n o stk aI l o ść
1 . M a te ri a ł si e w n y
dt
1,7
158,50
269,45
2. Na w o ż e n ie :
Saletra amonowa
dt
2
118,16
236,32
Polifoska 6-20-30
dt
2,5
260,97
652,43
Ca/Mg co 4 lata
t
3
49,08
36,81
Ra z e m n a w o ż e n ie
925,56
3 . O c h ro n a ro śl i n
Mustang 306 SE
kg(l)
0,5
105,67
52,84
Bumper 250 EC
kg(l)
0,5
97,00
48,50
Fury 100 EW
kg(l)
0,1
113,80
11,38
R a z e m o c h ro n a
112,72
4. In n e
Sznurek
szt.
1
30,00
30,00
Ra z e m in n e
30,00
5 . U sł u g i
Bizon Super
godz.
1,1
271,01
298,11
Prasa
godz.
0,75
138,33
103,75
Wapnowanie co 4 lata
godz.
1
215,72
53,93
R a z e m u sł u g i
455,79
6 . P ra c a c i ą g n i k a
Podorywka
godz.
1,6
40,22
64,36
Bronowanie
godz.
0,6
32,90
19,74
Orka zimowa
godz.
3
47,55
142,65
Bronowanie
godz.
0,6
40,22
24,13
Wysiew nawozów (3x)
godz.
2,1
32,90
69,08
Uprawa przedsiewna
godz.
1,5
40,22
60,34
Siew
godz.
1,4
32,90
46,06
Opryski 2x
godz.
1,8
32,90
59,22
Odbiór ziarna
godz.
1
40,22
40,22
Zwózka słomy
godz.
2
32,90
65,79
Transport zewnętrzny
godz.
2
40,22
80,45
R a z e m p ra c a c i ą g n i k a godz.
17,6
672,03
7 . P o d a te k
145,73
8 . O C ro l n i k ó w
3,80
R a z e m k o sz ty b e z p o śre d n i e
2615,07
9 . K o sz ty o g ó l n o g o sp o d a rc z e
818,80
w tym amortyzacja
572,47
1 0 . K o sz t p ra c y l u d z k i e j
godz.
28
7,00
196,00
S u m a k o sz tó w
3629,87
W a rto ść p ro d u k c j i
P ro d u k t g ł ó w n y (n e tto )
dt
40
39,31 1572,40
R y c z a ł to w y z w ro t V A T
%
6
2,36
94,34
C e n a b ru tto
zł/dt
41,67
K o sz t p ro d u k c j i z i a rn a
zł/dt
69,80
P rz y c h ó d (z i a rn o )
zł
1666,74
P ro d u k t u b o c z n y (sł o m a )
dt
20
241,54
D o p ł a ta b e z p o śre d n i a
zł/ha
596,45
R a z e m p rz y c h ó d
2504,74
W y n i k fi n a n so w y
zł/ha
-1 1 2 5 , 1 3
Zd o l n o ść o d tw o rz e n i a m a j ą tk u
g o sp o d a rstw a
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Opracowanie: Kornel Pabiszczak
i Grzegorz Wysocki
st. specjaliści Wielkopolskiej Izby Rolniczej
www.wir.org.pl

tel. (61) 84 64 405

K a l k u l a c j a k o sz tó w p ro d u k c j i w z ł n a sz t.
Ży w i e c w i e p rz o w y

L i sto p a d 2 0 0 8 r.

W y sz c z e g ó l n i e n i e
A ) K o sz ty b e z p o śre d n i e
1. Zakup prosięcia

Ubytki naturalne

2 . P a sz a
Jęczmień z zakupu
Jęczmień z produkcji własnej
Pszenica z zakupu
Pszenica z produkcji własnej
Konc.T Starter
Konc.T Grower
Konc.T Finiszer
R a z e m p a sz a z z a k u p u I
R a z e m p a sz a (z b o ż a w ł a sn e ) I I
3. S ło m a
4. W o d a
5 . O b sł u g a w e te ry n a ry j n a
6 . P ra c a c i ą g n i k a
7 . K o sz t p ra c y l u d z k i e j
R a z e m k o sz ty b e z p o śre d n i e I
R a z e m k o sz ty b e z p o śre d n i e I I
B ) K o sz ty o g ó l n o g o sp o d a rc z e
Roczna obsada zwierząt
K o sz ty o g ó l n o g o sp o d a rc z e b e z
a m o rty z a c j i

J e d n o stk a
szt.
%
dt
dt
dt
dt
dt
dt
dt

dt
m3
zł
h/szt.
h/szt.
zł
zł
szt.

I l o ść

W a rto ść

Ce na
1
3

137,71

141,84

2,9
2,9
0,18
0,18
0,04
0,07
0,22
3,4
3,4
2
0,64

39,31
69,80
41,94
67,97
186,18
177,66
167,23

0,6
4

40,22
7,00

114,00
202,41
7,55
12,23
6,70
12,79
36,12
177,16
270,26
11,79
1,53
16,00
24,13
28,00
400,46
493,56

5,90
2,39

200

zł

26,16

A m o rty z a c j a b u d y n k ó w i n w e n ta rsk i c h i
w y p o sa ż e n i a

zł

47,40

Amortyzacja ciągnika
(w koszcie pracy ciągnika)

zł

5,40

R a z e m k o sz ty o g ó l n o g o sp o d a rc z e

zł

73,56

K O S ZT Y R A ZEM I

zł

474,02

K O S ZT Y R A ZEM I I

zł

567,12

W a rto ść p ro d u k c j i
P ro d u k t g ł ó w n y (n e tto )
R y c z a ł to w y z w ro t V A T
C e n a b ru tto
J e d n o stk o w y k o sz t p ro d . I
J e d n o stk o w y k o sz t p ro d . I I
S u m a p rz y c h o d ó w
W yn ik e ko n o m icz n y I
W yn ik e ko n o m icz n y II
Zd o l n o ść o d tw o rz e n i a m a j ą tk u
g o sp o d a rstw a I
Zd o l n o ść o d tw o rz e n i a m a j ą tk u
g o sp o d a rstw a I I

kg
%
zł/kg

110
6

4,04
0,24

444,40
26,66
4,28

zł/kg

4,31

zł/kg
zł
zł
zł

5,16
471,06
-2 , 9 6
-9 6 , 0 6

%

94,39

%

-8 1 , 9 2

K a l k u l a c j a k o sz tó w u p ra w y 1 h a (w z ł )
Rz e p a k o z im y
L i sto p a d 2 0 0 8 r.
Na kła d
J e d n o stk a
I l o ść
Ce na
1 . M a te ri a ł si e w n y
dt
0,05
3000,00
2. Na w o ż e n ie :
Saletra amonowa
dt
5
118,16
Polifoska 6-20-30
dt
4
260,97
Ca/Mg co 4 lata
t
3
49,08
Ra z e m n a w o ż e n ie
3 . O c h ro n a ro śl i n
Treflan 480 EC
kg(l)
1
29,35
+ Sanachlor 480 EC
kg(l)
2
18,60
+ Command 480 EC
kg(l)
0,1
273,40
Fury 100 EW
kg(l)
0,1
113,80
R a z e m o c h ro n a
4 . U sł u g i
Żniwiarka pokosowa
godz.
0,75
180,00
Bizon Super
godz.
1
271,01
Wapnowanie co 4 lata
godz.
1
215,72
R a z e m u sł u g i
5 . P ra c a c i ą g n i k a
Podorywka
godz.
1,6
40,22
Bronowanie
godz.
0,5
32,90
Wysiew nawozów (3x)
godz.
2,1
32,90
Orka siewna
godz.
3
40,22
Bronowanie
godz.
0,5
32,90
Oprysk herbicydem
godz.
0,8
32,90
Uprawa przedsiewna
godz.
1,5
40,22
Siew
godz.
1
32,90
Oprysk insektycydami 2x
godz.
1,2
32,90
Odbiór ziarna
godz.
1
40,22
Transport zewnętrzny
godz.
2
40,22
R a z e m p ra c a c i ą g n i k a
godz.
15,2
6 . P o d a te k
7 . O C ro l n i k ó w
Razem koszty bezpośrednie
8 . K o sz ty o g ó l n o g o sp o d a rc z e
w tym amortyzacja
9 . K o sz t p ra c y l u d z k i e j
godz.
30
7,00
S u m a k o sz tó w
W a rto ść p ro d u k c j i
P ro d u k t g ł ó w n y (n e tto )
dt
30
108,00
R y c z a ł to w y z w ro t V A T
%
6
6,48
C e n a b ru tto
zł/dt
K o sz t p ro d u k c j i
zł/dt
D o p ł a ta b e z p o śre d n i a
zł/ha
S u m a p rz y c h o d ó w
W y n i k fi n a n so w y
zł/ha
Zd o l n o ść o d tw o rz e n i a
%
m a j ą tk u g o sp o d a rstw a

W a rto ść
150,00
590,80
1043,88
36,81
1671,49
29,35
37,20
27,34
11,38
105,27
135,00
271,01
53,93
459,94
64,36
16,45
69,08
120,67
16,45
26,32
60,34
32,90
39,48
40,22
80,45
566,71
145,73
3,80
3102,93
818,80
550,88
210,00
4131,73
3240,00
194,40
114,48
117,84
596,45
4030,85
-1 0 0 , 8 8
81,7
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Agroturystyka – nasi liderzy

Ziemia Świętokrzyska zaprasza

Szczególnym atutem oferty agroturystycznej ziemi Świętokrzyskiej jest bogata różnorodność krajobrazowo-przyrodnicza.

W świętokrzyskim mamy wcale
niemało dobrych gospodarstw
agroturystycznych na wysokim
poziomie, które ciągle doskonalą
swoją ofertę, jako że kto się nie
rozwija, pozostaje w tyle, przestaje się liczyć. Szczególnym atutem naszej oferty agroturystycznej
jest bogata różnorodność krajobrazowo-przyrodnicza. Mamy Góry
Świętokrzyskie, mamy też różno-

rodność zbiorników wodnych. Bogactwo dziedzictwa kulturowego to
kolejny atut. U nas nie można się
nudzić i każdy turysta coś dla siebie znajdzie. Niewątpliwą atrakcją jest nasza kuchnia. Gospodarze
wykorzystują znajomość starych
przepisów kulinarnych, opartych
na zdrowych naturalnych produktach. Wśród gospodarzy prowadzących gospodarstwa agrotury-

styczne są nawet profesjonalni kucharze i piekarze. Wielu z nich gotuje po prostu tradycyjne, wiejskie
jedzenie, w oparciu o zboża, mleko,
masło, warzywa i owoce. Doceniają
tę kuchnię nie tylko turyści przyjeżdżający do gospodarstw, ale zachwycali się nią zwiedzający targi
, czy też nasze prezentacje za granicą w Brukseli czy Berlinie. Przygotowywane w okolicach Rakowa
„dzionie”, wiejskie kiełbasy, szynka
z kością, czy też pierogi z owocami,
chleby pieczone tradycyjnie na liściach chrzanowych, podpłomyki, sery białe, nie mówiąc już
o powszechnie znanym smalcu
z ogórkiem kwaszonym, czy też
przetworach owocowych i warzywnych, które można przygotować samemu, wraz z gospodynią, lub po prostu kupić z gospodarstwa i zabrać do domu. Po te
wspaniałości przyjeżdżają ci, którzy ich raz spróbowali. Przyjeżdżają czasami specjalnie z Warszawy, innych dużych miast, czasami przejeżdżając, wstępują przy
okazji i uzupełniają zapasy. Są
to produkty najlepszej jakości,

często z produkcji ekologicznej, traktowane jako specjały
na szczególne okazje, rarytasy.
Oferujemy w porównaniu z innymi atrakcyjne, konkurencyjne
ceny, dobry standard noclegów i
spotkania z naturą, ciszą dającą
ukojenie lub jeżeli ktoś woli aktywny wypoczynek wiele atrakcji
od warsztatów ceramicznych poprzez ścieżki natury do jazdy konnej. Wielu rolników specjalnie za-

pokój z łazienką, oraz infrastrukturę typu boiska, korty tenisowe,
baseny. Stan dróg również uległ
poprawie. W wielu domach jest
dostęp do internetu.
Najwięcej gospodarstw agroturystycznych skupia się wokół
Gór Świętokrzyskich i są tu najlepiej zorganizowane, czyli działają
wspólnie w większości zrzeszone
w Federacji wojewódzkiej. Te
rozproszone w innych częściach
województwa, czasami
ze wspaniałymi warunBliższy opis ofert z naszego wojewódzkami mieszkalnymi,
twa można znaleźć na stronach inprzemiłymi gospodaternetowych stowarzyszeń agroturyrzami i innymi atrakstycznych:
cjami radzą sobie same
www.swietokrzyskie.agrowczasy.com
lepiej lub gorzej. Ci,
www.wczasywpolsce.pl/swietokrzyskie
którzy złapali „bakcyla”
www.czarownice.agrowakacje.pl
i zajęli się naprawdę „od
www.podlysica.agrowakacje.pl
serca” agroturystyką nie
www.lysogory.agrowakacje.pl
narzekają, mają swoje
www.dolinaczarnej.agrowakacje.pl
strony internetowe i
www.zeremie.agrowakacje.pl
dużo gości. Jednak gospodarstwa działające w
inwestowało w agroturystykę ko- pojedynkę mają zawsze trudniej,
rzystając z funduszy unijnych. Po- gorzej, „pod górkę”.
lepszyli przez to standard swoich
Ewa Borycka
kwater, oferując nierzadko każdy
Świętokrzyska Izba Rolnicza

„Korzyna” zaprasza
Ludzie, którzy poszukują
miejsca na wypoczynek z dala
od zgiełku i stresującego otoczenia, znajdą taki azyl właśnie tutaj, w centrum województwa świętokrzyskiego.
Jadąc drogą wśród lasów wydaje się, że jesteśmy tu pierwsi,
że odkrywamy to miejsce, że
są to tereny dziewicze. Mało
domów po drodze, najbliższe zabudowania w odległości
1,5 km, wyglądające przyjaźnie lasy, duże polany, piękne
widoki. Aż serce się raduje,
kiedy staniemy na górze i popatrzymy na ten widok – lasy,
zieleń, oczka stawów, a obok
drogi drogowskaz na sękatej
desce, kierujący do gospodarstwa agroturystycznego „Korzyna”. To domostwo położone na malowniczej skarpie
nad rzeką Czarną Staszowską, z plażą, kąpieliskiem i
stawami rybnymi, w których
można łowić karpie, okonie i
pstrągi. Do gospodarstwa zaprasza drogowskaz z miłym
strachem brzozowym, płaskorzeźba św. Krzysztofa czuwającego nad bezpieczeństwem
kierowców przyjeżdżających
tutaj i zaraz za nim brama, na
której widnieje od razu „zajawka” oferty. Jest to oferta dla
wędkarzy, myśliwych i grzybiarzy. Pozostali turyści, preferujący inne formy wypo-

czynku, np. grę w tenisa, plażowanie, spacery, znajdą także
tutaj swoje miejsce. Gospodarze przeznaczają dla gości cały
dom wiejski z piecem chlebowym. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę. Na terenie gospodarstwa, obejmującego 37
hektarów, znajdują się 3 ambony myśliwskie, będące znakomitym miejscem do bezkrwawych polowań z lornetką i
aparatem fotograficznym. Jest
to gospodarstwo zasługujące
na polecenie do odwiedzenia
również i z tego powodu, że
bierze udział w konkursach i
zdobywa liczne nagrody. Gospodarze skorzystali również
już dwukrotnie, a trzeci wniosek jest w trakcie realizacji,
ze środków unijnych na różnicowanie działalności rolniczej. To właśnie z tych środków zbudowali kort tenisowy,
saunę, basen, ekologiczną kotłownię, kupili rowery, rower
wodny, kajaki i konie.
Gospodarstwo posiada certyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej na turystyczny
produkt roku 2005 oraz wiele
dyplomów za zajęcie I miejsca
w konkursach (m.in. w ogólnopolskim konkursie Agroekoturystycznym Zielone
Lato 2005).
Oferują liczne atrakcje dla
osób o różnych zainteresowa-

niach. Znajdą tu coś dla siebie nie tylko w sezonie wakacyjnym, ale również jesienią i
zimą. Szczególnie po sezonie
wakacyjnym gospodarze zapraszają na grzybobranie do
otaczających lasów. Zimą są tu
świetne tereny do uprawiania
narciarstwa biegowego, jazdy
na sankach i kuligów. Najbliższy wyciąg narciarski znajduje
się w odległości 7 km.
Latem można korzystać na
terenie gospodarstwa z boiska do siatkówki, kortu tenisowego, ścieżki rowerowej,
placu zabaw dla dzieci i basenu. Na stawach można pływać kajakiem i rowerem.
Gospodarze pomyśleli także
o dodatkowych atrakcjach –
dla zainteresowanych organizują warsztaty rękodzieła ludowego w zaprzyjaźnionym,
odległym o 2 km gospodarstwie „Korniki”, produkującym pamiątki rękodzielnicze
z drewna.
Gospodarstwo oferuje również wypoczynek dla osób o
ograniczonej sprawności ruchowej – znajdują się tu wózki
inwalidzkie i skutery elektryczne.
Poza pokojami dla gości
urządzono tu przytulną salę
jadalną, gdzie w razie potrzeby mogą odbywać się
spotkania okolicznościowe

czy też szkolenia. Dodatkową atrakcją gospodarstwa
jest podawane w nim dzionie – regionalny specjał, którego historia sięga XIX wieku.
W przypadku gorszej pogody
dostępny jest bilard.
Otoczenie domostwa to naturalny wiejsko-leśny krajobraz. Na samym podwórzu
znajduje się altana, miejsce
na ognisko i grill, ławeczki,
dużo kwiatów i starych, nostalgicznych drzew owocowych. Opodal jest mały basen i kort tenisowy, z którego
goście przebywający na wypoczynku mogą korzystać
do woli. Jeszcze dalej widać
zadbane stawy, otoczone lasem z zagospodarowanymi
z myślą o gościach altankami i ławkami. Wygląda to
jak miejsca sekretnych spotkań dla romantycznych kochanków. W obejściu są przyjaźnie nastawione psy i kozy
oraz kucyk. Gospodarstwo
posiada także 3 konie pod
siodło oraz do zaprzęgu –
bryczki i sań, bo miejsca do
przejażdżek tu nie brakuje.
Blisko stąd, bo zaledwie 9 km
do Rakowa, związanego historycznie z Arianami, gdzie
możemy podziwiać miejsca
na nowo odkryte przez lokalnych patriotów, a niegdyś
zapomniane – pamiątki po

Arianach. A za Rakowem dla
spragnionych kąpieli i sportów wodnych Zalew Chańcza, dalej Kurozwęki, gdzie
można obejrzeć i podejrzeć
stado bizonów amerykańskich, spacerując po posiadłości Popielów, można także
spróbować mięsa z tych zwierząt lub napić się kawy w kawiarni na terenie posiadłości i zwiedzić pałac Popielów w części udostępnionej
dla zwiedzających. Stąd możemy ruszyć do Szydłowa
– średniowiecznej perły architektonicznej, z dobrze zachowanymi murami średniowiecznego miasta.
Z drugiej strony gospodarstwa dojedziemy do Kielc,
oddalonych o 35 km. Warto
zwiedzić stolicę województwa, miasto o ponad 900-letniej historii, obfitujące w zabytki kultury materialnej.
Z „Korzyny” możemy
także pojechać do Buska
Zdroju oddalonego o 35
km, czy też zwiedzić skansen w Tokarni i Jaskinię
Raj, odlegle ok. 45-50 km.
Gospodarze polecają także
wycieczki do Opatowa (40
km), Ujazdu–Krzyżtopór
(45 km), czy Sandomierza
(70 km).
Gospodarstwo Zdzisława
Pniewskiego „Korzyna”

otrzymuje szereg nagród i
wyróżnień w konkursach
m.in.: „Najlepszy produkt
turystyczny” podczas V
Świętokrzyskich Targów Turystyki VOYAGER, „Turystyczny produkt roku 2005”
przyznany przez POT, „Lider
Rolników” za innowacyjny,
najlepszy wniosek SAPARD
w kraju z zakresu działania„Różnicowanie działalności
gospodarczej na obszarach
wiejskich”.
Z tego powodu wybierając
się tu na urlop mamy niejako
gwarancję rzetelnie świadczonych usług. Dodatkową
gwarancją jest kategoryzacja obiektu.
Gospodarz jest także
osobą aktywną społecznie.
Chętnie angażuje się i nierzadko jest inicjatorem lokalnych przedsięwzięć na
terenie gminy czy powiatu.
Docenili go za to miejscowi
rolnicy – wybierając na delegata do Świętokrzyskiej Izby
Rolniczej, gdzie został wybrany w obecnej kadencji
wiceprezesem. Od 2 przeszło lat jest także prezesem
Świętokrzyskiej Federacji
Agroturystyki i Turystyki
Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”.
Ewa Borycka
Świętokrzyska Izba Rolnicza
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Produkcja biopaliw odgrywa coraz większą rolę na rynku paliw. Ich stosowanie niesie za sobą wiele
zalet i korzyści. Wadą pozostaje nadal wyższa cena w porównaniu z benzyną. Pojawia się więc pytanie o ekonomicznej opłacalności produkcji. Obecny kierunek rozwoju biopaliw nastawiony jest na
biopaliwa drugiej generacji, które w przyszłości będą miały z pewnością główne znaczenie, wypierając biopaliwa pierwszej generacji.

Ile surowców odpadowych do
produkcji biodiesla?

Najtańszym sposobem energetycznego zagospodarowania tłuszczów byłoby ich
użycie wprost jako paliw lub biokomponentów paliw; oleju rzepakowego jako
paliwa do silników Diesla, zaś tłuszczów odpadowych do zasilania kotłów przemysłowych.

W

ykorzystanie
biopaliw jest od
kilku lat promowane przez UE jako remedium na wysokie uzależnienie od importu ropy naftowej i pomysł na niższe emisje
CO2 do atmosfery. Stąd coraz
większe jest zainteresowanie
surowcami czerpanymi z roślin energetycznych, takich
jak: trzcina cukrowa, kukurydza, rzepak, słoma, zwierzęce
i roślinne produkty, drewno i
odpady, które mogą być przetworzone na biopaliwa, wykorzystywane w transporcie.
Kłopot polega na tym,że
osiągnięcie celów wskaźnikowych (np. 5,75% w 2010,
czy 10% w 2020 r.) wymaga
znacznych ilości surowców
energetycznych, w wielu krajach nieosiągalnych. Dlatego
ważne są wszystkie surowce
odpadowe, jakie mogą być
wykorzystane do produkcji
biopaliw transportowych.
Biopaliwa a ceny żywności
Rozwój produkcji biopaliw
przyczynił się do wzrostu popytu na produkty rolne używane do ich produkcji. Są to
przede wszystkim kukurydza,
pszenica i rzepak. Rzepak jest
liderem na polskim i euro-

pejskim rynku nasion roślin
oleistych. Zużycie produktów
do wytwarzania biopaliw jest
znikome w stosunku do ich
zużycia w produkcji żywności i pasz. Potwierdza to powierzchnia ziemi rolnej zajętej pod uprawy roślin przetwarzanych na biokomponenty. Stanowi ona, według
FAO zaledwie 1 % całego areału przeznaczonego pod rolnictwo na świecie a do 2030
r. może wzrosnąć do 3%. To
zbyt mała ilość, aby biopaliwa mogły być czynnikiem
wzrostu cen żywności. Należy go raczej upatrywać w
zwiększonym popycie konsumpcyjnym i ograniczonej
podaży.
Biopaliwa II generacji
Podczas gdy biodiesel i bioetanol poddawane są wzrastającej krytyce z powodu negatywnego wpływu na dywersyfikację środowiska, UE kładzie silny nacisk na rozwój
biopaliw II generacji, upatrując w nich lepszej i czystszej
alternatywy dla transportu.
Biopaliwa II generacji
nie są obecnie dostępne na
komercyjną skalę. Wdrożenie do produkcji przemysłowej biopaliw oce-

nia się jako możliwe za 410 lat.
Jednym z surowców do
produkcji tych biopaliw
mogą być tłuszcze zwierzęce.
Wstępne analizy możliwości
wykorzystania w transporcie
olejów i tłuszczów posmażalniczych zostały wykonane w
2005 r. przez zespół Instytutu
Energetyki Odnawialnej (EC
BREC IEO) w trakcie realizacji Projektu UE o akronimie
LIB (Local & Innovative Biodiesel), którego współpartnerzy pochodzili z Austrii. Odpowiednie uwarunkowania
prawne, jakie panują np. w
Austrii, Niemczech czy Szwecji ułatwiają zagospodarowanie „niechcianego” odpadu,
jakim są oleje i tłuszcze posmażalnicze. Każda firma,
która dokonuje zakupu olejów i tłuszczy, ma obowiązek
po pewnym czasie wykazać
się odpadem, czyli zużytym
olejem/tłuszczem i przekazać
ten odpad do utylizacji.
Zbyt długie użytkowanie
oleju stwarza zagrożenie ze
względu na zawartość dioksyn (substancji rakotwórczych). Wiele lokali gastronomicznych boryka się z problemem utylizacji zużytych

do smażenia olejów roślinnych i tłuszczy zwierzęcych
(smalec). Średnie tygodniowe
zużycie tłuszczu do smażenia
w punkcie gastronomicznym
oscyluje wokół 50 dm3.
Oleje przepracowane różnią
się właściwościami fizykochemicznymi w porównaniu do
oleju surowego i rafinowanego. Podwyższona temperatura oraz zanieczyszczenie wodą w czasie jego użytkowania przyspiesza hydrolizę triglicerydów i zwiększa
zawartość wolnych kwasów
tłuszczowych. Lepkość, oraz
gęstość tych olejów wzrasta
ze względu na zachodzące
reakcje polimeryzacji kwasów tłuszczowych i glicerydów. Olej zużyty przed transestryfikacją powinien zostać
poddany uszlachetnieniu poprzez usunięcie wolnych kwasów tłuszczowych oraz zanieczyszczeń stałych.
Najtańszym sposobem
energetycznego zagospodarowania tłuszczów byłoby
ich użycie wprost jako paliw
lub biokomponentów paliw;
oleju rzepakowego jako paliwa do silników Diesla, zaś

tłuszczów odpadowych do
zasilania kotłów przemysłowych. Tłuszcze posiadają jednak pewne niekorzystne cechy. Charakteryzują się one
10. krotnie większą lepkością
od paliw petrochemicznych,
a podczas spalania następuje
polimeryzacja triacylogliceroli, co prowadzi do tworzenia się osadów i toksycznych
produktów niepełnego spalania. Ponadto tłuszcze odpadowe zawierają znaczne
ilości WKT, które mogą powodować korozję niektórych
elementów urządzeń grzewczych i silników spalinowych.
W dostępnej literaturze brak
jest wyczerpujących danych
na temat wyników stosowania tłuszczów odpadowych
jako paliw.
W Polsce brak jest odpowiednich uwarunkowań
prawnych w zakresie wykorzystania tłuszczów odpadowych. Brak jest również
świadomości, czym grozi
wykorzystywanie przepalonego oleju, a w związku z tym
brak jest również kontroli, co
dzieje się z przepalonym olejem i tłuszczem po jego zuży-

ciu. Część z nich jest spasana
czy spalana, a pozostała część
wylewana do kanalizacji, co
powoduje awarie sieci kanalizacyjnej.
Powoli jednak zaczynają
się pojawiać firmy oferujące
odbiór i zagospodarowanie
zużytego oleju i tłuszczy gastronomicznych (np. firma
OLEUM).
Drugą grupę tłuszczy, które
mogą mieć energetyczne zastosowanie stanowią tłuszcze
techniczne (tj. wołowe, otoka
z jelit wieprzowych czy powstające z utylizacji zwierząt
lub ich części).
Przemysł mięsny i tłuszczowy nie widzi możliwości
zastosowania pełnowartościowego tłuszczu do celów energetycznych. Niewielkie ich
ilości są sprzedawane do celów kosmetycznych, farmaceutycznych czy do produkcji
smarów specjalnych. Zdaniem
pracowników Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego wykorzystanie tłuszczy
spożywczych do celów innych
nie jest możliwe ze względów
cenowych i społecznych (spalanie żywności). n

Tabela 1. Szacunkowa produkcja tłuszczy zwierzęcych (odpadowych, technicznych).
Wyszczególnienie

Rok 2005

2006

2007

2008

Tłuszcze zwierzęce z ubojni (niejadalne)
Ubój żywca wołowego (mln. szt)

1,149

1,324

1,336

1,255

550x0,13= 71,5/2

550x0,13=71,5/2

500x0,13=71,5/2

550x0,13=71,5/2

Masa tłuszczu wołowego na cele
techniczne (mln kg)

ok. 41

ok. 47

Ubój żywca wieprzowego (mln.
szt)

22,736

24,654

kg tłuszczu odpadowego na
sztukę (otoka przy jelitach; inne
odpadowe) (kg/szt)

110X0,6x0,01=0,66

0,66

ok. 15

ok. 17

kg tłuszczu na sztukę (kg/szt)

ok. 48
24,677

ok.45
21,885
0,66

0,66

Masa tłuszczu wieprzowego (mln
kg)
Masa tłuszczu drobiowego (mln
kg)

ol. 17

ok. 15

Brak odpadu i tłuszczu

Tłuszcze zwierzęce produkowane z surowców odpadowych (z zakładu utylizacji)
Żywiec wołowy w (tys. t)

598

689

705

640

Odpady (%)

50%

50%

50%

50%

Pozostałość (tys.t)

299

344,5

352,5

320

Odpady 1 kat (%)

12%

12%

12%

12%

Masowo odpady 1 kat (tys. t)

35,9

41,34

42,3

38,4

Tłuszcz w odpadach 1 kat (10%)

10%

10%

10%

10%

Masowo tłuszcz w 1 kat (tys. t).

ok. 4

ok.4

ok. 4

ok.4

Lata

2005

2006

2007

2008

Żywiec wieprzowy w (tys. t)

2540

2774

2775

2427

Odpady (%)

40%

40%

40%

40%

Pozostałość (tys.t)

980

1109,6

1109,7

970.8

Odpady 1 kat (%)

5%

5%

5%

5%

Masowo odpady 1 kat (tys. t)

44,5

55,48

55,49

48,5

Tłuszcz w odpadach 1 kat (10%)

10%

10%

10%

10%

Masowo tłuszcz w 1 kat (tys. t).

ok.4

ok.6

ok.6

ok.5

Łącznie tłuszcze zwierzęce z ubojni i utylizacji (łącznie)
Łącznie odpadowe tłuszcze i po
utylizacji (tys.t)

ok. 64

ok. 74

ok. 75

ok. 69

Uwagi: poszczególne elementy szacunku zaokrąglono do 1; wskaźniki do obliczeń
przyjęto na podstawie: E. Piotrowski, IPMiT, w Warszawie oddział w Poznaniu, oraz
K. Dowgiałło, Dep. Weterynaryjny MRiRW, W. Sikorki – ZM Skiba, Chojnice.
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Zmiana przepisów dotyczących emisji spalin znana jako kroki Tier, spowodowała drobne trzęsienie
ziemi, odczuwalne szczególnie dla rodzimych producentów ciągników rolniczych. Wymusiła również
na konstruktorach prace nad dopracowaniem konstrukcji już istniejących jednostek napędowych.

Jaki ciągnik wybrać?

R

uszyła produkcja ciągnika FARMER z białoruskim silnikiem i
przekładnią Carraro. Ciągniki
FARMER z serii F2-8248 zbudowane są na podzespołach
wspomnianej włoskiej firmy.
Zastosowanie silnika produkcji
białoruskiej o dość przyzwoitych osiągach pozwoliło na
obniżenie ceny ciągnika.
Silnik
Ciągnik napędzany jest
czterocylindrowym silnikiem
MMZ oznaczonym D-245.43
S2, wyposażonym w turbosprężarkę i chłodnicę pośred-

nią intercooler mocy 80 KM i
dużym momencie obrotowym
o wartości 398 Nm. Silnik ten
posiada certyfikat emisji spalin TIER II (EURO 2).
Jest to znana z dotychczasowych produkcji Farmera czterocylindrowa jednostka wysokoprężna OHV, ośmiozaworowa. Zmiany pozwalające
na spełnienie Norm Tier II to
głównie turbodoładowanie i
intercooler. Te zmiany wymusiły wytrzymałościowe modyfikacje konstrukcyjne. Silnik
zasilany jest rozdzielczą, rzędową pompą wtryskową. Po-

zwala to na używanie paliw o
zróżnicowanej jakości.
Przekładnia
Skrzynia biegów, w którą wyposażono ciągnik to konstrukcja mechaniczna, zsynchronizowana. Posiada 12 prędkości do
przodu i 12 do tyłu, przełączane
za pomocą dźwigni rewersu.
Opcjonalnie ciągniki mogą być
wyposażone w skrzynię 24/24
z półbiegami załączanymi hydraulicznie.
Zastosowane w niej koła zębate z zębami skośnymi gwarantują cichą pracę oraz łatwe
operowanie dźwignią biegów.

Model

Silnik

F2-8248 M12
58,7 kW (80 KM)

Maksymalny moment obrotowy

398 Nm przy 1400 obr/min

Marka silnika

MMZ (D-245.43 S2)

Rodzaj wtrysku

Bezpośredni

Średnica cylindra/skok tłoka

110/125 mm

Jednostkowe zużycie paliwa

229 g/kWh

Urządzenie ułatwiające rozruch

Świeca żarowa

Filtr powietrza

Suchy z sygnalizatorem zapylenia

Rodzaj układu kierowniczego
Przedni most
napędowy

Transmisja

Układ hamulcowy

Układ hydrauliczny

Wał odbioru mocy
(WOM)
Masy ciągnika

Wymiary

Ogumienie

Informacje
dodatkowe

Opcje dodatkowe

F2-8248 PH24

Moc znamionowa

Wspomaganie hydrostatyczne

Marka

CARRARO

Załączany

Elektro-hydraulicznie

Skrzynia biegów

Typ

Mechaniczna, zsynchronizowana

Przekładnie

12/12

Rewers

Tak

Półbiegi

-

Marka

CARRARO

24/24
Elektro-hydrauliczne

Sprzęgło

Dwustopniowe, suche, cierne

Tył

Hydrauliczny, tarczowy, mokry

Przód

Załączany automatycznie podczas hamowania

Typ

Uniwersalny z regulacją siłową, pozycyjną i mieszaną,
sterowanie prędkością podnoszenia, blokada podnośnika.

Wydatek pompy

44 dm3 /min

Ciśnienie max. w układzie

180 Bar

Hydraulika zewnętrzna

Trzy pary szybkozłączy ISO

Udźwig w osi cięgła dolnego

3100 kg

Udźwig podnośnika w odległości
610 mm od końcówek cięgieł
dolnych

2050 kg

Zakres prędkości pracy

540/1000 obr./min.

Rodzaj

Zależny i niezależny

Masa własna ciągnika

3740 kg

Rozkład masy (przód/tył)

1760/1980 kg

Długość całkowita

4159 mm

Wysokość maksymalna

2720 mm

Min

1970 mm

Max

2428 mm

Szerokość
Prześwit minimalny

470 mm

Przód

360/70 R24

Tył

16,9 R34

Minimalny promień skrętu

4,83 m

Zbiornik paliwa

125 dm3

Akumulator

12 V/175 Ah

Rozrusznik

2,7 kW

Alternator

1000 W standard / 1150 W opcja

Dolny zaczep transportowy

Tak

TUZ przedni

Tak

Szersze ogumienie tylne

480/70 R34

Obciążniki tylne

2x50 kg lub 4x50 kg

Obciążniki przednie

+ 2x45 kg

Prędkość maksymalna 40 km/
h. Maszyna w wyposażeniu
standardowym posiada przednie obciążniki, instalację pneumatyczną, 2-zakresowy napęd
WOM, 3 pary szybkozłączy ISO,
radio oraz komplet zaczepów.
Kabina
Ciągniki z Sokółki od zawsze posiadają starannie wykończoną kabinę operatora.

Nowoczesna kabina odpowiada normom dotyczącym
pola widoczności kierowcy,
dzięki dużym powierzchniom
przeszklenia okien i drzwi. W
pełni regulowane wygodne
siedzisko operatora oraz kolumna kierownicy, dźwignie
znajdujące się w łatwo dostępnych miejscach, ułatwiają
pracę ciągnikiem.

Układ klimatyzacji wyposażony został w dodatkowe punkty
nawiewu wentylacyjnego,
wszystko to stwarza operatorowi komfortowe warunki oraz
wpływa na wydajność pracy.
W wyposażeniu dodatkowym
znajduje się szersze ogumienie,
obciążniki oraz przedni TUZ.
Dodatkowo można dokupić ładowacz czołowy. n
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W dniu 25 listopada br., w istnie zimowej scenerii firma Kuhn Maszyny Rolnicze zorganizowała pokaz pracy rozrzutnika obornika z serii Protwin
Slinger. To tegoroczna nowość w ofercie producenta. Maszyna posiada
możliwość dystrybucji materiałów o różnej konsystencji i strukturze. Prezentacja odbyła się na terenie gospodarstwa rolnego w Baborówku (k. Szamotuł), którego właścicielami są Krystyna i Henryk Święciccy.

Zimowe pokazy
Kuhn

Oryginalna konstrukcja wzmocnionych noży młotkowych. Nad nimi widoczna także wspomniana w
tekście osłona, pozwalająca na regulację odległości rozrzutu.

Seria Protwin Slinger, to 7 modeli
uniwersalnych rozrzutni ków, dostępnych w
pojemnościach od 3 do
19 m3. Podczas pokazu
Kuhn zaprezentował wersję 8124 o poj. 9 m3.
Na pier wszy rzut oka
maszynę wyróżnia położenie wyrzutnika, który
w odróżnieniu od standardowych maszyn tego
typu został umieszczony
nie z tyłu, ale z lewej
strony skrzyni ładunkowej.
Wyrzutnik wyposażony
jest w swobodnie wiszące,
wzmocnione noże młotkowe, które świetnie rozdrabniają i równomiernie
rozrzucają wszystkie ro-

dzaje materiałów tj. obornik stały oraz półpłynny,
trociny, ścinki drewna,
roz d ro bn i on ą s ł om ę,
kompost itd. Generalnie
Protwin Slinger poradzi
sobie z wszelkim materiałem sypkim oraz praktycznie ze wszystkimi rodzajami ściółki i resztek
pochodzenia zwierzęcego.
Udowodniono to podczas
pokazów, wykorzystując

maszynę do rozrzucenia
m.in. osadów ściekowych, obornika i wapna.
D o d at k o w o o p e r a tor maszyny ma całkowitą kontrolę nad szerokością pasa rozrzutu.
Dzięki hydraulicznie sterowanej osłonie, umieszczonej bezpośrednio nad
wyrzutnikiem, zmiana tej
szerokości jest możliwa w
przedziale od 90 cm do
nawet 15 m.
Ponadto Protwin Slinger
wyposażony jest w opatentowaną 2-ślimakową konstrukcję, która umożliwia
równomierny przepływ
materiału do wyrzutnika,
a co ważne -zapobiega zbijaniu materiału i zapychaniu się maszyny podczas
pracy. Lewy ślimak przesuwa materiał w kierunku
wyrzutnika. Jeżeli zostanie
on zapchany, znajdujący
się powyżej prawy ślimak
przemiesza materiał w tył
skrzyni.
Marcin Simiński
Wiadomości Rolnicze
Polska
redakcja@wrp.pl
współpraca: A. Arabska

Dane techniczne:
Pojemność zbiornika: 9149 l
Zapotrzebowanie na moc (WOM): 120 KM
Dopuszczalna masa całkowita z ładunkiem: 14 400 kg
Waga maszyny: 3538 kg
Wysokość (m): 2,03
Rozstaw kół (m): 2,54

OFERTA SPECJALNA*
na modele
roku 2008!!!
* liczba ciągników ograniczona

CIĄGNIKI O MOCY

74 - 370 KM

• skandynawska jakość
wykonania • wyposaż e nie opcjonalne do
w y b o r u ( m . i n . amortyzacja kabiny, układ do
jazdy tyłem „TwinTrac”,
układ sterowania pracą na
uwrociach „U-Pilot”) •
silniki AGCO SisuPower
z układem CommonRail •
hydraulika „LoadSensing”
• dodatkowa moc w
trybie transportowym
• fabrycznie montowany ładowacz czołowy
• silnik „EcoPower” o
dwóch zakresach mocy

Valtra jest marką o światowym zasięgu,
należącą do AGCO Corporation.

Podczas pokazu w Baborówku, Kuhn udowodnił, że Protwin Slinger jest maszyną uniwersalną – na zdjęciu podczas rozrzucania wapna.

¿yczenia pogodnych
i radosnych ¥wiÈt
Boĝego Narodzenia
oraz wszelkiej
pomyĂlnoĂci
w nadchodzÈcym
Nowym Roku
wszystkim naszym
klientom,
sympatykom
i partnerom
handlowym
skïada
zespóï Valtra

AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5,
62-021 Paczkowo
tel. (061) 81 58 644,
fax (061) 81 58 647
www.valtra.com
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Utrzymanie właściwej higieny w gospodarstwie rolnym jest zajęciem pracochłonnym. Do czynności
higienicznych i higienizacyjnych można zaliczyć zabiegi przeprowadzane w obiektach inwentarskich,
magazynach, ale również te przeprowadzane na maszynach rolniczych.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska
d.alankiewicz@wrp.pl

Myjki wysokociśnieniowe

S

tosunkowo niewiele
metod i urządzeń
jest równie uniwersalnych jak myjki wysokociśnieniowe. Do niedawna
bardzo kosztowne, stały się
z czasem dostępne niemal
dla każdego. Dzięki swym
zaletom można je używać do
wielu czynności.
Mycie maszyn rolniczych
Usunięcie pozostałości z
agregatu uprawowego, przygotowanie redlic do konserwacji zimowej, czy usunięcie
tłustych nacieków z silnika
przeznaczonego do naprawy
lub przeglądu, to doskonałe
zadanie dla myjki wysokociśnieniowej. W zależności
od rodzaju zanieczyszczeń
do natrysku warto użyć detergentów. Są one dedykowane zazwyczaj przez producenta myjki. Z uwagi na
fakt, że detergent jest pobierany przez myjkę ze specjalnego zbiornika i przepływa wraz z wodą przez
pompę wysokiego ciśnienia, nie wolno stosować do
tego celu środków wysoko-

piennych. Mogą one uszkodzić urządzenie.
Większość producentów
oferuje różnego rodzaju
lance. Różnicują się one ze
względu na długość oraz rodzaj dyszy. Do dużych płaskich powierzchni można
użyć dyszy dającej płaski
strumień. Zakamarki wymagają strumienia skupionego, zaś powierzchnie porowate można myć dyszami
rotacyjnymi. Zapewnią one
dobre pokrycie przy jednoczesnej sporej powierzchni
kontaktu strumienia z mytą
powierzchnią.
Szczególnie silne, tłuste zabrudzenia można uprzednio
pokryć pianą wytworzoną
przez specjalny pistolet z
zasobnikiem środka pianotwórczego.
Obiekty inwentarskie i magazyny
Utrzymanie właściwych
warunków sanitarnych w
obiektach inwentarskich jest
kłopotliwe z uwagi na zróżnicowanie czynników sanitarnych. Za pomocą myjki wyso-

kociśnieniowej można przeprowadzić zabiegi mające na
celu odmuszanie (niszczące
również jaja w zakamarkach
i szczelinach ścian), odgrzybianie, mycie ścian, podłóg,
stropów, wygrodzeń, trudno
dostępnych rusztów podłogowych. Ponadto można rozpylać środki dezynfekcyjne i
lecznicze, oraz bielić ściany.
Do dużych budynków inwentarskich, hal udojowych
itp., zaleca się stosowanie myjek przemysłowych. Istotą tego
typu zabiegów jest ich długotrwałość. Niezbędna jest więc
myjka zasilana prądem trójfazowym, posiadająca solidną
konstrukcję pompy, wytrzymałą grzałkę, niekiedy układ
chłodzenia. Ceny tego typu
urządzeń nie można porównać z małymi myjkami dostępnymi w supermarkecie.
Niemniej, wydajność a przede
wszystkim trwałość myjek
przemysłowych i stacjonarnych jest ogromna.
W miejscach, gdzie ważne
jest utrzymanie reżimu mikrobiologicznego (np. hale

SZYBKI AGREGAT UPRAWO-SIEWNY
COMPACT-SOLITAIR.
WYJĄTKOWO UNIWERSALNY,
WYDAJNY I PRECYZYJNY.

www.lemken.com.pl

Doradcy handlowi:
Północ:
Mikołaj Szembek
Południe:
Adam Kłoda
Wschód:
Marek Zieliński
Części:
Serwis:
Serwis:

Krzysztof Mrula
Marcin Milczarek
Grzegorz Masłowski

Lemken Polska Sp. z o.o.
Żalęcino 21, 73-115 Dolice
tel. +48 91 563 76 46
fax. +48 91 563 76 04

tel. +48 601 62 62 15
tel. +48 601 80 25 11
tel. +48 722 09 78 77
tel. +48 601 98 49 18
tel. +48 605 26 89 99
tel. +48 603 89 54 94

ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ
WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU ŻYCZY FIRMA LEMKEN

Wybrane urządzenia różnych producentów przydatne do pracy w gospodarstwie
Producent

Nazwa

Rodzaj

Zalety

Zastosowanie

Nilfisk-ALTO

POSEIDON 2

Myjka przenośna pionowa. W zależności
od wersji może być wyposażona w szpulę
na wąż i wąż zasysający detergent.

- Niewielka masa.
- Bogate wyposażenie dodatkowe.

Drobne prace w warsztacie,
budynkach gospodarczych. Myjka
półprofesjonalna.

POSEIDON 5

Myjka przenośna na własnym podwoziu.

Obniżony poziom hałasu – przydatna
w pomieszczeniach, gdzie przebywają
zwierzęta.
Bogate wyposażenie. Zbiornik na
chemikalia.

Prace w warsztacie, budynkach
inwentarskich.

POSEIDON 8

Myjka na podwoziu kołowym.

Małe wymiary, rama ze stali odpornej na
korozję. Wydajna wytrzymała pompa.

Prace w warsztacie, budynkach
inwentarskich.
Mała myjka profesjonalna.

NAEPTUNE 7

Gorącowodna myjka na podwoziu
kołowym.

Kocioł EcoPower o sprawności 92%.
Cicha praca, wygodny panel sterujący.

Prace w warsztacie, budynkach
inwentarskich.
Myjka profesjonalna.

RE 162 PLUS

Mała myjka przenośna. Posiada kółka
transportowe.

Możliwość regulacji wydatku wody. Bogate Myjka do drobnych prac
wyposażenie dodatkowe.
warsztatowych i w zabudowaniach
gospodarskich.

RE 281

Myjka przenośna. Wyposażona w
podwozie kołowe.

Zbrojony wąż, trwała pompa. Napięcie
zasilania 400 V.

Myjka do prac warsztatowych i w
zabudowaniach gospodarskich.

HDS10/20-4M Myjka na podwoziu ogumionym. Własny
podgrzewacz elektryczny i system
odkamieniania. Czytelny i funkcjonalny
elektroniczny panel sterujący.

Bardzo bogate wyposażenie. Wąż
o długości 20 m na szpuli. System
automatycznego dozowania chemikaliów.

Profesjonalna myjka do wszelkich prac
w rolnictwie, warsztacie.

HD10/25-4SX
Plus

Bardzo bogate wyposażenie. Doskonale
Profesjonalna myjka do wszelkich prac
zaprojektowany panel sterujący. Długi wąż. w rolnictwie, warsztacie. Przeznaczona
Możliwość stosowania wielu lanc.
do długotrwałego użytku.

STIHL

KÄRCHER

Myjka na własnym podwoziu
czterokołowym. Myjka gorącowodna.

udojowe, izolatki dla zwierząt) stosuje się myjki stacjonarne, montowane na stałe w
pomieszczeniu. mogą to być
urządzenia o niewielkiej wielkości i wydajności, ale dzięki
swej stacjonarności nie staną
się źródłem przywlekającym
lub wywlekającym zarazki
chorobotwórcze.
Lance stosowane w myjkach profesjonalnych różnią się znacznie od amatorskich odpowiedników. Ich
dysze są wykonane z materiałów o dużej wytrzymałości. Pamiętajmy, że woda
pod ciśnieniem 60/80 atm,
zawierająca drobiny mineralne, działa jak płynny
pilnik na wszystkie materiały, z których wykonana
jest dysza. Od jej trwałości zależna jest skuteczność,
ale również ilość zużywanej wody. Zużyta dysza
przyczynia się bowiem do
spadku ciśnienia, zasięgu
strumienia, spadku jego

W miejscach, gdzie ważne jest utrzymanie reżimu
mikrobiologicznego (np. hale udojowe, izolatki dla
zwierząt) stosuje się myjki stacjonarne.

skupienia, oraz w wyniku
tych czynników zwiększenie zużycia wody.
Równie ważny jak dysze, jest wąż łączący lancę
z pompą. Profesjonalne
myjki wyposażane są w
węże zbrojone, odporne nie
tylko na ciśnienie panujące
wewnątrz, ale również na
nacisk i tarcie z zewnątrz.

Jest to bardzo ważne, gdyż
najechanie kołem taczki
czy wózka transportowego
może uszkodzić kiepskiej
jakości wąż.
W zależności od zapotrzebowania można nabyć myjkę
gorącowodną. Dostępne na
rynku urządzenia posiadają
grzałki elektryczne, gazowe,
olejowe. n
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Wiadomości Rolnicze Polska
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Plac wokół siedziby firmy Interhandler w Toruniu, przedstawiciela marki JCB na Polskę, zamienił się
21 listopada w niezwykły tor off-roadowy. Prezentacja sprzętu JCB to swoisty pokaz mocy drzemiących w maszynach, dynamicznie zaprezentowany przez doświadczonych i operatywnych dilerów i
przedstawicieli handlowych firmy.

Dynamiczny pokaz na miarę mocy

W

śród bogatej oferty
maszyn logistycznych, budowlanych i komunalnych ciekawą
gamę stanowiły te skierowane
do rolnictwa.
Pokaz rozpoczął ciągnik
rolniczy Fastrac serii 8000.
W modelu zastosowano 250konny silnik Cumminsa, nisko emisyjny, spełniający
normę Tier 3 oraz układ wtryskowy Common Rail. Bezstopniowa skrzynia biegów
pozwala na płynną zmianę
prędkości jazdy w zakresie
od 0,4 do 70 km/ha. Operator obsługuje skrzynię za po-

mocą dżojstika ale może też
zaprogramować pracę skrzyni
i innych funkcji za pomocą
monitora z ekranem dotykowym, w zależności od wykonywanych czynności (np. hydrauliki zewnętrznej). Układ
hydrauliczny o wydajności
180 litrów na minutę i ciśnieniu roboczym 210 bar, trzypunktowy układ zawieszenia o
udźwigu 10 ton, wałek WOM
540 i 1000 obrotów pozwalają
obsługiwać wszystkie maszyny
używane w gospodarstwach
rolnych. Resorowane obie osie
to możliwość wykorzystania
Fastraca jako jednostki trans-

portowej. Ciągnik homologowany jest na całkowitą masę
zestawu 44 tony. Bezpieczeństwo zapewnia zastosowany
tarczowy układ hamulcowy z
systemem ABS. Przestronna,
klimatyzowana, wyciszona
kabina wyposażona standardowo w dwa pełnowymiarowe
fotele, ogromna powierzchnia
szyb oraz przejrzyście rozplanowana deska rozdzielcza zapewniają komfort pracy.
Oferta skierowana dla rolnictwa to przede wszystkim
nośniki teleskopowe, produkcją których firma JCB zdobyła sobie ugruntowaną po-

zycję na rynku. Takie elementy, jak silnik, mosty,
skrzynia biegów, układy hydrauliczne produkowane są
w fabrykach JCB.
Nośnik z chwytakiem do
obornika to model 524-50.
Maszyna ma wymiary kompaktowe 2 x 2 m, silnik o mocy
80 KM, napęd hydrostatyczny,
a maksymalna prędkość przejazdowa dochodzi do 30 km/
h. Wysokość podnoszenia 5,5
m, udźwig 2 700 kg, szybkozłącze zaczepowe oraz dodatkowy obwód hydrauliczny pozwala na zastosowanie szerokiej gamy osprzętów

Do prac przy załadunku
słomy zaproponowano nośnik 531-70. Może on unieść
ładunek o masie 3 100 kg na
wysokość 7 m. Do napędu zastosowano silnik JCB o mocy
100 KM, moment obrotowy
przekazywany jest do 4-biegowej skrzyni typu powershift. Pozwala to na płynną
zmianę prędkości podczas
wykonywanej pracy. Ramię
teleskopu oraz osprzęt operator obsługuje za pomocą
dżojstika. Obszerna kabina
zapewnia komfortowe warunki pracy oraz doskonałą
widoczność.

Bale drewna można łatwo i
szybko przenosić dzięki nośnikowi 536-60 z zamontowanym chwytakiem do bali
drewna. Maksymalny udźwig
to 3 600 kilogramów a wysokość podnoszenia 6 m.
Modele nośników 531-70
oraz 536- 60 można wyposażyć w mocniejszy silnik o
mocy 125 KM, 6-biegową
skrzynię, amortyzację ramienia teleskopu, hydrauliczny
zaczep transportowy, rozłączany napęd, klimatyzację,
dodatkowe światła robocze
oraz zmiennik obrotów wentylatora silnika. n
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W tym roku Grupa Joskin świętuje swoje 40 urodziny. Oficjalne obchody odbyły się w dniach 19 i 20
listopada w sercu firmy, czyli zakładzie w Soumagne w Belgii. Joskin to dobrze znana marka także w
Polsce. Posiada swój zakład w Trzciance (Wielkopolska). W przyszłym roku polski oddział również będzie obchodził swój jubileusz.

40 lat minęło… Jubileusz Joskina

F

irma Joskin powstała
w roku 1968 w Belgii,
jako przedsiębiorstwo
zajmujące się pracami rolnymi. Jego założycielem i
właścicielem do dnia dzisiejszego jest Victor Joskin
– syn rolnika z Herve. Firma
ma charakter rodziny. W jej
zarządzie zasiada żona oraz
troje dzieci V. Joskina.
Pierwszy wóz asenizacyjny
powstał dopiero w roku 1984
– dziś to sztandarowy produkt firmy oferowany w 7
gamach liczących 57 typów
oraz 9 modeli oprzyrządowania, obejmujących 47 typów oraz setek opcji.
Grupa Joskin posiada 4
wyspecjalizowane zakłady
produkcyjne, których łączna
powierzchnia zajmuje 91,5
tys. m2. Rocznie przerabia
się w nich 15 tys. ton stali.
Serce firmy to fabryka w Soumagne w Belgii. Tam znajdują się główne biura techniczno-inżynieryjne. W zakładzie dokonuje się przede
wszystkim obróbki stali, tj.
prasowania, toczenia, ob-

V. Joskin - założyciel firmy uważa, że jej sukces to
silne zaplecze w postaci jego własnej rodziny oraz
profesjonalnego zespołu.

róbki i spawania. Znajdują
się w nim także lasery do cięcia stali. Tam powstają największe zbiorniki w ofercie
firmy, czyli te o pojemności
do 26 tys. litrów.
Podczas wizyty w Belgii
dziennikarze mogli zwiedzić
także zakład Spaw Tech, w
którym odbywa się spawanie
materiałów do beczek i przyczep do transportu bydła.
Joskin produkuje maszyny w ramach czterech

głównych linii: do rozprowadzania ścieków hodowlanych (wozy asenizacyjne,
aplikatory do gnojowicy,
rampy rozlewające, roztrząsacze obornika), transportowe (przyczepy rolnicze,
przyczepy do transportu bydła, przyczepy objętościowe i
zbiorniki na wodę), program
Cargo (transportery wielofunkcyjne pozwalające na
montowanie na jednej ramie niektórych elementów

do rozlewania i transportu)
oraz sprzęt do uprawy łąk
(kosiarki do niedojadów,
rozdrabniarki i spulchniarki
łąk).
W tym roku zakłady Grupy
Joskin opuści 2,5 tys. wozów
(z tego 1,2 tys. ma powstać
w Polsce).
Podczas obchodów 40-lecia firmy Joskin, zaproszeni
goście mogli obejrzeć defiladę maszyn z wszystkich
oferowanych linii. Oczywiście nie zabrakło nowości w ofercie. Przy akompaniamencie filmowej muzyki, zaprezentowano m.in.:
nową przyczepę do transportu bydła o nazwie Betimax 7500, kosiarkę do niedojadów 7,6 m stworzoną
na bazie standardowych
maszyn składowych tzn. 3
kosiarek TR 270 oraz nowe
wywrotki z serii Trans EX 4
i 7 t. Pokaz zwieńczył przejazd największego w ofercie
wozu asenizacyjnego o nazwie Euroliner, który jest
dostępny w poj. od 16 do
26 tys. litrów.

Joskin w Polsce
n Joskin Polska rozpoczął
działalność w 1999 roku,
kupując
byłą
Fabrykę
Domów w Trzciance. W
przyszłym
roku
Joskin
Polska będzie obchodził 10lecie. Obecnie zakład zatrudnia 200 pracowników.
W Trzciance produkuje się wozy asenizacyjne od 2,5
do do 12 tys. litrów, wywrotki, przyczepy do bydła i
aplikatory. W Trzciance realizowana jest obecnie duża
inwestycja. Powstaje parking dla pracowników, nowa
droga dojazdowa, kolejne hale i linia malarska, a także
magazyn, który pomieści 360 maszyn. Powierzchnia
fabryki wzrośnie do 34 tys. m2 (obecnie wynosi 23 tys.
m2). Inwestycja ta pozwoli na produkcję w Polsce wozów
asenizacyjnych o największych poj. – do 26 tys. litrów.
Ciekawostką jest fakt, że
Joskin zajmuje się również
sprzedażą maszyn 10 innych
producentów rolnych m.in.:
Krone, Lemken, Rauch czy
Sulky.
Obroty firmy wyniosły w
2007 roku ponad 70 mln euro.
Na przestrzeni ostatnich lat
znacznie zwiększył się także
eksport, który wzrósł w ostat-

nich 3 latach blisko o 100%.
To głównie zasługa fabryki w
Trzciance i Borges (Francja),
które są efektem międzynarodowego rozwoju Grupy.
Aktualnie 84% maszyn produkowanych przez Joskina
jest sprzedawana poza Belgią. Obroty Grupy w 2011
roku maja sięgnąć 150 mln
euro. n

SPECJALIŚCI OD MASZYN ŻNIWNYCH

Używane maszyny rolnicze po serwisie z gwarancją

NASZ SERWIS
- NASZ SERWIS DLA ROLNIKÓW:
- SERYJNE DORADZTWO
- WYSZKOLONY PERSONEL
- INSTRUKCJE PO POLSKU
- SZKOLENIA OBSŁUGI MASZYN
- PRZEGLĄDY SERWISOWE MASZYN
- CZĘŚCI ZAMIENNE OD 01.01.09
KOMBAJNY ZBOŻOWE CLAAS
LEXION 480 ROK 2003/2001
LEXION 450 ROK 2003/2000/2001 X 2
LEXION 420 ROK 1997
MEGA 360 ROK 2005
MEGA 208 ROK 1996/1997/1998
MEGA 204 ROK 2001
MEGA 203 ROK 1995
MEGA 202 ROK 1994
MEDION 310 ROK 2002
MEDION 310 ROK 2006 X 2
DOMINATOR 108VX ROK 2000
DOMINATOR 10SL MAXI ROK 1998/1993
DOMINATOR 108 CLASSIC ROK 1994
DOMINATOR 98 MAXI ROK 1993
DOMINATOR 98SL CLASSIC ROK 1990/1991/1992
DOMINATOR 88SL MAXI ROK 1994
DOMINATOR 88SL CLASSIC ROK 1996 X 2
DOMINATOR 78 CLASSIC ROK 1991/1992
DOMINATOR 86 ROK 1983
KOMBAJNY JOHN DEERE
JOHN DEERE 2266 EXTRA ROK 2001
JOHN DEERE 2264 ROK 1999
JOHN DEERE 2256 ROK 1999
JOHN DEERE 1170 ROK 1999
JOHN DEERE 1177 H4 ROK 1993
JOHN DEERE 1177 ROK 1990
JOHN DEERE 1065 ROK 1984

- LEASINGI KREDYTY
- TRANSPORT MASZYN DO KLIENTA
- FAKTURY VAT
- UMOWY KUPNO - SPRZEDAŻ
Zdjęcia maszy

n na: WWW.K

KOMBAJNY NEW HOLLAND
CX 8090 ROK 2008 X 2
TC 59 ROK 2001
TC 56 ROK 2003
TX 64 ROK 1997
KOMBAJNY CASE
CASE 8010 ROK 2008
KOMBAJNY MASSEY FERGUSON
MF 40 RS ROK 1994
TRAKTORY JOHN DEERE
8530 ILS MOC 355 KM 4 SZTUKI ROK 2008
8520 ILS MOC 325 KM 2 SZTUKI ROK 2003
8430 ILS MOC 330 KM 4 SZTUKI ROK 2008
8420 ILS MOC 300 KM ROK 2006
8320 MOC 275 KM 2 SZTUKI ROK 2004
8220 MOC 250 KM 2 SZTUKI ROK 2003
8200 MOC 200 KM ROK 1997
7530 MOC 195 KM 2 SZTUKI ROK 2007
6930 MOC 155 KM NOWE 3 X ROK 2008
7820 MOC 185 KM ROK 2006
6920 TLS MOC 150 KM ROK 2005
6920 MOC 150 KM 3 SZTUKI ROK 2002
6620 MOC 135 KM ROK 2004
TRAKTORY CASE IH
MAGNUM MX 285 MOC 285 KM X 2 ROK 2006
CVX MOC 150 KM ROK 2002

UWAGA! Część maszyn znajduje się
na mojej firmie w Niemczech, koło
Hanoweru.
Rolnicy VATowcy, istnieje możliwość
zakupu maszyn na Euro Nip bez
konieczności wykładania VATu.

RUQ.PL

MCCORMICK YTX MOC 280 KM ROK 2004
MCCORMICK XTX MOC 200 KM ROK 2006
FARMER 309LSA MOC 96 KM TUR ROK 1995
FARMER 309LSA MOC 96 KM ROK 1990
TRAKTORY MASSEY FERGUSSON
MF 283 MOC 68 KM ROK 1986
SIECZKARNIE CLAAS
JAGUAR 840 KEMPER ROK 2000
JAGUAR 820 KEMPER ROK 1997
JAGUAR 682 ROK 1994
JAGUAR 690 ROK 1985
JAGUAR 685 KEMPER ROK 1987
ŁADOWARKI KOŁOWE
HANOMAG 70E 23 TONY 5 KUBIK ROK 1990
VOLVO DLA ROLNICTWA
KRAMER 312
OPRYSKIWACZE SAMOJEZDNE
HARDI EVRARD ALFA 2500 ROK 2004
MATRO MASTERIA 17 ROK 2005
SIEWNIKI
AGREGAT AMAZONE D8 3,0 M ROK 1998
AGREGAT AMAZONE D7 2,5 M ROK 1995
HORSCH DO BEZPOŚREDNIEGO WYSIEWU
PRASY ROLUJĄCE
KRONE ROUND PAK 120X150 ROK 2003

KONTAKT
Sprzedaż: Krystian tel. 0 505 895 933
Sprzedaż serwis: Leszek tel. 0 607 238 920
Leasing kredyty: Magda tel. 0 604 455 698
Wielkopolska, 62-100 Wągrowiec przy obwodnicy

SZUKAM TRAKTORA LANZ BULLDOG

Nr 12/2008 (52)

www.wrp.pl

Strona 29

KSM 42!$).'

72-200 Nowogard, ul. Nadtorowa 14c, tel. (091) 392 71 13; fax (091) 392 69 43;
tel. kom.0604 249 072, tel. (091) 392 71 14, e-mail: ksm_trading@op.pl; www.ksm-trading.pl
78-120 Gościno, Ząbrowo 29, tel (094) 351 21 70 fax (094) 352 05 77
nowe maszyny • nowe maszyny • nowe maszyny

Wóz paszowy, ciągany, ślimak pionowy typu Ponj,
dostępny wersjach o pojemności 7,9,11 m3
cena od 50.000 zł.

Przetrząsarko-zgrabiarka „Mesko-Rol” Z
275, 2 karuzelowa, cena 6.710 zł.

Kosiarka Pottinger NOVADISC 265, szerokość robocza 2,62 m., cema 18.852 zł

Agregat ścierniskowy, talerzowy, Brodnica 3,
cena: 25.000 zł.

Przyczepa Montenegro, ładowność
18/20 ton, cena: 99 000,00 zł.

NOWA

Rozsiewacz do wapna BREDAL 2-talerzowy,
poj. 8 ton cena: 25.000 zł

Wyciągarka do drzewa z zapadką FRANSGARD V-4000 cena: 2.902 EURO

Deszczownia KASKAD 63 na kołach ciągana
cena: 16.000 zł

Przyczepy do lasu PALMS 620 i 510 z dźwigiem typu HDS i uchwytem do transportu bali
cena: od 32.000 zł

Agregad uprawowo-siewny AGRODAN,
kultywator Franquet 3 m, siewnik Sullky 3 m,
cena: 40.000

Rozsiewacz do nawozu JOLA, 2-talerzowy
cena: 14.000 zł

Agregat uprawow-siewny Doublet-Record +
siewnik Stegsted 3m cena: 22.000 zł

Brona talerzowa KVERNELAND, rozkładana
5m cena: 22.000 zł

Agregad uprawowo-siewny DOUBLET-RECORD + siewnik NORDSTEN 4 m,
cena: 23.000 zł

Rozsiewacz do nawozu BOGBALE, 1-talerzowy poj. 1000 L., cena: 4. 500 zł

FORD 6410, 100KM, 8640 motogodzin
cena: 68.000 zł

NEW HOLLAND 8970, 240KM, 1999 r.
cena: 120.000 zł

MASSEY FERGUSON 2725 1987r. 150 KM,
4418 motogodzin cena: 52.000 zł

Ford TW25, 200KM, 6600 motogodzin
cena: 75.000 zł

Pług KVERNELAND LD100, 4-skibowy, obracany, zabezpieczenia śrubowe, cena: 26.000 zł

KSM R1-3/12,
rozdrabniacz do gałęzi,
Cena: 6.885,25 zł. netto

KSM R1-5/8,
rozdrabniacz do gałęzi,
Cena: 3.442,62 zł. netto

Naprawiamy węże hydrauliczne wysokociśnieniowe
- w grudniu RABATY

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzą pracownicy KSM Trading
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FH „Rol-System” • Miastecka 32 • 77-220 Koczała • woj. pomorskie
• tel. 0608 321 641 • e-mail: biuro@rol-system.com.pl

MASZYNA NOWA

kosiarka bijakowa Muthing MU EcoTop 180, 1,8 m, cena 12.500 PLN

agregat uprawowy, 5,6 m., talerze, wał
doprawiający, 35.000 PLN

gruber Double Record, 7 łap, talerze,
wał, cena 10.700 PLN

kombajn Fahr M1300, sieczkarnia, kosa
4,7 mm, wózek transportowy

talerzówka szwedzka Lilla-Harie, 3,5 m,
cena 10.200 PLN

siewnik Nordsten 3 m, ścieżki,
zagarniacz, docisk

ciągnik Ursus Turbo,
cena 24.000 PLN

agregat uprawowy Kverneland, 4,2 m,
gęsia stopka, 19 łap, składany hydraulicznie

sieczkarnia do kukurydzy Mengele cena
5.000 brutto

agregat uprawowo-siewny 2,5 m,
cena 9.500 PLN

talerzówka Dal-Bo, 4 metry, składana

agregat uprawowo-siewny 4 m,
cena 15.500 PLN

agregat uprawowy Kockerlink, wałki
doprawiające, 3 m, cena 4.200 PLN

talerzówka Fiskars, 4 m, składana

pług Kongskilde Variant, zabezpieczenia
non-stop, stan bd, cena 10.500 PLN.

prasa International, podajnik ślimakowy szer. 165 cm, cena 7.900 brutto PLN

ciągnik Case IH 1056 XL, 86 r.,

wały ugniatająco-kurszące, 3,6 m,
cena 2.900 PLN

WESOŁYCH I POGODNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,
ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU ŻYCZY FIRMA ROL-SYSTEM
23.500 PLN

Kombajn Claas Mercator 70, heder
3,6 m. cena 25.000 PLN

40.000 PLN

kombajn Forschritt E514, sieczkarnia,
kabina, wózek, cena 42.000 PLN

57.000 PLN

Ciągnik Zetor, 1996 rok, stan b.
dobry, 120 KM, cena 59.000 PLN

Inne maszyny:
15.900 PLN

pług Kverneland, hydraulicznie obracany,
4 korpusy, zab. kołkowe, cena 16.900 PLN

1. siewniki 3, 3,5, 4 i 5-metrowe Fiona-Nordsten-Stegsted
2. ciągnik Case IH 885 XL z ładowaczem czołowym
3. brony 8 metrów, dziesięciopolowe, składane cena 4.900 PLN
4. opryskiwacze Hardi 1000 l, 12 m, zawieszane
5. Claas Dominator 105, klimatyzacja, sieczkarnia, 5,10 metra
6. pługi obracane Overum, zabezpieczenia na non-stopach

NOWE I UŻYWANE CZĘŚCI

Case 580 G, koparko-ładowarka, 80
KM, rocznik 1986,
cena: 36 000 zł

Case 121B, ładowarka łamana,
52KM, 4 WD, rok 1995,
cena: 49 000 zł

Ahlmann AZ 9, rocznik 1986,
ładowarka z obrotnicą
cena: 35 000 zł

CASE 1835B, mini ładowarka

Case 580K, 80 KM, 4 WD, rocznik
1989, koparko-ładowarka
cena: 47 000 zł

Manitu, widlak,

cena: 19 000 zł

cena: 13 000 zł

Silniki

Przekładnie

Turbiny

Pompy

NOWA

Sjorup Traktor A/S Dania
Sjorup Traktor Polska Sp. z o.o.

Michigan 55, ładowarka
cena: 23 000 zł

DB 312, 50 KM, rocznik 2008,
koparka
cena: 75 000,00 zł

Ford 550, 2 WD, rocznik 1980,
koparko-ładowarka
cena: 22 000 zł

Nasza firma to trzy oddziały w Europie z ofertą ponad 700
maszyn na placu z lat 1960-2008. W ofercie posiadamy
ciągniki, ładowarki, koparko-ładowarki zarówno gotowe
do pracy, jak i uszkodzone. W imponujących magazynach
oferujemy tysiące nowych i używanych oryginalnych części zamiennych.
Firma w Polsce

JCB 520 M2, ładowarka, 4 WD,

MF 50 D, 2WD, rocznik 1982,
koparko-ładowarka
cena: 32 000 zł
cena: 32 000 zł
wszystkie podane cany są cenami netto, bez VAT

Farma C3, 8D, rok 2008, przyczepa
do transportu drewna,
cena 27 000 zł

Pluty 14, 64-930 Szydłowo
Tel.: +48 67 216 00 30, kom. 509 944 600
Fax: +48 672160053
E-mail: biuro@sjoruptraktor.pl; WWW: www.sjoruptraktor.pl
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• DANIELE sprzedam, hodowla Noteckie Rancho. Tel.:
0601-710-750 www.hodowladanieli.com

Miesięcznik
ogólnopolski
Druk:

Seregni Printing Group Sp. z o.o.
Drukarnia w Sosnowcu
ul. Nowopogońska 1

Nakład:

59.830 egz.

WR-012/08

• Sprzedam sadzonki czereśni ptasiej, kwalifikowane,
sady ekologiczne cdn. Tel.:
0666-18-77-21

Wydawca:		
Wiadomości Rolnicze Polska Sp. z o.o.
Adres:		
ul. Wojska Polskiego 55, 72-100 Goleniów
NIP:		
856-17-16-757
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS
KRS:		
0000174080
Internet:		
www.wrp.pl
E-mail:		
wrp@wrp.pl
Redakcja gazety:
redakcja@wrp.pl
Tel:		
091 885 4490, 091 418 27 22
Fax:		
091 885 4491

WR-155/08

• Odstąpię leasing ciągnika
Deutz Fahr 150kM, tel. 050317-63-31
WR-171/08

• Sprzedam 250 ha gruntów
rolnych (nieużytki), gm.
Dzierzgowo, pow. Mława,
mazowieckie, tel. 0502-2220-78
WR-172/08

• Sprzedam działkę o pow.
15 400 m2, uzbrojoną (prąd,
woda) we wsi Dalanówek,
woj. mazowieckie, 7 km od
Płońska, przylegającą do
trasy nr 7, tel. 0502-22-2078

Usługi agrotechniczne i
załadunkowe, zachodniopomorskie, tel. 0503176-331
Łubianki – producent,
drewniane – 0,80 zł,
plastikowe – 1,20 zł, tel.
0604-69-60-94
WR-167/08

Używane wyposażenie
chlewni: klatki, boksy,
karmniki, paszociągi.
Tel.: 0506-48-27-66;
0501-17-17-49.

• Sprzedam owce wrzosówki,
tel. 091/407-19-77, 0609-6460-96
Kupię siano. 0695-470781
WR-169/08

WR-055/08

WR-171/08

WR-172/08

WR-173/08

Skup rzepaku z całej
Polski, kontraktacje, tel.
+48 510859983.
Kupię łąki w woj.lubuskim. 0691-999-888
WR-169/08

OKNA plastikowe
do obór, chlewni,
pomieszczeń gospodarczych, różne rozmiary. Cena od 140,00 do
200,00 zł. 065/540-1807, 0697-966-871.

WR- 234/07

WR-235/07

Kombajny, sieczkarnie, prasy, ciągniki, hedery do kukurydzy, brony talerzowe, pługi i inny sprzęt rolniczy.
Możliwość kredytu i transportu. Łask-Orchów 172, 98100 Łask, 043/675 86 31, 604 966 560, www.aron.pl.
WR-163/08

Szukasz pracownika lub
zatrudnienia w sektorze
rolnym? Agencja pracy
w rolnictwie. 086/273 61
92, www.agropraca.pl

Agregaty prądotwórcze, spawalnicze i rolnicze napędzane WOM różnej mocy; motopompy, wynajem
agregatów. Tel.: 061/818-84-77, kom. 696-480-189,
www.navstar.pl, biuro@navstar.pl

WR-115/08

WR-147/08

Firma oferuje wyposażenie obory:

Z D O S TA WĄ

Dojarki konwiowe nowe
Dojarki przewodowe - nowe i używane Duńskie SAC
Schładzalniki do mleka - Nowe i używane
Pastuchy elektryczne - najlepsze na rynku polskim
Schładzalniki nowe - PROMOCJA

DO

K L I E N TA

Tel: (22) 731 16 60, 731 64 16 lub kom: 696 209 772

&IRMA -%24%.3 0/,!.$ 3P Z OO SPRZEDAWCA POLIESTROWYCH SILOSÐW
PASZOWYCH BELGIJSKIEGO PRODUCENTA -ERTENS )NDUSTRIAL 0RODUCTS
Z SIEDZIB W :EJWSI -AEJ POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO

$O ZADAÎ ZATRUDNIONEJ OSOBY NALEEÃ BÇDZIE
POSZUKIWANIE NABYWCÐW KRAJOWYCH ORAZ UTRZYMYWANIE DOBRYCH RELACJI
Z DOTYCHCZASOWYMI ODBIORCAMI
DZIAANIA INFORMACYJNE PROMOCYJNE I MARKETINGOWE
SKADANIE RAPORTÐW SPRZEDAOWYCH KIEROWNICTWU FIRMY

Ośrodki Doradztwa Rolniczego...
... oraz w wielu innych organizacjach oraz firmach z rynku rolniczego.

Cennik reklam 2009
Pierwsza strona:

Ostatnia strona:

Schładzalniki do mleka,
dojarki – nowe i używane. Zamiana, serwis,
gwarancja. 046/833-0727, 0505-039-888.

254 x 350 mm
13 662 PLN

WR-238/07

Jałowice hodowlane
cielne HF. Tel. 052/32700-61, 0608-686-667.
WR-119/08

210 x 100 mm
3 500 PLN

125 x 100
mm
2 100 PLN

Reklamy wewnątrz numeru:
Moduł 1/1:

Moduł 1/2:

Kupię las w woj.lubuskim. 0721-629-041
WR-169/08

PPHUT TAMA
EXPORT-IMPORT ANDRZEJ TAMA
Używane ciągniki, kombajny zbożowe,
pługi obrotowe, agregaty uprawowe,
prasy zwijające
Stary Olesiec 24a, 63-313 Chocz
tel. (062) 741 51 68, 0 608 386 577
0 606 453 049
Trasa nr 442 Września-Kalisz

Tanie inkubatory
i odchowalniki
do wylęgu kur,
kaczek, papug itp.
80 typów

CENA
OD 450 zł

RATY

FUH WALEŃSKI
Droga Starogardzka, 63-800 Gostyń
tel. 065 572 34 62, kom. 507 142 764
e-mail: festwo@onet.pl,
www.strusie.pl/fest

254 x 350 mm
12 500 PLN
254 x 175 mm
6 250 PLN

Moduł 1/3:

254 x 120 mm
4 167 PLN

254 x 90 mm
3 125 PLN

Moduł 1/6:

Filtry do dojarek
bańkowych i przewodowych
wszystkie rozmiary
producent: „koral” p.p.H.u
ul. Magazynowa 8 78-200 białogard
tel. 094 312 30 96 kom. 509 911 244
zadzwoń - wysyłamy na nasz koszt
www.filtrydomleka.pl

Moduł 1/4:

Moduł 1/8:

254 x 60 mm
2 083 PLN

125 x 90 mm
1 562 PLN

82 x 135 mm
1 562 PLN

-%24%.3 0/,!.$ 3P Z O O
  :AWIEy 7IELKA :AWIEy -AA  A TEL    
MAIL AG MERTENSPOLSKAPL

PZZHiPD

125 x 175 mm
3 125 PLN

/FERTY WRAZ ZE ZDJÇCIEM PROSIMY PRZESAÃ W TERMINIE  DNI NA ADRES

DYSTRYBUCJA:
Naszą gazetę mogą państwo za darmo dostać w następujących organizacjach:

82 x 350 mm 2 083 PLN

:APEWNIAMY
CIEKAW PRACÇ W MIÇDZYNARODOWEJ FIRMIE
MOLIWOyÃ PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I UMIEJÇTNOyCI JÇZYKOWYCH

Korekta
Ewa Grabowska

prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski, prof. dr hab. Tadeusz Barowicz, doc. dr hab. Kazimierz Jabłoński,
dr Anna Kocoń, dr Tadeusz Wałkowski, dr inż. Tomasz Erlichowski

82 x 350 mm
4 167 PLN

/D KANDYDATÐW OCZEKUJEMY
WYKSZTACENIA MIN yREDNIEGO
DOyWIADCZENIA W SPRZEDAY W BRANY ROLNEJ
KOMUNIKATYWNEJ ZNAJOMOyCI JÇZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO
POSIADANIA PRAWA JAZDY KAT "
GOTOWOyCI DO CZÇSTYCH PODRÐY PO KRAJU
WYSOKIEJ MOTYWACJI DO PRACY
ATWOyCI NAWIZYWANIA KONTAKTÐW BIZNESOWYCH
UMIEJÇTNOyCI PRACY POD PRESJ CZASU I WYNIKU
ZNAJOMOyÃ JÇZYKA ROSYJSKIEGO s BÇDZIE DODATKOWYM ATUTEM

Współpracownicy
Jacek Białek, Anna Nieróbca, Krzysztof
Mikulski, Joanna Kaźmierczak-Błocisz,
Adam Kupczyk

125 x 350 mm
6 250 PLN

30%#*!,)349 $3 302:%$!9

Lidia Janiak, marketing, tel. 091407 32 16, kom. 0515 293 631, lidia@wrp.pl
Jagoda Szwed, marketing, tel. 091 407 32 15, kom. 0503 188 438, j.szwed@wrp.pl
Paweł Kochanek, grafika, dtp, webtv, tel. 091 885 44 92, p.kochanek@wrp.pl
Per Jørgensen, tel. +45 633 825 22, per@landbrugnet.dk, j. duński, j. angielski
Justyna Kniaź, księgowa, prenumerata, tel. 091 418 27 22, j.kniaz@wrp.pl

82 x 100
mm
1 400 PLN

Zgarniacze hydrauliczne
Maty legowiskowe - Promocja do końca roku
Przegrody stanowiskowe do obór uwięziowych
i wolnostanowiskowych - PRODUCENT
Poidła
Wozy paszowe - STORTI

Anna Arabska, dyrektor wydawnictwa, tel. 091 407 26 53, kom. 0501 656 483, anna@wrp.pl
Daniel Alankiewicz, red. naczelny gazety, tel. 091 407 25 43, kom. 0509 239 495, d.alankiewicz@wrp.pl
Marcin Simiński, red. naczelny portalu WRP, tel. 091 407 25 94, kom. 0509 239 496, redakcja@wrp.pl
Ewa Grabowska, dziennikarz - hodowla zwierząt, uprawa roślin, kom. 0506 212 598, ewa@wrp.pl
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