Wicepremier, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Deputy Prime Minister and Minister
of Agriculture and Rural Development

Drodzy Laureaci!
Dziękuję za ciężka pracę i zaangażowanie.
Życzę nieustającej satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Ladies and Gentlemen!
Dear Winners!
The 28th Gala of the “Farmer of the Year” National Contest is a proof that even in the hard times of a global pandemic, great
results are not entirely off the table. The contest started alongside the political transformation in our country and its story is
full of people, who managed to achieve success in the agricultural industry.
All the positive changes that we have seen happen in rural areas and in agriculture are mainly the doing of people like you
– the winners of the Contest.
The changes introduced by the Law and Justice government are aimed primarily at equalising the standard of living in rural
areas in relation to that in urban areas.
At the same time, we are facing enormous changes in the Common Agricultural Policy, in climate policy and in environmental
protection policies as well. The shift from profit maximisation to sustainable economy – the model of agriculture we already have implemented in Poland – can be considered a beneficial change. We have already worked out solutions submitted to the European Commission. Among them, we have included a number of proposals and suggestions, many of which are a result of extensive consultation.
This transition, however, is not without its risks, which stem from a variety of sources, including the Fit for 55 strategy. The rapid
implementation of new solutions concerning the so-called carbon footprint and CO2 emission allowance trading are a potential
threat to the development of agricultural production in Europe. These are the challenges we are all going to face in the near future.
The awareness of these changes occurring in the contemporary world prompts us to evaluate the actual risks and opportunities. Certainly, we cannot condone ecoterrorism aimed at eradicating livestock farming. Agriculture is a set of interconnected vessels, and animal production is inextricably linked to crop production. Thus, we need to exercise moderation and common sense.
I am convinced that with people like you – winners of the Farmer of the Year contest – we will be able to take advantage
of all the chances and opportunities to overcome the threats.
What is more, you are the living proof showing that success is possible even in difficult times, a shining beacon that spurs
others to action – that is also why the contest has been going on for nearly three decades.
Dear Winners!
Thank you for your hard work and dedication.
I hope that the future will bring you even more satisfaction and happiness in your personal and professional lives.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Henryk Kowalczyk

XXVIII Gala Ogólnopolskiego Konkursu „Rolnik – Farmer Roku” jest dowodem na to, że nawet w trudnych czasach pandemii można uzyskiwać
bardzo dobre wyniki. Konkurs jest rówieśnikiem przemian ustrojowych
w naszym kraju. Jego historia to historia ludzi sukcesu w branży rolnej.
Wszystkie korzystne przemiany na obszarach wiejskich i w rolnictwie to
przede wszystkim zasługa takich ludzi jak Państwo – Laureaci Konkursu.
Zapoczątkowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmiany służą
przede wszystkim wyrównywaniu poziomu życia na wsi w stosunku do
poziomu życia w mieście.
Jednocześnie czekają nas ogromne zmiany we Wspólnej Polityce
Rolnej, w polityce klimatycznej i w ochronie środowiska. Za korzystne
należy uznać odejście od maksymalizacji zysku na rzecz gospodarki
zrównoważonej, czyli do takiego modelu rolnictwa, jaki funkcjonuje
w Polsce. Przygotowaliśmy rozwiązania, które zostały już przekazane
do Komisji Europejskiej. Zawarliśmy w nich szereg propozycji, z których
wiele powstało w wyniki bardzo szeroko prowadzonych konsultacji.
Jedocześnie pojawiają się też zagrożenia związane np. z programem
Fit for 55. Zbyt szybkie wprowadzanie rozwiązań dotyczących tzw. śladu
węglowego, handlu uprawnieniami emisji CO2 stanowią potencjalne
zagrożenie dla rozwoju produkcji rolnej w Europie. Z takimi wyzwaniami
przyjdzie się nam mierzyć w najbliższym czasie.
Świadomość kierunków, w które zmierza współczesny świat każe nam
twardo oceniać realne szanse i ryzyka. Z pewnością nie możemy się godzić
na ekoterroryzm zmierzający do likwidacji hodowli zwierząt gospodarskich. Rolnictwo to zespół naczyń połączonych – produkcji zwierzęcej
z produkcją roślinną. Tutaj musi być zachowany umiar i zdrowy rozsądek.
Jestem przekonany, że z takimi ludźmi jak Państwo, dzisiejsi laureaci
Konkursu „Rolnik- Farmer Roku” jesteśmy w stanie zarówno wykorzystać
wszelkie szanse i możliwości, jak i pokonać zagrożenia.
Jednocześnie Państwa przykład jest najlepszym dowodem na to, że
można osiągać sukcesy nawet w trudnych czasach. Taki przykład pociąga również innych do działania, czego dowodem jest blisko 30-letnie
istnienie konkursu.
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ZASÓB

WŁASNOŚCI ROLNEJ
SKARBU PAŃSTWA
Wielkość Zasobu to 1 mln 355 tys. ha
państwowej ziemi
Dzierżawa podstawową formą
zagospodarowania nieruchomości rolnych
Grunty wydzierżawione stanowią
1 mln 63 tys. ha
Atrakcyjna oferta terenów inwestycyjnych
oraz obiektów zabytkowych
Nieodpłatne przekazywanie gruntów
samorządom na realizację celów własnych
Bezzwrotna pomoc ﬁnansowa na budowę dróg
i chodników oraz modernizację urządzeń, obiektów
ene
i sieci energetycznych,
wodno-kanalizacyjnych,
ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych

www.kowr.gov.pl

p.o. Dyrektor Generalny
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa
Acting Director-General
National Support Centre for Agriculture

Dear All,
“Farmer of the Year” competition is one of the most prestigious in our country. Essential to success are knowledge
and skills, experience and mobilisation, as well as determination in pursuit of the goal. A bit of luck is also needed – to
find a new outlet for your products, and avoid floods or droughts. Apart from that, the participants’ farms go through
an in-depth, multi-stage assessment. Nobody becomes a laureate just by chance.
You have modern, effective and efficient farms that yield very good economic results. Thanks to your work, Poland
sees a consistently positive trade balance. This proves that Polish rural areas have learnt to overcome various barriers
and seize opportunities more and more effectively. Farms and agricultural holdings have to develop continuously to
succeed. Sound competition and self-improvement – those are the ideas behind this competition.
I am pleased to say that, in the implementation of your plans, you are helped by the National Support Centre for
Agriculture (KOWR), an institution that has been the advocate and patron of this competition ever since its beginning.
The KOWR is the main institution that implements instruments of promotion policy in the agri-food sector. Most of
our activities are carried out under the “Polska smakuje” (“Poland tastes good”) graphic symbol, satisfying the need
for a single, visible brand of Polish food for consumers. Organic farming, responsible purchasing choices as well as
consumer patriotism are also promoted. The KOWR actively participates in fairs and trade missions abroad, inviting
small and medium food producers to take part in them. The KOWR’s specialists help to organise visits at trading venues
and arrange business meetings.
Dear Laureates, I would like to congratulate you on receiving the “Farmer of the Year” title! May the “Golden Apple”
award, the token of your victory in the competition, remind you that your farms are among the best, and motivate for
further action! To all the participating farms, I hope to see you among the laureates in the next edition!

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Małgorzata Gośniowska-Kola

Konkurs Rolnik – Farmer Roku należy do najbardziej prestiżowych
w naszym kraju. Aby osiągnąć w nim sukces niezbędna jest wiedza
i umiejętności, doświadczenie i mobilizacja oraz determinacja
w dążeniu do celu. Przydaje się również odrobina szczęścia, aby
zdobyć nowy rynek zbytu dla swoich produktów, uniknąć powodzi
lub suszy. Poza tym gospodarstwa rolne uczestników poddawane
są wieloetapowej, gruntownej ocenie. Nikt w gronie laureatów nie
znajdzie się przypadkowo.
Macie Państwo nowoczesne, efektywne i wydajne gospodarstwa
rolne osiągające bardzo dobre wyniki ekonomiczne. To dzięki
Waszej pracy Polska systematycznie odnotowuje dodatni bilans
wymiany handlowej. Dowodzi to, że polska wieś nauczyła się pokonywać różne bariery oraz coraz efektywniej wykorzystywać szanse.
Aby osiągnąć sukces gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne muszą
nieustannie się rozwijać. Zdrowa rywalizacja i samodoskonalenie
to idee tego konkursu.
Miło mi poinformować, że w realizacji Państwa planów uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – instytucja, będąca
orędownikiem i patronem tego konkursu od samego początku.
KOWR jest głównym ośrodkiem wdrażającym instrumenty polityki
promocji w sektorze rolno-spożywczym. Większość przeprowadzonych działań realizowana jest w oparciu o wykorzystanie znaku
graficznego „Polska smakuje”, co jest odpowiedzią na konieczność
zbudowania jednej zauważalnej dla konsumentów marki polskiej
żywności. Promowane jest także rolnictwo ekologiczne oraz odpowiedzialne decyzje zakupowe i patriotyzm konsumencki. KOWR
aktywnie bierze udział w targach i misjach gospodarczych poza
granicami kraju, do uczestnictwa w których zaprasza m.in. małych
i średnich producentów żywności. Specjaliści z KOWR pomagają
w organizacji wizyt w punktach handlowych, a także aranżują
spotkania biznesowe.
Drodzy Laureaci, gratuluję Wam tytułu „Rolnika – Farmera
Roku”. Życzę, aby statuetka „Złotego Jabłka” – symbol zwycięstwa
w konkursie przypominała Wam, że Wasze gospodarstwa należą
do najlepszych, a jednocześnie pobudzała do dalszego działania.
Natomiast gospodarstwom biorącym udział w tym konkursie, życzę,
aby w kolejnej edycji znalazły się w gronie laureatów.
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Rektor Politechniki Bydgoskiej
Im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
The Rector Bydgoszcz University of
Science and Technology

Ladies and Gentlemen,
The “FARMER OF THE YEAR” Competition is one of the oldest
of this kind in Poland, promoting modern agriculture and the application of EU funds for the development of the Polish countryside.
For 28 years it has been awarding leaders in agricultural production, farming innovations, environmental protection and
cooperation with scientific and research institutions.
We are the largest technical-scientific university of the kujawsko-pomorskie province and we have supported this
initiative for many years. This year is the first for our University to give patronage to this noble cause under the new
name of Bydgoszcz University of Science and Technology. This significant change is to emphasize our engineering
background and clearly indicate the direction in which we want to develop. This transformation has been expected not
only by the academic community, but also by the business and economic environment. Interdisciplinarity, experience
and cooperation with practitioners shall constitute the core of academic instruction as well as scientific and research
activities. Our faculties shall foreground a practical profile with the majority of classes, laboratories, and extended internships realised in close cooperation with the leaders of various industries in the region and the country, the leaders
of Polish agriculture including.
I would like to congratulate and express my appreciation to all winners of the FARMER of the Year competition.
May your achievements not only give rise to personal satisfaction and pride, but also become an inspiration for others. I would like to thank the organisers for their commitment in the promotion of modern agriculture and wish them
further success and prosperity.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

prof. dr hab. inż. Marek Adamski

ROLNIK – FARMER ROKU jest jednym z najstarszych plebiscytów w kraju, promującym nowoczesne rolnictwo i wykorzystanie
funduszy unijnych na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 28 lat nagradza liderów w zakresie produkcji rolnej, wdrażania innowacji
w gospodarstwach, ochrony środowiska czy współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi.
PBŚ jako największa Uczelnia techniczno-rolnicza województwa kujawsko-pomorskiego od wielu lat wspiera tę inicjatywę. Jej
najnowszej edycji patronujemy po raz pierwszy jako Politechnika
Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Poprzez zmianę nazwy
chcemy podkreślić inżynierski rodowód oraz jasno wyznaczyć
kierunek, w którym chcemy się rozwijać. Przekształcenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Politechnikę jest
inicjatywą oczekiwaną nie tylko przez społeczność akademicką,
ale również otoczenie biznesowo-gospodarcze. Interdyscyplinarność, doświadczenie i współpraca z praktykami – na tych trzech
filarach opierać będziemy działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą. Stawiamy na kierunki o profilu praktycznym z przeważającą liczbą ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, wydłużonym
okresem praktyk, realizowane w ścisłej współpracy z liderami
poszczególnych branż w regionie i kraju, w tym także liderami
polskiego rolnictwa.
Wszystkim Laureatom konkursu ROLNIK – FARMER ROKU
składam serdeczne gratulacje i przekazuję wyrazy uznania. Niech
Państwa osiągnięcia będą nie tylko powodem osobistej satysfakcji
i dumy, ale staną się także inspiracją dla innych. Organizatorom
plebiscytu dziękuję za zaangażowanie na rzecz promowania nowoczesnego rolnictwa i życzę wielu kolejnych sukcesów.
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Ośrodek Hodowli Zarodowej
“GARZYN” Sp.z o.o.
Garzyn, ul. Leszczyńska 34
64–120 Krzemieniewo
tel. +48.65.536.60.50
mail: sekretariat@garzyn.pl
www.ohz-garzyn.pl

POLSKA HODOWLA KRAJOWYCH
RAS MATECZNYCH WBP I PBZ

Ośrodek Hodowli Zarodowej „GARZYN” Sp. z o.o. należy
do grupy spółek strategicznych Skarbu Państwa - nadzorowanych przez KOWR - prowadzących hodowlę zwierząt
na terenie woj. wielkopolskiego i podlaskiego. Misją spółki jest prowadzenie hodowli zwierząt na najwyższym poziomie w celu zaspakajania potrzeb polskiego rolnictwa.
OHZ „GARZYN” gospodaruje na areale 3805 hektarów.

Pogłowie bydła mlecznego to ponad 4100 szt., w tym
1410 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wydajność najlepszej obory to ponad 13000 kg mleka. Stado
jest wolne od BVD-MD. Oferujemy sztuki najwyższej jakości : buhaje hodowlane oraz jałowice cielne o wysokich indeksach hodowlanych.
W Brylewie prowadzimy hodowlę zarodową SPF (zwierzęta wolne od specy�icznych patogenów) krajowych ras
matecznych trzody chlewnej ras WBP i PBZ. Stado podstawowe to 300 loch. Możliwa produkcja to 4 tys. loszek
i 1 tys. knurków kwali�ikowanych rocznie.

Hodowla zarodowa owiec rasy merynos polski prowadzona jest w Garzynie od 1919 roku. Stado podstawowe
obecnie liczy 150 matek MPS. Tryki i maciorki charakteryzują się bardzo dobrą budową i mięsnością. Plenność stada wynosi 145%, a płodność 95%. Prowadzimy
sprzedaż sztuk do hodowli oraz jagniąt rzeźnych.
Ekstensywnie utrzymujemy też ponad 20 sztuk szkockiego bydła Highland. Są atrakcją wizerunkową. Chętnie
przekazujemy sztuki do gospodarstw agroturystycznych, ogrodów zoologicznych i chowu amatorskiego.
W ramach prowadzonej działalności oferujemy żywiec
wołowy i wieprzowy, warchlaki, zboża konsumpcyjne
i paszowe, kukurydzę, buraki cukrowe i rzepak.

WARCHLAKI, LOSZKI I KNURKI HODOWLANE
SPF-WOLNE OD PATOGENÓW ŚWIŃ

Maciej Mularski

Prezes Stowarzyszenia
The President of the Association

Ogólnopolski Konkurs Rolnik – Farmer Roku ma już 28 lat. Przez te
lata zmieniał się tak, jak zmieniało się polskie rolnictwo. Obecnie jest
ważnym wydarzeniem w skali kraju i trwale wpisał się w harmonogram
imprez rolniczych. Ostatni rok z powodu pandemii koronawirusa nie
był łatwy dla codziennego życia, a tym samym dla organizacji konkursu. Zmuszeni byliśmy odwołać szereg imprez, spotkań i wyjazdów
studyjnych z udziałem członków stowarzyszenia. Mimo licznych utrudnień, na szczęście udało się przeprowadzić XXVIII edycję konkursu.
Kapituła Konkursu, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa epidemicznego, zwizytowała prawie wszystkie gospodarstwa finalistów
i wyłoniła laureatów. Cieszy nas fakt, że do naszego grona dołączają
kolejni najlepsi rolnicy w kraju. W rolnictwie nadal nie brakuje ludzi
przedsiębiorczych, aktywnych i otwartych na zmiany. Finaliści konkursu to rolnicy, którzy odnoszą sukcesy nie tylko w produkcji i modernizacji gospodarstw, ale także w handlu na rynkach światowych.
Ufamy, że w ich ślady pójdzie wielu naśladowców, ponieważ nic tak
nie przemawia do ludzkiej wyobraźni, jak namacalne przykłady tych,
którzy osiągnęli sukces. Uczestnikom tegorocznej edycji konkursu
i wszystkim kolegom rolnikom życzymy dalszych sukcesów w rozwoju
swoich gospodarstw i przedsiębiorstw, a także w życiu osobistym.
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Szanowni Pañstwo!

Teresa Kucharska

Przewodnicząca
Kapituły Konkursu
The Chair of the Competition
Committee

Adam Jeznach

Wiceprezes Stowarzyszenia
The Vice President of the Association

The National Farmer of the Year Competition is in its 28th edition.
Over the years it has changed just like Polish agriculture. It is now an
important event on a national scale and has become a permanent
part of the schedule of agricultural events. The last year was not easy
for everyday life due to the coronavirus pandemic and thus for the
organisation of the competition. We were forced to cancel a number
of events, meetings and study trips with the participation of members of the association. Despite numerous difficulties, fortunately
we managed to carry out the 28th edition of the competition. The
Competition Jury, observing all the rules of epidemic safety, visited
almost all finalist farms and selected the winners. We are pleased
that we are joined by the next best farmers in the country. There is
still no shortage of enterprising, active and open-minded people in
agriculture. The finalists of the competition are farmers who are successful not only in production and modernisation of their farms but
also in trade on world markets. We trust that they will be followed by
many followers, because nothing appeals to the human imagination
more than tangible examples of those who have achieved success.
We wish the participants of this year’s edition of the competition and
all our fellow farmers further successes in development of their farms
and enterprises, as well as in their personal lives.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Ladies and Gentlemen!

Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel. 508 066 533, 604 988 818,
e-mail: biuro@farmer-roku.pl, www.farmer-roku.pl
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OD POKOLEŃ
WSPIERAMY POLSKIE ROLNICTWO

Chcesz nas
bliżej poznać?
Znajdź nas i polub na

facebook/ANWILSA

Nowoczesna wieś także dzięki ARiMR
402 mld zł – taką kwotę przez blisko 28 lat swojej działalności przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funduszy krajowych i europejskich na rozwój polskiej wsi, zmieniając na dobre jej krajobraz, potencjał gospodarczy
i warunki życia mieszkańców.

Unowocześniamy rolnictwo i przetwórstwo
Do końca listopada 2021 r. 217,2 mld zł otrzymali rolnicy za pośrednictwem ARiMR w ramach płatności bezpośrednich, które zwiększają dochody gospodarstw i poprawiają ich kondycję ekonomiczną. Z kolei na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Agencja przekazała od 2002 r. łącznie niemal
139 mld zł.
Dzięki tym środkom m.in. zmodernizowano tysiące gospodarstw, wyposażono je w ponad 655 tys. maszyn i urządzeń rolniczych,
utworzono i unowocześniono prawie 3,7 tys. zakładów przetwórczych, powstały setki grup producentów rolnych, a małe, rodzinne gospodarstwa otrzymały szansę na rozwój, z której – w ramach premii na restrukturyzację – skorzystało do tej pory blisko
45 tys. z nich.

Pomagamy rolnikom w sytuacjach kryzysowych
Praca na wsi jest obarczona dużym ryzykiem. Mimo zaangażowania i wysiłku, niezależne od rolnika czynniki zewnętrzne, jak
np. klęski żywiołowe, niekorzystne zjawiska pogodowe, nieprzewidziane zdarzenia, potrafią pozbawić go spodziewanych plonów
i zysków. ARiMR stara się pomagać w tych nadzwyczajnych sytuacjach. Susza, ASF, COVID-19 – to tylko przykłady kryzysowych
zdarzeń, w których Agencja udzielała pomocy finansowej z budżetu krajowego.
W ramach tego wsparcia od początku funkcjonowania do grudnia 2021 roku Agencja wypłaciła różnym grupom beneficjentów
ponad 29 mld zł. Tylko w minionym roku po kilkaset milionów złotych trafiło m.in. do producentów trzody chlewnej z obszarów
objętych ASF na wyrównanie dochodów ze sprzedaży świń czy do rolników, którzy musieli zutylizować padłe zwierzęta.

Wspieramy aktywność lokalnych społeczności
ARiMR dofinansowuje działalność kół gospodyń wiejskich. Pełnią one ważną rolę w życiu małych wspólnot. Integrują społeczność, pielęgnują więzi międzypokoleniowe, organizują lokalne wydarzenia i święta, propagują zdrowy styl życia i kultywują polskie tradycje. Od 2018 r., kiedy to ruszył program wsparcia, ARiMR wypłaciła kołom prawie 135 mln zł. Możliwość otrzymania
dotacji sprawia, że z roku na rok rośnie ich liczba. W 2021 r. ze wsparcia skorzystało ponad 10 tys. kół – rok wcześniej było ich
o kilkaset mniej.

Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców terenów wiejskich
Misją ARiMR jest także bezpośrednia pomoc mieszkańcom terenów wiejskich – nie tylko rolnikom. Warto wspomnieć chociażby
o akcji przekazywania uczniom wiejskich szkół kamizelek odblaskowych, czy też o wyposażeniu kilkuset przedszkoli i innych
placówek oświatowych z gmin wiejskich w zestawy edukacyjno-dydaktyczne. W czasie pandemii, która wymusiła naukę zdalną,
uruchomiony został też program dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla uczących się dzieci z rodzin rolniczych.
Od wielu lat Agencja współpracuje również z Państwową oraz Ochotniczą Strażą Pożarną – organizuje wspólne kampanie informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na wsi, jak również wyposaża strażaków w torby ratownictwa medycznego. Wśród aktywności
ARiMR można wymienić także cieszące się zainteresowaniem konkursy i szkolenia w formie webinariów dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Staramy się coraz sprawniej pracować na rzecz polskiej wsi
Jak oceniają pracę Agencji rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich? W badaniu „Polska Wieś i Rolnictwo 2021”, przeprowadzonym m.in. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 72,4 proc. korzystających z usług ARiMR ocenia jej działalność
dobrze i bardzo dobrze. Doceniona została przede wszystkim jakość obsługi świadczona przez pracowników Agencji, ich kompetencje i dostępność placówek. Będziemy dokładali wszelkich starań, by wyniki kolejnych badań były jeszcze lepsze.

Gala Finałowa XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
ROLNIK – FARMER ROKU
25 czerwca 2021 r. w Hotelu Crowne Plaza w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU.

Kategoria: przedsiębiorstwa rolnicze
Category: agricultural enterprises
Paweł Baraniak – Prezes
Stadniny Koni Pępowo z siedzibą w Gogolewie

Kategoria: działy specjalne produkcji rolnej
Category: special segments of agricultural
production
Jolanta i Janusz Broda
Warnino 35 B, 78-220 Tychowo

Kategoria: gospodarstwa rodzinne
o alternatywnych źródłach dochodu
Category: family farms with alternative source
of income
Agnieszka i Krzysztof Cieślikowie
Ambrożów 20, 27-225 Pawłów

Kategoria: gospodarstwa rodzinne – produkcja
wielokierunkowa
Category: family farms – multi – directional
production
Anna i Marcin Dunaj
Lubla nr 289, 38-130 Frysztak

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
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Laureatami XXVII edycji Konkursu i zdobywcami tytułu „ROLNIK – FARMER ROKU” zostali:

13

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
ul. Włocławska 2, 88-220 Osięciny, tel./fax (54) 265-00-38
e-mail: ohzosieciny@gmail.com, internet: www.ohzosieciny.com.pl
Ośrodek Hodowli Zarodowej
Osięciny Sp. z o.o.

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. jest spółką Skarbu Państwa należącą do
struktur Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. OHZ Osięciny Sp. z o.o. położony jest południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jego historia sięga połowy XX stulecia,
kiedy powołano Państwowe Gospodarstwo Rolne Osięciny. Utworzono je z części przedwojennego majątku hrabiego Józefa Skarbka, który został zapisany testamentem Państwu
Polskiemu. OHZ Osięciny przeszedł wiele transformacji i aktualnie gospodaruje na 3000 ha
w trzech powiatach: radziejowskim, włocławskim i aleksandrowskim. Produkcja rolna prowadzona jest w dwóch obszarach: zwierzęcym i roślinnym.
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Od ponad czterdziestu lat celem hodowlanym spółki jest postęp genetyczny w hodowli bydła
mlecznego. Firma zajmuje się:
 produkcją mleka
 produkcją buhajków hodowlanych na potrzeby spółek inseminacyjnych oraz indywidualnych
hodowców
 produkcją i sprzedażą jałówek cielnych
 produkcją i sprzedażą embrionów bydlęcych
OHZ Osięciny zarządza stadem liczącym 1200 krów. Produkcja mleka odbywa się w czterech
fermach: Chotel, Jarantowice, Michałowo, Osięciny.
Całkowita ilość zwierząt to około 2600 sztuk. Młodzież żeńska zlokalizowana jest w dwóch
wychowalniach jałówek: Latkowo, Morzyce.
Wartość genetyczna stada krów wyceniana jest krajowym indeksem hodowlanym PF: produkcja i funkcjonalność.
W pracy hodowlanej w grupie jałówek wykorzystujemy wycenę genomową. Połowa urodzonych jałówek poddawana jest tej wycenie, a ich wartość wyrażana jest indeksem gPF.
Obydwa indeksy – PF i gPF – wraz z analizą rodowodów zwierząt są podstawową informacją do realizacji założonego w Spółce programu hodowlanego. Do kojarzeń wykorzystywane są
buhaje o najwyższych parametrach w zakresie typu i budowy oraz składu mleka. Aktualnie preferowane są buhaje cechujące się szczególną transmisją cech związanych z pokrojem zwierząt oraz
ich płodnością. Znakomita większość tych buhajów wyceniona jest metodą GMACE. Młodzież
inseminowana jest nasieniem seksowanym. Precyzyjny dobór par rodzicielskich dokonywany jest
przy wsparciu narzędzi softwarowych.
Wybór buhajów stosowanych w inseminacji traktowany jest w Spółce jako inwestycja w jej
przyszłość.
Równolegle ze stałym wzrostem wartości hodowlanej zwierząt należących do OHZ Osięciny
wzrasta wydajność mleczna krów. W ciągu ostatnich dwóch dekad wydajność roczna naszych
zwierząt wzrosła ponad 50%. Z 8282 kg w 1998 roku do 12689 kg w 2020 roku.
Osiąganie takich wyników poprzedzone jest programowanym wzrostem i rozwojem jałówek.
Cykliczna kontrola masy ciała i wzrostu jałówek pozwala na pierwsze wycielenia w optymalnym
dla rasy HF wieku 720 - 730 dni będącym o kilka miesięcy niższym od średniej krajowej.
Zarząd wraz z kadrą zootechniczną koncentrują się także na zdrowiu zwierząt i ich reprodukcji.
Aktualna długowieczność krów oscyluje wokół wartość 3,5 roku przy średniej wydajności życiowej na poziomie 40 tys. kg mleka. Obydwie wartości znacznie przekraczają średnie dla krów rasy
HF będących pod oceną w Polsce.
Przyjęte procedury w zakresie rozrodu bydła pozwalają uzyskiwać w stadach krów wartość PR
(Preganancy Rate) dochodzącą do 30%.
Walory naszych zwierząt doceniają hodowcy bydła mlecznego, którzy od lat kupują nasze jałówki cielne oraz buhajki hodowlane.
W Ośrodku realizowany jest także program embriotransferu. Zapotrzebowanie hodowców na
materiał hodowlany pochodzący od samic o absolutnie najwyższych cechach skłoniło nas do produkcji embrionów bydlęcych nie tylko na własne potrzeby, ale także do sprzedaży.
Zwierzęta utrzymywane są w obiektach wolnostanowiskowych. Dój odbywa się na halach udojowych typu „rybia ość”. Restrykcyjne przestrzeganie procedur doju pozwala na produkcję mleka o
niskim poziomie bakterii (do 10 tys./ml) i komórek somatycznych (180 -200 tys. /ml).
Zwierzęta karmione są w systemie TMR (Total Mixed Ration). Wszystkie pasze objętościowe
niezbędne dla naszych zwierząt pochodzą w własnej produkcji. Kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka z lucerny, prasowane wysłodki buraczane oraz siano z lucerny stanowią podstawę diety
naszych zwierząt. Uzupełniają ją pasze treściwe, mineralne oraz dodatki funkcyjne.
Nasze wyniki produkcyjne, hodowlane, a także typ mleczny naszych zwierząt znalazły uznanie
w ostatnich latach w wielu gremiach. Zwierzęta utrzymywane w naszych fermach z roku na rok
zwiększają swoją wydajność.
W 2019 r. rozpoczęto realizację inwestycji polegającej
na budowie czterech instalacji fotowoltaicznych w czterech gospodarstwach Spółki. W 2020 r. instalacje takie
powstały w dwóch kolejnych
gospodarstwach.

Nasz wkład w polskie rolnictwo, polską hodowlę został zauważony i nagrodzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej. W 2019 Prezydent Andrzej Duda
wręczył na ręce Prezesa Zarządu Janusza Zaremby list gratulacyjny dla Ośrodka za wkład w polską hodowlę bydła mlecznego.

Dumą hodowli są krowy, które w trakcie swojego życia przekroczyły produkcję 100 000 kg mleka. W historii naszej hodowli takich krów jest ponad 90.
W roku 2020 wielkość tą osiągnęło 16 krów. Zwierzęta te zostały uhonorowane indywidualnymi statuetkami.

PRODUKCJA ROŚLINNA:
Produkcja roślinna podporządkowana jest w znacznej części produkcji zwierzęcej. W Spółce
uprawiamy: pszenicę konsumpcyjną, rzepak, kukurydzę na cele paszowe oraz towarowe, lucernę na cele paszowe.
W 2019 roku do struktury zasiewów włączono buraki cukrowe. Warunki glebowe pozwalają na osiąganie wysokich plonów, pomimo położenia pól w okresowo niekorzystnych
warunkach hydrologicznych.

Spółka nieustannie inwestuje w sprzęt rolniczy o dużej wydajności i najnowszych
rozwiązaniach technicznych, pozwalających na stosowanie nowoczesnych technologii.
W 2021 roku na inwestycje w nowoczesny sprzęt przeznaczono rekordową kwotę blisko
6 mln. złotych.
Kadra Ośrodka swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z uczniami szkół i studentami
uczelni rolniczych oraz z hodowcami. Jesteśmy postrzegani jako miejsce krzewienia dobrej
praktyki rolniczej, co jest to dla nas szczególnym zaszczytem.
Uzyskiwane wartości hodowlane, wydajności mleczne i parametry rozrodu plasują nas
na miejscu niekwestionowanego lidera polskiej hodowli bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.

The 27th Final Gala of the Polish National
Competition FARMER OF THE YEAR

Kategoria: gospodarstwa rodzinne
– hodowla bydła
Category: family farms – cattle breeding
Maria i Roman Kaczmarkowie
Gajdy 10, 14-230 Zalewo

Kategoria: Gospodarstwa rodzinne – hodowla
trzody chlewnej
Category: family farms – pigs breeding
Agnieszka i Mateusz Kuleccy
Sadłuki 25, 82-433 Mikołajki Pomorskie

Kategoria: ogrodnictwo i szkółkarstwo
Category: horticulture and nursery
Anna i Ryszard Nowakowscy
Lewiczyn 77A, 05-622 Belsk

Kategoria: gospodarstwa rodzinne
– produkcja roślinna
Category: family farms – plant production
Gabriela i Krzysztof Stachowicze
Siedlec, ul. Wrocławska 14, 55-095 Mirków
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On June 25th 2021, at the Crowne Plaza in Warsaw, the official closing of the 27th edition of the National Competition FARMER OF THE YEAR took place.
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Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
– organizator Konkursu

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawione praw publicznych, bez względu na miejsce stałego zamieszkania, pod warunkiem,
że reprezentują bezpośrednio podmioty związane z produkcją, dystrybucją i usługami z branży rolniczej, a także
są finalistami Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK – FARMER ROKU.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia
Zarząd:
Rada Programowa:

Komisja Rewizyjna:

Sekretariat:

Maciej Mularski – Prezes
Teresa Kucharska – Wiceprezes
Adam Jeznach – Wiceprezes
Adam Oler – Przewodniczący
Ryszard Chaberski
Maria Będzikowska
Zofia Mieszkowska
Leszek Kamiński
Wojciech Pruszkowski
Mirosław Ignaszak
Ryszard Błaszkiewicz
Ryszard Kruziński
Grzegorz Goc – Przewodniczący
Iwona Żołnierkiewicz
Leon Maślanka

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
– propagowanie na terenie kraju idei nowoczesnego gospodarowania, zaradności i pomysłowości w rolnictwie,
– integrowanie środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców przemysłu rolniczego w zakresie wprowadzania nowych technik i technologii,
– reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz krajowych producentów, dystrybutorów i usługodawców,
o ile wyrażą oni wolę reprezentowania ich przez Stowarzyszenie,
– współpraca z samorządem terytorialnym i organami administracji państwowej w sprawach dotyczących
rolnictwa,
– organizacja konkursów na najlepszych producentów rolnych (produkcja, handel, usługi),
– reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kontaktach z odpowiednimi organizacjami innych krajów
oraz organizacjami międzynarodowymi,
– inicjowanie i organizowanie programów działań o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym dotyczących
branż reprezentowanych przez Stowarzyszenie,
– opiniowanie i wspomaganie kosztownych w realizacji, ale uznanych za wartościowe projektów wynalazczych,
np. za pośrednictwem specjalnych fundacji,
– popularyzowanie i promowanie nowości technicznych z branży rolniczej,
– wspieranie innych organizacji, które podejmą i będą realizowały cele zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia,
– inspirowanie powstawania i gromadzenia funduszy na wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
– współudział w organizowaniu praktyk rolniczych.
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Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”, założone w 2001 r.
na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z dnia
10 kwietnia 1989 r. z późn. zm.).

Anna Szulc-Kossut

Adres Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
tel. 508 066 533, 604 988 818, e-mail: biuro@farmer-roku.pl, www.farmer-roku.pl
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The “Polish Club FARMER OF THE YEAR” Association
– the organizer of the Competition

Full members of the Association can be natural persons demonstrating full capacity to enter into legal transactions
and who are not deprived of public rights, regardless of their place of permanent residence, provided that they represent entities directly involved in agricultural production, distribution or services and are current or past finalists of the
Countrywide FARMER OF THE YEAR Competition.
Honorary membership of the Association is open to natural persons who have made outstanding contributions in
promoting the Association’s ideas or who have been of service to the Association in another notable way.

Association management team
Board:

Maciej Mularski – President
Teresa Kucharska – Vice President
Adam Jeznach – Vice President

Platform Board:

Adam Oler – Chairman
Ryszard Chaberski
Maria Będzikowska
Zofia Mieszkowska
Leszek Kamiński
Wojciech Pruszkowski
Mirosław Ignaszak
Ryszard Błaszkiewicz
Ryszard Kruziński

Audit Commission:

Secretary:

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

The aims of the Association are:
– to promote around the whole Poland the idea of modern farming , resourcefulness and inventiveness
in agriculture,
– to bring together producers, distributors and contractors in the agricultural industry, and encourage them to introduce
new techniques and technologies,
– to represent Association members and Polish producers, distributors and contractors, according to the agreement to
be represented by the Association,
– to cooperate with local governments and government administrative agencies in agricultural affairs,
– to organize “the best agricultural producer (in production, trade and services) competitions”
– to represent Association members in their dealings with organizations from other countries and with international
organizations,
– to initiate and organize national or regional projects involving the lines of business represented by the
Association,
– to advise on, and provide support for, invention projects that are expensive to carry out but considered valuable,
through special foundations,
– to popularize and promote technological innovations in agriculture,
– to support other organizations that are committed to achieving goals in line with the statutory aims of the Association,
– to encourage fundraising in support of initiatives conforming with the aims of the Association,
– to participate in organizing agricultural trainings.
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The “Polish Club FARMER OF THE YEAR” Association is the organizer of the competition. It was established in 2001
and conducts its activities according to the Law on Associations of 7 April 1989 (Law Gazette No. 20, Item 104, of 10th
April 1989, with later amendments).

Grzegorz Goc – Chairman
Iwona Żołnierkiewicz
Leon Maślanka
Anna Szulc-Kossut

Address of the Association:
Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”
Bydgoszcz University of Science and Technology, ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz, Poland
Phone: + 48 508 066 533, + 48 604 988 818, e-mail: biuro@farmer-roku.pl, www.farmer-roku.pl
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Konferencja w hotelu Amazonka w Ciechocinku

Conference&SPA at the Amazonka Hotel in Ciechocinek
On September 24th 2021 a conference organized by the POLISH CLUB FARMER OF THE YEAR Association took
place at the Hotel Amazonka in Ciechocinek. More than 120 farmers took part in the event. The National Centre of
Agricultural Support and the Chemirol Company were partners of the Conference.
At the first part of the event the farmers – the winners of the 27th edition of the Countrywide COmpetition FARMER
OF THE YEAR were presented. The talk delivered by Mr Krzysztof Bzdęga representing Chemirol attracted a special attention. The second part of the conference started with an introduction provided by Mr Ryszard Kamiński, Undersecretary
of State at the Ministry of Agriculture and Rural Development, Mr Jan Krzysztof Ardanowski, Member of the Sejm and
the head of the Presidential Board for Agriculture and Rural Development, and Mr Wojciech Kędzia, the general head’s
deputy of the National Centre of Agricultural Support. Before the very discussion a brief introduction to the European
Green Plan as the new EU economy neutral to the climate was delivered. Among others, the farmers were interested
in an evaluation of the EU strategy described the the part From the Field To the Table, as well as in the aaproach of the
State toward family farming and animals’ well-being. Of course the conference was the floor of exchanging opinions
and meeting new members of the Association and finally also a get-together in a friendly atmosphere.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
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24 września 2021 roku w Hotelu Amazonka w Ciechocinku odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik- Farmer Roku, w której udział wzięło ponad 120 rolników. Partnerami konferencji byli: Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz firma Chemirol. Konferencja składała się z dwóch części. Część pierwsza poświęcona
była prezentacji rolników - zwycięzców XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku.
W tej części dużym zainteresowaniem cieszył się też referat wygłoszony przez Pana Krzysztofa Bzdęgę, przedstawiciela
firmy Chemirol. Drugą część stanowiła dyskusja nt. Polskiego Ładu dla rolnictwa. Wprowadzenia do dyskusji dokonali
honorowi goście w osobach: Pana Ryszarda Kamińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, posła i przewodniczącego Prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz PanaWojciecha Kędzi, zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przed właściwą
dyskusją przedstawiono zarysy Europejskiego Zielonego Ładu jako nowej neutralnej dla klimatu gospodarki UE. Rolnicy
zainteresowani byli m.in. oceną strategii UE w części Od Pola do Stołu, a także polityką państwa dotyczącą gospodarstw
rodzinnych i dobrostanu zwierząt. Konferencja była też okazją do wymiany poglądów, poznania nowych członków
Stowarzyszenia oraz do miłej zabawy.
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Wizyta w gospodarstwie Państwa Śliwińskich

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

XXVIII EDYCJA

Korzystając z okazji pojawiającej się podczas wizytacji gospodarstw w województwie świętokrzyskim członkowie Kapituły Konkursu Rolnik-Farmer Roku odwiedzili gospodarstwo Państwa Małgorzaty i Waldemara Śliwińskich – finalistów
XV edycji Konkursu. Z ogromną przyjemnością, po sześciu latach od uczestnictwa Gospodarzy w Konkursie, dostrzeżono
dynamiczny rozwój gospodarstwa, zwłaszcza w zdobywaniu nowych rynków krajowych i zagranicznych. Głównym
kierunkiem produkcji nadal jest sadownictwo z przewagą produkcji jabłek, a część sadu zajmują czereśnie i wiśnie.
Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesną chłodnię i sortownię do konfekcjonowania owoców oraz w nowoczesny
sprzęt do pracy w sadach. Państwo Śliwińscy zajmują się również sprzedażą japońskich ciągników marki Kubota oraz
innych maszyn rolniczych i sadowniczych. Członkowie Kapituły Konkursu byli pod wrażeniem ogólnego rozwoju gospodarstwa i permanentnego zaangażowania Gospodarzy w działalność społeczną w swoim regionie.

A visit at the Śliwinski family farm
During the process of visits at farms entered to the 28th edition of the Competition by authorities of the Świętokrzyskie
(Holy Cross) Voivodeship the members of the Competition Committee used the opportunity for a re-visit at the Mrs
Małgorzata and Mr Waldemar Śliwinski farm. They were finalists of the 15th edition. With an utmost pleasure, after
six years the Hosts took part at the Competition, the Committee members noted a dynamic development of the farm,
especially in opening of new domestic nad international markets to their products. Horticulture remains their main
production objective with a domaining apple crop. A part of the orchard in under sweet cherry and sour cherry. The
farm is fitted with a modern cool house and a sorting installation for fruit confectioning. New equipment for work at
the orchard is also there. Mr and Mrs Śliwiński deal with selling of the Kubota Japanese tractors and other argicultural
and orchard machines. The Committee members were impressed by a general development of the farm and their
permanent engagement of the Hosts in activities of the regional society.
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Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o.
jest jedną ze spółek hodowli zwierząt, podlegających
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.
Początki działalności sięgają 1950 roku, a pod obecną
firmą Spółka istnieje od 1993 roku, gospodarując na
terenie powiatu rawickiego (pd-zach Wielkopolska) na
obszarze 2,6 tys. ha.
Głównym kierunkiem działalności spółki jest hodowla
bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
odmiany czarno-białej.
Nadrzędnym celem prac hodowlanych jest uzyskanie
postępu genetycznego w zakresie cech mlecznych, doskonalenie cech typu i budowy oraz cech funkcjonalnych (zdrowie, rozród).
Misją Spółki jest udział we wdrażaniu postępu biologicznego w polskim rolnictwie, którego efektem będzie
wzrost jego konkurencyjności, zwłaszcza przez możliwość uzyskania oszczędności nakładów środków produkcji na jednostkę produktu, poprawę jakości uzyskanej produkcji, jak również ograniczenie negatywnego
wpływu rolnictwa na środowisko naturalne.

Oferta:

• Jałówki cielne rasy PHF odm. czarno-białej

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buhaje hodowlane rasy PHF odm. czarno-białej
Krowy pierwiastki
Buhaje do krycia naturalnego
Maciorki i tryczki hodowlane ras merynos
polski i suﬀolk
Żywiec wołowy
Jagnięta rzeźne
Mleko surowe
Zboża paszowe i konsumpcyjne
Buraki cukrowe
Rzepak

Hodowla Zarodowa Zwierząt

„ŻOŁĘDNICA” Sp. z o.o.
Żołędnica 41, 63-900 Rawicz
tel. 65 546 67 00
info@zolednica.pl, www.zolednica.pl

VIII Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej

8th Agricultural Forum of Gazeta Pomorska
(Pomeranian Newspaper)
On October 1st 2021 the Bydgoszcz Trade-Exhibition Centre hosted the 8th Agricultural Forum organized by Gazeta
Pomorska. Members of the POLISH CLUB FARMER OF THE YEAR Association take part in this event for already a couple of years. The first part of the Forum was arranged in the form of eight thematic discussion panels. During one of
them Mr Mateusz Kulecki, the winner of the 27th edition of the Countrywide Competition FARMER OF THE YEAR was
one of the panelists due to his activities on YouTube (a channel abbreviated as ‘kula’). The idea of the panel was: Once
neighbours, nowadays youtubers. Some time ago a neighbour-to-neighbour help has been developed, today youtubers
exchange their experiences, suggest solutions to farming problems, perform evaluations, etc. This communication form
is preferred mostly by younger farmers.
Former and actual heads of the Ministry for Agriculture and Rural Developent took part in the second part of the
Forum. As before, the discussion concentrated on the European Green Plan: how the possibile threat can be changed
to an interesting opening for Polish farmers?
After the Forum was closed, a celebration of rewarding the winners of the competitions ‘Village Mayor and Farmer
of the Year’ was opened.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
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Pierwszego października 2021 roku w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbyło się VIII Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej. Członkowie stowarzyszenia Polski Klub Rolnik Farmer Roku od kilku lat biorą w nim aktywny
udział. W pierwszej części uczestnicy mogli skorzystać z wybranych przez siebie spośród ośmiu merytorycznych paneli
dyskusyjnych. Podczas jednego z nich Pan Mateusz Kulecki, laureat XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku, był referentem z tytułu swojej aktywności na YouTube (jako „kula”). Myślą przewodnią tego panelu było:
Kiedyś sąsiedzi – dziś youtuberzy. Kiedyś rozwijała się sąsiedzka pomoc, dziś youtuberzy opowiadają o rozwiązaniach
w swoich gospodarstwach, podpowiadają i oceniają. Ta forma komunikowania się staje się bardzo popularna wśród
młodszych rolników.
W drugiej części odbyło się forum dyskusyjne z udziałem obecnych i byłych szefów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem dyskusji po raz kolejny był Europejski Zielony Ład: jak możliwe zagrożenie przekuć w szansę dla
polskich rolników?
Po zamknięciu Forum otwarto galę wręczenia nagród w konkursach Sołtys i Rolnik Roku.
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Krajowe Dni Pola w Minikowie k/Nakła nad Notecią

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU
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W dniach 19-20 06.2021 rolnicy ze Stowarzyszenia Polski Klub Rolnik Farmer Roku brali udział w Krajowych
Dniach Pola 2021 w Minikowie pod hasłem Europejski Zielony Ład na Pol@ch w Polsce. Organizatorem wydarzenia
był Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy. Głównym celem Krajowych Dni Pola była prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnięć
instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników, a także integracja polskiej branży nasiennej. Rolnicy na kilkunastu hektarach poletek mogli zobaczyć ponad 500 roślin uprawnych, dowiedzieć się jak wygląda uprawa
poszczególnych gatunków i ich odmian, a także uzyskać wiele informacji z zakresu innowacyjności. Organizatorem
kolejnych Krajowych Dni Pola w roku 2022 będzie Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a wydarzenie odbędzie
się w Poświętnem k/Płońska.

National Field Days at Minikowo near Nakło upon Noteć
During two days of 19th and 20th June 2021 the farmers-members of the POLISH CLUB FARMER OF THE YEAR Association took part in the National Field Days at Minikowo organized under the motto European Green Plan on Polish Fi@
lds. The event was arranged by the Kuyavian-Pomeranian Agricultural Advisory Centre in Minikowo and the University
of Science and Technology in Bydgoszcz. The main objective of the National Field Days was the presentation of achievements of the Polish plant breeding and accomplishments of scientific institutes, universities and companies serving the
farmers. Intergration of the Polish seed sector was another additional aim. The farmers – visitors to the event – could
walk around numerous plots (teen hectares in total) under more than 500 cultivable plants. They were consulted also
upon the cultivation methods of specific species and their cultivars and collect information considering innovations.
The next National Fields Days of 2022 shall be organized by the Masovian Agricultural Advisory Centre, and the event
shall be located at Poświętne near Płońsk.
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Ogólnopolski Konkurs ROLNIK
– FARMER ROKU XXVIII edycja
Celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i nowych
realiów, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”.
Partnerem Konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Patronat medialny:
TVP1, APRA – Polska Prasa Rolnicza (Przedsiębiorca Rolny, Nowoczesna Uprawa, Rolniczy Przegląd Techniczny,
Hoduj z Głową).
Współpraca medialna:
Pierwszy Portal Rolny, AgroNews.

XXVIII EDYCJA

Patronat honorowy od lat sprawują:
Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
JM Rektor Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich.

Partnerzy Wspierający: Krajowa Spółka Cukrowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodki
Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kategorie Konkursowe
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

gospodarstwa rodzinne o alternatywnych źródłach dochodu,
gospodarstwa rodzinne – agroturystyka,
gospodarstwa rodzinne – działalność wielokierunkowa,
gospodarstwa rodzinne – produkcja zwierzęca,
gospodarstwa rodzinne – produkcja warzyw,
produkty regionalne i tradycyjne,
gospodarstwa rodzinne – sadownictwo
gospodarstwa rodzinne – produkcja roślinna.

Kapituła zastrzegła sobie prawo dokonania zmian kategorii w Konkursie po otrzymaniu materiałów
zgłoszeniowych i wizytacji gospodarstw zakwalifikowanych do Finału Konkursu.

Kryteria Konkursu
Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Zdecydowanie premiowane są osiągnięcia wynikające
z nowoczesnego gospodarowania, nawet w niesprzyjających warunkach przyrodniczych i rynkowych. Ocenie
podlegają również stosowane technologie i techniki produkcji, rozwój gospodarstwa, a także działania na rzecz
ochrony środowiska przyrodniczego. Widząc potrzebę doceniania i nagradzania trudu rolników, a także pokazywania dobrych wzorców, Kapituła zwraca uwagę na aktywność, pomysłowość, przedsiębiorczość rolnika, jego
zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego i różnych aspektów działalności społecznej.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Kapitułę Konkursu tworzą przedstawiciele Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”, uniwersytetów,
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz niezależni eksperci.

Nagrody
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują:
• tytuł ROLNIK – FARMER ROKU i prawo używania tytułu i logo Konkursu w swoich materiałach promocyjno-reklamowych,
• statuetkę „Złote Jabłko”,
• pamiątkowe grawertony,
• nagrody rzeczowe,
• prawo członkostwa w Stowarzyszeniu „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU”.
Ponadto finaliści – członkowie Stowarzyszenia „Polski Klub ROLNIK – FARMER ROKU” – zyskują prawo
zgłaszania kandydatów w kolejnych edycjach Konkursu.
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•

Odmiana o bardzo wysokim potencjale
plonowania na ziarno potwierdzonym
najlepszym wynikiem w oficjalnych
doświadczeniach rozpoznawczych COBORU
(PDO) 2021, gdzie uzyskała 109% wzorca.
Średni plon tej odmiany przy wilgotności
14% ze wszystkich stacji badawczych
w kraju wyniósł 142,2 dt/ha!*

•

Bardzo dobry wzrost początkowy i dobra
tolerancja na chłody

•

Doskonale znosi okresowe niedobory wody

•

Rośliny średniowysokie
o ponadprzeciętnym efekcie stay green
i bardzo dobrej odporności na wyleganie

•

Ziarno dobrze oddaje wodę

•

Daje dobre plony strawnej kiszonki
o wysokiej zawartości skrobi i dużym
udziale ziarna

O

* Źródło: COBORU - Wstępne wyniki w doświadczeniach rozpoznawczych
plonowania odmian KUKURYDZA 2021

P.W. lechpol Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 36
89-200 Szubin
tel. 52 384 28 51
biuro@lechpol-szubin.pl
www.lechpol-szubin.pl

Wyłączny dystrybutor na rynku polskim
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Hodowla: Pioneer / Brevant

2021

The 28th Countrywide
FARMER OF THE YEAR Competition
The aim of the competition is to promote modern agriculture and agricultural producers whose ingenuity, initiative
and judiciousness have enabled them to tailor their methods to the changing market and new realities, within a framework of European Union’s Common Agriculture Policy.
The competition is organized by the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association.
The National Center for Agricultural Support is the Organizational Partner of the Competition.

Media patronage:
the Polish Television, the Polska Prasa Rolnicza (Przedsiębiorca Rolny, Nowoczesna Uprawa, Rolniczy Przegląd
Techniczny, Hoduj z Głową magazines).
Media cooperation:
the First Agricultural Portal and the AgroNews

XXVIII EDYCJA

Honorary Sponsorship has been provided for many years by:
the Deputy Prime Minister and Minister of Agriculture and Rural Development,
the General Director of the National Center for Agricultural Support,
the Rector of the Bydgoszcz University of Science and Technology

Supporting partners: Krajowa Spółka Cukrowa Ltd., Restructuring and Modernization of Agriculture Agency,
Agricultural Advisory Centres, Agriculrural Chambers, Agricultural Social Insurance Fund.

Competition Categories
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

family farms – family farms with alternative sources of income,
family farms – rural tourism,
family farms – Multi-directional production,
family farms – animal breeding,
family farms – vegetable production,
regional and traditional products,
family farms - horticulture,
family farms – plant production.

The Competition Committee reserves the right to change the competition categories after receiving
applications and visiting the farms that qualified for the competition finals.

Competition Criteria
The main criterion of evaluation of candidates in particular categories is their farming success as measured
by productivity and generated income. Bonuses are awarded for achievements resulting from modern farming
methods, even in harsh natural and market conditions, as well as used technologies and production techniques,
development of the farm and respect for the natural environment. Having seen the need to award the hard work
of the farmers in setting a good example, the judges pay attention to ingenuity, entrepreneurship as well as the
farmer’s engagement in local community and other social activities.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

The Competition Committee includes representatives of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association, universities, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Agricultural Property Agency and independent experts.

Awards
Winners of particular categories receive:
• the title of FARMER OF THE YEAR and the right to use the competition name and logo in their
promotional and advertising materials,
• a statuette of “The Golden Apple”,
• a commemorative metal-engraved plate,
• prizes in kind,
• membership of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association.
In addition, the finalists – members of the Polish Club FARMER OF THE YEAR Association – win the right to
enter candidates for subsequent editions of the Competition.
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PRO ESIONA NE ROZWI ZANIA
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•
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uszarnie do zbóż:

stacjonarne i przewo ne
porcjowe i przepływowe
wydajności do 200 t/h
ekologiczne, z odzyskiem ciepła
niska emisja pyłów i hałasu
z możliwością modułowej rozbudowy
proste w obsłudze
z blachy aluminiowej, ocynkowanej lub alucynkowej

rz dzenia do

ielenia i

RIELA ols a
zoo
ul. Przemysłowa 3
84-110 Kartoszyno
tel.: +48 58 675 49 40
e-mail: info@riela.pl

ieszania asz

•
•
•
•
•

ilos z blac

A RO NICTWA
alis e :

płaskodenne, lejowe, paszowe, spedycyjne
pojemności do 25 000 m3
wysoka odporność na warunki klimatyczne
również jako zbiorniki na gnojowicę

z szczalnie do zbóż:
wstępne i dokładne

ale

a az nowe

rzeno ni i do ziarna

www.riela.pl

RIELA ols a Filia Wrocław
ul. Topolowa 45
55-114 Szewce
tel.: +48 71 352 46 35
e-mail: wroclaw@riela.pl

Kapituła XXVIII edycji Konkursu/Members of the Competition Committee

prof. dr hab. Krzysztof Młynek
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
Siedlce University of Natural Sciences
and Humanities

Lidia Kostańska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
The Ministry of Agriculture
and Rural Development

Jakub Kabaciński
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
National Center for Agricultural Support

Zbigniew Kapanowski
Specjalista ds. produkcji rolnej
Specialist of agricultural production

Hanna Myjak
Specjalista ds. produkcji rolnej
Specialist of agricultural production

Zdzisław Krajewski
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy
Voivodeship Inspectorate for Environment
Protection in Bydgoszcz

prof. dr hab. Anna Wenda Piesik
Politechnika Bydgoska
Bydgoszcz University of Science
and Technology

Tomasz Pawelec
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
National Center for Agricultural Support

Anna Szulc-Kossut
Biuro Konkursu
Competition Office

Współpraca: Agata Jas, Leon Maślanka, Magdalena Powroźnik, Wiesław Skop
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dr inż. Teresa Kucharska
Przewodnicząca Kapituły Konkursu
The Chair of the Competition Committee
Stowarzyszenie „Polski Klub
ROLNIK – FARMER ROKU”
The Polish Club FARMER
OF THE YEAR Association
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Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

ul. Zatorze 2, 48–130 Kietrz, tel. (77) 485-43-01, (77) 485-43-02
e-mail: sekretariat@kombinatkietrz.pl, internet: www.kombinatkietrz.pl

Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów”

Regietów 28, 38-315 Uście Gorlickie, tel. (18) 351-00-18, fax. (18) 351-00-97
e-mail: skh@onet.pl, internet: www.huculy.com.pl

KOMBINAT ROLNY KIETRZ

położony jest na południowo – wschodnim obrzeżu województwa opolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie z Republiką Czeską. Rejon ten (podnóże gór Sowich i Bramy
Morawskiej) charakteryzuje się dobrymi warunkami glebowo – klimatycznymi do prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej.

STADNINA KONI HUCULSKICH „GŁADYSZÓW”

(gmina Uście Gorlickie, woj. małopolskie) hodująca 300 koni
rasy huculskich. Od listopada 2013 roku wchodzi w skład
Kombinatu Rolnego Kietrz.

Stadnina koni oferuje
sprzedaż klaczy i ogierów
sprzedaż wałachów
sprzedaż młodzieży rasy huculskiej
naukę jazdy konnej
przejażdżki bryczkami
rajdy konne (cały rok)
kuligi zimowe

HOTEL I KARCZMA
Kombinat oferuje
materiał hodowlany w postaci jałówek cielnych
żywiec wołowy
kwalikowany materiał siewny pszenicy ozimej
duże, jednorodne partie pszenicy konsumpcyjnej
rzepaku ozimego i kukurydzy

Na terenie ośrodka znajduje się Hotel „Gościniec Jaśmin”
i Karczma łemkowska. Hotel posiada 55 komfortowych miesc
noclegowych wyposażonych w TV, internet i telefon.
Karczma oferuje produkty i wyroby regionalne, to miejsce
spotkań integracyjnych, biesiad i imprez okolicznościowych.
Kapituła programu „Dobre bo Polskie”, 5 stycznia 2016r. przyznała godło „Restauracja Roku”.

Komfortowy hotel –„Gościniec Jaśmin”
pokoje 1 oraz 2 osobowe
apartamenty 2 oraz 4 osobowe
sala konferencyjna
hotelowe SPA (sauna, jacuzzi, łaźnia parowa)
siłownia
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Finaliści XXVIII edycji Konkursu

The Finalists of the 28th edition of the Competition
Paweł Bodzianny

Mr Paweł Bodzianny runs an organic farm of 109 ha. The main production concentrates on beef cattle breeding of the
Highland Cattle breed. The herd consists of 91 animals, including 25 cows and 20 pregnant heifers. About 15 animals
are sold yearly. The animals are kept in the open air. The farmer turns special attention toward a proper treatment of
the animals, especially their no-stress breeding, what is permanentny controlled by the state agency (PZHiPBM) and
visited by a selectioner. Mr Paweł runs the Scottish cows fanpage on the Facebook and a group assembling breeders of
this breed. The objective is exchanging experience and provide help to the beginners. He runs also the ‘Paweł farmer’
channel on the YouTube. The farmer is active in his society, holds the village leader position, promotes the commune
and shows on his own example that daily life and work in rural areas can be interesting and profitable.

GREENGROW Sp. z o.o. (Ltd.)
Prezes Wojciech Bednarczuk
Wikrowo 3, 82-335 Gronowo Elbląskie
woj. warmińsko –mazurskie / Warmian-Masurian Voivodeship
spółka zgłoszona przez Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie
Entered by the Warmian-Masurian Agricultural Advisory Centre in Olsztyn

Historia firmy sięga lat 80-tych XX wieku, kiedy to gospodarstwo
rodzinne rozpoczęło uprawę warzyw. W 2008 r. założono grupę
Greengrow. Spółka liczy 52 ha i zajmuje się uprawą i skupem
warzyw. Dobre warunki na Żuławach sprzyjają uprawie marchwi,
selera, pietruszki i kalafiora. Działalność Greengrow prowadzona
jest w nowo wybudowanym, niezwykle innowacyjnym zakładzie
produkcyjnym. Dwa obiekty przechowalnicze dają możliwość magazynowania 20 tys. ton surowca sprzedawanego zimą i 10 tys. ton w okresie letnim. Zakład posiada linię technologiczną
zbudowaną w oparciu o nowoczesne rozwiązania stosowane w branży warzywniczej. Różnorodność maszyn pakujących
pozwala zapewnić szeroki asortyment opakowań dla potrzeb rynku. Warzywa sprzedawane są bezpośrednio do marketów,
a także na rynki hurtowe. Udziałowcy grupy posiadają certyfikaty GLOBAL G.A.P. a Greengrow Sp.z o.o. uzyskała certyfikat
British Retail Consortium (BRC). Jest on zapewnieniem klienta o całkowitej kontroli procesu produkcyjnego.
The beginning of the company can be dated back to the eighties of the twentieth century when a family farm started
growing vegetables. In 2008 the GREENGROW group was registered. The company operates on 52 ha dealing with the
cultivation and purchase of vegetables. Very good conditions of Żuławy promote cultivation of carrot, celery and cauliflower. GREENGROW operates in a newly build, highly innovative, production unit. Two storage facilities provide a space
to store 20,000 ton of crops sold over winter and 10,000 ton in the summer. The company has got a technological line
constructed according to most modern solutions used in the vegetable branch. Various packing machines secure a wide
palette of packaging assortment up to the market needs. Vegetables are sold directly to supermarkets, but also to wholesale markets. Stakeholders of the group posses the GLOBAL G.A.P. certificates. GREENGROW Ltd. was granted the British
Retail Consortium (BRC) certificate, what informs the customers that the entire production process has been controlled.
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Pan Paweł Bodzianny prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne
o pow. 109 ha. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła
mięsnego rasy Highland Cattle. Stado liczy 91 sztuk, w tym 25 sztuk
to krowy, a 20 to jałówki cielne. Roczna sprzedaż żywca to około 15
sztuk. Zwierzęta utrzymywane są na wolnym powietrzu. Rolnik zwraca
szczególną uwagę na odpowiednie traktowanie zwierząt, a zwłaszcza
na ich bezstresowe wychowanie. Hodowla jest pod oceną PZHiPBM
i jest systematycznie odwiedzana przez selekcjonera. Pan Paweł na
facebooku prowadzi fanpage „Szkockie krowy” oraz grupę zrzeszająca
hodowców tej rasy. Ma ona na celu wymianę doświadczeń i pomoc
początkującym. Prowadzi też kanał na YouTube „Paweł farmer”.
Rolnik jest aktywnym działaczem w lokalnym środowisku, pełni funkcję sołtysa, promuje gminę i pokazuje na swoim
przykładzie, że życie i praca na wsi może być bardzo ciekawa, interesująca i opłacalna.
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Piaseczna 50, 59-940 Węgliniec
woj. dolnośląskie/ Lower Silesia Voivodeship
zgłoszony przez Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu
Entered by the Lower Silesia Regional Department of the Restructuring
and Modernization of Agriculture Agency in Wrocław
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Igor Brzezicki

Mr Igor Brzezicki runs a farm of 240 ha. He cultivates cereals, rape and soybean achieving high yields, despite unfavourable sub-sudetian farming conditions. In order to improve the soil structure and fertility he seeds inter- and aftercrops,
organic ferilization is also applied. No-tillage and the seeding in the technology strip-till are used on the whole area. It allows
to cultivate, fertilize and seed in one run sparing the time and fuel and reduce the amount of fertilizers used. Harvested
cereals are stored in a newly build grain store. THe farm is very well fitted with machines and equipment for production,
what allows offering services to neighbour farmers. Mr Brzezicki is active in a number of local initiatives, promoting the
region, especially its touristic valours. He takes part in organization of numerous events, including ‘Lubiechowa Familiada’.
Mr Igor enjoys a vide recognition, among others holding a position of the Lubiechowa village leader.

Anna i Rafał Ganczarscy,
Janina i Adam Ganczarscy
Gaworzyce ul. Dworcowa 185 D, 59-180 Gaworzyce
woj. dolnośląskie/ Lower Silesia Voivodeship
zgłoszeni przez Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu
Entered by the Lower Silesia Regional Department of Restructuring
and Modernization of Agriculture Agency in Wrocław

Państwo Ganczarscy prowadzą rodzinne gospodarstwo o pow. 360 ha.
Zaczynali od 12 ha a następnie powiększyli areał przejmując grunty
po Państwowym Ośrodku Maszynowym ( POM). W gospodarstwie
uprawia się pszenicę, rzepak, łubin i żyto. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych technologii i technik produkcji osiąga się wysokie
plony. Gospodarze dbają o strukturę, żyzność i bioróżnorodność
gleby. Regularnie przeprowadza się wapnowanie gleby, a słomę tnie
się i przeorywuje. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone
w nowoczesne maszyny i sprzęt do uprawy i zbioru. Prowadzi się też
działalność usługową. Na uwagę zasługuje dbałość o estetykę całego
gospodarstwa. Budynek mieszkalny otoczony jest pięknym ogrodem
zachwycającym różnorodnością roślin oraz architekturą.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Pan Igor Brzezicki gospodaruje na powierzchni 240 ha. Uprawia
zboża, rzepak i soję, mimo trudnych podsudeckich warunków,
uzyskując wysokie plony. Dla poprawienia struktury i żyzności gleby
wysiewa międzyplony i poplony, stosuje też nawożenie organiczne.
Na całym areale prowadzi uprawę bezorkową oraz siew w technologii
strip-till. Pozwala to na uprawę, siew nawozów i zboża w jednym
przejeździe oszczędzając czas, paliwo i zużycie nawozów. Zboża
przechowuje się w nowo wybudowanym magazynie. Gospodarstwo
jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny, sprzęt i urządzenia do
produkcji, dzięki temu rolnik świadczy również usługi rolnicze. Pan
Brzezicki angażuje się w różne lokalne działania. Przyczynia się do
promocji regionu, zwłaszcza jego walorów turystycznych. Bierze
udział w organizacji wielu imprez w tym „Lubiechowa Familiada”. Pan Igor cieszy się dużym autorytetem, jest też
sołtysem wsi Lubiechowa.
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ul. Długa 68, Lubiechowa, 59-540 Świerzawa
woj. dolnośląskie/ Lower Silesia Voivodeship
zgłoszony przez Dolnośląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu, Biuro Powiatowe w Pielgrzymce
Entered by the Lower Silesia Regional Department of Restructuring
and Modernization of Agriculture Agency in Wrocław, County Office in Pielgrzymka

The Ganczarskis run a family farm of 360 ha. They started with 12 ha and subsequently extended the area taking
the fields after a state machinery Centre (POM). Wheat, rape, lupine and rye are cultivated. Thanks to the application
of modern technology and production techniques high yields are achieved. The farmers take care for the structure,
fertility and biodiversity of the soil. Liming is applied regularly, the straw is cut and ploughed. The farm is very well
fitted with modern machines and equipment for cultuvation and harvest. Services are offered. A special attention
should be paid to the very esthetic look of the whole farm. The dwelling house is surrounded by a beautiful garden
attracting with plant diversifity and architecture.
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Do sukce
sukcesów hodowlanych w naszej
firmie zaliczamy ciągły wzrost wartości
hodowlanej naszego stada. Poparte jest to
doborem buhajów z wysokim indeksem PF.
Genomowanie
jałówek
pozwala
wybrać
najlepsze zwierzęta, które poddajemy zabiegom
embriotransferu. W ostatnich latach: 2020 rok
94 zabiegi ET, 2021 rok 111 zabiegów ET.
Dzięki wieloletniemu programowi hodowlanemu
nasze jałówki plasują się na czele krajowej listy.
W sierpniu 2021 roku pięć naszych jałówek było
w pierwszej dwudziestce tej listy.

W hodowli bydła mięsnego możemy
pochwalić się, że nasza genetyka jest bardzo
znana. Buhaje i jałówki hodowlane są kupowane
z naszego stada na teren całego kraju.
Nasza firma weźmie udział w pilotażowym
projekcie: Paszportyzacja polskiej żywności.
Do projektu zostaliśmy zaproszeni przez
KOWR, przy wsparciu Centrum GovTech pod
nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jałóweczka MOVIEMAX ur. 19.12.2020 roku
PF 153 zajmuje drugie miejsce w kraju.

Do sprzedaży oferujemy
 PRODUKCJA ZWIERZĘCA
- buhajki hodowlane Limousine
- jałówki cielne HO i Limousine
- mleko
- żywiec wołowy
- cielęta byczki
cczki
zki HO
HO

 PRODUK
PRODUKCJA
PRODU
KCJ
KC
CJA
JA ROŚLINNA
ROŚLINN
OŚLINNA
OŚLINN
NNA
 PRODUK
PRODUKCJA
PRODU
KCJ
KC
CJA
JA ROŚLINNA
ROŚLINN
OŚLINNA
OŚLINN
NNA

 PRODUKCJA ROŚLINNA
- pszenica konsumpcyjna
- rzepak
- buraki cukrowe
- kukurydza ziarno

Tomasz Gołębiewski

Mr Gołębiewski runs a farm of 100 ha. Actually he owns 22 ha, the remaining acreage is rented. The farm is oriented
towards plant production, i.e. cultivation of cereals, leguminous plants, root crops and rape plus organic cultivation
of vegetables. This kind of production mode secures maintenance of a correct crop rotatio and the soil pH. The
farmer reveals a high care for the soil structure and fertility, the more, he aims at a proper agricultural quality of the
rented part. The cultivation includes both the ploughing and no-tillage techniques, such as the strip-till technology.
Preventing excessive weed growth in organic vegetable the production is based on straw littering and coverage the
area with ecofoil. The vegetables are sold mainly to shops selling health food. The farm is modernised constantly
-new machines are bought using a number of the state and EU programs. Mr Gołębiewski actively acts for the local
socjety, he is a councillor at the Rychliki commune.

Krystyna i Andrzej Jakielaszkowie
Maćkówka 193, 37-200 Przeworsk
woj. podkarpackie/ Subcarpathian Voivodeship
Zgłoszeni przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Entered by the Subcarpathian Agricultural Advisory Centre in Boguchwała

Państwo Jakielaszekowie gospodarują na powierzchni 60 ha, w tym
40 ha to grunty dzierżawione. Uprawiają kukurydzę, pszenicę ozimą
i rzepak uzyskując wysokie plony. W uprawie roli i roślin stosowane są
standardowe zabiegi jak: orka, agregat uprawowo-siewny, integrowana
ochrona roślin oraz zbiór kombajnowy. Ziarno zbóż i kukurydzy przechowywane jest w silosach, a nadwyżki plonów są sprzedawane. Gospodarstwo
jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia. Prowadzone jest
rozliczenie podatku VAT na ogólnych zasadach. Pan Jakielaszek aktywnie
działa w swoim środowisku. Jest radnym Gminy Zarzecze, działa również
w Radzie Sołeckiej wsi Maćkówka.
Mr and Mrs Jakielaszek run a farm of 60 ha, including 40 ha of the rented
area. They cultivate maize, winter wheat and rape reaching high yields. Their
farming methods include standard ploughing, the use of cultivation-seeding
aggregate, integrated plant protection and combine harvesting. The cereal
and maize kernels are stored in silos, while the harvest surplus is sold. The
farms is well fitted with machines and appliances. The farmers decided to
do the VAT settlement based on general rules. Mr Jakielaszek is very active
in a local socjety. He is a councellor to the Zarzecze commune, being also
active in the Villeage Leader Board of the Maćkówka village.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Pan Gołębiewski prowadzi 100 hektarowe gospodarstwo. Posiada
22 ha własnych gruntów, pozostałe są dzierżawione. Gospodarstwo
ukierunkowane jest na produkcję roślinną tj. uprawę zbóż, bobowatych, okopowych, rzepaku oraz ekologiczną uprawę warzyw. Taka
produkcja pozwala na zachowanie prawidłowego płodozmianu i pH
gleby. Rolnik wykazuje dbałość o strukturę i żyzność gleby, stara się
grunty dzierżawione doprowadzać do odpowiedniej kultury rolnej.
W uprawie stosowany jest system płużny lub bezorkowy, w tym
technologia strip-till. W warzywach ekologicznych stosowane jest
ściółkowanie słomą oraz ekofolia w celu ograniczenia chwastów.
Warzywa sprzedawane są głównie do sklepów ze zdrową żywnością.
Gospodarstwo jest ciągle modernizowane, a rolnik, korzystając z wielu programów, unowocześnia park maszynowy.
Pan Gołębiewski aktywnie działa na rzecz lokalnego środowiska, jest radnym gminy Rychliki.
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Śliwica 14, 14-411 Rychliki
Woj. warmińsko-mazurskie/ Warmian-Masurian Voivodeship
Zgłoszony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
Oddział Terenowy w Olsztynie
Entered by the National Centre for Agricultural Support, Regional
Department in Olsztyn
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Krystian i Anna Jakóbczakowie

Mr and Mrs Jakóbczak run a farm of 180 ha. Their main activity concentrates on dairy cattle breeding and cereal
cultivation. They also cultivate maize, and green grounds occupy 30 ha. The whole plant production consist a fodder
for animals. The cattle herd counts 245 animals, including 90 milk cows of the average yield 9,400 kg over the lactation.
The farmers keep about 65 fatteners, which are sold after reaching about 800 kg. The farmers also keep pigs selling
about 40 piglets a year. A fixed cowshed connected with the 2x4 milking parlour is used. The farm is very well fitted with
machines and equipment for production. Students of the Ostrzeszów Agricultural College often come to pass training
at the farm. The Jakóbczaks are active for their local socjety.

Agnieszka i Robert Karwowscy
Mikuty 2, 19-213 Radzików
woj. podlaskie/ Podlasie Voivodeship
Zgłoszeni przez: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział
Terenowy w Białymstoku
Entered by the National Center for Agricultural Support, Regional
Department in Białystok

Państwo Karwowscy prowadza gospodarstwo o powierzchni 80 ha.
Zajmują się hodowlą bydła mlecznego. Cała produkcja roślinna przeznaczona jest na paszę dla zwierząt. Uprawia się głównie kukurydzę
i zboża, a 40 ha zajmują użytki zielone. Rolnicy wykazują dużą dbałość
o strukturę i żyzność gleby stosując min nawożenie naturalne. Pogłowie bydła liczy 180 sztuk, w tym 100 to krowy mleczne o wydajności
ponad 10300 kg w laktacji. Bydło trzymane jest w oborach wolnostanowiskowych z systemem do doju „rybia ość”. Gospodarstwo jest bardzo
dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia do produkcji. Państwo
Karwowscy czynnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności. Za
dynamiczny rozwój gospodarstwa i wysokie osiągnięcia produkcyjne
zdobyli wiele tytułów i wyróżnień.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Państwo Jakóbczakowie prowadzą gospodarstwo o pow. 180 ha.
Zajmują się hodowlą bydła mlecznego i uprawą zbóż. Uprawiają
również kukurydzę, a 30 ha stanowią użytki zielone. Cała produkcja
roślinna przeznaczona jest na paszę dla zwierząt. Pogłowie bydła liczy
245 sztuk, w tym 90 to krowy mleczne o wydajności ponad 9400 kg
w laktacji. Utrzymywane są również opasy (około 65 szt.) sprzedawane
po osiągnięciu masy ok. 800 kg. W gospodarstwie znajduje się też
trzoda chlewna, a rocznie sprzedaje się około 40 warchlaków. Bydło
trzymane jest w oborze uwięziowej, połączonej z halą udojową 2x4.
Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia
do produkcji. W gospodarstwie realizowane są praktyki dla uczniów
z Technikum Rolniczego w Ostrzeszowie. Państwo Jakóbczakowie
aktywnie działają na rzecz lokalnego środowiska.
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Mąkoszyce 175, 63-507 Kobyla Góra
woj. wielkopolskie/ Great Poland Voivodeship
Zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, OT w Poznaniu
Entered by the National Centre for Agricultural Support,
Regional Departament in Poznań

Mr and Mrs Karwowski run a farm of 80 ha dealing with dairy farming. The whole plant production is organized
according to the fodder needs. They cultivate mainly maize and cereals. Green grounds occupy 40 ha. The famers
demonstrate a high care for the structure and fertility of soil, among others applying ogranic fertilization. The cattle herd
consists of 180 animals, including 100 milk cows of the average milk yield of 10,300 kg over lactation. Free-standing
sheds equipped with the fishbone milking system are used. The farm is very well fitted with machines and equipment
for the production. The Karwowskis successfuly join the local society’s activities. For the dynamic development of their
farm and production achievements they obtained numerous titles and recognitions.
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Aneta i Karol Koperdowie

Mr and Mrs Koperda run a farm of 50 ha. They cultivate maize, rye, oats and high bilberry. Only natural fertilization and liming are used at the farm. The soil is systematically analysed. The farmer applied a traditional tillage, using
ploughing, harrowing and disking. The machinery is permanentny developed out his own resources. Having an organic
farming ceriticate he is able to seek suport from pro-organic farming programs. Mr Koperda diversifies his professional
activites offering forest-linked services, such as cultivation, planting and cutting trees, etc.). The Koperdas cooperate
with the commune self-govenment, take part in organization of local events, suport local fire brigade, and on top of the
above Mrs Aneta is a member of the village assemly of housewifes.

Renata i Wiesław Kowalczykowie
firma usługowa AGRIPULS
ul. Lipowa 46, 46-115 Bukowie
woj. opolskie/ Opole Voivodeship
Zgłoszeni przez Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, Biuro Powiatowe w Namysłowie
Entered by the Opole Regional Department of Restructuring and Modernization
of Agriculture Agency in Opole, County Office in Namysłów

Państwo Kowalczykowie prowadzą rodzinne gospodarstwo o powierzchni 296,89 ha nastawione na produkcję roślinną. Uprawia się
głównie pszenicę, rzepak i kukurydzę na ziarno uzyskując wysokie
plony. W celu zachowania żyzności i bioróżnorodności gleby stosuje
się wsiewki poplonowe trawy i szerokie międzyrzędzia. Ponadto
w gospodarstwie przeprowadza się systematyczne badanie gleby.
Wysiewany jest wyłącznie materiał kwalifikowany przy zastosowaniu płodozmianu. Wdrażane są też zasady rolnictwa precyzyjnego
z wykorzystaniem wysoko rozwiniętych technologii nawigacyjnych
i informatycznych. Część plonów sprzedawana jest bezpośrednio po
zbiorach, a pozostała przechowywana jest w magazynach płaskich.
Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia. Dodatkowo prowadzona jest działalność usługowa
pod nazwą „AGRIPULS”.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Państwo Koperdowie gospodarują na powierzchni 50 ha. Zajmują się
uprawą kukurydzy, żyta, owsa oraz borówki wysokiej. W gospodarstwie
stosuje się tylko nawożenie naturalne i wapnowanie, a gleba jest systematycznie badana. Rolnik prowadzi tradycyjną uprawę roli, stosuje orkę,
bronowanie i talerzowanie. W gospodarstwie z własnych środków rozwija
park maszynowy. Dzięki posiadaniu certyfikatu ekologicznego korzysta ze
wsparcia w ramach rolnictwa ekologicznego. Pan Koperda dywersyfikuje
swoje działania świadcząc usługi leśne (uprawa, sadzenie, ścinka drzew
itp). Państwo Koperdowie współpracują z samorządem gminnym, udzielają
się społecznie w organizacji lokalnych imprez, a także aktywnie działają na
rzecz straży pożarnej, a Pani Aneta – w kole gospodyń wiejskich.
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Brzyska Wola 155, 37-304 Brzyska Wola
woj. podkarpackie/ Subcarpathian Voivodeship
Zgłoszeni przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale
Entered by the Subcarpathian Agricultural Advisory Centre in Boguchwała

Mr and Mrs Kowalczyk run a family farm of 296,89 ha oriented for plant production. They cultivate mainly wheat,
rape and maize for seeds achieving high yields. In order to maintain the soil fertility and biodiversity grass undersown
crops and wide interrows are applied. On top of the above the soil is frequently analysed. The farmers use only qualified seed material along with a proper crop rotation. Principles of precision farming are employed based on modern
navigation and information technologies. A part of the crops is sold directly after harvest, while the remaining part is
kept in on-floor grain storages. The farm is very well fitted with machines and appliances. Additional income comes
from services provided by the AGRIPULS company.
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Agnieszka i Grzegorz Latosowie

Mr and Mrs Latos run a more than 17 ha farm taken over after their parents. They are busy cultivating cereals, potato,
peas and vegetables, mainly parsley, carrot, broad bean, cucumber and onion. The vegetables are cultivated according
to the required seeding and planting time as well as an optimum fertilization. They are sold at local markets and shops
located in a vicinity. The farmers are active with the rearing and breeding of pigs of the Polish Landrace (PZB) breed in
a closed circle. The herd comprises 33 animals, including 3 sows. The fodder for the animals is produced at the farm
from own grains and potatoes. Concentrates and mineral-vitamine mixtures are bought separately. On the farm area
all cross-compliance requrements are followed at a minimum. Mrs Agnieszka acts actively for the region promotion
and joins numerous local initiatives.

Justyna i Artur Linowieccy
Stary Radziejów Wieś 19, 88-200 Radziejów
woj. kujawsko-pomorskie/ Kuyavina-Pomeranian Voivodeship
zgłoszeni przez Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
Entered by the Kuyavian-Pomeranian Agricultural Advisory Centre
in Minikowo

Państwo Linowieccy prowadzą 22 hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję zbóż oraz ziół. Uprawia się
głównie pszenicę, tymianek, cząber oraz pietruszkę naciową. Uprawy są nawadniane, co gwarantuje uzyskiwanie
wysokich plonów. Wszystkie zabiegi agrotechniczne prowadzone są zgodnie z kodeksem dobrej praktyki rolniczej. Od
kilku lat systematycznie stosowane są efektywne mikroorganizmy, które pomagają w utrzymaniu prawidłowej żyzności
gleby i hamują rozwój szkodliwych bakterii oraz grzybów. Rolnik korzystając z funduszy unijnych zakupił nowe maszyny
i stale modernizuje swoje gospodarstwo. Pan Linowiecki pracuje w gminnej spółce wodnej pomagając przy renowacji
systemów melioracyjnych.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Państwo Latosowie prowadzą ponad 17 hektarowe gospodarstwo
przejęte po rodzicach. Zajmują się uprawą zbóż, ziemniaków, grochu, a także warzyw głównie, pietruszki, marchwi, bobu, ogórków
oraz cebuli. Produkowane warzywa uprawiane są zgodnie z wymaganiami i terminami siewu i sadzenia oraz optymalnego nawożenia.
Warzywa sprzedawane są na lokalnych rynkach i w pobliskich sklepach. Rolnicy zajmują się też chowem i hodowlą trzody chlewnej
rasy Polska Biała Zwisłoucha (PBZ) w cyklu zamkniętym. Stado
liczy 33 sztuki, w tym 3 lochy. Pasze dla zwierząt produkowane
są w gospodarstwie z własnego ziarna i ziemniaków. Dokupuje
się koncentraty i mieszanki mineralno-witaminowe. Na terenie
gospodarstwa przestrzega się minimalnych wymogów wzajemnej
zgodności (cross-compliance). Pani Agnieszka aktywnie działa na rzecz promocji regionu oraz udziela się społecznie
w wielu lokalnych inicjatywach.
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Gaik 8, 28-440 Działoszyce
woj. świętokrzyskie/ Holy Cross-Świętokrzyskie Voivodeship
Zgłoszeni przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach PZDR w Pińczowie
Entered by the Świętokrzyskie Agricultural Advisory Centre
in Modliszewice, County Office in Pińczów

Mr and Mrs Linowiecki run a farm of 22 ha oriented for production
of cereals and herbs. They cultivate mainly wheat, thyme, savory and
haul parsley. The fields are irrigated, what secures high yields. All the
agrotechnical treatments are carried out according to the codex of
good agricultural practices. Over the last years the farmers succesively
apply efective microorganisms allowing the maintenance of a correct
soil fertility and reduce the development of harmful bacteria and fungi.
The farmer applied succesfuly for the EU funds buying new machinery
and thus modernising his farm. Mr Linowiecki works for a communal
water company helping in renovation of melioration systems.
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Monika i Karol Mazurowie

Mr and Mrs Mazur are the fourth generation at the farm taken over after the parents. The acreage is 25.66 ha. Dairy cattle
breeding is their main activity. The herd comprise 45 animals, including 22 milk cows of an average milk yield of 10,400 kg
over lactation. The cows stay on a shallow bedding in a fixed shed. The milking is done with a tube milking machine. The
fodder supply is arranged by a fodder car. More than 15 ha are permanent green ground. On top of this, cereals, maize,
berry, flowering quince, hazel and cranberry are cultivated. The farm is very well fixed with modern machinery and devices.
In the result of activities linked with agriculture and agribusiness the Mazurs have been frequently rewarded and recognised.

Małgorzata i Czesław Mrówka
Niedamirów 15, 58-420 Lubawka
woj. dolnośląskie/ Lower Silesia Voivodeship
Zgłoszeni przez: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
i Dolnośląską Izbę Rolniczą
Entered by the Lower Silesia Agricultural Advisory Centre in Wrocław and
the Lower Silesia Agricultural Chamber

Pan Czesław Mrówka przejął po rodzicach niewielkie gospodarstwo
na Pogórzu Sudeckim. Dzisiaj wraz z żoną i dwójką dzieci prowadzą
rodzinne gospodarstwo o pow. 300 ha nastawione na produkcję
zwierzęcą. Produkcja zwierzęca oparta jest o hodowlę bydła rasy
mięsno-mlecznej Monbeliarde odpornej na niekorzystne warunki
środowiskowe. Stado liczy 350 sztuk, w tym 130 to krowy mleczne
utrzymywane w oborze wolnostanowiskowej. W gospodarstwie
uprawia się głównie rośliny, które zabezpieczyć mają bazę paszową dla bydła: pszenżyto, owies, kukurydzę na kiszonkę, mieszanki
traw z bobowatymi oraz trwałe użytki zielone. Mimo słabych gleb
i bardzo trudnych warunków gospodarowania uzyskuje się wysokie
plony i dużą wydajność zwierząt. Stosuje się racjonalny płodozmian
i nawożenie naturalne. Państwo Mrówka mocno angażują się w działalność społeczną, a także działają w kilku stowarzyszeniach.
Mr Czesław Mrówka inherited a small farm located on the Sudeten Highlands from his parents. As of today, together
with his wife and two children they run a family farm of 300 ha oriented for animal production. It is based on the
husbandry of meat-dairy cattle of Montbeliarde breed resistant to unfavourable weather conditions. The herd consist
350 animals, including 130 milk cows kept in a free-standing shed. Plants of importance for animal feeding are mainly
cultivated, such as triticale, oats, maize for silage, mixtures of grasses with leguminous plants and permanent grassland. Despite poor soil quality and very difficult farming conditions the farmers note high yields and productivity of
animals. A rational crop rotation and organic fertilization is taken care of. Mr and Mrs Mrówka are strongly engeged
in social activities and are members of a number of acssociations.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Państwo Mazurowie są czwartym pokoleniem na gospodarstwie
przejętym po rodzicach. Powierzchnia gospodarstwa to 25,66 ha.
Dominującym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego.
Pogłowie bydła liczy 45 sztuk, w tym 22 sztuk to krowy mleczne
o wydajności ponad 10400 kg mleka w laktacji. Krowy utrzymywane
są w oborze uwięziowej na płytkiej ściółce. Udój odbywa się przy
pomocy dojarki przewodowej. Pasze zadawane są za pomocą wozu
paszowego. W gospodarstwie ponad 15 ha zajmują trwałe użytki
zielone, ponadto uprawia się zboża, kukurydzę, a także borówkę,
pigwowiec, leszczynę i żurawinę. Gospodarstwo jest bardzo dobrze
wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia. Za działalność
związaną z rolnictwem i agrobiznesem państwo Mazurowie byli
wielokrotnie wyróżniani i nagradzani.
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Szóstaki nr 13, 26-230 Radoszyce
woj. świętokrzyskie/ Świętokrzyskie(Holy Cross) Voivodeship
zgłoszeni przez Świętokrzyski Ośrodek Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach, Powiatowy Zespół Doradczy w Końskich
Entered by the Świętokrzyski (Holy Cross) Agricultural Advisory Centre in
Modliszewice, County Office in Końskie

53

miesięcznik
październik 2021

cena: 8,60 zł

(8% VAT)

KOMPETENTNY
DORADCA
W PRODUKCJI
ROŚLINNEJ

EKSPERT
W TECHNICE
ROLNICZEJ

11

nr 10 (180)

Listopad 2021 nr
cena 8,50 zł w tym 8% VAT

miesięcznik

CIĄGNIK ROKU 2022

Temat numeru

Jak prawidłowo
zakiszać?

ISSN 1896-9046

10

dwumiesięcznik

INDEKS 369063

OPRYSKIWACZ 100-HERCOWY
Z SEKCJAMI CO 25 CM
SAMASZ TITAN, CZYLI MOTYL Z BIJAKAMI

96 zł – roczna
54 zł – półroczna
uczniowie i studenci
kierunków rolniczych
73 zł – roczna

dwumiesięcznik
styczeń-luty 2021

ISSN 1895-3921

cena egz. – 15,00 zł [VAT 8%], prenumerata roczna – 69 zł

ELEKTRYCZNA ŁADOWARKA
TELESKOPOWA MERLO

ŻYWIENIE, HIGIENA,
ROZRÓD, GENETYKA
BYDŁA

lipiec-sierpień 2021

cena egz. – 9,70 zł [w tym 8% VAT], prenumerata roczna – 49 zł

nr 4 [112]

ISSN 1895-393x

Indeks 403687

BRONA MULCZOWA UNIA BUZZARD

108 zł – roczna
64 zł – półroczna
uczniowie i studenci
kierunków rolniczych
85 zł – roczna

Nie lekceważ ślimaków nagich
w uprawach

9 771896 90461 1

PRENUMERATA

PRENUMERATA

Nawożenie wspierające
zimowanie zbóż

PRENUMERATA
86 zł – roczna
56 zł – półroczna
uczniowie i studenci
kierunków rolniczych
66 zł – roczna

ę
ć
ć

ŻYWIENIE, HIGIENA,
ROZRÓD, GENETYKA
ŚWIŃ

PRENUMERATA
Zastosowanie
fotowoltaiki w chlewni
Jak zabezpieczyć
chlewnię przed ASF?

lipiec – sierpień 2021

1

Inteligentne rozwiązania
w nowoczesnej tuczarni

Hoduj z głową

59 zł – roczna
34 zł – półroczna
uczniowie i studenci
kierunków rolniczych
49 zł – roczna

miesięcznik

DLA PROWADZĄCYCH
WIELKOTOWAROWE
GOSPODARSTWA
ROLNE

cena 13 zł/egz. (w tym 8% VAT) MIESIĘCZNIK NR 3 (75) marzec 2021

Problemy
z oddłużeniem
gospodarstw

PRENUMERATA
ę

168 zł – roczna
90 zł – półroczna

Rynki
rolne
– rok
z Covid-19
ISSN 2391-8098

INDEKS 403776

9 772391 809814

03

Ekowarzywa
z Farmy
Świętokrzyskiej

wpłać na konto
2
1 wybierz
odpowiednią kwotę
czasopismo

wydawca:
Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu
APRA sp. z o.o.
Myślęcinek, ul. Bażancia 1,
86-031 Osielsko k. Bydgoszczy
tel./fax 52 584 17 40,
prenumerata: tel. 52 584 17 47/57
e-mail: prenumerata@apra.pl, www.apra.pl

nr konta: 73 1320 1117 2034 0591 2000 0029

3 otrzymasz
wybrany tytuł

*ceny od 1/2022 r.

WWW.PRZEDSIEBIORCAROLNY.PL

Lucyna i Rafał Pelcowie

Mr and Mrs Pelc perform the farming on the area of 315 ha. They cultivate su gar beet, maize and winter and spring
wheat. More than 84 ha are meadows and pastures. Another part of the farm activity is breeding of meat cattle of the
Limousine breed. No-tillage system is applied almost on the whole area. Effective fertilization is performed on the basis
of soil abundance maps. Bacterial preparations (ProBiotics Ema5) improving the soil structure and fertility are being
used on the farm. The cattle herd consists of 150 animals, including 57 cows. The farmers sell both breeding material,
and fatteners. Yearly 65 animals (52,000kg) are sold. The farm is very well fitted with the most modern machines and
devices. Mr Rafał Pelc actively acts for the benefit of rural society, he is also a member of the RP President advisory board

Sylwia i Andrzej Szczypkowie
Tuszyn 51, 58-207 Dzierżoniów
woj. dolnośląskie/ Lower Silesia Voivodeship
zgłoszeni przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy
we Wrocławiu
Entered by the National Centre for Agricultural Support, Regional
Department in Wrocław

Państwo Szczypkowie prowadzą 30 hektarowe gospodarstwo
ekologiczne pod nazwą „Szczypiorki”. Zajmują się hodowlą bydła,
trzody, drobiu a także pszczelarstwem. Zwierzęta karmione są paszami pochodzącymi z własnych upraw. Uprawy polowe są nawożone
naturalnymi nawozami. Rolnicy uprawiają zboża, okopowe oraz
warzywa. Z surowców pozyskiwanych w gospodarstwie wytwarzana
jest zdrowa żywność. Produkowane są sery podpuszczkowe, jogurty
i wędliny. W ofercie gospodarstwa jest także świeże mięso wieprzowe i wołowe, mleko i produkty mleczne oraz przetwory owocowo-warzywne. Państwo Szczypkowie sprzedają swoje ekologiczne wyroby
bezpośrednio w gospodarstwie lub na okolicznych targach. Do tego
celu przygotowano specjalny „autosklepik”. Na uwagę zasługuje fakt
otwarcia pierwszej w Polsce rzeźni rolniczej działającej przy gospodarstwie. Za swoją niepowtarzalną rzemieślniczą
produkcję gospodarze zdobyli wiele nagród i wyróżnień.
Mr and Mrs Szczypka run an organic farm of 30 ha bearing the name ‘Szczypiorki’. They are active breeding cattle,
pigs and growing poultry. They are also bee-keepers. The animals are fed with the fodder produced at the farm from
manured cultivations of cereals, root crops and vegetables. Raw materials are used to produce health products such as
rennet cheeses, yogurts and smoked meat products. They offer also fresh pig meat and beef, milk and milk products,
as well as processed fruit and vegetables. The Szczypkas sell their organic products at the farm and/or at local markets.
As for the latter purpose they prepared a special ‘autoshop’. It is worth to mention the fact that the first rural butchery
was opened on the premisses of the farm. Because of numerous artisanary activities and success the farmers have been
honoured with many rewards and recognitions.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Państwo Pelcowie gospodarują na powierzchni 315 ha. Uprawiają
buraki cukrowe, kukurydzę, pszenicę jarą i ozimą, a ponad 84 ha
stanowią łąki i pastwiska. Zajmują się też hodowlą bydła mięsnego
rasy Limousine. Na większości gruntów prowadzona jest uprawa
bezorkowa. Efektywne nawożenie prowadzi się w oparciu o mapy
zasobności gleby. W gospodarstwie stosowane są bakterie (ProBiotics
Ema5), które polepszają strukturę i żyzność gleby. Pogłowie bydła
liczy 150 sztuk, w tym 57 sztuk to krowy. Sprzedaje się zarówno materiał hodowlany, jak również opasy. Roczna sprzedaż żywca wynosi
65 sztuk (52000 kg). Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone
w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia. Pan Rafał Pelc aktywnie
działa na rzecz środowiska wiejskiego, jest też członkiem rady doradczej
przy Prezydencie RP.
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Kupiatycze 2, 37-734 Fredropol
woj. podkarpackie/ Podkarpackie Voivodeship
Zgłoszeni przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale, PZDR w Przemyślu
Entered by Subcarpathian Agricultural Advisory Centre in Boguchwała,
County Office in Przemyśl
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STADNINA KONI W DOBRZYNIEWIE SPÓŁKA Z O.O.
obrzyniewo ,
almierowo , tel
,
www skdobrzyniewo pl
poczta skdobrzyniewo pl

Prowadzimy hodowlę i oferujemy do sprzedaży:
•
•
•
•
•

b haje hodowlane
odmiany czarno białej
krowy pierwiastki
odmiany czarno białej
jałówki hodowlane
odmiany czarno białej
konie rasy wielkopolskiej i szlachetnej półkrwi
koniki polskie

Produkty roślinne oferowane przez
Spółkę:

Ponadto organizujemy:

• pszenica kons mpcyjna, k k rydza, rzepak
ozimy, b raki c krowe

• jazdy konne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych
• przejażdżki bryczką

Joanna i Jacek Tarnowscy

Mr and Mrs Tarnowski run a farm of more than 105 ha. They are busy breeding dairy cattle, cultivating cereals, maize
and Grassem. About 11 ha are fallowed. The farmers Take case of the soil fertility and structure applying the proper
crop rotation, organic fertilization, and seeding aftecrops, among others gorzowian mixture. The cattle herd comprises
260 animals, including 131 milk cows of the average yield of 9,000 kg over lactation. The cows are kept in a fixed and
free-standing shed equipped with the fishbone milking parlour. The fodder is provided with the use of a fodder car.
Grass silages are arranged as bales, whereas those from maize and sugar beet pulp are fermented in silos. The farm is
very well fitted with machines and appliances and devices for agricultural production. The animal building is covered
with photovoltaic panels. Dynamic development of the farm and well excellent production achievements brought
Mr Tarnowski numerous titles and rewards.

Joanna i Rafał Walkuszowie
ul. Rodzinna 1, 84-311 Łebunia
woj. pomorskie/ Pomeranian Voivodeship
zgłoszeni przez Pomorski ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lęborku
Entered by the Pomeranian Agricultural Advisory Centre in Lubań,
County Advisory Board in Lębork

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Państwo Tarnowscy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni
ponad 105 ha. Zajmują się hodowlą bydła mlecznego, uprawą zbóż,
kukurydzy i traw, a około 11 ha zajmuje ugór. Rolnicy dbają o żyzność
i strukturę gleby stosując właściwy płodozmian, nawożenie naturalne,
siejąc międzyplony, m.in. mieszankę gorzowską. Pogłowie bydła liczy
260 sztuk, w tym 131 to krowy mleczne o wydajności ponad 9000 kg
w laktacji. Krowy utrzymywane są w oborze uwięziowej i wolnostanowiskowej z halą udojową tzw. rybia ość. Zadawanie pasz odbywa
się przy wykorzystaniu wozu paszowego. Kiszonki z traw sporządzane są w balotach, a kiszonki z kukurydzy i wysłodków buraczanych
w silosach. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny
i urządzenia oraz sprzęt do produkcji rolnej. Na budynku inwentarskim
zainstalowane są panele fotowoltaiczne. Za dynamiczny rozwój gospodarstwa i wysokie osiągnięcia produkcyjne Pan
Tarnowski zdobył wiele tytułów i wyróżnień.
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Swarzewo, ul. Władysławowska 81, 84-120 Władysławowo
woj. pomorskie/ Pomeranian Voivodeship
zgłoszeni przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Entered by the Pomeranian Agricultural Advisory Centre in Lubań

Państwo Walkuszowie gospodarują na 130 ha na glebach głównie IV klasy. W gospodarstwie uprawia się ziemniaki,
rzepak, pszenicę, jęczmień i żyto. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i technik produkcji w tym systemu
GPS osiąga się wysokie plony. Gospodarze dbają o strukturę, żyzność i bioróżnorodność gleby stosując międzyplony
i rośliny strączkowe. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w sprzęt do uprawy i zbioru. Część produkcji
ziemniaków sprzedawana jest na zasadach umów kontraktacyjnych z Farm Frites Poland a rzepak z CEFETRA. Rolnicy
biorą udział w programie certyfikacji GLOBAL GAP. Państwo Walkuszowie aktywnie działają na rzecz sołectwa, parafii
oraz lokalnej szkoły.
Mr and Mrs Walkusz run a farm of 130 ha of soils predominantly good for rye (Polish classification – class no. IV). They
cultivate potato, rape, wheat, barley and rye. Because of the use of modern technologies and techniques, including
the GPS system, the farmers can reach high yields. They take care of the soil structure, fertility and biodiversity applying aftercrops and leguminous plants. The farm is very fitted with machinery for cultivation and harvest. A part of the
potato crop is sold according to contracts with Farm Frites Poland, while rape – on those with CEFETRA. The farmers
take part in the GLOBAL GAP certification program. The Walkuszs work effectively for the village leader management,
local parish and the school.
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Ośrodek Hodowli Zarodowej

Lubiana Spółka z o. o.
[ 95-768-57-25 fax 95-768-57-96 , 1 sekretariat@ohzlubiana.eu

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
Gospodarujemy w woj. zachodniopomorskim na 3456 ha użytków rolnych.
Głównymi kierunkami działalności Spółki jest:
• produkcja zwierzęca - hodowla bydła mlecznego, owiec rasy merynos polski:
w typie mięsnym i w rasie zachowawczej.
Za rok 2020 wydajność średnio od jednej korowy wyniosła 13.525 kg mleka;
• produkcja roślinna - uprawa zbóż, buraków cukrowych, rzepaku i kukurydzy.
Spółka sprzedaje rocznie: około 200 sztuk żeńskiego materiału hodowlanego, 30 byczków hodowlanych, 12,1 mln litrów
mleka, 500 ton żywca wołowego, 25 ton baraniego, 5650 ton zbóż, 1210 ton rzepaku i 3280 ton buraków.
Nasze zwierzęta zdobywają czołowe miejsca na wystawach lokalnych i krajowych.

OFERTA HANDLOWA SPÓŁKI
• jałówki cielne rasy PHF • krowy pierwiastki
• byczki hodowlane do 2 m-cy, buhaje do krycia naturalnego
• jarki, tryczki merynosa polskiego • zboża konsumpcyjne
• materiał rzeźny: bydło, owce

Przyszłość
rodzi się
z nami
www.shiuz.pl
facebook.pl/SHiUZBydgoszcz

Marcin Wasiniewski

Mr Wasiniewski runs a farm of more than 68 ha. He cultivates wheat and triticale and maize for grain. A major part of
the acreage is under no-tillage system. The farmer cares for the soil structure applying a proper crop system, fertilization
based on the results of soil analysis. Aftercrops are used, too. A part of the production is sold right after harvest, while the
remaining one is stored in silos equipped with holding hoppers. Thanks to the use of modern production technologies
and techniques the farmer obtains high fields. The farm is very well fitted with equipment for cultivation and harvest. Additionally, the farmer offers services with waste removing vehicle equipped with soil applicator and combine harvesting.
Mr Wasiniewski actively works for the local society. He is a member of the Mayor advisory board and the Commune Water
Assembly. In respect for his work and activity he received many rewards and recognitions.

Irena i Jan Zelmanowie,
Agnieszka i Przemysław Zelmanowie
Omule 90 A, 14-260 Lubawa
woj. warmińsko-mazurskie / Warmia-Masuria Voivodeship
zgłoszeni przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie, Zespół Doradztwa w Iławie, Filia w Lubawie
Entered by the Warmia-Masuria Agricultural Advisory Centre in Olsztyn,
Advisory Team in Iława, Lubawa Branch

Państwo Zelmanowie prowadzą dwu pokoleniowe gospodarstwo
rodzinne o powierzchni 66 ha. Głównym kierunkiem produkcji jest
hodowla indyków. Indyki utrzymywane są w budynkach z automatyczną wentylacją, wyposażonych w paszociągi, poidła i czujniki
alarmowe. Rocznie sprzedaje się około 13 tys. indyków rzeźnych.
Wszystkie pasze produkowane i sporządzane są w gospodarstwie.
Rolnicy uprawią zboża, rzepak i buraki cukrowe. Poprzez odpowiednie nawożenie zwłaszcza naturalne, wapnowanie i przestrzeganie
zmianowania, dbają o żyzność gleby i otrzymują wysokie plony.
Większość upraw prowadzona jest w sposób bezorkowy. Pan Przemysław promuje region i pokazuje pracę rolnika prowadząc kanał na
You-Tube pod nazwą „ ZELMA PWFK”. W okresie zimowym zajmuje
się świadczeniem usług narciarskich. Państwo Zelmanowie aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności.
The Zelman family run a two-generation family farm of 66 ha. The main production direction is turkey breeding. The
birds are kept in buildings ventilated automatically and equipped with fodder belts, watering troughs and alarm devices.
Yearly about 13,000 slaughter turkeys are being sold. All the fodder is prepared and produced at the farm. The farmers cultivate cereals, rape and sugar beet. A proper fertilization, especially the organic one, liming and a careful crop
rotation results in a good soil fertility and secures high yields. A majority of cultivations is being run without soil tillage.
Mr Przemysław Zelman promotes the region and describes the work of a farmer operating the ‘ZELMA PWFK’ channel at
the YouTube. Interestingly he opens a ski service over the winter time. The Zelman family actively acts for a local society.

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK – FARMER ROKU

Pan Wasiniewski prowadzi gospodarstwo o powierzchni ponad 68 ha.
W gospodarstwie uprawia się pszenicę, pszenżyto oraz kukurydzę na
ziarno. Na większości powierzchni rolnik stosuje uprawę bezorkową.
Dba o żyzność i strukturę gleby poprzez właściwe zmianowanie,
nawożenie oparte o wyniki badań gleb, stosując międzyplony. Część
produkcji sprzedawana jest bezpośrednio po zbiorach, a część przechowywana jest w silosach wyposażonych w kosze zasypowe. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnych technologii i technik produkcji osiąga
się wysokie plony. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone
w sprzęt do uprawy i zbioru. Dodatkowo prowadzona jest działalność
usługowa głównie z zakresu usług wozem asenizacyjnym z aplikatorem
doglebowym oraz kombajnowanie. Pan Wasiniewski jest aktywnym
działaczem lokalnej społeczności, jest członkiem Rady Sołeckiej i Gminnej Spółki Wodnej. Za swoją pracę i działalność
otrzymał wiele nagród i wyróżnień.
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Kiełpin 54, 89-500 Tuchola
woj. Kujawsko-pomorskie/ Kuyavian and Pomeranian Voivodeship
zgłoszony przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie, PZDR w Tucholi
Entered by the Kuyavian and Pomeranian Agricultural Advisory Centre
in Minikowo, County Board in Tuchola
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Laureaci XXVIII edycji Konkursu
The Winner of the 28th edition of the Competition
Kategoria: gospodarstwa rodzinne – produkcja zwierzęca
Category: family farms – animal breeding

Państwo Bardeccy zaczynali gospodarować na 12 ha, dzisiaj
wraz z dwoma synami prowadzą rodzinne gospodarstwo o pow.
250 ha. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego. Cała produkcja roślinna podporządkowana jest potrzebom
pokarmowym dla zwierząt. Uprawia się kukurydzę, pszenżyto
oraz żyto. Kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki i wysłodki przechowywane są w betonowych silosach. Rolnicy dbają o strukturę i żyzność gleby poprzez nawożenie organiczne. Pogłowie bydła liczy
500 sztuk, w tym 250 to krowy mleczne o wydajności ponad 9 tys.
kg w laktacji. Zwierzęta utrzymywane są w nowoczesnej oborze
z zachowaniem ich dobrostanu. Kondycja krów jest systematycznie kontrolowana. Pasze zadawane są automatycznie przez robot
OPTIMA. Udój odbywa się przy pomocy 3 robotów udojowych typu DELAVAL. Wyposażenie hali umożliwia
automatyczny pomiar ilości udojonego mleka oraz jego parametrów. Budynek inwentarski posiada porodówkę,
cielętnik i stację odpajania cieląt. Starsze cielęta chowane są w specjalnych budkach, jest to tzw. zimny wychów.
Gospodarstwo jest kompleksowo wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia, którymi świadczone są również usługi rolnicze. Państwo Bardeccy w swoim gospodarstwie organizują praktyki dla uczniów, współpracują
też z uniwersytetami rolniczymi w Poznaniu i Wrocławiu. Przyjmują gości zagranicznych, ostatnio z Hiszpanii,
Francji, Rosji i Białorusi. Rolnicy są członkami grupy producentów rolnych, angażują się też w różne działania
społeczne.
Mr and Mrs Bardecki stared their farming activities on 12 ha. Today, together with two sons, they run a farm of 250 ha. The main
production field is dairy farming. The whole plant production is arranged up to the feeding needs of the animals. Maize, triticale and
rye are cultivated. Silage of maize, hay and beet pulp are stored In
concrete silos. The farmers take care of the structure and fertility
of the soil, among others by organic ferilization. Cattle population
counts 500 animals, including 250 milk cows of the average field
of 9,000 kg over the lactation period. The animals are kept in
a modern cowhouse with a care for their well-being. Condition of
the cows is controlled systematically. The fodder is supplied by the
OPTIMA robot. The milking is done with three DELAVAL milking
robots. The parlour’s equipment allows to register the volume and
the quality of the collected milk authomatically. The livestock building consists of delivery ward, calf shed, and
a calf feeding unit. Older calfs are kept in special buildings, it is so called cold breeding. The farm is complexely
equipped with modern machines and appliances, agricultural services are being offered. The Bradeskis arrange
practices for college students, they also cooperate with agricultural universities in Poznań and Wrocław. They
host foreign guests, recently from Spain, France, Russia and Bielorus. The farmers are members of a agricultural
producers group, they are actively involved in a number of social actions.
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Moraczewo 34, 64-130 Rydzyna
woj. wielkopolskie/ Geater Poland Voivodeship
zgłoszeni przez Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik-Farmer Roku
Entered by the “POLISH CLUB FARMER OF THE YEAR”
Association
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Państwo Klusko wraz z córkami gospodarują na powierzchni
ponad 282 ha. Uprawiają buraki cukrowe, kukurydzę, pszenicę
ozimą, rzepak, słonecznik i konopie uzyskując wysokie plony. Na
większości gruntów prowadzona jest uproszczona uprawa pasowa. Efektywne nawożenie prowadzi się w oparciu o mapy zasobności gleb oraz wykorzystanie nawigacji GPS. Do przechowywania
zbóż służą silosy zbożowe wzbogacone w czyszczalnię i suszarnię.
Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia, w tym m.in. agregat do uprawy uproszczonej, głębosz,
siewnik punktowy do siewu buraków, kukurydzy, konopi i słonecznika. Państwo Kluskowie prowadzą liczne poletka doświadczalne, na których organizują pokazy i szkolenia dla rolników, promując przy tym precyzyjne zrównoważone
rolnictwo oraz najnowszą genetykę. Co roku organizowany jest dodatkowo tzw. „Dzień Kukurydzy”. Na uwagę
zasługuje fakt współpracy z niemieckim hodowcą materiału siewnego FARMSAAT AG, prowadząc dystrybucję
materiału siewnego, głównie kukurydzy, soi, sorga oraz traw i poplonów. W gospodarstwie prowadzona jest
dodatkowa działalność pod nazwą AGRO-TEAM. Firma ta świadczy usługi rolnicze, budowlane i melioracyjne,
a także prowadzi skup i sprzedaż płodów rolnych. Rodzina Państwa Klusków zaangażowana jest w działalność
lokalnej społeczności, wspiera też szereg inicjatyw na terenie gminy.
The Klusko family together with daughters run a farm of more than 282 ha.
They cultivate sugar beet, maize, winter wheat, rape, sunflower and hemp
achieving high yields. A simplified strip-tillage is used on the majoraty of the
acreage. Effective fertilization is applied based on soil abundance maps and
the GPS navigation. The cereals are stored in silos equipped with clearing
and drying systems. The farms is very well fitted with machines and appliances, among others with an aggregate for simplified tillage, subsoiler, precision
seeder for sugar beet, maize, hemp and sunflower. Mr and Mrs Klusko run
a number of experimental plots, open for shows and education of farmers,
promoting balanced precision farming and modern genetics. Additionally
every year they organise ‘Maize days’. A close cooperation with a German
seed producer FARMSAAT AG results in distribution of high quality seed
material, mainly maize, soybean, sorgo, and grasses and aftercrops. On top
of the above, the farmers run a service AGRO-TEAM, offering agricultural,
construction and land melioration services, purchase and sell of agricultural
products. The Klusko family is highly involved in activities of the local society, supporting a number of local
commune initiatives.
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Pągów, ul. Główna 24, 46-113 Wilków
woj. opolskie/ Opole Voivodeship
RestrukturyZgłoszeni przez Opolski Oddział Regionalny Agencji Restruktury
zacji I Modernizacji Rolnictwa w Opolu,
Biuro Powiatowe w Namysłowie
Entered by the Opole Regional Department of Restructuring
and Modernization of Agriculture Agency in Opole,
County Office in Namysłów
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Elżbieta i Dariusz Kluskowie
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PRZEWOŹNE SUSZARNIE PORCJOWE GTR
Mobilne suszarnie do zbóż:
•
•
•
•
•
•
•

modele o pojemnościach 7m3, 15m3, 25m3
wydajności do 150 t/h suszenia pszenicy
zasilane olejem opałowym lub gazem odparowanym
zużycie oleju opałowego na poziomie 1,2 l na 1t%
wyposażone w przełączalny wymiennik ciepła
konstrukcja w pełni ocynkowana
wysokiej klasy materiały i podzespoły
renomowanych producentów

RIELA Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
84-110 Kartoszyno
tel.: +48 58 675 49 40
e-mail: info@riela.pl

•
•
•
•
•

możliwość napędu z WOM ciągnika
wysokiej wydajności i trwałości ślimak
centralny wraz z mieszadłem zapewniający
ciągły i równomierny ruch ziarna w kolumnie
opcjonalny oczyszczacz wstępny usuwający
lekkie zanieczyszczenia
automatyczne sterowanie i kontrolna nad
bezpiecznym przebiegiem procesu suszenia
wysoki stosunek jakości do ceny

www.riela.pl

RIELA Polska Filia Wrocław
ul. Topolowa 45
55-114 Szewce
tel.: +48 71 352 46 35
e-mail: wroclaw@riela.pl
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Kategoria: gospodarstwa rodzinne – sadownictwo
Category: family farms - horticulture

Państwo Kuroszowie zajmują się sadownictwem, głównie produkcją czereśni. Powierzchnia sadów to prawie 10 ha, w tym
pod osłonami ponad 7 ha. Osłony chronią przed pękaniem,
oparzeniem słonecznym skórki, umożliwiają owadom zapylającym oblatywanie kwitnących kwater podczas deszczu i silnego
wiatru. Dzięki osłonom zbiór owoców odbywa się bez względu na pogodę i są one większe. W sadzie znajdują się odmiany o różnej porze dojrzewania, m.in.: Burlat, Octavia, Regina,
Summit, Vanda, Kordia, Tamara oraz odmiany z włoskiej serii
Sweet. Czereśnie sprzedawane są w kraju i eksportowane do
Danii, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, a wcześniej nawet
do Singapuru. Pan Jarosław Kurosz ciągle unowocześnia swoje gospodarstwo i szuka najlepszych rozwiązań.
Na uwagę zasługuje fakt, że sam skonstruował i zbudował sortownik do czereśni- Fargola V, a także urządzenie do ochrony sadów przed przymrozkami – Fargola IV. Urządzenie to znalazło również zastosowanie
w ochronie winnic. Opracował również system automatycznego zwijania osłon. Za działalność, dynamiczny
rozwój, innowacyjność i osiągnięcia w produkcji czereśni Państwo Kuroszowie byli wielokrotnie wyróżniani
i nagradzani.
Mr and Mrs Kurosz deal with horticulture, mainly with production of sweet cherry. The area of the orchard almost reaches
10 ha, including more than 7 ha under covers. The covers protect the fruit from cracking and skin sun burning and allow pollinating insects to fly around the blossoming quarters despite
a rain and/or a strong wind. The same is true at a harvest time
– independently from the weather and in consequence the
yields are higher. A number of late varietes are there, such as
Burlat, Octavia, Regina, Summit, Vanda, Kordia, Tamara along
with Italian varietes of the Sweet Line. The fruit are sold domestically and exported to Denmark, Sweden, Germany and
Great Britain, earlier even to Singapore. Mr Kurosz conctantly modernizes the farm looking for better solutions. More attention must be paid to his inventions – peronally he projected and constructed a cherry fruit
sorter (Fargola V) and a device for protection of orchards from frosts (Fargola V). The latter was applied in
protection of vineyards. Another success was a device for folding the covers authomatically. In respect to
Mr Kurosz’s activities, dynamic development, innovativeness and sweet cherry production success mr and
Mr Kurosz have been rewarded many times.
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ul. Widok 26, 74-320 Barlinek
woj. zachodniopomorskie/ West Pomerania Voivodeship
zgłoszeni przez Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
Entered by the West Pomerania Agricultural Advisory
Centre in Barzkowice
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Kategoria: gospodarstwa rodzinne – produkcja roślinna
Category: family farms – plant production

Państwo Laszczyńscy prowadzą gospodarstwo o powierzchni
160 ha nastawione głównie na produkcję ziemniaków. Uprawia się
ziemniaki frytkowe i chipsowe, a także zboża i rzepak. W uprawie
roli i roślin rolnicy stosują innowacyjne rozwiązania: zboża i rzepak uprawia się bezorkowo, a proces sadzenia ziemniaków odbywa się jednym przejazdem, tj. sadzenie, zaprawianie i formowanie
redlin. Na uwagę zasługuje nawadnianie kroplowe ziemniaków. To
innowacyjne rozwiązanie pozwala na ograniczenie zużycia wody.
Ziemniaki przechowywane są w specjalnej chłodni. Sprzedaje się
je na podstawie umów kontraktacyjnych do firm McCain i Lorenz.
Ciągła modernizacja gospodarstwa w zakresie technologii produkcji przejawia się rozbudową zaplecza mechanicznego poprzez
zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych. Pan Szymon
Laszczyński dzieli się swoją wiedzą i rozwiązaniami na kanale YouTube „GR Laszczyński”. Za swoje działania otrzymał wiele nagród
i wyróżnień.
Mr and Mrs Laszczyński run a farm of 160 ha oriented mainly
for potato cultivation. They cultivate not only potato for chips, but
also cereals and rape. A number of innovative techniques are applied, such as no-ploughing in case of cereals and rape, and in case
of potato planting a simplification, meaning that planting, dressing and ridge formation is done in just one run. Additional attention should be paid to potato drip irigation. This innovation allows
to reduce the amouint of water used. Potato tubers are stored in
a special cool house. They are sold on the basis of contracts with
the McCain and Lorenz companies. Permanent modernization of
the farm on the field of production technology is shown by an extension of mechanical potential via purchasing modern machines
and agricultural equipment. Mr Laszczyński is proud to share his
experience and expertise running a page ‘GR Laszczyński’ on YouTube. His activites were widely noted and thus he was recognised
with numerous rewards and honours.
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Zielenice 49a, 57-160 Borów
woj. dolnośląskie/ Lower Silesia Voivodeship
Zgłoszeni przez Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu,
Biuro Powiatowe w Strzelinie
Entered by the Lower Silesia Regional Department of Restructuring and Modernization of Agriculture Agency in Wrocław,
County Office in Strzelin
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Magdalena i Szymon Laszczyńscy
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Kategoria: gospodarstwa rodzinne – produkcja warzyw
Category: family farms – vegetable production

Państwo Manuszewscy przejęli po rodzicach 18 hektarów gruntów. Obecnie gospodarują na 75 hektarach. Chcąc zwiększyć wydajność ekonomiczna gospodarstwa rolnicy wprowadzili do produkcji warzywa. Uprawiają głównie cebulę, marchew, pietruszkę,
a także ziemniaki, buraki cukrowe i kukurydzę. Uprawy są nawadniane wodą z własnych studni głębinowych, co gwarantuje
uzyskiwanie wysokich plonów. W celu zachowania prawidłowej
żyzności gleby rolnicy stosują preparaty mikrobiologiczne, kwasy humusowe, mieszanki poplonów oraz wapnowanie. Warzywa
przechowywane są w skrzyniach w miejscach o dobrym naturalnym przewiewem. Sprzedaż warzyw odbywa się poprzez umowy
kontraktacyjne. Gospodarstwo jest bardzo dobrze wyposażone w maszyny i urządzenia rolnicze. Pan Witold jest
prekursorem w uprawie pasowej, jako jeden z pierwszych świadczył też usługi w tym zakresie. Zajmuje się też
usługami formowania redlin pod marchew, zbiorem ziemniaków i cebuli. Poprzez swoje osiągnięcia wynikające
z nowoczesnego gospodarowania Państwo Manuszewscy są przykładem do naśladowania dla lokalnej społeczności.
Mr and Mrs Manuszewski took over a farm of 18 ha after their
parents. At the moment their farm covers 75 ha. In order to extend
economical magnitude of the farm they introduced production of
vegetables. They grow mainly onion, carrot and parsley, and additionally potato, sugar beet and maize. The cultivations are irrigated from their own deep-water wells, what secures high yields.
The farmers are concerned of a proper soil fertility and therefore
they apply microbiological preparations, humic acids, aftercrop
mixtures and liming. The vegetables are stored in boxes having
a good air natural movement. The selling of vegetables is based on
pre-arranged contracts. The farm is well fixed with machines and
agricultural appliances. Mr Witold is a promotor of strip-tillage and he has been one ot the first to provide services
of this technique. He services formation of ridges in the cultivation of carrot, potato and onion harvest. Due to
their achievements the Manuszewskis are an example to be copied and followed for the local society.
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Strzelce 35, 88-300 Mogilno
woj. kujawsko-pomorskie/ Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
zgłoszeni przez Kujawsko- Pomorski Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu
Entered by the Kuyavian-Pomeranian Regional Department
of Restructuring and Modernization of Agriculture Agency
in Toruń.
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Karolina i Witold Manuszewscy
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źródłach dochodu
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Państwo Tupikowscy gospodarują na powierzchni ponad 210 ha.
Uprawiają rzepak, kukurydzę, pszenicę ozimą, pszenżyto i soję
uzyskując wysokie plony. W gospodarstwie stosowana jest technologia strip-till poprawiająca jakość i pojemność sorpcyjną gleby.
Stosowane jest także rolnictwo precyzyjne w zakresie nawożenia
z użyciem aplikacji SatAgro. Na terenie gospodarstwa umiejscowione są magazyny i silosy służące do przechowywania zboża
połączone z kompleksem oczyszczania i suszenia ziarna. Gospodarstwo jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do uprawy
roli i roślin, w tym agregat do uprawy pasowej Czajkowski ST-600.
Dodatkowo w gospodarstwie znajduje się kotłownia na biomasę,
solary oraz fotowoltaika, założony jest też monitoring. Rolnicy bardzo dbają o środowisko, a także o higienę
i bezpieczeństwo pracy. Odpady organiczne, środki chemiczne (w tym środki ochrony roślin oraz środki dezynfekujące) oraz inne odpady są odpowiednio gromadzone i zabezpieczone. Na uwagę zasługuje estetyka całego
gospodarstwa. Pan Tupikowski wykonuje też usługi koszenia poboczy dróg i rowów, odśnieżania oraz usługi
innowacyjnego siewu pasowego. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc m.in. doświadczenie, szkolenia i pokazy, a gospodarstwo należy do gospodarstw demonstracyjnych. Odbywają w nim praktyki
studenci i uczniowie z Technikum Rolniczego. Państwo Tupikowscy są mocno zaangażowani w działalność lokalnej społeczności. Za swoją pracę i działalność otrzymali wiele wyróżnień i nagród, a także ważnych odznaczeń.
Mr and Mrs Tupikowski run a farm of more than 210 ha. They
cultivate rape, maize, winter wheat, triticale and soybean reaching high yields. Technology strip-till is applied to improve the soil
quality and sorption capacity. Next, the system SatAgro is also
used for precision farming to optimize fertilization. On the farm
premisses store houses and silos connected with the cleaning and
drying complex of cereals are located. The farm is equipped with
the most modern machines for soil tillage and plant cultivation,
including the Czajkowski ST-600 aggregate for strip tillage. On top
of this, there is a biomass combusting unit, solar systems and photovoltaic installation. The farm is monitored systematically. The
farmers care for the environment, hygienic principles and work safety. Organic wastes and chemicals (including
plant protection and dissinfection preparations) are stored and secured accordingly. The whole farm area looks
very tidy and good looking. Mr Tupikowski provides services including mowing of road sides and trenches, removing snow and application of modern strip-tillage. He willingly shares his knowledge and experise conducting
shows and schoolings, also on his demonstration farm. University and agricultural college students realise their
practises there. The Tupikowskis are strongly engaged in activities of the local society. Because of their performance they have been honoured with many rewards and acknowledgements, as well as important decorations.
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Wólka Zdunkówka 30, 21-310 Wohyń
woj. lubelskie/ Lublin Voivodeship
Zgłoszeni przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli
Entered by the Lublin Agricultural Advisory Centre in Końskowola
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Prezes Maciej Zarzecki

72

Mielniki 19, 16-140 Korycin
woj. podlaskie/ Podlaskie Voivodeship
Zgłoszeni przez: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
Oddział Terenowy w Białymstoku
Entered by the National Centre for Agricultural Support,
Regional Department in Białystok

Historia spółki sięga czasów kiedy to rodzina Zarzeckich zajęła się produkcją sera z mleka wyprodukowanego we własnym
10 hektarowym gospodarstwie. Obecnie firma zajmuje się skupem mleka od okolicznych rolników i produkcją swojskiego sera
korycińskiego w wielu wariantach smakowych. Sery wytwarzane
są w niewielkiej manufakturze z dbałością o zachowanie tradycyjnej receptury. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłej
pracy nad udoskonalaniem procesu produkcji udało się stworzyć produkt najwyższej jakości, wyróżniający się niepowtarzalnym smakiem. Sery produkowane są tradycyjną naturalną metodą bez konserwantów, chemicznych ulepszaczy i barwników.
W produkcji stosuje się nowoczesną linię technologiczną. Sery
sprzedawane są bezpośrednio do marketów, sklepów z żywnością ekologiczną, a także na różnego rodzaju targach krajowych
i zagranicznych. Firma prowadzi też szeroką degustację swoich
serów na licznych imprezach plenarnych krajowych i zagranicznych promując w ten sposób podlaski tradycyjny produkt regionalny.
The history of the company can be dated back to the days when
the Zarzecki family started producing cheese from milk coming
from their own farm of 10 ha. As of today, the company purchases
milk from surrounding farms and processes it to obtain Korycin
cheese of a number of taste variants. The cheese is produced in
a small manufacture with a special care for maintaning traditional
recipe. Due to long-lasting experience and long-term work on improvements of the production process it was possibile to create
the product of the highest quality, exceptional for its unique taste.
The cheese is produced on the basis of traditional method without
conservants, chemical improvings and dyes. A modern technological line is used. Cheese is sold directly to markets and shops with
organic/natural food, as well as at various domestic and international trades. The company carries out a wide degustation of its
cheese products at numerous domestic and international events
promoting this way the local traditional product.

Laureaci XXVIII edycji Konkursu
The Winner of the 28th edition of the Competition
Kategoria: gospodarstwa rodzinne – agroturystyka
Category: family farms – rural tourism

Państwo Wantułowie prowadzą, w trudnych górskich warunkach, gospodarstwo Ekoagroturystyczne o pow. 24 ha pod nazwą
„Przedbieszczady”. Zajmują się hodowlą kóz alpejskich (30 sztuk).
Kozy karmione są sianem, a w okresie pastwiskowym korzystają
z naturalnego wypasu. Rolnicy zajmują się też przetwórstwem produktów mlecznych. Wytwarzają dojrzewające sery kozie, wpisane
na Listę Produktów Tradycyjnych, a także sery wędzone. Gospodarze wytwarzają też naturalne leki i inne przetwory na bazie ziół
z ekologicznych łąk i lasów. Na terenie gospodarstwa znajduje się
sklepik, w którym sprzedawane są wyroby w ramach Rolniczego
Handlu Detalicznego. Państwo Wantułowie prowadzą też punkt
gastronomiczny serwując tradycyjną domową prostą kuchnię, w tym różnego rodzaju pierogi. Oferują możliwość
całodziennego wyżywienia wraz z noclegiem. Do dyspozycji gości posiadają też miejsce biwakowe z łazienką,
toaletą oraz z sauną. Swoją ofertę kierują do aktywnych turystów. W gospodarstwie odbywają się warsztaty edukacyjne związane z hodowlą kóz, upowszechnianiem wiedzy na temat pochodzenia żywności oraz dziedzictwa
kulturowego. Prowadzona jest też informacja turystyczna. Gospodarze bardzo dbają o środowisko i starają się
żyć zgodnie z naturą. Energię czerpią z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych, zagospodarowują odpady,
wytwarzają produkty ekologiczne, dbają o otaczającą przyrodę, w tym o wilki. Za swoją szeroką działalność
i wyjątkową aktywność Państwo Wantułowie uzyskali wiele nagród i wyróżnień.
Mr and Mrs Wantuła run a rural touristic farm of 24 ha known as
‘Podbieszczady’. Despite difficult farming conditions they breed
alpine goats (30 animals) fed with hay over winter. In the summer
they are pasturing freely. The farmers process goat milk producing
goat cheese listed on the Regional Product Register, along with
smoked cheeses. Aside of the cheese they produce natural medicines and Rother stuffs based on herbs from ecological meadows
and forests. They opened a small shop where one can buy products on the basis of the Agricultural Retail Trade. The Wantułas run
a small eating place serving traditional simple offerings, various
duplings among others. They can host their guests daily providing
accommodation and food. The guest can enjoy a camping site equipped with a bathroom, a toilet and a sauna.
Clearly their offer should attract active tourists. Interestingly, they open educational camps connected with information on goat breeding, dissemination of food origin knowledge and cultural heritage. Tourist information
works as well. The hosts care a lot for the environment and try hard to live with nature closely. Their energetic
needs are secured by a photovoltaic panel installation. They have a waste management system, produce organic
stuffs, care about nature, including wolfs. Their wide and exceptional activity Mr and Mrs Wantuła have been
awarded and recognised many times.
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