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Wielkopolski Rolnik Roku 2018:
nominowani i laureaci z regionu
Poznań

Z perspektywy lat
Wicemarszałek Krzysztof Grabowski wymieniał podczas gali
podsumowującej konkurs działania wielkopolskiego samorządu na rzecz obszarów wiejskich. Wspomniał między innymi o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
z pulą ponad 530 mln zł, konkursach na budowę czy modernizację dróg lokalnych, działalności Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich.

W gronie laureatów znaleźli się Katarzyna i Paweł Walkowiakowie z Włoszakowic
- Osiemnaście lat temu zupełnie inaczej wyglądało wielkopolskie rolnictwo. Nikt z nas
wtedy nie myślał, że zajdą takie
zmiany, że nasza wieś będzie
się tak rozwijała, a wielkopolscy rolnicy będą aż tak gospodarni i przedsiębiorczy, także
przy wykorzystywaniu unijnych funduszy. Środki europejskie mają wpływ na to, że gospodarstwa są nowoczesne
i wyspecjalizowane, a technologia spowodowała, że produkcja jest na bardzo wysokim poziomie - przyznał Krzysztof
Grabowski.

Ponad 1150 zgłoszonych
gospodarstw
Od pierwszej edycji konkursu
Wielkopolski Rolnik Roku
zgłoszono do niego ponad
1150 gospodarstw. W gronie
nominowanych znalazło się
368 rolników, a wśród laureatów nagrodzonych zostało 175
osób.
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SKUP BYDŁA RZEŹNEGO
OFERUJEMY

UBÓJ BYDŁA Z KONIECZNOŚCI
tel. kom. 517 955 204, 517 955 207, 601 423 923
skupujemy również tuczniki – 509 134 177
tel. do biura: 65 572 50 07

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY

Podczas gali podsumowującej konkurs były również
atrakcje muzyczne

Kapituła konkursowa wyróżnia rolników prezentujących wysoki poziom produkcji,
stosujących nowoczesne technologie, odznaczających się dobrą i sprawną organizacją oraz
racjonalnym wyposażeniem
gospodarstw, a także odnoszących wysokie efekty ekonomiczne i wykazujących troskę o środowisko naturalne. Celem konkursu jest przede
wszystkim promocja wielkopolskiego rolnictwa i prezentacja najlepszych rolników.

Postawili na uprawę pieczarek
Katarzyna i Paweł Walkowiakowie z Włoszakowic, którzy znaleźli się w gronie laureatów, prowadzą gospodarstwo
rolne o powierzchni 1,6 ha. Specjalizuje się ono w uprawie pieczarek.
- Plon jednostkowy to 28 kg
pieczarek z 1m2. Uprawa pieczarek odbywa się w 30 pełni
wyposażonych i klimatyzowanych halach o łącznej powierzchni 16 tys. m2, pozwalających na hodowanie pieczarek
również latem. Sterowanie klimatem jest w pełni zautomatyzowane dzięki systemowi komputerowemu Fancom, który reguluje temperaturę, wilgotność
i stężenie dwutlenku węgla.
Obiekt jest kompletnie wyposażony, produkcja odbywa się
zgodnie z wymogami jakości
GLOBAL GAP i HACCP - w takim sposób organizatorzy konkursu prezentują gospodartwo
państwa Walkowiaków.
W gronie nominowanych
Wśród nominowanych znaleźli się również inni przedstawiciele regionu leszczyńskiego. Organizatorzy zadbali
o przygotowanie charaktery-
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Kapituła konkursowa, powołana przez zarząd województwa wielkopolskiego, obradowała pod przewodnictwem
prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wytypowano 19 nominowanych, z grona których ostatecznie wyłonionych zostało 9 laureatów.
Przypadły im w udziale tytuły
Wielkopolskiego Rolnika Roku
2018, wspomniane statuetki
Siewcy oraz nagrody pieniężne
w wysokości 10 tys. zł.
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W Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozstrzygnięto
XVIII edycję konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Laureaci
otrzymali statuetki Siewcy.
Odebrali je z rąk wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz członka kapituły
konkursu prof. dr hab. Mikołaja Knaflewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W gronie laureatów znaleźli się Katarzyna i Paweł
Walkowiak owie z Włoszakowice w powiecie leszczyńskim.

AFOT. SZYMON WDOWCZYK

Anna Maćkowiak
mackowiak@panoramaleszczynska.pl

Gala podsumowująca konkurs odbyła się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich
styk ich gospodarstw. Justyna
i Jacek Bednarkowie prowadzą
8-hektarowe gospodarstwo w
Katarzynowie, gm. Jutrosin
w powiecie rawickim. Posiada
ono 120 rodzin pszczelich.
Państwo Bednarkowie założyli
również zagrodę edukacyjną.
Magdalena i Roman Nowakowie są właścicielami 110-hektarowego gospodarstwa w
Rogowie, gm. Krobia, specjalizującego się w produkcji
trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej. Roczna sprzedaż
tuczników wynosi w nim
12800 sztuk. Michał Stolaś jest
właścicielem 203-hektarowego gospodarstwa w Żołęd-

nicy, gm. Rawicz. Specjalizuje
się w produkcji roślinnej.
Na obiektach należącego
do niego gospodarstwa zamontowane są systemy solarne do pozyskiwania ciepła
i energii elektrycznej.
- Dziękuję Wam, wielkopolscy rolnicy, za Waszą ciężką
i ofiarną pracę. Ci, którzy pochodzą z Wielkopolskich wsi i pracują na nich, wiedzą doskonale,
jak trudna jest to praca. Zasługuje ona nie tylko na dobre
słowa, ale również na to, aby ją
docenić, co samorząd województwa wielkopolskiego czyni od 18 lat. Za ten trud pracy
chcę Wam, Drodzy rolnicy, po-

dziękować - takimi słowami
zwrócił się do zromadzonych
w Sali Ziemi rolników wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Z muzycznym akcentem
W części artystycznej gali wystąpił najpierw zespół Quiet
Voices, który działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. W jego wykonaniu można było usłyszeć
głównie covery piosenek z lat
70-tych i 80-tych. Na zakończenie dla około 2-tysięcznej publiczności wystąpił zespół Czerwone Gitary. Grupa zabrała słuchaczy w muzyczną podróż
wspomnienioną. ¹
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Poletka demonstracyjne i targi
rolnicze z licznymi atrakcjami
Gołaszyn

Anna Maćkowiak
mackowiak@panoramaleszczynska.pl

Na terenach Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego znajdują się poletka demonstracyjne. Prezentowane
są na nich nowości uprawowe.
Jedno z takich poletek mieści
się w Gołaszynie, pow. rawicki, gdzie swoją siedzibę ma
zespół doradczy WODR. Prowadzone tam uprawy będzie
można zobaczyć między innymi podczas organizowanych
co roku na gołaszyńskich terenach regionalnych targów rolniczych pod hasłem „Wiosna
2019”.

Wkrótce również bobowate
Wkrótce w Gołaszynie będzie
można oglądać również rośliny
bobowate: 15 odmian łubinu
oraz grochu. Tego typu
uprawy gościły już w Gołaszynie i były nawet bohaterem
Krajowych Dni Roślin Bobowatych. W programie imprezy
znalazły się wówczas wykłady,
podczas których można było
zapoznać się m.in. z sytuacją
na rynku roślin strączkowych
w Polsce. Przygotowano również degustacje potraw z grochu i soczewicy, na które zaprosiły koła gospodyń wiejskich powiatu rawickiego.
W ostatnich latach wzrosło za-
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Poletka demonstracyjne w Gołaszynie zajmują łączynie powierzchnię około 2 hektarów.
Poszczególne odmiany prezentowane są w małych kwaterach: arowych czy półarowych.
- W tym roku na naszych poletkach można zapoznać się
z licznymi odmianami zbóż ozimych - mówi Ryszard Bijak, koordynator Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr
3 z/s w Gołaszynie.

Podczas regionalnych targów rolniczych w Gołaszynie można m.in. nabyć różne odmiany
kwiatów, krzewów czy drzewek
interesowanie różnymi gatunkami bobowatych. Wpłynęło
na to chociażby wprowadzenie dopłat do ich uprawy.

Zboża jare z listy odmian
zalecanych
Promując bobowate i podsumowując gołaszyńską imprezę,
WODR zwracał uwagę na fakt,
iż rośliny te przerywają rów-
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nież częste następstwo zbóż
po sobie, przyczyniając się
do zwiększenia zawartości
próchnicy i wzbogacają kompleks sorpcyjny gleby.

Rolnicy mogą wejść sami
W tym roku na poletkach demonstracyjnych w Gołaszynie
zaprezentowanych zostanie
również około 20 odmian zbóż

jarych. R. Bijak zapowiada, że
będą to zboża z tak zwanej listy
odmian zalecanych.
- Dzięki takim miejscom, jak
poletka demonstracyjne rolnicy mogą zobaczyć, jak wygląda dana odmiana, jakiej wymaga pielęgnacji czy też przez
jakie choroby i szkodniki może
zostać zaatakowana - dodaje
koordynator Powiatowego Ze-

społu Doradztwa Rolniczego
w Gołaszynie.
Poletka są tak usytuowane,
że rolnicy nie muszą wcześniej
zgłaszać się do siedziby powiatowego zespołu doradczego
WODR w Gołaszynie. Mogą
sami na nie wejść w każdej
chwili. Ponadto specjaliści z
WODR służą pomocą i mogą
oprowadzić po poletkach oraz przekazać fachowe informacje na temat prezentowanych w danym roku upraw.
- Oprócz rolników na poletka demonstracyjne zaglądają
również uczniowie Zespołu
Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Bojanowie zaznacza Ryszard Bijak.

Oprócz pól funkcjonują
również gospodarstwa demonstracyjne. W 2012 r. WODR
stworzył ich sieć. Obecnie należą do niej 93 gospodarstwa
prezentujące różne profile działalności: zarówno zwierzęcej,
jak i roślinnej. Gospodarstwa
demonstracyjne wdrażają innowacyjne rozwiązania, sięgają
po najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne i sposoby gospodarowania. W takich gospodarstwach doradcy WODR
przeprowadzają szkolenia czy
pokazy. Ponadto na terenie
części z nich (tych, których
właściciele wyrazili na to
zgodę) organizowane są praktyki dla uczniów szkół rolniczych czy studentów

Gospodarstwa
demonstracyjne
Wieś w powiecie rawickim nie
jest jedyną miejscowością
w Wielkopolsce, w której funkcjonują poletka demonstracyjne pd egidą Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tego typu tereny przy-

Wiosna 2019
Zainteresowanych uprawami
promowanymi w tym roku
przez Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego już dziś
zapraszamy na regionalne targi
rolnicze „Wiosna 2019”. Organizatorami imprezy wspólnie
z WODR są Wielkopolska Izba
Rolnicza, gmina Bojanowo oraz
Starostwo Powiatowe w Rawiczu. Oprócz prezentacji poletek
demonstracyjnych przygotowano też inne atrakcje.
- Na targi zaproszeni zostali
reprezentanci największych
działających na naszych terenach firm z branży maszynowej, paszowej, nawozowej,
firmy zajmujące się produkcją
i dystrybucją środków ochrony
roślin, rozprowadzające materiał siewny oraz zawsze licznie
przybywające do nas firmy
ogrodnicze - zachęcają organizatorzy regionalnych targów
rolniczych, które zaplanowano
na 18 i 19 maja.
Będą też występy artystyczne, konkursy oraz wystawa gołębi, kur, papug i królików. ¹

W tym roku na poletkach demonstracyjnych
w WODR w Gołaszynie
prezentujemy między
innymi liczne odmiany
zbóż ozimych
Ryszard Bijak

gotowano też między innymi
w Marszewie, w powiecie
pleszewskim, jak również
w Sielinku, powiat nowotomyski.
Rolnicy z terenu południowej Wielkopolski najbliżej mają
jednak do Gołaszyna. Stąd też
zainteresowani nowinkami
uprawowymi właśnie tu najczęściej się udają.
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hydraulika siłowa

Kredyt obrotowy
WIOSNA 2019
Nowa propozycja w naszym banku dla gospodarstw rolnych,
z przeznaczeniem na bieżące potrzeby, takie jak: nawozy, środki ochrony
roślin, materiał siewny, paliwo itp.
Okres kredytowania to 12 miesięcy, a sposób spłaty jest ustalany
indywidualnie według potrzeb Klienta. Ponadto oferujemy atrakcyjne
oprocentowanie oraz prowizję.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Bank Spółdzielczy w Kościanie

Rynek 23, 64-000 Kościan | www.bskoscian.pl

pneumatyka
łączniki
przewody wysokociśnieniowe
SERWIS PRZEWODÓW 24 h
608 697 000
TECHMAK Sp. z o.o.

64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 4a | [ +48 65 529 62 21 [ +48 65 529 96 00 | fax: +48 65 529 93 62
e-mail: techmak@techmak.com.pl | www.techmak.com.pl
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Kopaszewo

Gerwazy Konopczyński
redakcja@panoramaleszczynska.pl

Rodziny pszczele dobrze
przetrwały okres zimy. Dość
wysokie temperatury wpłynęły na to, że matki pszczele
czerwiły prawie przez cały
okres zimowy, co dało wzrost
siły rodzin. Niestety, rozmnożyły się pasożyty varroa
destructor.
- Wykonujemy prace porządkowe – tłumaczy Dorota
Chmielewska z Jerki, współwłaścicielka pasieki Chmielewscy w Kopaszewie. – Ocieplamy
ule, usuwamy z nich zimowy
osyp oraz redukujemy poziom
roztoczy varroa.
Rodzina Chmielewskich posiada pasiekę liczącą około 100
rodzin pszczelich. Oprócz
miodu
produkują
także
ziołomiody. W ostatnich latach
zmniejszyła się liczba osób zajmujących się pszczołami. Ci,
którzy jednak wiążą z tą branżą
przyszłość, powiększają liczbę
rodzin. Obecnie w naszym regionie jest coraz więcej pasiek
liczących ponad 100 uli.

- Pasieki składające się
z kilku lub kilkunastu uli wymierają – mówi Dorota Chmielewska – Wiąże się to ze zmianami pokoleniowymi. Gdy
dzieci nie chcą kontynuować
pasji swych rodziców, ich małe
pasieki są likwidowane. Jeśli
jednak młodzi decydują się
na kontynuację zazwyczaj je
powiększają, aby móc się z
tego utrzymać.
Pszczelarstwo jest opłacalne
pod warunkiem wzorowego
prowadzenia pasieki i uzyskiwania ponadprzeciętnych wydajności. Jak przyznaje pani
Dorota, sporym zagrożeniem
jest jednak import gorszego jakościowo miodu z państw
spoza Unii Europejskiej.
- W naszym regionie pożytki
towarowe to uprawy rzepaku,
drzewostany robinii akacjowej
oraz drzewostany lipy - dodaje.
- Sporym problemem jest zjawisko konkurowania pszczelarzy o tereny miododajne.
Wpływa to na przepszczelenie
terenu i w rezultacie spadek
wydajności miodowej. W skali
kraju notuje się coraz więcej
podtruć związanych z działalnością konkurencji. ¹
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Skup Maćkowiak:
tuczniki, maciory,
knury, bydło

609 184 773

Szybki przelew (gotówka)
Szybki odbiór
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Rolinicy rozdawali jabłka
na leszczyńskim deptaku

FOT. ANNA MACHOWSKA

Znikają małe
pasieki

Panorama Leszczyńska
Środa, 27.03.2019

Akcja informacyjna rolników spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców Leszna. Jej organizatorami byli lokalni
członklowie AgroUnii

Region

Anna Machowska
machowska@panoramaleszczynska.pl

Grupa rolników z regionu rozdawała jabłka na leszczyńskim deptaku. Akcja miała
na celu zwrócenie uwagi
mieszkańców miasta na problemy, z jakimi boryka się obecnie wieś.
Jej inicjatorem byli lokalni
członkowie AgroUnii, czyli największej organizacji rolniczej
w kraju, skupiającej rolników,
a także przedsiębiorców i konsumentów.
- To nie jest protest. To jest
akcja informacyjna – podkreślał
Zdzisław Kubiak, hodowca
trzody chlewnej z Ponieca. Chcemy, aby ludzie w mieście
mieli świadomość, że walczymy o wspólną sprawę, że
polskie rolnictwo jest zagrożone. Niestety, kwota, za jaką
sprzedajemy nasze płody rolne,
jest nieporównywalnie niższa
od tej, jaka widnieje na sklepowych półkach. Od 25 lat hoduję
trzodę chlewną. Na sprzedaży
żywca zarabiam niemal tyle
samo, co ćwierć wieku temu,
a konsument w sklepie płaci
dziś dużo więcej niż kiedyś.
Rolnik tłumaczył, że sytuacja gospodarstw rolnych w Polsce, zajmujących się wszystkimi gałęziami produkcji, jest
obecnie bardzo trudna i stale

się pogarsza. Cena, jaką rolnik
otrzymuje za swoją pracę, nie
pokrywa kosztów produkcji,
nie wspominając już o zarobku.
Stąd protesty i blokowanie
dróg. Zdzisław Kubiak zaznaczył też, że rolnicy nie chcą
konfliktu z mieszkańcami miasta. Liczą za to na zrozumienie
z ich strony.

Jabłka jako symbol
- Jabłka, które rozdajemy, są
symbolem owoców naszej
pracy – wyjaśniał Marek Klak
z Maruszewa, gm. Rydzyna,
hodowca bydła opasowego. Do każdej paczki dołączyliśmy
ulotkę informacyjną. Zależy
nam, aby uświadomić ludziom
skalę problemu, z jakim musimy się obecnie zmierzyć
i ewentualnych zagrożeń, jakie
czekają także na nich.
Marek Klak zaznaczył, że
polscy konsumenci często nie
zdają sobie sprawy, skąd pochodzą produkty, które kupują.
Podkreślał, że choć polscy rolnicy mają problem ze sprze-

To jest akcja informacyjna. Chcemy, aby
ludzie w mieście mieli
świadomość, że
walczymy o wspólną
sprawę
Zdzisław Kubiak

dażą swoich płodów, to z zagranicy spływa do nas szerokim
strumieniem żywność, która
często nie przechodzi nawet
należytej kontroli sanitarnej.
Nie jest tajemnicą, że trafiło
do naszego kraju na przykład
mięso z Litwy, z obszaru zagrożonego ASF, czyli Afrykańskim
Pomorem Świń.
Dlaczego? Mięso ze stref
ochronnych jest bowiem często zdecydowanie tańsze,
a więc jego import jest wysoce
opłacalny dla odbiorców – zakładów przetwórczych czy
marketów. Stąd też główny postulat protestujących rolników
dotyczy większej ochrony polskiego rynku przed importem
żywności z innych państw.

Inni też rozdawali

AgroUnia organizowała akcję
z jabłkami w trzech dużych
miastach: Warszawie, Poznaniu i Lublinie. Rolnikom z naszego regionu, zrzeszonym
w tej organizacji, pomysł się
spodobał i postanowili przeprowadzić podobną kampanię
na leszczyńskim deptaku.
- Za własne pieniądze kupiliśmy 300 kg jabłek od jednego
z rolników z Ostrołęki – przyznał Michał Chwaliszewski,
rolnik z Nowego Belęcina, gm.
Krzemieniewo, lokalny koordynator AgroUnii.
- Od reakcji rządzących krajem zależeć będzie, jaką formę

teraz przybiorą nasze protesty
– powiedział z kolei stojący
na czele AgroUnii Michał
Kołodziejczak, który rozdawał
jabłka w Warszawie. – Jak do tej
pory nawet jeden z postulatów
rolników z AgroUnii nie został
spełniony.
Te postulaty to m.in.: obowiązek znakowania produktów
rolno-spożywczych flagami
krajów, w których je wyprodukowano, embargo na rosyjski
węgiel czy pomoc hodowcom
trzody chlewnej.

Protestują od początku roku
AgroUnia w kraju protestuje
od ubiegłego roku, a w naszym
regionie protesty trwają od początku tego roku. Już dwukrotnie rolnicy utrudniali lub blokowali ruch traktorami na ważnych drogach w okolicach
Leszna, Kościana czy Gostynia.
Nie zabrakło ich też na protestach w stolicy.
- Dawno polska wieś nie
była tak zjednoczona. Idziemy
wszyscy razem, bo na granicy
opłacalności są niemal wszystkie rolnicze gałęzie gospodarki,
choć w przypadku naszego regionu w najtrudniejszej sytuacji znaleźli się hodowcy trzody
chlewnej. W protestach uczestniczą jednak także hodowcy
bydła mlecznego i opasowego,
a poza tym sadownicy i producenci zbóż oraz warzyw – mówi
M. Chwaliszewski. ¹

Panorama Leszczyńska
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Wyróżnieni
hodowcy bydła
Region

Łukasz Cichy
redakcja@panoramaleszczynska.

W poniedziałek, 18 marca
w restauracji Przepiórka
w Świnkowie koło Krotoszyna
odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki prac hodowlanych w roku 2018 w województwie wielkopolskim.
Zorganizowanała je Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka.
Spotkanie rozpoczęło się
od odznaczenia odznakami
gości. Wręczyli je prezydent
Polskiej Federacji Hodowców
Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik, prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców
i Producentów Bydła Przemysław Jagła oraz członek zarządu
PFHBiPM i prezes krotoszyńskiego koła Tadeusz Dymarski.

Wydajność mleczna

Puchar Dyrektora Regionu
Oceny Poznań PFHBiPM otrzymali za najwyższą wydajność
mleczną stawa w RO Poznań:

Sprzedają więcej
używanych traktorów

GR Janusz Pietrzak za najwyższą wydajność mleczną stada
za rok 2018 w Regionie Oceny
Poznań i osiągnięty wynik 15
tys. 027 kg oraz GR Maciej Pohl
za najwyższą wydajność
mleczną stada za rok 2018
w Regionie Oceny Poznań
i osiągnięty wynik 14 tys. 726
kg.
Wyróżnienie Prezesa Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie
w postaci vouchera na 10 analiz mleka na cielność PAG
za przekroczenie po raz pierwszy progu 10 tys. kg mleka
od krowy otrzymali: Andrzej
Zajączek, Tomasz Hądzelek,
HR Smolice, Artur Kraszewski
oraz Eugeniusz Marcinkowski.
W części szkoleniowej Anna
Siekierska (PFHBiPM) informowała m.in. o nowych zasadach
prowadzenia ksiąg hodowlanych dla bydła mlecznego.
Wskazała także na korzyści płynące z genotypowania jałówek,
podkreślając bardzo atrakcyjną
cenę tej usługi. Prelegentka poinformowała także o nowej
usłudze Polskiej Federacji nazywanej „oceną rutynową
plus”.
Usługa wymaga podpisania
umowy na prowadzanie oceny
typu i budowy u wszystkich
pierwiastek w stadzie. W ramach tej umowy obowiązuje
promocyjna odpłatność, tj. 9 zł
netto za każdą ocenioną sztukę.
Wyniki oceny typu i budowy są
rejestrowane w systemie
SYMLEK i mogą być wykorzystywane w doborze buhajów.
Prezydent Polskiej Federacji
Leszek Hądzlik pogratulował
wyników. Wskazał na konieczność doskonalenia umiejętności produkowania mleka
o wysokiej jakości i jak najbardziej efektywnie, co wymusza nadwyżka produkcji mleka,
którą trzeba eksportować.¹

FOT. ŁUKASZ CICHY

Złote Odznaki Federacji
i Związku dla najlepszych
Złotą Honorową Odznakę
Polskiej Federacji Hodowców
Bydła i Producentów Mleka
otrzymali: Maciej Bratborski,
Tomasz Chudy, Marek Cichy,
Andrzej Cieślak, Dariusz Dębicki, Henryk Domin, Mariusz
Dymarski, Roman Frątczak, Jerzy Kokociński, Jacek Kucharczyk, Tomasz Lesiński, Franciszek Marszałek, Stanisław
Paterek, Piotr Sapała, Stanisław
Suchodolski, Paweł Sulikowski,
Marian Śledź, Adam Warnke
i Mieczysław Wilczyński.
Z kolei Złotą Honorową Odznakę Wielkopolskiego Związku
Hodowli i Produkcji Bydła
otrzymali nastyepujący hodowcy: Janusz Budziński, Zdzisław Grzeszczuk, Dominik Jagła, Jerzy Kostrzewa, Szymon
Minta, Piotr Olejniczak i Grzegorz Robakowski.

Ranking hodowców krów
Podczas podsumowania zaprezentowano również rankingi.
W stadzie do 20 krów I miejsce
zajął GR Karol Puchała
z Mnichowic, II miejsce Łukasz
Jańczak z Wysogotówka, a III
miejsce - GR Michał Biegański
z Jedlca.
W kategorii stad 20,1-50
krów I miejsce zajęła Elżbieta
Mazurek z Ostrobudek, II miejsce - GR Tomasz Cichy z Jedlca,
a III miejsce - Józef Ziółkowski
z Sługocinka. W stadzie 50,1150 krów I miejsce zajął GR Janusz Pietrzak z Łubowa, II miejsce - GR Maciej Pohl
z Krotoszyna, natomiast III
miejsce - Robert Neneman
z Wełnicy.
W kategorii 150,1-300 krów
I miejsce przypadło HZZ „Żołędnica” sp. z o.o. z Goliny Wielkiej, II miejsce - GRH Czechnów
sp. z o.o. z Trzebosza, a III miejsce - Jan Kamiński z Kiedrowa.
W kategorii 300,1-500 krów
I miejsce zajęło HZZ „Żołędnica” sp. z o.o. z Kawcza, II
miejsce - HZZ „Żołędnica” sp.
z o.o. z Zakrzewa, a III miejsce PR Długie Stare sp. z o.o.
z Niechłodu.
W kategorii 500,1-1000 krów
I miejsce zajęło OHZ „Garzyn”
sp. z o.o. z Górzna, II miejsce OHZ „Garzyn” sp. z o.o.
z Mierzejewa, a III miejsce - RKS
Bądecz z Czajcze-Ferma. W kategorii stada powyżej 1000,1
krów I miejsce zajął GR Tadeusz
Lisiecki z Czechnowa, II miejsce - Paul-Pon Polska sp. z o.o.
z Topoli, a III miejsce - GR
Wonieść sp. z o.o. z Jezierzyc.

Podsumowano wyniki prac hodowlanych w Wielkopolsce. Najlepszych producentów
wyróżniono złotymi odznakami branżowymi
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AFOT. NEW HOLLAND
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Liderem sprzedaży ciągników wnaszym kraju jest marka New Holland. Za nią plasują się: John
Deere i Kubota

Region

Gerwazy Konopczyński
redakcja@panoramaleszczynska.pl

Leszczyńska wieś znacznie się
zmieniła, min. pod względem
parku maszynowego rolników. W wielu gospodarstwach
pojawił się nowe ciągniki rolnicze znanych marek: New
Holland, Case czy John
Deere. Jak się jednak okazuje
w ubiegłym roku w Polsce,
także w naszym regionie,
sprzedaż nowych traktorów
zmalała.
W 2018 r. zostało zarejestrowanych w kraju 8860 nowych
ciągników rolniczych. W 2017 r.
zarejestrowano 1853 sztuk więcej, a więc spadek o 17,3%.

- Przyczyn takiej sytuacji jest
kilka
–
mówi
Łukasz
Miszkiewicz, dyrektor handlowy firmy Agromep Kościan,
przedstgawiciela marki Case. –
W dużym stopniu nastąpiło już
nasycenie rynku. Właściciele
mniejszych i średnich gospodarstw kupują ciągniki raz
na kilka lub kilkanaście lat.
Wielu z nich uzupełniło swój
park maszynowy w nowe traktory i zbyt szybko nie będą go
zmieniać.
Kolejną przyczyną były
opóźnienia w pozyskiwaniu
przez rolników środków unijnych. W dużym stopniu zakup
nowych maszyn jest wspierany
z tego właśnie źródła.
Zdaniem dyrektora Łukasza
Miszkiewicza najlepsze były

lata 2010-2014, kiedy to rejestrowano ponad 14 tys. sztuk
rocznie, a w rekordowym 2012
roku nawet 19 tys. Od 2015 r. dealerzy notują spadki. Według
niego obecny rok nie będzie
lepszy. Prawdopodobnie sprzedaż nie przekroczy 9 tys. sztuk.
Znacznie lepiej jest
na rynku ciągników używanych. W ub. r. zarejestrowano
ich w Polsce około 16 661 sztuk,
prawie dwukrotnie więcej niż
ciągników nowych. Może to
być oznaka, że jednak nasz rynek w dalszym ciągu będzie
chłonny na sprzęt rolniczy.
Od dłuższego czasu liderem
w sprzedaży jest u nas marka
New Holland (21,4% udziału
w rynku), przed John Deere
(16,9%) i Kubota (10,3%). ¹
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AGROHANDEL S.J. Oddział Lipno
Ul. Leszczyńska 6, 64-111 Lipno
Tel. +48 537 300 465

www.czescirolnicze.eu
Główną działalnością naszej firmy jest sprzedaż i serwis maszyn
rolniczych oraz dystrybucja części
zamiennych na terenie całego
kraju.
Opierając się na naszym 28-letnim doświadczeniu i jako lider
sprzedaży maszyn rolniczych New
Holland wiemy jak istotna obecnie jest przystępność produktów,
punktualność i szybkość w dostarczeniu towarów, dlatego nasze magazyny są zawsze dobrze
zaopatrzone. Klientom oferujemy
trwałość i wydajność sprzedawanych przez nas części, a także niezawodność w dostawach.

PANORAMA ROLNICZA

Gospodarstwa
agroturystyczne czekają
Cichowo

Gerwazy Konopczyński
redakcja@panoramaleszczynska.pl

Zima i wczesna wiosna to dla
gospodarstw agroturystycznych w naszym regionie
czas przygotowań. Wszyscy
chcą zdążyć przed początkiem sezonu, czyli długim majowym weekendem.
- Jak co roku w moim gospodarstwie w tym czasie przeprowadzam remonty – opowiada Czesław Kaczmarek, właściciel gospodarstwa agroturystycznego
„Zielona Chata” w Cichowie,
gm. Krzywiń. – Zmodernizowałem łazienkę, wymieniam poręcze i przede mną jeszcze inne
drobniejsze naprawy. Najważniejsze, aby wszystko było wykonane do maja, kiedy to na dobre rozpoczyna się sezon.
„Zielona Chata” Doroty
i Czesława Kaczmarków
w Cichowie istnieje od kilkunastu lat. Jest gospodarstwem demonstracyjnym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Oferuje
ponad 20 miejsc noclegowych.
Jego właściciele z roku na rok

starają się podwyższać standard swych usług. W części pomieszczeń zainstalowane jest
ogrzewanie i gości mogą przyjmować przez cały rok. Na weekend majowy miejsca są już zarezerwowane. Dzwonią też
agroturyści, chcący przyjechać
w letem.
- Wczasowicze przyjeżdżają
do nas z całego kraju – mówi
Czesław Kaczmarek. – Dużą ich
część stanowią mieszkańcy
Dolnego Śląska. Najczęściej korzystają z uroków i atrakcji
Cichowa: plaży, kolejki, jeziora.
Podczas chłodniejszych lub
deszczowych dni zwiedzaja
okolice
m.in.
klasztor
w Lubiniu, stadninę koni
w Racocie. Popularny jest także
paintball w Łagowie.
Sezon w większości gospodarstw agroturystycznych trwa
do końca wakacji. U niego ze
względu na zainstalowane
ogrzewanie turyści pojawiają
się zazwyczaj do końca września.
- Ogromne zainteresowanie
gospodarstwami agroturystycznymi pojawiło się w latach
90. - tłumaczy Małgorzata
Siekierkowska z Wielkopol-

skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. – Dziś zainteresowanie
tą formą spędzania wolnego
czasu też jest duże.
Obecnie gospodarstwa wyglądają już jednak inaczej. Ich
standard jest o wiele wyższy.
Łazienki, internet to już normalność. Aby móc funkcjonować na rynku, ich właściciele
muszą także zadbać o dodatkowe atrakcje. Może to być
choćby możliwość zakupu warzyw z własnego ogródka, czy
oryginalnych przetworów domowych. W wielu nie brakuje
animacji dla dzieci.
Według Siekierkowskiej
zmiany w gospodarstwach
agroturystycznych wymusiły
też dzieci założycieli, którzy
skończyli np. studia o specjalizacji turystycznej i przejęli
po rodzicach ich działalność.
Bardzo często mają już inne
spojrzenie.
-Specjalizacja agroturystyczna ma sens, nie może się
jednak opierać tylko na wynajmie pokoi – dodaje Małgorzata
Siekierkowska z WODR. – Ich
właściciele powinni czerpać też
zyski z innych pokrewnych źródeł. ¹
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Kontrole chlewni
ws. bioasekuracji
Wielkopolska

Wiesław Zdobylak
redakcja@panoramaleszczynska.pl

W powiatach krotoszyńskim
i rawickim w 2018 roku przeprowadzono blisko 200 kontroli chlewni związanych
z wdrożeniem zasad
bioasekuracji. W jednym gospodarstwie zakazano utrzymywania zwierząt. Walka
z ASF trwa! W skontrolowanych gospodarstwach obsada
zwierząt wynosiła 20.297
sztuk trzody chlewnej.
Walka z afrykańskim pomorem
świń (ang. African Swine Fever,
ASF) przybrała w ciągu ostatnich dwóch latach bardzo zorganizowany i systematyczny
charakter. Przyjęto m.in. ustawę, na mocy której wszyscy posiadacze trzody chlewnej zobowiązani są do wdrożenia zasad
tzw. bioasekuracji, czyli chronienia chlewni przed przedostaniem się na ich teren wirusa
ASF.

Podstawowe zasady
bioasekuracji
Podstawowe zasady bioasekuracji obejmują m.in. zakaz
skarmiania świń resztkami domowymi, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego; ograniczenie
możliwości wchodzenia na fermę osób postronnych oraz
zakaz kontaktu tych osób z innymi zwierzętami wynoszący
minimum 24 godziny. Należy
stosować maty dezynfekcyjne
oraz odzież ochronną. Kolejna
powinność to wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
Świnie należy trzymać
w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym (w tym przypadku teren
ten musi być ogrodzony płotem o wysokości 1,5 m
napodmurówce). Konieczne
jest rónież oddzielenie szlaków
żywieniowych dla świń i innych zwierząt, w tym bydła
oraz zabezpieczenie budynku,
w którym utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt
domowych, w tym psów i kotów.
Zakaz trzymywania zwierząt
Jak nas poinformował Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Krotoszynie w roku 2018
na terenie powiatu krotoszyńskiego przeprowadzono pod
kątem wdrażania zasad bioasekuracji 108 kontroli w gospodarstwach utrzymujących
trzodę chlewną. W sumie
w skontrolowanych gospodarstwach obsada zwierząt wyno-
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W powiatach krotoszyńskim i rawickim przeprowadzono
w 2018 roku blisko 200 kontroli chlewni
siła aż 20.297 sztuk trzody
chlewnej.
– W wyniku kontroli wszczęto 40 postępowań administracyjnych, skutkiem czego
wydano 25 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień w zakresie wdrażania zasad bioasekuracji.
W jednym z gospodarstw zakazano utrzymywania zwierząt
– stwierdziła Anna Lis-Wlazły,
powiatowy lekarz weterynarii
w Krotoszynie.
Wiadomo też, że co najmniej w dwóch-trzech przypadkach właściciele gospodarstw hodowlanych zadeklarowali chęć zaprzestania utrzymywania trzody chlewnej
z powodu zbyt wielkich kosztów ekonomicznych wdrożenia
zasad bioasekuracji.

W pow. rawickim zrezygnowało aż 35 gospodarstw
Skala rezygnacji z produkcji
trzody chlewnej szczególnie
dotkliwa jest w sąsiednim powiecie rawickim. Jak wynika
z danych dostarczonych przez
Powiatowych Inspektorat Weterynarii w Rawiczu w roku

2018 na rezygnację z produkcji
świń zdecydowało się aż 35 gospodarstw hodowlanych. Z kolei wstrzymanie produkcji zadeklarowało 5 gospodarstw hodowlanych.
– Jeżeli chodzi o stwierdzenie nieprawidłowości w procesie wdrażania zasad bioasekuracji w roku ubiegłym wdrożono 51 postępowań administracyjnych w związku ze
stwierdzonymi nieprawidłowościami – potwierdził nam Jacek Cichosz, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Rawiczu.
W związku z występowaniem
ASF w Polsce na terytorium
kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:obszar zagrożenia,obszar
objęty ograniczeniami, obszar
ochronny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w obszarach
tych obowiązują ograniczenia
w możliwości przemieszczania
świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych
od świń oraz dzików i ich
mięsa. Żaden z tych obszaró nie
znajduje się na terenie Wielkopolski. ¹
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Wnioski o dopłaty
Pszenżyto zaatakował
z ARiMR przez internet mączniak
Region

Region

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
w piątek, 15 marca rozpoczęła
przyjmowanie wniosków
o dopłaty bezpośrednie i obszarowe oraz inne płatności
z wykorzystaniem aplikacji
internetowej eWniosekPlus.

Marzec to dla rolników bardzo
ważny czas. Na polach mogą
wykonywać prace polowe polegające m.in. na nawożeniu
i zasiewach. W tym roku wielu
z nich nie czekało i już
od pierwszych dni marca wyjechało swym sprzętem na pola.

Po doświadczeniach kampanii
2018 i sugestiach rolników
w aplikacji eWniosekPlus
wprowadzono korekty, które
mają
ułatwić korzystanie
z aplikacji oraz dostosować obsługę wniosku do obecnych
przepisów.
Wśród udogodnień, jakie
znalazły się w tym roku w aplikacji, są m.in.: rozszerzenie informacji prezentowanych w tabeli z działkami referencyjnymi o listę działek rolnych
położonych na danej działce;
dodanie tabeli zbiorczej z podsumowaniem powierzchni
zgłoszonych do danej płatności; rozszerzenie wydruku
wniosku i przeglądu danych
o informacje o składnikach

Gerwazy Konopczyński
redakcja@panoramaleszczynska.pl
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Wiesław Zdobylak
redakcja@panoramaleszczynska.pl

Aplikacja eWniosekPlus umożliwia składanie wniosków
o dopłaty i inne płatnści przez internet
międzyplonu w ramach EFA;
rozszerzenie funkcjonalności
w zakresie zastępowania i wycofywania zwierząt w ramach
płatności do bydła i płatności
do krów oraz rozszerzenie
sprawdzeń
kompletności
wniosku oraz komunikatów
prezentowanych podczas wypełniania wniosku w celu.
ARiMR prześle rolnikom wnio-

sek spersonalizowany wraz
z załącznikami wersji papierowej. Należy jednak traktować
go jedynie informacyjnie.
Rolnicy, którzy korzystają
z aplikacji e-WniosekPlus po raz
pierwszy, muszą najpierw
utworzyć indywidualne konto
na
www.arimr.gov.pl
w zakładcę eWniosekPlus i podać dane weryfikacyjne.¹
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Nie ma plonu
bez wapna
Oferujemy najszerszy wybór wapna nawozowego:
zawierającego magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Tlenkowe CaO+MgO min. 70% w tym 25% MgO
bez magnezu
• Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Mix o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%
• Oxyfertil Ca 85 o zaw. CaO min. 85%
węglanowego mielonego
standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak
granulowanego
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50% – z atestem ekologicznym
KONTAKT
tel. 77 45-16-384
e-mail: Andrzej.Filipek@lhoist.com
tel. 41 38-89-146
e-mail: Jakub.Szpytak@lhoist.com

www.lhoist.pl

- Na przełomie roku po otrzymaniu dopłat bezpośrednich
zaopatrzyłem się w nawozy –
tłumaczy Jerzy Glinkowski, rolnik z gminy Kamieniec. – Teraz,
gdy już jest to możliwe, muszę
je rozsiać na pola.
Już od dawna rolnicy w nawozy mineralne zaopatrują się
jesienią i zimą. Najczęściej
odwiedzają
hurtownie
po otrzymaniu dopłat bezpośrednich. Wedy też ceny produktów są najkorzystniejsze.
- Od początku marca na polach, gdzie zasiane są zboża
ozime, rolnicy rozrzucają nawozy azotowe – wyjaśnia Konrad Herter, specjalista ds. rolnictwa w firmie Procam Polska. –
REKLAMA

Tam, gdzie pod koniec marca
zasieją
buraki
cukrowe,
a w kwietniu kukurydzę, dostarczają obornik.
W przypadku nawozów coraz popularniejszy staje się
płynny nawóz RSM. Trafia on
szybciej do układu korzeniowego rośliny i dlatego jest skuteczniejszy. Jego zakup, porównując cenę do ilości azotu, jest

Na polach, gdzie
zasiane są zboża ozime,
rolnicy rozrzucają
nawozy azotowe,
na innych dostarczają
obornik
Konrad Herter

korzystniejszy od nawozu sypkiego. Stosujący go rolnicy powinni jednak pamiętać, że powinno się go używać w dni
pochmurne, gdyż jest on bardziej agresywny od granulatu.
Najlepiej zrobić to przy padającej mżawce, która spłucze go
z roślin do gleby. W marcu rolnicy wykonują także zasiewy
zbóż jarych, które stanowią kil-

kanaście procent wszystkich.
Według specjalistów najlepiej
je wykonać najwcześniej, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne i glebowe.
- W tym roku kwalifikowanego materiału siewnego jest
mniej, jednak powinno go wystarczyć – uważa Konrad
Herter. – Ceny kształtują się
na podobnym poziomie, co
w ubiegłym roku. Za tonę,
w zależności od gatunku ziarna
kwalifikowanego oraz wielkości zakupu, trzeba wydać
od 1600 zł do 2200 zł.
Zima w uprawach ozimin
nie spowodowała wielu szkód.
Nie wystąpiły wymarznięcia
lub wymoknięcia. Zboża i rzepak są w dobrej kondycji. Zdaniem Hertera niektóre uprawy
pszenżyta ozimego i pszenicy
ozimej zostały zaatakowane
przez mączniaka prawdziwego.
Widać również infekcje spowodowane septoriozą paskowaną.
Tam, gdzie te choroby występują, nie obędzie się bez konieczności wykonania oprysków. Rolnicy powinni jej jednak wykonać zgodnie ze wskazaniami producenta, uzwględniając temperaturę. ¹
008951403
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Masz krewnych za granicą?
Poleć im e-wydanie „Panoramy”

Panorama Leszczyńska
Środa, 27.03.2019
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Są pieniądze na kredyty
preferencyjne w 2019 roku
rob
redakcja@panoramaleszczynska.pl

Na internetowej platformie
aplikacyjnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na 2019 r.
Chodzi o kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z) oraz kredyty na wznowienie produkcji
po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02).
O kredyty rolnicy mogą ubiegać
się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A.,
a także w zrzeszonych w nich
Bankach Spółdzielczych oraz
w bankach BGŻ BNP Paribas
S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A.,
Santander Bank Polska S.A.
Do 25 VI ARiMR prowadzi
nabór wniosków o przyznanie
dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia mate-

riału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie.
Wnioski należy składać
do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa podaje, że w tegorocznym naborze wprowadzono szereg
zmian, m. in. rozszerzono
grono osób, które mogą ubiegać się o refundację. Pomoc,
jaką można otrzymać w ramach „Wsparcia inwestycji
w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi i ich rozwój” (z PROW 2014-2020),
przyznawana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych
na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in.
mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.
Od tego roku z oferty tej
skorzystać mogą dwie grupy

beneficjentów. Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź
małżonkowie rolników, którzy
zdecydują się na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maks. kwotę dofinansowania podniesiono z 300
do 500 tys. zł. Nowością jest
druga grupa, którą tworzą rol-

Na internetowej
platformie ARiMR
udostępniła bankom
limity akcji kredytowej
oraz środki na dopłaty
do oprocentowania
kredytów

FOT. LUCYNA TALASKA-KLICH

Kraj

Do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo

nicy lub małżonkowie rolników
prowadzący lub podejmujący
prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach
rolniczego handlu detalicznego. By uzyskać tę pomoc
(maks. 100 tys. zł), nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. ¹
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