
 

 

 

Wyniki pierwszego etapu 

Konkursu AgroLiga 2006 
 

Komisja konkursowa dolnośląskiej edycji konkursu „AGROLIGA 2006” wyłoniła 
mistrzów wojewódzkich. Tytuł Mistrza Wojewódzkiego w 2006 r. konkursie 

AGROLIGA uzyskali: 
- w kategorii Rolnicy  

Pan ZENON KOTOWICZ ze wsi Dłużec w powiecie Lwówek Śląski.  

- w kategorii Firmy 
Pan Jacek Nikonowicz właściciel przedsiębiorstwa „NIRO” z Głogowa.   

 

 
Pan Zenon KOTOWICZ prowadzi gospodarstwo od 28 lat. Początkowo gospodarował na 
12 hektarach przejętych od rodziców. Systematycznie powiększał areał ziemi uprawnej i 

obecnie dysponuje 190 ha użytków rolnych.  
Produkcja jest wielokierunkowa, zarówno roślinna jak i zwierzęca. Gospodarstwo osiąga znakomite plony. 
Przykładem może być 70 q/ha pszenicy, 40q/ha rzepaku, 
czy 600 q/ha buraków cukrowych. Jako jeden z dwóch 
rolników w całym powiecie lwóweckim uprawia jęczmień 
browarny z plonem przekraczającym nawet 40 q/ha. 

Produkcja zwierzęca to głównie bydło mięsne, 
krzyżówki z rasą Charolaise. Zwierzęta te charakteryzują 
się bardzo dobrym mięsem i można opas prowadzić do 
wysokiej masy ciała bez obawy otłuszczenia tuszy. Obecnie 
utrzymywanych jest 16 krów wraz z młodym bydłem 
opasowym. Rolnik sprzedaje rocznie 20-30 opasów w 
wadze 650-700 kg. Średnie dzienne przyrosty masy ciała 
osiągają 1300 g. Opasy sprzedawane są na rynku 
krajowym – nigdy rolnik nie miał kłopotów ze zbyciem 
swojej produkcji. 
 
W gospodarstwie utrzymywanych jest 5 koni w tym 2 
klacze. Dodatkową produkcją jest chów karpia. 
wszechstronne. 
Całe gospodarstwo wyposażone jest w niezbędny 
nowoczesny park maszynowy, w tym: kombajn zbożowy 
„Claas” oraz ciągnik rolniczy „John Deer”. Wszystkie 
obiekty inwentarskie i domostwo cechuje ład i porządek. 
Gospodarstwo ma płynność finansową. 
Rolnik jest odznaczony branżowym odznaczeniem 
”Zasłużony dla rolnictwa”. 
Rolnik nieustannie unowocześnia swoje gospodarstwo 
obecnie modernizuje pomieszczenia dla bydła. 
 
 
 
 

„NIRO” spółka z o.o. 
Właściciel: Jacek Nikonowicz  
Adres: 67–200 Głogów, ul. Przemysłowa 7 
Gmina Głogów, Powiat głogowski 
Prezes: Pudłowski Marian 
Tel. 076/ 833 40 76 



 
Przedsiębiorstwo „NIRO”  funkcjonuje od roku 1999 r., starając się sprostać wymaganiom rynkowym 
lokalnego rynku. Podstawowa działalność to handel i usługi na rzecz obsługi rolnictwa. Spółka dysponuje 
własnym laboratorium, w którym prowadzona jest ocena jakości skupowanego zboża. 
Dla stałych kontrahentów transport jest bezpłatny. Firma oferuje również usługowe suszenie zboża, rzepaku, 
kukurydzy. Stali klienci mogą liczyć na kredytowanie zakupów.  
Firma zajmuje się również kontraktacją rzepaku oraz rozprowadzaniem kwalifikowanego materiału siewnego 
zbóż i sadzeniaków. 
 
Prowadzona działalność handlowo-usługowa na rzecz obsługi rolnictwa obejmuje: 
 Sprzedaż środków produkcji rolnej, w tym: środki ochrony roślin i nawozy sztuczne, 
 Skup płodów rolnych, w tym: zboża [3-4 tys. t], rzepak [2 tys. t], ziarno kukurydzy [0,5 tys. t], 
 Świadczenie usług dodatkowych dla rolników, takich jak: 

 dosuszanie zbóż, rzepaku i kukurydzy, 
 ocena laboratoryjna parametrów jakościowych ziarna, 
 kredytowanie stałych kontrahentów, 
 kontraktacja uprawy rzepaku, 
 rozprowadzanie kwalifikowanego materiału siewnego zbóż i sadzeniaków. 
 
 

Informacje opracował: Ryszard Targosz 


