Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

KATALOG

podsumowujący

konkursu
AGROLIGA 2015 i 2016

wojewódzki etap

Wydawca
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław
tel. 71 339 80 21/22, faks 71 339 79 12
www.dodr.pl
Opracowanie
Ryszard Targosz
Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, DODR
Redakcja
Agnieszka Siegel
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, DODR
Projekt graficzny i skład
Ewa Kutkowska
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, DODR
Zdjęcia
DODR
Nakład
1000 sztuk

2

Konkurs AgroLiga przebiega w dwóch
etapach – wojewódzkim i krajowym. Krajowa edycja konkursu jest organizowana przez
Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP
S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem
AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezes Agencji Rynku
Rolnego.
Wojewódzki konkurs jest organizowany
przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.
Upowszechnianie osiągnięć rolników
i przedsiębiorców, którzy jako liderzy rozwoju lokalnego są dobrym przykładem dla środowiska wiejskiego Dolnego Śląska, należy
do zadań Dolnośląskiego Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod promowania rozwoju obszarów
wiejskich.
Organizatorem konkursu na szczeblu
wojewódzkim był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy
współpracy z Wydziałem Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W ubiegłorocznej edycji konkursu wzięło
udział 5 rolników oraz 3 firmy z terenu województwa dolnośląskiego zajmujące się produkcją, przetwórstwem rolno-spożywczym
oraz świadczeniem usług rolnych i wiejskich,
handlem środkami produkcji dla rolnictwa,
produkcją maszyn, pasz itp. Do tej kategorii
zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź
dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
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W 2016 roku w regionalnej edycji
konkursu udział wzięło 24 uczestników –
w kategorii Rolnicy – 18 gospodarstw i w
kategorii Firmy – 6 podmiotów (2 gospodarstwa wielkoobszarowe oraz 4 firmy)
z terenu województwa, prowadzące działalność na regionalnym rynku.
Krajowy finał XXIII edycji konkursu AgroLiga 2015 odbył się w Warszawie w czerwcu 2016 roku natomiast XXIV edycji planowany jest w II kwartale 2017 roku.

Wyciąg z wojewódzkiego
regulaminu konkursu AGROLIGA
Celem konkursu jest wybór Mistrza
i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi
w kategoriach Rolnicy i Firmy z terenu województwa dolnośląskiego, którzy będą reprezentowali województwo dolnośląskie w krajowej edycji konkursu.
Konkurs promuje rozwój obszarów wiejskich Dolnego Śląska poprzez upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców,
jako liderów rozwoju lokalnego, mających
wpływ na zwiększenie konkurencyjności
dolnośląskiego rolnictwa. Organizatorem
konkursu wojewódzkiego jest Dolnośląski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Wydział
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Do konkursu mogli przystąpić rolnicy
oraz firmy z województwa dolnośląskiego,
działające na rynku regionalnym.
Do rywalizacji nie mogli przystąpić
Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji oraz
Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z ostatnich pięciu lat.
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 kategoria Rolnicy
Zgodnie z regulaminem konkursu do tej
kategorii zaliczone są wyłącznie osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną
gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji
zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej.
W gospodarstwach może być prowadzona
dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych,
przetwórstwo, agroturystyka, itp.). Uzyskiwane z niej dochody nie mogą jednak przewyższać dochodów z zasadniczej działalności
rolniczej. W tej kategorii nie mogą być też
uwzględniane osoby, które nie mają ziemi
i zajmują się tylko obrotem płodami rolnymi.

 kategoria Firmy
Zgodnie z regulaminem konkursu, do tej
kategorii można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa z terenu województwa, działające
na rynku regionalnym, (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się
przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem
środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją
maszyn, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się
także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne,
prowadzone przez właścicieli, bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
W obu kategoriach, przy wyborze Wojewódzkiego Mistrza i Wicemistrza, Komisja
Konkursowa weźmie pod uwagę estetykę
obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy
oraz innowacyjność i płynność finansową.
Uczestnikami konkursu nie powinny być
gospodarstwa lub przedsiębiorstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone
lub niestabilne ekonomicznie.

Sylwetki uczestników konkursu, zostały
opublikowane w miesięczniku Twój Doradca
Rolniczy Rynek oraz na stronie internetowej
www.dodr.pl.
Mistrzowie i Wicemistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2015 oraz 2016 są wybierani po
podsumowaniu punktów uzyskanych w wyniku oceny dokonanej przez Komisję Konkursową oraz punktów uzyskanych w sondzie
umieszczanej na stronie internetowej DODR.
Mistrzowie Wojewódzcy w obu kategoriach
konkursowych zostali zgłoszeni przez Ośrodek do drugiego etapu konkursu, jako nominaci do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi.
Kapituła konkursu AgroLiga, powołana
przez organizatorów konkursu krajowego,
na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, wyłania Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów Krajowych
AgroLigi.

Uczestnicy konkursu
AGROLIGA 2015
 kategoria ROLNICY
1. Teresa i Andrzej Maleszka
Chróścina, gm. Góra, powiat górowski
– uprawa ziół
2. Artur Urbaniak
Szczodrów, gm. Syców, powiat oleśnicki
– uprawa borówki amerykańskiej
3. Agnieszka i Łukasz Kuźmicz
Bielawki, gm. Syców, powiat oleśnicki
– produkcja roślinna oraz sadownicza
4. Mariola i Grzegorz Czerniak
Miłocice, gm. Strzelin, powiat strzeliński
– produkcja roślinna
5. Sylwia i Krzysztof Ostrowscy
Dobrocin, gm. Dzierżoniów,
powiat dzierżoniowski
– produkcja roślinna i zwierzęca oraz zagroda edukacyjna



kategoria FIRMY

1. Skotarek Produkcja Maszyn
Rolniczych i Części Jerzy Skotarek
Góra, powiat górowski
Właściciel – Jerzy Skotarek
– produkcja maszyn i narzędzi rolniczych
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Wizytówki uczestników konkursu AgroLiga 2015 na Dolnym Śląsku
 kategoria ROLNICY
1. Teresa i Andrzej Maleszka,
Chróścina, gm. Góra, powiat górowski
Prowadzą gospodarstwo o powierzchni
73 ha we wsi Chróścina w gminie Góra, specjalizujące się w uprawie ziół. Pierwsze 8 ha
kupili w czerwcu 1985 roku. Dziś gospodarują na powierzchni 63 ha własnych oraz drobnych dzierżaw od indywidualnych rolników.
Od początku gospodarstwo specjalizuje się w uprawie ziół. Przed jego kupnem Pan Andrzej przez kilka lat uprawiał
zioła w gospodarstwie ojca i teścia. We
własnym gospodarstwie uprawia prawie
wyłącznie zioła. Zboża są siane jedynie
ze względu na zachowanie zmianowania roślin. W gospodarstwie uprawiane są takie gatunki roślin, jak mięta pieprzowa na powierzchni ok. 30 ha, lubczyk ogrodowy na pow.
ok. 15 ha, prawoślaz lekarski na pow. 9 ha
oraz jeżówka purpurowa uprawiana na pow.
ok. 6 ha. Rodzaj uprawianych roślin zależy
od bieżącego zapotrzebowania na zioła oraz
od wymogów zmianowania.
Większość upraw jest zakontraktowana.
Gospodarstwo współpracuje z wiodącymi
na rynku firmami zielarskimi, takimi jak Martin Bauer Polska, Kawon Gostyń, Herbapol
Lublin oraz inne, które zajmują się eksportem. W związku z tak wyspecjalizowaną
produkcją, rolnik wybudował podłogową
suszarnię o powierzchni ok. 1 000 m2 i magazyny o powierzchni ok. 2000 m3.
Zioła produkowane w gospodarstwie
pochodzą z upraw kontrolowanych przez
podmiot kontraktujący, a gospodarstwo
przechodzi okresowe audyty. Surowce badane są w laboratorium pod kątem obecności pozostałości pestycydów. Zioła są
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zbierane ręcznie, rolnik zatrudnia pracowników do sezonowych prac polowych.
Gospodarstwo posiada sprzęt do produkcji zielarskiej oraz 4 ciągniki rolnicze,
ładowarkę teleskopową, opryskiwacze,
siewniki specjalistyczne i inne maszyny
pielęgnacyjno-uprawowe. Średni uzyskiwany w gospodarstwie plon ziół wynosi
ok. 2,5 tony suszu z hektara.
Andrzej Maleszka jest działaczem Polskiego Komitetu Zielarskiego i uznawanym
producentem zielarskim w Polsce.

2. Artur Urbaniak, Szczodrów,
gm. Syców, powiat oleśnicki
Samodzielnie prowadzi małe 4,5 hektarowe gospodarstwo rolne, przejęte od
rodziców, specjalizujące się w uprawie borówki amerykańskiej. Pierwsza plantacja
borówki w Szczodrowie została założona
w 2000 roku na powierzchni 1 ha.
W 2013 roku rolnik obsadził borówką
drugą plantację o powierzchni 3,5 ha. Dziś
plantacja zajmuje powierzchnię 4,5 ha, znajduje się na niej około 13 tys. sadzonek. Borówka, ze względu na płytki system korzeniowy jest wrażliwa na suszę, dlatego plantacje
wymagają nawadniania, szczególnie w okresie wiosennym i letnim.

Pola są wyposażone w systemy nawadniania kropelkowego, zasilane z własnej studni głębinowej. Na plantacji większość prac
pielęgnacyjnych jest prowadzona ręcznie.
Zabiegi uprawowe w gospodarstwie są wykonywane przy pomocy zestawu mini traktorka ogrodniczego wyposażonego w narzędzia
uprawowe, takie jak glebogryzarka, radło,
brona oraz przyczepka, kosiarka i ręczny opryskiwacz.

3. Agnieszka i Łukasz Kuźmiczowie, Bielawki,
gm. Syców, powiat oleśnicki
Państwo Kuźmiczowie od 2000 roku
prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 71 ha. Gospodarstwo na średnich
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glebach III i IV klasy bonitacyjnej, jest ukierunkowane na produkcję roślinną i sadowniczą.
Podstawowymi uprawami polowymi są zboża, rzepak i kukurydza na ziarno. Do zmianowania włączane są rośliny motylkowe, w tym
roku była to facelia błękitna. Średnie uzyskiwane plony, wynoszą dla pszenicy ozimej
60 dt/ha, rzepaku ozimego 40 dt/ha i kukurydzy 100 dt/ha ziarna.
Uzupełnieniem produkcji polowej jest ekologiczna produkcja sadownicza jabłoni na powierzchni 11,45 ha, grusz na powierzchni
2 ha oraz czereśni. Produkcja sadownicza
jabłek posiada Certyfikat PL-03-000001
integrowanej produkcji wydany przez jednostkę certryfikującą COBICO Sp. z o.o.
Gospodarstwo dysponuje własnym parkiem
maszynowym do obsługi całego procesu
agrotechnicznego uprawianych roślin. Posiada dwa ciągniki rolnicze o zróżnicowanej
mocy, agregat uprawowo-siewny, opryskiwacz polowy i sadowniczy oraz rozsiewacz
nawozów. Produkcja jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi wymogami rolnictwa
konwencjonalnego.
Łukasz Kuźmicz skorzystał z unijnego
wsparcia na modernizację gospodarstwa.
Budynki są zadbane, a maszyny rolnicze
i urządzenia techniczne, przechowywane
pod zadaszeniem. Gospodarstwo w całym
okresie swojej działalności generuje zysk.
Od 2010 roku rolnicy prowadzą przy gospodarstwie sklep spożywczy Poziomka.
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4. Mariola i Grzegorz Czerniakowie,
Miłocice, gm. Przeworno,
powiat strzeliński
Państwo Czerniakowie od 10 lat prowadzą samodzielnie gospodarstwo rolne
o powierzchni ok. 120 ha, położone w Miłocicach, u podnóża góry Gromnik. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję
roślinną. W strukturze zasiewów znajdują się
zboża, w tym jęczmień ozimy na cele browarniane, rzepak ozimy oraz pszenica ozima,
która częściowo jest uprawiana na cele nasienne.
Nowatorskim pomysłem była uprawa
soi z przeznaczeniem na produkcję materiału siewnego. W 2012 roku było to pierwsze

gospodarstwo w gminie Przeworno, które
zdecydowało się uprawiać na taką skalę tę
mało jeszcze znaną roślinę. W tym roku powierzchnia uprawy soi wynosi 20 ha. Dzięki
stosowaniu nowoczesnych technologii produkcji w gospodarstwie uzyskiwane są wysokie plony – dla pszenicy 95 dt/ha, rzepaku
40 t/ha, jęczmienia browarnego 80 dt/ha
oraz soi 27 dt/ha.
Nową inwestycją jest rozbudowa silosów
magazynowych typu Bin, które przyspieszą
prace żniwne oraz umożliwią przechowywanie zebranych płodów.

5. Sylwia i Krzysztof Ostrowscy, Dobrocin,
gm. Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski
Państwo Ostrowscy prowadzą gospodarstwo rolne Marianówek o powierzchni
270 ha, położone we wsi Dobrocin w powiecie dzierżoniowskim. Dobrocin to bajeczna
wieś, w której działa Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI Wieku. Prowadzona w gospodarstwie produkcja roślinna jest tradycyjnie
połączona z produkcją zwierzęcą. Towarową
produkcję roślinną stanowią zboża, kukurydza i rzepak, natomiast produkcja zwierzęca
obejmuje hodowlę 120 szt. bydła rasy Limousine, tucz 60 szt. trzody chlewnej, stado 90
szt. owiec oraz 8 koni. Młode bydło opasowe w wadze ok. 300 kg sprzedawane jest
na rynki UE do Włoch i Grecji. Bazę paszową
dla utrzymywanych zwierząt hodowlanych
stanowią własne zboża oraz użytki zielone.
Gospodarstwo jest wyposażone w maszyny do wykonywania prac polowych i zabiegów agrotechnicznych uprawianych roślin.
Jest tu realizowany pakiet „rolnictwo zrównoważone” w ramach programu rolnośrodowiskowego. Dzięki stosowaniu nowoczesnych
technologii produkcji uzyskiwane są wysokie
plony, które wynoszą – dla pszenicy 70 dt/
ha, rzepaku 40 t/ha, jęczmienia ozimego
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65 dt/ha oraz ziarna kukurydzy 120 dt/ha.
Zaplecze produkcyjne to własna suszarnia
do zbóż wraz z zapleczem magazynowym
do przechowywanie płodów rolnych. Unijne
fundusze posłużyły do przebudowy obory
i kupna agregatu uprawowo-siewnego.
Pan Krzysztof oferuje innym gospodarstwom maszynowe usługi rolnicze. W 2014
roku gospodarstwo Państwa Ostrowskich
zajęło I miejsce w wojewódzkim konkursie
Odnowy wsi w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”, a w 2015 roku – trzecie miejsce w regionalnym etapie konkursu KRUS Bezpieczne
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Gospodarstwo Rolne. Dodatkowym źródłem
dochodu jest prowadzona przez panią Sylwię
działalność agroturystyczna, wykorzystująca
atrakcyjne położenie siedliska.
Gospodarstwo Marianówek jest członkiem Stowarzyszenia Agroturystycznego
Kraina Sudecka, należy także do sieci zagród
edukacyjnych. Sylwia i Krzysztof Ostrowscy
działają w Stowarzyszeniu Odnowy Wsi
Dobrocin i LGD Ślężanie. Pan Krzysztof jest
członkiem Rady Powiatowej DIR oraz OSP
w Piławie Górnej.



kategoria FIRMY

1.Skotarek Produkcja Maszyn Rolniczych
i Części – Jerzy Skotarek z Góry,
powiat górowski
Firma Skotarek Produkcja Maszyn Rolniczych i Części rozpoczęła działalność w 1992
roku w niewielkiej miejscowości Sławęcice
koło Góry w województwie dolnośląskim. Jej
założycielem i właścicielem jest Jerzy Skotarek. Przez okres pierwszych lat podstawowym
profilem działalności firmy była produkcja
podzespołów do maszyn rolniczych. Od roku
1993 firma zaczęła wytwarzać opryskiwacze
rolnicze o małej pojemności oraz pełną gamę
podzespołów i części do tych opryskiwaczy.
Od 2000 roku w prowadzeniu firmy pomaga
najstarszy syn Przemysław.
Wąska specjalizacja pozwoliła na opanowanie technologii produkcji i wytwarzanie
wyrobów wysokiej jakości. Cztery lata później
firma została zmodernizowana i przeniesiona
do Góry. W nowej siedzibie rozpoczęto produkcję nowych maszyn, w tym opryskiwaczy
o dużej pojemności i większej szerokości belki
polowej oraz agregatów uprawowo-siewnych i agregatów ścierniskowych. Prowadzone są również okresowe przeglądy potwierdzające sprawność techniczną opryskiwaczy.
W ofercie firmy znajdują się opryskiwacze polowe zawieszane od 400 do 1000 l,
z belką od 12-21 m, opryskiwacze polowe
zaczepiane od 1200 do 4000 l, z belką
od 12-27 m, agregaty uprawowo-siewne,
agregaty uprawowe, agregaty ścierniskowe,
agregaty talerzowe oraz części do wszystkich
produkowanych maszyn i narzędzi rolniczych.
Wszystkie wyroby posiadają certyfikaty i atesty, spełniają także wymogi bezpieczeństwa
zgodne z europejskimi standardami.
System czyszczenia elementów metalowych metodą śrutowania i malowania
proszkowego zwiększa trwałość, funkcjo-

nalność i estetykę produkowanych maszyn.
Przedsiębiorstwo dysponuje własną lakiernią proszkową, powłoka malarska maszyn jest odporna na korozję. Posiada również własną stację kontroli opryskiwaczy.
W ciągu 30-letniego okresu produkcji maszyn
i części, firma zdobyła wiele nagród i wyróżnień na imprezach targowych i wystawach rolniczych, takich jak Agrotech Kielce, Agro Show
Bednary, Opolagra czy Agro-Tech Minikowo.
Firma Skotarek współpracuje z wieloma
punktami handlowymi na terenie całej Polski oraz za granicą. Prowadzi także sprzedaż
ratalną.
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Wyniki wojewódzkiej edycji
konkursu AgroLiga 2015

Krajowy Wicemistrz konkursu
AgroLiga 2015

Tytuł Mistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2015
zdobyli:
w kategorii ROLNICY
Sylwia i Krzysztof Ostrowscy z Dobrocina
w gminie Dzierżoniów

Sukcesem dla naszego województwa
zakończyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego
Konkursu AgroLiga 2015. Tytuł Wicemistrza
Krajowego w kategorii Rolnicy zdobyli Sylwia
i Krzysztof Ostrowscy z Dobrocina, w powiecie dzierżoniowskim. Laureatem krajowym
reprezentującym nasze województwo w kategorii firmy został Skotarek Produkcja Maszyn
Rolniczych i Części Jerzy Skotarek z Góry,
producent maszyn i narzędzi rolniczych, specjalizujący się w produkcji opryskiwaczy polowych i agregatów uprawowo-siewnych.
Finał Krajowy konkursu AgroLiga 2015
odbył się 14 czerwca 2016 roku w Warszawie. Pierwsza część przeprowadzona
została tradycyjnie w gmachu Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki wręczył wszystkim
Laureatom konkursu listy gratulacyjne Ministra Rolnictwa oraz Honorowe Odznaki
Zasłużony dla Rolnictwa. Później uczestnicy
konkursu zostali zaproszeni na Galę AgroLigi
2015 w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.
Wszyscy Laureaci otrzymali z rąk Prezydenta
RP imienne listy gratulacyjne, a także puchary oraz dyplomy od Ministra Rolnictwa oraz
Prezesów ARiMR i ARR. To już szósty tytuł
Wicemistrza Krajowego przyznany dolnośląskim rolnikom.

w kategorii FIRMY
Skotarek Produkcja Maszyn Rolniczych
i Części – Jerzy Skotarek z Góry
Tytuł WiceMistrza Wojewódzkiego Agroligi 2015
zdobyli:
w kategorii ROLNICY
Mariola i Grzegorz Czerniak z Miłocic
w gminie Przeworno
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Uczestnicy konkursu AGROLIGA 2016
 kategoria ROLNICY
13.
1. Wioletta i Tomasz Skupin
Żarki gm. Góra,, powiat górowski
– produkcja pomidorów gruntowych
2. Regina i Jan Krzysztof Raftowicz
Radziądz gm. Żmigród, powiat trzebnicki
– gospodarstwo rybackie
3. Katarzyna i Tomasz Grochowscy –
gospodarstwo rodzinne
Radków, powiat kłodzki
– szkółka krzewów ozdobnych
4. Patrycja Pelizg
Wielowieś gm. Syców, powiat oleśnicki
– hodowla gęsi i kaczek
5. Grażyna i Artur Nicpoń
Gaszowice gm. Syców, powiat oleśnicki
– hodowla koni arabskich czystej krwi,
produkcja roślinna oraz agroturystyka
6. Dominika i Tomasz Boryczewscy
Krzewina gm. Bogatynia, powiat zgorzelecki
– produkcja roślinna
7. Wiesław i Szymon Laszczyńscy –
gospodarstwo rodzinne
Zielenice gm. Borów, powiat strzeliński
– produkcja roślinna
8. Barbara Głębocka
Mlądz gm. Mirsk, powiat lwówecki
– hodowla koni i agroturystyka
9. Wioletta i Ryszard Sosnowscy
Wolimierz gm. Leśna, powiat lubański
– produkcja roślinna i agroturystyka
10. Katarzyna i Radosław Mentel
Piotrowice Świdnickie gm. Jaworzyna Śl.,
powiat świdnicki
– produkcja roślinna i sprzedaż pasz
11. Anna i Marcin Serwaczak
Modła gm. Jerzmanowa,
powiat głogowski
– produkcja roślinna
12. Wanda i Kazimierz Woźniak
Jędrzychówek gm. Przemków,
powiat polkowicki
– bydło mleczne

Wiesława i Krzysztof Plecety
Przybyłowice gm. Męcinka,
powiat jaworski
–produkcja roślinna
14. Barbara i Władysław Janczak
Nowa Wieś Złotoryjska gm. Złotoryja,
powiat złotoryjski
– produkcja roślinna
15. Anna i Robert Przewoźny
Brzezina Sułowska gm. Milicz,
powiat milicki
– produkcja mleka i bydło opasowe
16. Anna Zuber
Czeszyce gm. Krośnice, powiat milicki
– winnica
17. Alicja i Tadeusz Kubicz
Przedborowa gm. Ząbkowice Śl,
powiat ząbkowicki
– produkcja mleka i bydło opasowe
18. Alicja i Mateusz Muzyka
Ozorzyce gm. Siechnice,
powiat wrocławski
– produkcja roślinna
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kategoria FIRMY

1. KAR Przedsiębiorstwo Prywatne
Jerzy Karczewski –
„Maciejowy Sad”
Lutynia, gm. Miękinia, powiat średzki
Właściciel – Jerzy i Maciej Karczewscy
– handel hurtowy środków produkcji rolnej
i produkcja soków owocowych tłoczonych na zimno „Maciejowy Sad”
2. Wańczykówka – Lucyna Wańczyk
Krzeszów, gm. Kamienna Góra,
powiat kamiennogórski
Właściciel – Lucyna Wańczyk
– przetwórstwo mleka krowiego i koziego,
produkcja serów dojrzewających, pleśniowych, podpuszczkowych oraz masła
3. Gospodarstwo rolne wielkoobszarowe – Danuta i Stanisław Kuduk
Warta Bolesławiecka, gm. Warta
Bolesławiecka, powiat bolesławiecki
Właściciel – Stanisław Kuduk
– produkcja roślinna
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4. Gospodarstwo
rolne wielkoobszarowe –
Halina i Józef Wityk
Krzydlina Mała, gm. Wołów, powiat
wołowski,
Właściciel – Józef Marek Wityk
– produkcja materiału siewnego i brojlerów
kurzych
5. Polmar-Agro Sp. z o.o.
Ciechów, gm. Środa Śl., powiat średzki
Właściciel – Krzysztof Marciniak
– działalność usługowa wspomagająca
rolnictwo i zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej
6. PHU Art-Zbyt Sp. J. Andrzej
Wojtyczka, Bogdan Michalak
Milicz, gm. Milicz, powiat milicki
Właściciel – Andrzej Wojtyczka,
Bogdan Michalak
– zaopatrzenie gospodarstw w środki
do produkcji rolnej

Wizytówki uczestników konkursu AgroLiga 2016 na Dolnym Śląsku
 kategoria ROLNICY
1. Wioletta i Tomasz Skupin, Żarki,
gm. Góra, powiat górowski
Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 130 ha z produkcją roślinną
i zwierzęcą, które specjalizuje się w uprawie
warzyw gruntowych – pomidorów i marchwi oraz produkcji trzody chlewnej w cyklu
zamkniętym.
Państwo Skupinowie w 1994 roku kupili gospodarstwo rolne o powierzchni 34 ha.
Dziś gospodarują na powierzchni 110 ha, które stanowią własność oraz 20 ha dzierżawy.
Produkcja pomidorów gruntowych jest prowadzona na powierzchni 20 ha, a marchwi
na powierzchni 13,5 ha. Na pozostałych
gruntach ornych uprawiane są zboża i rośliny
strączkowe z przeznaczeniem na pasze oraz
buraki cukrowe na powierzchni 16 ha. Średnie

plony uzyskiwane w gospodarstwie wynoszą
dla pomidorów – 85 t/ha, dla marchwi –
120 t/ha, dla buraków cukrowych – 60 t/
ha. Zboża na niektórych polach plonują nawet na poziomie 12 t/ha. Średni plon zbóż to
80 dt/ha, a motylkowych 20 dt/ha.
Całość uzyskiwanych plonów jest przeznaczana na pasze. Pomidory w ilości 1707
ton są sprzedawane przez spółdzielnię do zakładu Pudliszki S.A., a 1300 ton marchwi
trafia do zakładu Paula w Kaliszu oraz Jamar
w Albertowie. Marchew niewymiarowa trafia
do Gospodarstwa Rolnego w Zamysłowie.
Produkcja zwierzęca to 150 macior w cyklu zamkniętym. Przez kilka lat gospodarstwo
sprzedawało tuczniki do zakładów mięsnych
Pini Polonia, a od początku roku do zakładu
Polski Koncern Mięsny Duda S.A. Roczna
sprzedaż wynosiła około 3000 sztuk.
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Od kilkunastu lat gospodarze hodują lochy rasy hybrydowej PIC, dzięki temu sprzedają tuczniki o wyrównanej mięsności, około
58%. Pod koniec ubiegłego roku zwiększyli
stado do 150 loch, od których uzyskują rocznie średnio po 26 prosiąt. Planowana wielkość sprzedaży na ten rok, to około 3700
tuczników. Zwierzęta od warchlaka utrzymywane są w systemie bezściołowym, zaś tucz
końcowy prowadzony jest na płytkiej ściółce, co pozwala uzyskać obornik na około
15 ha rocznie.
Tucz prowadzony jest głównie w oparciu
o własne pasze, przygotowywane w gospodarstwie z dodatkiem premiksów i kupowanej śruty sojowej.
Rolnicy uważają, że chociaż produkcja
trzody chlewnej w ostatnich latach była mało
opłacalna, to stosowanie nawożenia organicznego słabych gleb, na których gospodarują, przekłada się na uzyskiwanie wysokich
plonów w produkcji roślinnej. Aby uzyskiwać
wysokie plony, przeprowadzają analizę fizyko-chemiczną. Co roku, od prawie 10 lat
z pól pobierane są próbki glebowe, aby zbadać odczyn i zasobność gleby w magnez,
fosfor i potas dla potrzeb nawożenia oraz
ustalenie zalecanych dawek wapna. Płynne
nawozy organiczne z produkcji zwierzęcej
wywożone są na pola wozem asenizacyjnym z aplikatorem i rozlewane bezpośrednio
do gleby. Dzięki temu ograniczane są straty
i ilości azotu odprowadzanego bezpośrednio
do atmosfery. Zasobność gleb w składniki
pokarmowe jest uzupełniana nawożeniem
mineralnym.
Dla zwiększenia precyzji aplikowania
nawozów, w gospodarstwie używany jest
rozsiewacz nawozów z wagą elektroniczną,
sterowany oprogramowaniem współpracującym z nawigacją satelitarną. System
pozwala automatycznie wysiewać zaplanowaną dawkę w określonych miejscach
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pola. Dzięki temu każdy hektar pola jest
indywidualnie nawożony. Uprawy polowe
są nawadniane przy pomocy przenośnych
i szpulowych deszczowni. Woda jest pobierana z pięciu podmokłych stawów. Do wykonywania zabiegów ochrony roślin w gospodarstwie używany jest opryskiwacz polowy
o szerokości 27 m z rękawem powietrznym.
Dzięki temu mniejsza jest ilość stosowanych
środków chemicznych.
Gospodarstwo jest wyposażone w cztery
kompaktowe ciągniki i przyczepy rolnicze, zestaw narzędzi i agregatów uprawowo-siewnych oraz specjalistyczne maszyny rolnicze,
gwarantujące pełną mechanizacją zabiegów
agrotechnicznych upraw polowych, w tym
samojezdny kombajn do zbioru pomidorów
gruntowych, sadzarkę karuzelową i siewnik
do warzyw, formowarkę zagonów, kopaczkę do marchwi i niszczarkę naci oraz opryskiwacz polowy. Gospodarstwo dysponuje
również powierzchniami magazynowymi zabezpieczającymi zmagazynowanie 600 ton
zboża, silos zbożowy o pojemności 200 ton
oraz ok. 700 m2 wiat magazynowych.

2. Regina i Jan Krzysztof Raftowicz,
Radziądz, gm. Żmigród, powiat trzebnicki
Gospodarstwo Rybackie Ruda Żmigrodzka w malowniczej Dolinie Baryczy, zostało
stworzone od podstaw w 1991 roku przez
Reginę i Jana Krzysztofa Raftowiczów, którzy
przeobrazili łąki w stawy, usypując wały ziemne (tzw. groble). Doprowadzili wodę z pobliskiej Ługi (odnoga Baryczy) do wybudowanych w ten sposób zbiorników.
Właściciele przez lata powiększali obszar
gospodarstwa, rozbudowywali je i unowocześniali. Dziś gospodarstwo stanowi obręb
hodowlany karpi oraz innych ryb słodkowodnych, zajmujący grunty o łącznej powierzchni 220 ha, z czego ponad 150 ha to lustro
wody. W użytkowaniu jest 14 stawów o różnej powierzchni. Największy staw to Krzysztof
Dolny. Podstawowym profilem działalności
jest hodowla i sprzedaż żywego karpia milickiego z certyfikatem „Dolina Baryczy Poleca”.
Ponadto w ofercie rybnej znajduje się sandacz, szczupak, sum, okoń, lin, amur i drobnica (np. karaś, płoć).

Rocznie wyławiają od 70 do 120 ton ryb,
w zależności od pogody (suszy, powodzi) czy
zwiększonej liczby szkodników rybactwa, jak
orły bieliki, kormorany, wydry, które mogą
zmniejszyć hodowlę ryb nawet o ok. 30%.
Poza stawami, na terenie Gospodarstwa
Rybackiego Ruda Żmigrodzka znajduje się
Karczma Rybna z wędzarnią oraz ogrodzony
teren, na którym prowadzona jest hodowla
danieli. Karczma, usytuowana jest tuż przy
łowisku dla wędkarzy i ogrodzonym terenie
z hodowlą danieli. Do budynku karczmy z parkingu prowadzi zadaszony strzechą mostek,
pod którym płynie woda skierowana na młyńskie koło. Sama karczma nawiązuje wyglądem do starodawnych chat z regionu Doliny
Baryczy – pruski mur, trzcina na dachu, kamień okalający podstawę karczmy. We wnętrzu uwagę przykuwa kominek w kształcie
ryby, a także bar stylizowany na łódź rybacką. Karczma ma dwa poziomy. Na dole bar
i sala jadalna na ok. 30 osób, na piętrze druga, większa sala na ok. 50 osób oraz taras,
z którego można podglądać ptactwo wodne,
dziką zwierzynę czy daniele. Na dzieci cze-

17

kają dodatkowe atrakcje, jak dokarmianie
danieli, kącik i plac zabaw tuż przy obiekcie.
Większość inwestycji została realizowana ze
wsparciem finansowym środków unijnych.
Na terenie gospodarstwa jest kilkanaście
stawów rybnych, z czego jeden – o nazwie
Szosowy I, został przeznaczony na łowisko
komercyjne dla wędkarzy. Staw ten z kształtu
przypomina prostokąt, a jego powierzchnia lustra wody wynosi 2,2 ha. Do dyspozycji wędkarzy są drewniane ławeczki i pieńki. W kolejnych
latach planowane jest rozbudowanie infrastruktury łowiska o nowe ławki, wiaty (zadaszenia)
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itp. dla wygody łowiących oraz uruchomienie
sklepiku z akcesoriami dla wędkarzy.
Gospodarstwo Rybackie od 25 lat
prowadzi z sukcesem hodowlę i sprzedaż
karpi milickich (90% całej produkcji) oraz
innych ryb słodkowodnych. W tym roku
na terenie gospodarstwa została uruchomiona przetwórnia ryb. Rolnicy korzystali
z dotacji w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”.

3. Katarzyna i Tomasz Grochowscy,
Radków, powiat kłodzki
Prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne
o powierzchni 24 ha, położone w gminie
Radków, które specjalizuje się w szkółkarstwie roślin ozdobnych. W szkółce uprawiane
są trawy ozdobne na pow. 0,50 ha, byliny
na pow. 0,40 ha, krzewy liściaste na pow.
1 ha oraz iglaste na pow. 1,50 ha. 630 m2
przeznaczono na produkcję roślin ozdobnych
pod osłonami. Na pozostałym areale gruntów
ornych uprawiane są zboża i rzepak.
Jest to gospodarstwo rodzinne, część rolnicza prowadzona jest przez brata i ojca Pani
Katarzyny. Gospodarstwo jest wyposażone
w zestaw narzędzi rolniczych niezbędnych

do wykonywania wszystkich zabiegów agrotechnicznych.
Katarzyna i Tomasz Grochowscy,
po ukończeniu Architektury Krajobrazu
na wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym postanowili przeprowadzić się do Radkowa. Tomasza, wrocławianina od urodzenia,
zauroczył wielki stary wiejski dom z widokiem na Góry Stołowe. Od 2002 roku zaczęli
realizować swój pomysł na założenie szkółki
roślin ozdobnych oraz ogrodu w stylu angielskim. Ogród dzisiaj zajmuje powierzchnię
1 ha i pełni funkcję bazy dydaktycznej dla
klientów przybywających do gospodarstwa.
Ogród traw to ponad 300 gatunków
i odmian. Najwięcej, bo około 120 odmian to
miskanty. W szkółce na stałe pracują cztery
osoby, a sezonowo pomaga rodzina. Szkółka roślin ozdobnych z Radkowa współpracuje z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz jego Filią Arboretum
w Wojsławicach.
Pan Tomasz jest autorem licznych artykułów o ogrodach. Prowadzi wykłady
w Arboretum w Wojsławicach oraz Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Do niewątpliwych osiągnięć należy wyprodukowanie
własnych odmian roślin ozdobnych, w tym
4 odmian traw, takich jak rozplenica japońska,
Little Boy, Medicum Boy, Big Boy. Gospodarstwo Państwa Grochowskich było prezentowane w programie TVN Maja w ogrodzie.

19

4. Patrycja Pelizg, Wielowieś,
gm. Syców, powiat oleśnicki
Od 2010 roku wraz z rodzicami prowadziła gospodarstwo rolne specjalizujące się
w hodowli kaczek i gęsi oraz produkcji roślinnej. W roku 2016 stała się dzierżawcą tego
gospodarstwa i samodzielnie gospodaruje
na powierzchni 8,30 ha gruntów rolnych.
Hodowla liczy ok. 12 tys. gęsi oraz 20 tys.
kaczek rocznie.
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Kaczki i gęsi utrzymywane są w kurniku
o powierzchni 189 m2, wraz z wolnym wybiegiem o pow. 700 m2. Warunki utrzymania zwierząt spełniają wymogi normy wzajemnej zgodności obejmujące dobrostan
zwierząt.
Na 8 ha gruntów ornych uprawiane są
zboża, wykorzystywane na potrzeby produkcji paszy dla drobiu. Pomiot drobiowy służy
do nawożenia organicznego upraw polowych. Zaplecze produkcyjne gospodarstwa
to także wiata i stodoła. Głównym źródłem
dochodu jest sprzedaż drobiu.

5. Grażyna i Artur Nicpoń, Gaszowice,
gm. Syców, powiat oleśnicki
Państwo Nicponiowie prowadzą od
1997 roku gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli koni arabskich czystej krwi,
produkcji roślinnej oraz agroturystyce, pod nazwą Folwark Lesieniec. Gospodarują na powierzchni 120 ha gruntów własnych, w tym
55 ha to las posadzony w ramach planu zalesiania z dofinansowania w ramach PROW
2004-2006 oraz PROW 2007-2013.

Dziś stadnina liczy 10 koni. Przez lata
konie wyhodowane przez Artura Nicponia
zdobywały liczne nagrody np. Derby Koni
Arabskich 2004, nagroda Kuheilana, nagroda Skowronka, nagroda Michałowa. Biorą
również udział w przeróżnych pokazach m.in.
Święto Konia w Siedlcu Trzebnickim.
Na 44 ha gruntów ornych uprawiają
pszenicę, rzepak oraz kukurydzę. Średnie
uzyskiwane plony dla pszenicy wynoszą –
55-60 dt, rzepaku – 35-43 dt, kukurydzy –
90-120 dt.
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Gospodarstwo świadczy usługi turystyczne, zajmuje się też organizacją imprez
plenerowych, integracyjnych, sportowych
i zielonych szkół. W gospodarstwie, na potrzeby własne prowadzona jest produkcja
piwa i wina. Znajdziemy tu również zarybione karpiem stawy o powierzchni 6 ha oraz
powstające łowisko komercyjne No Kill, czyli
łowienie ryb bez zabijania.
Warunki utrzymania zwierząt spełniają
wymogi wzajemnej zgodności, obejmujące
dobrostan zwierząt. Konie utrzymywane są
w stajni z 1911 roku, remontowanej w latach 2001 oraz 2012 z dużym wybiegiem
i 15 ha łąk i pastwisk. W gospodarstwie znajdują się również inne zabytkowe budynki, jak
stodoła z przełomu XIX/XX wieku – odremontowana w latach 2001-2012, dom, brak
widocznej daty, ale widoczna jest technika
budowy trzciną, klejonej gliną. Wszystkie budynki, które znajdują się pod ochroną konserwatora zabytków zostały wyremontowane.
Gospodarstwo uzyskuje dochody z produkcji
roślinnej, sprzedaży koni arabskich oraz agroturystyki.
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6. Dominika i Tomasz Boryczewscy,
Krzewina, gm. Bogatynia,
powiat zgorzelecki
Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 60,50 ha specjalizujące się w produkcji roślinnej. W strukturze zasiewów
przeważają zboża, rzepak ozimy i kukurydza
z przeznaczeniem na kiszonkę. Uzyskiwane
w gospodarstwie plony kształtują się na poziomie zboża 78 dt/ha, dla rzepaku ozimego –
40 dt/ha oraz ok. 50 dt/ha zielonej masy
kukurydzy. Z zebranej i rozdrobnionej kukurydzy sporządzana jest kiszonka z przeznaczeniem na wsad do komory fermentacyjnej
rolniczej biogazowni.

Tadeusz Boryczewski jest młodym rolnikiem, który przejął od rodziców niewielkie
gospodarstwo rolne, powiększył do obecnego areału i planuje dalsze powiększanie powierzchni gospodarstwa. W gospodarstwie
przestrzegane są normy wynikające z zasady
wzajemnej zgodności dotyczące utrzymania
gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej
z ochroną środowiska. Na terenie gospodarstwa panuje ład i porządek.
Rolnik korzystał z dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 i kupił nowoczesny
agregat uprawowo-siewny. W najbliższym
czasie planuje w ramach PROW 2014-2020
zakup ciągnika rolniczego o mocy 170 KM
z ładowaczem czołowym.

rolnicy korzystali z dofinansowania w ramach
programów unijnych, takich jak: SAPARD
2004-2006, Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007-2013, Młody
Rolnik 2011 oraz Modernizacja gospodarstw
rolnych 2016.
Dobra i praktyczna znajomość agrotechniki uprawianych roślin, wpływa na uzyskiwanie wysokich, dobrych jakościowo plonów.

7. Wiesław i Szymon Laszczyńscy, Zielenice,
gm. Borów, powiat strzeliński
Jest to gospodarstwo rodzinne o łącznej
powierzchni 170 ha, zarządzane wspólnie
przez ojca Wiesława i syna Szymona. Gospodarstwo jest ukierunkowane wyłącznie
na produkcję roślinną.
Głównymi uprawami są pszenica, rzepak,
kukurydza, buraki cukrowe i ziemniaki przemysłowe. Gospodarstwo jest wyposażone
w nowoczesne maszyny rolnicze do wykonywania zabiegów agrotechnicznych.
Rolnicy od 3 lat posiadają certyfikat jakości GLOBAL GAP. W 2016 roku otrzymali wyróżnienie w organizowanym przez KRUS konkursie na Bezpieczne gospodarstwo rolne.
Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii uzyskują wysokie plony – pszenica
80 dt/ha, rzepak – 45 dt/ha, kukurydza
na ziarno – 140 dt/ha, buraki cukrowe –
700-800 dt/ha oraz ziemniaki przemysłowe
– 400-500 dt/ha.
Duży wpływ na uzyskiwane plony ziemniaków ma inwestycja w system nawadniania. Do zmechanizowania gospodarstwa
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8. Barbara Głębocka,
Mlądz w gm. Mirsk, powiat lwówecki
Pani Barbara wraz z mężem Tadeuszem
prowadzi od 1974 roku 50 ha gospodarstwo
o profilu hodowla koni i rekreacja konna. Od
2001 roku posiada atest gospodarstwa
ekologicznego. Gospodarstwo specjalizuje
się głównie w hodowli drobiu (ok. 200 szt.)
i koni (11 szt.) rasy śląskiej, małopolskiej, szlachetnej, pół krwi i arabskiej, użytkowanych
rekreacyjnie.
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Gospodarstwo Państwa Głębockich
dwa lata temu przystąpiło do programu rolnośrodowiskowego. W 2009 roku właściciele zbudowali przydomową biologiczną
oczyszczalnię ścieków. Planują uporządkować teren wokół gospodarstwa, utwardzenie
wewnętrznych dróg, powiększenie ogrodu
warzywnego i budowę małej szklarni.
Od 1982 r. prowadzona jest też dodatkowa działalność agroturystyczna Osada
Jeździecka Bata. Gospodarstwo agroturystyczne położone jest u podnóża Grzbietu

Kamienickego Gór Izerskich. Szczególne położenie, sąsiedztwo Sudeckiego Szlaku Konnego, trasy rowerowe (w tym czesko-polski
singltrek) oraz szlaki turystyczne z powodzeniem zaspokoją wymagania osób aktywnych
fizycznie.
Grzbiet Kamieniecki Gór Izerskich jak
i Góry Izerskie są idealnym miejscem do pieszych wędrówek i obcowania z naturą. Zimą
można tu uprawiać narciarstwo biegowe tuż
za progiem. Na miłośników narciarstwa zjazdowego czeka w Świeradowie Zdroju kolej

gondolowa i 2,5 kilometrowa oświetlona trasa narciarska na Stoku Izerskim.
Pani Barbara ukończyła kurs jeździectwa
oraz nawiązała współpracę z artystami ludowymi. W gospodarstwie prezentuje prace
lokalnych twórców.
Turyści przebywający w tym gospodarstwie mają możliwość zakupu pamiątek
turystycznych z regionu Pogórza Izerskiego.
Gospodarstwo może jednorazowo przyjąć
10 osób.
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9. Wioletta i Ryszard Sosnowscy,
Wolimierz, gm. Leśna, powiat lubański
Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest produkcja roślinna. Gospodarstwo posiada 90 ha gruntów rolnych.
W produkcji pszenicy ozimej gospodarstwo
uzyskuje plony 80 dt/ha, w produkcji rzepaku 47 dt/ha. Dodatkowym źródłem dochodu jest agroturystyka oraz prowadzenie
działalności usługowej, polegającej na wynajmie maszyn rolniczych i świadczeniu
usług maszynowych. Rolnicy planują zakup
do gospodarstwa nowego kombajnu zbożowego oraz maszyn do świadczenia usług
maszynowych.
Działalność agroturystyczną prowadzą
od 2004 roku, w 2010 roku gospodarstwo
zajęło I miejsce w konkursie powiatowym
na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne.
W 2011 roku zdobyło I miejsce w powiatowym konkursie na Najładniejszą Zagrodę.
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10. Katarzyna i Radosław Mentel,
Piotrowice Świdnickie, gm. Jaworzyna Śl.,
powiat świdnicki
Radosław Mentel pracuje w gospodarstwie od 18 roku życia. Rozpoczynał pracę
na kilku hektarach. Przez lata powiększał areał. W gospodarstwie uprawiane są głównie
zboża, rzepak, buraki cukrowe oraz ziemniaki
jadalne. Dziś gospodarstwo ma już 170 ha.
Na tym areale uzyskują wysokie plony – zbóż
powyżej 75 dt/ha, rzepaku powyżej 40 dt/
ha, buraków cukrowych nawet 900 dt/
ha. Ciągle inwestują w modernizację parku
maszynowego wspierając się unijnymi funduszami.
Dodatkową pozarolniczą działalnością
jest sprzedaż pasz oraz sprzętu i artykułów
do ogrodu Rad-Rol, prowadzony przez Pana
Radosława. Żona Katarzyna prowadzi natomiast sklep wielobranżowy Kasia.

11. Anna i Marcin Serwaczak,
Modła, gm. Jerzmanowa,
powiat głogowski

12. Wanda i Kazimierz Woźniak,
Jędrzychówek, gm. Przemków,
powiat polkowicki

Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 48,36 ha ukierunkowane na
produkcję roślinną. Specjalizuje się ono
w uprawie zbóż i rzepaku. Plony uzyskiwane kształtują się na poziomie odpowiednio
dla pszenicy ozimej 60 dt/ha, pszenicy jarej
50 dt/ha i dla rzepaku ozimego 40 dt/ha.
Gospodarstwo posiada nowoczesny park
maszynowy. Część maszyn rolniczych gospodyni kupiła dzięki dofinansowaniu w ramach
działania Modernizacja gospodarstw rolnych,
w ramach PROW 2007-2013.

Prowadzą gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję mleka, na bazie własnych
pasz. Powierzchnia gospodarstwa wynosi
65 ha, w tym 23 ha stanowią użytki zielone. Pogłowie zwierząt liczy ok. 50 szt. bydła, w tym jest 27 krów mlecznych. Roczna
produkcja mleka kształtuje się na poziomie
ok. 190 000 l. Średnia wydajność mleczna to 7000 l od 1 krowy. Rolnik posiada
specjalistyczny sprzęt do uprawy i zbioru
upraw polowych. Podstawą bazy paszowej
są sianokiszonki oraz pasza treściwa, która
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pochodzi z gospodarstwa. Rolnik kupuje tylko koncentraty białkowe i dodatki paszowe.
Część zboża jest sprzedawana na rynek. Przy
obsłudze krów mlecznych i pozyskiwaniu
mleka pomaga żona Wanda. Mleko dostarczane jest w ramach umowy kontraktacyjnej
do Mlekovity.
Kazimierz Woźniak jest wieloletnim działaczem samorządowym. Jest sołtysem wsi
Jędrzychówek już czwartą kadencję oraz delegatem Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Był radnym w gminie Przemków. Został odznaczony
odznaką honorową Zasłużony dla rolnictwa.

13. Wiesława i Krzysztof Plecety,
Przybyłowice, gm. Męcinka,
powiat jaworski
Państwo Plecety prowadzą rodzinne gospodarstwo o profilu roślinnym. Głównym
kierunkiem produkcji roślinnej jest uprawa
rzepaku, pszenicy ozimej oraz jęczmienia
jarego. Średnie uzyskiwane przez rolników
plony wynoszą – dla pszenicy 90 dt/ha,
dla rzepaku 40 dt/ha oraz dla jęczmienia
80 dt/ha. Gospodarstwo prowadzi działalność rolniczą w dobrych warunkach glebowych, na glebach III a do VI klasy bonitacyjnej. Rolnicy stosują najnowsze odmiany
i technologie produkcji rolnej. Gospodarstwo
jest wyposażone w komplet maszyn rolniczych do uprawy, pielęgnacji i zbioru roślin.
Wszystkie maszyny przechowywane są pod
zawieszeniem w wiatach lub garażach.
Dodatkową formą aktywności gospodarczej jest prowadzenie agroturystyki Gościnna
Zatoczka. Gospodarze oferują gościom 5 pokoi z łazienkami, łącznie 21 miejsc do spania.
Budynek posiada przestronny taras oraz miejsce do grillowania i relaksu.
Państwo Plecety przejęli gospodarstwo
rolne od rodziców w 1982 roku. Podjęte
prze nich decyzje inwestycyjne doprowadziły
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do powiększenia powierzchni gospodarstwa
do 52 ha, w tym 15,50 ha stanowi dzierżawa. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane i wyposażone w bezpieczne maszyny
i narzędzia rolnicze.
Pan Krzysztof przez lata był zastępcą
Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej,
a w okresie 2014-2016 pełnił funkcję radnego gminy Męcinka.

14. Barbara i Władysław Janczak,
Nowa Wieś Złotoryjska, gm. Złotoryja,
powiat złotoryjski
Państwo Janczakowie prowadzą gospodarstwo rolne samodzielnie od 1991 roku.
Powierzchnia gospodarstwa wynosi 87 ha,
z czego 22 ha stanowi dzierżawa. Głównymi kierunkami produkcji rolnej jest uprawa
zbóż i rzepaku. W trosce o środowisko rolnik
w pierwszej kolejności stawia na niechemiczne zwalczanie agrofagów. Zawsze stosuje materiał siewny dobrej jakości. Stosowane do siewu odmiany są wysokowydajne o wysokim

stopniu odporności. Stawia również na nowoczesne technologie produkcji, nie zapominając
o optymalnej obsadzie roślin i terminach siewu, nawożenia oraz wapnowania gleby. Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
jest ograniczane do niezbędnego minimum.
Efektem są wysokie plony – 100 dt/ha
pszenicy ozimej, 50 dt/ha rzepaku ozimego oraz 65 dt/ha jęczmienia jarego. W niewielkich ilościach uprawiany jest także łubin na nasiona, który wykorzystywany jest
do międzyplonów na zazielenienie.
Właściciele cały czas inwestują w swoje
gospodarstwo i dokupują nowe maszyny.
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15. Anna i Robert Przewoźny,
Brzezina Sułowska,
gm. Milicz, powiat milicki
Gospodarstwo rolne Państwa Przewoźnych jest położone na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy oraz na obszarze
Natura 2000. Jest to gospodarstwo rodzinne, prowadzone samodzielnie od 2008 roku.
Powierzchnia gospodarstwa wynosi 185 ha,
60 ha stanowi własność, a 125 ha jest dzierżawione. Głównym kierunkiem produkcji jest
hodowla krów oraz bydła opasowego. Aktualna obsada zwierząt to 65 krów mlecznych,
70 opasów oraz 39 cieląt. Obora dla krów
mlecznych znajduje się pod kontrolą użytko-
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wości mlecznej Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wydajność
mleczna od krowy za 2015 rok wyniosła
8800 kg mleka o zawartości 3,92% tłuszczu
oraz 3,49% białka.
Uprawy rolnicze w gospodarstwie obejmują między innymi produkcję zbóż oraz kukurydzy. Łąki i pastwiska stanowią łącznie 60 ha.
Większość upraw polowych jest przeznaczana
na pasze dla bydła. Gospodarstwo korzystało
z funduszy unijnych w ramach PROW 20072013. Rolnik planuje dalsze powiększenie areału gospodarstwa poprzez zakup lub dzierżawę
gruntów. W planach modernizacji gospodarstwa jest również budowa nowoczesnej obory
oraz zakup nowego sprzętu rolniczego.

16. Anna Zuber,
Czeszyce, gm. Krośnice, powiat milicki
Winnica położona jest we wsi Czeszyce
i słynie z dobrych win białych i czerwonych.
Pod uprawą winorośli znajduje się 2,8 ha.
Wina można kupić od 2015 roku. Pierwsze
nasadzenia miały miejsce w 2006 roku.
Na zasadzie prób i błędów zostały posadzone różne szczepy winorośli, jak Bachus, Kerling, Kerner, Dornfelder, Pinot Gris, Pinot Noir,
Gewuertztraminer, Riesling, Solaris i Regent.
Obecnie największy areał zajmuje Gewuertztraminer oraz Riesling.

Z uprawy części szczepów zrezygnowano ze względów klimatycznych i glebowych.
W winnicy kładziony jest nacisk na jak najmniejsze stosowanie zabiegów i środków
chemicznych w uprawach, stosowane są
ekologiczne metody ochrony. Należą do nich
efektywne mikroorganizmy, dzięki którym rośliny stają się odporniejsze na choroby.
Właściciele winnicy swoje hobby potraktowali, jako pomysł na życie. Po tym jak
porzucili życie w mieście, zaczęli poważnie
podchodzić do tematu i zgłębiać wiedzę
związaną z prowadzeniem winnicy oraz produkcją wina. Ukończyli dwa poziomy kursu
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WEST (Wine and Spirit Education Trust)
oraz studia podyplomowe Technologia winiarstwa na Uniwersytecie Przyrodniczym
we Wrocławiu.
Winnica de Sas to nie tylko uprawa winorośli i produkcja wina. Ma tu miejsce wiele
wydarzeń artystycznych organizowane są
koncerty, okazjonalne wystawy, warsztaty kulinarne, somelierskie. Można także zwiedzać
winnice i poznać cykl produkcji win. Regularnie odbywają się koncerty muzyki kameralnej.
W gospodarstwie świadczone są również usługi turystyczne. Turysta ma do dyspozycji domek, który można wynająć i spędzić
tu wymarzony urlop w otoczeniu winnicy
z widokiem na las, łąkę i winiarnię. Domek
jest wyposażony w saunę i kuchnię z salo-
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nem. Jest to miejsce godne polecenia dla
osób zainteresowanych enoturystyką. Można tu się zrelaksować, odpocząć i poczuć
klimat tego miejsca degustując dobre regionalne wina.
Ważnym dniem w kalendarzu winnicy
De Sas jest dzień patrona winiarzy i właścicieli winnic Świętego Marcina patrona winiarzy i właścicieli winnic. Już dwukrotnie w tym
dniu w winnicy odbył się koncert połączony
z degustacją. Wszystkie wina są produkowane z własnych owoców. Roczna produkcja to
około 4 tys. litrów wina. W 2015 wyprodukowano ponad 5 tysięcy butelek. Dodatkowo
winnica zaczęła w 2016 roku produkować
cydr z jabłek pochodzących z sąsiadującego
z winnicą gospodarstwa sadowniczego.

17. Alicja i Tadeusz Kubicz,
Przedborowa, gm. Ząbkowice Śl.,
powiat ząbkowicki
Prowadzą gospodarstwo o dwóch profilach produkcji – roślinnej i zwierzęcej. Rolnicy
gospodarują na 87 ha gruntów będących
ich własnością oraz 26 ha gruntów dzierżawionych. Część z nich położona jest na obszarach ONW. Grunty wchodzące w skład
gospodarstwa mają wysoki współczynnik
bonitacji, co korzystnie wpływa na wielkość
plonów. W produkcji roślinnej gospodarstwo

specjalizuje się w uprawie zbóż, rzepaku, buraka cukrowego i kukurydzy.
Produkcja zwierzęca to chów bydła
mlecznego i opasowego. Gospodarstwo
sprzedaje mleko do Spółdzielni Mleczarskiej
w Kole, z którą od lat współpracuje. Rolnik
skorzystał z funduszy pomocowych UE.
Gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesne maszyny, sprzęt do uprawy i zbioru – wykorzystywane w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Modernizacja gospodarstwa przyczyniła
się do lepszego wykorzystania czasu pracy
i organizacji pracy.
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18. Mateusz Muzyka,
Ozorzyce, gm. Siechnice,
powiat wrocławski
Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha, ukierunkowane na produkcję roślinną. Specjalizuje się w uprawie buraków cukrowych, kukurydzy nasiennej oraz
cebuli. Plony uzyskiwane w gospodarstwie
dla poszczególnych upraw to buraki cukrowe
– 745 dt/ha, i 18,64 % polaryzacji cukru, kukurydza nasienna – 45 dt/ha, cebula – 400
dt/ha, pszenica ozima – 95 dt/ha, groch nasienny – 43 dt/ha.
Mateusz skorzystał z działania Młody Rolnik w ramach PROW. W planach ma powiększenie gospodarstwa co najmniej o kilkadziesiąt ha i częściową zmianę profilu produkcji,
czyli produkcję nasion warzyw, budowę magazynu zbożowego i wiaty dla parku maszynowego, zakup kombajnu zbożowego.
Rolnik rozważa możliwość uprawy bezorkowej. Gospodarstwo posiada komplet
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maszyn rolniczych oraz powierzchnie magazynowe na zboża i cebulę. Zapleczem technicznym jest wiata dla części maszyn oraz
utwardzony plac manewrowy.
Mateusz Muzyka współpracuje z Südzucker Polska, jest absolwentem Akademii Buraka Cukrowego i cyklicznie przyjmuje wizyty
uczniów duńskiej szkoły rolniczej. Jego gospodarstwo odwiedzili też doktoranci uczelni
rolniczej z Getyngi.



kategoria FIRMY

1. KAR Przedsiębiorstwo Prywatne
Jerzy Karczewski, „Maciejowy Sad”,
Lutynia, gm. Miękinia, powiat średzki
Przedsiębiorstwo Prywatne KAR Jerzy
Karczewski zostało założone na początku
lat 90-tych. Jest to rodzinna firma zajmująca się zaopatrzeniem gospodarstw w środki
do produkcji rolnej, takie jak nawozy sztuczne, mineralne i środki ochrony roślin oraz
produkcją tłoczonych, naturalnie mętnych
soków w szerokiej kombinacji smakowej.
Doświadczenie oraz wiedza rolnicza
zdobywana przez Pana Jerzego już od profilowanej szkoły średniej przez studia rolnicze,
aż po pracę w dziale naukowym Instytutu
Sadowniczego i Kwiaciarstwa w Skierniewicach Filia w Wróblowicach, pozwoliły rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Dzisiaj Jerzy Karczewski prowadzi firmę
z synem Maciejem. Po ukończeniu studiów
na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Maciej
odbył roczną praktykę w Wielkiej Brytanii oraz
dwuletnią w USA.
Przedsiębiorstwo KAR co roku organizuje
wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego konferencję dla dolnośląskich
producentów owoców jagodowych poświęconą uprawie truskawek, malin i borówek.
Dodatkową działalnością jest produkcja
tłoczonych, naturalnie mętnych soków pod
marką „Maciejowy Sad”. Soki są produkowane wyłącznie z własnych owoców. Brakujące
dodatki smakowe do produkowanych soków,
takie jak: grusze, aronia, burki ćwikłowe oraz
mięta, kupowane są od lokalnych producentów. Jedynym sposobem konserwacji soków
jest metoda termicznej pasteryzacji. Pozwala
to zachować właściwości i smak nawet trzy
tygodnie po otwarciu. Soki są sprzedawane
w szklanych butelkach o pojemności 0,3 i 1 l

oraz w opakowaniach 5 i 3 litrowych w systemie (bag-in-box), który umożliwia ich spożywanie przez dłuższy czas po otwarciu, przy
zachowaniu czystości mikrobiologicznej.
Umyte owoce rozdrabniane są w młynku,
następnie powstałą pulpę przekłada się warstwowo na specjalne chusty na pastę i wyciska. Tak powstały sok poddaje się procesowi
pasteryzacji i rozlewa do opakowań końcowych. Zaletą tak produkowanych soków jest
ich całkowita naturalność, gdyż nie są dodawane żadne dodatkowe składniki, takie jak
cukier i woda.
Soki „Maciejowy Sad” otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach, takich jak
Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Produkt Regionalny 2012, Dolnośląski Produkt Regionalny
2014, Doceń Polskie. Zebrane owoce są składowane w chłodni i przechowywane w syste-
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mie kontrolowanej atmosfery przez cały rok, aż
do następnych zbiorów.
Produkcja jabłek wynosi 1500 ton, z czego
ok 600 ton jest przeznaczanych na soki. Parametry w chłodni uzyskiwane są dzięki zastosowaniu płuczki CO2, generatora azotu oraz gazoszczelnym komorom. Jabłka są składowane
w modyfikowanej atmosferze 2% O2 i 2% CO2,
dzięki czemu zostają zahamowane procesy życiowe owoców, tak aby po okresie przechowywania smakowały jak w dniu zbioru.
Przetwórstwo jest prowadzone na bazie
owoców z własnego gospodarstwa sadowniczego o powierzchni 37 ha, prowadzonego
przez Macieja. Sady położone są w podwrocławskiej wsi Lutynia w gminie Miękinia. Powierzchnia nasadzeń jabłoni aktualnie wynosi
28 ha. Uprawiane są takie odmiany, jak Golden
Delicious, Red Delicious, Gala, Szampion, Jonagold i Idared. Pozostałe uprawy sadownicze, to
wiśnie na pow. 1 ha oraz brzoskwinie – 1 ha.
Inne działki rolne wykorzystywane są typowo rolniczo, tak aby na nich można było
założyć kolejne sady owocowe. W przyszłości planowane jest ulepszenie składu odmianowego sadów z uwzględnieniem parametrów dla przetwórstwa. System uprawy
jabłoni polega na prowadzeniu drzew przy
specjalnych konstrukcjach ze słupów, drutu
oraz tyczek. Tylko nowo założony w grudniu
2015 r. sad jest prowadzony na 4 drutach
zamiast tyczek.
W sadzie prowadzone są próby z nowymi odmianami, aby sprawdzić ich uprawę
w warunkach Dolnego Śląska. Większość
jabłoni jest prowadzona na podkładce karłowej M9, stąd konieczność stosowania
podpór. Ten system uprawy zapewnia wysokie plony w ilości 50-60 ton/ha. Sady są
prowadzone według programu Integrowanej
Produkcji owoców, polegającej na łączeniu
biologicznych i chemicznych metod ochrony.
Wszystkie sady są nawadniane z zastoso-
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waniem fertygacji. Stosowane dawki są tak
dobierane, aby ilość podawanych nawozów
wystarczała roślinom tylko do czasu następnej aplikacji (np. na tydzień). Dzięki stosowaniu zabiegu fertygacji, kompleks glebowy nie
jest nawożony na zapas.
W 2012 roku Gospodarstwo „Maciejowy Sad” otrzymało pierwsze miejsce w ogólnopolskim prestiżowym konkursie Rolnik
Farmer Roku.
Rodzina Karczewskich już od dawna miała zamiłowanie do ogrodnictwa. Mały Jerzy
sadził guziki, oczekując pięknych plonów,
a mały Maciej chcąc pokazać, że jest już odpowiedzialnym sześciolatkiem rozjechał traktorem pół sadu brzoskwiniowego. Kiedy dziecięce fascynacje stały się pomysłem na życie,
Jerzy założył pierwszy sad i do dziś prowadzi go razem z synem Maciejem. O tym, co
kryje „Maciejowy Sad” – opowiada sam
Maciej Karczewski w filmiku zrealizowanym
przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, który można zobaczyć w internecie na Portalu
youtube.com.

2. Wańczykówka
Lucyna Wańczyk,
Krzeszów, gm. Kamienna Góra,
powiat kamiennogórski
Lucyna Wańczyk zajmuje się przetwórstwem mleka krowiego i koziego. Wytwarzane są z niego sery długo dojrzewające (Górski
Sudecki, Kozi Grzbiet, Winowajca czy Lanselot), dojrzewające (Gouda Farmerska, Rogaty,
Myster Wańczyk, Koźlak), pleśniowe (Kamyk,
Talar, Kąsek Sudecki), kwasowo-podpuszczkowe (Kaszmirek Biały i Czarny, Tłuścioch,
Luzik), twarogowe (Lajcik, Sonaty, Rapsodie,
Lekusi), jogurty naturalne i owocowe oraz
ręcznie wytwarzane masło.

Państwo Wańczykowie w 2005 roku
założyli gospodarstwo rolne ukierunkowane
na hodowlę kóz. Pedagog i leśnik – z miłości do zwierząt, rozpoczęli swoją przygodę
z rolnictwem. Początkowo było to kilka świnek i kóz, potem pierwsza krowa, ofiarowana
przez zaprzyjaźnionych rolników. Coraz większe zainteresowanie swojskim mlekiem spowodowało, że postanowili powiększyć stado.
Ucząc się rolnictwa wybrali się do Poznania na Targi Polagra, gdzie odkryli ser
podpuszczkowy. To tam narodził się pomysł
na produkcję serów w gospodarstwie pod
nazwą Wańczykówka. Pierwsze sery powstawały przy pomocy kuchennej łopatki
i durszlaka. Po raz pierwszy zostały docenione
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w 2008 roku, otrzymały I miejsce w konkursie Produkt Ziemi Kamiennogórskiej. Dzięki
promocji na targach i wystawach organizowanych przez UMWD oraz DODR, sery
farmerskie z Wańczykówki zyskały pozycję
produktu regionalnego z Dolnego Śląska.
Rolnicy zdobywali wiedzę i doskonalili
umiejętności w zakresie produkcji serów,
podpatrując innych serowarów z Polski, Niemiec i Włoch. Z uwagi na rosnące zainteresowanie i wzrost zapotrzebowania na produkowane w gospodarstwie sery, postanowili
zainwestować w MLO. W 2011 roku wzięli kredyt na realizację przetwórni serów.
Dziś zakład zatrudnia 8 osób. Przerabia ok.
12 000 litrów mleka krowiego i koziego. Produkty z Wańczykówki, znane są smakoszom.
Zostały docenione przez znanego dziennikarza kulinarnego Roberta Makłowicza oraz
Prezesa Slow Food Polska Jacka Szklarka.

W okresie od 2008 roku sery farmerskie z Wańczykówki zdobyły szereg nagród
w lokalnych i ogólnopolskich konkursach
oraz targach żywnościowych. W najbliższym
czasie właściciele planują dalszą rozbudowę
przetwórni, poszerzenie współpracy z lokalnymi odbiorcami zdrowej żywności oraz restauracjami doceniającymi lokalne produkty.
Właściciele planują również rozszerzenie
działalności o działalność edukacyjną w zakresie serowarstwa.
Firma jest małym zakładem przetwórczym mleka krowiego i koziego. Wytwarzane
produkty charakteryzują się dużą konkurencyjnością polegającą na produkcji serów tzw.
żółtych, twarogowych oraz jogurtów z dodatkiem naturalnych soków owocowych.

3. Gospodarstwo rolne wielkoobszarowe
Danuta i Stanisław Kuduk,
Warta Bolesławiecka,
gm. Warta Bolesławiecka,
powiat bolesławiecki
Od nabycia pierwszych gruntów rolnych
w 1973 roku Stanisław Kuduk systematycznie powiększa gospodarstwo rolne, którego
powierzchnia to dziś 2 130 ha, 1 255 ha stanowią grunty własne i 875 ha dzierżawione.
Uprawne grunty w 96% są wyższych klas
bonitacyjnych III a i b oraz IV a i b. Prowadzone gospodarstwo rolne jest gospodarstwem
rodzinnym, w którym pracuje 4 członków
najbliższej rodziny. Dominującym kierunkiem
produkcji jest uprawa zbóż, rzepaku, okopowych oraz warzywnictwo.
Każdego roku w gospodarstwie prowadzone są badania zasobności gleb. Wapnowanie stosuje się wg. potrzeb. Średnie
zużycie nawozów NPK wynosi 210 kg/ha
z czego tylko połowę stanowią nawozy
sztuczne, a połowę naturalne. Areał upra-
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wianych zbóż ozimych wynosi każdego roku
ok. 1000 ha, a średni plon 75 dt/ha. Rzepak
ozimy jest uprawiany na pow. ok. 500 ha,
przy średnim plonie 48 dt/ha. Ziemniaki są
uprawiane na pow. 500 ha a średni plon wynosi 580 dt/ha. W gospodarstwie na pow.
ok. 130 ha uprawiane są warzywa gruntowe
(marchew i cebula), uzyskując średni plon
na poziomie 65 dt/ha.
Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, posiada 3 kombajny zbożowe,
12 ciągników rolniczych różnej mocy, 8 samochodów ciężarowych do transportu, 3 samojezdne opryskiwacze, 2 sortowniki do warzyw i ziemniaków, 2 wysokiej klasy siewniki
do zbóż, samojezdny kombajn do warzyw,
samojezdną sadzarkę do ziemniaków z obsypnikiem, precyzyjny rozsiewacz wapna
i nawozów, maszynę do likwidowania resztek
pożniwnych i samosiewów.

Rolnik ma podpisane umowy kontraktacyjne na całość produkcji zbóż, rzepaku,
ziemniaków na chipsy oraz warzywa gruntowe. Gospodarstwo rolne Państwa Kuduków jest zdobywcą wielu wyróżnień i tytułów, takich jak Dolnośląski Klucz Sukcesu
w 1996 r., Gospodarstwo Fair Play 2006 r.,
Farmer Roku w kategorii Gospodarstwo
Ogrodnicze w 2013 r. W zakresie technologii produkcji stosuje do zwalczania chwastów
i resztek pożniwnych oraz samosiewów maszyną uprawową, która wykonuje uprawę
gleby do głębokości 6 cm zastępując środki
chemiczne na bazie glifosatów. Stosowanie
tej technologii przyczynia się do ograniczenia zużycia paliwa w ilości ok. 2,5 do 3 l/ha.
W doglądaniu gospodarstwa oraz organizacji
prac polowych jest wykorzystywany wiatrakowiec pilotowany przez Pana Stanisława.
Gospodarstwo Państwa Kuduków współpracuje od lat z wieloma firmami branży
rolniczej, współorganizując pokazy pracy
maszyn rolniczych i szkolenia dla rolników.
Niemałe znaczenie ma też działalność społeczna na rzecz instytucji lokalnych, polegająca na sponsorowaniu szkół podstawowych,
lokalnych klubów sportowych oraz coroczne
zaopatrzenie w warzywa i ziemniaki Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nielestnie. Na terenie
swojego gospodarstwa posiadają zabytkowy
dwór, który odbudowali z ruin.
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4. Gospodarstwo rolne wielkoobszarowe –
Halina i Józef Wityk, Krzydlina Mała,
gm. Wołów, powiat wołowski
Gospodarstwo powstało w 1979 roku,
jego powierzchnia wynosiła wtedy 17 ha UR.
W gospodarstwie była prowadzona hodowla
bydła mlecznego i mięsnego. Z biegiem lat
rolnicy przestawili kierunek produkcji na produkcję drobiu (brojlerów kurzych) oraz produkcję roślinną. Dziś jest to 1050 ha, z czego
własność stanowi 265 ha. Rolnik współpracuje z firmami w zakresie kontraktacji płodów
rolnych. Gospodarstwo jest producentem
materiału siewnego dla firm. Plony wynoszą
– pszenica ozima – 80 dt/ha; pszenżyto –
90 dt/ha; żyto – 70 dt/ha; buraki cukrowe
– 700 dt/ha; rośliny strączkowe – od 30
do 40 dt/ha.
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Produkcja zwierzęca to 100 tys. brojlerów o średniej wadze 2,8 kg. Rolnik wyposażył gospodarstwo w wysokiej klasy maszyny,
korzystając z działań pomocy SAPARD oraz
PROW 2007-2013 (Modernizacja gospodarstw rolnych). Na terenie gospodarstwa
znajdują się magazyny zbożowe o pojemności 1400 t. Rolnik dzierżawi magazyny płaskie o pojemności 2000 t. Posiada również
suszarnię do zbóż, kukurydzy, rzepaku o wydajności 80 t/dobę. Gospodarstwo świadczy usługi w zakresie kombajnowego zbioru
zbóż, rzepaku i kukurydzy. Zakres działania
gospodarstw obejmuje całe województwo
dolnośląskie. W gospodarstwie odbywają się
pokazy maszyn rolniczych.
Państwo Witykowie mają dwóch synów,
którzy pomagają w pracach w gospodarstwie. Jeden z synów rozpoczął hodowlę
koni rasy śląskiej, obecnie posiada 9 koni,
a w przyszłości wraz z ojcem zamierza rozwijać tę działalność.

5. Polmar-Agro Sp. z o.o. Ciechów,
gm. Środa Śl., powiat średzki
Firma Polmar-Agro powstała w 2004 r.
w wyniku inicjatywy Krzysztofa Marciniaka.
Korzystając z unijnych programów pomocowych Spółka zainwestowała w wyposażenie
i infrastrukturę przedsiębiorstwa. W miejscowości Ciechów na terenie powiatu średzkiego,
powstała dobrze funkcjonująca, firma zajmującą się działalnością usługową wspomagającą
produkcję roślinną. Spółka jest dystrybutorem
środków do produkcji rolnej, zajmuje się też
handlem płodami rolnymi. Firma zaopatruje
klientów w środki do produkcji rolnej, mineralne nawozy azotowe i wieloskładnikowe,
w tym dolistne oraz nawozy ogrodnicze.

Spółka współpracuje ze znanymi i cenionymi producentami środków ochrony roślin
oraz kwalifikowanego materiału siewnego.
Utrzymuje stały kontakt z producentami
rolnymi, zakładami przetwórstwa rolno-spożywczego oraz współpracuje z wiodącymi
firmami.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku,
powiększyła powierzchnię magazynów oraz
umożliwia usługowe suszenie i czyszczenie
płodów rolnych.
Źródłem pozytywnej energii firmy Polmar-Agro jest Wiceprezes Mirosław Zmierczak, który chętnie dzieli się swoją wiedzą
oraz doświadczeniem podpartym wieloletnią
praktyką rolniczą. Atutem firmy jest dobra lokalizacja i łatwość dojazdu.
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6. PHU Art-Zbyt Sp. J. Andrzej Wojtyczka,
Bogdan Michalak, Milicz, gm. Milicz,
powiat milicki
Firma Art-Zbyt powstała w 1992 r.
Prowadzona działalność głównie obejmuje
zaopatrzenie gospodarstw rolnych w środki
do produkcji. Przedsiębiorstwo działa na terenie powiatu milickiego, gdzie prowadzi trzy
punkty sprzedaży w Miliczu, Krośnicach i Sułowie. W ofercie dla gospodarstw znajdują
się środki ochrony roślin, sprzedaż nawozów
oraz materiałów budowlanych.
Gospodarstwom prowadzącym produkcję zwierzęcą oferowane są pasze treściwe
i koncentraty białkowe. Przedsiębiorstwo Art-Zbyt prowadzi fabryczny podpunkt sprzedaży Grupy Azoty, Puławy, Luvena, Fosfory oferując nawozy azotowe, fosforowe, potasowe,
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wapniowo-magnezowe i wieloskładnikowe.
Dla dużych odbiorców ceny i warunki płatności ustalane są indywidualnie, a towar doważony jest własnym transportem.
Oprócz usług związanych bezpośrednio
z zaopatrzeniem rolnictwa, przedsiębiorstwo
prowadzi również stację kontroli pojazdów,
zakład mechaniki samochodowej, myjnię samochodową, sklep z częściami zamiennymi,
stację paliw, składy opału węgla kamiennego
oraz skup złomu.

Wyniki wojewódzkiej edycji konkursu AGROLIGA 2016
Tytuł Mistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2016
zdobyli:
w kategorii ROLNICY
Tomasz i Wioletta Skupin
z Żarek w gminie Góra

Tytuł WiceMistrza Wojewódzkiego AgroLigi
2016 zdobyli:
w kategorii ROLNICY
Robert i Anna Przewoźny z Brzeziny
Sułowskiej w gminie Milicz

w kategorii FIRMY
Wańczykówka Lucyna Wańczyk
z Krzeszowa w gminie Kamienna Góra

w kategorii FIRMY
KAR Przedsiębiorstwo Prywatne
Jerzy Karczewski, „Maciejowy Sad”
z Lutyni w gminie Miękinia
Wszystkim laureatom gratulujemy
i życzymy, aby otrzymany tytuł stał się
dodatkowym bodźcem
do podejmowania nowych wyzwań.
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