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CENY SKUPU ĒYWCA 
WIEPRZOWEGO

cena (w zãotówkach) za 
kilogram ēywej wagi bez VAT
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ĆREDNIO
3,58 kl. E 4,76

POWIAT
JAROCIüSKI

POWIAT 
PLESZEWSKI

POWIAT 
GOSTYüSKI

POWIAT
RAWICKI

POWIAT 
KROTOSZYüSKI

Rzeđnia „Mróz” Sp. z o.o., Borzõciczki   
Tel. (62) 721 69 76
 

B-M Sp. z o.o., Skup Zwierzðt Rzeđnych, 
Kobylin, Tel. 655 481 058

Grupa Producentów Rolnych Sp. z o.o. 
Kođmin Wlkp. Tel. (62) 721 60 76

Firma Handlowo Usãugowa „Martrans”, 
Kobylin, Tel. 608 340 910

Sprzedaē Towarów i Usãug do Produkcji Rolnej, 
Stefan Patalas, Grõbów, Tel. (62) 722 11 50

Z.M „MK” sp. j, N. Maciejewski T. Kurzawa, 
Kobylin, Tel. (65) 548 24 58

Skup Zwierzðt Rzeđnych, Zbigniew Stencel, 
Waãków, Tel. (62) 721 63 77

PKM „DUDA” S.A. Grðbkowo
Tel. (65) 547 11 87

Zakãad Rzeđniczo Wõdliniarski T. Szczepaniak, 
Goãaszyn, Tel. (65) 545 64 15
   

Z.P.M. „Dworeccy” Chojno, Golejewo
Tel. (65) 546 78 12 

Sierpowscy „Bojer”, Szkoradowo 205
Tel. 601 074 041

Skup i sprzedaē ēywca K. Kulczak, Brzezie, 
Tel. 502 745 490

Skup. Sprzedaē. Rzeđnictwo. E. Biskup, Borek 
Wlkp., Tel. (65) 571 66 40

PH Marcin Mrozek, Siedlec 42,
Tel. 667 300 427

Kóãko rolnicze w Broniszewicach,
Tel. (62) 741 64 12

Skup i Ubój Zwierzðt w Czechlu 
Tel. (62) 761 55 45  

S.K.R. Gizaãki, 
Tel. (62) 741 15 70

Kóãko Rolnicze, Kowalew, 
Tel. (62) 742 30 26

Skup i ubój zwierzðt, W. Werbliýski, Goãu-
chów, Tel. (62) 769 69 10

Zakãady Miõsne „Biernacki”, Golina 
Tel. (62) 747 09 30   
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– PrzyjechaliĈmy, Ĕeby was prze-
konaè, Ĕe moĔna hodowaè i upra-
wiaè dobrze, zdrowo i taniej niĔ 
dotychczas – mówiä Mirosäaw 
Prycik, przewodniczñcy DolnoĈlñ-
skiego Centrum Mikroorganizmów 
podczas spotkania dotyczñcego 
nowoczesnego rolnictwa, które 
odbyäo siö w RozdraĔewie. Dysku-
towano gäównie o wykorzystaniu 
probiotycznych wäaĈciwoĈci mi-
kroorganizmów w gospodarstwie 
zarówno rolnym, jak i domowym. 
– Mamy róĔny asortyment pro-
duktów, poczynajñc od branĔy 
rolnej, produktów doglebowych 
czy wykorzystywanych w hodowli 
zwierzñt, uprawie roĈlin, poprzez 
mydäo, produkty do sprzñtania. 
(...) Naturalna technologia w rol-
nictwie – tak moĔemy to nazwaè 
– täumaczyä Rafaä Biaäowñs, prezes 
firmy Bio-World, odpowiedzialnej 
za dystrybucjö „ProBio Emów”. 

Ograniczanie chemii 
w rolnictwie
  Stosowanie nadmiernych iloĈci 
Ĉrodków chemicznych powoduje, 
Ĕe gleba traci siäö rodnñ i staje siö 
trudna dla uprawy. Zmniejsza siö 
w niej iloĈè mikroorganizmów 
wspomagajñcych procesy próch-
nicze. – Malujemy oborö wapnem 
tlenkowym, bo zabija i dezynfekuje, 
ale glebö pali, bo zabija mikro-
organizmy chorobotwórcze, ale 
te poĔyteczne teĔ. Przez pierwszy 
rok, dwa ziemia jest piökna, bo 
siö rozpulchniäa, ale za dwa lata 
znowu jest zbita, gliniasta i ciöĔka. 
Dlaczego? Nie ma Ĕycia, nie ma 
próchnicy. A zawsze siö odrodzñ 
mikroorganizmy chorobotwórcze, 
bo one sñ beztlenowe – täumaczyä 
Mariusz MaĈlanka, dyrektor Na-
mnaĔalni Produktów PoĔytecznych 
Mikroorganizmów. Tak zwane 
„ProBio Emy” majñ przywróciè 
równowagö mikrobiologicznñ 
w glebie poprzez wprowadzenie 
do niej poĔytecznych mikroorga-
nizmów, samoczynnie tworzñcych 
optymalne warunki wzrostu i roz-
woju roĈlin. – Te mikroby nie za-

Emy (skrót od Pro-
Bio Emy) w kaĪdym 

Ğrodowisku dziaáają pozytyw-
nie – proĪyciowo. JeĪeli coĞ 
gnije, np. ziemniak w cháodni 
– lejemy emy i ziemniak juĪ 
nie gnije. Nie za miesiąc, tylko 
za godzinĊ, za dwie, za trzy. 

RozdraĔew: rozmawiali o naturalnych technologiach w rolnictwie

Poĝyteczne mikroorganizmy
zamiast chemii

bijajñ szkodników w glebie, ale co 
powodujñ? Jak nie ma gnicia, nie 
ma zalegania resztek poĔniwnych, 
nie ma gdzie zimowaè jakiĈ wcior-
nastek na przykäad. Wszystko jest 
rozäoĔone. On zimy nie przetrwa. 
Ograniczamy jego populacjö. Ale 
to nie sñ Ĉrodki chemiczne. Gdyby 
ktoĈ siö tego przypadkiem napiä, to 
nic wielkiego mu siö nie stanie, do-
stanie tylko rozwolnienia – täuma-
czyä Mariusz MaĈlanka. Naturalna 
biotechnologia to sposób uprawy 
ziemi w oparciu o potencjaä natury, 
a nie chemii. – Uczñ nas od 100 lat, 
Ĕe musi byè chemia, Ĉrodki che-
miczne, a my przyjechaliĈmy tu po 
to, Ĕeby powiedzieè, Ĕe nie musi tak 
byè, moĔe byè troszkö biologicznie 
– przekonywaä Mirosäaw Prycik. 

Jak to dziaãa?
  Gnijñca w glebie materia or-
ganiczna potöguje wydzielanie 
siö toksyn, co doprowadza do 
degradacji gleby, która staje siö 
odtñd skäadowiskiem chorobo-
twórczych mikroorganizmów unie-
moĔliwiajñcych rozwój roĈlin bez 
zabiegów chemicznych. RoĈliny 
pobierajñ szkodliwe substancje 
stajñc siö podatne na wszelkie 
infekcje. W oczyszczeniu gleby 
i przerwaniu tego äaþcucha zaleĔ-
noĈci ma pomóc wprowadzenie 
probiotycznych mikroogranizmów. 
– Mikroorganizmy wprowadzone 
do gleby powstrzymujñ niemal 
wszystkie procesy gnilne na rzecz 
procesów fermentacyjnych, czyli 
przemiany materii organicznej na 
próchnicö, mikro i makroelementy 
przyswajalne dla roĈliny – täuma-
czyä Mirosäaw Prycik. Nastöpuje 
ograniczenie w uĔyciu Ĉrodków 
chemicznych i nawozów. – Bo sto-
sujñc „Emy” do gleby, natychmiast 
musimy ograniczyè nawoĔenie 
– bo nie ma to sensu, bo stosujñc 
probiotyki na roĈliny natychmiast 
ograniczymy Ĉrodki ochrony ro-
Ĉlin – bo nie bödzie chorób. To 
sñ Ĕywe mikroorganizmy stwo-
rzone przez Boga, które my sami 
rozlewamy – täumaczy Mirosäaw 
Prycik. „Emy” moĔna stosowaè nie 
tylko w uprawie roĈlin. – Podobnie 
w domu. UĔywajñc Ĉrodków che-
micznych sterylizujemy wszystkie 

powierzchnie. I zaczynajñ siö 
alergie. JeĔeli zabijemy wszystkie 
mikroorganizmy to zabijamy i te 
dobre i te zäe. My sterylizujñc po-
mieszczenie zapraszamy do siebie 
te zäe. (...) Mamy probiotyki dla 
gleby i zwierzaków, ale takĔe i dla 
ludzi. CzöĈè produktów wytwarza-
my sami, dla ludzi sñ akurat impor-
towane ze Stanów Zjednoczonych 
– täumaczyä Rafaä Biaäowñs. 

Bezpieczne dla ludzi, 
zwierzðt i ćrodowiska
 Dodaje, Ĕe wszystkie produkty 
majñ certyfikaty PZH, a czöĈè do-
staäo certyfikat produkt z atestem. 
– Probiotyki dla zwierzñt majñ 
certyfikat instytutu weterynarza, 
probiotyki dla ludzi – certyfikaty 
gäównego inspektora sanitarnego 
jako suplementy diety. Jest to 
w 100% bezpieczne – przekonuje 
Rafaä Biaäowñs. Przeprowadzano 
teĔ wiele badaþ zarówno w wa-
runkach laboratoryjnych jak i bez-
poĈrednio w Ĉrodowisku. – WaĔne 
jest takĔe to, jak Emy sprawujñ siö 
u kogoĈ na polu, gdzie mamy rze-
czywiste warunki. Mamy gospoda-
rzy na ēuäawach, na lubelszczyĒnie 
na opolszczyĒnie, Dolnym ćlñsku 
– mówi Rafaä Biaäowñs.
 Spotkanie z rolnikami z gmi-
ny RozdraĔew zorganizowa-
äo Stowarzyszenie Ekosyst EM 
– Dziedzictwo Natury z siedzibñ 
w Warszawie. (mil)

x
x

 Szkolenie dla mïodzieĝy i nauczycieli 
szkóï rolniczych na temat metod i tech-
nik ekologicznych produkcji ĝywnoĂci 
odbyïo siÚ w ZaïÚczu Wielkim. Wykïady 
prowadzili przedstawiciele z OĂrodka 
Doradztwa Rolniczego w Radomiu 
zajmujÈcego siÚ wïaĂnie produkcjÈ eko-
logicznÈ. Omówiono podstawy prawne 
rolnictwa ekologicznego, czyli takiego, 
które wykorzystuje tylko naturalne Ărodki 
uprawy zarówno pochodzenia biolo-

gicznego jak i mineralnego, ale nie-
zmienione w procesie technologicznym. 
Dyskutowano takĝe o systemie kontroli 
i certyfi kacji, o wsparciu fi nansowym 
i metodach uprawy warzyw i roĂlin 
ekologicznych oraz o hodowli zwierzÈt 
gospodarskich. Szkolenie zorganizowano 
z inicjatywy prezesa WIR i posïa Piotra 
Walkowskiego we wspóïpracy z mini-
strem rolnictwa oraz Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie. (red)

Jak prowadziþ ekologiczne 
gospodarstwo

PODCZAS SPO-
TKANIA starano 
siĊ przekonaü 
mieszkaĔców 
RozdraĪewa do 
stosowania 
w rolnictwie 
i Īyciu codzien-
nym Īywych mi-
kroorganizmów.

MIROSãAW 
PRYCIK 
przewodniczñcy 
DolnoĈlñskiego 
Centrum Mikroor-
ganizmów

22 Gazeta KrotoszyĔska 
50 (186) 17 grudnia 2010

www.krotoszynska.pl



O G â O S Z E N I A

Z HannÈ SzlachtÈ
– doradcÈ z Biura Doradztwa Rol-
niczego „PERITUS” w Krotoszynie 
rozmawiamy o cross-compliance 
i opïatach za usïugi doradcze 

Na czym polega zasada wzajemnej 
zgodnoĂci cross-compliance?
Jest to powiÈzanie jednolitych pïatno-
Ăci bezpoĂrednich w zamian za speï-
nienie przez rolnika szeregu wymogów, 
tak by ograniczyÊ negatywny wpïyw 
rolnictwa na Ărodowisko naturalne, 
a równoczeĂnie produkowaÊ w jed-
nolitych standardach europejskich 
– poprawiajÈc ogólnÈ konkurencyjnoĂÊ 
sektora rolnego. NajproĂciej chodzi 
o to, by zasady produkcji, funkcjono-
wania gospodarstwa, a takĝe w efekcie 
dopïat bezpoĂrednich byïy wspólne dla 
wszystkich czïonków UE. 
Kto moĝe ĂwiadczyÊ rolnikom tego 
typu usïugi? Czy tak jak dotychczas 
tylko pracownicy ODR?
Usïugi mogÈ ĂwiadczyÊ uprawnione 
jednostki doradcze, czyli oczywiĂcie 
ODR, Izby Rolnicze, jeĂli dysponujÈ 
wymaganym odpowiednim sprzÚtem 
(pHmetry, detektor gazów), ale teĝ do 
Ăwiadczenia usïug doradztwa rolnicze-
go w zakresie programu cross- com-
pliance sÈ uprawnione m.in. podmioty 
takie jak nasz tzn. majÈce akredytacjÚ 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
ChcÈc jak najskuteczniej wykonaÊ 
ocenÚ gospodarstwa rolnego nasze 
biuro doradcze zakupiïo profesjonalny 
sprzÚt pomiarowy majÈcy atesty m.in. 
polskich instytutów naukowych. Ro-
bimy wszystko, aby nie tylko oceniÊ 

Doradztwo rolnicze – czy i za co musi pïaciÊ rolnik
Rolnicy chÚtnie korzystajÈ z dopïat z Ărodków UE w ramach programu PROW 2007-2013. Niestety, nie wszystkie warunki udzielania takiej pomocy sÈ producentom rolnym znane. 

Poza tym gospodarze z Wielkopolski nie mogÈ ubiegaÊ siÚ juĝ o wiele form wsparcia, poniewaĝ wykorzystali wiÚkszoĂÊ Ărodków przeznaczonych na pomoc. 

Pozostaïy jednak fundusze na korzystanie z usïug doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, w tym dotyczÈcych cross-compliance – czyli zasad wzajemnej zgodnoĂci 

w dostosowaniu swojego gospodarstwa rolnego do wymogów UE. 

gospodarstwo zgodnie z przepisami, ale 
teĝ pragniemy pomóc producentowi rol-
nemu znaleěÊ najlepsze rozwiÈzanie, by 
w sposób tani, praktyczny i skuteczny 
usunÈÊ ewentualne nieprawidïowoĂci.
Jakie najczÚstsze problemy spotyka 
pani w swojej praktyce zawodowej 
i jakie padajÈ pytania ze strony rolni-
ków dotyczÈce zasad dostosowania 
gospodarstwa rolnego?
Nie wszystkie informacje docierajÈce 
do rolnika sÈ rzetelne. Klienci pytajÈ 
np. czy prawdÈ jest, jak twierdzÈ 
niektórzy doradcy rolniczy, ĝe za 
usïugi doradcze nic nie muszÈ pïaciÊ. 
To niestety nie jest prawda. Zgodnie 
z przepisami wykonawczymi, regulujÈ-
cymi tÈ kwestiÚ, producent rolny moĝe 
ubiegaÊ siÚ o dofi nansowanie kosztów 
takiej usïugi za poĂrednictwem ARiMR, 
ale tylko w wysokoĂci max. 80% i to 
przy speïnieniu dodatkowych kryteriów 
– czyli rolnik zobowiÈzany jest do 
zapïaty 20% usïugi oraz naleĝnego po-
datku VAT. Zapïata przez rolnika 20% 
wartoĂci usïugi oraz podatku VAT sta-
nowiÈ bezwzglÚdny warunek ubiegania 
siÚ o pomoc z ARiMR. Wielu rolników 
zostaje wprowadzonych w bïÈd przez 
podmioty doradcze. Producenci rolni 
twierdzÈ np., ĝe niektórzy doradcy in-
formujÈ ich, ĝe muszÈ zapïaciÊ jedynie 
za wniosek do ARiMR np. 800 czy 
900 zï co teĝ jest nieprawdÈ. Rolnicy 
sÈ wiÚc zdziwieni, ĝe muszÈ czÚĂciowo 
pokrywaÊ koszty usïug, nikt im tego nie 
mówi lub wrÚcz doradcy zaprzeczajÈ 
jakoby takie usïugi byïy pïatne – wiÚc 
nieĂwiadomi rolnicy podpisujÈ umowy 
bez znajomoĂci podstawowych zagad-

nieñ. PodkreĂlam, ĝe rolnik zawsze 
moĝe odstÈpiÊ od wczeĂniej podpisanej 
umowy, jeĂli usïuga oczywiĂcie nie 
zostaïa jeszcze wykonana. 
Korzystanie z wszelkich form pomocy 
z Ărodków unijnych zazwyczaj wiÈĝe 
siÚ z pokryciem przez producenta 
rolnego czÚĂci kosztów. W przypad-
ku usïug doradczych jest to 20% 
wartoĂci usïugi oraz podatku od to-
warów i usïug (VAT). Niemniej jednak 
przedstawicielom biura doradczego 
PERITUS udaïo siÚ zawrzeÊ porozu-
mienie dotyczÈce fi nansowania przez 
niektóre organizacje rolnicze czÚĂÊ 
wspomnianych usïug.
Tak, niemal wszyscy rolnicy mogÈ 
liczyÊ na dodatkowÈ pomoc fi nansowÈ, 
przy wspóïpracy z Biurem Doradztwa 
Rolniczego PERITUS. Dotyczy to juĝ 
czïonków Rejonowego ZwiÈzku Bu-
raka Cukrowego w Zdunach, którym 
ZwiÈzek zrekompensuje 20% wkïadu, 
tak ĝe producent rolny bÚdzie zobo-
wiÈzany do zapïaty tylko podatku VAT. 
Mamy ĂwiadomoĂÊ, ĝe ostatnie lata 
nie oszczÚdzaïy rolników: powodzie, 
susza, niestabilne ceny produktów nad-
wyrÚĝyïy nasze rolnictwo, stÈd usilnie 
zabiegamy o róĝne formy pomocy dla 
rolników (np. projekty z FAPA). Obec-
nie nasze biuro rozwaĝa utworzenie 
zrzeszenia podmiotów doradczych 
z caïej Polski umoĝliwiajÈcego naszym 
przedstawicielom reprezentowanie 
interesów rolników w MRiRW, ARiMR. 
¥wiadczÈc usïugi dla rolnictwa widzimy 
takÈ koniecznoĂÊ, by problemy prak-
tyczne, ale i niedoskonaïoĂci prawne, 
z którymi tu na miejscu mamy do czy-

nienia, przedstawiÊ róĝnym strukturom 
rzÈdowym i samorzÈdowym – tak by 
mimo wielu narzucanych rolnikom 
obowiÈzków dokumentacyjnych zna-
leěÊ proste, rozsÈdne rozwiÈzanie wielu 
problemów rolniczych widzianych z po-
ziomu ich gospodarstwa. Zapewniamy, 
ĝe nasza praca i wszelkie dziaïania 
praktyczne majÈ na celu tylko i wyïÈcz-
nie udzielenie pomocy rolnikom.
 Nasze biuro dziaïa na rynku 
od kilku lat, cieszÈc siÚ uznaniem 
i szacunkiem wielu Ărodowisk oraz 
instytucji publicznych. Nasza staïa 
wspóïpraca z fi rmami prawniczymi, 
pozwala nam zawsze zweryfi kowaÊ 
wszelkie dziaïania, tak by uzyskaÊ 
dodatkowÈ akceptacjÚ i pewnoĂÊ 
poczynañ w trudnym obrocie gospodar-
czym. DziÚki tej wspóïpracy posiadamy 

wszelkie bieĝÈce informacje dotyczÈce 
programów unijnych oraz Ăwiadczo-
nych teĝ przez nas kompleksowych 
usïug ksiÚgowych. 
 Zapraszamy wszystkie osoby zain-
teresowane do siedziby biura PERITUS 
przy ul. Robotniczej 9 w Krotoszynie 
– codziennie od poniedziaïku do 
piÈtku w godz. od 8.30 do 16.30. 
Przypominamy jednoczeĂnie, ĝe nabór 
wniosków i skorzystanie z moĝliwoĂci 
dofi nansowania ARiMR na usïugi do-
radcze w zakresie cross-compliance 
w tym roku koñczy siÚ juĝ z dniem 
31 grudnia. Nie wiadomo natomiast 
– kiedy i na jakich warunkach oraz czy 
w ogóle moĝliwe bÚdzie skorzystanie 
z dopïaty w roku przyszïym. ZachÚca-
my zatem to szybkiego podejmowania 
decyzji i wizyty w naszym biurze.

KOMPLEKSOWA OBSâUGA DORADCZO – KSIôGOWA
GOSPODARSTW ROLNYCH

Biuro czynne: od Pn. do Pt. w godz. 830-1630 

UL. ROBOTNICZA 9, 63-700 KROTOSZYN
Tel/fax: (62) 725 07 70, 
peritus@skrzynka.net.pl

płatność gotówką 
lub przelew 1 dzień

krowy (do 3.70)
byki (HF do 5.70, MM do 6.20)

jałówki (MM do 5.00)
jałówki hodowlane, użytkowe -

- od 7 m-c cielności

.83,}
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Tel. czynny caïÈ dobÚ 
604/050-831, (65) 520-21-62

„Liberty SF”
prowadzi

skup bydïa 
i przeznaczonego na ubój

z koniecznoĂci. 
Odbiór natychmiastowy 
wïasnym transportem.

Tel. 667 300 427,

667 300 426

Odbieramy

pojedyñcze sztuki

KupiÚ 
maciory 
i knury

SUPER

CENA!

termin płatności 10 dni

SKUP
knurów cena 2 zł

macior cena 2,40 zł

telefon kontaktowy: 

602-570-518,
694-796-081, 694-796-819

SPRZEDAM!

WYSŁODKI
BURACZANE

MOKRE 
ORAZ SUCHE
KAŻDĄ ILOŚĆ

tel. 606 307 249
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