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Za nami XIV Mazowieckie Dni Rolnictwa

Rekordowa frekwencja
na targach rolniczych
Już po raz czternasty
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
Poświętne w Płońsku gościł
wystawców i producentów
rolnych z całego kraju. Przez
dwa dni kilkaset firm, na 18
hektarach, oferowało tłumom
odwiedzających targi m.in.
szeroką gamę sprzętu
rolniczego, prezentację trzody
chlewnej i bydła oraz
tradycyjne wyroby kulinarne.

O

ficjalne otwarcie wielkiego mazowieckiego święta rolniczego, w towarzystwie
sygnalistów myśliwskich, przypadło
w udziale Adamowi Struzikowi, Marszałkowi
Województwa Mazowieckiego. – Ta imponująca
wystawa w Poświętnem to jedna z największych
wystaw w Polsce. To okazja do nawiązania kontaktów, podpisania kontraktów, czy też zapoznania się z nowymi technologiami i pogłębienia swej rolniczej wiedzy – mówił gospodarz
Mazowsza. – Dlatego tę inicjatywę należy traktować z najwyższą powagą.

Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów
Organizatorzy
kontra żywioł
W stanie najwyższej gotowości, znaleźli się organizatorzy targów w przeddzień ich rozpoczęcia, kiedy na powiatem płońskim przeszła
gwałtowana nawałnica. – Wyglądało to bardzo
źle, szczególnie na wystawie maszyn, gdzie
w trakcie ustawiania był ciężki sprzęt. Tak duża
ilość wody przekraczała możliwości przyjęcia
studzienek. To było coś, co się nie zdarza często, na co organizator nie może być przygotowany, bo tak duże opady trudno przewidzieć –
przyznawała Ewa Strzeszewska, komisarz
MDR, prosząc o wyrozumiałość część wystawców.

Rekordowa
liczba wystawców

Wystawa w Poświętnem to jedna
z największych w Polsce Fot. Dawid Turowiecki

Na szczęście przez dwa dni rolniczych targów
pogoda już dopisała, a frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. – Wystawa
z roku na rok rozszerza nam się zakresowo, ale
i powierzchniowo. 2013 jest rekordowy.
W chwili rozpoczęcia imprezy odnotowaliśmy
420 wystawców i około 100 hodowców – podawała Ewa Strzeszewska, podkreślając, że
pokazy w Płońsku to przede wszystkim targi

techniki rolniczej, gdzie można z bliska, namacalnie zapoznać się z nowoczesnymi maszynami. Producenci przyznawali zgodnie, że
w Poświętnem w miniony weekend nie można
było po prostu nie być, bo to tak, jakby nie istniało się na rynku.

Rozstrzygnięto konkursy
Mazowieckie Dni Rolnictwa to również zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie konkursowe z cennymi nagrodami. Rozstrzygnięto m.in. Ekologiczny Turniej Rodzinny, podsumowano konkurs Hit Targowy 2013 oraz
konkurs ,,Bezpieczne Gospodarstwo”. Wręczono również nagrody i wyróżnienia hodowcom trzody chlewnej i bydła mlecznego. Udekorowano ponadto zwycięzców XVIII Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami
Jednokonnymi i Parokonnymi oraz czempionów Wystawy Klaczy Hodowlanych. Mazowszanie na stoiskach mogli kupić praktycznie
wszystko; od mebli, po rzeźby ogrodowe,
ozdobne rośliny i krzewy, sprzęt ogrodniczy, aż
po produkty z wikliny. Dla smakoszy całe
mnóstwo swojskich potraw: sery, chleby, wędliny, które kusiły zapachem i smakiem.
Przygotował Dawid Turowiecki
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Kontrole pracowników ARiMR i inspektorów weterynarii

Rolniku bądź przygotowany do kontroli
A

by nie stresować się przed kontrolą przeprowadzaną przez pracowników Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub
inspektorów weterynarii, warto być do niej odpowiednio przygotowanym. Zdecydowanie należy mieć uporządkowaną dokumentację oraz
spełnić kilka innych wymogów. Kontrolom
podlegają rolnicy biorący udział w programie
rolnośrodowiskowym. Bardzo ważne jest prowadzenie obowiązującej dokumentacji w sposób uporządkowany. Rolnik koniecznie musi
posiadać: rejestr działalności rolnośrodowiskowej wraz z niezbędnymi załącznikami oraz
kopię albo dodatkowy egzemplarz wniosku
o dopłaty obszarowe wraz z deklaracją pakietów i wariantów. Dodatkowo kontrolującym
można przedstawić inne dokumenty, takie jak
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu
stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, atest opryskiwacza, ewidencję środków ochrony roślin i umowę lub dowód
opłaty za wywóz odpadów. Wyżej wymienione dokumenty powinny być zebrane w jednym
segregatorze – pogrupowane, najlepiej pod
względem ważności i częstości korzystania.

Rolnicy powini pamiętać, że kontrolujący ich pracownicy ARiMR
albo inspektorzy weterynarii także podlegają kontroli

Rejestr wykonywania czynności na działkach
rolnych musi być prowadzony na bieżąco. Na
wpis do rejestru po każdej czynności rolnik ma
15 dni. Należy uwzględnić przede wszystkim takie rzeczy jak: nawożenie mineralne, nawożenie organiczne, a także stosowane środki
ochrony roślin. W tym ostatnim przypadku zapisy w rejestrze powinny być zgodne z ewidencją stosowanych środków ochrony roślin.
Działki, które rolnik wpisał do wniosku muszą
być dokładnie pomierzone. Ponadto – o ile wy-

maga tego plan – trzeba rozdzielić dokładnie
poszczególne rodzaje upraw, oznaczyć zakrzaczenia stanowiące ostoję dla zwierząt, rowy, stawy i rzeki oraz ewentualne pomniki przyrody.
Poza tym zdecydowanie należy pamiętać
o regule cross compilance, czyli zasadzie wzajemnej zgodności i współzależności, zgodnie
z którą wysokość uzyskanych płatności bezpośrednich zależy od tego, czy beneficjent spełnia
określone wymogi.
Przygotował Robert Bartosewicz

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu
Zakład w Ciechanowie
ul. Gostkowska 94, 06-400 Ciechanów
tel./ fax (23) 672 31 34, 672 33 04

OFERUJEMY:

• GENETYKĘ NA ŚWIATOWYM POZIOMIE
• NASIENIE BUHAJÓW RAS MLECZNYCH I MIĘSNYCH
• NASIENIE KNURÓW RAS MATECZNYCH I OJCOWSKICH
ORAZ MIESZAŃCÓW
• MATKI PSZCZELE
• KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ INSEMINACYJNĄ
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO W ZAKRESIE
CHOWU I HODOWLI
• KOMPUTEROWY DOBÓR PAR DO KOJARZEŃ
• KURSY INSEMINACYJNE UPRAWNIAJĄCE
DO ŚWIADCZENIA USŁUG
• PASZE, PREMIKSY I KONCENTRATY DLA BYDŁA, TRZODY
CHLEWNEJ I DROBIU, DODATKI WITAMINOWO-MINERALNE,
PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE, DODATKI
POPRAWIAJĄCE ROZRÓD BYDŁA

TWÓJ SUKCES HODOWLANY – TO NA
CZYM ZALEŻY NAM NAJBARDZIEJ
93713psm2-a -G
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Ranking 10 najlepszych hodowców bydła

Powiat ostrołęcki krowami stoi
J

ak mówi raport sporządzony przez starostwo powiatu ostrołęckiego, powiat ostrołęcki, jeśli chodzi o produkcję mleka, ma się
czym pochwalić. W latach 2011/2012 zarejestrowano w nim najwięcej sztuk bydła w Polsce – 140 783, w tym około 80 tys. krów. Powiat ostrołęcki jest więc potentatem w tej dziedzinie w województwie mazowieckim. Ma
najwyższą obsadę krów na 100 ha na Mazowszu – około 72,2 sztuk. Krowy hodowców
oddają około 450 mln litrów mleka rocznie, co
stanowi aż 18 proc. mleka produkowanego
w woj. mazowieckim. Najwięcej producentów
mleka będących dostawcami hurtowymi pochodzi także z powiatu ostrołęckiego – 4566
gospodarstw. Ta liczba z pewnością w rzeczywistości jest większa i oscyluje w granicach 5
tys. Jak mówi Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, wielu rolników oddaje mleko z jednego
gospodarstwa. A kto jest najlepszym hodowcą w powiecie? Pod względem wydajności –
gospodarstwo Sławomira Tyszki z Seroczyna,
gm. Czerwin (9 023 mleka w kg). Te liczące
najwięcej krów także jest z gm. Czerwin.

Ranking 10 najlepszych hodowców w powiecie ostrołęckim

Mowa o gospodarstwie Ryszarda Gocłowskiego, notabene wójta gminy, w którego
oborze znajduje się aż 205 krów. Ciekawostką jest fakt, że wśród 10 najlepszych hodow-

ców aż 9 prowadzi swoje gospodarstwa w gminach na południu powiatu, w tym aż sześciu
w gminie Czerwin.
Przygotował Robert Majkowski

37513osm5-a-M
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24 hodowców wystawiło 50 sztuk bydła
Ś

więto Mleka jak co roku zgromadziło tłumy ludzi, nie tylko miejscowych ale i przyjezdnych. XIII Regionalna Wystawa Zwierząt
Hodowlanych w Płoniawach - Bramurze, która odbyła się w maju tego roku zgromadziła 24
hodowców z kilku powiatów. Wystawiono ponad 50 sztuk bydła mlecznego, w kategoriach:
jałowice cielne, krowy pierwiastki, krowy w II
laktacji, krowy w III laktacji i dalsze. Odbył się
również pokaz krów oraz pokaz cieliczek oprowadzanych przez dzieci hodowców. Na Święto Mleka przybyło wielu rolników z okolicznych
miejscowości, a także sąsiednich gmin. Najlepsi
rolnicy otrzymali dyplomy, puchary i statuetki.
Święto Mleka było dobrą okazją do prezentacji dzieci z miejscowych szkół. Dzień rozpoczął
się od wystawy zwierząt hodowlanych, najlepsze sztuki otrzymały tytuły czempionów zaś ich
właściciele otrzymali puchary oraz nagrody. Następnie wszyscy mogli obejrzeć blok artystyczny. Na scenie pojawili się m.in Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bogatego, Miejscowy Klub
Seniora“ Bramurzanki“ oraz Ludowy Zespół
„Karniewiacy“. Wszyscy czekali jednak niecierpliwie na gwiazdę wieczoru. Zespół Cliver

zabawiał publiczność do późnej nocy. Przygotowane licznie atrakcje spowodowały, że wszyscy bawili się znakomicie. Dzieci miały okazję poszaleć na dmuchanej zjeżdżalni lub trampolinie. - Bawiliśmy się znakomicie, mimo delikatnego deszczu dotrwaliśmy do końca w świet-

nej atmosferze. Poza tym uważam, że wybór zespołu był bardzo trafny- mówi jeden z uczestników imprezy. Pozostało nam czekać jedynie
do następnego roku. Miejmy nadzieję, że Święto Mleka będzie równie udane jak tegoroczne.
Przygotowała Marlena Grzeszczak

Autoryzowany Dealer DeLaval
Dariusz Suchowiecki, Ostrołęka, Dzbenin 76B
tel. 603 629 514, 29 764 71 57
ROBOTY UDOJOWE VMS
DOJARKI PRZEWODOWE
HALE UDOJOWE
REGENERACJA PULSATORÓW
CZĘŚCI ZAMIENNE
ŚRODKI DO MYCIA
ZGARNIACZE OBORNIKA
SCHŁADZALNIKI DO MLEKA
MATY

Doradztwo – Montaż – Serwis - Atesty
37113osm5-a-M
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Bieżuń, ul. Sierpecka
Żuromin, ul. Szpitalna 46

93913zmm4-a -G

na szamba, gnojówkę,
gnojowicę, deszczówkę,
do oczyszczalni ścieków.
Zbiorniki retencyjne, pożarowe.
Studnie wodomierzowe.

pojemność od 3 tys. litrów
- atest PZH
Zapewniamy transport i montaż
PPHU Tempo
www.zbiornikitempo.pl, tel. 603 609 347
41413osm5-A -s
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Seroczyn. Poznaj najbardziej wydajne pod względem mleka gospodarstwo w powiecie ostrołęckim

Ich krowy dają milion
litrów mleka rocznie
Według statystyk starostwa
powiatu ostrołęckiego
hodowla krów Sławomira
Tyszki w Seroczynie, gm.
Czerwin, jest najbardziej
wydajna pod względem
oddawanego mleka. 130 krów
daje rocznie łącznie milion
litrów. – To w 80 proc. efekt
odpowiedniego żywienia, a w
pozostałych 20 proc. genetyki i
dobrostanu – tłumaczy
gospodarz.

Sławomir Tyszka (po lewej)
z synem Karolem pokazują
swoje krowy, które rocznie
dają milion litrów mleka
Fot. Robert Majkowski

D

roga do takiego godnego pozazdroszczenia wyniku nie jest jednak prosta.
Mało brakowało, aby w ogóle pan Sławomir nie zajął się na poważnie hodowlą krów.

Milion litrów
mleka na rok
– Gdy byłem młodzieńcem próbowałem chować świnie, ale zrezygnowałem, ponieważ cena
za ich mięso nie była stabilna – przyznaje 46latek. Stąd pod koniec lat 90. ubiegłego wieku
swoją uwagę skupił na hodowli krów. Startował z 13 sztukami bydła dającymi rocznie 50 tys.
litrów mleka. – Początkowo miałem tylko ojcowiznę w Seroczynie, w 2004 roku nadarzyła się okazja kupna innej działki we wsi, więc
skorzystałem, aby rozwijać gospodarstwo –
dodaje mężczyzna. Złożył kilka pozytywnie
rozpatrzonych wniosków na dofinansowanie
unijne, pobudował nową oborę, wziął kilka kre-

dytów. Obecnie stado pana Tyszki liczy 130
krów, które zapewniają milion litrów mleka na
rok. W gospodarstwie panu Sławomirowi pomagają żona, córka oraz syn. – Tata pracuje
praktycznie non stop od 5 rano do 8 wieczorem
– mówi syn Karol.

Przed gospodarstwem Tyszków do zdobycia są
jeszcze cuda współczesnej techniki. Mowa o robotach udojowych, które odciążają gospodarza
i doją krowy. Koszt jednego, który obsłużyć
może 70 zwierząt, to 0,5 mln zł. – Sąsiad takie
ma – przyznaje pan Sławomir.

Marzeniem duża obora
i roboty dojące krowy

Fenomen seroczyński

A pułapek w codziennej pracy jest sporo. –
Największy problem jest z zacieleniem, drugi
problem to właściwy odchów cielaków, dużo
uwagi przywiązujemy też do odpowiedniego żywienia bydła – mówi Karol. Najbardziej dojne
z ich żywicielek, jak je nazywają, dają 13-14 tys.
litrów mleka rocznie. Średnia to 9 tys. litrów.
– To w 80 proc. efekt odpowiedniego żywienia,
a w pozostałych 20 proc. genetyki i dobrostanu – mówi gospodarz. Za genetykę niejako odpowiada syn Karol. M.in. on zajmuje się inseminacją bydła. Aby w stadzie rodziły się najbardziej wydajne krowy, państwo Tyszkowie korzystają z usług rozrodczych buhajów z Kanady i USA, a to już czołówka na świecie jeśli chodzi o posiadanych potomków dających dużo
mleka. – Marzy nam się duża obora z prawdziwego zdarzenia, ale ona kosztuje ponad 2
mln zł – zwierza się pan Sławomir. – Oczywiście chcemy też doskonalić dalej hodowlę.

Seroczyn można nazwać zagłębiem krów powiatu ostrołęckiego. Czterech gospodarzy ma
ponad 100 krów. Wielu hodowców we wsi zbliża się do tego progu. W rankingu 10 najlepszych
hodowców w powiecie ostrołęckim sporządzonym przez starostwo aż trzy gospodarstwa
są z Seroczyna, a jedno z położonej obok Wólki Seroczyńskiej. Seroczyński boom na krowy
rozpoczął się jakieś 10 lat temu. – Skąd się to
wzięło? – pyta Karol Tyszka. – Z funkcjonującego tu modelu: sąsiad może, to ja też mogę. To
zdrowa konkurencja. Mobilizująca do dalszej
pracy. A wyzwań nadal jest sporo. – Najbardziej
obawiamy się spadku cen mleka – przyznaje
pan Sławomir. – Ceny paszy, sprzętu idą do góry,
a ceny mleka są na niezmiennym poziomie. Dochodzi jeszcze obawa o uwolnienie cen mleka
w 2015 roku. Dlatego do 2015 roku nie będziemy podejmować się żadnych wielkich inwestycji.
Przygotował Robert Majkowski

10

III KWARTAŁ 2013

Hodowla bydła. Gospodarzu! Odpowiadasz za swoje zwierzęta

Zwierzęta gospodarskie na publicznej drodze
Jesteś hodowcą bydła? Musisz
przeprowadzać zwierzęta gospodarskie
przez drogi publiczne? Sprawdź jakie
zasady należy zachować, aby nie płacić
odszkodowania za szkody wyrządzone
przez bydło hodowlane. Zasady takiego
korzystania z dróg reguluje Kodeks
Drogowy - Prawo o ruchu drogowym.

W

dziale ruch drogowy – ruch zwierząt,
ustawodawca określił jak pędzenie zwierząt ma się odbywać. Pół biedy, gdy rolnicy mają
do dyspozycji drogi specjalnie przeznaczone do
pędzenia zwierząt. A co zrobić w sytuacji, gdy takiej drogi nie ma? Wtedy zwierzęta można pędzić po poboczu, a jeżeli przy drodze nie ma pobocza, to po jezdni. Jedno zwierzę może być prowadzone tylko na uwięzi. Natomiast w stadzie
zwierzęta mogą być pędzone tylko pod odpowiednim nadzorem. Poganiacz zobowiązany
jest iść po lewej stronie zwierząt. W okresie niedostatecznej widoczności powinien nieść latarkę z widocznym światłem białym. Zwierzęta
mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, ale w liczbie nie
większej niż 2 sztuki. Ustawodawca zabrania: za-

Ignorowanie zasad ruchu drogowego może wpędzić rolnika pędzącego krowy w kłopoty
Fot. Iwona Łazowa

trzymywania zwierząt na jezdni, zajmowania
przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni, pędzenia zwierząt w poprzek drogi oraz na
drodze oznaczonej znakami z numerem drogi
międzynarodowej. Zabrania się pędzenia zwierząt osobie w wieku poniżej 13 lat. Swoje regulacje może też wprowadzać samorząd na szczeblu powiatowym. Rada powiatu ma prawo wydać
zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach
lub obszarach oraz w określonym czasie. Za
ewentualne szkody wyrządzone na drodze np.

przez krowy odpowiada właściciel zwierząt.
Wszystko też zależy od indywidualnej oceny danej sytuacji. To czy kierowca ma szansę na odszkodowanie zależeć może od tego, czy zwierzęta
były pędzone zgodnie z przepisami. - Ten który pędzi odpowiada za zwierzęta. Kierowca ma
prawo domagać się odszkodowania szczególnie
w sytuacji jeśli krowy były pozbawione odpowiedniej opieki - informuje Leszek Ślubowski,
dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie.
Przygotowała Iwona Łazowa
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