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Czym tak naprawdę jest SIR?

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich to struktura oparta na 
doradztwie rolniczym. Jej funkcjonowanie zapewniają publiczne jednostki doradztwa 
rolniczego, tj. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR), jako koordynator, 
oraz 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR), które odpowiadają 
za realizację zadań w poszczególnych województwach. Zespoły SIR działają w ramach 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Uczestnikami działań podejmowanych na 
rzecz Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich. W działalność włączone są również jednostki naukowo-badawcze oraz przed-
siębiorcy działający na potrzeby obszarów wiejskich.

Garść informacji:

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich powstała w 2015 roku, 
aby wspierać wzrost innowacyjności w rolnictwie, produkcji żywności, w leśnictwie i na 
obszarach wiejskich. Od tego czasu wszystkie jednostki doradztwa rolniczego aktywnie 
realizują cele i operacje na rzecz Sieci. Każdy Ośrodek podejmuje wszelkiego rodzaju 
aktywności, aby móc stworzyć sieć kontaktów o jak największym zasięgu. Aktywności 
te przybierają różne formy. Są to wyjazdy studyjne, webinaria, konferencje, konkursy, 
publikacje, audycje radiowe czy też filmy. Wszystkie te działania realizowane są w celu 
podtrzymania i upowszechniania idei SIR.

Nasze cele:

Głównym celem jest aktywowanie i wspieranie innowacji w rolnictwie, leśnictwie, pro-
dukcji żywności i na obszarach wiejskich. Szczególna uwagę skupia się na pozyskiwaniu 
i utrwalaniu sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami i przedstawicielami nauki 
oraz innymi podmiotami zaangażowanymi na rzecz modernizacji szeroko rozumianych 
obszarów wiejskich. Działania podejmowane przez uczestników Sieci ułatwiają wymia-
nę fachowej wiedzy i dobrych praktyk w danej dziedzinie oraz pomagają w tworzeniu 
grup operacyjnych, skupionych na opracowywaniu i realizacji różnego rodzaju projek-
tów. W realizacji tych celów pomaga powołany w 2015 roku, w Pomorskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego, Zespół do spraw innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 
Zespół ten tworzą koordynatorzy wspierający budowę Sieci oraz brokerzy innowacji. 
Wspólnie identyfikują potrzeby grup docelowych w zakresie organizacji i realizacji po-
szczególnych operacji, aktywizują potencjalnych partnerów oraz pomagają w tworzeniu 
grup operacyjnych.

Współpraca Grup Operacyjnych EPI
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 przewiduje wsparcie 
wdrażania innowacji w sektorze rolnym. Zaplanowano interwencję pod nazwą „Współ-
praca Grup Operacyjnych EPI”, której celem jest tworzenie grup operacyjnych europej-
skiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. 
Grupy te otrzymają wsparcie na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów 
uwzględniających potrzeby rolników. Grupy te będą łączyć partnerów dysponujących 
wiedzą z wzajemnie uzupełniających się dziedzin. Ich współpraca powinna być oparta 
na interaktywnym modelu innowacji.
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1. Jawory - gospodarstwo rolne „Ekoelita”

Gospodarstwo państwa Bartosie-
wicz „Ekoelita” jest gospodarstwem 
rodzinnym i znajduje się w miej-
scowości Jawory, na terenie powia-
tu słupskiego. Jim i Anna Bartosie-
wicz prowadzą je wraz z rodzicami 
– Grzegorzem i Małgorzatą Bartosie-
wicz. Gospodarstwo składa się łącz-
nie z 200 hektarów gruntów ornych 
oraz 170 hektarów łąk, scalonych  
w jednym obrębie, w otoczeniu la-
sów. 

Państwo Małgorzata i Grzegorz Bar-
tosiewicz w 2001 roku przejęli ziemię 
gospodarstwa rolnego w Jaworach. 
Od tego czasu podejmowali wszelkie 
kroki, aby uruchomić gospodarstwo ekologiczne, co nastąpiło w 2005 roku. Jim, syn 
gospodarzy, po ukończeniu studiów, wraz z żoną Anną, dołączył do rodziców i również 
realizuje się jako rolnik. 

Początkowo gospodarstwo specja-
lizowało się w produkcji roślinnej. 
Uprawiano takie rośliny jak pła-
skurka, owies, pszenica czy orkisz, 
które sprzedawane były hurtowo. 
W celu zwiększenia wartości do-
danej produktów roślinnych, go-
spodarze nawiązali współpracę  
z Politechniką Koszalińską oraz Poli-
techniką Gdańską. Współpraca doty-
czyła wdrażania nowych technologii 
w przemyśle spożywczym. 

Dla prawidłowego działania gospo-
darstwa ekologicznego bardzo waż-
na jest produkcja zwierzęca, gdyż umożliwia pozyskanie naturalnego nawozu. Dlatego 
też gospodarze zdecydowali się w 2009 roku rozpocząć hodowlę krów mięsnych rasy 
Limousine. Zwierzęta wypasane są przez większą część roku na pastwiskach. Zimą,  
w okresie wycieleń, zwierzęta spędzane są do obory. W oborze utrzymywane są luźno. 
Cielęta są zabierane od matek po osiągnięciu przez nie wieku ok. 6-8 miesięcy. 

Fot. 1 Jim i Anna Bartosiewicz

Fot. 2 Gospodarstwo państwa Bartosiewicz
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Zwierzęta karmione są paszą, na 
którą składa się siano, sianokiszon-
ka, warzywa i resztki po produkcji 
zakwasów, wytłoki z olejów oraz 
zboża uprawiane we własnym go-
spodarstwie. Dzięki hodowli całe 
gospodarstwo działa w obiegu za-
mkniętym. „Ekoelita” jest człon-
kiem grupy producentów rolnych 
„Wołowina Pomorska” oraz Stowa-
rzyszenia Ekologicznych Producen-
tów Rolnych „Bio-idea”.

Od 2019 roku przy gospodarstwie 
funkcjonuje przetwórstwo płodów 
rolnych. O takiej działalności Jim  
i Anna myśleli już na studiach. Obo-
je są absolwentami Politechniki 
Gdańskiej kierunek biotechnologia 
i analiza żywności. Przetwórstwo 
zapoczątkowano od tłoczenia ole-
jów na zimno. W tym celu zakupio-
no specjalną prasę do tłoczenia ole-
jów. Pierwszymi produktami zostały 
bio oleje z rzepaku i lnu tłoczone na 
zimno. Rozpoczęto również produk-
cję bio kaszy gryczanej niepalonej, 
z własnej gryki. 

Fot. 3 Krowy rasy Limousine

Fot. 4 Certyfikowany bio olej rydzowy

Fot. 5 Maszyna wykorzystywana w gospodarstwie
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W 2020 roku bio olej rydzowy tłoczony właśnie na zimno, został nagrodzony Certyfika-
tem Marki Lokalnej „Zielone Serce Pomorza”.

Jednym z marzeń Jima była ekologiczna uprawa warzyw. Mimo obaw co do tego kie-
runku ze strony innych rolników, marzenie ziściło się. Uprawa ekologiczna warzyw za-
początkowana została w 2020 roku i obejmowała przede wszystkim buraki, marchew, 
pietruszkę, seler i ziemniaki. Z buraków, marchwi oraz pietruszki i selera produkowane 
są bio zakwasy. 

W tym samym roku oferta przetwórstwa została poszerzona również o bio wołowinę, 
która jest sezonowana – dojrzewana w tzw. sposób na mokro. Z ubojni przywożone 
są do gospodarstwa ćwiartki, które następnie porcjowane są na mniejsze kawałki oraz 
pakowane w woreczki próżniowe. 

Działalność przetwórcza została zainicjowana w celu zwiększenia wartości dodanej pro-
duktów pochodzących z gospodarstwa oraz w celu skrócenia łańcucha dostaw („od 
pola do stołu”). Gospodarze planują w przyszłości poszerzyć asortyment produktów 
pochodzenia roślinnego. Dużo czasu poświęcają na opracowanie „idealnej” technologii 
ekologicznej uprawy warzyw. Skupiają się na znalezieniu skutecznego sposobu na zwal-
czanie chwastów.

Obecnie mija 3 rok od wprowadzenia produkcji warzyw. Właściciele gospodarstwa w Ja-
worach poszerzają non stop swój asortyment produktów, jakie chcą zaoferować klien-
tom z rynku polskiego, a także niemieckiego, włoskiego czy austriackiego. Do szerokie-
go grona zdrowych produktów dołączył ostatnio bio zakwas z buraków. 

Fot. 6 Lokalne, ekologiczne produkty
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Produkty z certyfikowanego ekologicznego gospodarstwa państwa Bartosiewicz można 
pozyskać:
- na Bazarku Natury w Krępie Słupskiej,
- na Dobrym Targu w Oklaskach Stanisławie,
- w funkcjonującym od niedawna sklepie internetowym LiS (Lokalne i Smaczne) można 
zaopatrzyć się w bio zakwasy z buraków czy też oleje tłoczone na zimno,
- prosto z gospodarstwa,
- jako dostawy na życzenie klienta.

Fot. 7 Maszyna wykorzystywana w gospodarstwie
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Pan Tomasz wspólnie z bratem 
i ojcem hodują 200 szt. krów 
mlecznych rasy HF. Baza paszo-
wa obejmuje powierzchnię około 
360 ha. Obecnie stado podzielone 
jest na dwie grupy żywieniowe. 
Pierwsza grupa otrzymuje dawkę 
pokarmową zbilansowaną na pro-
dukcję 25 l mleka dziennie, druga 
na produkcję 33 l mleka dziennie. 
Pasze przygotowywane są w wo-
zach paszowych w systemie TMR. 
Komponentami dawki są: siano-
kiszonki, kiszonka z kukurydzy, 
groch, śruta rzepakowa, śruta 
jęczmienna, śruta z pszenicy, a także dodatki paszowe takie jak kreda pastewna i wi-
taminy. Hodowca współpracuje z doradcą żywieniowym firmy Josera. Krowy dojone są 
dwa razy dziennie w hali udojowej typu Tandem 2X10 sztuk. Udój trwa około 3 godzin. 
Rolnik korzysta z programu zarządzania stadem ALPRO De Laval.

Na rynku pracy coraz trudniej jest pozyskać dobrych pracowników, dlatego państwo 
Pełkowscy zdecydowali się na modernizację wyposażenia budynków inwentarskich, 
rozpoczynając od obory dla krów mlecznych. Pierwszym nowym zakupem ograniczają-
cym ilość pracy w oborze był zakup maszyny do ścielenia słomy dla krów. 

2. Gorzyno - gospodarstwo rolne Tomasz Pełkowski

Gospodarstwo pana Tomasza Pełkowskiego położone jest w miejscowości Gorzyno  
w gminie Główczyce w powiecie słupskim. W 2019 roku ukończył on studia na Uni-
wersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk 
o Zwierzętach, na kierunku zootechnika. Posiada gospodarstwo o powierzchni 50 ha. 
Uprawia w nim kukurydzę na kiszonkę, trawy na zielonkę oraz lucernę. Głównym kie-
runkiem produkcji w gospodarstwie jest produkcja mleka i właśnie ona determinuje 
strukturę zasiewów gospodarstwa.

Fot. 8 Logo gospodarstwa

Fot. 9 Krowa przed wjazdem do gospodarstwa
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Fot. 10 Hala udojowa

Fot. 11 Sprzęt gospodarstwa
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Jednym z elementów 
determinujących opła-
calność produkcji mleka 
jest koszt zbilansowa-
nej dawki pokarmowej. 
Na przestrzeni ostatnich 
lat żywienie krów mlecz-
nych zmieniło się diame-
tralnie i staje się coraz  
bardziej skomplikowane.  
Musi być dostosowane  
do konkretnej grupy ży-
wieniowej zwierząt i ak-
tualnego etapu produk-

cji. Dawka pokarmowa składa się zazwyczaj z kilkunastu komponentów, które muszą 
być podane z dużą precyzją. Hodowcy zastanawiali się nad zautomatyzowaniem żywie-
nia i połączeniem go z wydajnością mleczną krów. Ostatecznie zdecydowali się na za-
kup robota udojowego firmy De Laval. Robot wyposażony jest w komputer umożliwia-
jący dawkowanie pasz treściwych indywidualnie dla każdej krowy, w zależności od jej 
wydajności mlecznej. Do obsługi stada 200 krów zakupione zostały dwa roboty udojowe 
VMS -V310, które będą zainstalowane w nowobudowanym budynku.

Fot. 13 Sprzęt gospodarstwa

Fot. 12 Sprzęt gospodarstwa
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Krowy w szczycie laktacji, w zależności od wydajności, będą mogły być dojone nawet 
cztery razy w ciągu doby, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę ich wydajności.  
W modernizowanej oborze dodatkowo zainstalowany zostanie robot do podgarniania 
pasz objętościowych. Jeśli roboty udojowe spełnią swoją rolę, rolnik zakupi kolejny. 
Gospodarz planuje też modernizację budynku, w którym znajduje się cielętnik i odcho-
wywane są jałówki remontowe stada. 

Fot. 14 Sprzęt gospodarstwa

Fot. 15 Komputer z programem do zarządzania stadem

Fot. 16 Sprzęt gospodarstwa
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Państwo Maria i Piotr Powęzka 
prowadzą rodzinne gospodarstwo 
rolne na terenie gminy Słupsk 
w powiecie słupskim. Całkowi-
ta powierzchnia gospodarstwa 
wynosi ok. 130 ha, w tym po-
nad 8 ha stanowią trwałe użytki 
zielone. Grunty gospodarstwa to 
gleby średnie klas III i IV. W go-
spodarstwie uprawiane są przede 
wszystkim zboża towarowe i rze-
pak ozimy oraz rośliny strączko-
we. Rolnicy próbują wprowadzać 
do płodozmianu inne rośliny np. kukurydzę na ziarno. Gospodarstwo wyposażone jest 
w nowoczesne i wydajne maszyny rolnicze.

W ostatnich latach starszy sprzęt zastąpiony został nowymi maszynami, co wpłynęło 
znacznie na poprawę organizacji pracy w gospodarstwie i zoptymalizowało termino-
wość wykonywanych zabiegów agrotechnicznych. Rolnik zdecydował się na zakup 
maszyn wyposażonych w komputery i systemy GPS. Celem takiego zakupu była po-
prawa precyzji i dokładności wykonywania zabiegów agrotechnicznych. Zaowocowało 
to uzyskaniem wyższych plonów i pozwoliło zaoszczędzić środki do produkcji.

3. Gmina Słupsk - gospodarstwo rolne Maria i Piotr Powęzka

Fot. 15 Komputer z programem do zarządzania stadem

Fot. 17 Sprzęt gospodarstwa

Fot. 18 Zbiór pszenicy
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Jedną z najważniejszych maszyn w gospodarstwie jest kombajn zbożowy. W gospodar-
stwie pracuje kombajn marki CLaas Tukano 440 o szerokości hedera 6,8 m. Kombajn 
w nowatorski sposób łączy wydajność z efektywnością i sprawdza się na każdym polu. 
Kombajn można łatwo dopasować do zbioru różnych gatunków roślin. Rolnik twierdzi, 
że jego nowa maszyna rolnicza dobrze sprawdza się w zbiorze pszenicy, rzepaku oraz 
jęczmienia. Zmiana ustawień z jednego rodzaju rośliny na drugą odbywa się w szyb-
ki i łatwy sposób. Młocarnia w kombajnie charakteryzuje się dużą przepustowością. 
Samoczynnie uczące się systemy wspomagania operatora pomagają w efektywnym  
i komfortowym zbiorze plonów. Regulacja kombajnu jest przyjazna i prosta. Operator 
może wybrać jedną z 4 strategii zbioru plonów w zależności od warunków:
- maksymalna przepustowość – jest to zwłaszcza korzystne przy niepewnej pogodzie, 
gdy trzeba szybko zebrać plon,
- minimalne zużycie paliwa – funkcja sprawdza się przy dobrej pogodzie, gdy można 
pozwolić na zaoszczędzenie paliwa,
- wysoka jakość ziarna – gdy zbierane jest ziarno jakościowe,
- wyrównanie – strategia, która równoważy elementy pozostałych trzech metod zbio-
ru.

Fot. 19 Zestaw z broną talerzową
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Czujniki rozmieszczone w maszynie  
w trakcie omłotu dostarczają dane, na 
podstawie których system dopasowuje 
automatycznie i na bieżąco maszynę do 
aktualnych warunków zbioru. Kamery uła-
twiają operowanie maszyną, a dodatkowe 
oświetlenie pozwala operatorowi na bar-
dziej komfortową pracę. Rolnik uważa, że 
inwestycja w nowoczesny kombajn zbo-
żowy jest bardzo ważna, ponieważ ma-
szyna jest często wykorzystywana przez 
kilkanaście lat. Nowoczesny i wydajny 
kombajn zbożowy zapewni rozwój go-
spodarstwa oraz maksymalnie uniezależni wydajną pracę od warunków terenowych  
i pogodowych na wiele lat. Rozdrabniacz słomy w kombajnie wykorzystywany jest do 
pocięcia słomy pod przyoranie. Jest to jedna z metod, obok stosowanego obornika, na 
wzbogacanie gleby w materię organiczną. 

Fot. 20 Komputer w kabinie operatora

Fot. 21 Prace na polu
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Inną ważną maszyną rolniczą w gospodarstwie, która jest bardzo uniwersalna, jest 
agregat uprawowo-siewny. W gospodarstwie państwa Powęzka pracuje agregat Hor-
sch Pronto 4 DC. Maszyna ta gwarantuje idealny wysiew szerokiej gamy nasion po 
różnych zabiegach agrotechnicznych, w tym: wysiew w mulcz, po pługu lub po inten-
sywnym mieszaniu gleby. Kształt i budowa redlic zębowych zastosowanych w maszy-
nie umożliwia spulchnianie ciężkich gleb bez wydobywania na powierzchnię dużych 
grud gleby. Taka konstrukcja zębów pozwala na głębokie spulchnienie ziemi uprawnej 
oraz jej napowietrzenie. Ich dodatkowym atutem jest to, że są one prawie całkowicie 
odporne na zapychanie. Zastosowanie agregatu uprawowo - siewnego pozwala pod-
nieść produkcyjność upraw, oszczędzić czas, podwyższyć plony zarówno w uprawie 
płużnej, uproszczonej czy w siewie bezpośrednim. Wszystkie te technologie zależ-
ności od warunków pogodowych i rodzaju wysiewanych roślin są stosowane w go-
spodarstwie rolników. Zdaniem rolników wyposażenie gospodarstwa w nowoczesny  
i innowacyjny sprzęt o parametrach dostosowanych do wielkości uprawianego areału  
i rodzaju upraw to podstawa, która pozwala uzyskiwać wysokie plony przy optymal-
nych kosztach, co w konsekwencji ma wpływ na wynik ekonomiczny gospodarstwa.

Fot. 22 Prace na ściernisku
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4. Obliwice - gospodarstwo rolne BNA Polska Sp. z o.o. 

Gospodarstwo rolne BNA Polska Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w miejscowości Obli-
wice, w gminie Nowa Wieś Lęborska, powiat lęborski. Od 26 lat uprawia grunty po 
byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 980 
ha, z czego grunty orne stanowią 950 ha. Struktura upraw przedstawia się następu-
jąco: pszenica ozima – 500 ha, rzepak -250 ha, ziemniaki – 180 ha, łubin i groch-20 
ha. Grunty klasy III b stanowią około 50% areału. Pozostała część to grunty klasy IVa  
i IVb.   

Fot. 23 Zarządca gospodarstwa Pan Zdzisław Małecki

Fot. 24 Maszyny wykorzystywane w gospodarstwie
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o wysokim stopniu kwalifikacji (Superelita i Elita) w ilości 6000 t rocznie. Wszystkie 
wyprodukowane ziemniaki magazynowane są w nowoczesnych przechowalniach na 
terenie gospodarstwa. Dzięki zainstalowaniu nowoczesnej, innowacyjnej linii sortow-
niczej, holenderskiej firmy Schouten Agri Sorting czas przygotowania sadzeniaka do 
sprzedaży znacznie się skrócił. Nowa linia może przesortować 20 t ziemniaków w cią-
gu 1 godziny, w pięciu stopniach kalibracji, tj. średnica: 0-28 mm, 28-35 mm, 35-45 
mm, 45-55 mm i 55+ mm.  

Fot. 25 Linia sortownicza firmy Schouten Agri Sorting

Fot. 26 Linia sortownicza firmy Schouten Agri Sorting
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Kierujący gospodarstwem pan Zdzisław Małecki twierdzi, że choć innowacja nie była 
tania, bo kosztowała ponad 3 mln zł, to na pewno nie żałuje podjęcia tej decyzji. Dzięki 
niej czas przesortowania ziemniaków skrócił się z 4 do 2 miesięcy, przy znacznym ogra-
niczeniu kosztów zatrudnienia. 

Dodatkowo w 2022 roku do gospodarstwa zakupiono dwa nowe odkamieniacze, sa-
dzarkę i pług wyorujący, co również przyspieszyło pracę oraz ograniczyło o 90% udział 
kamieni i grud w zbiorze ziemniaka. 

Fot. 27 Linia sortownicza do ziemniaków

Fot. 28 Plac manewrowy gospodarstwa
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W celu szybszego zbioru zbóż i rzepaku zainwestowano w kombajn Class Lexion 770 
o szerokości hederu 12,3 m. Gospodarstwo cały czas się rozwija i modernizuje park 
maszynowy. Już planowane są zakupy na przyszły rok. Do takich inwestycji ma nale-
żeć m.in. zakup 2-rzędowego kombajnu do ziemniaków marki Grimme SE260 EVO,  
o pojemności zbiornika 6t.

Fot. 29 Magazyn sprzętu i nawozów

Fot. 30 Zestaw nowych odkamieniaczy oraz sadzarki marki Grimme
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Pan Marcin Pęski z Pora-
ja rozpoczął działalność 
rolniczą w 2004 roku. Po-
wierzchnia jego gospo-
darstwa to blisko 700 ha. 
Większość stanowią trwa-
łe użytki zielone i trawy 
na gruntach ornych (ok. 
400 ha). Na pozostałym 
areale uprawiane są ku-
kurydza na zielonkę, zbo-
ża paszowe i konsump-
cyjne oraz rzepak ozimy. 
Użytki rolne położone są 
na terenie dwóch województw - zachodniopomorskiego (Karnice) oraz pomorskiego 
(Wicko). 
 
W 2017 roku produkcję poszerzono o hodowlę bydła mięsnego rasy Limousine w ilo-
ści 80 krów mamek. Pan Pęski sprzedaje odsadki. Roczna sprzedaż odsadków wynosi 
średnio 70 sztuk. 

5. Wicko - gospodarstwo rolne Marcin Pęski

Fot. 31 Pan Marcin Pęski 

Fot. 32 Pola należące do p. Marcina Pęskiego
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Z uwagi na niestabilność ryn-
ku (drobni odbiorcy, problem 
sprzedaży dużej ilości zielonki, 
sianokiszonki) rolnik poszuki-
wał rozwiązań mogących zago-
spodarować pozyskiwaną bio-
masę. To skłoniło go do starań 
o budowę biogazowni o mocy 
1MW.

W 2010 roku została powołana 
spółka celowa „PW Energie Od-
nawialne” Sp. z o.o. do reali-
zacji inwestycji. Powstała ona 
przy udziale środków pomoco-
wych z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego 
oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku.

Fot. 33 Zbiór kukurydzy z pól p. Marcina Pęskiego

Fot. 34 Biogazownia

Fot. 35 Pola należące do p. Marcina Pęskiego
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Proces przygotowania dokumentacji trwał ok. 3 lat. Po wprowadzeniu ustawy OZE gwa-
rantującej bezpieczeństwo inwestycji, rolnik w 2020 roku przystąpił do realizacji inwe-
stycji. Rok 2022 jest rokiem uruchomienia biogazowni. 

W skład biogazowni wchodzi zbiornik wstępny, dwa zbiorniki fermentacyjne, zbiornik 
dofermentacyjny, zbiornik magazynowy oraz jednostka kogeneracyjna. Technologia 
produkcji biometanu jest innowacyjna, gdyż zakłada duży udział zakiszonej zielonki  
z traw. Pozostałe substraty to zielonka z kukurydzy i gnojowica. Dla potrzeb biogazowni 
uprawiana jest kukurydza na areale 230 ha. Poferment uzyskany z biogazowni wyko-
rzystywany będzie jako użyźniacz gleby. Odbiorcą energii jest „Energa Obrót” S.A.

Fot. 36 Biogazownia

Fot. 37 Proces zbioru kukurydzy
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Oprócz energii elektrycznej instalacja pro-
dukuje energię cieplną w ilości 1MW. Ciepło 
jest dostarczane do miejscowości Wicko za 
pomocą specjalnie wybudowanego ciepłocią-
gu. Dzienne zapotrzebowanie na substrat przy 
pełnej mocy biogazowni, to nawet 60 ton.

Rosnące koszty paliw w świetle ostatnich wy-
darzeń światowych to szansa na rozwój ener-
gii odnawialnych. Rolnik dostrzega szansę  
w tym, że biogazownie mają być ważnym pro-
ducentem biometanu będącym uzupełnieniem 
paliw importowanych (gazu ziemnego).

Dalszy etap to rozbudowa biogazowni o insta-
lację fotowoltaiczną w celu zapewnienia ener-
gii na potrzeby własne (instalacja hybrydowa).

Fot. 38 Kogenerator w biogazowni Wicko

Fot. 39 Zbiór kukurydzy z pól pana Pęskiego



26

POWIAT 
WEJHEROWSKI
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6. Miłoszewo - gospodarstwo rolne Tomasz Szmydtka

Pan Tomasz Szmydtka wraz z żoną Dorotą prowadzą gospodarstwo od 2012 roku. Po-
wstało ono w wyniku połączenia dwóch sąsiadujących ze sobą nieruchomości w miej-
scowości Miłoszewo, na terenie gminy Linia.

Jedno z gospodarstw należało w prze-
szłości do rodziców pana Tomasza, 
drugie natomiast do jego dziadków 
(rodziców matki). Powierzchnia go-
spodarstwa wynosi obecnie 17 ha. 
Jeszcze przed przejęciem gospodar-
stwa rolnik zastanawiał się nad pro-
filem produkcji, którą chciałby pro-
wadzić. Była to niełatwa decyzja, 
ponieważ od razu wykluczył hodowlę 
zwierząt, a taki kierunek dominował  
w przeszłości w przejętych gospodar-
stwach. Kiedy już postanowił, że zaj-
mie się ogrodnictwem, zaczął szukać 
gatunku, który nie miałby zbyt wyso-
kich wymagań glebowych, a jednocześnie jego uprawa dawałaby perspektywy rozwo-
jowe i zbyt. 

 

Fot. 40 Zbiór borówek

Fot. 41 Pole jagody kamczackiej
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Zadanie było dość trudne, ponieważ gleby 
w gospodarstwie są słabe, głównie V klasy. 
Wybór padł na jagodę kamczacką ze wzglę-
du na owoce, których prozdrowotne war-
tości potwierdziły liczne badania naukowe. 
Wykazano w nich m.in. że zapobiegają one 
anemii, obniżają ciśnienie tętnicze krwi, 
zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy  
i cukrzycy. W związku z tym, że współcześni 
konsumenci coraz większą uwagę zwracają 
na jakość i właściwości spożywanych pro-
duktów, pan Tomasz uznał, że takie owo-
ce mają potencjał i mogą znaleźć licznych 
nabywców, dlatego w 2015 roku zasadził 
pierwsze krzewy na obszarze 2 ha. Obec-
nie posiada 7,5 ha jagody kamczackiej. 

Kiedy gospodarz sadził pierwsze krzewy, 
jagoda kamczacka była w Polsce stosunkowo mało rozpowszechnionym gatunkiem.  
Z tego względu dość trudno było uzyskać rzetelne informacje na temat agrotechniki 
tej rośliny, zwłaszcza uprawianej na skalę towarową. Pan Tomasz zmuszony był do 
działania intuicyjnego i zdobywania doświadczenia w jej uprawie i pielęgnacji metodą 
prób i błędów.

Fot. 42 Zebrane borówki

Fot. 43 Pole jagody kamczackiej
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Jagoda kamczacka nie ma wygórowanych potrzeb glebowych i klimatycznych. Jest od-
porna na choroby i działanie szkodników, ale wymaga dużych nakładów pracy, zwłasz-
cza w początkowym okresie rozwoju. Plantację trzeba systematyczne odchwaszczać, 
a krzewy ręcznie przycinać. Profesjonalna uprawa wymaga ponadto określonych 
nakładów finansowych, m.in. budowy systemu nawadniania, zakupu sadzonek oraz 
maszyn do zbioru i pielęgnacji. Z kolei plonowanie jagody kamczackiej uzależnio-
ne jest od wielu czynników, w tym głównie tych, na które człowiek nie ma wpływu.  
Na przykład zbyt niska temperatura w okresie kwitnienia, które rozpoczyna się już na 
początku kwietnia, negatywnie wpływa na aktywność owadów zapylających. 
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Po sześciu latach uprawy jagody kamczackiej pan Szmydtka z satysfakcją stwier-
dza, że świadomość konsumentów dotycząca właściwości zdrowotnych jej owo-
ców znacznie wzrosła. Z roku na rok rośnie również liczba osób zaintereso-
wanych jej nabyciem. W okresie owocowania gospodarz umożliwia klientom 
samodzielny zbiór owoców. Biorąc pod uwagę to, że plantacja znajduje się w ma-
lowniczym regionie położonym w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, 
aktywność ta cieszy się coraz większą popularnością. Jest to doskonały sposób  
na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, czyli połączenie przyjemnego z pożytecz-
nym. 
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7. Żelazno - gospodarstwo rolne FARMSTAR

Gospodarstwo rolne FARMSTAR 
Polska Sp. z o.o. to polska fir-
ma, która powstała w 2002 
roku na terenie gminy Chocze-
wo, w powiecie wejherowskim.  
W początkowym okresie firma 
gospodarowała na gruntach 
dzierżawionych. W 2012 roku 
udało się zakupić grunty rolne 
o powierzchni ok. 500 ha. Od 
tej chwili powierzchnia upraw 
sukcesywnie wzrastała. Obecnie 
powierzchnia gospodarstwa to 
ok. 850 ha, w tym 40 ha stanowią użytki zielone położone na obszarach Natura 2000. 
Uczestniczą one w programie rolno - środowiskowo – klimatycznym.

Firma FARMSTAR specjalizuje się w produkcji roślinnej. Najbardziej dochodowym kie-
runkiem produkcji jest uprawa ziemniaków sadzeniaków na zlecenie przedsiębiorstwa 
AGRICO POLSKA. Poza tym w gospodarstwie uprawia się zboża konsumpcyjne i rzepak. 
Przeciętna struktura zasiewów to ok. 500 ha zbóż, 200 ha rzepaku oraz ziemniaki na 
powierzchni ok. 100 ha. Uzyskiwane są wysokie plony na poziomie 80 – 85 dt/ha psze-
nicy ozimej, 40 – 45 dt/ha rzepaku oraz ok. 500 dt/ha ziemniaka. Wszelkie decyzje 
związane z planowaniem produkcji mają na celu zachowanie wysokiej jakości produk-
tów rolnych oraz przestrzeganie wymogów ochrony środowiska. 

Fot. 44 Prace polowe 

Fot. 45 Uprawa rzepaku
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Gospodarstwem zarządza pani Eliza Potorska – Trojanek, 
która od wielu lat współpracuje z Pomorskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w zakresie przygoto-
wywania dokumentacji aplikacyjnej, wniosków o dopłaty 
bezpośrednie oraz płatności w ramach programów rol-
nośrodowiskowych. 

W 2018 roku gospodarstwo zajęło 2 miejsce w woje-
wództwie pomorskim w edycji prestiżowego konkur-
su AGROLIGA. Swój sukces firma zawdzięcza przede 
wszystkim podejściu do ziemi jako organizmu żywego, 
któremu trzeba zapewnić odpowiednie warunki, aby 
mógł obfitować w plony. Równie ważny jest szacunek dla 
ludzi zatrudnionych w firmie, sprawna organizacja pracy oraz korzystanie z nowocze-
snych technik uprawy bezorkowej.  

Fot. 46 Laureat konkursu Agroliga w 2018 r.

Fot. 47 Otoczenie gospodarstwa
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W skład nowoczesnego parku maszynowego wchodzą m.in. takie urządzenia jak kom-
bajn John Deere79OS, 4 ciągniki rolnicze John Deere nowej generacji, rozsiewacz 
nawozów zapewniający precyzyjne nawożenie, opryskiwacz polowy Lemken Albatros 
z systemem GPS i Caas Chalenger CH85E, agregat uprawowy Carrier CR820 Vader-
staad oraz sadzarka i kombajn  do ziemniaków marki Grimme.

Fot. 48 Prace polowe Fot. 49 Prace polowe

Fot. 50 Uprawa pszenicy



34

Ze względu na dużą powierzchnię użytków 
rolnych w ostatnim czasie Firma FARMSTAR 
nie mogła korzystać z dotacji w ramach po-
pularnych działań Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 jak np. „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych”. W związku  
z tym wszelkie inwestycje przeprowadza  
z własnych środków finansowych. Ostatnio 
przeprowadzone inwestycje to zakup kombajnu, budowa suszarni oraz silosów, każdy 
o pojemności 1300 ton. Zakup ten usprawnił załadunek i rozładunek zbóż i rzepaku 
oraz wpłynął na wyższą jakość produktów rolnych przeznaczonych do sprzedaży.  

Gospodarstwo rolne FARMSTAR może służyć za przykład innym mieszkańcom wsi.

Fot. 51 Siew
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POWIAT PUCKI
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8. Swarzewo - gospodarstwo rolne Joanna i Jacek Tarnowscy

W powiecie puckim, na terenie gminy 
Puck, w miejscowości Swarzewo usytu-
owane jest gospodarstwo państwa Joanny 
i Jacka Tarnowskich.

Gospodarstwo specjalizuje się w produk-
cji mleka. Wielkość gospodarstwa to około 
160 ha użytków rolnych, z czego 45 ha to 
kukurydza przeznaczona na kiszonkę, 50 
ha zajmują zboża, 45 ha trawy na grun-
tach ornych, a 20 ha stanowią łąki. Po-
głowie ogółem wynosi 260 szt. bydła rasy 
Holsztyńsko-Fryzyjskiej, w tym 131 krów 
dojnych. 

Gospodarz jest wielokrotnym laureatem 
Olimpiad Młodych Producentów Rolnych 
na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, 
a także krajowym. Dołączył również do 
grona laureatów ogólnopolskiego konkur-
su Rolnik-Farmer Roku.

Fot. 52 Gospodarstwo J. J. Tarnowskich

Fot. 53 Hala udojowa
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W gospodarstwie zastosowano szereg in-
nowacyjnych rozwiązań ułatwiających oraz 
usprawniających organizację pracy, zwięk-
szających rentowność oraz poprawiających 
dobrostan bydła. 

Zwierzęta utrzymywane są w różnych sys-
temach, od płytkiej do głębokiej ściółki.  
W 2012 roku została oddana do użytku 
główna obora o łącznej powierzchni 1000 
m2. Jest to obora wolnostanowiskowa  
z korytarzami paszowymi, korytarzami gno-
jowymi, częścią legowiskową (gdzie jako 
podłoże zastosowano piasek) oraz halą udo-
jową. Hala udojowa typu rybia ość, posiada-

jąca 2 x 8 stanowisk, wyposażona jest w system automatycznego zadawania paszy 
treściwej marki DeLaval, który montowany jest w robotach udojowych. Komputer 
po zidentyfikowaniu krowy, która ma założony na szyi transponder, dozuje dawkę 
paszy treściwej wydawaną zwierzęciu przez automatyczny podajnik. Dawka paszy 
dostosowana jest indywidualnie dla każdego zwierzęcia na podstawie wydajności 
mlecznej danej sztuki. 

Fot. 54 Obora wolnostanowiskowa
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System ten, poza mierzeniem mleczności, sygnalizuje alarmem wyraźny spadek wy-
dajności w porównaniu do poprzednich udojów oraz zbyt krótki czas doju. Zastosowa-
nie systemu zarządzania zadawaniem pasz skutkuje wzrostem mleczności w granicach 
500-600 l/szt. w przeliczeniu na stado przy zużyciu tej samej ilości zadawanej paszy.

Jałownik, w którym znajdują się również krowy zasuszone, utrzymywane na głębokiej 
ściółce, usuwanej średnio co 5 tygodni, ma powierzchnię 450 m2. W gospodarstwie 
znajduje się też cielętnik o powierzchni 250 m2. Jałówki wysokocielne utrzymywane są 
na płytkiej ściółce w pomieszczeniu o powierzchni 300 m2. Do odchowu cieląt zamon-
towano również 6 podwójnych budek typu iglo. Tak zwany zimny wychów w budkach 
pozytywnie wpływa na zdrowotność cieląt, zmniejsza się ryzyko przenoszenia chorób. 
Cielęta lepiej pobierają paszę, co przekłada się na zwiększenie przyrostów masy ciała. 

Fot. 55 Budki dla cieląt typu iglo
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Gospodarz jest zwolennikiem odna-
wialnych źródeł energii. Mając na 
uwadze ochronę środowiska i klima-
tu, a także możliwość zmniejszenia 
kosztów produkcji, zainwestował  
w zakup i montaż instalacji fotowol-
taicznej. Instalacja ta zamontowana 
jest na obu stronach dachu obory. 
Składa się z 91 szt. paneli mono-
krystalicznych. Pokrywa połowę 
zapotrzebowania gospodarstwa na 
energię elektryczną. Planowana jest 
dalsza rozbudowa instalacji. Na-
stępna instalacja znajdować się ma 
na gruncie. 

Kolejnym innowacyjnym przedsięwzięciem było wybudowanie zbiornika na gnojowicę 
typu laguna. Zbiornik ten usytuowany jest w sąsiedztwie obory wolnostanowiskowej. 
Zawartość korytarzy gnojowych usuwana jest bezpośrednio do laguny za pomocą 
ładowarki samobieżnej wy-
posażonej w gumowy zgar-
niacz. Laguna o pojemności 
1,5 miliona litrów przykryta 
jest sieczką ze słomy. War-
stwa sieczki tworzy na po-
wierzchni rodzaj bufora, 
który ogranicza uciążliwości 
związane z wydzielaniem 
nieprzyjemnych zapachów 
oraz zmniejsza ilość gazów 
cieplarnianych uwalnianych 
do atmosfery. Gnojowica tra-
fia na pola za pomocą wozu 
asenizacyjnego wyposażo-
nego w adapter z wężami 
wleczonymi.

Fot. 56 Instalacja fotowoltaiczna

Fot. 57 Laguna
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Państwo Anna i Zbigniew Pienschke wraz z synem Pawłem prowadzą gospodarstwo 
położone w miejscowości Mrzezino, w gminie Puck, w północnej części województwa 
pomorskiego.  

Gospodarstwo jest jednym z najnowocześniejszych gospodarstw specjalizujących się 
w produkcji mleka w regionie. Aktualnie stado liczy ok. 130 sztuk rasy HO, z czego 
60 szt. stanowią krowy dojne, o średniej wydajności mlecznej 9 tyś l/rok. Stado jest 
sukcesywnie powiększane. Rodzina gospodaruje na prawie 130 ha użytków rolnych,  
z czego ok. 95 ha to trwałe użytki zielone stanowiące główną bazę paszową dla zwierząt. 
Dotychczas chów bydła odbywał się w obrębie zabudowy zagrodowej gdzie mieszkają 
właściciele. Chęć poprawy dobrostanu zwierząt oraz planowane zwiększenie obsady 
bydła mlecznego (w tym zwiększenie produkcji mleka), zmusił gospodarzy do podjęcia 
decyzji o budowie nowej obory.

9. Mrzezino - gospodarstwo rolne Anna i Zbigniew Pienschke

Fot. 58 Państwo Anna i Zbigniew Pienschke z synem Pawłem

Fot. 59 Nowa obora wolnostanowiskowa oddana do użytku w 2022 r.
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Pomysłodawcą innowacji w gospo-
darstwie jest pełen pasji do zawodu 
syn Paweł. W lipcu 2022 roku zosta-
ła oddana do użytku nowo powstała 
obora wolnostanowiskowa z wydzie-
lonymi legowiskami przeznaczona 
na 135 DJP. Wyposażona jest ona  
w robot udojowy firmy DeLaval VMS 
Classic, który obsługuje 60 krów oraz  
w szereg innych rozwiązań zapewnia-
jących zwiększenie komfortu zwierzę-
tom i ułatwienie pracy gospodarzom. 
Robot udojowy dostępny jest dla 
zwierząt przez 24 godziny na dobę. 

Umożliwia on krowom funkcjonowanie w ich na-
turalnym rytmie. Mogą poddać się udojowi, kie-
dy poczują taka potrzebę, bez zbędnego stresu. 
Dojenie jest ciche, szybkie, ale zarazem bardzo 
precyzyjne. Certyfikowane mierniki mleka  po-
zwalają na wczesne wykrycie m.in. krwi w mle-
ku. Czas dojenia jednej krowy to ok. 7-8 min. 
Automatyczny robot udojowy pozwala zaosz-
czędzić czas pracy oraz zwiększyć wydajność 
mleczną, jak również poprawić dobrostan i zdro-
wotność krów. Docelowo obora będzie wyposa-
żona w dwa roboty udojowe.

Fot. 62 Nowa obora wolnostanowiskowa oddana do użytku w 2022 r.

Fot. 61 Krowy

Fot. 60 Automatyczny robot udojowy
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Obornik z głównego kanału gno-
jowego usuwany jest za pomo-
cą zgarniacza linowego, który  
w głównej mierze odpowiedzial-
ny jest za utrzymanie czystości 
w korytarzu. Dzięki zastosowa-
niu zgarniaczy obornika w obo-
rze jest czysto, co znacznym 
stopniu przyczyniło się do po-
prawy zdrowotności krów, pra-
wie całkowicie wyeliminowane 
zostały choroby racic. Wszyst-
kie nieczystości gromadzone są  
w zbiorniku na gnojowicę o po-
jemności prawie 2 tys. m3. 

Zwierzęta utrzymywane są bez-
uwięziowo, co stanowi obecnie 
preferowany i zalecany system 
chowu bydła. Legowiska dla 
krów wyłożone są specjalnymi 
materacami słomiano – wapien-
nymi, które ograniczają rozwój 
drobnoustrojów chorobotwór-
czych wpływających na zawartość komórek somatycznych w mleku czy przyczynia-
jących się do powstawania stanów zapalnych racic. Materace wapienno - słomiane 
mają właściwości osuszające, jak również wiążące amoniak. Kolejną zaletą stosowania 
takich materaców jest oszczędność słomy służącej jako ściółka. Prawidłowe założenie, 
a później regularne dościelanie legowisk pozwala na nawet 5 krotną redukcję słomy  
w porównaniu ze ścieleniem legowisk samą słomą.

Fot. 63 Dobrze zbilansowane pasze zadawane są przy pomocy dwuślimakowego 
wozu paszowego
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W celu zapewnienia większego 
komfortu zwierzętom, w oborze 
zamontowano czochradła auto-
matyczne. Czochradło zaczyna 
się obracać w chwili dotknięcia 
go przez zwierzę. Szczotka po-
rusza się we wszystkich kierun-
kach – w górę, w dół i wzdłuż 
zwierzęcia. Czochradło stymulu-
je krążenie krwi, utrzymuje kro-
wy w czystości, a także sprawia, 
że zwierzę się uspokaja. 

W celu zapewnienia odpowied-
niego oświetlenia i wentylacji 
obory, w dachu zamontowano 
świetlik kalenicowy. Jest on na 
stałe otwarty od strony wschod-
niej. Obora wyposażona jest również w system wentylacji bocznej w postaci kurtyn 
zintegrowanych ze stacją meteorologiczną, które w celu zmniejszenia przeciągów  
i ograniczenia strat ciepła automatycznie się rozsuwają lub zasuwają. Automatyka 
polega na sterowaniu kurtynami w zależności od danych z sensorów: temperatu-
ry wewnętrznej, prędkości wiatru na zewnątrz oraz ogrzewanego czujnika deszczu/
śniegu. Dzięki temu nawet jeśli nikogo nie ma w oborze, budynek samoczynnie do-
stosowuje elementy odpowiedzialne za wentylację do zmieniających się warunków 
atmosferycznych.

Fot. 64 Kurtyny zintegrowane ze stacją meteorologiczną

Fot. 65 Świetlik kalenicowy widziany od dołu
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POWIAT GDAŃSKI
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10. Wocławy - gospodarstwo rolne AGRO - MALZ Piotr Malz

Gospodarstwo położone na terenie 
Żuław Wiślanych - krainie obfitują-
cej w gleby żyzne, trudne do uprawy, 
jednak dzięki ciężkiej pracy rolnika 
dające wysokie plony, w miejscowo-
ści Wocławy w powiecie gdańskim.

Pan Piotr Malz to pełen optymizmu 
młody rolnik. Bardzo odważnie,  
a zarazem z rozwagą i przemyśle-
niem każdego szczegółu rozwija swo-
je gospodarstwo. Nie boi się wyzwań 
i bardzo lubi eksperymentować.  
W końcu „do odważnych świat należy” 
- ten cytat najtrafniej określa działalność rolniczą Pana Piotra. Wraz z żoną Weroni-
ką gospodaruje na areale 280 ha. Większa część gruntów rolnych przeznaczona jest 
pod uprawę pszenicy ozimej (97 ha) i rzepaku ozimego (52 ha). Pan Piotr zajmuje się 
również uprawą pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego, słonecznika (wysianego w tym 
roku „na próbę”) oraz cebuli. To właśnie ta ostatnia uprawa, chociaż zajmuje niewiele 
ponad 10% gruntów całego gospodarstwa, sprawiła, że rolnik postanowił w jej kierunku 
zmodernizować większą część gospodarstwa. Zakupił potrzebny sprzęt, a także zainwe-
stował w przechowalnię.

Fot. 66 Gospodarz Piotr Malz

Fot. 67 Cebula w workach gotowa do transportu, pryzma cebuli
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Pan Piotr zajął się uprawą cebuli w 2020 roku, początkowo na areale 1,5 ha. Okazało 
się, że w tutejszych warunkach glebowo - klimatycznych przyniosła ona dobre plo-
ny. Postanowił więc rozszerzyć areał uprawowy  
i obecnie uprawa cebuli zajmuje 30 ha. Plonowa-
nie, jakie udało się uzyskać gospodarzowi to 50 
t/ha.

Rolnik zainwestował w bogato wyposażony park 
maszynowy, w którym znajdują się m. in. ciągnik 
Fendt 936 wykorzystywany do wykonania cęż-
kiej orki, ciągnik 828 Vario stosowany do przy-
gotowania gleby do dalszych zabiegów, ciągnik 
John Deere 6930 używany do wykonywania za-
biegów ochrony roślin, nawożenia, a także do 
siew i zbioru cebuli. Gospodarstwo wyposażone 
jest również w głębosz Spider Moro Aratri (ma-
szyna włoskiej produkcji, jedyne narzędzie uży-
wane w tym regionie), 6 skibowy obracalny pług 
Varior, który doskonale sprawdza się w pracy na 
glebie ciężkiej charakterystycznej dla regionu.  
W ostatnim czasie dokupiono maszyny do zbioru cebuli - kombajn Grimme SE-15060 
oraz kopaczkę Grimme Wv180. Rolnik zainwestowal też w linię do sortowania, czysz-
czenia i pakowania cebuli.

Fot. 68 Wnętrze komory, wentylatory umieszczone  
w podłodze 

Fot. 69 Fendt 936 Vario
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ku zamontowany jest amerykański system 
Trimble GFX 750 z kierownicą elektryczną  
i anteną NAV 900. Na całym areale upraw 
rolnik stosuje zmienne dawkowanie nawo-
zów. Wykorzystuje do tego skany map sa-
telitarnych. Terminy zabiegów ochronnych 
i nawożenia roślin określa kierując się da-
nymi z własnej stacji meteorologicznej. Re-
gularne, precyzyjne badanie gleby pozwa-
la rolnikowi optymalnie zaopatrywać glebę 
w potrzebne składniki mineralne. Pan Piotr 
dba również o zachowanie bioróżnorodności 
gleb, m.in. poprzez stosowanie bakterii do-
glebowych.

Największą i najbardziej innowacyjną inwe-
stycją w gospodarstwie państwa Malz jest 
zamontowana w przechowalni cebuli 3. kon-
dygnacyjna komora ciśnieniowa z aktywną 
regulacją temperatury i kontrolą stężenia 
dwutlenku węgla na powierzchni 1300 t pry-
zmy cebuli. 

Fot. 70 6-cio skibowy pług

Fot. 71 Wnętrze komory, wentylatory umieszczone w podłodze
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Działa ona w oparciu  
o wentylatory i czujni-
ki monitorujące. Komora 
ciśnień oraz kanały wen-
tylacyjne, którymi wtła-
czane jest powietrze, 
znajduje się na parterze 
budynku. Na pierwszym 
piętrze umieszczone są 
wentylatory umożliwiają-
ce cyrkulację powietrza. 
Trzecia kondygnacja za-
opatrzona jest w klapy 
wylotowe, którymi po-
wietrze wydostaje się na 
zewnątrz. Komora umoż-
liwia pobieranie powietrza 
z zewnątrz i mieszanie go 
z powietrzem wewnątrz. Cały cykl wentylacji sterowany jest komputerowo. Energia 
potrzebna do pracy komory pobierana jest z paneli fotowoltaicznych, które znajdują 
się na dachu magazynu przechowalniczego. Energia pozyskiwana z paneli fotowolta-
icznych zaspokaja 80% zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa.

Fot. 72 Głębosz Spider Moro Aratri

Fot. 73 Grimme SE 150-60 kombajn do zbioru cebuli
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11. Przywidz - „Lawendowa Osada” Barbara i Grzegorz Ignasiak

Lawendowa Osada znajduje się w samym sercu Szwajca-
rii Kaszubskiej, a dokładniej w Przywidzu, w otoczeniu la-
sów, pola lawendy, jezior, jak również dwóch stoków nar-
ciarskich – Przywidz i Trzepowo. Gospodarstwo rolne  
i agroturystyczne należy do państwa Barbary i Bartosza 
Idczak, którzy prowadzą je od 2006 roku. Wcześniej go-
spodarstwo prowadzili rodzice pani 
Barbary, nabywając kolejne grunty  
w latach 1978 i 1981. Od kilku lat 
areał jest systematycznie powięk-
szany.

Państwo Idczak są w posiadaniu 
pierwszej w województwie pomor-
skim plantacji lawendy i jednej  
z zaledwie kilku w Polsce. W ich go-
spodarstwie agroturystycznym go-
ście korzystać mogą z leczniczych  
i relaksujących właściwości lawendy 
w postaci posiłków i produktów oraz 
dobroczynnego i kojącego zmysły 
pola lawendy. 

Głównym kierunkiem produkcji gospodarstwa (o powierzchni 2,74 ha) jest lawenda. 
Uprawianych jest tam ponad 20 róż-
nych odmian lawendy. Charaktery-
zują się one różnym kolorem kwia-
tów i liści, różnym pokrojem kwiatów 
i krzewu oraz m.in. zróżnicowaną ilo-
ścią i składem olejków eterycznych 
w kwiatach. Corocznie powiększany 
jest areał uprawianej lawendy. Poza 
tym, na mniejszą skalę uprawia się 
tam również agrest, czerwoną po-
rzeczkę, białą porzeczkę, czarną po-
rzeczkę, pigwę, maliny, gruszki, jabł-
ka, czereśnie, śliwki, wiśnie, orzechy włoskie i laskowe, winogrona, czarny bez, dereń 
jadalny, owoce róży i rokitnika. 

Fot. 74 Logo gospodarstwa

Fot. 75 Barbara i Bartosz Idczak

Fot. 76 Gospodarstwo państwa Idczak
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Pani Barbara wraz z panem 
Bartoszem posiadają rów-
nież 0,6 ha łąk kośnych. Po-
zyskiwana z  nich biomasa 
jest kompostowana. Rolni-
cy zaczęli również hodować 
zwierzęta gospodarskie,  
w szczególności kury nioski  
i inne gatunki drobiu.

Lawendowa Osada to rów-
nież gospodarstwo agrotu-
rystyczne. W ofercie znaj-
dują się 3 niezależne domy, 
korzystające z technologii 
chroniących środowisko. Są 
to tzw. Lawendowe Chatki, zapewniające łącznie 24 miejsca noclegowe. Każda z nich 
ma powierzchnię ok. 80 m2. Gościom oferowane są również inne, liczne atrakcje – m.in. 
Wioska SPA, basen, obserwatorium astronomiczne.

Gospodarze prowadzą także Zagrodę Edukacyjną, w ramach której organizują wielote-
matyczne warsztaty.

Fot. 77 Wioska spa - gorąca balia, bania ruska

Fot. 78 Warsztaty podnoszące świadomość ekologiczną



51

W uprawie lawendy gospo-
darze stosują innowacyj-
ne w Polsce, opracowane 
przez siebie metody. Sto-
sują specjalistyczną ma-
szynę do pielenia między-
rzędzi i uprawy lawendy. 
Nie była dotąd spotykana 
w Polsce, gdyż właściciele 
sami opracowali jej kon-
strukcję. 

Sprzedaż plonów i pro-
duktów ekologicznych  
z gospodarstwa prowa-
dzona jest w ramach Rol-
niczego Handlu Detalicznego (RHD). Wytwarzane są m.in. syropy lawendowe, dżemy  
i soki z dodatkiem lawendy, hydrolaty, olejki lawendowe itp. Sprzedawane są one w mini 
sklepiku tj. w Lawendowej Manufakturze, która znajduje się na terenie gospodarstwa.

Przy polu wybudowane zostały trzy Lawendowe Chatki, w których prowadzona jest 
agroturystyka. Chatki architektonicznie nawiązują do regionu Kaszub.

Na przestrzeni lat właściciele 
pozyskali wiele dotacji unij-
nych. Pięć z nich w ramach 
prowadzonego gospodar-
stwa rolnego. Dzięki pomo-
cy UE rozwinęli działalność 
turystyczną i rekreacyjną  
w regionie. Promując kultu-
rę regionu przyczynili się do 
poprawy jakości życia miesz-
kańców tego terenu. Jeden 
z dofinansowanych projek-
tów obejmował uruchomie-
nie działalności gospodarczej 
związanej m.in. z obserwa-
torium astronomicznym. Z udziałem dofinansowania utworzona została także Wioska 
SPA (kompleks do hydro-, chromo-, aroma-, muzyko- i haloterapii). Składa się na nią 
Grota Solna, Bania, Zimna i Gorąca Balia oraz AQUA Kompleks.

Fot. 79 Zbiór lawendy

Fot. 80 Wioska spa - grota solna
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Lawendowa Osada wpisana jest do 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edu-
kacyjnych. Państwo Idczak, wyko-
rzystując swoją wiedzę i wykształ-
cenie, oferują przeprowadzanie 
szeregu warsztatów o innowacyjnej 
tematyce. Celem tych warsztatów 
jest przede wszystkim poszerzenie 
wiedzy i świadomości ekologicznej 
odbiorców. Uczą, że ekologia ma 
zastosowanie nie tylko w gospo-
darstwie rolnym, ale również w go-
spodarstwie domowym, ogródku, 
kosmetologii i, ogólnie mówiąc, w życiu codziennym. Najpopularniejsze tematy warsz-
tatów to: 
- uprawa i przetwarzanie lawendy, 
- wytwarzanie naturalnych, ekologicznych kosmetyków – mydeł, kremów, olejków  
i hydrolatów, 
- żywienie i kulinaria, w ramach których poruszane są również aspekty ekologiczne 
żywności. 
Warsztaty są przeznaczone dla różnych grup wiekowych zarówno dla osób dorosłych 
jak i dzieci oraz młodzieży. Warsztaty nie odbywają się tylko w siedzibie gospodar-
stwa. Gospodarze odwiedzają rów-
nież młodzież i dzieci w szkołach  
i przedszkolach, aby dzieci poprzez 
zabawę i bezpośrednią interakcję 
przyswajały zagadnienia związa-
ne z prowadzeniem ekologicznego 
gospodarstwa rolnego, domostwa, 
żywności wysokiej jakości i natu-
ralnych kosmetyków.
Niedawno oferta Lawendowej Osa-
dy została wzbogacona o obserwa-
torium astronomiczne, w którym poszerzyć można swoją wiedzę o wszechświecie i po-
dziwiać ciała niebieskie. Jest ono wyposażone w profesjonalne zaplecze multimedialne, 
wzbogacone multimedialną ścieżką poznawczo-edukacyjną wprowadzającą w arkany 
wszechświata od podstaw. Atrakcja dostępna jest dla klientów indywidualnych (tury-
stów i mieszkańców regionu), jak i dla zorganizowanych grup.
Pani Barbara oraz pan Bartosz podnoszą wiedzę konsumentów, klientów oraz odbiorców 
z social mediów na temat prowadzenia gospodarstwa rolnego i gospodarstwa domo-
wego. Odbywa się to podczas rozmów z gośćmi, poprzez umieszczanie informacji na 
stronie internetowej i na FB, jak również podczas warsztatów dla dzieci i dorosłych. 
Właściciele Lawendowej Osady w dalszym ciągu mają mnóstwo nowatorskich pomy-
słów, które chcą wprowadzać sukcesywnie do swojego gospodarstwa. Niektóre z nich 
aktualnie są w fazie projektów i pozwoleń na budowę.

Fot. 81 Uprawa warzyw w skrzyniach permakulturowych

Fot. 82 Obserwatorium astronomiczne
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POWIAT KARTUSKI
Fot. 81 Uprawa warzyw w skrzyniach permakulturowych

Fot. 82 Obserwatorium astronomiczne
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12. Kczewo - gospodarstwo rolne Danuta i Zygmunt Stromscy

Gospodarstwo państwa Danuty i Zyg-
munta Stromskich położone jest  
w miejscowości Kczewo, w gminie 
Przodkowo w powiecie kartuskim. Spe-
cjalizuje się w towarowej produkcji 
żywca drobiowego. Produkcja odbywa 
się w 4 nowoczesnych obiektach.
Powierzchnia ogólna gospodarstwa to 
47 hektarów - własne 18,5 ha i 28,5 
ha dzierżawy. Uprawy zajmują około 
39 hektarów. Podstawowym kierun-
kiem produkcji roślinnej są zboża, któ-
re stanowią elementarny komponent 
pasz dla drobiu. Mimo słabej bonitacji 
gleb (głównie IV i V klasa) gospodar-
stwo osiąga plony w granicach 7-8 ton 
zbóż z ha. Duży wpływ na tak dobre 
plony ma zastosowanie użyźniaczy gle-
bowych. To naturalne płynne koncen-
traty zawierające mikroorganizmy oraz 
makro i mikroelementy. Użyźniacze 
przyczyniają się do rozkładu pozosta-
łości roślin w glebie i odbudowy mate-
rii organicznej (próchnicy). Wpływają 
na poprawę struktury gleby i retencji 
wodnej oraz umożliwiają poprawne po-
bieranie składników pokarmowych przez 
rośliny. W celu poprawy struktury gleby, przed siewem zbóż, rolnik stosuje również 
międzyplony ścierniskowe (np. gorczyca na przyoranie). Dużą uwagę przywiązuje do 
prawidłowego płodozmianu, którego częścią jest żyto posiadające właściwości fitosani-
tarne. Pan Zygmunt stosuje pełną ochronę i nawożenie roślin. Zbiór wykonywany jest 
własnym kombajnem w optymalnym terminie. Coroczna wymiana materiału siewnego 
i stosowanie nowych, efektywnych środków ochrony też sprzyjają zwiększeniu plono-
wania. Rolnik współpracuje z  firmami nawozowymi, sprzedawcami środków ochrony 
roślin oraz producentami nasion w celu pozyskania jak najlepszych środków produkcji. 
Tucz brojlerów kurzych, od wstawienia do osiągnięcia wagi handlowej 3,0 kg,  trwa oko-
ło 6-7 tygodni. Tak dobre  wyniki produkcyjne osiąga dzięki stosowaniu najnowszych 
technologii żywienia i stworzeniu warunków utrzymania zwierząt zgodnie z zasadami 
dobrostanu i zoohigieny w pomieszczeniach produkcyjnych.  Ferma jest pod stałą opie-
ką weterynaryjną. 

Fot. 83 Nowoczesne systemy zadawania pasz, pojenia.

Fot. 84 Komory wodne
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Pan Zygmunt Stromski w 2019 roku został 
wybrany Rolnikiem Roku powiatu kartuskiego 
w plebiscycie Mistrzowie Agro prowadzonym 
przez „Dziennik Bałtycki”. W lutym 2020 roku 
Państwo Stromscy zostali laureatami XXVI 
Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer 
Roku w kategorii działy specjalne produkcji 
rolnej - drobiarstwo. Laureaci otrzymali Złote 
Jabłko, które wręczył minister rolnictwa i roz-
woju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W tym 
samym roku, w czerwcu, Państwo Stromscy 
uczestniczyli w uroczystej Gali Agroligi 2019, 
która miała miejsce w Ogrodach Pałacu Pre-
zydenckiego w Warszawie. Podczas gali prezydent Andrzej Duda uhonorował najlep-
szych przedsiębiorców branży rolno-spożywczej i wyróżniających się rolników. Państwo 
Stromscy zostali Mistrzami Krajowymi w kategorii „Rolnicy”.

Najważniejsze inwestycje i innowa-
cje w ostatniej dekadzie to budo-
wa dwóch nowoczesnych kurników, 
mieszalni pasz na potrzeby produk-
cji drobiu oraz zakup paszowozu do 
przewozu pasz do kurników. 

Gospodarze zainwestowali rów-
nież w zakup sprzętu do produkcji 
roślinnej - ciągników rolniczych, 
agregatu uprawowo - siewnego, 
kombajnu zbożowego i ładowarki 
teleskopowej.

W obu wybudowanych, nowych kurnikach, zastosowano ogrzewanie podłogowe. Na-
tomiast w kurniku oddanym do użytku w kwietniu 2019 roku dodatkowo zastosowano 
najnowocześniejszą, innowacyjną, pierwszą w Polsce metodę oczyszczania powietrza 
MagixX. MagixX to skuteczny i trwały system filtrowania pyłu, wyłapywania amoniaku, 
patogenów i substancji zapachowych z wyrzucanego powietrza w budynkach inwen-
tarskich. Zużyte powietrze zasysane jest z budynku poprzez dużą powierzchnię ściany 
filtrującej. Grupy dysz nawadniają wodą przednią część ściany filtrującej, co zapobiega 
osadzaniu się pyłu i przekłada na podwyższoną efektywność oczyszczania. Pył i amo-
niak zostają oddzielone i zebrane w zbiorniku na wodę. W regularnych odstępach czasu 
(po każdym cyklu produkcyjnym) zbiornik jest opróżniany. Wodę wykorzystuje się do 
nawadniania roślin. Filtrację amoniaku można zwiększyć poprzez dodanie kwasu.

Fot. 83 Nowoczesne systemy zadawania pasz, pojenia.

Fot. 84 Komory wodne

Fot. 85 Prezydent RP wraz z małżonką po wręczaniu nagród 
w konkursie Agroliga 

Fot. 86 Wkłady filtrujące ze zraszaczami systemu MagixX
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Obiekt wyposażony jest ponadto w nowoczesny system pojenia, zadawania i transportu 
paszy, a także system BFN umożliwiający stały monitoring. Zastosowane materiały są  
bezpieczne, energooszczędne i dostosowane do nowoczesnego chowu drobiu. Dzięki 
zastosowaniu tego typu rozwiązań powietrze wokół budynku jest czyste, a z kurnika nie 
wydobywają się nieprzyjemne zapachy.

Zastosowane rozwiązania wpłynęły na:
- poprawę dobrostanu ptaków poprzez zmniejszenie wilgotności ściółki będącej przy-
czyną wielu schorzeń nóg, a szczególnie kontaktowego zapalenia skóry poduszki stopy,
- poprawę mikroklimatu pomieszczeń wskutek zmniejszenia wilgotności powietrza i stę-
żenia amoniaku w kurniku, będących główną przyczyną chorób układu oddechowego 
ptaków,
- poprawę zdrowotności ptaków, a tym samym ograniczenie zużycia antybiotyków  
w trakcie chowu,
- poprawę jakości mięsa drobiowego i zwiększenie jego bezpieczeństwa zdrowotnego,
- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i odorów oraz pyłów i drobnoustrojów, co 
spowoduje znaczące zmniejszenie  uciążliwości fermy dla środowiska,
- zmniejszenie energochłonności produkcji, co przy wzrastających kosztach nośników 
energii może poprawić jej efektywność ekonomiczną,
- zmniejszenie ilości ściółki niezbędnej w procesie odchowu kurcząt.
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13. Kamienicki Młyn - gospodarstwo rolne Sabina i Andrzej Krefta

Gospodarstwo rolne państwa Sabiny i Andrzeja Krefta 
jest położone w województwie pomorskim, powiecie 
kartuskim, gminie Sierakowice, miejscowości Kamienic-
ki Młyn, która jest częścią składową sołectwa Kamienica 
Królewska.

Gospodarstwo leży na terenie Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego, Obszarze Natura 2000 oraz Zespo-
łu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Rynna Potęgow-
ska”. Otoczone jest kompleksem Lasów Mirachowskich 
obejmujących zespół jezior potęgowskich takich jak: 
Kamienickie, Czarne, Junno, Święte, Potęgowskie, Bia-
łe oraz rezerwatów przyrody takich jak: Kurze Grzędy 

czy Szczelina Lechicka. Na gruntach 
rolnych o ogólnej powierzchni 7,00 ha 
utrzymywane są trwałe użytki zielone 
użytkowane jako łąki kośne, na których 
prowadzona jest częściowo działalność 
agroturystyczna (zagroda edukacyjna, 
ścieżki dydaktyczne, miejsca rekreacji  
i wypoczynku).

Prowadzenie gospodarstwa rolnego  
o areale 7,00 ha nie zapewniało jego 
właścicielom satysfakcjonującego pozio-
mu dochodu, w związku z czym postanowili zdywersyfikować źródła utrzymania. Go-
spodarze zadecydowali o rozpoczęciu rodzinnej działalności agroturystycznej, i zajęli się 
świadczeniem usług noclegowych, usług rekreacyjnych w obrębie gospodarstwa oraz 
stworzyli możliwość spędzenia przez turystów wolnego czasu w otoczeniu przyrody.

Fot. 87 Gospodarstwo rolne.

Fot. 88 Państwo S. A. Krefta

Fot. 89 Pomost 
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Prowadząc działalność agroturystyczną, państwo Krefta poszukiwali dobrego pomysłu 
na poszerzenie swojej oferty, co pozwoliłoby na zwiększenie jej atrakcyjności dla poten-
cjalnych turystów i promocję ich działalności.

Zdecydowano się na innowacyjne wówczas przedsięwzięcie pod nazwą „Zagroda edu-
kacyjna”. Prowadząc zagrodę edukacyjną, zaczęto przyjmować turystów, dzieci i mło-
dzież. Gospodarstwo realizuje cele edukacyjne związane z dziedzictwem kultury ka-
szubskiej (nauka języka kaszubskiego, stroje regionalne, haft kaszubski, instrumenty  
i nuty kaszubskie) oraz rękodziełem i twórczością ludową (malowanie motywów ka-
szubskich na szkle, figurkach gipsowych i drewnianych). 

Elementami Zagrody edukacyjnej w gospodarstwie państwa Krefta są:

 • prawdziwa czynna zagroda kaszubska, gdzie można zapoznać się z tematyką 
kaszubską i rolniczą oraz tematyką ochrony środowiska,

 • ścieżki edukacyjne, na której zaprezentowano florę i faunę Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego oraz narzędzia i maszyny rolnicze używane przez naszych przodków, 

 • warsztaty twórczości ludowej, na których zaproszeni twórcy ludowi prezentują 
na czym polega kaszubskie rzemiosło (haft kaszubski, lepienie z gliny, tkactwo, rzeź-
ba),

Fot. 90 Zagroda kaszubska 

Fot. 91 Tablica informacyjna Fot. 92 Wystawa maszyn rolniczych

Fot. 93 Dziewczynka w stroju kaszub-
skim

Fot. 94 Warsztaty twórczości ludowej Fot. 95 Rzeźba
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• aktywny wypoczynek „Zielone szkoły”, czyli klasa z ławkami pod gołym niebem  
- dzieci mają realną możliwość poznania lokalnej kultury i historii, 

 • domowe muzeum, w którym zaprezentowane zostały elementy rękodzieła lu-
dowego, sztuki ludowej, narzędzia oraz przedmioty, które służyły do przetwarzania 
produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, a także inne narzędzia, które wyko-

rzystywano w kaszubskim gospodarstwie domowym,

 • staw rybny, dla miłośników wędkowania,

 • ogródek ekologiczny, promujący zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia.

Fot. 90 Zagroda kaszubska 

Fot. 96 Kaszubskie nuty Fot. 97 Klasa z ławkami pod gołym  niebem

Fot. 98. Rękodzieło ludowe Fot. 99. Rękodzieło ludowe

Fot. 100. Staw

Fot. 101. Ogródek ekologiczny Fot. 102. Ogródek ekologiczny



60

W 2022 roku, przy wjeździe do gospodarstwa, powstała kapliczka poświęcona Stani-
sławowi Majkowskiemu (dziadek obecnego właściciela gospodarstwa), który w czasie 
II wojny światowej przystąpił do Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Był 
aresztowany, a następnie uwięziony w obozie koncentracyjnym Stutthof.

Udział Stanisława Majkowskiego w Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” za-
inspirował państwa Krefta do opracowania listy uczestników I i II wojny światowej  
z Kamienickiego Młyna. W zbiorze tym przedstawiono życiorysy i biografię kilkunastu 
osób, ich zasługi i bohaterskie czyny dla ojczyzny i narodu.

Innowacyjna „Zagroda Edukacyjna” państwa Kreftów nie tylko uczy i edukuje kolejne 
pokolenia dzieci i młodzieży szacunku do tradycji, kultury, sztuki ludowej czy pracy  
w gospodarstwie rolnym, ale również rozpowszechnia dobre imię lokalnych mieszkań-
ców, zasłużonych dla ojczyzny bohaterów, pochodzących z Kamienickiego Młyna. 

Efektem pracy państwa Krefta jest dzieło „Zasłużeni dla Ojczyzny mieszkańcy Ka-
szub”, które ma nieprzemijającą wartość, jest panteonem wielkich i zasłużonych na-
zwisk, budzących w młodych pokoleniach cześć dla ich znakomitych zasług i czynów, 
krzepiących ducha, skłaniających do podziwu i naśladowania. 

Fot. 103 Tablica pamiątkowa

Fot. 104 Kapliczka
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POWIAT 
KOŚCIERSKI
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Państwo Katarzyna i Arkadiusz 
Kropidłowscy wraz z rodziną 
prowadzą od 2001 roku go-
spodarstwo rolne położone na 
malowniczych terenach Ka-
szub w powiecie kościerskim,  
w gminie Nowa Karczma,  
w centrum wsi Nowy Barko-
czyn. W gospodarstwie wyko-
rzystują coraz to nowsze roz-
wiązania zarówno techniczne, 
jak i technologiczne.

Gospodarstwo rolne ukierun-
kowane jest na hodowlę bydła 
mlecznego rasy holsztyńsko-
-fryzyjskiej oraz produkcję 
mleka. Aktualnie gospodar-
stwo liczy około 300 sztuk bydła, w tym 175 sztuk krów dojnych oraz około 125 sztuk 
młodzieży (jałówki). Średnia wydajność roczna mleka wynosi około 10 tys. litrów od 
krowy. Dzięki właściwemu doborowi hodowlanemu jałówek, corocznie wzrasta. Wśród 
krów można wyróżnić rekordzistki, których wydajność roczna sięga nawet do około 16 
tys. litrów mleka. 

Fot. 105 Państwo Arkadiusz i Katarzyna Kropidłowscy – właściciele gospodarstwa 
rolnego

Fot. 106 Obora wolnostanowiskowa-boksowa funkcjonująca od 2009 roku

14. Nowy Barkoczyn - gospodarstwo rolne Katarzyna 
           i Arkadiusz Kropidłowscy
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Właściciele gospodarstwa są 
zwolennikami sukcesywnego 
rozwoju. Uważają że jednym  
z najważniejszych prioryte-
tów w prowadzeniu gospo-
darstwa jest utrzymanie płyn-
ności finansowej. Państwo 
Kropidłowscy dbają o uzyska-
nie jak największej wydajności  
w produkcji zwierzęcej, za-
dowalające wskaźniki pro-
dukcyjne oraz idealny do-
brostan krów. W myśl tych 
priorytetów od 2009 roku na 
terenie gospodarstwa funk-
cjonuje obora wolnostanowiskowa – boksowa, wyposażona w legowiska przyjazne 
zwierzętom – słoma została zastąpiona matami. Ten rodzaj podłoża stosowanego na 
legowiskach zapewnia komfort wypoczynku oraz bardzo dobre warunki higieniczne 
dla bydła. Dodatkowo w oborze znajduje się hala udojowa AutoTandem, która łą-
czy bezstresowy proces udoju z wysokim poziomem automatyzacji. Wyposażona jest  
w automatyczne systemy ułatwiające sterowanie ruchem krów w hali udojowej. Indy-
widualne boksy zapewniają idealny widok na krowę i sprawiają, że dojenie przebiega 
bezstresowo. Pracę w oborze ułatwia także stacja odpajania cieląt, która umożliwia 
karmienie dużej ilości cieląt świeżo zmieszanym mlekiem. Posiada ona program do-
stosowany do poszczególnych zwierząt - każde cielę ma ułożony indywidualny dla sie-
bie program żywienia. Wpływa to pozytywnie na wzrost i rozwój cieląt w pierwszych 
tygodniach życia. Odpajalnia zapewnia też nieograniczony dostęp do świeżo przygo-
towanego mleka.
Dużym ułatwieniem dla gospodarzy jest robot zgarniający na rusztach. Jego najważ-
niejszą zaletą jest bezszelestne poruszanie się między zwierzętami, co nie generuje  
u nich stresu. Robot z łatwością przemierza długie korytarze gnojowe i przejścia po-
między legowiskami.

Fot. 107 Obora wolnostanowiskowa-boksowa funkcjonująca od 2009 roku

Fot. 108 Prace polowe wykonywane późną wiosną
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Państwo Kropidłowscy upra-
wiają około 200 ha gruntów 
rolnych. Struktura zasiewów 
podporządkowana jest pod 
potrzeby paszowe dla bydła. 
Wiodącą uprawą roślinną jest 
kukurydza na kiszonkę i ziar-
no oraz trawy. Dodatkowo na 
ziemi  klas od  IV do VI upra-
wiane są takie rośliny, jak: 
żyto, owies, pszenica, rze-
pak oraz lucerna. Uzyskiwa-
ne plony zależne są przede 
wszystkim od warunków at-
mosferycznych i wynoszą od 
3,5 do 9 t/ha. Takie wskaźniki zbiorów można uzyskać jedynie poprzez racjonalne 
nawożenie i wapnowanie pól, oparte na wynikach analizy gleby. Po każdym zabiegu 
agrotechnicznym pola są monitorowane.

Jednym z ważniejszych urządzeń w gospodarstwie jest wóz asenizacyjny ZUNHAM-
MER z aplikatorem. Umożliwia on szybką i wygodną aplikację gnojowicy i gnojówki do 
gleby. To rozwiązanie nie tylko pozwala ograniczyć straty azotu, ale także ogranicza 
wydzielanie nieprzyjemnego zapachu, który często pojawia się przy tradycyjnych me-
todach rozlewania gnojowicy.

W produkcji roślinnej wykorzystywane są coraz to nowocześniejsze maszyny, znacznie 
ułatwiające pracę na roli. Prasa silosująca Budissa Bagger przeznaczona jest do maga-
zynowania w rękawach foliowych, w warunkach całkowicie beztlenowych, wszystkich 
rodzajów pasz - począwszy od traw, lucerny, GPS (kiszonki zbożowe oraz zbożowo-
-strączkowe), poprzez LKS (kiszonki z kolb kukurydzy z koszulkami), CCM (kiszonka  
z kolb kukurydzy bez koszulek lub z samego ziarna kukurydzy) i całych roślin kuku-
rydzy.

Fot. 109 Siewnik Horsch z mechanicznym dozowaniem nasion

Fot. 110 Technologia magazynowania zbóż i kukurydzy w rękawach foliowych
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Zaletą tego typu rozwiązania jest przede wszystkim fakt, że pasza nie psuje się pod-
czas otwierania rękawa i wybierania kiszonki. Technologia zakiszania materiałów  
w rękawach foliowych jest też bardzo wydajna, a przy tym konkurencyjna cenowo  
w porównaniu do zakiszania zielonek w balotach owiniętych folią.

Produkcja mleka cechuje się dużą pracochłonnością. Wprowadzenie do praktyki wo-
zów paszowych umożliwia właścicielom zastosowanie żywienia, które bardziej odpo-
wiada potrzebom pokarmowym krów, co sprzyja zwiększeniu ich wydajności mlecznej  
Korzystając z wozu paszowego można szybko i efektywnie przygotowywać paszę dla 
zwierząt oraz dokładnie ją dozować.

Jednym z najnowszych rozwiązań zastosowanych w gospodarstwie państwa Kropi-
dłowskich jest siewnik do siewu bezpośredniego Horsch z mechanicznym dozowaniem 
nasion. 

Dodatkową działalnością funkcjonującą od bieżącego roku (2022), opartą na produk-
tach pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, są sery domowej produkcji. 
Sery produkowane są z mleka pochodzącego prosto z udoju, niepasteryzowanego, 
posiadającego pełną florę naturalnych bakterii. Są to sery twarde tradycyjne oraz 
 z dodatkami m.in. żurawiną, czarnuszką, orzechami. Przygotowywane są one z około 
1000 litrów mleka tygodniowo. Państwo Kropidłowscy produkują sery we własnym go-

spodarstwie, na potrzeby społeczności 
lokalnej. Smak tak wyprodukowanych 
serów jest wyjątkowy i niepowtarzalny.

Fot. 111 Prasa silosująca Budisa Bagger – zapewnia prawidłowe ubicie materiału roślinnego

Fot. 112 Sery wyprodukowane w gospodarstwie Fot. 113 Sery twarde, żółte z wyjątkowymi składnikami
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Gospodarstwo rolne państwa 
Katarzyny i Tomasza Krzykow-
skich położone jest w Starych 
Polaszkach, w gminie Stara Ki-
szewa w powiecie kościerskim. 
Powierzchnia gospodarstwa 
to niespełna 10 ha. Wiodącą 
uprawą są trwałe użytki zielo-
ne, ogród warzywno-ziołowy 
oraz sad. 

Wieś Stare Polaszki znajdu-
je się na pograniczu Kaszub 
i Kociewia,  z dala od zgiełku 
miast, licznych zabudowań czy 
ośrodków przemysłowych. Tu-
taj głównymi bohaterami są lasy, łąki, jeziora i cisza przerywana szumem drzew czy 
śpiewem ptaków.  

W ramach dywersyfikacji źródeł dochodu, od 2019 roku pani Katarzyna wraz  
z mężem prowadzi obiekt o nazwie „Stare Polaszki 13”. Działalność turystyczna rozpo-
częła się w kompleksie trzech starannie wykończonych budynków, dysponujących trzy-
dziestoma miejscami noclegowymi, restauracją oferującą kuchnię regionalną, dwiema 
salami restauracyjno-konferencyjnymi oraz klimatyczną werandą, idealną na niewielkie 
przyjęcia rodzinne lub spotkanie biznesowe. Właściciele organizują również konferen-
cje, szkolenia, warsztaty, spotkania biznesowe czy integracyjne. Aranżowane są także 
kameralne wesela w urokliwych wnętrzach, z pysznym jedzeniem oraz świetną muzyką. 
„Stare Polaszki 13” to urokliwe miejsce, a zielone krajobrazy są pięknym tłem do zdjęć 
młodej pary.

15. Stare Polaszki - gospodarstwo rolne Katarzyna 
       i Tomasz Krzykowscy

Fot. 114 Widok na staw z lotu ptaka

Fot. 115 Budynek obiektu Stare Polaszki 13
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Cały obiekt to klimatyczne 
miejsce noclegowe i regionalna 
restauracja, w której wykorzy-
stywane są produkty pochodzą-
ce z własnego gospodarstwa. 
W  karcie restauracji znajdują 
się potrawy z lokalnych sezo-
nowych produktów, w tym wa-
rzyw z własnego warzywnika. 
Kompoty i przetwory przygo-
towane  z owoców zerwanych 
w sadzie, ponadto właściciele 
organizują dla chętnych gości 
wspólne przyrządzanie konfitur 
i innych zapraw. 

W 2022 roku, właściciele wpro-
wadzili innowacyjny produkt, 
jakim jest lemoniada z lawen-
dy uprawianej we własnym 
ogrodzie. 

Tereny gospodarstwa to raj dla 
wędkarzy. W gospodarstwie 
zlokalizowane są trzy zarybio-
ne stawy, w których można zło-
wić karpie, liny, płotki, a także 
szczupaka czy okonia. 

Właściciele obiektu umożli-
wiają gościom korzystanie ze 
sprzętu wędkarskiego znajdują-
cego się na miejscu w „Starych Polaszkach 13”, dzięki któremu goście mają możliwość 
samodzielnie złowić rybę, która zostanie przekazana kucharzowi w celu przyrządzenia 
świeżego i  wyśmienitego dania regionalnego. 

Fot. 116 Lokalne przetwory

Fot. 117 Staw do samodzielnego połowu ryb

Fot. 118 Zewnętrzne spa z widokiem na pola i łąki
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Kolejne uatrakcyjnienie oferty turystycznej na-
stąpiło w połowie lipca 2020 roku, kiedy uru-
chomiono zewnętrzne SPA, na które składa się 
sauna oraz ruska bania wraz z miejscem do 
relaksu po seansie z widokiem na bezkres pól  
i łąk. Seans w saunie wraz z aroma i światłotera-
pią oraz kąpiel w bani z ciepłą wodą, to niezwy-
kła forma odpoczynku i naturalnego, sielskiego 
relaksu, dla ciała i duszy w otoczeniu krajobra-
zu obszarów  wiejskich. Korzystanie przez gości 
z połączonych zabiegów dla ciała i duszy to do-
skonała forma ukojenia nerwów i zapomnienia 
o codziennym natłoku obowiązków. Do oferty 
odnowy biologicznej wprowadzone zostały rów-
nież masaże relaksacyjne, wykonywane przez 
masażystę w pokojach gości. Dzięki temu go-
ście mogą całkowicie się zrelaksować i oddać  
w ręce profesjonalisty, nie zaburzając spokoju  
i intymności innych osób. Fot. 119 Oferta turystyczna – zewnętrze spa

Fot. 120 Teren gospodarstwa Stare Polaszki 13
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Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazo-
we „Starych Polaszek 13” umożliwiające 
rozwój różnych form aktywności na tere-
nach wiejskich, są świetnie wykorzysty-
wane przez państwa Krzykowskich, któ-
rzy organizują wycieczki po Kaszubach, 
warsztaty kulinarne, wspólne grzybobra-
nie, grillowanie, pieczenie kiełbasek przy 
ognisku i wiele innych atrakcji. Korzy-
stając z atutu, iż w niedalekiej odległo-
ści od Starych Polaszek przepływa rzeka 
Wierzyca, organizowane  są spływy kaja-
kowe. Wierzyca należy do wartkich rzek, 
przypominając swoim reżimem rzeki gór-
skie, co dodatkowo podnosi atrakcyjność tej formy relaksu.

Państwo Krzykowscy w swoim gospodarstwie wyko-
rzystują innowacyjność w zarządzaniu i marketingu. 
Potencjalni klienci coraz częściej  szukają informacji 
o danym obiekcie na stronach internetowych, a do-
piero później decydują się na bezpośredni kontakt. 
Aby sprostać tym oczekiwaniom, a potencjalny klient 
mógł zapoznać się z ofertą, właściciele prowadzą 
stronę internetową obiektu „Stare Polaszki 13”. Stro-
na jednocześnie służy jako kanał informacyjny oraz 
miejsce wymiany korespondencji. Ponadto wykorzy-
stywana jest poczta elektroniczna (e-mail), a także 
fanpage w mediach społecznościowych. Prowadzone 
witryny internetowe wpływają na prestiż i nowocze¬-
sny wizerunek gospodarstwa.

Fot. 121 Relaks na łonie natury

Fot. 122 Ekologiczne warzywa z ogródka

Fot. 123 Teren gospodarstwa
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16. Trzebiatkowa - szkółka roślin Barbara i Grzegorz Ignasiak

Państwo Barbara i Grzegorz Igna-
siak pochodzą z woj. łódzkiego, 
gdzie przez ok. 10 lat zajmowali 
się wyłącznie uprawą zbóż i ka-
lafiora. Pan Grzegorz z wykształ-
cenia jest ogrodnikiem, a pani 
Barbara ukończyła historię, filo-
logię klasyczną i filologię angiel-
ską. Jest nauczycielem klas 1-3. 
W 2015 roku znaleźli atrakcyj-
ną nieruchomość na Kaszubach,  
a dokładnie w miejscowości Trze-
biatkowa (gmina Tuchomie). To 
właśnie tu postanowili się przenieść i założyć szkółkę roślin ozdobnych. Obecnie zaj-
mują się również produkcją rozsad warzyw, uprawą pomidora, ogórka i chryzantem 
pod osłonami. Posiadają ok. 3 ha gruntów ornych.

Pierwszym z innowacyjnych pomysłów było założenie rabaty bylinowo-trawowej przy 
szkółce. Została stworzona jako pewnego rodzaju eksperyment z nasadzeń z roślin, 
które znajdują się w ofercie szkółki. Należą do nich m.in. trawy oraz byliny wieloletnie. 

Fot. 124 Państwo B. G. Ignasiak

Fot. 125 Widok z lotu ptaka na szkółkę – fot. Danuta Pałubicka-Stenka
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Głównym celem była ob-
serwacja jak posadzone 
rośliny będą się zacho-
wywać w warunkach na-
turalnych, np. w czasie 
okresowych susz czy w wa-
runkach dużego nasyce-
nia wodą, gdyż niedaleko 
znajduje się zbiornik wod-
ny. Właściciele chcieli rów-
nież zdobyć doświadczenia  
w komponowaniu ze sobą 
różnych gatunków roślin, 
tak aby jak najlepiej dora-
dzać klientom w urządza-
niu swoich ogrodów. 

Pani Barbara jest osobą  
o wielu zainteresowaniach. 
Studiując wiedzę z zakre-
su ziołolecznictwa dotarła 
do informacji o holender-
skim projektancie ogro-
dów. Szkółkarz i autor wie-
lu książek ogrodniczych, 
Piet Oudolfie, preferuje  
w ogrodach nasadzenia 
przypominające naturę. Są 
to ogrody typu 4 pory roku. 

Ogrody, które tworzy Piet Outdolf są niezwykle piękne. Przypominają łąki, rozległe by-
linowe prerie, które wydają się 
być nietknięte ręką projektan-
ta. Rzeczywistość jest jednak 
zupełnie inna. Oudolf podkre-
śla, że w ogrodzie każda roślina 
musi znać swoje miejsce, a jego 
projekty są starannie przemy-
ślane i usystematyzowane. 

Fot. 127 Rabata bylinowo-trawowa

Fot. 128 Rabata bylinowo-trawowa

Fot. 126 Rabata bylinowo-trawowa



73

W każdą kompozycję powinny być wplecione takie elementy, które pozwolą utrzymać 
ozdobny charakter ogrodu przez możliwie najdłuższy czas. Dlatego kwintesencją wszel-
kich kompozycji są byliny  
i to nie tylko te, które rodzą 
kwiaty. Kwiaty w przypad-
ku wielu roślin pojawiają 
się tylko na dwa, trzy ty-
godnie, a potem znikają. 
Dlatego dobrze jest mieć 
rośliny, które mają w sobie 
coś więcej niż tylko kwiaty. 
Oprócz fazy, kiedy kwitną, 
mają też pozostać atrak-
cyjne w okresie jesiennym  
i zimowym. Mają się one 
przebarwiać, a owocostany 
mają być wyeksponowane. 
Stojące sztywno i dum-
nie rośliny, takie jak np. 
śmiałek darniowy, jeżówki, 
krwawniki, trzcinniki, ale też takie rośliny, które samoczynnie się zutylizują do wiosny, 
oczekują do tej pory roku. Są to przede wszystkim bardzo pospolite rośliny. Ogrody 
projektu pana Piet Outdolf 
zafascynowały panią Bar-
barę. Szkółka została ukie-
runkowana na produkcję 
roślin ozdobnych, które 
mogą pięknie się prezento-
wać przez cały rok. Kupu-
jący rośliny ze szkółki pań-
stwa Ignasiak, mogą mieć 
pewność, że są to rośliny, 
które z dużym prawdopo-
dobieństwem przyjmą się 
w ich ogrodach. 

Niewątpliwie najbardziej 
innowacyjnym pomysłem 
jest wprowadzenie dzia-
łalności  hortiterapii, czyli  
leczenia ogrodem. W 2022 
roku gospodyni ukończyła 
dodatkowe studia na kierunku hortiterapia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Po-
znaniu i wprowadziła do oferty gospodarstwa zajęcia edukacyjne na ten temat. Pani 
Barbara prowadzi zajęcia w szkołach i przedszkolach, ale przede wszystkim w swoim 
gospodarstwie, do którego z chęcią przyjeżdżają dzieci, młodzież szkolna, jak również 
osoby dorosłe. 

Fot. 129 Rabata bylinowo-trawowa

Fot. 130 Rabata bylinowo-trawowa

Fot. 131 Rabata bylinowo-trawowa
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W Polsce ogrodów terapeutycznych 
jest niewiele. Znajdują się głównie przy 
ośrodkach leczniczych. Stąd też zrodził 
się pomysł na założenie ogrodu terapeu-
tyczno-sensorycznego. Z takiego miej-
sca mogłyby korzystać osoby z różnymi 
dysfunkcjami, osoby z demencją, osoby 
starsze, dzieci z rożnymi problemami, 
młodzież szkolna i przedszkolaki. 

Ogród ten, który jest w trakcie realizacji, 
podzielony zostanie na grupy sensorycz-
ne. Rabata z roślin utworzona zostanie na 
podwyższeniu w kształcie okręgu. Zosta-
ną w niej umieszczone pewne elemen-
ty stałe, m.in. hotele dla owadów, które 
tworzone będą przez dzieci korzystające 
z warsztatów. 

Fot. 132 Rabata bylinowo-trawowa

Fot. 133 Rabata bylinowo-trawowa
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17. Kosobudy - firma AGROKOS Katarzyna Napiątek

Gospodarstwo rolne prowadzone przez państwa Katarzynę  
i Pawła Napiątek położone jest w powiecie chojnickim, w gmi-
nie Brusy, w miejscowości Kosobudy. Ukierunkowane jest na 
hodowlę trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Obecnie rol-
nicy utrzymują 40 loch. Patrzą jednak w przyszłość z obawą 
ze względu na niestabilny rynek cen wieprzowiny. Struktura 
zasiewów ukierunkowana jest na paszę dla posiadanego stada 
zwierząt. Liczba gruntów rolnych wynosi 30 ha, z czego na 
20. hektarach uprawia się zboża ozime i jare, a na 10. Hekta-
rach kukurydzę z przeznaczeniem na ziarno. Rolnicy posiadają 
własny kombajn do zbioru kukurydzy i suszarnię do suszenia zbóż, co pozwala obniżyć 
koszty produkcji. 

Od momentu przejęcia gospodarstwa od rodziców, rolnicy stawiają na rozwój. W 2015 
roku wybudowali tuczarnię, a wyposażenie zostało zakupione ze środków uzyskanych  
w ramach premii dla młodego rolnika. W 2016 roku złożyli wniosek o wsparcie w ra-
mach modernizacji gospodarstw rolnych. Inwestycję zrealizowano w 2017 roku. W tym 
czasie zostały zakupione: ciągnik o mocy 115 KM, opryskiwacz z nawigacją, agregat 
talerzowy, wyposażenie paszarni oraz silosy paszowe.

Fot. 134 Logo firmy

Fot. 135 Państwo Katarzyna i Paweł Napiątek

Fot. 136 Pokaz odmian kukurydzy
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Pan Paweł z żoną, w trosce o środowisko, zakupili wóz asenizacyjny z aplikatorem, aby 
ograniczyć straty azotu. Zakup został zrealizowany w 2021 roku przy pomocy środków 
na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami. 

Gospodarstwo należy do grupy producentów rolnych „Hybryd” Spółdzielnia Rolników, 
która skupia producentów trzody chlewnej.

Gospodarstwo zostało przejęte od rodziców Pana Paw-
ła - Ireny i Piotra. Rodzice prowadzili gospodarstwo od 
1983 roku i zajmowali się również produkcją ziemnia-
ków z przeznaczeniem na sadzeniaki. 

Pan Piotr bierze również czynny udział w życiu lokal-
nej społeczności. W latach 1988-2015 był radnym 
gminy Brusy. Sprawował funkcję sołtysa sołectwa Kosobudy w latach 1993-2015. Dzia-
ła również jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej, a w latach 1987-2016 sprawował 
funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosobudach. Zamiłowaniem do straży 
pożarnej zaraził go ojciec, który obecnie także jest członkiem OSP w Kosobudach.

Fot. 136 Pokaz odmian kukurydzy

Fot. 137 Pokaz odmian kukurydzy
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W 2016 roku gospodarze wspólnie  
z rodzicami rozpoczęli dystrybucję na-
sion firmy nasiennej Farmsaat. Firma 
ta może poszczycić się 30-letnią trady-
cją. Już w 1991 roku wyselekcjonowa-
ny został podstawowy materiał gene-
tyczny, który następnie przez lata był 
konsekwentnie doskonalony i rozwija-
ny. Do momentu dopuszczenia do ob-
rotu nowej odmiany mija przeciętnie 
więcej niż 10 lat. Pierwsza odmiana 
została wpisana do niemieckiego kata-
logu odmian w 2000 roku. 

Działalność dystrybucyjna prowadzona 
jest pod nazwą AGROKOS Katarzyna 
Napiątek. Firma zajmuje się pozyski-
waniem zamówień, promocją, rozsze-
rzaniem bazy klientów i dystrybucją 
materiału siewnego kukurydzy. Dodat-
kowo we własnym gospodarstwie Pań-
stwo Napiątek prowadzą poletka doświadczalne wybranych odmian kukurydzy firmy 
Farmsaat, z których na bieżąco publikują zdjęcia i materiały filmowe na swojej stronie 
na Facebooku. 

Każdego roku jesienią organizowany jest pokaz, 
na którym omawiane są odmiany kukurydzy 
oraz odbywa się zbiór z poletek doświadczal-
nych. Opracowane wyniki upraw są dostępne dla 
rolników i stanowią tym samym dobrą reklamę.  

Fot. 138 Kolekcja odmian kukurydzy

Fot. 139 Kolekcja odmian kukurydzy
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W roku 2021 roku został zorganizowany konkurs na najlepszy filmik pokazujący siew 
kukurydzy firmy Farmsaat. Zwycięzcy otrzymali materiał siewny: za pierwsze miejsce  
2 js, a za drugie 1 js nasion kukurydzy. Nasiona kukurydzy firmy Farmsaat wykorzy-
stywane są we własnym gospodarstwie, gdzie na glebach IV-V klasy uzyskują 12-13 t/
ha ziarna.

Dodatkowa działalność pozwala na dywersyfikację dochodów, które ulegają ciągłym 
wahaniom, z uwagi na niestabilne ceny tuczników. Firma AGROKOS prowadzona jest 
wspólnie z ojcem - Panem Piotrem, który całe zawodowe życie działał aktywnie w bran-
ży rolniczej, a po przekazaniu gospodarstwa zajął się dystrybucją nasion kukurydzy.

Państwo Napiątek planują rozszerzyć asortyment sprzedaży o materiał siewny zbóż. 
Kolejnym etapem rozwoju prowadzonej działalności będzie świadczenie usług rolni-
czych, m.in. siew i zbiór kukurydzy.

Fot. 138 Kolekcja odmian kukurydzy

Fot. 139 Kolekcja odmian kukurydzy
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Gospodarstwo pani Malwiny Rusak mieści się  
w miejscowości Konigort w powiecie chojnickim, 
w gminie Czersk. Jest malowniczo położone wśród 
lasów, w Borach Tucholskich przy Wielkim Kanale 
Brdy i rzece Brdzie. 

W skład gospodarstwa wchodzą grunty rolne o po-
wierzchni 5,4 ha, z czego 4,4 ha są dzierżawio-
ne. Pomysł chowu i hodowli kóz zrodził się na po-
czątku 2021 roku. Pierwsze kozy rasy saaneńskiej 
i alpejskiej zostały zakupione w lipcu 2021 roku.  
W kolejnych miesiącach został zakupiony kozioł 
rasy anglonubijskiej. Kozy mają bezpośredni do-
stęp do wybiegu, gdzie znajduje się specjalnie 
stworzony dla nich plac zabaw. 

18. Konigort - gospodarstwo rolne Malwina Rusak

Fot. 140 Kozy alpejskie

Fot. 141 Kozy alpejskie
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Pani Malwina zwraca szczególną uwa-
gę na racjonalne podejście chowu kóz 
zgodnego z ich naturalnym instynk-
tem. Koźlęta pozostają przy matkach 
w pierwszych miesiącach życia, po to 
by ograniczyć stres maluchów, a tym 
samym zapewnić zwierzętom dobry 
start w dorosłość. Dieta kóz oparta 
jest na żywieniu naturalnym. Zwie-
rzęta karmione są m.in. sianem, wa-
rzywami, ziołami, gałązkami drzew  
z własnego sadu, wysłodkami i zbo-
żami, które są uprawiane przy zasto-
sowaniu wyłącznie nawozów natural-
nych. Sposób żywienia przekłada się 
bezpośrednio zarówno na zdrowotność zwierząt jak i na jakość pozyskiwanego mleka. 
Pozawala to na produkcję serów najwyższej jakości. 

Fot. 140 Kozy alpejskie

Fot. 142 Kozy alpejskie

Fot. 143 Koźlę kozy alpejskiej Fot. 144 Koźlę kozy alpejskiej Fot. 145 Koźlę kozy alpejskiej Fot. 146 Budowa nowej koziar-
ni zima 2021-2022 z kozą al-
pejską

Fot. 147 Nowa koziarnia
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Gospodyni posiada również serowarnię, w której przetwarzane jest mleko wyprodu-
kowane w gospodarstwie. Wytwarza sery krótko i długo dojrzewające, jogurty, kefiry  
i masło. Produkty te są sprzedawane bezpośrednio z gospodarstwa  w ramach Krótkich 
Łańcuchów Dostaw Żywności. W drugiej połowie 2021 roku została zarejestrowana 
działalność RHD. Gospodarstwo jest jedynym producentem serów kozich w powiecie 
chojnickim.

Innowacyjne jest racjonalne podejście do gospodarowania. Chów zwierząt oparty jest 
na szanowaniu naturalnego instynktu zwierząt, co skutkuje wyższą zdrowotnością zwie-
rząt i dobrą jakością uzyskiwanego mleka. W gospodarstwie znajduje się również sad, 
poletko winorośli, ogród warzywny i owocowy. Nie zapomniano także o pszczołach, 
które przynoszą pożytek dla gospodarzy. To wszystko tworzy spójną całość, co pozwala 
na racjonalne gospodarowanie w zgodzie z otaczającą fauną i florą. Przynosi to korzyści 
zarówno dla ludzi jak i przyrody.

Głównym założeniem gospodarstwa jest życie w zgodzie z naturą. 

Fot. 148 Sery dojrzewające - różne etapy

Fot. 149 Serowarnia
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Fot. 150 Kozy saaneńskie

Fot. 151 Kozy saaneńskie z kozłem anglolubiński

Fot. 152 Malwina Rusak - właścicielka
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Kasia Mikulicz-Wendzinska i Karolina Mi-
kulicz to duet tworzący „Farmerki”, choć 
jak same przyznają, w niektóre prace na 
farmie angażuje się cała rodzina. W miej-
scowości Kołdowo, pod samym Człucho-
wem, założyły farmę kwiatową, na której 
zajmują się produkcją kwiatów ciętych 
uprawianych ekologicznie, na bazie kom-
postu i bez stosowania środków ochrony 
roślin.

Uprawa roślin ozdobnych jest jedną  
z najbardziej zintensyfikowanych upraw. 
Znaczna część kwiatów dostępnych  
w handlu pochodzi z plantacji zlokalizo-
wanych w Afryce i Ameryce Południowej. 
Uwarunkowane jest to m.in. cieplejszym 
klimatem i tańszą siłą roboczą, co prze-
kłada się na niższe koszty produkcji. 
Import kwiatów z tak odległych krajów 
generuje dużą emisję CO2 zarówno podczas transportu, jak i procesów chłodzenia 
roślin. Ponadto, aby kwiaty w dobrej kondycji przetrwały podróż od producenta do 
klienta (trwającą często kilka dni), nie-
zbędne jest stosowanie wydłużających 
ich trwałość środków chemicznych. W 
dobie zmian klimatycznych, kiedy pro-
dukty ekologiczne są coraz częściej po-
szukiwane przez konsumentów, warto 
także, oprócz żywności organicznej, ofe-
rować im ekologiczne kwiaty z lokalnych 
upraw. Rośliny ozdobne, pochodzące z ta-
kich plantacji są sezonowe, dostępne od 
wiosny do pierwszych przymrozków. Ich 
asortyment zmienia się wraz z porą roku, 
co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjny-
mi i wyczekiwanymi. Do najważniejszych 
zalet roślin, pochodzących z farm kwiato-
wych, można zaliczyć fakt, iż trafiają one 
do klienta w krótkim czasie, są ostoją i pokarmem dla organizmów pożytecznych,  
a przede wszystkim – do ich uprawy nie używa się środków ochrony roślin. 

19. Kłodowo - farma kwiatowa Kasia Mikulicz-Wendzicka  
                       i Karolina Mikulicz

Fot. 153 Piwonie

Fot. 154 Pole kwatowe
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Ta lokalność i ochrona środowiska są 
szczególnie ważne dla sióstr – Farme-
rek. Kasia w tym duecie jest artystką, 
florystką, a Karolina sama siebie nazy-
wa ‘ogarniaczką’ i dodaje, iż nigdy nie 
przypuszczała, że będzie pracować przy 
roślinach. Pomimo że sam temat farm 
kwiatowych pojawiał się w rozmowach 
sióstr już wcześniej, to pomysł na za-
łożenie farmy w Kołdowie zrodził się  
w czasie pandemii, a już 1 maja 2021 
roku zasadzone zostały pierwsze kar-
py dalii. Na powierzchni około 1000 m2 
znajdują się rośliny ozdobne (ok. 65% 
powierzchni zajmują gatunki jednorocz-
ne, a pozostałe 35% - byliny), maliny 
i warzywa (pomidory, dynie, cukinie, 
ogórki i ziemniaki – w większości na wła-
sny użytek oraz na większą skalę – czo- snek). W miejscu na działce, gdzie jeszcze 
niedawno uprawiano wyłącznie warzywa, ziemniaki, łubin oraz zboża, teraz znajdują 
się rabaty kwiatowe z roślinami z następujących grup:
• cebulowe: narcyzy, tulipany, jaskry, lilie, czosnki;
• byliny zimujące w gruncie: piwonie, orliki, kosaćce, pysznogówki, mikołajki, jeżówki,  
   krwawniki, gipsówka, maki;
• byliny niezimujące w gruncie: dalie, mieczyki;
• rośliny dwuletnie: naparstnice, goździki brodate;
• rośliny jednoroczne: cynie, goździki, floksy, ostróżki, lwie paszcze, kąkol, kosmosy,  
  zatrwiany, driakiew, astry, trawy, orlaje, celozje, lewkonie, groszki, słoneczniki  
   i szarłaty.

Rośliny na farmie rosną w różnych warunkach: susza, upał, chłód, silne deszcze  
i wiatr. Egzemplarze kwiatów tej samej odmiany nie są identyczne: zdarzają się krót-
sze i dłuższe, małe i duże, krzywe i proste. Słowem – takie jak w naturze. Pierwsze 
kwiaty zakupić można było bezpośrednio na farmie w 
formie bukietów lub pęczków różnych roślin, a także 
w formie suszu. Później po rośliny zgłaszać zaczęły 
się także dekoratorki i kwiaciarki. Często zdarza się 
też, że sama młoda para zgłasza się po kwiaty do 
samodzielnej dekoracji ich ślubu. Każdy otrzymuje 
dokładne instrukcje, jak dbać o bukiet, aby jak naj-
dłużej zachował świeżość. Dla Farmerek ważne jest, 
aby osoby, które pojawiają się na ich podwórku czu-
ły się nie jak klienci, a raczej jak goście i chyba ten 
cel udaje się osiągnąć – wiele osób przyjeżdżając po 
kwiaty znajduje chwilę, aby usiąść pod wiatą z wido-
kiem na ogród i porozmawiać. 

Fot. 155 Pole należące do gospodarstwa

Fot. 156 Logo farmy kwiatowej
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Jesienią, gdy planowane są zakupy na-
sion na kolejny sezon, inicjatywę przejmu-
je Kasia i wybiera spośród wielu gatunków  
i wielobarwnych odmian to, co powinno  
w kolejnym roku cieszyć się największym 
zainteresowaniem gości. Ważnym kryte-
rium doboru jest również czas kwitnienia 
poszczególnych roślin, tak aby móc zacho-
wać ciągłość dostaw od kwietnia do wrze-
śnia/października. Nasiona kwiatów i karpy 
dalii nabywają najczęściej za granicą, gdzie 
jest większy wybór odmian. Część nasion 
udaje się pozyskać z wysianych roślin. Są 
to nieliczne gatunki, ponieważ ogrodniczki 
bardzo dbają, by produkowane przez nie 
kwiaty były dobrej jakości, w typie danej 
odmiany. Zdarza się jednak, że kwiaty z za-
kupionych nasion nie odpowiadają wyglą-
dem tym z opakowania.

Jako młoda farma, nie mają jeszcze roz-
budowanego zaplecza i wykorzystują każ-
dą powierzchnię, jaka jest jeszcze wolna. 
Rozsady produkowane są na parapetach  
w domu oraz w małym tunelu foliowym, 
gdzie początkowo rosną jaskry, a później 
hartowane są sadzonki. Same Farmerki 
przyznają, że wiedzy o kwiatach uczyły się 
od podstaw w dużej mierze od rodziców, 
ciągle też zdobywają nowe informacje na 
temat uprawy roślin, trwałości pozbiorczej 
kwiatów i ich zastosowania w bukietach. 
Źródłem tej wiedzy są zarówno internet, 
zagraniczne artykuły (m.in. z USA, gdzie 
powstały pierwsze farmy), ale także własne 
doświadczenia. Eksperymentują również  
z metodami alternatywnymi dla maty szkół-
karskiej na rzecz ściółek organicznych (sło-
ma i siano) oraz uprawy na podwyższonych 
rabatach. Praca przy kwiatach, podobnie 
jak inne związane z rolnictwem, wymaga 
dużo pokory i cierpliwości wobec pogody  
i zmieniających się pór roku.

Fot. 156 Logo farmy kwiatowej

Fot. 157 Astry

Fot. 158 Cynie
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Farma, mimo że funkcjonuje dopiero drugi se-
zon, znalazła się w książce „Elementarz kwiato-
wy” Łukasza Marcinkowskiego i Radosława Be-
renta. W książce, oprócz podstawowej wiedzy 
na temat kwiatów, znajduje się mapa, na której 
wskazali kilkanaście farm uprawiających sezono-
we kwiaty cięte w Polsce, zlokalizowanych naj-
częściej pobliżu dużych aglomeracji miejskich,  
a wśród nich jako jedna z dwóch wymienianych 
na Pomorzu znajduje się farma z Kołdowa. Far-
merki nie boją się nowych wyzwań - w przyszło-
ści planują powiększyć farmę i założyć instalację 
nawodnieniową. 

Rośliny ozdobne towarzyszą ludziom od wieków, 
są piękną dekoracją, służącą wyrażaniu uczuć  
i upiększającą codzienne życie. Serdecznie za-
praszamy Państwa do odwiedzenia farmy kwia-
towej „Farmerki” od kwietnia, kiedy zakwitają 
narcyzy, do pierwszych jesiennych przymrozków, 
które kończą sezon na żywe kwiaty. 

Fot. 159 Dalie

Fot. 160 Kwiaty z farmy 
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W gminie Koczała, położonej na zachod-
nim skraju województwa pomorskiego, 
swoje gospodarstwo prowadzą państwo 
Kułynycz. Pan Jarosław właścicielem 
20-hektarowego gospodarstwa został  
w 1992 r., a 4 lata później dołączyła do 
niego Pani Aneta. Od tego czasu syste-
matycznie powiększają i rozwijają swo-
je gospodarstwo, które obecnie liczy ok. 
300 ha. Jak przyznaje właściciel, pomysł 
na produkcję ekologiczną zro-
dził się w 2009 r., gdy pojawił 
się problem ze sprzedażą zbóż, 
a ceny sięgały dna. W początko-
wym okresie część upraw stano-
wiły mieszanki traw z roślinami 
motylkowymi, których zadaniem 
było polepszenie struktury gleby 
oraz wzbogacenie jej w próchni-
cę. Obecnie większa część areału 
obsiana jest zbożami, głównie 
żytem, gryką oraz łubinem.

20. Koczała - gospodarstwo ekologiczne Aneta i Jarosław Kuły-
nycz

EKO STODOŁA KOCZAŁA - wszystko zostaje w rodzinie

Fot. 161 Logo firmy

Fot. 162 Stoisko sprzedażowo – promocyjne „Pomorskie Smaki” Aneta, 
Jarosław Kułynycz
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Prowadzenie gospodarstwa w systemie ekologicznym wymaga znacznie większych na-
kładów pracy niż w przypadku konwencjonalnego systemu uprawy. Bronowanie, kulty-
wacja, mechaniczne odchwaszczanie – wszystko to ma na celu przygotowanie stanowi-
ska wolnego od chwastów, w które trafiają nasiona roślin uprawnych. Następnie należy 
zadbać o odpowiednie zagęszczenie łanu, co również ogranicza rozwój chwastów. Ze 
względu na zakaz stosowania chemicznych środków ochrony roślin, uprawy ekologiczne 
w większym stopniu narażone są na rożnego rodzaju choroby i szkodniki, a także ano-
malia pogodowe. Ziarno po zbiorze jest czyszczone i dosuszane, aby następnie mogło 
trafić do europejskich młynów ekologicznych, gdzie służy do produkcji mąk i kasz.
Państwo Aneta i Jarosław od wie-
lu lat używali w swojej kuchni 
różnych olejów, pochodzących od 
dwóch producentów. W pewnym 
momencie stwierdzili, że nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby sami 
zaczęli produkować oleje z roślin, 
które uprawiają w swoim ekolo-
gicznym gospodarstwie. Działa-
nia w tym kierunku rozpoczęli od 
zakupu maszyn oraz wyposażenia 
pomieszczenia do tłoczenia w pro-
fesjonalny sprzęt. W pierwszym 
roku oleje tłoczyli z zebranego na 
ich polach ostropestu oraz lnianki 
siewnej (rydz), w kolejnym roku 
do asortymentu dołączył len ole-
isty. Następnie ofertę produktów 
poszerzyli o olej rzepakowy oraz 
konopny, do którego surowiec po-
zyskiwany jest od zaprzyjaźnione-
go rolnika, również prowadzącego 
produkcję ekologiczną. W tym roku 
planują uprawiać również konopie. 
Ze względu jednak na niską klasę 
bonitacyjną gleby (V oraz VI) czas 
pokaże, czy produkcja ta będzie  
w ich przypadku opłacalna.

Fot. 164 Prasa do tłoczenia oleju

Fot. 163 Oleje przygotowywane w gospodarstwie
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Swój asortyment wzbogacili o prze-
twory owocowe, pochodzące z drzew 
i krzewów, rosnących w ogrodzie 
przydomowym. W ofercie są w 100% 
naturalne przetwory z truskawek, śli-
wek, aronii, czarnych i czerwonych 
porzeczek. Jest też dziko rosnący 
czarny bez. Biały cukier zastępują 
ksylitolem i miodem rzepakowym. 
Rolnicy dbają, aby owoce, służące do 
produkcji przetworów, były świeże  
i dobrej jakości, co gwarantuje wyso-
ką zawartość cennych substancji od-
żywczych.

Zarówno oleje, jak i przetwory owo-
cowe sprzedawane są na rynku lokal-
nym oraz poprzez sprzedaż wysyłko-
wą, która w ostatnim czasie rozwija 
się bardzo dynamicznie. Swoje pro-
dukty wysyłają m.in. do Londynu. 

Fot. 167 Oleje przygotowywane w gospodarstwieFot. 166 Łuskane nasiona konopi

Fot. 165 Dżemy oraz konfitury produkowane w gospodarstwie
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Malownicze położenie gminy wśród lasów i jezior przyciąga turystów, którzy poszukując 
lokalnych, ekologicznych produktów często zaglądają do Eko Stodoły Koczała. Konsu-
menci w Polsce są coraz bardziej świadomi jakości produktów i zwracają uwagę, skąd 
pochodzi dany artykuł spożywczy i jaki jest jego skład. Państwo Kułynycz rozpoczęli 
również działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), jednakże jeśli 
prawdą okaże się, iż od 2022 r. gospodarstwa prowadzące RHD zobowiązane będą do 
ubezpieczenia w ZUS (a nie jak dotychczas w KRUS), wówczas w ich przypadku będzie 
to wiązało się z zaprzestaniem tej działalności, gdyż jak sami mówią: „koszty przewyż-
szą zyski”. Pomysły na swoją działalność czerpią „z życia”. Słuchają swoich klientów, 
ich pomysłów i życzeń, zastanawiają się, czego oni sami potrzebują. Wielu inspiracji 
dostarcza również Internet. Rolnicy są także aktywni na portalach społecznościowych, 
gdzie systematycznie dzielą się nowinkami i pokazują swoją pracę, dzięki czemu mogą 
mieć stały kontakt z klientami. Dobrze działa również „poczta pantoflowa” - coraz wię-
cej osób dowiaduje się o nich w ten sposób. Ostatnio swoje produkty oferują również na 
stronie internetowej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakładce „pomorski 
e-bazarek”.

Pod koniec 2020 r. państwo Kułynycz wzięli udział w konkursie organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego „Weki z pomorskiej spiżarni”, którego 
jednym z laureatów został produkt z ich gospodarstwa. 

Olej rydzowy uzyskał II miejsce w konkurencji ogólnej na najlepszy produkt lokalny 
(jako olej był na najwyższym miejscu, gdyż I miejsce zdobyły przetwory owocowe). 
Jednakże największym wyróżnie-
niem dla rolników są pozytywne 
opinie klientów tych stałych i tych 
nowych, którzy doceniają smak  
i jakość produktów ekologicznych 
z gospodarstwa „Eko – stodoła”.

e mail: ekostodola@poczta.fm
https://www.facebook.com/ekostodola/
https://www.instagram.com/ekostodola-
koczala/?hl=pl

Fot. 168 Sklepik firmowy
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POWIAT 
STAROGARDZKI
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Gospodarstwo rodzinne wraz z firmą znajduje się w województwie pomorskim, w po-
wiecie starogardzkim, w gminie Bobowo, w miejscowości Wysoka. Gospodarstwo rol-
ne prowadzi dwóch braci: Marcin i Błażej Dobrowolscy, natomiast prezesem firmy 
Biotrans jest Agnieszka Dobrowolska - żona Pana Marcina. 

Gospodarstwo zostało przekazane przez ojca. Bracia posiadają wspólnie około 140 
ha gruntów rolnych. Na posiadanym areale sieją głównie zboża, rzepak oraz kuku-
rydzę na zielonkę. W gospodarstwie prowadzony jest również chów bydła opaso-
wego w ilości ok. 150 sztuk. Go-
spodarstwo prężnie się rozwija 
oraz korzysta z dofinansowań  
z funduszy zewnętrznych. Ostatnio 
przeprowadzono modernizację bu-
dynku, w którym przebywa bydło, 
by zwiększyć możliwość hodowli. 

Fot. 169  Sprzęt wykorzystywany do rozwiezienia osadu na pola - autor 
Magdalena Rzóska

Fot. 170 Pracownicy Biotrans - autor Magdalena Rzóska

21. Wysoka - gospodarstwo rolne Marcin i Błażej Dobrowolscy
       - firma Biotrans Agnieszka Dobrowolska
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Główną innowacją,zastosowaną w gospodarstwie jest założona w 2019 roku firma.  
BIOTRANS DOBROVOLSCY zajmuje się transportem, odbiorem oraz zagospodarowa-
niem odpadów ściekowych wapiennych, popiołów i kompostów na terenie północnej 
Polski. Firma posiada wiele certyfikatów, a Prezes spółki jest członkiem Polskiej Izby 
Ekologii.

Firma otwiera się również na działalność społeczną i charytatywną. Jest bardzo 
aktywna w mediach społecznościowych, gdzie upowszechnia wiele aspektów pro-
ekologicznych dostępnych dla każdego, w trosce o środowisko naturalne. Spół-
ka współpracuje z ogromną ilo-
ścią rolników. W formie umowy 
konsorcjum opracowuje plan 
nawożenia osadem oraz jego 
zagospodarowanie na polu rol-
nika. Osad jest traktowany jak 
nawóz i po części może go sku-
tecznie zastąpić. Firma, po wie-
lu latach stosowania na swoich 
polach osadu, zauważyła korzy-
ści wynikające z jego stosowa-
nia. Plony roślin są stabilniejsze,  
a kondycja roślin oraz ich przezi-
mowanie lepsze. Państwo Dobrowolscy poszli o krok dalej i mogą pochwalić się 
także opatentowanym procesem przetwarzania odpadów na nawóz wapienny pod 
nazwami Wapmar, Wapmar Maxi i Wapmar Mini. 

Fot. 171 Sprzęt wykorzystywany do rozwiezienia osadu na pola - autor Magdalena Rzóska

Fot. 172 Pracownicy firmy Biotrans - autor Magdalena Rzóska



96

Gospodarstwo i firma doskonale się rozwijają i wzajemnie uzupełniają. Firma 
współpracuje z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. 
Trwają również prace nad kolejnym nawozem, który będzie pozyskiwany z osadów 
ściekowych. W dzisiejszych czasach ważne jest, aby gospodarstwo miało możli-
wość zamienników nawozów przy tak wysokich cenach. Firma BIOTRANS DOBRO-
VOLSCY została w roku 2022 roku uhonorowana tytułem Wicemistrza Wojewódz-
twa Pomorskiego w kategorii: Firma, w konkursie „AgroLiga 2022”.

Fot. 173 Sprzęt wykorzystywany do rozwiezienia osadu na pola - autor Magdalena Rzóska

Fot. 174 Sprzęt wykorzystywany do rozwiezienia osadu na pola - autor Magdalena Rzóska
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Fot. 175 Sprzęt wykorzystywany do rozwiezienia osadu na pola - autor Magdalena Rzóska

Fot. 176 Biotrans Dobrovolscy - autor Magdalena Rzóska
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22. Junkrowy - gospodarstwo rolne Emilia i Andrzej Armatowscy

Państwo Emilia i Andrzej Ar-
matowscy prowadzą gospo-
darstwo rolne w Junkrowach, 
w powiecie starogardzkim. 
Jest to gospodarstwo ro-
dzinne. Ojciec pana Adama 
gospodarował na powierzch-
ni 21 ha oraz prowadził ho-
dowlę owiec, bydła i trzodę 
chlewną. 

Ze względów ekonomicz-
nych i wskutek częstych 
zmian przepisów prawa, go-
spodarze postanowili spe-
cjalizować się w produkcji 
trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Państwo Armatowscy postawili na intensywny 
rozwój gospodarstwa i w kolejnych latach powiększyli areał gruntów rolnych o 69 hek-
tarów.

Właściciele wybudowali od podstaw dwie chlewnie, na 2,4 tys. tuczników każda.  
W sumie, w jednym rzucie produkują ok. 4,8 tys. tuczników.

Fot. 178 Gospodarstwo państwa Armatowskich

Fot. 177 Widok na gospodarstwo z lotu ptaka
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W obu chlewniach znajduje się instalacja do 
żywienia zwierząt na mokro, składająca się  
z mieszalnika sterowanego komputerowo  
o pojemności 9 tys. litrów, dwóch zasobników 
na komponenty wilgotne, zbiornika na wodę 
oraz linii technologicznej do zadawania pasz. 
Silosy i zbiorniki są automatycznie napełnia-
ne składnikami paszy, a komputer dozuje je 
zgodnie z krzywą żywieniową. Najpierw do 
mieszalnika pobierana jest woda, później pa-
sze sypkie, a na koniec kiszone ziarno kukury-
dzy i prefiksy. Składniki są mieszane i pompa 
podaje paszę do koryt – wyjaśnia Andrzej Ar-
matowski.

Chlewnie są wyposażone w wygodne kojce  
z tworzywa sztucznego o długości 8,5 m i sze-
rokości 2,3 m, w długie koryta oraz poidła ze 
stali nierdzewnej. W jednym kojcu mieści się 
25 tuczników - mniej niż w przypadku żywie- nia na sucho. Pasza zadawana jest trzy 
razy dziennie. Na 25 zwierząt przypada jedno poidło.

W 2019 roku zostały oddane do użytku dwie kolejne tuczarnie. Te obiekty wyposażone 
są w paszociąg do żywienia tuczników na sucho. W jednym kojcu mieści się 50 zwierząt. 
Mogą korzystać z czterech poideł na kojec i z paszy dozowanej do woli.

We wszystkich obiektach zastosowano mechaniczną wentylację kominową sterowaną 
komputerowo. Wloty powietrza umieszczono na bocznych ścianach, a zanieczyszczone 
powietrze usuwane jest przez kominy wentylacyjne, w których pracują wentylatory na-
pędzane energooszczędnymi silnikami elektrycznymi. Brak zasilania uruchamia alarm 
w telefonach hodowców.

Fot. 180 Gospodarstwo państwa Armatowskich

Fot. 179 od lewej Emilia Armatowska, Andrzej Armatowski, 
Sylwia Chyła-Sandak (kierownik PZPR Starogard Gdański)
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Tuczniki we wszystkich 
obiektach utrzymywane są 
na betonowych rusztach. 
Nieczystości trafiają do ka-
nałów gnojowych o głębo-
kości 1,2 m, skąd siłą grawi-
tacji spływają do zbiorników 
na gnojowicę znajdujące się 
poza chlewniami. Pojemność 
okrągłych zbiorników, które 
mają 30 m średnicy i 5 m 
wysokości, wystarcza na je-
den cykl tuczu.

Rolnicy sprzedają rocz-
nie ok. 30 tys. zwierząt,  
w trzech rzutach. 

Kilka miesięcy temu na dachu chlewni w gospodarstwie w Junkrowach właściciele 
założyli instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW. Od 2021 roku mają też instalację 
posadowioną na gruncie o takiej samej mocy Dzięki tej inwestycji obniżone zostały ra-
chunki za energię elektryczną o ok. 80 procent. Najwięcej energii elektrycznej zużywa 
się  na produkcję i dystrybucję pasz oraz na wietrzenie chlewni.

Fot. 181 Zwierzęta gospodarskie

Fot. 182 Zwierzęta gospodarskie
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Państwo Armatowscy zbierają w stawie wodę opadową spływającą z budynków i po-
dwórka. Zbiornik jest obsadzony roślinami i ogrodzony. Woda jest gromadzona i uży-
wana do podlewania ogrodu i mycia maszyn.

Państwo Armatowscy w 2022 
roku w konkursie „Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne” za-
jęli pierwsze miejsce w wo-
jewódzkim etapie konkursu, 
zaś w XIX Ogólnokrajowym 
Konkursie  „Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne” zajęli 
drugie miejsce.

Fot. 184 Zwierzęta gospodarskie

Fot. 183 Zwierzęta gospodarskie
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23. Mały Miłobądz - gospodarstwo rolne Marek i Paweł Jacniaccy

W gospodarstwie rodzinnym Marka i Paw-
ła Jacniackich z Małego Miłobądza (gmi-
na Tczew, powiat tczewski) prowadzona 
jest produkcja roślinna. Struktura upraw 
przedstawia się następująco: pszenica ozi-
ma – 43 % użytków rolnych, rzepak ozi-
my – 28 %, burak cukrowy 8 %, kukury-
dza cukrowa i groszek cukrowy po 7 %, soja 
 i fasola szparagowa ok 4%. Dywersyfikacja 
produkcji rolnej przede wszystkim zabez-
piecza przychód gospodarstwa, jak również 
ma korzystne oddziaływanie na środowisko 
glebowe, może także skutecznie chronić 
uprawy przed szkodnikami i rozwojem cho-
rób, czy wirusów na plantacjach. Te działa-
nia pozwalają na adaptację gospodarstwa do 
zmieniających się warunków klimatycznych.  
W gospodarstwie poszukiwane są nowe roz-
wiązania pozwalające poprawić strukturę 
gleby, zmniejszyć koszty, zwiększyć odpor-
ność roślin na suszę.

Prowadzone są działania, pozwalające dą-
żyć do założonych celów np. korzysta się  
z doradztwa w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin, co 3 lata wykonywane są 
analizy gleby, wapnowanie gleb kwaśnych, 
co roku kupowany jest kwalifikowalny mate-
riał siewny, a w przypadku rzepaku ozimego 
wybierane są tylko najnowsze odmiany hy-
brydowe. W związku z tym, że w sąsiedztwie 
posiadanych pól uprawnych znajdują się licz-
ne rowy wykonywane są prace, utrzymujące 
rowy w drożności. Jest to konieczne do pra-
widłowej retencji. Prawidłowemu utrzymaniu 
warunków wodnych sprzyja także głęboszo-
wanie po uprawach grochu i fasoli.

Fot. 185 Rzepak strip till po pszenicy

Fot. 186 Rzepak strip till po fasoli
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Do najnowszej innowacji w gospodarstwie  
można zaliczyć bezorkowy system upra-
wy i siewu – strip-till. System ten zapewnia 
spulchnianie pasów do głębokości warstwy 
korzeniowej przy jednoczesnym stosowaniu 
nawożenia okołonasiennego. W ten sposób 
stwarzane są optymalne warunki do wscho-
du roślin, dzięki uzyskaniu dobrze przygoto-
wanego podłoża. Pomiędzy rzędami pozosta-
wia się pasy z nietkniętą ziemią, w których 
jest dużo materii organicznej wzbogacającej 
rośliny w substancje pokarmowe oraz za-
pewniające wilgoć. Z wykonanych w innych 
gospodarstwach uprawach wynika, że ten 
uproszczony system uprawy przyczynia się 
do wzrostu plonu o 15-20 %. 

Wschodzące rośliny, dzięki szerokim między-
rzędziom i optymalnej obsadzie są zdrow-
sze, lepiej odżywione i dobrze rozkrzewione. 
W związku z tym, że wraz z siewem stosu-
je się nawożenie można zauważyć wyraźną 
oszczędność w nawozach wieloskładniko-
wych stosowanych przed siewem. Warto też 
wskazać na mniejsze zużycie paliwa przy 
systemie bezorkowym, gdzie na ciężkich 
glebach w gospodarstwie, zużycie było dużo 
większe, a w obecnym czasie przy tak wy-
sokich cenach oleju napędowego wręcz nie-
zbędne jest szukanie oszczędności w kosz-
tach uprawy. W bieżącym roku  w systemie 
strip till zasiano 55 ha rzepaku, część po 
pszenicy, a część po fasoli. W obydwu przy-
padkach są bardzo równe wschody. Pozosta-
łe 60 ha zasiano metodą tradycyjną po gro-
chu, w celu porównania. 

Fot. 187 Rzepak strip till 4 dzień

Fot. 188 Strip till
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Fot. 187 Rzepak strip till 4 dzień

Fot. 188 Strip till

Rodzinne gospodarstwo rolne Grażyny i Jacka Wiaduch znajduje się w Gogolewie,  
w gminie Gniew (powiat tczewski). Gospodarstwo prowadzone jest wspólnie z synem 
Damianem. Uprawiane grunty położne są w malowniczych terenach doliny rzeki Wie-
rzycy. Oprócz doliny Wierzycy występują również fragmenty pagórkowatej i zalesionej 
wysoczyzny morenowej. 

W związku z tym, że gleby w gospodarstwie są bardzo zróżnicowane nie ma możli-
wości, by uprawiać jedynie pszenicę i rzepak. Dlatego uprawia się także pszenżyto 
ozime, jęczmień ozimy, groch oraz żyto. Taka struktura upraw umożliwia prowadzenie 
hodowli trzody chlewnej. W celu dywersyfikacji dochodów utrzymuje się 25 macior  
w cyklu zamkniętym. Maciory utrzymywane są na płytkiej ściółce, natomiast tuczniki 
na głębokiej. Taki system utrzymania generuje powstawanie obornika i gnojówki, któ-
re są cennym nawozem.

Ostatnimi czasy gospodarstwo stawia na innowacyjne rozwiązania, mające na celu 
zwiększenie oszczędności oraz korzystny wpływ na środowisko i klimat. Pierwszym 
innowacyjnym rozwiązaniem był siew rzepaku ozimego w uprawie uproszczonej. 
Maszyną wykorzystywaną do takiej uprawy jest specjalistyczny agregat uprawowy 
z siewnikiem. Charakterystyczne redlice 
zapewniają równomierne i intensywne 
wymieszanie resztek pożniwnych i gno-
jówki. Z kolei powierzchniowe wymie-
szanie resztek zwiększa żyzność gleby  
i chroni ją przed erozją, co ze względu 
na dużą ilość gruntów położonych na te-
renach pagórkowatych jest korzystne dla 
gleby. 

W tym roku zdecydowano się na upra-
wę rzepaku w systemie strip-till. Jest to 
nowoczesny system uprawy polegają-
cy na spulchnieniu pasa gleby bez jego 
odwracania. Uprawa polega także na 
połączeniu siewu z zastosowaniem na-
wozów mineralnych, co przekłada się 
na zmniejszenie zużycia nawozów jak 
i materiału siewnego. Szacuje się, że zu-
życie nawozów wieloskładnikowych na 1 
ha, zmniejszyło się o połowę poprzez za-
stosowanie nawożenia około nasiennego. 

24. Gogolewo - gospodarstwo rolne Grażyna i Jacek Wiaduch

Fot. 189 Pompa ciepła



106

Mimo że na obecną chwilę uprosz-
czone systemy uprawy mają więcej 
przeciwników niż zwolenników, tak  
w gospodarstwie dowodem na to, że ta 
uprawa jest opłacalna są osiągane śred-
nie plony: pszenica ozima 6,5 - 7,5 t/ha, 
rzepak ozimy - 3,5 - 4 t/ha, pszenżyto 
ozime - 6,0 t/ha, jęczmień ozimy 7,5 t/h, 
żyto ozime - 3 t/ha. Są to plony, któ-
re były porównywalne do uzyskiwanych 
przy uprawie tradycyjnej, bardziej cza-
sochłonnej i podczas której zużywa się 
więcej paliwa. Dodatkowo systemy upra-
wy uproszczonej zwiększają pojemność 
wodną gleby, dzięki czemu rośliny lepiej 
reagują na niekorzystne warunki atmos-
feryczne, np. długotrwałą suszę.

Dodatkową  innowacją w gospodar-
stwie jest zakup wozu asenizacyjne-
go z aplikatorem doglebowym. Część 
świń utrzymywana jest na płytkiej 
ściółce, a powstająca gnojówka jest stosowana w uprawach. Aplikator doglebo-
wy redukuje straty azotu z nawozów naturalnych, zwiększając jego wykorzystanie  
przez rośliny uprawne. 

Ponadto w 2022 r. założono w gospodarstwie instalację fotowoltaiczną o mocy 39 kW. 
Dzięki tej inwestycji zostały obniżone rachunki za energię elektryczną, która w du-
żej mierze wykorzystywana jest w budynkach inwentarskich (wentylacja mechaniczna, 
system przygotowania i zadawania pasz). Kolejną inwestycją, która została zrealizowa-
na w gospodarstwie po uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej jest pompa ciepła, która 
służy do ogrzania domu mieszkalnego. Przewiduje się, że przy obecnych cenach węgla 
instalacja zwróci się w ciągu 2 lat. 

Innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie państwa Wiaduch już w tak krótkim okresie 
ich funkcjonowania pokazują, że warto w nie inwestować, ponieważ w namacalny spo-
sób przyczyniają się do zmniejszania kosztów przy jednoczesnym korzystnym wpływie 
na środowisko.

Fot. 190 Aplikator doglebowy
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Gospodarstwo rolne państwa Doroty i An-
drzeja Sobocińskich zlokalizowane jest  
w miejscowości Solnica, w powiecie nowod-
worskim na Żuławach. Zostało utworzone  
w 1989 roku, na bazie gospodarstwa An-
drzeja Sobocińskiego o powierzchni 7,15 ha. 
W kolejnych latach sukcesywnie zwiększano 
areał gospodarstwa poprzez zakup gruntów 
rolnych. Obecnie państwo Sobocińscy go-
spodarują na 90 ha ziemi własnej oraz 230 
ha dzierżawy.

Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja roślinna. W gospodarstwie stosowany 
jest płodozmian, a uprawiane gatunki roślin dają wysokie plony. Przykładowo: pszeni-
ca ozima – 8-10 ton/ha, rzepak ozimy – 4,5 – 5 ton/ha, jęczmień ozimy browarny – 7 
– 8 ton/ha,  burak cukrowy – 80 ton/ha, kukurydza słodka – 12 – 18 ton/ha, groszek 
konserwowy – 6 – 8 ton/ha. Wdrożono także uprawę trawy nasiennej – kostrzewy 
czerwonej. 

Największym osiągnięciem gospodarstwa rolnego jest sprawne zarządzanie dają-
ce najbardziej ekonomiczne i racjonalne wykorzystanie jego zasobów, w tym ziemi  
i sprzętu rolniczego.

25. Solnica - gospodarstwo rolne Dorota i Andrzej Sobocińscy

Fot. 191 Maszyna wykorzystywana w gospodarstwie

Fot. 192 Maszyna wykorzystywana w gospodarstwie
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Innowacje  w gospodarstwie rolnym oparte są 
na precyzyjnej technice z zastosowaniem na-
wigacji GPS w maszynach rolniczych takich 
jak: ciągniki, siewniki, opryskiwacz, kombajn. 
Ciągniki mają wbudowaną antenę satelitarną. 
Zastosowanie anteny pozwala na osiągnięcie  
w pełni powtarzalnej absolutnej dokładności RTK 
+/- 2,5 cm, a moduł kompensacji terenu czu-
wa, aby skłony boczne i nierówności terenu nie 
wpłynęły negatywnie na dokładność. Dodatkowe 
moduły dają możliwość połączenia z przyłączoną 
maszyną rolniczą, kontrolę jej sekcji roboczych 
czy automatyczne kierowanie ciągnikiem. Jedną 
z technik jaką dostarczają technologie satelitar-
ne jest jazda automatyczna po linii prostej lub 
równoległej do granicy. 

Fot. 194 Pan Andrzej Sobociński

Fot. 193 Pan Andrzej z synem podczas przygotowania 
siewnika do prac polowych
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W tej technice ciągnik z siewnikiem porusza się 
automatycznie po wyznaczonej linii, dzięki  syste-
mowi GPS, który na monitorze komputera rysuje 
mapę pola wykonanego przejazdu. Innym sposo-
bem na określenie tras przejazdu jest objechanie 
pola przed wykonaniem zabiegu, które wyznacza 
granicę pola, na której maszyna ma pracować tzw. 
obrys pola. Na podstawie tego obrysu aplikacja  
w terminalu sterującym określi trasy poszczegól-
nych przejazdów. Zaprojektowane i przebyte przez 
ciągnik z maszyną trasy można zapisać, aby od-
twarzać je potem np. na potrzeby pielenia między-
rzędzi w przypadku punktowego siewu kukurydzy, 
buraków czy innych roślin. Jazda automatyczna 
umożliwia zachowanie pełnej szerokości roboczej 
siewnika, a tym samym unikanie omijaków oraz 
nakładek. Przekłada się to na wzrost wydajności 
pracy. Unika się przy tym niepotrzebnych strat ma-
teriału siewnego. Jest to istotne w dobie wzrastają-
cych kosztów materiału siewnego. Ponadto dzięki, 
prowadzeniu agregatu za pomocą technik GPS, znaczniki w siewniku nie są potrzebne. 

Przydatnym rozwiązaniem w technice siewu z wykorzystaniem nawigacji GPS jest wy-
łączanie poszczególnych sekcji w siewniku punktowym lub redlicy w siewniku uniwer-
salnym. Dzieje się to kiedy elementy te znajdą się poza granicą pola lub na obszarze 
już obsianym. 

Fot. 195 Monitor GPS wbudowany z hydromotorem 
w ciągniku JOHN DEERE 8530

Fot. 196 Monitor GPS wbudowany z hydromoto-
rem w ciągniku JOHN DEERE 8530
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W przypadku siewników punktowych jest 
to możliwe dzięki wyłączeniu elektryczne-
go napędu poszczególnych sekcji. Natomiast  
w uniwersalnych siewnikach zamykane są 
elektrozawory zamykające przewód nasien-
ny danej redlicy. Moment wyłączenia, a na-
stępnie włączenia poszczególnych sekcji i re-
dlic jest określany za pomocą sygnału GNSS 
(nawigacji satelitarnej). Funkcja ta o nazwie 
Section Control jest dostępna na terminalach 
obsługujących siewniki.

Opryskiwacz również ma wbudowany system GPS, która nie tylko pozwala ograniczyć 
czas potrzebny na wykonanie zabiegów, 
ale także znacząco zwiększa ich efek-
tywność. Poprzez ograniczenie nakładek 
i omijaków do minimum oszczędza się 
środki produkcji. 

W kombajnie podstawą systemu pracy 
jest odbiornik sygnału satelitarnego oraz 
antena mocowana na dachu. Ich zada-
niem jest wyznaczenie pozycji kombajnu 
na polu, a to umożliwia bardzo dokładne 
prowadzenie w łanie. Poprzez skonfigu-
rowanie z ciągnikiem ciągnącym przy-
czepę, umożliwiony jest wysyp zebra-
nego zboża na przyczepę w momencie 
zapełnienia zbiornika kombajnu.

Fot. 198 Właściciel gospodarstwa – Andrzej Sobociński

Fot. 197 Zamontowana antena GPS na ciągniku JOHN 
DEERE 8530

Fot. 199 Prace polowe
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Gospodarstwo rolne pań-
stwa Izabeli i Dariusza Ko-
strzewskich zlokalizowane 
jest w miejscowości Brzózki  
w gminie Nowy Staw w po-
wiecie malborskim na Żuła-
wach. Powierzchnia gospo-
darstwa wynosi około 300 
ha.

Głównym kierunkiem pro-
dukcji jest produkcja ro-
ślinna. W gospodarstwie 
stosowany jest płodozmian,  
a uprawiane gatunki roślin 
dają wysokie plony. Przykła-
dowo: pszenica ozima – 8,5-10 ton/ha, burak cukrowy - 80 ton/ha, kukurydza cukro-
wa - 16-20 ton/ha, groszek zielony - 7-9 ton/ha, fasola szparagowa 13-15 ton/ha. 
Rolnik prowadzi dodatkową pozarolniczą działalność gospodarczą - usługi transporto-
we.

Największym osiągnięciem gospodarstwa rolnego jest sprawne zarządzanie dają-
ce najbardziej ekonomiczne i racjonalne wykorzystanie jego zasobów, w tym ziemi 
i sprzętu rolniczego. Zbyt płodów rolnych ułatwia rolnikowi przynależność do Grupy 
Producentów Warzyw „Fasgro”.

26. Brzózki - gospodarstwo rolne Izabela i Dariusz Kostrzewscy

Fot. 200 Państwo Izabela i Dariusz Kostrzewscy

Fot. 201 Prace polowe na systemie GPS - precyzyjny siew zbóż
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W 2004 roku został zakupiony pierwszy  nowy ciągnik o mocy 155 KM. Wówczas był to 
bardzo komfortowy ciągnik. Posiadał klimatyzowaną kabinę i przekładnię powershift, 
która umożliwiała zmianę biegów pod obciążeniem bez używania sprzęgła. W kolej-
nych latach zakupiony został 
nowy ciągnik o mocy 230 KM 
z przekładnią bezstopniową  
i z system nawigacji GPS. Po 
pierwszym roku pracy z na-
wigacją dostrzeżono znaczne 
oszczędności, co przekonało 
właścicieli do stosowania in-
nowacyjnego precyzyjnego 
rolnictwa na szerszą skalę. 
Od tego momentu państwo 
Kostrzewscy kupują maszyny 
wyposażone w systemy nawi-
gacji GPS takie jak np. jaz-
da równoległa czy sterowanie 
sekcjami maszyn. 

Bardzo udaną inwestycją był opryskiwacz precyzyjny z systemem GPS. Automatyczny 
system sterowania sekcjami opryskiwacza wykorzystuje położenie GPS i zapisuje opry-
skany obszar, aby automatycznie wyłączyć każdą z sekcji opryskiwacza nachodzącą na 
obszar już opryskany. Ponadto możliwe jest zaprogramowanie regulacji wydatkowania 
cieczy roboczej zależnie od prędkości pojazdu. Gospodarze posiadają również precyzyj-
ny rozsiewacz nawozów. Jest to urządzenie wyposażone w komputer z automatyczną 
dawką wysiewu nawozów mineralnych oraz system GPS.

Obecnie w gospodarstwie pracują 4 ciągniki, w których są zamontowane systemy GPS. 

Fot. 203 Innowacyjne ciągniki stosowane w gospodarstwie

Fot. 202 Monitory zamontowane w ciągniku do jazdy równoległej i zarządzania 
sekcjami
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Ostatnio wprowadzoną in-
nowacją w gospodarstwie 
rolnym jest ciągnik oparty 
na wysoce zaawansowa-
nych systemach GPS i PLM 
CONNECT INTELIGENCE. 
Ciągnik z systemem PLM 
CONNECT INTELIGENCE 
posiada kabinę zapewnia-
jącą najbardziej komforto-
we i praktyczne środowi-
sko pracy oraz elementy 
sterujące nowej generacji, 
całkowicie intuicyjne. Moż-
na je łatwo dostosować 
do wykonywanych zadań. 
System pozwala na zdalną 
kontrolę pracy maszyny zza biurka: na laptopie lub w aplikacji w telefonie. Można w ten 
sposób monitorować wszystkie parametry ciągnika takie jak: obciążenie silnika, tem-
peraturę cieczy, spalanie w danym momencie. Ponadto można monitorować parametry 
wykonywanej pracy, np. prędkość poruszania, wydajność pracy w hektarach na godzinę, 
powierzchnia na której została wykonana praca, weryfikacja na jakim polu ciągnik pra-
cuje. 
W systemie PLM CONNECT INTELIGENCE można utworzyć strefy, w których dana ma-
szyna ma pracować. Jeżeli operator wyjedzie poza Systemy GPS i PLM CONNECT INTE-
LIGENCE umożliwiają kontrolę, gdzie w danym momencie maszyna pracuje. 

Fot. 204 Rozsiewacz z systemem GPS

Fot. 205 Precyzyjny siew zbóż na systemie GPS



116

Fot. 207 Państwo Kostrzewscy

Fot. 206 Prace polowe - uprawa pola pod zasiewy

Właściciele wybudowali rów-
nież magazyn zbożowy z inno-
wacyjnym systemem wentylacji 
ziarna. Zmagazynowane zboże 
jest napowietrzane od posadzki,  
w której są zamontowane otwory 
wentylacyjne. Przez otwory wtła-
czane jest powietrze w pryzmę 
ziarna. Ma to na celu przewietrzenie  
i schłodzenie ziarna, aby zachować 
odpowiednie parametry jakościo-
we składowanych zbóż. Magazyn 
zbożowy wyposażony jest w cen-
tralny system umożliwiający pracę 
poszczególnych kanałów wentyla-
cyjnych w podłodze. System ten 
umożliwia dłuższe przechowywa-
nie ziarna w magazynie, przy za-
chowaniu odpowiednich parame-
trów jakościowych.
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27. Starynia – Grupa Producentów Warzyw Fasgro sp. z o.o.

Fasgro sp. z o.o. jest uznaną organizacją producentów owoców i warzyw. Siedziba 
spółki znajduje się w miejscowości Starynia, w gminie Lichnowy, w powiecie malbor-
skim. Organizacja zrzesza obecnie 47 producentów rolnych. Prezesem Zarządu Fasgro 
sp. z o.o. jest Pan Zbigniew Puzio, a wiceprezesem Pan Marcin Puzio. Obaj Panowie są 
jednocześnie producentami rolnymi, udziałowcami spółki. 

Fasgro specjalizuje się w produkcji grochu na zielono, fasoli szparagowej i kukurydzy 
cukrowej dla przetwórstwa. Posiada bogaty, specjalistyczny park maszynowy i wy-
korzystuje najnowocześniejsze technologie uprawy roślin. Zastosowane rozwiązania 
logistyczne zapewniają terminowy zbiór surowca wysokiej jakości i dostarczenie go do 
odbiorcy w wymaganym czasie. 

Spółka zatrudnia na stałe 14 pracowników. W sezonie intensywnych prac zatrudniane 
są dodatkowe osoby. Dzięki dobrej organizacji pracy, każda z pracujących osób ma 
wyznaczone cele i zadania, co zapewnia sprawne działanie całości. 

Spółka Fasgro została powołana z inicjatywy pięciu rolników, aktem założycielskim  
z dnia 22 listopada 2010 r. Podstawą jej utworzenia była baza i doświadczenie rol-
ników z regionu Żuław, produkujących warzywa dla przetwórstwa, w tym głównie 
groch na zielono i fasolę szparagową. Celem rolników było rozwiązanie problemów 
z jakością i terminowością zbiorów oraz uniezależnienie się od sprzętu i kombajnów 
zakładów przetwórczych. 

W 2011 r. Fasgro wystąpiła o pomoc finansową do Agencji Modernizacji i Restruktury-
zacji Rolnictwa i po jej otrzymaniu zaczęła rozwój swojej bazy sprzętowej. W 2016 r. 
spółka została uznana jako Organizacja Producentów Owoców Warzyw. Obecnie teren 
działania organizacji to przede wszystkim powiat malborski, ale obejmuje też powia-
ty: nowodworski, tczewski i elbląski. Produkcja prowadzona jest na powierzchni ok. 2 
tys. ha. W 2022 r. firma zebrała groch na zielono z areału 945 ha, fasolę szparagową 
z 450 ha oraz kukurydzę cukrową z 377 ha.

Uzyskano średnią wydajność 8,84 t/ha grochu i 17,55 t/ha kolb kukurydzy. Warunki 
pogodowe w tym roku nie sprzyjały uprawie fasoli szparagowej, stąd uzyskane plony 
były niskie i wyniosły średnio 9,47 t/ha (we wcześniejszych latach plony fasoli kształ-
towały się na poziomie ok. 12 t/ha).

Fot. 208 Sprzęt wykorzystywany w gospodarstwie
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Łącznie spółka Fasgro w 2022 r. do-
starczyła do zakładów przetwórczych 
19 tys. ton surowca, co czyni ją jed-
nym z największych w Polsce północ-
nej producentów świeżych warzyw,  
z przeznaczeniem głównie na mrożon-
ki. Odbiorcami surowca są Warmińskie 
Zakłady Owocowo – Warzywne w Kwi-
dzynie, Suszarnia Warzyw Jaworski  
w Dobrym Mieście oraz firma Rollux  
z Gronowa Elbląskiego

W kolejnych latach działalności planta-
torzy zrzeszeni w spółce Fasgro rozwi-
jali i udoskonalali park maszynowy i po-
szerzali asortyment produkcji. Obecnie dysponują sprzętem wysokiej klasy, o dużej 
wydajności,zapewniającym odpowiednią jakość uprawy gleby, siewu, ochrony i zbioru 
roślin oraz transportu surowca. Jest to niezbędny element sprawnego i wydajnego 
systemu pracy w Fasgro. Sprzęt został zakupiony z dofinansowaniem ze środków UE 
oraz z własnych funduszy udziałowców. Ze względu na wysokie koszty jego nabycia 
i utrzymania indywidualny producent rolny nie jest w stanie samodzielnie wyposażyć 
swoje gospodarstwo w sprzęt takiej klasy. W chwili obecnej w posiadaniu Fasgro są 
m. in. kombajny do zbioru grochu i fasoli oraz specjalistyczny kombajn do zbioru kolb 
kukurydzy cukrowej, przyczepy przeładowcze, ciągniki rolnicze i siodłowe naczepy 
ciężarowe, pług, mulczer, maszyna do rozkładania agrowłókniny, siewnik punktowy, 
wagi najazdowe i ładowarki teleskopowe.

Sprzęt, którym dysponuje Fasgro oraz bardzo dobra znajomość warunków glebowych, 
uzyskana w wyniku długoletniej współpracy z producentami rolnymi, stale poprawiają 
wydajność i jakość pracy. Warto w tym miejscu wspomnieć także o organizacji zbioru, 
o sposobie w jaki wszystkie elementy tego procesu współgrają ze sobą i jaki wpływ 
na to mają maszyny zastosowane do wykonywania danej pracy. Pracownicy Fasgro 
pracują na wysokiej klasy sprzęcie, co usprawnia pracę i pozwala zwiększyć jej wy-
dajność. Kombajny gąsiennicowe, jakie używanesą do pracy, przewyższają znacznie 
moc i wydajność kołowych. 

Fot. 209 Maszyna wykorzystywana w gospodarstwie

Fot. 210 Prace polowe



119

Fot. 209 Maszyna wykorzystywana w gospodarstwie

Umożliwiają pracę w bardzo złych 
warunkach pogodowych, kie-
dy to kombajny kołowe nie mają 
możliwości wjechania na pole. 
Wydajność pracy takiego kom-
bajnu pozwala na wykonanie  
w ciągu 1 godziny pracy zbio-
ru 1 ha groszku, 0,8 ha fasoli 
szparagowej i 1,5 ha kukurydzy  
w kolbach. Do tak sprawnej pracy 
przyczyniają się również używa-
ne naczepy z systemem osi pęd-
nych tylnych, które ograniczają 
czas potrzebny do załadunku. Za-
montowany system walking floor daje z kolei wielką przewagę przy transporcie ze-
branego zbioru z powodu nie ugniatania surowca podczas wysypu. Czas rozładunku 
jest trochę dłuższy, ale zbiór jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Naczepa z systemem walking floor posiada ruchomą podłogę, zbudowaną z listew, 
zwykle w ilości 12 lub 24 szt. Są one umieszczone na całej długości podłogi. Kon-
strukcja jest wyjątkowo szczelna i wytrzymała. Przyczepa jest rozładowywana po-
przez przemieszczanie się materiału. Na początku wyładunku tylna klapa otwiera 
się i włącza się silnik hydrauliczny. Porusza on połowę dolnej części przyczepy wraz  
z przednią ścianą przesuwną i popycha surowiec do tyłu. W środkowej części znajdu-
je się jeszcze jeden siłownik hydrauliczny, który włącza się i napędza tylko przednią 
ścianę przesuwną.

Producenci rolni, zrzeszeni w grupie Fasgro, otrzymują wszechstronne wsparcie, od 
kontraktacji plonów i zaopatrzenia w materiał siewny, przez opiekę agronoma nad 
plantacją, po organizację zbioru i dostarczenie surowca do przetwórni. Ceny zbytu są 
zawsze takie same dla wszystkich 
członków organizacji. Praca agro-
nomów jest niezbędnym czynni-
kiem współpracy między spółką  
a rolnikiem, zapewniającym uzy-
skanie wysokich plonów o naj-
wyższej jakości. Rola producen-
ta rolnego polega na stosowaniu 
wymaganego materiału siewnego, 
odpowiedniej agrotechniki, ochro-
ny i nawożenia roślin. Fasgro sto-
suje metody produkcji przyjazne 
dla środowiska, bliskie zasadom 
produkcji integrowanej. 

Zbiory prowadzone są w bardzo krótkim czasie. Groch zbierany jest od czerwca do 
lipca, fasola od lipca do końca września, a kukurydza do końca września. W 2022 r. 
całość zbioru dokonana została w bardzo krótkim czasie, tj. w okresie od 27 czerwca 
do 23 września. Odpowiednia organizacja zbioru zapewnia dostarczanie surowca do 
przetwórni w wymaganym terminie. Wymaga to precyzyjnego zaplanowania produk-
cji, w sposób gwarantujący optymalny termin dojrzewania i zbioru surowca u wszyst-
kich członków grupy. 

Fot. 211 Maszyna wykorzystywana w gospodarstwie

Fot. 212 Maszyna wykorzystywana w gospodarstwie
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Jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ okno zbiorcze jest tu bardzo krótkie, szcze-
gólnie w przypadku grochu. Surowiec musi trafić do przetwórstwa prosto z pola, w cią-
gu kilku godzin po zbiorze (groch po 2-5 godzinach, fasola po 8-12 godzinach). Stąd 
tak ważna jest nie tylko odpowiednia technologia uprawy ale także logistyka produkcji 
i zbioru. 

Pracownicy i udziałowcy Fasgro systematycznie poszerzają swoją wiedzę i umiejęt-
ności z zakresu nowoczesnych i innowacyjnych technologii uprawy fasoli, grochu  
i kukurydzy. Ciągłe doskonalenie zawodowe, w połączeniu poszerzaniem i unowocze-
śnianiem parku maszynowego, prowadzone są w jednym celu: aby warzywa miały jak 
najlepszą jakość.

Fasgro każdego roku wykonuje badania laboratoryjnie potwierdzające wysoką jakość 
produktów. Badana jest również woda używana do nawadniania pól. Rolnicy prowadzą 
zapisy wszystkich wykonywanych zabiegów w uprawach, są kontrolowani przez Pań-
stwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wspólna praca i wymiana doświad-
czeń pozwoliła na ujednolicenie i optymalizację elementów technologii uprawy i zbioru 
warzyw w poszczególnych gospodarstwach. 

Grupa posiada również poletka doświadczalne, na których testowane są nowe odmiany 
groszku, fasoli i kukurydzy cukrowej oraz prowadzone są doświadczenia z nawadnia-
niem roślin. Podjęte były również próby zastosowania biologicznych środków ochrony 
roślin. Chodzi tu przede wszystkim o wykorzystanie larw i poczwarek kruszynka do 
ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką. 

Spółka Fasgro stale dąży do pogodzenia interesów swoich plantatorów z wymaganiami 
firm przetwórczych. Posiada długoterminowe umowy współpracy i zawiera każdego 
roku nowe umowy na dostawy, w zależności od sytuacji na rynku. Ceny są przeważnie 
zagwarantowane przed końcem roku poprzedzającego rok siewu i zbioru. 

Grupa Producentów Warzyw Fasgro sp. z o.o. jest przykładem owocnej współpracy 
między rolnikami i wieloma podmiotami związanymi z produkcją rolną i przetwór-
stwem surowców. Pokazuje, że wspólne działanie i wspólna zespołowa praca może 
przynosić wymierne korzyści, jest motywacją do rozwoju i poszerzania horyzon-
tów. Współpraca na poziomie lokalnym przyczynia się do obniżania stopy bezrobocia  
w regionie, do rozwoju rolnictwa i promowania naszych krajowych produktów. Produk-
ty Fasgro są dostępne we wszystkich krajach Europy oraz w USA i krajach arabskich.

Fot. 213 Prace polowe
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Na Żuławach we wsi Kamienica, 
znajduje się gospodarstwo prowa-
dzone przez niezwykle kreatyw-
nych rolników, których można na-
zwać rolnikami-menadżerami. Jest 
to gospodarstwo państwa Grażyny 
i Włodzimierza Kapuścińskich, któ-
rzy gospodarzą wspólnie z synem 
Tomaszem oraz jego żoną Małgo-
rzatą. 

Przygoda gospodarzy z rolnictwem 
zaczęła się w 1984 roku od przeję-
cia 17. hektarowego gospodarstwa 
po rodzicach. Możemy tu mówić  
o wielopokoleniowej tradycji. Go-
spodarstwo w miarę możliwości zarówno finansowych, jak i podaży ziemi, było suk-
cesywnie powiększane. Motywacją do tych działań było rolnicze wykształcenie pana 
Włodzimierza oraz rodzinna tradycja. Państwo Kapuścińscy do pracy w gospodarstwie 
zachęcali swoje dzieci i obecnie pomaga im syn Tomasz, który ma bardzo duże do-
świadczenie w prowadzeniu produkcji rolnej. Czynnie wspiera go żona Małgorzata. 

Łączna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie to około 64 ha, w tym 54 ha 
gruntów własnych. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja roślinna. Średnio  
w roku uprawiane jest 34 ha pszenicy ozimej, 11 ha buraków cukrowych, 11 ha rzepa-
ku ozimego, 6 ha lnu oleistego i 2 ha czosnku. Uzyskiwane  plony oscylują w granicach 
85 dt/ha pszenicy ozimej, 800 dt / ha buraków cukrowych, 45 dt/ha rzepaku ozimego, 
35 dt /ha lnu, 80 dt/ha czosnku. Do uprawy wybierane są gatunki roślin, które dają 
najwyższy dochód oraz umożliwiają optymalny rozkład prac agrotechnicznych w ciągu 
okresu wegetacyjnego. 

W gospodarstwie państwa Kapuścińskich przez wiele lat odbywały się pokazy rolnicze 
organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pokazy dotyczyły nowych odmian 
roślin oraz różnych nowinek technologicznych. Dzisiaj, w dobie cyfryzacji, automaty-
ki i szeroko rozwiniętej techniki, gospodarstwo państwa Kapuścińskich nie pozostaje  
w tyle. Rolnicy wprowadzają coraz to nowsze, bardziej udoskonalone urządzenia i ma-
szyny rolnicze, a także innowacyjne technologie produkcji, 
które wpływają na szybszy rozwój gospodarstwa.  

28. Kamienica - gospodarstwo rolne Grażyna 
       i Włodzimierz Kapuścińscy

Fot. 214 Siewnik do czosnku
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Rolnictwo to nie tylko źródło dochodu, ale też 
wielka pasja państwa Kapuścińskich. Dba-
jąc o obecny stan i przyszłość gospodarstwa 
poprzez stosowanie najnowocześniejszych 
technologii i innowacji, które wpływają na ra-
cjonalizację kosztów produkcji oraz poprawę 
jakości plonów, nie zapominają o konieczno-
ści ochrony środowiska i zapobieganiu zmia-
nom klimatu. 

Maszyny rolnicze, które są na wyposażeniu 
gospodarstwa, pozwalają na prowadzenie 
tzw. gospodarstwa precyzyjnego. Państwo 
Kapuścińscy posiadają szczegółowe dane 
dotyczące zróżnicowania swoich gruntów  
i zmienności poszczególnych stanowisk. 
Pozwala to na maksymalne wykorzystanie 
potencjału całego areału oraz sprzętów wy-
posażonych w systemy GPS, służących do 
mapowania pól. 

Pani Grażyna i Pan Włodzimierz zaopatrzyli się w opryskiwacz z systemem GPS, dzię-
ki któremu uzyskują cenną wiedzę dotyczącą danego sezonu oraz mogą praktycznie  
i efektywnie zastosować tę wiedzę do planowania zasiewów w kolejnych latach. 

Nowej generacji opryskiwacz i rozsiewacz nawozów we współpracy z GPS-em pozwala 
na znaczne ograniczenie nakładów na tzw. „chemię”, co przekłada się również na ochro-
nę środowiska naturalnego. 

Pan Tomasz korzysta również z drona pozwalającego na lustrację plantacji na odległość.
Wykorzystuje wszystkie możliwości tego urządzenia z kamerą 4K, która umożliwia lu-
strację pól i analizowanie dokumentacji fotograficznej na ekranie monitora. Dron jest 
pomocnym urządzeniem, gdyż gospodarze nie zawsze mogą wszędzie być i dotrzeć,  
a także wyłapać wszelkie szkody wyrządzone przez dziki lub inne zwierzęta. Dzięki 
temu urządzeniu mogą interweniować oraz chronić swoje uprawy. Ponadto w przypad-
ku wystąpienia szkód, w bardzo prosty i jasny sposób można wyliczyć jaka powierzch-
nia jest dotknięta uszczerbkiem. W gospodarstwie państwa Kapuścińskich znajduje się 
opryskiwacz polowy nowej generacji, kombajn jednorzędowy do czosnku, sadzarka ku-
bełkowa, orkan do ścinania górnych części czosnku na wysokość około 15 cm i obci-
narka korzeni - maszyna do pielęgnacji, zbioru i przygotowania czosnku do sprzedaży.

Fot. 215 Praca przy wysiewie czosnku
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Pan Tomasz Kapuściński od kilku lat spe-
cjalizuje się w uprawie czosnku. Opracował  
i sukcesywnie doskonali technologię uprawy 
tej rośliny, dzięki czemu uzyskuje wysokie 
plony. Zadbał o odpowiednie zaplecze go-
spodarcze, urządzenia do suszenia czosnku, 
a także właściwe zasoby siły roboczej. Dla-
tego też równolegle do plantacji towarowej 
prowadzi plantację nasienną, która pozwa-
la na pozyskanie materiału sadzeniowego 
na rok następny. Gospodarstwo dysponu-
je odpowiednimi urządzeniami do uprawy  
i zbioru. Oprócz standardowych urządzeń są 
również takie maszyny specjalistyczne do 
uprawy czosnku. 

Innowacyjnym produktem wytwarzanym w gospodarstwie jest czarny czosnek. Tech-
nologia pozyskiwania czarnego czosnku pochodzi z Korei. To właśnie koreańska kultura 
udoskonaliła sztukę fermentacji, wznosząc jej produkty na inny, nowy poziom. Czarny 
czosnek właściwościami odpowiada czosnkowi pospolitemu, jednak proces fermentacji 
sprawia, iż zawarte w nim substancje odżywcze są łatwiej dostępne dla organizmu. 
Czarny czosnek chętnie wykorzystywany jest w kuchni azjatyckiej jako dodatek do po-
traw. Wpływa na poprawę ich smaku oraz wartości zdrowotnych.
 
Wśród właściwości czosnku czarnego na uwagę zasługują:
- działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze - może być stosowany jako naturalny an-
tybiotyk,
- dzięki obecności fitoncydu allicyny oraz substancji zwanej garlicyną zapobiega miaż-
dżycy,
- dzięki zawartości magnezu obniża ciśnienie krwi,
- zmniejsza objawy dławicy piersiowej, choroby, która może pojawić się w następstwie 
miażdżycy,
- zapobiega rakowi prostaty.,
- wzmacnia odporność w okresach przeziębień,
- stanowi źródło wapnia, magnezu, siarki, cynku i żelaza,
- dzięki obecności siarki, która wchodzi w skład aminokwasów metioniny i cysteiny bu-
dujących strukturę włosów, korzystnie wpływa na skórę włosy i paznokcie.

Fot. 216 Czarny czosnek
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Wyprodukowanie czarnego czo-
snku w warunkach domowych nie 
jest trudne, ale bardzo kosztowne 
i czasochłonne. Potrzebujemy pie-
cyka lub piekarnika, żaroodporne-
go naczynia, folii aluminiowej oraz 
głównego bohatera w postaci całej 
główki, nieobranego z łupin czosn-
ku pospolitego. Główkę wkładamy 
do naczynia i całość bardzo szczel-
nie owijamy aluminiową folią, co 
zabezpieczy produkt przed dosta-
niem się niepożądanych organi-
zmów, a jednocześnie nie pozwoli 
ulotnić się nieprzyjemnemu zapa-
chowi wytworzonemu podczas fer-
mentacji. Naczynie umieszczamy 
w piekarniku nagrzanym do tem-
peratury 60 st. C i czekamy 40 dni. 
Państwo Kapuścińscy posiadają 
specjalistyczne urządzenia do pro-
dukcji czarnego czosnku i wpisali 
go do swojej oferty.  Producentów 
tego zbawiennego dla organizmy 
produktu jest bardzo niewielu.  
W powiecie malborskim pan To-
masz Kapuściński jest jedynym 
producentem czarnego czosnku.

Oprócz pracy w gospodarstwie, pan Tomasz prowadzi również pozarolniczą działalność 
gospodarczą w ramach, której świadczy usługi mini koparką, zajmuje się przygotowa-
niem terenów pod zagospodarowanie lub tworzenie ogrodów. Z usług pana Tomasza 
mogą skorzystać prywatni inwestorzy, ale sam wykonawca nie wyklucza współpracy  
z większymi firmami. 

Gospodarstwo w Kamienicy jest gospodarstwem rozwojowym. Ciężka praca właścicieli 
i pasja płynąca z serca daje wiele pożytku wszystkim. Gospodarstwo na Żuławach, 
może być przykładem dla wielu rolników. 

Fot. 217 Termos do fermentacji

Fot. 218 Czarny czosnek
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29. Żuławka - gospodarstwo rolne Aleksander Szymański

Gospodarstwo rolne pana Alek-
sandra Szymańskiego znajdu-
je się na terenie wsi Żuławka 
Sztumska w gminie Dzierzgoń,  
w powiecie sztumskim. 

Pan Aleksander obecnie posiada 
ponad 100 ha upraw oraz specja-
lizuje się w hodowli trzody chlew-
nej rasy Polska Biała Zwisłoucha, 
w systemie zamkniętym. Rasa 
ta charakteryzuję się wysoką li-
czebnością miotów, dobrym wy-
korzystaniem paszy, dużą zawartością mięsa w tuszy oraz wysoką mlecznością. 

Struktura zasiewów na polach jest typowa dla gospodarstw polskich. W jej skład wcho-
dzą pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy, kukurydza i groch. 

Fot. 219 Aleksander Szymański – właściciel gospodarstwa

Fot. 220 Opryskiwacz firmy Horsch
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Fot. 221 Maszyna wykorzystywana w gospodarstwie

Fot. 222 Uprawa rzepaku ozimego

Park maszynowy jest nowoczesny 
i dobrze wyposażony. Do własnej 
dyspozycji pan Aleksander posia-
da ciągniki o mocy 200 KM, 190 
KM oraz 125 KM. Ponadto korzy-
sta z kombajnu zbożowego John 
Deere 1550. Posiada również nie-
zbędne urządzenia, takie jak opry-
skiwacz firmy Horsch model AX  
o pojemności 3800 l i maksymal-
nej szerokości roboczej 30m. Wła-
ściciel przyznaje, że pomimo lek-
kiej konstrukcji zawieszenie jest 
wyjątkowo odporne na skręcanie. 
W związku z tym idealnie nadaje się do automatycznego prowadzenia belki. Opryski-
wacz daje także możliwość zmiany kąta ustawienia belki polowej (np. w formie tzw. ja-
skółki), ustawienie odległości belki od poziomu łanu, jak i pochylenia całej belki. W jego  
wyposażeniu znajduje się także nowoczesny rozsiewacz. Wszystkie posiadane maszyny 
wyposażone są w technologie GPS.

W związku z tym idealnie nadaje się do automatycznego prowadzenia belki. Opryski-
wacz daje także możliwość zmiany kąta ustawienia belki polowej (np. w formie tzw. ja-
skółki), ustawienie odległości belki od poziomu łanu, jak i pochylenia całej belki. W jego 
wyposażeniu znajduje się także nowoczesny rozsiewacz. Wszystkie posiadane maszyny 
wyposażone są w technologie GPS.
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Koncepcja precyzyjnego 
rolnictwa, w tym nawoże-
nia, podlega bardzo dy-
namicznemu rozwojowi. 
Wiąże się to bezpośred-
nio z postępem w dziedzi-
nie nawigacji satelitarnej, 
zmiennego dawkowania 
nawozów, mapowania plo-
nów oraz precyzyjnego prowadzenia maszyn rolniczych. Na podstawie mapy plonów 
zróżnicowanych w obrębie pola, właściciel planuje  zabiegi nawożenia i ochrony roślin. 

Pan Aleksander w kontekście bezprecedensowych wyzwań XXI wieku jest skupiony na 
swoim nadrzędnym celu, jakim jest  poprawa zrównoważenia i rentowności produkcji 
roślinnej. Osiąga go poprzez demokratyzację dostępu do monitoringu satelitarnego 
oraz tworzenie intuicyjnych i skalowalnych narzędzi. Zdjęcia satelitarne pozwalają na 
ocenę zmienności łanu w obrębie pół uprawnych. Możliwe jest określenie względnej 
zmienności potencjalnego plonu, a tym samym potrzeb nawożenia, w tym azotem. 
Pozwala to w pewnym zakresie dostosować dawkę nawożenia. 

Występują jednak pewne ograniczenia związane między innymi z:
- brakiem dostępności dobrej jakości zdjęć satelitarnych w czasie zachmurzenia, 
- zróżnicowaną siłą i charakterem zależności pomiędzy plonami upraw, a wartościami 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). 

Zależy ona od daty uzyskania zobrazowania satelitarnego, przebiegu pogody oraz wła-
ściwości konkretnego pola (rodzaj gleby i ukształtowanie terenu).

Fot. 223 Gospodarstwo rolne pana Szymańskiego z lotu ptaka

Fot. 224 Pole uprawne
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Satelitarny monitoring upraw 
ułatwia kontrolę ich aktualnego 
stanu na poszczególnych polach 
oraz planowanie zabiegów agro-
technicznych. Obserwacja zróżni-
cowanej kondycji roślin ma miej-
sce w obrębie każdego pola - od 
siewu do zbioru. Kalendarium 
upraw, zabiegów i innych wyda-
rzeń umożliwia archiwizację tych 
informacji, a także ich integrację z danymi na temat przebiegu wzrostu upraw i po-
gody. Na podstawie zdjęć satelitarnych optymalizuje się ilość i miejsce poboru prób 
glebowych. 

Gospodarstwo bierze czynny udział w różnych doświadczeniach polowych w dziedzinie 
skuteczności działania nowoczesnych środków ochrony roślin.
 
Właściciel gospodarstwa chętnie wprowadza w swoją praktykę rolniczą wszelkie nowe, 
innowacyjne rozwiązania. Jest otwarty na eksperymenty związane z produkcją roślin-
ną, co pozwala na prężny i dynamiczny rozwój. 

W 2022 zostały założone panele fotowoltaiczne. W niedalekiej przyszłości planowany 
jest  również zakup większego siewnika pozwalającego na prace na glebach ciężkich. 
 

Fot. 225 Wnętrze maszyny wyposażonej w system GPS

Fot. 226 Kombajn zbożowy John Deere
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Gospodarstwo pana Mateusza Kuleckie-
go znajduje się we wsi Sadłuki, w gminie 
Mikołajki Pomorskie w powiecie sztum-
skim. Obecnie na 218. hektarach pan 
Mateusz prowadzi produkcję roślinną 
oraz zwierzęcą. W gospodarstwie pro-
wadzona jest hodowla trzody chlewnej 
w cyklu zamkniętym. Utrzymywanych 
jest obecnie 20 loch rasy Złotnickiej Bia-
łej objętej Programem Ochrony Zaso-
bów Genetycznych.

W gospodarstwie od 2008 roku rozpo-
częto testowanie uprawy bezorkowej. 
W tamtym momencie była to decyzja 
spontaniczna, spowodowana uszkodze-
niem pługu w czasie prac polowych.  
W efekcie połowa rzepaku ozimego zo-
stała posiana po uprawie bezorkowej,  
a połowa z zastosowaniem orki. Zbiory 
w 2009 roku pokazały, iż mimo różnic 
widocznych na polach jesienią i wiosną, plony były wyrównane. Wtedy to zapadła de-
cyzja o całkowitym  przejściu na uprawę bezorkową. Podstawą wykorzystywanego do 
tej uprawy sprzętu jest agregat siewny Vaderstad zakupiony w 2015 roku, a w 2020 
roku zmodernizowany o możliwość wysiewu hydraulicznego.

30. Sadułki - gospodarstwo rolne Mateusz Kulecki

Fot. 227 Pan Mateusz Kulecki

Fot. 228 Agregat siewny Vaderstad
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W gospodarstwie od wielu lat stosowane jest zmianowanie roślin z dużym udziałem 
grochu jako rośliny przerywającej następstwo zbóż po sobie. Groch jest rośliną rela-
tywnie tanią w uprawie, poprawiającą strukturę gleby, dzięki bakteriom brodawko-
wym wiąże azot atmosferyczny, jest objęty dopłatami do roślin białkowych. Ponadto 
Pan Mateusz wykorzystuje go w żywieniu trzody chlewnej, zastępując nim całkowicie 
stosowanie soi. Przedsiewnie, pod zboża wysiewane po grochu nie stosuje nawozów 
azotowych, jedynie na wiosnę aplikuje maksymalnie 160 kg N/ha. W rzepaku ozimym 
wysiewanym po grochu stosuje 100 do 150 kg/ha polifoski na jesieni oraz sam nawóz 
azotowy na wiosnę w maksymalnej dawce 160 kg czystego składnika na hektar. Od 
wielu lat całą słomę pozostawia na polach, co wpływa korzystnie na strukturę gleby. 
W dbałości o utrzymanie gleby w dobrej kulturze, pan Mateusz od lat regularnie prze-
prowadza badania gleby pod kątem zasobności w azot, potas, fosfor, magnez i wapń.

Zastosowane w gospodarstwie rolnictwo precyzyjne polega na mapowaniu gleb. Dlate-
go regularne badanie gleby, w miarę możliwości w regularnych odstępach czasu, jest 
wymogiem dobrej praktyki rolniczej. Samo badanie fizykochemiczne okazuje się być 
już dzisiaj niewystarczające. Cyfrowe mapowanie gleby oznacza tworzenie kompu-
terowych map typów i właściwości gleb. Wiąże się ono z generowaniem bazy danych 
dotyczącej przestrzennej informacji o glebie. Bazę taką tworzy się w oparciu o badania 
polowe i laboratoryjne gleby, w połączeniu z czynnikami środowiskowymi poprzez ich 
relacje ilościowe. Mapy glebowe służą przede wszystkim do oceny stopnia zróżnicowa-
nia środowiska glebowego. W przeciwieństwie do starszych metod badawczych, obec-
ne pozwalają na uwzględnienie zmienności gleby z jaką mamy do czynienia w obrębie 
jej struktury. 
 

Fot. 229 Widok gospodarstwa z lotu ptaka
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Mapy pokazują różnorodność pola, 
raportują uzyskane dane, dostarcza-
ją narzędzi do analizy porównawczej,  
a także obrazują na przykład to, gdzie 
wydajność upraw jest najwyższa,  
a gdzie najniższa, a także określają 
podstawy zmienności na polu. Porów-
nanie danych z kilku lat pozwala ziden-
tyfikować właściwości gleby na dużych 
obszarach i intensyfikować nawożenie 
w miejscach, w których jest to szcze-
gólnie potrzebne. Mapy zachowuje się 
i analizuje by plony były coraz bardziej 
efektywne poprzez dostarczanie wiedzy 
rolnikowi o obszarach mniej i bardziej 
wydajnych na polach oraz o czynnikach hamujących wzrost plonów.

Fot. 230 Kombajn wyposażony został w wagę

Fot. 231 Siew rzepaku w ściernisko
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W gospodarstwie pana Mateusza już od kilku lat korzysta się z map w celu precyzyjne-
go nawożenia. Wszystkie urządzenia w gospodarstwie są zaopatrzone w system GPS 
Ag Leader. Dodatkowo w tym roku zaopatrzono kombajn w miernik plonu i od przy-
szłego roku mapy plonu będą dodatkowym elementem, na którym będzie się opierać 
nawożenie. Od dwóch lat siew kukurydzy jest wykonywany w oparciu o mapy sateli-
tarne, co pozwala idealnie dobrać ilość nasion na dany fragment pola, aby maksymal-
nie wykorzystać zasoby gleby i uzyskać jak najwyższe plony bez ryzyka wyjałowienia 
gleby.

Pan Mateusz nie boi się nowych rozwiązań i w tym roku zdecydował się na siew rze-
paku ozimego, na części areału, bezpośrednio w ściernisko. Na razie wypożyczonym 
sprzętem, ale jeżeli pomysł się sprawdzi, zapewne zostanie rozważony zakup kolejne-
go agregatu uprawowego.
 

Fot. 232 Uprawa bezorkowa

Fot. 233 W trakcie żniw
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31. Gościszewo - gospodarstwo rolne Ryszard i Bożena Konefał 

Gospodarstwo państwa Ryszar-
da i Bożeny Konefał położone 
jest w miejscowości Gościszewo, 
w gminie Sztum, na terenie po-
wiatu sztumskiego. 

Rolnicy rozpoczęli gospodaro-
wanie w 1992 roku przejmując 
15. hektarowe gospodarstwo 
należące wcześniej do rodzi-
ców. Sukcesywnie je powiększali  
i obecnie powierzchnia gospo-
darstwa wynosi 98,50 ha. Ak-
tualnie gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej. Uprawiane gatunki to 
pszenica, rzepak ozimy, żyto ozime hybrydowe oraz łubin. Plony są od lat stabilne 
i wysokie: pszenica 8 ton/ha, rzepak 4,5 tony/ha, żyto 7 ton/ha. Co roku 50% po-
wierzchni gruntów rolnych podlega wapnowaniu. Wcześniej gospodarze prowadzili też 
chów i hodowlę trzody chlewnej, lecz niekorzystna koniunktura na rynku żywca wie-
przowego oraz problemy zdrowotne stada wpłynęły na decyzję o likwidacji hodowli 
świń. Decyzja ta została podjęta w 2012 roku. 

Fot. 234 Gospodarz Ryszard Konefał

Fot. 235 Widok gospodatstwa z lotu ptaka
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Państwo Konefał przejmując go-
spodarstwo zastanawiali się nad 
możliwymi kierunkami i sposoba-
mi jego rozwoju. Uznali, że naj-
lepszy skutek przyniesie wpro-
wadzenie innowacyjnych  metod 
produkcji, otwarcie nowego ryn-
ku zbytu, zastosowanie nowego 
sposobu sprzedaży lub zakupu 
środków produkcji. Zaczęli działać  
w tym kierunku i dzisiaj mogą się 
pochwalić usprawnieniem pro-
cesu produkcji, wprowadzeniem 
nowej organizacji pracy, a przede 
wszystkim zwiększeniem przycho-
dów ze sprzedaży. Wprowadzone 
zmiany pomagają również chro-
nić środowisko. Innowacyjne roz-
wiązania umożliwiły zmniejszenie 
ilości stosowanych nawozów i środków ochrony roślin. Rolnicy odnotowują również 
zmniejszenie zużycia wody do produkcji rolniczej. Dzięki temu możliwe jest zmierze-
nie się z takimi wyzwaniami jak zmiany klimatu, rosnące wymagania konsumentów 
co do jakości żywności, potrzeba ochrony roślin przed pojawiającymi się nowymi pa-
togenami. 

Fot. 237 Kompleks suszarniczo-magazynowy

Fot. 236 Siewnik do siewu bezpośredniego Vaderstad Rapid 300 S
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Gospodarze od początku pro-
wadzenia działalności rolni-
czej współpracują z Pomor-
skim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego korzystając z jego 
usług przy składaniu wnio-
sków obszarowych, planów 
nawozowych czy wniosków na 
modernizację gospodarstwa. 
Ich gospodarstwo jest gospo-
darstwem obserwacyjno-po-
kazowym. Na części gleb sto-
sowany jest system produkcji 
integrowanej.  

Na terenie gospodarstwa zlo-
kalizowana jest stacja me-
teorologiczna. Jej wskazania 
są pomocne w podejmowaniu 
decyzji dotyczących zabiegów 
agrotechnicznych na polach.

Do uprawy gleby pod zboża po rzepaku rolnik używa pługu dłutowego Maschio Gaspar-
do Attila Hydro, który w warunkach gleb Gościszewa bardzo dobrze spełnia swoje zada-
nie. Jest wydajny i pozwala na głębsze spulchnianie gleby co kilka lat oraz ograniczenie 
strat wody. Natomiast po pozostałych przedplonach stosowana jest orka.

Fot. 238 Wynajęty ciagnik podczas orki

Fot. 239 Zaorane pole
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Do siewu wszystkich roślin w gospodarstwie wy-
korzystywany jest siewnik do siewu bezpośrednie-
go Vadestad Rapid 300 S. Zapewnia on doskona-
łą precyzję siewu przy dużej prędkości roboczej. 
Rapid pozwala uzyskać optymalne wyniki siewu  
w każdych warunkach – czy stosuje się siew bez-
pośredni, czy uprawę uproszczoną, czy tradycyjny 
system orkowy. 

Do uprawy pożniwnej oraz przygotowania gleby do 
siewu stosowany jest agregat talerzowy Carrier X 
425. Zabiegi ochrony roślin są wykonywane jed-
nym z najlepszych opryskiwaczy na rynku – Agrio 
Mamut 5200. Pozwala on na precyzyjne stosowa-
nie cieczy roboczej. Zmodernizowany układ cieczo-
wy pozwala na niemal indywidualne opryskiwanie 
roślin, co zapobiega nakładaniu się cieczy roboczej.

Nawozy mineralne rozsiewane są rozsiewaczem 
Amazone ZA-V 3200 Super, który zaopatrzony jest w wagę. Zastosowany system po-
działu powierzchni rozsiewu na 32 sekcje pozwala na precyzyjne dozowanie nawozów 
na powierzchniach o różnych kształtach pól. 

W gospodarstwie aktualnie są dwa ciągniki rolnicze NH TM175 oraz John Deere 6520. 
Od kilku lat w okresie dużego natężenia prac polowych rolnik wynajmuje ciągnik o mocy 
ponad 200 KM, którym wykonuje najcięższe prace polowe. Koszt wynajmu jest dużo 
niższy niż zakup i utrzymanie własnego, tak dużego ciągnika.

Gospodarze chętnie korzystają z funduszy krajowych i unijnych w celu modernizacji go-
spodarstwa. Z udziałem dotacji unowocześnili park maszynowy oraz obiekt suszarniczo 
- magazynowy o pojemności 600 ton.

Gospodarstwo ukierunkowane jest na dalszy rozwój z wykorzystaniem innowacyjnych 
rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, mechanizacyjnych i naukowych.

Fot. 241 Pług dłutowy Maschio Gaspardo podczas pracy

Fot. 240 Stacja meteorologiczna
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POWIAT 
KWIDZYŃSKI
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Pan Krzysztof Kwella od 20 lat 
prowadzi gospodarstwo rolne  
w miejscowości Pułkowice, w gmi-
nie Ryjewo, na terenie powiatu kwi-
dzyńskiego. Ukierunkowane jest na 
produkcję roślinną, a od 18 lat rów-
nież na produkcję trzody chlewnej
Pan Krzysztof Kwella posiada 100 
hektarów ziemi, na których upra-
wiane są m.in. pszenica ozima, rze-
pak ozimy, pszenżyto ozime oraz 
mieszanka zbożowo-strączkowa. 

Gospodarstwo liczy 80 loch, 500 miejsc w tuczarni na słomie oraz 150 miejsc na rusz-
cie. Posiada także odchowalnię dla prosiąt na 300 sztuk. 

Pan Krzysztof co roku dąży do unowocześniania gospodarstwa i wprowadza wiele 
innowacji. Zakupił rozsiewacz do nawozów KVERNELAND TL GEOSPREAD, który wy-
posażony jest w urządzenie GPS. Komputer sam zadba o zachowanie zadanej ilości 
wysiewu poprzez automatyczną regulację stopnia otwarcia zasuw i ilości przepływa-
jącego nawozu. Ważną zaletą rozsiewaczy wyposażonych w sterowanie wysiewem za 
pomocą sygnału GPS jest możliwość dokładnego dopasowania szerokości rozsiewa-
nego nawozu do kształtu pola. Przewaga takich rozsiewaczy uaktywnia się zwłaszcza 
na polach o nieregularnym kształcie, gdzie stosując zwykły rozsiewacz, będziemy 
tworzyć nakładki nawozu bądź omijaki. Równomierny wysiew przekłada się na wy-
równanie plonu, a tym samym na konkretne korzyści ekonomiczne. 

32. Pułkowice - gospodarstwo rolne Krzysztof Kwella

Fot. 242 Rolnik Krzysztof Kwella przedstawiający system indywidualne-
go karmienia Gestal Solo

Fot. 243 Pole rolnika a na nim rozsiewacz do nawozów KVERNELAND TL GEOSPREAD, który wyposażony jest w urządzenie GPS
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W zbiornikach na zboże umieszczony został system zarządzania ziarnem BIT-04. Słu-
ży do monitorowania warunków panujących podczas procesu dosuszania niskotem-
peraturowego oraz sterowania jego prawidłowym przebiegiem. Dzięki niemu można 
uzyskać najwyższą jakość przechowywanego materiału. Ponadto stanowi dużą wy-
godę. Zastosowanie sterowników BIT oraz silosów BIN do dosuszania ziarna pozwala 
uzyskać duże oszczędności w porównaniu do suszenia ziarna za pomocą suszarni 
wysokotemperaturowych. Nakłady poniesione na dokupienie sterownika szybko się 
zwracają w postaci mniejszego zużycia energii oraz lepszych parametrów dosuszane-
go ziarna lub nasion.

W marcu 2020 roku sektor loch prośnych i karmiących został zmodernizowany. Uno-
wocześnienie polegało na automatyzacji żywienia. 

Porodówka została wyposażona w nowe kojce porodowe oraz paszociągi. Za żywienie 
odpowiada w niej system indywidualnego karmienia Gestal Solo kanadyjskiej firmy 
Jyga. Po pozytywnie potwierdzonej ciąży, locha umieszczana jest w jednym z czterech 
kojców grupowych ze stacją żywieniową. Każda samica posiada kolczyk z chipem, 
który pozwala na identyfikację i indywidualne podawanie paszy. Dawka paszy jest 
dobierana biorąc pod uwagę kondycję lochy, stan fizjologiczny, genetykę itp. Gdy pod-
czas jednego wejścia locha zje całą przydzieloną jej ilość, wchodząc ponownie system 
nie poda paszy kolejny raz. Doba żywieniowa rozpoczyna się o północy. Agrosoft to 
systemy oprogramowania i aplikacje mobilne do zarządzania fermą trzody chlewnej. 
Dzięki interaktywnym aplikacjom do zarządzania i rejestracji danych uzyskuje się 
lepszy wgląd w produkcję i przydatne informacje zarządcze. Po analizie przekazanych 
danych można zmniejszyć lub zwiększyć ilość podawanej paszy i komputer przy ko-
lejnym karmieniu będzie wydzielał dawkę wg nowych ustaleń. 

Fot. 244 Biny z systemem zarządzania ziarnem BIT-04
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Na porodówce lochy otrzy-
mują paszę w 6 dawkach: 
o godz. 5ej i 8ej po 20 % 
dziennej ustalonej dawki,  
a o 11, 14 , 17 i 20 po 15 %. 
Spożycie paszy przez lochy 
w laktacji jest graficznie zo-
brazowane. Rozłożenie cza-
su karmienia pozytywnie 
wpływa na kondycje lochy, 
która nie ma przeciążone-
go przewodu pokarmowego  
w porównaniu do 2-3 krot-
nego żywienia w ciągu dnia. 
Małe dawki zmuszają lochę 
do ruchu, jedzenia oraz pi-
cia. Jednocześnie ogranicza 
się marnowanie paszy, po-
nieważ poprzednia porcja 
jest wykorzystana. . System 
najpierw podaje małą ilość 
mieszanki, tj. 50 gramów, 
która ma zachęcić zwierzę-
ta do jedzenia. Jeśli te są 
głodne, wstają i próbując 
wyjeść zadaną paszę trąca-
ją nosem specjalny wyzwa-
lacz. Stanowi to sygnał dla 
komputera, który zadaje samicom docelową ilość paszy. Poidło z wodą umiejscowione 
jest przy przedniej nodze kojca porodowego. Wszystko po to, abydostęp do niej miały 
zarówno prosięta jak i locha 

Zastosowanie elektronicznych podajników paszy, w porównaniu do tradycyjnego ży-
wienia, wpływa na zwiększenie poboru paszy w okresie laktacji. Przekłada się to na 
lepsze wykarmienie prosiąt, a tym samym na zwiększenie masy odsadzeniowej pro-
siąt. Locha w dobrej kondycji to gwarancja dobrego przyszłego miotu. System opty-
malizuje dzienne spożycie paszy. Monitoruje czy zwierzęta wszystko zjadły (alarmu-
je jeśli wystąpiły anomalie). Skutkuje to poprawą kondycji lochy oraz zwiększeniem 
produkcji mleka dla prosiąt. Lochy są lepiej odżywione, mają więcej prosiąt w miocie, 
a te z kolei rodzą się cięższe. Dzięki takiemu żywieniu znacznie wzrosła skuteczność 
krycia, która za ostatnie 5 grup wynosi 100%. Średnia za ostatni rok to 89%. Liczba 
odsadzonych prosiąt od lochy w roku rośnie. Obecnie wynosi 30 szt., Przed moderni-
zacją były to 24 szt. Wzrosła również żywotność loch nawet do 12 wyproszeń. 

Fot. 245 Locha z prosiętami
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System jest w 100% bezprze-
wodowy i autonomiczny, co jest 
dodatkowym atutem w agresyw-
nym środowisku budynku inwen-
tarskiego. Prawidłowy schemat 
żywienia oparty na indywidual-
nej krzywej żywieniowej dla każ-
dej lochy pozytywnie wpływa na 
kolejne wyproszenia, ponieważ 
podczas przebywania w sektorze 
porodowym następuje prawidło-
wy rozwój  ciąży, bądź jej brak. 
Gdy pojawią się problemy ży-
wieniowe lub też inne, potwier-
dzeniem tego jest skuteczność 
krycia, która znacznie wzrosła 
po wprowadzeniu tego systemu. 
Podsumowując, innowacyjny 
system zarządzania fermą zaczyna przynosić korzyści ekonomiczne oraz pozwala za-
oszczędzić czas potrzebny na codzienną obsługę przy karmieniu zwierząt. 

Fot. 246 Warchlaki hodowane rusztach

Fot. 247 Tuczarnia na rusztach
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