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Mleczna ekstraliga

Największym powodem do dumy jest stado krów
mlecznych, a właściwie osiągane przez nie wyniki, pla−
sujące je w ścisłej czołówce krajowej ekstraklasy.

Francuzki i Holenderki biją rekordy
Stado to, 274 jałówek cielnych, zostało w zaimpor−

towane z Francji i częściowo z Holandii późną jesienią
2002 r. i w pierwszej laktacji, mimo trudnych począt−
kowo warunków i kłopotów z adaptacją zwierząt (bar−
dzo mroźne listopad i grudzień 2002 r. w Polsce były
szokiem dla krów przybyłych z cieplejszej części Eu−
ropy), dało średnio 9.500 kg mleka od jednej krowy w
przeliczeniu na 305 dni laktacji. Laktacje zakończone
w roku 2004 przyniosły kolejny sukces – średnio 10.589
kg mleka przy 3,39 proc. tłuszczu i 3,36 proc. białka.
Jak widać problemem jest tylko utrzymanie składu
mleka na odpowiednim poziomie, co przy wysokiej wy−
dajności jest niezwykle trudne. Dlatego podstawę ko−
jarzeń w stadzie mokrzeszowskim stanowią buhaje ho−
lenderskie, takie jak Future, Harry, Grandprix, Adept i
Flyer, poprawiające zdecydowanie skład mleka. Pro−

17 486 kg w 305 dni od rekordzistki

Mimo wielu kłopotów i przeszkód kolejni rolnicy, dzierżawiący gospodarstwa
wielkoobszarowe, odnoszą znaczące sukcesy. A za taki z całą pewnością
można uznać wyniki uzyskane w firmie „Agrominor” sp. z o.o.
w Mokrzeszowie w województwie dolnośląskim.

Spó³ka w Mokrzeszowie k. Œwidnicy powsta³a na bazie gruntów przejêtych po GRSP. Jej obszar to
oko³o 830 ha u¿ytków rolnych, z czego 80 ha stanowi¹ ³¹ki. Pozosta³a powierzchnia – 280 ha –
przeznaczona jest pod zbo¿a, w tym 200 ha pszenicy, 150 ha pod rzepak, 100 ha pod buraki cukrowe,
100 ha pod kukurydzê na silos i 180 ha na ziarno oraz 40 ha pod lucernê z przeznaczeniem na
sianokiszonkê dla zwierz¹t. Znaczn¹ czêœæ gruntów uda³o siê jej ju¿ wykupiæ z Agencji. W roku
ubieg³ym œredni plon pszenicy wyniós³ oko³o 70 q, rzepaku 51q, a buraków cukrowych 530 q. Ten rok
nie jest tak korzystny – rzepaku zebrano œrednio „tylko” 35 q z hektara, œredni plon pszenicy
przekroczy³ 60 q/ha,  jêczmieia wysianego na s³abych polach – 50 q, a plon buraków ostro¿nie szacuje
siê na 450–500 q z ha. W czasie dziesiêciu lat dzia³ania spó³ki wymieniono na nowy ca³y park maszyn
agrotechnicznych i ci¹gników. Oparto siê jednak wy³¹cznie na sprzêcie produkcji firm zachodnich –
jest on wprawdzie dro¿szy, ale wytrzyma³y i bezawaryjny, a zastosowane rozwi¹zania konstrukcyjne i
materia³y pozwalaj¹ na jego d³ugoletnie u¿ytkowanie. Olbrzymiego wysi³ku wymaga³o równie¿
doprowadzenie pól uprawnych do obecnego stanu. Po przejêciu przez spó³kê by³y one zakwaszone i
poroœniête perzem, a wskutek wieloletniego braku obornika (stado krów mlecznych zlikwidowano
jeszcze w latach 80.) – struktura gleby i panuj¹ce w niej stosunki wodno-powietrzne pozostawia³y
bardzo du¿o do ¿yczenia. Dokonano równie¿ oceny wszystkich gruntów pod wzglêdem potrzeb azotu,
potasu, fosforu i mikroelementów i sk³adniki te wprowadzone s¹ do gleby w zale¿noœci od faktycznych
potrzeb. Wszystko to wymaga³o olbrzymich nak³adów finansowych i wysi³ku, ale zaczyna powoli
przynosiæ efekty produkcyjne.

Prezes firmy „Agrominor”  sp. z o.o. Leszek Wojciechowski
– twórca jej sukcesów, absolwent Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego. Szlify rolnicze zdobywał
we wzorowo prowadzonym gospodarstwie rodziców
w Kłodzie k. Leszna . Jego prawą ręką i wiceprezesem
spółki jest Mieczysław Fudali pracujący w Mokrzeszowie
od 25 lat. To jego wiedza i znajomość gruntów pozwalają
– jak mówi prezes Wojciechowski – na sprawne
i efektywne gospodarowanie
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