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Uprsszczona Techmika t,Jpraury il Konsenntasla Gleby
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o FRĄNCUSKICH DOŚWIADCZENIACII
lY BEZORHO\\ EJ LPRĄWIE ROLI w POLSKICH WARUNKACH
Sp. z
Panem Thibaultem Perrierenr z Przedsiębiorstłva Rolnego
''BARYCZ''
pow. Góra rozmawia JÓzef Inorclrą ie r
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Zadeklarowal Pan członko:nlf} 11 **$z1rn Z*iązktl. Proszę bliżej przedstawić się Czlonkom
naszej organizacji
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Przedsiębio:Si'.1'': l",.,:.: ..3_.l';:
i !;;p.|i31E* zagranicznym' Gospodarujemy
na aręale 1 35ł Ł' :'.: :'i].:-:. i];'_.'..3- i;':o;" iii l J\. lzi;rzał'ion3'ch od Agenc.ii Nieruchomości
Rolnych oddzi:i r:::::.:'lj' '.l- 3 'ń':,:;!:'''"-:i;. Si*;zl:: 113sZ:go gospodarsnr'a rnieści się we wsi Ryczeń
w pos'iecie goi,..''i.k:::l' Ccrspo"larsnr'etn n_nr zarządzam od lllomellnt przejęcia udziałów ptzęz
franctrskich akcjorrariuszy, tj. o 2002 r. \Ąi gospodarsnr'ie prorładzirnv wyłącznie produkcję roślinną
specjaliĄąc się w uprawie zbóŻ, rzepaku ozimego, la&urydzy na ziama, buraków cukrowych oraz
kilku gatunków warzyw.
_-'_i: s;-'łi.,_

KierujePan dużymwielkoobszarowym gospodarstwem rolnym o charakterzeprzedsiębiorstwa.
Uważamo że jest to trudne zadanie młłaszczadla cudzoziemca nie znającego dobrze polskich
realiów. Co skłoniłc Pana do takiej decyzji. Czy jest Panz zamiłowania rolnikiem?
Jestem nr}cdri:r i:ł::e:e::' o:ecli: mam 33 lata. Gdy rozpocrynałem pracę w Gospodarstwie
w R1-czeniii niiałen: ]j _g:' P;';z;_li;l*o rzecz1s'iścienapotykałem wiele trudności, aie mając
młodzieńcry- zapał i energię _,c::; ::'.: s:s są'bko zaaklimaryzować \1' nowym środowisku. Przed
podjęciem tego odporł,iedzia1nee.. ;'i'...';3.'i: b3"i*n: już t-ld roku rr' Polsce mając wiele okazji
do poznawania miejscolr,ych realiori. P;,';Ł*caq; Fiex:i z rcdz!::1 rolniczej. }Mój ojciec posiada
gospodarstwo rolne 100 km na pcŁ:J:-:: ': j F:i'"z:. j:z łj :zi;;'<: :::er.'sorl'ałem się rolnictwem i
Zawszechciałemsamodzielniepr.j_':.:::_:J.;.i::.;:::'_'..';:J'.::: S:czę.Z3:.\'pro\\'adzeniugospodarstwa
rvielkoobszaro\\-ego. jakim _iesl P.R. B::-. ;:. :.:ćz.' _-.o,;:.rg:i ::ii ..szst ła Ą'cia". jaką przeszedłem w
gospodarsnl'ie ojca r.rojego olc: j.i i r.',rri::ez ulbranie o.ipoxieiniego kierirnku studiów. Jeśli
chodzi o aklinrat1'zację to na dzien dzisiejsz1 tnam ittż ją daleka za soba-' po:::elr'aż lnam zonę polkę
oraz troje dzieci.

Dlaczego preferuje Pan bez orkową technologię upralĘ_gleb5?
Nie preferuję jednego systemu uprau'''' e}eb1'. gd:"Ź k*żcr s1"Sie]i ł:a zaróq'n o zaleĘ jaki wady.
UwaŻam, że problem polega na tvm. abr rr-'_bre; ieij: i,:zł :;_z;i:j; t często rriekonwencjonalne), które
w efekcie pozwoli osiągna-c rrrższe plonr lru-." niżrz3eh kosztach. \\iiadomym jest, żekażdag1eba
\\armaga odrębnego Lrrr'1;.]1.i ::i1j i', s:.::'* -_::_1_'i'1
'l-:jł::g lr:nie istotnym jest, aby kaŻdy z rolników
trrog} łii:Ćt'l':j_.;.:i _l:"S:e:]__:.:_.;:::_ ,j,:..:,:=:,ł';::1 d.l srrojej gleby, jakrównież konsekwentnie
przestj'Z.g":: :::''.,::';':: '; :_.::: ]:i j' }i:;:::''.zna uzltać za dobre ronviązanie, wktórymprzyjmuje
się, że v _jecl". :. : - l'.: l: _: :,'."| ::;-';>: .-':k:. a .,l dn:ginr stosuje się metodę bezorkowej uprawy. Trzeba
ptzyznac, Z. 'n ]"_"1j:'.;;: :.:,'ix:;:: łi;-;nklch pozionr plonowania większościroślinjest ńżsry niż
w krajach Europ'' l.;::,:, j:::l'.: \i .'e1i: iiirn'mania opłacalnościprodukcji, należy przede wszystkim
obniŻaćkoszty proci:s;.': ?::;:i!1ćZąc csłkorr'icie na bezorkową rrproszczonątechnikę uprawy gleby,
postawiłem sobie nas:et]-l-ąJ.' .'3]: i:z.,_Skać takie Same' albo nawet wyższe plony niżte, osiągane
byłby w tradycyjn}'m s'i^....::_:* z *rką' \\aŹne jest aby obnizyć koszty produkcji poprzez obniżenie
wydatków na: olej napeci''n-' ' :".'b*ciznę. częścizamienne, amarĘzację masryn oraz złstosować
system produkcji trrrał1' i długoterminorvy, aby z roku na rok poprawiaó jakośćgleby. Początki
gospodarowania rv Ban czl'lie Lrr'ł1' łat\.l e, gdyżprzejęte grunty byĘ zaperuone' o bardzo niskim pH,
niskim poziomie zasobnościi niskiej rvartości substancji organicznych. Na początku roku 2002 pH
gleby wynosiło w poziorrrie -ł-5. zarvartośćsubstancji organicznej była w poziomi e 0,6-0,7oń. Byłem
zaszokowany jak gleba ta nie była Żywa zmałąilościąmikroorganizmów i dżdżownic. Więc system
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bezorkowy kierujący technologią Uproszczonej Techniki Upraiq- iLTL ) i konserwacja gleb, byĘ
dla mnie dośó oczywiste od samego początku po to, aby z jednej SrĆn"' zn:aieisn'Ć koszĘ produkcji.
a z drugiej strony ulepszyć poziom Ęznościgleby. Dzisiejszy bilans ';:o: l:::.-:t-,."":1'. Patrząc na to.
że nasze koszty produkcyjne są one rzecrywiście małe np. zuZ}.'rr':::." . i:';-,,_ -:5 ,.:;,:"x' :aii-,r a na 1
haprzez cały cyklprodukcji zbóŻi rzepaku. Ten wskaźnik ilościlit:c''.' 5,;'1':,. l:
poniewaz ztego moŻna obliczyć energię potrzebnądo produkcji, robociz:... ' _:.-.
godziny ciągników oraz ilośó zapoftzebowania koni mechanicznych na ha'
Batdzo pozytywny jest też bilans doĘczący jakościgleb. Biorąc pc'd ':'.,
wyniki z jesieni 20a9 r. pokazaĘ pH między 7 -8, gdzie po1a nie byĘ rvatr_.;',.
substancja organiczna wzrosła do 2-2,2 ańbez uĘcia obomika. Wedfug mnie. a:'
efekt systemu Uproszczonej Techniki Uprawy i konserwacji gleb ttzeba brać pod
istotnę punkty:

$

UprawaglebymabyćpĘtka,abynieniszcryćtnieóezorganizowaćĄciaw

gŁebie.z,:

i '-, , :-

resztki poaniwne na wierzchu pola, udostępniając tym samym pokarm dia dżdżorł'ni;

s

Poplony i międzyplony mająbyć zasianejaknajczęściej, po to aby zwiększyć ilośó substa:';
organicznej, ulepszyć strukfurę gleby i przechvóziaŁać erozji.

s

Płodozmian: aby dostosowaÓ roślinyi skutecznie zlłvaLczać patogeny - choroby, szkodnihi
i chwasĘ. Istnieje wiele sposobów na to' aby moŻna w sposób istotny zmniejsz-l'c i1*ś'l
stosowanych środków chemicznych.

Co Panu najbardziej przeszkadza w prorvadzeniu gospodarstwa rolnego?
Według mnie najbardziej kłopotliwe by dobrze zarządzać gospodarstwem są drł,a b:r.:::
istotne parametry które mają znaczący wpływ na obroty gospodarstwa są to między irurymi : ilośc.
czyli wysokośćuzyskanych plonów otaz cen' po jakich plony te możemy sprzedać.
Jako rolnicywiemy, zę nawysokość plonów największy wpływ mająwarunki atmosfet1'czn;.
w tym wielkośćt tozkład opadów, temperatury i nasłonecznienie, a ceny płodólv roln.vch za\łŹ:'
obecnie nie Ęlko od rynków lokalnych. ale i cen, jakie ksztahują się w danym czasie na rył}łach
światowych, a także od polit1'ki. \^' Ę,m \\TR Lnii Europejskiej. W zlviązku z t}'m je st *ał: lf:j:;
trudno przewidyvt'ać, nalł'et jeden rok do przc'du. ::kie }ęda' l1an3 i jakie będa_ cen;ł Ł1*5;:: ;l ' ;.Żętrzęba dobrze kierować gospodarsn'" en: x ie ]cj:*'.:;";'_.i'-.'. :':}" nł:ł'*t ri ::i**.lc:ia. ił _ - ," :--*:_'*''- przynosiło ono zysk. Jeślichodzi o \\_PR. ii1l''ll*"*. :a :_]; _:a:'-::-;:''-.-.':: S_.!:;::i :.:.:::;_,}.: :'' -.-'
z Unii Europejskiej, które sąw Polsce przekaz''-,r"i:]',3 .,-j J-;::: :: - ::'.::'- ;, =:::. - _ :.''"
te stanowiąod}Odo30ońobrotówogólnychgosFJj:1is:..1.j -^_'-::' -: '..''-._1'l .-:-_']''.:
środowiskowe' oraz cukrowe). Zatęm pytanie, jak lł"ry;l '._:-_.' : ''_
'. *"- l
przedsiębiorstwęm wiedząc Że pieniądze Z dopłat wpłyną ale lri. ii r.
np. wszyscy rolnicy dostają dopŁaty kaŻdego roku w jędnakowylll
dlaczego w Polsce jest tlrraczej., dlaczego jest tak, ze w jednym
grudntu, zaśw drugim dopiero w czerwcu następnego roku.
_

Co chciałby Pan podporviedzieć naszym farmerom, jeślichodzi o metody upra}lT gleb1.
podnoszenie jej żyznościi og lnie w zakresie rvzrostu poziomu plonowania roślinoraz poprs!*}
jakości? od kilku lat obserwuje Pan naszych rolnik q w tym rtwnież prowadząc5ch d'*śł
gospodarstwa rolne. Co Pan sądzi o stosowanych u nas metodach uprawy gleb1'' i rr, oEłlE j:Li
jest Pana pogląd na nasze dolnośląskie rolnictwo?
og lnie moma zaobserwować, że w polskim rolnictwie w ciągu ostatnich 10 lat dok*nal s,e
olbrzymi postęp, gł wnie dzięki nowoczesnej mechanizacji i większej ilościstosowatrych Środkoił'
chemicznych. Pamiętam, że na początku często moŻna było zaobserwowaÓ pola mocno zaperzone i
zachwaszczone. Teraz już tego nię widać. Więc to jest jeden ze znak w ze Polskie rolnictwo poszłcl
naprawdę mocno do przodu. Dzięki temu zwiększyĘ się r wnież wydajności, poprawiła się jakośc
pion w. Warto zastanowić się nad rentownością produkcji. Nie można por wnywać rłyłącznie
58

wysokoŚci plonórv poniervaz na dzień dzisiejszy dla rolnika ważna jest informacja, jaka jest wysokość
zysku z hektara. \ie można ocenić wyłącznie sposobu zagospodarowania ziemi, ale włrócić uwagę
na malejape jłj zasob1'' Dlatego też dzisiaj gospodarstwa są bardziej opłacalne, aniŻeli miało to
miejsce rr' przeszł*.-ci.

Jakc :,;i:,::.. n:"si:i3 parniętać o rym. ab_v zapewniaĆ sobie opłacalnośćkażdego roku.
Wbrto tez Z:::::'.:''.:: s:i ::c długotrlv*łościąnaszego systemu produkcyjnega. Z tego powodu
zdecydo..ialł::: ;';::: '*';;;,-r;;:,:,:_'.Ti:::::i': T.::*łi' Z roll_noczesną konserwacjągleby.
W odniesir:r.-,:
korzvstrle Ci;
składęk na l::l
Na dz,;
Chyba zad;:. *

t''",'*'

Są*Zi' Z* *becne \\'arttnki sąj eszlzebardzo
::_f l::;ą *T}i podatku dochodowego oraz
]'*'-J' :i1-E-"1"g jił,..n_311\-1n na \\iiększe koszty.
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Natomias; :]:;:'; :':z .'r'ziąc pod ulr'agę. ze przepis1' r-inijrre jak rorł'nieżkrajorve u'przyszĘch latach
będą coraz 'rardziej restrykcyjne jeślichodzi o ochronę środowiska i my jako rolnicy będziemy
musieii się do tych wymog w dostosować.

Bardzo dziękuję za rozmowęarazgratuluję osiągnięć w prowadzeniu gospodarstwa w Ryczeniu.
wi Pan zupełnie dobrze po polsku, bo rviem, jak trudny jest nasz język.

M

Jednocześnie rł'itam rv gronie Członk rv Dolnośląskiego Zvłiązku Dzierżawc w i Właścicieli
NieruchomościRoln1ch rr'e \l"rocłarriu. ParĘska deklaracja zostala przyjęta przez Zarząd,
Zrviązku na posiedzeniu lr' dniu 23 luteEo 2010 r. Z tego t1'tułu przekazuję rtÓwnież Panu
gratulacje łv imieniu Prezesa zarządu. pana }Iarka Bary"łko.
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W dniu 12 stycznia 20i0 r. w Muzeum Piast rv Ślaskich .'r' Brzegr: opoiskirn odbyła się
Jubileuszowa Konferencja firmy SYNGENTA rv ramach FRE}IIER\- 2010, poświęcona
om wieniu nowości firmy oferowanych na Sezon ]t]10 r. 1r,_ sig:jśi.:eśrodk rr_ochrony roślinoraz
nasion. W czasie konferencji prezento\laĘ_ s:ę ::iłzY in::." :;;:::;:si!: _{griclubu - Intermag, Bank

BGŻLPZU.

'. . :;:.3*:.:";l3-j.r_Cir głorłrllie woj.
opolskie.
-

\a -.o i:;-:,: :_i::l-:::_:.-'=.:' _:].: ]].l]]'_ :_": .,' '' herbic3'd zbożowy -BOXER 800 EC, kt ry firma
SYNGENTś i:,:,:,}:"'l:;:;łl-,i:.ł".i:;Ź::: na nnek rv 2009 r. herbicyd przeznaczotly jest do

z'wa|czania nliiitłl zbr]żirll ej i głł:rłnr r-h chłl ast rr drvuliściennych w pszenicy ozimej. Stosowany
jest na jesierri l; ',1';:f s:i :"::i : jzl,,i.111' PSZĆflicy (od wschod w do 3 tiści),przedlub kr tko po
wschodach chrr'as:;'.". iubit*ncję ekryrr'ną herbic5du stanowi prosulfokarbo selektywny związek
zgrupykarbanrilłił.::':-'.' i.':.:"::.'_i_les:siorr_nieprzezkorzeniechwast w,wmniejszymstopniuprzez
liściehamując pocz::i_. ;:-:l'],:,:3ś x :ch tnerystemach wierzchołkolvych. Skutecznośćw zl*łaLczaniu
mioth' zbozorr'ej jes: :ł:::; '**1Ś'.'}ła (do 98%), podobnie, jak chwast w dywano}vych z rodzaju
gwiazdnicr'. przei:;71:l.:;^i. l:sl,-li i tobołk w. W znaezrlym stopniu ogtanicza zach'waszczente
przynrlią i s}:::łs;:u'.',', .r-p.Lu. Dorychczas nie stwierbzono uodpo ienia się chwast w na
prosultbkarb' cł ozl;:vł' 7e na tYm samym polu herbicyd można stosować wielokrotniebez.ryzyka
wytwolzenia ocpi.nioś.-i. Zaletą herbicydu jest wysoka skutecznośćnięzależnie od warunk w
pogodorrlch rr' czasie tru'ania zabiegu. Niewielki deszcz czy wilgotna gleba podnoszą skuteczność
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