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Nowoczesna ferma trzody chlewnej – czy to się dzisiaj opłaca? Czy warto
inwestować i kiedy zwróci się poniesiony nakład finansowy? Między innymi
na te pytania odpowiadał inwestor podczas konferencji trzodowej firmy
Blattin.
Na początku lutego firma Blattin po raz 9. zorganizowała ogólnopolską konferencję dla hodowców
i producentów trzody chlewnej. Jednym z punktów programu wydarzenia, zorganizowanego
w Skalmierzycach, było wystąpienie „Wyniki produkcyjne na fermie w pierwszym roku od
zakończenia inwestycji”. – Zaprosiliśmy hodowcę, Karola Łakomego, który dokładnie rok temu
zasiedlił nowoczesną chlewnię na 300 macior w cyklu otwartym, z odchowalnią prosiąt do 30 kg –
mówi Dawid Goral, doradca żywieniowy Blattin Polska.

Nowoczesna ferma trzody po roku od otwarcia. >Nowoczesna ferma
trzody po roku od otwarcia. Zobacz nasz film!
e="Nowoczesna ferma trzody chlewnej – podsumowanie dużej inwestycji" width="500" height="281"
src="https://www.youtube.com/embed/Ayh8hhkF6fg?wmode=transparent&rel=0&showinfo=0"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen>

Nowoczesna ferma trzody chlewnej – na miarę XXI>Nowoczesna
ferma trzody chlewnej – na miarę XXI
otwarcie nowo powstałej chlewni w Nowym Dworze k. Gostynia. Gospodarstwo jest dwukierunkowe –
obejmuje hodowlę trzody chlewnej oraz stado bydła mlecznego.
Nowy obiekt ma powierzchnię 2200 m2, jest całkowicie dostosowany do wymogów związanych
z bioasekuracją (m.in. podwójne ogrodzenie, misa dezynfekcyjna). Budowa obiektu
z doprowadzeniem mediów, wraz z drogami, przepompownią, zbiornikiem na 1500 m 3 gnojowicy to
milionowa inwestycja. – To jest około 4 mln złotych netto, plus zakup stada podstawowego, który też
nie jest małym wydatkiem – mówi Karol Łakomy.
Państwo Łakomy skorzystali z dofinansowania z programu PROW 2014–2020. Agencja
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Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała najwyższe wsparcie przewidziane na inwestycje
związane z rozwojem produkcji prosiąt.

Pan Karol Łakomy podczas przemówienia „Wyniki produkcyjne na fermie w pierwszym roku od
zakończenia inwestycji”
fot. Daniel Biernat

Rok po zasiedleniu nowoczesnej fermy trzody?
Choć niektóre elementy przedsięwzięcia Karol Łakomy >Rok po zasiedleniu nowoczesnej fermy
trzody?
ylacji, to nie kryje zadowolenia – Na dzień dzisiejszy myślę, że była to bardzo dobra inwestycja.
Wskazują na to i wyniki i jakość wykonywanej pracy (…) to są spore inwestycje, natomiast dzisiaj to
fajnie funkcjonuje – podsumowuje inwestor.

Nowoczesna ferma trzody chlewnej po roku od zasiedlenia
Rok temu na przecięcie czerwonej wstęgi przyjechali liczni goście, aby zobaczyć tak duże
przedsięwzięcie. Wśród nich pan Leszek Drwęski, rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego. –
Jak byliśmy rok temu na otwarciu tej chlewni, to ja również, jak wielu innych rolników, pukaliśmy się
w głowę. Gdzie taka inwestycja przy tak niskiej cenie świń, niskiej opłacalności. Z perspektywy
czasu – udało się. Trzeba tylko pogratulować – komentuje pan Leszek Drwęski.
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Pan Leszek Drwęski, rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego
fot. Daniel Biernat

Zwrot z inwestycji w gospodarstwie
Po wykładzie właściciela nowoczesnej fermy trzody chlewnej nie brakowało pytań od rolników.
Większość z pewnością jest zainteresowanych tym, kiedy tak duża inwestycja zwróci się. – Powiem
szczerze, że przy tych dzisiejszych cenach za prosiaka, myślę, że ten zwrot nastąpi bardzo szybko
(…). My sobie dajemy około 10, 15 lat na to, żeby to się spokojnie zwróciło, i żeby to później
pracowało samo na siebie – stwierdza Karol Łakomy.
Podczas przedstawiania swojej fermy trzody chlewnej pan Łakomy podkreślił cenne wsparcie
doradców żywieniowych firmy Blattin Polska. Inwestor nie ukrywa, że na wyniki w produkcji ma wpływ
korzystanie rozwiązań Vilomix. Co ciekawe, w drugiej gałęzi działalności gospodarstwa nastawionej
na produkcję mleczną, zaobserwowano na przestrzeni kilku lat wzrost wydajności krów mlecznych –
z 7600 kg mleka za laktację do 9000 kg.
Podczas przedstawiania swojej fermy trzody chlewnej pan Łakomy podkreślił cenne wsparcie
doradców żywieniowych firmy Blattin Polska.

Optymalne wyniki produkcyjno-ekonomiczne w produkcji świń
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