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Profesjonalne zwiększanie mocy w ciągnikach

warto dbać o maszyny  
i warto dbać o zwierzęta
Danuta i Jarosław Płońscy, wraz z Marcinem, Kamilem i Anią, prowadzą gospodarstwo rolne we wsi Jabłoń-Dąbrowa. Dzisiaj 
mają ładną oborę oraz mocne ciągniki, ale nie zawsze tak było. Posłuchajcie.

Historia państwa Płońskich jest nieco inna 
niż większości podlaskich gospodarzy. Da-
nuta i Jarosław, zanim zdecydowali się zostać 
hodowcami bydła, chcieli spróbować życia 
poza wsią. Wyjechali więc za pracą za granicę. 
Po pewnym czasie jednak zatęsknili za Pod-
lasiem i wrócili w rodzinne strony.

– Majątek po rodzicach przejąłem w 1996 r. 
Rodzice prowadzili wtedy gospodarstwo wie-
lokierunkowe. Było w nim 10 krów i 30 świ-
nek. Ojciec także siał buraki, kartofle, zboże 

– wszystkiego mieliśmy po trochu. Gdy zaczy-
naliśmy, było tylko 15 ha. Obecnie gospoda-
rzymy na 100 ha – kukurydzy 46 ha, reszta 
użytki zielone. Lepiej jest mieć więcej swoich 
traw niż dokupować. Lata są różne i lepiej jest 
mieć trochę zapasu – uważa hodowca.

Pan Jarosław od razu po przejęciu gospo-
darstwa postawił na krowy. Powoli rozwijał 
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 | Moc w Valtrze państwa Płońskich została zwiększona do 180 KM. Usługa została wykonana przez firmę Agrotronic z Księżyna.

 | W oborze znajduje się 100 krów mlecznych. Średnia wydajność stada to 9 tys. litrów. Cały dój gospodarzom 
zajmuje ok. godziny.
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hodowlę, inwestując w wysokowydajne kro-
wy. W 2000 r. postawiono oborę uwięziową 
na 50 stanowisk. Po dziesięciu latach budy-
nek inwentarski zaczął stawać się zbyt mały. 
Z tego powodu w 2014 r. hodowcy postawili 
nową oborę – tym razem wolnostanowisko-
wą na rusztach.

– Obecnie mamy 100 mlecznic, całe nasze 
stado liczy natomiast 200 sztuk. Wydajność 
jest na poziomie 9 tys. litrów. Wszystko zależy 
jak się ustawi dawki po-
karmowe i jak się skarmia 
zwierzęta. My kupujemy 
pasze z Agrocentrum. 
Warto też dbać o zwie-
rzęta i je stale doglądać. 
Krowy wymagają dużo 
pracy, ale to wdzięczne 
zwierzęta. Trzeba więc 
zakasać rękawy i pra-
cować. Wtedy będzie 
się miało i wydajność 
i zdrowe stado – uważa 
pani Danuta.

Park maszynowy państwa Płońskich jest no-
woczesny i praktycznie kompletny. W 2010 r., 
w ramach modernizacji gospodarstw, zakupio-
no dwie nowe Valtry – jedna 156 KM, a dru-
ga 100 KM z Turem. Do tego jeszcze John 
Deere i Zetor.

– Obie Valtry sprawowały się bardzo dobrze. 
Po kilku latach zaczęło jednak brakować mocy. 
Wiadomo, pole się zwiększyło, tak samo wiel-
kość sprzętu oraz intensywność prac. Najbar-
dziej niedostatki mocy były zauważalne pod-
czas jesiennych prac polowych Pomyślałem 
więc, że przydałoby się w tej większej Valtrze 
dodać trochę koni – mówi gospodarz.

Pan Jarosław zaczął więc poszukiwać pro-
fesjonalistów zajmujących się tuningiem. Ko-
lega podpowiedział mu o sprawdzoną firmę 

– Agrotronic z Księżyna.

– Ekipa Agrotronic przyjechała do mnie 
na podwórko, zaczęli testować Valtrę i po kil-
ku godzinach miałem już nie 156, a 180 KM. 
Do tego zmniejszyło się zużycie paliwa. Do-
datkowo dostaliśmy na usługę dwuletnią gwa-
rancję. Do maszyn, tak jak do zwierząt, trze-
ba wybierać sprawdzone firmy. Warto dbać 
o zwierzęta i warto dbać o maszyny – mówi 
uśmiechnięty gospodarz.

Usługę zwiększenia mocy firma Agrotronic 
wykonała w 2014 r. Gospodarz przez te lata nie 
miał najmniejszych problemów z ciągnikiem.

– Chłopaki z Księżyna 
to prawdziwi specjali-
ści. Po testach na mojej 
Valtrze mówili, że moż-
na nawet „podciąg-
nąć” ją do ponad 200 
koni, ale sugerują 180, 
bo wówczas będzie 
i ekonomiczna i dłu-
gowieczna. Minęło pięć 
lat i wszystko działa jak 
należy. Bardzo jestem 
zadowolony z usługi fir-

my Agrotronic i mogę ją polecić wszystkim 
rolnikom – mówi pan Jarosław.

Na koniec rozmowy spytaliśmy hodowców 
ze wsi Jabłoń-Dąbrowa o ich plany.

– W dalszej przyszłości będziemy chcieli 
zwiększyć stado, ale jeszcze nie teraz. Musimy 
się do tego przygotować. Dlaczego? Ponieważ 
jeżeli zdecydujemy się na powiększenie stada, 
to od razu o 40 – 50 sztuk – mówią zgodnie 
Marcin z Kamilem.

– Teraz złożyliśmy jeszcze dokumenty 
o beczkowóz. Przydałby się nowy i więk-
szy., bo ten który mamy, ma jedynie 8 tys. 
litrów. Wypatrzyłem wóz asenizacyjny fir-
my Bauer w Jeżewie. Mam mocny traktor, 
to przyda się beczkowóz z prawdziwego 
zdarzenia – podsumowuje z uśmiechem 
Jarosław Płoński.

TeksT i FoT. szymon marTysz
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E kipa Agrotronic przyje-
chała do mnie na podwór-

ko, zaczęli testować Valtrę 
i po kilku godzinach mia-
łem już nie 156, a 180 KM. 
Do tego zmniejszyło się zu-
życie paliwa.


