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Mowa o Kombinacie Rolnym Kietrz 
(KR Kietrz) zlokalizowanym niedaleko 
czeskiej granicy, który choć nawiązuje 
do swojej historycznej nazwy z lat 60. 
ubiegłego wieku (Kombinat Państwo-
wych Gospodarstw Rolnych w Kietrzu), 
to jednak od tamtego czasu zmienił się 
w nowoczesne przedsiębiorstwo rolne 
na miarę XXI w. Prawnie jest to spółka 
strategiczna Skarbu Państwa, w której 
100% udziałów ma Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Ponad 8500 ha w promieniu 15 km
W ramach struktur KOWR przedsię-

biorstwo w Kietrzu jest Ośrodkiem Ho-
dowli Zarodowej Zwierząt. W trzech 
obiektach hodowlanych zlokalizowa-
nych w okolicznych miejscowościach 
(Pilszcz, Krotoszyn i Langowo) utrzy-
mywanych jest łącznie 9 tys. szt. by-
dła mlecznego rasy holsztyno-fryzyjskiej 
o umaszczeniu czarno-białym. Od po-
nad 3,7 tys. krów pozyskuje się rocz-
nie ok. 39 mln litrów mleka. Statystycz-

nie każdy Polak wypija więc rocznie litr 
mleka pochodzący z KR Kietrz.

Nie samym mlekiem jednak Kietrz 
stoi, gdyż znaczące przychody gene-
ruje również produkcja roślinna. Po-
wierzchnia gruntów rolnych znajdują-
cych się w promieniu 15 km od siedziby 
przedsiębiorstwa w Kietrzu wynosi po-
nad 8500 ha. Średnie pole ma 102 ha. 
Płodozmian oparty jest głównie na czte-
rech roślinach: pszenica ozima (ok. 
3600 ha), kukurydza na ziarno i kiszon-
kę (ok. 1600 ha), buraki (ok. 1450 ha) 
i rzepak (ok. 700 ha). Uzupełnia go lu-
cerna (ok. 550 ha) i trawy w uprawie 
polowej (ok. 180 ha). Ponadto pozyski-
wana jest pasza dla bydła z trwałych 
użytków zielonych (ok. 120 ha). Od kil-
ku lat w Kietrzu prowadzona jest rów-
nież uprawa doświadczalna soi, którą 
zapoczątkował grant „Unowocześnienie 
upraw tradycyjnych odmian soi w wa-
runkach Polski’’. Być może w przyszło-

ści roślina ta pójdzie w ślady kukurydzy, 
czyli stanie się w naszym kraju równie 
popularna. W posusznym 2018 r. śred-
nie plony uzyskane w KR Kietrz wynio-
sły: pszenica ozima – 8,3 t/ha, kukury-
dza na ziarno (suche) – 10 t/ha, bura-
ki cukrowe – 83 t/ha (zawartość cukru 
18%), rzepak – 5 t/ha i soja – 3,5 t/ha.

– Dostajemy zadania do wykonania, 
a pieniądze na ich realizację musimy 
wygospodarować sami z naszej bieżą-
cej działalności. Jednym z takich za-
dań jest finansowanie Stadniny Ko-
ni Gładyszów, która została włączona 
w nasze struktury w 2013 r. Część na-
szych zysków pozwala więc prowadzić 
hodowlę zachowawczą konia rasy hu-
culskiej znajdującą się 300 kilometrów 
od nas w województwie małopolskim. 
W sumie w Kietrzu i Gładyszowie za-
trudniamy obecnie na umowę o pra-
cę 302 osoby. Oczywiście nie wszy-
scy wykonują prace związane z pro-

John Deere 
w rolniczym raju
Mają prawie 80 pól po 100 ha i gleby klasy II oraz III. W tym – wydawałoby 
się – rolniczym raju nic nie przychodzi jednak samo i bez ciężkiej pracy 
szefostwa oraz wszystkich pracowników nie byłoby rekordowych plonów. 
W ich osiąganiu pomaga m.in. 40 ciągników marki John Deere.

W KR Kietrz  użytkowanych jest 40 ciągników marki John Deere.
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