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Po nas choćby potop?

 Daj Ziemi odpocząć – oszczędź energię. Pod takim ha-
słem pod koniec marca po raz trzeci przetoczyła się przez dwa 
tysiące osiemset miast naszego globu ciemność. To znaczy,  
w założeniu tak miało być, a skończyło się na symbolicznym geście 
wygaszenia na godzinę największych budowli świata. Nie wątpię, 
że wielu z nas żyjących w różnych strefach czasowych połączyła 
jedna idea i o godz. 20.30, w umówiony dzień, wyłączyli telewizory 
i światło. Och!, cóż to mógłby być za spektakl przy pełnym zaan-
gażowaniu. Wędrujące po naszym rozświetlonym globie pole ciem-
ności, a wszystko na dodatek stale się przesuwa wraz z obrotem 
Ziemi. Fajerwerki porównywalne do tych sylwestrowych. I telewizje 
z perspektywy ponadziemskiej mogłyby widowisko transmitować  
i powtarzać jeszcze przez wiele dni. Tymczasem nie! TV-dzien-
niki poświęciły na tę akcję zaledwie kilka skromnych minut. A ze 
sprytnie skonstruowanych wypowiedzi, no cóż, i tak wiał scepty-
cyzm. Ale o to przecież chodziło, by do akcji nie zachęcać, bo nie 
daj Boże wyłączą te srebrne ekrany. Tak, tak, wszędzie interesy,  
a każdy broni swego. Lecz czy to znaczy, że „zieloni” już przegrali? 
Że pomysł szwedzkich ekologów jest zły? Przecież „Godziną dla 
Ziemi” chcieli przede wszystkim zwrócić uwagę całego świata na 
problem zmian klimatycznych, a tylko przy okazji oszczędzić odro-
binę energii i zmniejszyć emisję szkodliwych gazów. Wolę myśleć, 
że mylą się krytycy ekoakcji, uważając, że jest to tylko pusty gest. 
Czyżby przeliczali wszystko na swoje trzosy zdeponowane w ban-
kach? I żałują tej sakiewki, której nie mieliby, gdyby wyłączyć na  
60 minut Las Vegas? To raczej o te przeliczniki chodzi. 
 Bez względu na to, po której stronie się opowiemy,  
Ziemi przegrać nie można. Należy się spodziewać, że narastać 
będą tarcia między zwolennikami doraźnych zysków a wyznawcami 
zieleni. Wszyscy wszak przygotowują się do grudniowego szczytu 
ONZ w sprawie powstrzymania zmian klimatycznych. Być może 
anomalie pogodowe „na naszym podwórku” jeszcze nie przybra-
ły oblicza katastrof, ale już są dostrzegalne. Uderzmy się w pierś, 
bo jest w tym nasza wina, a skutki „fortunnego” czy niefortunnego 
czynienia sobie ziemi poddanej, czym prędzej trzeba zażegnać.  
Jeśli w ogóle nie jest za późno. Ażebyśmy nie musieli pszenicznego 
pola zamienić na pustynię.
 A tymczasem ci, którzy chcieliby rzekę i las, i łąkę zosta-
wić dzieciom w spadku po sobie, lub którym na sercu leży po pro-
stu dobro Ziemi, solidaryzowali się z nią w prostym geście. Dlatego  
na sygnał stawali w mroku z zapalonymi świeczkami na ulicach 
Dżakarty, Manilii. Niestety, telewizja nie podała czy na Marszałkow-
skiej też. 
 Na koniec chciałabym zakomunikować doniosłe wydarze-
nie. Zakwitły kasztany. Czas matur, a dla rolników – nasilonych prac 
w polu.

Elżbieta Musiał

OD REDAKCJI
AKTUALNOŚCI
1.  Sejm znowelizował ustawę o KRUS str. 4
2.  PIT dla rolników   str. 4
3.  Kredyty preferencyjne ...  str. 4
4. Rejestracja działalności gospodarczej 
 w „jednym okienku”   str. 4

TECHNOLOGIA
1.  System żywienia bydła 
 a opłacalność produkcji   str. 6
2. Rozwój biogazu w UE   str. 9
3.  Żyto w żywieniu świń   str. 10
4. Bażant łowny    str. 12
5. W zgodzie z zasadami cc  str. 13
6.  Profilaktyka i higiena w chowie królików str. 15

EKONOMIKA
1. Zarządzanie gospodarstwem  str. 16
2. Ułatwianie startu młodym rolnikom str. 17
3.  Zasady przyznawania płatności zwierzęcej str. 18
4. Ceny targowiskowe w woj. świętokrzyskim str. 20

EKOLOGIA
1. Zalety rolnictwa ekologicznego  str. 21

NASZE PREZENTACJE
1. Jak co roku w Kielcach   str. 23

OGRODNICTWO
1.  Uprawa bobu    str. 27
2. Uprawa żurawiny   str. 29
3.  Seminarium śliwowe   str. 30
4.  Seminarium czereśniowe  str. 31

MECHANIZACJA i BHP
1. Instalacje elektryczne pojazdów rolniczych str. 32
2. Dobór świec zapłonowych  str. 33
3.  Podwórkowe drobiazgi   str. 33

FAKTY, WYDARZENIA, KOMENTARZE
1. VII Forum Kobiet 
 powiatu włoszczowskiego  str. 34
2.  Echo Łysicy    str. 35
3. Święto Kobiet w Bardzie  str. 35

KLUBY 4H
1. Targi Edukacyjne w Busku Zdroju  str. 36
3. Jubileuszowy X Ogólnopolski Zlot 
 Czterolistnych Koniczynek 
 w Sitkówce-Nowinach   str. 36
3.  Naprawdę warto   str. 37

WIEJSKIE DOMOWE I AGROTURYSTYKA
1.  Forum Kobiet - aktywność popłaca str. 38
2. Wiosna dla zdrowia i urody  str. 40
3.  Rok w ogrodzie   str. 43
4.  Koalicja odkrywała Małopolskę  str. 44
5. Poznając tradycję sąsiadów  str. 44

EKOLOGIA
2. Kalendarz biodynamiczny  str. 45

ROZRYWKA
1. Idyliada    str. 46

SPIS TREŚCI



4  -  AKTUALNOŚCI ROLNICZE  -  maj 2009

Sejm znowelizował ustawę  
o KRUS
 6 marca 2009 r. Sejm RP 
znowelizował ustawę o ubezpiecze-
niu rolników. Zakłada ona podnie-
sienie składki emerytalno-rentowej 
dla rolników posiadających gospo-
darstwo większe niż 50 hektarów. 
Nowe przepisy różnicują składki  
w zależności od wielkości posiadane-
go gospodarstwa. Dla gospodarstw  
o obszarze 50-100 ha przeliczenio-
wych użytków rolnych miesięczna 
składka będzie wynosiła 12% najniż-
szej emerytury (76,40 zł), dla gospo-
darstw o obszarze 150 ha – 24% kwo-
ty najniższej emerytury (152,70 zł), dla 
gospodarstw 150-300 ha – 229,10 zł. 

PIT dla rolników

 Drugi etap reformy systemu 
emerytalnego KRUS spowoduje zróż-
nicowanie składek dla rolników. Planu-
je się jednocześnie możliwość rozlicza-
nia się rolników na zasadach ogólnych 
z podatku dochodowego (PIT). Doty-
czyłoby to w pierwszej kolejności go-
spodarstw rozliczających się z podatku 
VAT na zasadach ogólnych – ich liczba 
obecnie wynosi 40 tys. w skali kra-
ju. System ten mógłby funkcjonować  
od 1 stycznia 2010 roku.

aktualności

  Uwaga ROLNICY!

 W dniu 31 marca 2009 r. 
weszło w życie rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. 
w sprawie wzoru wniosku o wpis 
do ewidencji działalności gospodar-
czej. Rozporządzenie wprowadza 
tzw. “jedno okienko”, co oznacza,  
że osoby fizyczne składające wnio-
sek o wpis do ewidencji gospodar-
czej będą mogły w jednym urzędzie 
na jednym formularzu złożyć zgło-
szenie do ZUS/KRUS, urzędu sta-
tystycznego oraz naczelnika urzędu 
skarbowego. 
 Rozporządzenie jest aktem 
wykonawczym do ustawy o Prawie 
działalności gospodarczej z dnia  
19 listopada 1999 r. 
 Zgodnie z Ustawą dane  
z wniosku o wpis do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej, organ ewiden-
cyjny niezwłocznie i nie później niż  
w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpi-
su, przesyła do wskazanego przez 
przedsiębiorcę naczelnika urzędu 
skarbowego, właściwego urzędu sta-
tystycznego oraz właściwej jednostki 
terenowej ZUS albo Centrali KRUS 
wraz z kopią zaświadczenia o wpisie 
w ewidencji działalności gospodar-
czej. 

 Wniosek o wpis do ewiden-
cji działalności gospodarczej może 
być składany tylko w urzędzie gminy. 
W myśl Ustawy może on zostać zło-
żony:
▪ jako formularz papierowy wnie-

siony osobiście przez wniosko-
dawcę, 

▪ jako formularz papierowy przesła-
ny listem poleconym z podpisem 
notarialnie poświadczonym, 

▪ drogą elektroniczną za pośred-
nictwem formularza dostępnego 
na stronie internetowej urzędu 
gminy. 

 W ostatnim przypadku, jeżeli 
wniosek o wpis do ewidencji działalno-
ści gospodarczej nie został podpisany 
podpisem elektronicznym, organ gmi-
ny zawiadamia przedsiębiorcę o termi-
nie i miejscu podpisania wniosku nie 
później niż w terminie 3 dni roboczych 
od złożenia wniosku lub wskazanej we 
wniosku daty rozpoczęcia działalności 
gospodarczej (dniem złożenia wnio-
sku jest dzień, w którym przedsiębior-
ca wniosek podpisał).
 W chwili obecnej złożenie 
wniosku drogą elektroniczną nie jest 
jednak możliwe. 

Jadwiga Bastrzyk

KREDYTY PREFERENCYJNE 
przeznaczone wyłącznie na zakup 
ziemi TYLKO DO KOŃCA 2009 R.

 Rolnicy tylko do 31 grudnia 
2009 r. mogą  skorzystać z kredytów 
preferencyjnych przeznaczonych wy-
łącznie na zakup ziemi (kredyty z dopła-
tą ARiMR do oprocentowania). Potem 
(od 01.01.2010 r.) będzie można skorzy-
stać z kredytów, w których zakup ziemi 
nie może stanowić więcej niż 10% kwo-
ty kredytu. Głównymi liniami na zakup 
ziemi są: oznaczona symbolem nKZ  
i oznaczona symbolem nGR. O kredyt 
preferencyjny z linii nKZ mogą ubiegać 

się osoby fizyczne podejmujące lub
prowadzące działalność rolniczą, po-
siadające pełną zdolność do czynności 
prawnych (z wyłączeniem emerytów  
i rencistów), osoby prawne i jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej. Linia o symbolu nGR przezna-
czona jest dla rolników indywidualnych 
(z wyłączeniem emerytów i rencistów), 
posiadających zdolność do czynności 
prawnych podejmujących lub prowa-
dzących działalność rolniczą, którzy po-
siadają kwalifikacje rolnicze i mieszkają 
w tej samej gminie, w której położo-
na jest jedna z nieruchomości rolnych 
wchodzących w skład tego gospo-
darstwa i spełniających inne wyma-
gania dla tej linii. Nowo powstałe go-
spodarstwo lub gospodarstwo, któ-
re zostało powiększone musi mieć  

powierzchnię nie mniejszą od średniej 
powierzchni gruntów rolnych w danym 
województwie (w woj. świętokrzyskim 
5,33 ha użytków rolnych) i nie większą 
niż 300 ha użytków rolnych. Kwota kre-
dytu w linii nGR nie może przekraczać 
90% (z linii nKZ 80%) umownej ceny za-
kupu oraz poziomu średnich cen rynko-
wych gruntów w województwie. Wkład 
własny inwestora wynosi: linia nGR 
10%, linia nKZ 20%. Karencja w spłacie 
kredytu nKZ i nGR wynosi 2 lata, okres 
kredytowania przy nKZ 15 lat, przy nGR 
20 lat. Oprócz wymienionych lini kredy-
towych przeznaczonych wyłącznie na 
zakup gruntów rolnych, rolnicy mogą je 
kupować z innych linii kredytowych.

Ryszard Śmiechowski

Rejestracja działalności gospodarczej 
w “jednym okienku”
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 W jednym z wcześniej-
szych numerów Ak-
tualności obiecałam 

przybliżyć tematykę żywienia bydła. Jest 
na to ostatni dzwonek, jako że w maju 
większość gospodarstw stosujących 
tradycyjne żywienie rozpoczyna wypas 
pastwiskowy lub żywienie zielonkami 
pastwiskowymi.
 Dla zachowania zdrowotno-
ści, wydajności i płodności krów oraz 
wysokiej jakości mleka niezbędne 
jest zastosowanie żywienia przej-
ściowego (z zimowego na letni). Ko-
nieczność ta jest spowodowana tym, 
że pasze z okresu zimowego (konser-
wowane) mają inny skład chemiczny 
(duża koncentracja składników po-
karmowych) w przeciwieństwie do 
zielonek, zwłaszcza młodych. Prze-
żuwacze nie tolerują  nagłych zmian 
składu i konsystencji paszy oraz spo-
sobu jej zadawania.
Systemy żywienia bydła:
1. Tradycyjny – wypas pastwiskowy  

w okresie lata jest najtańszy, ale wy-
magający odpowiedniego rozłogu 
(układu gospodarstwa) oraz ogrom-

nej wiedzy i poświęcenia rolnika, aby 
pokryć odpowiednie zapotrzebowa-
nie paszowe na produkcję mleka 
i/lub mięsa. Hodowca musi się „pa-
stwić”, aby sprostać tym wymogom 
i zachować ciągłość odpowiedniej 
zielonki, czyli „zielonej taśmy”. Zwie-
rzęta cenią sobie ten system, o czym 
świadczy ich zachowanie zwłaszcza 
w pierwszych dniach wypędzania na 
pastwisko.

2.  Tradycyjny – dowóz zielonki do żło-
bu w oborze lub na wybiegu. Stoso-
wany w gospodarstwach położonych  
w dalszej odległości (powyżej 1,5 km) 
od pastwisk i łąk. System znacznie 
kosztowniejszy od wypasu z uwagi 
na wysokie koszty dowozu zielonki, 
jak również bardzo wymagający pod 
względem jakości i wartości zielonek 
oraz organizacji dowozu. Ponieważ 
trzeba wyeliminować wszelkiego ro-
dzaju straty (zabrudzenie, samoza-
grzewanie zielonek) i zminimalizo-
wać koszty dowozu. Najlepiej jeśli 
zadajemy zielonkę niepociętą, tzn. 
w całości. Taka zielonka nie zagrze-
wa się tak szybko. Krowa pobierając 
ją, ma możliwości wybiórcze i więcej 
wydziela śliny, która wpływa dodat-
nio na procesy trawienia.

3. System mieszany – kombinowany, 
tj. wypas wraz z dokarmianiem pa-
szami konserwowanymi, zielonka-
mi lub/i paszami ubocznymi. Można 
stosować jeden wypas i dokarmia-
nie lub w miarę posiadanych moż-
liwości dwa wypasy w ciągu doby  
i dokarmianie po doju. Dla przykła-
du taki system ma zastosowanie  
w Zakładzie Doświadczalnym Insty-
tutu Zootechniki Państwowego Insty-
tutu Badawczego – ZD IZ PIB Od-
rzechowa Sp. z o.o. Gospodarstwo 
dzięki temu, że posiada w swoim are-
ale przeważającą ilość trwałych użyt-
ków zielonych (TUZ) i odpowiedni 
rozłóg gospodarstwa, prowadzi zrów-
noważony system utrzymania by-
dła  rasy Simental w typie mlecznym 
oraz Hereford – krowy mamki. Kro-
wy mamki cały okres letni wypasane 
są na rozległych, oddalonych od go-
spodarstwa łąkach. Krowy mleczne  
Simental również wypasane są na 
kwaterach pastwiskowych, ale zlo-
kalizowanych w sąsiedztwie gospo-
darstwa. Stado podzielone jest na 
odpowiednie grupy technologiczne  
i całodobowo przebywa na pastwi-
sku. Do obór krowy spędzane są tyl-
ko na dój (w hali udojowej) w okre-

System żywien ia  byd ła 
a  op łaca lność  produkc j i

Krystyna Wieczorkiewicz

fot.: K. Wieczorkiewicz

technologia
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technologia

ślonym dla każdej grupy czasie.  
Po każdym doju (dwukrotny) są do-
karmiane przygotowanym miksem 
paszowym (aby zbilansować dawkę 
pokarmową) i wypędzane na kwate-
ry pastwiskowe. Tak więc, również 
w nocy zwierzęta przebywają na 
pastwisku. Taki system utrzymania 
znacznie obniża ilość ściołu i koszty 
usuwania obornika oraz weterynarii  
i inseminacji. Krowy rzadziej  
zapadają na choroby racic i wy-
mion, lepiej manifestują ruję, dlatego  
o wiele  łatwiej jest ją zaobserwować  
i w odpowiednim czasie przeprowa-
dzić inseminację.

4. System całorocznego żywienia pa-
szami konserwowanymi (sianoki-
szonkami i kiszonkami). Jest to naj-
droższy (zwiększone koszty zbioru, 
konserwacji i dodatków witaminowo-
-mineralnych), ale jednocześnie naj-
wygodniejszy dla hodowcy system 
żywienia. W obecnych czasach moż-
na go sobie bardzo usprawnić, wy-

korzystując różne oferowane nowe 
technologie. Jednak tylko umiejętne 
i rozważne powiązanie nowych tech-
nologii i proporcjonalny wzrost skali 
produkcji i wydajności od sztuki za-
decyduje o opłacalności produkcji. 
Można wyróżnić podsystemy:
▪  tradycyjny z zachowaniem od-

powiedniej kolejności zadawania 
poszczególnych pasz (na zmianę 
pasze suche i mokre) oraz wiel-
kości dawki i konsystencji pasz 
treściwych (jednorazowo maksy-
malnie do 2 kg, najodpowiedniej-
sze są pasze rozgniecione – ze 
śrutowników walcowych),

▪  PMRy - pasze objętościowe  
wymieszane ze sobą, a pasze 
treściwe zadawane ze stacji pa-
szowej lub indywidualnie dla każ-
dej sztuki zgodnie z wydajnością 
i potrzebami,

▪  TMRy - jednolita dawka powstała 
z wymieszania pasz objętościo-
wych z treściwymi dostosowana 

do okresu laktacji i wydajności. 
Niezbędny jest wóz paszowy  
i podział na grupy technologiczne, 
co zapobiega chorobom metabo-
licznym i marnotrawstwu pasz. 
Jak wiemy z doświadczenia, nie 
ma idealnego systemu żywienia. 
Każdy z nich posiada  swoje zale-
ty i wady. Dokładna ich znajomość 
oraz odpowiedni dobór do możli-
wości produkcyjnych i warunków 
siedliskowo-bytowych pozwoli 
na uzyskanie satysfakcjonujące-
go dochodu i usprawnienie sobie 
pracy w gospodarstwie.

 Jak wynika z powyższej tabeli, 
system wypasu i żywienia zielonką jest 
najtańszy i najbardziej przyjazny krowie, 
która z racji swojego pochodzenia jest 
przystosowana do pobierania zielonki 
z pastwiska. Człowiek poprzez udomo-
wienie bydła w pogoni za zyskiem wpro-
wadza coraz to nowe udogodnienia i in-
nowacje. 

Tabela 1. Zalety i wady systemów żywienia bydła
Systemy żywienia Zalety Wady Wymogi Zalecenia
Tradycyjny – wypas 
pastwiskowy

Najtańszy, najbardziej 
zbliżony do behawioral-
nych wymogów bydła. 
Żywienie + wentylacja 
i ruch = zdrowotność i 
płodność

Trudność w utrzy-
maniu ciągłości 
zielonki o wysokiej 
jakości i wartości 

Pastwiska położone w są-
siedztwie gospodarstwa. 
Przy krowach mlecznych 
nie dalej jak 1,5km

Szczególnie polecany dla 
ekologicznego i zrównoważo-
nego chowu bydła

Tradycyjny – dowóz 
zielonki do żłobu

Świeża zielonka o odpo-
wiednim składzie bota-
nicznym dostarcza dużo 
witamin i minerałów

Jak wyżej Odpowiednia organizacja 
zbioru, dowozu i zadawa-
nia zielonki 

Świeża zielonka o odpowied-
nim składzie botanicznym i 
fazie wegetacji

Mieszany = kombi-
nowany, tj. wypas + 
dokarmianie

Łatwość w zbilansowa-
niu dawki pokarmowej

Zwiększone na-
kłady.

Odpowiednie zaplanowa-
nie i organizacja pracy

Dla gospodarstw z bliskim 
sąsiedztwem pastwisk  i kro-
wami o wysokiej wydajności 

Całoroczne ży-
wienie paszami 
konserwowanymi 
– monodieta

Łatwy i wygodny Wysokie nakłady Dokładna wiedza:  prawi-
dłowy zbiór, konserwacja i 
zadawanie pasz 

 Pokryć zwiększone zapo-
trzebowanie na dodatki wita-
minowo-mineralne

Tradycyjny Jak wyżej Jak wyżej Właściwa kolejność zada-
wania oraz dawki i konsy-
stencja pasz

W gospodarstwach o mniej-
szej skali produkcji

P M R y Jak wyżej Jak wyżej Pasze objętościowe wy-
sokiej jakości, gdyż krowa  
ma ograniczone możliwo-
ści wybiórcze  

Zwiększyć czas na obserwa-
cje stada. Stacja paszowa 
lub indywidualne dawkowa-
nie paszy treściwej

T M R y Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej. Jeden kom-
ponent gorszej jakości 
może popsuć całą dawkę 
i efekty produkcyjne. Wóz 
paszowy i podział na gru-
py technologiczne (żywie-
niowe)  

Dla gospodarstw o wysokiej 
skali i koncentracji produkcji. 
Odpowiednia kolejność za-
ładunku i konsystencji kom-
ponentów paszowych, aby 
zapobiec sortowaniu i wy-
biórczemu pobieraniu pasz 
zakwaszających 
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 Ważne jest jednak to, aby 
umiejętnie łączył i wykorzystywał 
wszystkie czynniki w gospodarstwie 
(ziemia, praca i kapitał), mając na 
uwadze produkcję zdrowej i bez-
piecznej żywności oraz opłacalność 
produkcji. 
 Dziś jest to konieczne z powo-
du rozwarcia „nożyc cenowych” i w kon-
sekwencji spadku opłacalności produk-
cji. Dlatego należy zwracać szczególną  
uwagę na czynniki ekonomiczne (o czym 
pisałam w poprzednim numerze). Wpro-
wadzane nowe technologie powinny być 
odpowiednio przemyślane i wykorzysta-
ne, aby przyczyniły się do wzrostu do-
chodu. Choć to jest bardzo oczywiste, to 
jednak nie zawsze tak jest. Jak podaje 

prof. Z. Kowalski na podstawie prowa-
dzonych przez siebie badań i analiz,  
w niektórych gospodarstwach zakupiony 
drogi wóz paszowy zamiast przyczynić 
się do wzrostu wydajności, spowodował 
jej spadek. Ponieważ wzrosły koszty,  
a na skutek nieodpowiedniego wykorzy-
stania wozu paszowego i  popełnionych 
wielu błędów spadła wydajność. Dopiero 
po przeanalizowaniu i wyeliminowaniu 
błędów sytuacja uległa poprawie. Głów-
ną przyczyną spadku wydajności okaza-
ło się nadmierne sortowanie i wybiórcze 
pobieranie pasz treściwych z miksu.  
To m.in. doprowadziło do zaburzeń me-
tabolicznych u niektórych zwierząt.
 Pomimo że dysponujemy sze-
rokim wyborem z zakresu systemów 

żywienia, to nie ma idealnego rozwiąza-
nia  dla wszystkich gospodarstw. Każdy  
z nich ma swoje plusy i minusy. 
 Generalna zasada polega na 
umiejętnym dostosowaniu do założo-
nych celów i możliwości gospodar-
stwa oraz na wykorzystaniu wszyst-
kich aspektów, które zminimalizują 
jednostkowe koszty produkcji. Do 
tego niezbędna jest szczegółowa wie-
dza z zakresu chowu i hodowli bydła, 
nowych technologii oraz funduszy 
pomocowych.
Służymy swoim doradztwem.□

Na podstawie artykułów:
„Hoduj z głową”, Hodowca 
bydła” i obserwacji własnych.

technologia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Kielcach 

informuje, iż wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje akcję 
sprzedaży i wymiany osłon na wały przegubowo – teleskopowe.
Wymiany osłon dokona przedstawiciel handlowy Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych, która jest producentem 
wałów ze wzmocnionymi osłonami, posiadających Znak Bezpieczeństwa KRUS i wyróżnionych tytułem „Wyrób 
zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”.
Sprzedaż odbędzie się w dniu 28.06.2009 roku w Modliszewicach podczas „Dni Otwartych Drzwi” ŚODR.
Nadmienia się, że ilość osłon przeznaczona do sprzedaży w cenie promocyjnej jest ograniczona.

fot.: K. Wieczorkiewicz

Zrównoważony system żywienia krów rasy Simental w Odrzechowej
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 Biogazownie były stoso-
wane z powodzeniem 
już w XIX w., lecz jako 

doskonałe źródło energii w Europie doce-
nione zostały dopiero w latach 80. Obec-
nie jest to jedno z najbardziej obiecują-
cych odnawialnych źródeł energii.
 Porównując dane z przestrzeni 
lat 2004-2007, da się zauważyć wyraźny 
wzrost produkcji biogazu we wszystkich 
krajach UE, który wyniósł przeciętnie 27%. 
Obecnie liderami w wytwarzaniu biogazu 
są Niemcy i Wielka Brytania, które łącznie 
wytwarzają niespełna 70% całkowitej pro-
dukcji UE (tab.1). Jest to możliwe dzięki 
biogazowniom rolniczym, powstającym 
(szczególnie w Niemczech) przy śred-
niej wielkości farmach i hodowlach bydła 
oraz drobiu. Niemcy charakteryzują się 
ponadto przychylnym prawodawstwem  
z dziedziny energii odnawialnych: od 
marca 2008 roku wyprodukowany bio-
gaz może być dołączany do lokalnej sieci 
gazociągowej. Celem tego zabiegu jest 
osiągnięcie 10% konsumpcji biometanu 
z gazem ziemnym do roku 2030. Efekty 
niemieckiej polityki prośrodowiskowej wi-
dać w statystykach, obecnie działa tam 
ok. 4500 biogazowni rolniczych. 
 W 2007 r. Polska odpowiadała 
za nieco ponad 1% produkcji biogazu  
w skali europejskiej. Od 2006 roku pro-
dukcja biometanu w kraju oparta jest 
głównie na biogazie z osadów ścieko-
wych, obecnie ponad połowa wyproduko-
wanego surowca pochodzi z tego właśnie 
źródła. Rozwój biogazowni rolniczych  
w Polsce jest ograniczony dużym rozdrob-
nieniem gospodarstw, brakiem regulacji 
prawnych i małej opłacalności na skalę 
rynkową. Jakkolwiek w Polsce technolo-
gia produkcji gazu z odchodów zwierzę-
cych jest procesem jeszcze mało rozpo-
wszechnionym, uważa się, że przyszłość 
wytwarzania biometanu leży właśnie w tej 
alternatywie, ponieważ w krajach o dużej 
powierzchni rolnej istnieje możliwość pro-
dukcji biogazu z roślin energetycznych. 
W celu wspierania rozwoju tego paliwa 
instytuty rządowe i prywatne agencje 
włączyły się w liczne inicjatywy, m.in.: 
„Biogas accepted”, program „Innowacyj-
na energetyka – rolnictwo ekologiczne” 

czy „MADEGASCAR” promujący biogaz 
jako biopaliwo dla samochodów.
 Zupełnie inny profil produkcyj-
ny przedstawia przykład Wielkiej Bryta-
nii, gdzie wytwarzanie surowca oparte 
jest głównie na biogazie wysypiskowym 
(88% całkowitej produkcji). Zaintereso-
wanie tym typem energii odnawialnej 
jest spowodowane brytyjskim „zielonym” 
systemem certyfikowania wszystkich
źródeł energii oraz największą opłacalno-
ścią wytwarzania elektryczności spośród 
wszystkich alternatywnych sposobów. 
 Podobnie sytuacja przedstawia 
się w Austrii, która w latach 2004-2007 
zwiększyła wytwarzanie biogazu o 67%. 
Szybki rozwój produkcji tego surowca za-
wdzięcza stacjom oczyszczania ścieków 
komunalnych, gdzie wykorzystuje się 
małej wielkości komory fermentacyjne. 
Chociaż produkcja biogazu rolniczego 
również przyspieszyła, to wzrost cen ro-
ślin energetycznych zahamował dynami-
kę rozwoju tego typu elektrowni. Obecnie 
Austria jest jednym  
z największych pro-
ducentów biomatanu 
w Europie w przelicze-
niu na mieszkańca. 
 C i e k a w e 
rozwiązanie wyko-
rzystywania biogazu 
istnieje w Szwecji: 
ok. 20% ogólnej pro-
dukcji przeznaczona 
jest jako biopaliwo. 
Gaz po fermentacji 
jest poddawany pro-
cesowi oczyszczania 
i skompresowany 
pod ciśnieniem tra-
fia do silników CNG
samochodów i auto-
busów. Miejska sieć 
transportowa w wielu 
miastach oparta jest 
wyłącznie na paliwie 
biogazowym. Dodat-
kowo rozwój biogazu 
jako paliwa w Szwe-
cji wspomagany jest 
przez dotacje rządu, 
nadwyżkę jego pro-
dukcji, a także niższą 
ceną elektryczności. 

Wparcie i programy finansowe projek-
tów biogazowni:
 Państwowe programy: NFO-
ŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, WFO-
ŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powia-
towe i Gminne Fundusze Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz 
Termomodernizacyjny. 
 Organizacje niepubliczne: Fun-
dacja Partnerstwo dla Środowiska, Kra-
ków – wsparcie i pomoc w planowaniu 
inwestycji i składaniu wniosków.
 Programy unijne: Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013, Regionalne Programy Ope-
racyjne, Sektorowy Program Operacyjny 
Wzrost Konkurencji Przedsiębiorstw.
 Zewnętrzne programy: środki  
z Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go (EOG), EkoFundusz – dofinansowa-
nie do 80% kosztów projektu.□

 ROZWÓJ BIOGAZU w UE
Elżbieta Rachtan

Tabela 1. Produkcja biogazu w UE w 2007 roku 
(w ktoe). EuroObserw’ER

Kraj Biogaz 
wysypiskowy

Biogaz 
z osadów 

ściekowych

Inne 
rodzaje 
biogazu

Suma

Niemcy 416,4 270,2 1696,5 2383,1
W. Brytania 1433,1 191,1 1624,2
Włochy 357,7 1 47,5 406,2
Hiszpania 259,6 49,1 21,3 330
Francja 161,3 144,2 3,7 309,2
Holandia 43,2 48 82,8 174
Austria 10,7 2 126,4 139,1
Dania 14,3 21 62,6 97,9
Belgia 48,1 18 12,5 78,6
Czechy 29,4 32,1 17 78,5
Polska 19,1 43 0,5 62,6
Grecja 38 9,8 0 47,8
Finlandia 26,4 10,3 0 36,7
Irlandia 23,9 7,9 1,7 33,5
Szwecja 9,2 17,1 0,8 27,1
Węgry 2,1 12,4 5,7 20,2
Portugalia 0 0 15,4 15,4
Słowenia 7,6 0,6 3,8 12
Luksemburg 0 0 10 10
Słowacja 0,5 7,6 0,5 8,6
Estonia 3,1 1,1 0 4,2
Litwa 1,6 0,8 0 2,4
Cypr 0 0 0,2 0,2
UE 2905,3 887,3 2108,9 5901,5
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 Żyto to wciąż jedno z naj-
popularniejszych zbóż  
w Polsce. Areał jego 

uprawy zajmuje ponad 1,3 mln ha, co 
stanowi powierzchnię trzecią co do wiel-
kości po pszenicy i mieszankach zbożo-
wych.
 Jego cena jest zwykle niższa 
niż innych zbóż, stąd jest to stosunkowo 
tania pasza.

Wymagania w uprawie żyta

 Żyto ma niewielkie wymagania 
cieplne i wodne, toteż jest rośliną odpo-
wiednią do uprawy w klimacie umiarko-
wanym i na glebach lekkich, o niewiel-
kich zdolnościach do zatrzymywania  
i magazynowania wody. Żyto, w porów-
naniu z innymi zbożami ozimymi, jest 
najbardziej odporne na niską tempera-
turę i wytrzymuje mrozy do -35°C na-
wet przy niewielkiej pokrywie śnieżnej. 
Żyto jest odporne na przejściowe susze, 
występujące szczególnie często na gle-
bach lekkich. W porównaniu do innych 
zbóż jego system korzeniowy jest wy-
raźnie lepiej rozwinięty i sięga głębiej, 
może więc pobierać wodę z głębszych 
warstw gleby. Żyto charakteryzuje się 
dużą zdolnością pobierania trudno do-
stępnych składników pokarmowych,  
a także tolerancją w stosunku do odczy-
nu gleby. Może być uprawiane na gle-
bach o pH od 5,0 do 7,0. Żyto reaguje 
dodatnio na prawidłową strukturę gleby, 

niekorzystnie natomiast na jej nadmier-
ne uwilgotnienie. Pod żyto przeznacza 
się przede wszystkim gleby kompleksu 
żytniego dobrego, słabego i bardzo sła-
bego.

Skład chemiczny ziarna żyta

 Żyto jest bogate w energię (1kg 
ziarna zawiera ok.13,3 MJ), ale zawiera 
mniej białka niż jęczmień czy pszenica 
(ok.74 g strawnego białka w 1 kg ziar-
na). Białko to ma jednak korzystniejszy 
skład aminokwasowy w porównaniu  
z pozostałymi zbożami, między innymi 
ma wyższą zawartość lizyny. Zawartość 
białka i energii zależy od dorodności 
ziarna. Im jest ono dorodniejsze, tym 
wyższa koncentracja energii metabolicz-
nej oraz niższa zawartość białka w 1 kg 
paszy.
 Zawiera mało włókna, mało 
tłuszczu, a dużo węglowodanów. W po-
równaniu z pszenicą ma mniej białka, 
ale białko to cechuje się stosunkowo 
dużą wartością odżywczą. Zawiera spo-
ro lizyny, jednak wykazuje niższą straw-
ność (ze względu na zawartość w tym 
zbożu dużej ilości substancji antyżywie-
niowych).
 Zawartość poszczególnych 
składników pokarmowych jest uzależ-
niona od odmiany, wykształcenia ziarna 
i stopnia jego dojrzałości, a także od na-
wożenia gleby i klimatu. 
 Białko ziarna żyta i innych zbóż 
charakteryzuje się stosunkowo niską 
wartością. Jest to spowodowane nie-
doborem w nim niektórych aminokwa-

sów, szczególnie lizyny i w mniejszym 
stopniu treoniny, metioniny i tryptofanu. 
Wartość biologiczna białka wynosi około 
70%. Wynika to z faktu, że w białku żyta 
przeważają mniej wartościowe frakcje 
białek, takie jak prolaminy i gluteiny. Wy-
stępujące w mniejszości bogate w lizynę 
albuminy i globuliny są zlokalizowane 
głównie w warstwie aleuronowej i w za-
rodku, toteż np. białko otrąb ma wyższą 
wartość biologiczną niż białko z całego 
ziarna.
 Ziarno żyta zawiera dużo fos-
foru i potasu, ubogie jest natomiast  
w wapń i magnez. Fosfor i potas stano-
wią 80 % wszystkich składników mineral-
nych. Około 70 % fosforu znajdującego 
się w ziarnie występuje w formie fityny,
co ogranicza przyswajalność dla zwie-
rząt ponieważ nie wytwarzają one fitazy
– enzymu odpowiadającego za rozkład 
fitynianów.
 Tłuszcz żyta występuje głównie 
w zarodku. Około 11 % masy zarodka 
przypada na tłuszcz, który w swojej bu-
dowie zawiera następujące kwasy: lino-
lowy, linolenowy, oleinowy, mirystynowy, 
palmitynowy i stearynowy. 
 W skład węglowodanów ziarna 
żyta, oprócz skrobi, wchodzą inne, do 
których zalicza się: cukry rozpuszczal-
ne w wodzie, celulozę, ligninę, pento-
zany, polifruktany, glukofruktany i be-
taglukany. Zawartość celulozy wynosi 
- 2,5 %; ligniny - 1,5 %; pektyn - 8,0 %; 
pentozanów - 8-10 %. Zawartość pek-
tyn w ziarnie żyta jest znacznie wyższa 
od ilości stwierdzonych w pozostałych 
zbożach. 

technologia

ŻYTO 
w żywien iu  ŚWIŃ

Małgorzata Duda
fot.: P. Miler
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 Poszczególne witaminy wy-
stępują w ziarnie w zróżnicowanej ilo-
ści. Poziom karotenu, witaminy C i D 
oraz kwasu nikotynowego jest niski, 
natomiast zawartość witamin z grupy  
B jest wysoka za wyjątkiem witaminy 
B12. Witamina E występuje w dużej ilo-
ści głównie w tłuszczu zarodka, a pozo-
stała część ziarniaka jest pozbawiona 
tej witaminy. 
 Zawartość poszczególnych wi-
tamin przedstawia się następująco: 
karoten   -3,0 mg/kg
witamina E  -77,0 mg/kg
B1   -3,4 mg/kg
B2   -3,1 mg/kg
B6   -2,3 mg/kg
kwas nikotynowy  -19,0 mg/kg
kwas pantotenowy -11,0 mg/kg
biotyna   -0,05 mg/kg

Udział żyta w żywieniu świń 
 Specyfika żywienia
świń wynika z cech anatomicz-
nych przewodu pokarmowego 
(żołądek jednokomorowy, krót-
sze jelita w porównaniu do zwie-
rząt przeżuwających), co spra-
wia, że nie mogą one pobierać 
i trawić pasz o dużej objętości  
i dużej zawartości włókna. Z wy-
mienionych względów w żywieniu 
świń stosuje się pasze o dobrej strawności  
i dużej koncentracji składników pokar-
mowych – np. ziarna zbóż. 
 Ze względu na skład chemicz-
ny oraz pewną zawartość substancji 
antyżywieniowych żyto jest wykorzy-
stywane głównie w tuczu (śruta żytnia 
skarmiana w odpowiednich ilościach 
jest dobrą paszą dla tuczników, jej wła-
ściwości tuczące oraz korzystny wpływ 
na jakość mięsa i tłuszczu wieprzowego 
są podobne do śruty jęczmiennej), na-
tomiast nie zaleca się jego stosowania  
w mieszankach dla loch wysokopro-
śnych oraz prosiąt i warchlaków. 

Zalecane ilości żyta w mieszankach dla 
trzody chlewnej:
▪ Lochy: luźne i niskoprośne (do 90 

dnia ciąży); 10 – 20 %; wysokopro-
śne i karmiące – nie zaleca się.

▪ Prosięta rosnące i warchlaki: do 
25 kg mc. – nie zaleca się.

▪ Tuczniki I okres tuczu: (25 – 60 kg 
mc.) 25 – 30%.

▪ Tuczniki II okres tuczu: (powyżej 
60 kg mc.) 30 – 50%.

 Przy sporządzaniu mieszanki 
treściwej z udziałem żyta, należy pa-
miętać o właściwym jej zbilansowaniu. 
Ziarno niespełniające wymogów jako-
ściowych stawianych przez przemysł 
młynarski jest także gorszym surowcem 
paszowym.
 Udział żyta w żywieniu świń 
można zwiększyć stosując odpowied-
nie enzymy paszowe. Wyniki badań 

wykonanych w latach 2002-2006  
w Niemczech pokazują, że dzięki za-
stosowaniu odpowiednich enzymów, 
udział żyta w tuczu świń może wynosić 
nawet 70%.

Substancje antyodżywcze 
w ziarnie żyta
 Są to substancje działające nie-
korzystnie na trawienie lub wykorzysta-
nie składników pokarmowych. Niektóre 
działają jak trucizny i w dużych ilościach 
mogą ujemnie wpływać na zdrowie zwie-
rząt, a nawet powodować ich upadki.

 W ziarnie żyta do najważniej-
szych składników działających nieko-
rzystnie na procesy trawienia w prze-
wodzie pokarmowym należą pentozany 
(arabinoksylany) i β-glukany. Są to wę-
glowodany nieskrobiowe, których zwie-
rzęta monogastryczne (m.in. świnie) nie 
rozkładają w przewodzie pokarmowym 
ze względu na brak odpowiednich en-
zymów. Węglowodany te charakteryzują 
się dużą wodochłonnością, co zwiększa 
objętość paszy w przewodzie pokarmo-
wym, a to z kolei powoduje zwolnienie 
tempa przechodzenia treści przez prze-
wód pokarmowy. Powstały śluz utrudnia 
dostęp enzymów trawiennych do skład-
ników pokarmowych zawartych w treści.
 Jednym z najbardziej nie-
bezpiecznych zanieczyszczeń jest 
występujący głównie na kłosach żyta 
sporysz. Zawarte w nim alkaloidy po-
wodują poronienia, paraliż kończyn, 

w skrajnych przypadkach nawet 
śmierć – zagrożenie wynika tu  
z faktu kumulowania się alkaloidów 
w organizmie.
 Kolejnym niebezpieczeństwem 
może być zanieczyszczenie my-
kotoksynami przy nieprawidło-
wym przechowywaniu. Dotyczy to 
wszystkich zbóż porażonych ple-
śnią podczas przechowywania.□

Literatura:
- Żyto, czyli tańsza pasza – Staszak  

E. Hoduj z głową nr 2[26]/2007,
- Właściwości odżywcze zbóż pa-

szowych uprawianych w Polsce,  
Barowicz T., Mucha S., Hoduj z głową  
nr 5[29]/2007,

- Żyto dobre dla tuczników – Top Agrar 
nr 1/2003,

- Ziarno zbóż w żywieniu świń –  
S. Kondracki – Trzoda Chlewna  
nr 12/2000,

- Rola enzymów paszowych w żywie-
niu świń, Lipiński K., Trzoda Chlew-
na nr 1/2009.
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Tabela 1. Skład chemiczny, strawność i wartość energetyczna wybranych zbóż 

Zboże żyto pszenica jęczmień pszenżyto kukurydza
g/kg ws % g/kg ws % g/kg ws % g/kg ws % g/kg ws %

sucha masa 880 - 880 - 880 - 880 - 880 -
białko 95 79 118 87 111 76 120 84 93 80
tłuszcz 17 38 20 52 21 51 15 22 40 71
włókno 23 37 27 26 45 20 24 35 29 46
BNW 727 93 698 94 677 89 703 93 701 93
popiół 18 - 17 - 26 - 18 - 17 -
EM (MJ/kg) 13,3 - 13,9 - 12,6 - 13,5 - 14,0 -

ws – współczynnik strawności 

fot.: P. Miler
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 Bażant do Europy został 
sprowadzony jako ptak 
łowny z Azji. W wielu 

krajach są bażanty hodowane w spe-
cjalnych bażanciarniach, a następnie 
wypuszczane na wolność. Bażant nale-
ży do ptaków, których byt w dużej mie-
rze zależy od opieki hodowlanej (dokar-
mianie i tępienie szkodników), dlatego 
występuje przeważnie tylko tam, gdzie 
te konieczne warunki ma zapewnione. 
Inne warunki bytu to krzaki i woda. 
 Najpopularniejszymi bażanta-
mi w Polsce są:
•  kaukaski,
•  obrożny,
•  mongolski.

 Są one zbliżone wyglądem 
upierzenia, w którym dominuje u sam-
ców kolor rudawordzawy na tułowiu, 
ciemnozielony na głowie, a na szyi fio-
letowoniebieski. Pióra na karku i grzbie-
cie posiadają czarne obrzeża. Upie-
rzenie kur popielatorudawe jest mniej 
kolorowe niż samców i pełni ochronną 
funkcję. Bażant obrożny ma wąski pas 
białych piór na szyi i ciemniejsze ubar-
wienie niż kaukaski. Bażanty mongol-
skie mają białą obrożę, która jest prze-
rwana z przodu brunatnymi piórami.
 Łatwe w chowie o bardzo 
atrakcyjnym upierzeniu są bażanty sre-
brzyste i złociste. Mogą one znaleźć się 
w hodowlach pół zamkniętych i parko-
wych. Oprócz upierzenia odmiany ba-
żantów różnią się masą ciała, długością 
skoku, skrzydeł i ogona, czy obwodem 
klatki piersiowej. Bażant kogut kaukaski 
waży 1,2 kg-1,5 kg, bażant obrożny jest 
nieco lżejszy 1,2 kg-1,4 kg, a najcięższy 
bażant mongolski 1,5 kg-1,8 kg osiąga-
jący czasami masę 2,0 kg. 
 Dziko żyjące bażanty wybie-
rają tereny pól uprawnych, zadrzewio-
nych dzikimi gruszami, jabłoniami, tar-
niną, głogiem i krzewami malin, morwy, 
porzeczek. Przebywają w zaroślach 

nadrzecznych, stawów i jezior. Nie lu-
bią lasów zwartych. Bażant żywi się 
nasionami krzewów, jagodami leśnymi, 
mrówczymi jajami, wszelkimi owadami, 
nasionami zbóż chwastów oraz trawą. 
Zjada także ślimaki, dżdżownice, larwy 
różnych owadów, także stonkę. Ptak 
ten szybko biega, rzadko fruwa. Wzbija 
się do lotu w razie niebezpieczeństwa 
pionowo w górę, powoli opada na zie-
mię. Mimo swej wielkości jest mało 
wytrzymały na ciężkie warunki bytu, 
źle znosi zarówno głód, jak i niesprzy-
jające warunki atmosferyczne Żeruje 
rano i przed zachodem słońca. Okres 
godowy rozpoczynają bażanty w mar-
cu, a kończą w czerwcu. W okresie go-
dowym kura znosi 8-14 jaj w gnieździe 
na ziemi.
 Po 24-25 dniach wylęgają 
się pisklęta z żółtobrązowym puchem  
i ciemną pręgą na grzbiecie, które wy-
chowuje i wodzi kura, bez koguta.
 Bażanciarnia powinna być 
usytuowana na glebie przepuszczalnej, 
ogrodzona płotem z siatki wkopanej na 
głębokość 0,5 m, z dala od dróg i trak-
tów kolejowych. Drogi i dróżki na fermie 
obsadza się krzewami tworzącymi ży-
wopłoty.
 Utrzymanie bażantów rosną-
cych można prowadzić dwoma sposo-
bami:
•  systemem półintensywnym w wy-

chowalni z wolierami lub z budkami 
wychowawczymi, 

• systemem intensywnym w pomiesz-
czeniach zamkniętych zwanych wy-
chowalnią lub w bateriach. 

 Odchowane bażanty można 
przechowywać w wolierach zimowych, 
a w okresie reprodukcji w wolierach 
rodzinowych. Woliery zimowe zwane 
czasem cyrkami, to powierzchnia ogro-
dzona siatką ze wszystkich stron.
 Żywienie bażantów w okresie 
wzrostu – jest zależne od tego, w jakim 
celu bażanty są odchowywane. Żywie-
nie intensywne stosuje się wtedy, gdy 
odchowujemy ptaki z przeznaczeniem 

na ubój. Żywienie ekstensywne – gdy 
ptaki odchowane będą wypuszczane 
na tereny łowieckie.
 Żywienie bażantów dorosłych 
zgromadzonych w wolierach zimowych 
należy karmić tak jak na wolności.  
Pasza przeznaczona na ten okres po-
winna składać się z pszenicy, jęczmie-
nia, kukurydzy, słonecznika oraz pasz 
oleistych. 
 Chów bażantów może dostar-
czyć  korzyści wymiernych oraz tych, któ-
rych nie da się określić. Nie zapominaj-
my, że bażant jest częścią środowiska,  
w którym żyjemy, np.: 
• ożywia łowisko – jest sprzymierzeń-

cem przepiórki i kuropatwy, 
• upiększa teren – miłośnicy przyrody 

mogą podziwiać zachowanie tego 
ptaka i odpoczywać w jego blisko-
ści, 

• jest sojusznikiem rolnika w walce  
z chwastami i owadami. 

 Korzyści wymierne dadzą się 
określić na podstawie wyników ekono-
micznych zależnych od jakości i ilości 
produktów oraz usług związanych z po-
lowaniami. 
Produkcja fermowa może polegać na:
• hodowli bażantów dla innych ośrod-

ków, 
• sprzedaży jednodniówek i 10–12-ty-

godniowych i młodszych bażantów,
• sprzedaży tuczonych 16-tygodnio-

wych i młodszych bażantów, 
• przygotowaniu terenów łowieckich  

i organizacji polowań.

 Rentowność fermowej hodowli 
bażanta jest uwarunkowana:
• kosztami żywienia, które można 

zmniejszyć poprzez wprowadzenie 
pasz z własnej produkcji, 

• wielkością upadków, 
• wielkością rynków zbytu w kraju  

i poza jego granicami, 
• warunkami ekonomicznymi dla or-

ganizacji polowań, co wymaga za-
plecza hotelowego.□

Bażant
  łowny alte

rn
atywne 

źródła doch
odu

Zofia Kanios
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 W związku z etapowym 
wprowadzaniem wy-
magań zasad wza-

jemnej zgodności (cross-compliance) 
z dniem 1 stycznia 2009 r. dochodzą 
dodatkowe obowiązki dotyczące prze-
chowywania nawozów naturalnych. 
Wynikają one z tytułu wdrażania w ży-
cie „obszaru A” dotyczącego ochrony 
środowiska, którego jednym z wymogów 
jest „Ochrona wód przed zanieczyszcze-
niami powodowanymi przez azotany po-
chodzenia rolniczego”. W związku z tym, 
na rolników, których działki położone są 
na obszarach szczególnie narażonych 
na zanieczyszczenia azotanami (OSN) 
i ubiegających się o płatności obszaro-
we oraz prowadzących produkcję zwie-
rzęcą, nakłada się obowiązek przecho-
wywania obornika w pomieszczeniach 
inwentarskich o nieprzepuszczalnym 
podłożu lub na płycie zaopatrzonej  
w instalacje odprowadzające wycieki do 
szczelnych zbiorników. Z kolei gnojów-
kę i gnojowicę należy przechowywać 
w szczelnych zbiornikach przez okres, 
kiedy nie są wykorzystywane rolniczo. 
W gospodarstwach położonych na OSN 
pojemność zarówno płyt obornikowych, 
jak i zbiorników na gnojówkę i gnojo-
wicę musi umożliwiać magazynowanie 
co najmniej 6-miesięcznej produkcji na-
wozów naturalnych. Nieprzestrzeganie 
przez rolników wymienionych wymagań 
będzie skutkowało sankcjami w postaci 
obniżenia kwot płatności. 

Stosowanie nawozów naturalnych: 
▪  dawka nawozu naturalnego zasto-

sowana w ciągu roku nie zawiera 
więcej niż 170 kg azotu w czystym 
składniku na 1 ha użytków rolnych, 
(dlatego obsada zwierząt w gospo-

darstwie powinna być dostosowana 
do możliwości wykorzystania nawo-
zów naturalnych albo nadmiar tych 
nawozów powinien być zbywany na 
podstawie umowy zawartej w formie 
pisemnej),

▪ nawozy naturalne oraz organiczne 
w postaci stałej i płynnej stosuje się 
wyłącznie w okresach dozwolonych 
(od początku marca do końca listo-
pada),

▪ nawozy naturalne w postaci stałej 
stosuje się pogłównie tylko na użyt-
kach zielonych i wieloletnich upra-
wach polowych,

▪ nawozy naturalne stosuje się w od-
ległości co najmniej 20 m od strefy 
wód (tj. strefy ochronnej źródeł, ujęć 
wody, brzegu zbiorników oraz cieków 
wodnych, kąpielisk itp.),

▪ zakazuje się stosowania nawozów 
naturalnych na glebach zalanych, 
przykrytych śniegiem lub zamarznię-
tych,

▪ zakazuje się stosowania nawozów 
naturalnych w postaci płynnej pod-
czas wegetacji roślin przeznaczo-
nych do bezpośredniego spożycia 
przez ludzi,

▪ zakazuje się stosowania nawozów 
naturalnych w postaci płynnej na gle-
bach bez okrywy roślinnej, położo-
nych na stokach o nachyleniu więk-
szym niż 10%.

 Wymienione wyżej wymagania 
obowiązują wszystkich rolników. Dodat-
kowo na OSN rolnik jest zobowiązany 
do posiadania rocznego planu nawoże-
nia dla prowadzonych upraw.
 Oprócz wymagań wzajem-
nej zgodności dotyczących stosowania  
i przechowywania nawozów naturalnych 
każdego rolnika obowiązuje przestrze-
ganie przepisów ustawy o nawozach  

i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. 
U. Nr 147 poz. 1033). Nowa ustawa na-
wozowa nie nakłada już obowiązku bu-
dowy płyt obornikowych na wszystkich 
hodowców. Obowiązek ten dotyczy je-
dynie podmiotów prowadzących wielko-
towarową produkcję trzody chlewnej lub 
drobiu. Do podmiotów tych zalicza się 
gospodarstwa prowadzące chów lub ho-
dowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk, 
chów i hodowlę świń powyżej 2 000 sta-
nowisk dla świń o wadze ponad 30 kg 
lub 750 stanowisk dla macior. 
 W ustawie brak jest jasno spre-
cyzowanej definicji określającej pojęcie
„płyty obornikowej”, a jedynie mówi się 
o tym, jakie cechy powinno spełniać 
urządzenie służące do przechowywania 
nawozów naturalnych innych niż gnojów-
ka i gnojowica. Podmioty, o których była 
mowa wyżej, mają obowiązek przecho-
wywać obornik „na nieprzepuszczalnych 
płytach zabezpieczonych w taki sposób, 
aby wycieki nie przedostawały się do 
gruntu”. Jednocześnie obowiązuje rolni-
ków rozporządzenie Ministra Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 paź-
dziernika 1997 r. w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budowle rol-
nicze i ich usytuowanie, w którym mowa, 
iż „płyta do składowania obornika powin-
na mieć dno i ściany nieprzepuszczalne”, 
co w rzeczywistości zapobiega przed 
wyciekami do gruntu. Przepisy ustawy 
o nawozach i nawożeniu oraz przyto-
czonego rozporządzenia nie narzucają 
więc materiałów, z jakich powinna być 
wykonana płyta. Dopuszczalne są zatem 
różne technologie wykonania płyty obor-
nikowej, gwarantujące spełnienie wy-
magań określonych przepisami prawa, 
w których poza tradycyjnym materiałem 
budowlanym, jakim jest beton, wyko-
rzystać można inne dostępne materiały,  
np. odpowiednie tworzywa sztuczne.

technologia

Wymagania wzajemnej zgodności w zakresie stosowania i przechowywania nawozów naturalnych

Grażyna Bukowska

W zgodzie 
z zasadami cc
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 Jeżeli chodzi o przechowywa-
nie płynnych nawozów naturalnych usta-
wa o nawozach precyzuje, że „gnojówkę 
i gnojowicę przechowuje się wyłącznie 
w szczelnych zbiornikach o pojemności 
umożliwiającej gromadzenie co najmniej 
4-miesiecznej produkcji tego nawo-
zu”. Obowiązek posiadania zbiorników 
na płynne nawozy naturalne dotyczy 
wszystkich rolników prowadzących 
produkcję zwierzęcą i wchodzi w życie  
z dniem 1 stycznia 2011 r.
 W województwie świętokrzy-
skim obecnie nie ma wydzielonych 
obszarów szczególnie narażonych 
(OSN), co oznacza, że w większości 
gospodarstw prowadzących chów zwie-
rząt nie ma wymogu magazynowania 
obornika na płytach obornikowych (za 
wyjątkiem gospodarstw wielkotowaro-
wych). Obornik może być zatem skła-
dowany na wyznaczonych miejscach 
w pobliżu budynków inwentarskich, z 
dala od pomieszczeń, w których prze-

chowujemy produkty żywnościowe (np. 
pomieszczeń na mleko), lub pryzmowa-
ny na polu. Aktualnie nie ma też obo-
wiązku posiadania zbiorników na płyn-
ne nawozy naturalne, ale już 1 stycznia 
2011 roku wymóg ten będzie dotyczył 
wszystkich rolników prowadzących 
chów lub hodowlę zwierząt. 
 Fakt braku wymogu budowania 
płyt z pewnością ucieszy wielu rolników. 
Lecz w dobie bardzo wysokich cen na 
nawozy sztuczne właściwe składowanie 
nawozów naturalnych oraz maksymalne 
wykorzystanie zawartych w nich składni-
ków nawozowych staje się drogą do ob-
niżenia kosztów produkcji. Przy składo-
waniu obornika w pryzmach na gruncie 
dochodzi bowiem do bardzo wysokich 
strat składników nawozowych, które do-
chodzą nawet do 50% substancji orga-
nicznej, 35% azotu, 20% fosforu i 50% 
potasu. Czy nie warto zatem zainwesto-
wać w budowę płyty?□

fo
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 Agencja Rynku Rolnego 
informuje, że w dniu 13 lutego 
2009 r. Komisja Europejska wy-
dała decyzję umożliwiającą pań-
stwom członkowskim przyspie-
szenie terminu wypłaty drugiej 
raty pomocy restrukturyzacyjnej 
przyznanej na rok gospodarczy 
2008/2009 na mocy rozporządze-
nia Rady (WE) nr 320/2006. Pol-
ska skorzysta z tej możliwości, 
a zatem całość pomocy restruk-
turyzacyjnej zostanie wypłacona  
w jednej racie. 

 Agencja Rynku Rolnego 
przekaże pomoc producentom 
cukru w czerwcu 2009 r. Do po-
mocy restrukturyzacyjnej upraw-
nieni są także:
▪ plantatorzy, którzy w wyniku 

procesu restrukturyzacji utra-
cili prawo do uprawy i dostawy 
buraka cukrowego, 

▪ usługodawcy, którzy świadczyli 
usługi zbioru lub doczyszcza-
nia na rzecz w/w plantatorów  
i złożyli do Agencji Rynku Rol-
nego kwalifikujące się wnioski
o pomoc restrukturyzacyjną. 

 Plantatorzy i usługo-
dawcy otrzymają całość należ-
nej pomocy restrukturyzacyjnej 
za pośrednictwem producentów  
cukru, w terminie do 2 miesięcy 
od otrzymania pomocy przez pro-
ducentów, tj. najpóźniej w sierp-
niu 2009 r. 

 Pomoc restrukturyzacyj-
na zostanie wypłacona po kursie 
ustalonym przez Europejski Bank 
Centralny w dniu 29 maja 2009 r.

 Więcej informacji na stro-
nie ARR pod adresem: 

www.arr.gov.pl
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 Leczenie królików chorych 
jest bardzo drogie, a na 
choroby wirusowe nie ma 

skutecznych środków leczniczych. Stąd 
też należy szukać znacznie tańszych 
ale skutecznych sposobów zapobiega-
nia chorobom. Na terenie naszego kra-
ju konieczne sq szczepienia ochronne 
przeciw najgroźniejszym chorobom wi-
rusowym. Poniżej podane są choroby  
i sposób przeprowadzenia przeciw nim 
szczepień. 
 POMÓR KRÓLIKÓW – choro-
ba istnieje w Polsce od 1987 r., przeciw 
której stosuje się szczepionkę Cuni-
vac. Producentem szczepionki jest In-
stytut Weterynarii - Zakład Pryszczycy 
w Zduńskiej Woli. Szczepienia można 
dokonać po 4-6 tygodniach życia kró-
lika dawką 0,5 cm3, a po 4 tygodniach 
doszczepić dawką 1 cm3. Dorosłe kró-
liki szczepimy tylko 1 cm3. Szczepion-
ka daje zabezpieczenie na 9 miesięcy. 
Odporność rozwija się przez 10–12 dni 
od chwili zaszczepienia. Najlepszym 
miejscem do wykonania zabiegu jest 
naciągnięty fałd skórny na grzbiecie lub 
szyi królika. Do każdego królika należy 
użyć igły odkażonej. Szczepionkę ku-
pujemy na receptę lub na zamówienie 
z podpisem lekarza weterynarii w ilości 
minimum 100 cm3.
 MYXOMATOZA – choroba 
istniejąca w Europie od 1952 r., prze-
ciw której stosuje się szczepionkę 
Myxovac M produkowaną przez Insty-
tut Weterynarii w Puławach. Termin  
i sposób szczepień obowiązuje tak jak 
przy pomorze. Daje zabezpieczenie na  
9 miesięcy. Najlepiej szczepić przed naj-
większym zagrożeniem występującym 
od połowy miesiąca kwietnia do połowy  
czerwca. Okres inkubacji przedstawio-
nych chorób wynosi:
▪ dla pomoru 2-5 dni,
▪ dla myxomatozy średnio 5 dni.

 W związku z tym, szczepienie 
jest skuteczne wtedy, gdy jest zasto-
sowane przed tym okresem, tzn. przed 
wtargnięciem wirusa do organizmu i na 

co najmniej 10 dni przed osiągnięciem 
rozwijającej się pełnej odporności. Nie-
zależnie od w/w warunków szczepionki 
muszą być przetrzymywane w tempera-
turze 2-8°C. Pomór królików i myxoma-
tozę zgłasza się obowiązkowo do rejo-
nowego lekarza weterynarii. Choroby 
te zwalcza się z urzędu. Przeciwko tym  
i innym chorobom zakaźnym (katar, kiła) 
oraz chorobom pasożytniczym (kokcy-
dioza, świerzb uszny) należy stosować 
rygory sanitarne: izolację stada króli-
ków od osób postronnych, psów, kotów, 
ptactwa, prowadząc deratyzację (zwal-
czanie gryzoni) i dezynfekcję (odkaże-
nie). Odkażenie ma na celu zniszczenie 
zarazków na sprzęcie, klatkach i terenie 
pomieszczeń oraz wokół pomieszczeń. 
Powinno być poprzedzone dokładnym 
oczyszczeniem wszystkich przedmio-
tów i klatek. Zabiegi odkażające stosuje 
się dwoma metodami: fizyczną i che-
miczną. Zabiegi fizyczne to: promienie
słoneczne, wysoka temperatura (lampa 
gazowa lub lutownica), gotowanie lub 
gorące powietrze. Zabiegi chemiczne 
(najłatwiejsze do zastosowania) to: for-
malina 2-3% (przy myxomatozie i po-
morze), soda żrąca 3% (przy pomorze), 
amoniak 8% (przy kokcydiozie), kreoli-
na 5% i ług sodowy 2% (przy świerzbie) 
oraz Vircon 1% (przy chorobach wiru-
sowych i bakteryjnych). Niezależnie od 
leczenia takich chorób pasożytniczych 
jak kokcydioza i świerzb uszny stosuje 
się przeciw nim okresowe zabiegi pro-
filaktyczne:

▪ na świerzb 2 promilowy roztwór Bio-
cydu do dwukrotnej w ciągu roku de-
zynfekcji klatek,

▪ na kokcydiozę do paszy: nowe gene-
racje środków kokcydiostatycznych 
(Lerbec, Cycostat) dawkowane we-
dług instrukcji producenta,

▪ wywożenie odchodów króliczych na 
pola nieprzeznaczone na paszę dla 
królików przez okres co najmniej  
2-letni. 

 Zapobieganie innym chorobom 
niezakaźnym to:
▪ przestrzeganie zadawania zdrowych 

(bez trucizn) pokarmów i wody,
▪ racjonalne żywienie,
▪ dobre warunki utrzymania środowi-

ska.

 Pasze podawane królikom po-
winny być:
▪ niezmoczone deszczem, niegrzeją-

ce się na kupkach i nieoszronione 
(dotyczy zielonek),

▪ zdrowe i czyste (wszystkie pasze 
gospodarskie, ziarno bez substancji 
antyżywieniowych), 

▪  bez pleśni i zatęchlizny (siano, oko-
powe, ziarno),

▪ bez nasion chwastów (ziarno).

 Woda nadaje się do poda-
wania królikom wtedy, gdy może być 
spożywana przez ludzi (czysta, niezbyt 
zimna). Mleko skarmiane królikami po-
winno być świeże albo przegotowane 
lub całkowicie zakwaszone. Klatki, kar-
midła, drabinki i wykotnice należy za-
wsze trzymać czysto i sucho. Aby utrzy-
mać ich w czystości muszą być gładkie. 
Naczynia i poidełka codziennie myje 
się i wyparza wrzątkiem lub przepłukuje  
w 0,5 - 1,0% roztworze nadmanganianu 
potasu i przemywa po nim ciepłą wodą. 
Kał króliczy usuwa się codziennie,  
a mocz odprowadza rynienką poza klat-
ki. Ziemię na terenie królikami odkaża 
się co pół roku wapnem chlorowanym, 
zdejmując najpierw 3-5 cm warstwę za-
nieczyszczoną. Klatki nie mogą mieć 
szczelin dających przeciąg i wilgoć, ale 
muszą mieć dostęp światła i dopływ po-
wietrza.□

P r o f i l a k t y k a  i  h i g i e n a
w  c h o w i e  k r ó l i k ó w

Bogusław Wiaderny
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 Wszędzie słyszy się  
o cięciu kosztów, jest 
to możliwe również  

w gospodarstwie rolnym. Szczególnie 
teraz, gdy ceny płodów rolnych spada-
ją, a środków do produkcji rosną. Za-
tem należy je obserwować, analizować  
i ciąć, gdzie tylko się da. 
 Nie jest to łatwe zadanie, 
przede wszystkim dlatego, że w nie-
wielu gospodarstwach można wykazać 
takie oszczędności. Dlatego rolnik szu-
kający sposobów podnoszenia opłacal-
ności prowadzonej produkcji powinien 
wyrobić sobie nawyk zapisywania po-
szczególnych kosztów. Najlepiej zacząć 
od analizy kosztów bezpośrednich. 
Zacznijmy od produkcji roślinnej. 
Najłatwiej jest ustalić systematykę tych 
kosztów, analizując po kolei proces pro-
dukcji. 
• Koszty materiału siewnego. Waż-

ne jest, czy wysiewamy tyle, ile wy-
maga tego stanowisko, stosowane 
odmiany, termin wysiewu. Nowe 
odmiany oraz precyzyjne agregaty 
uprawowo-siewne pozwalają wysie-
wać znacznie mniej nasion, co wcale 
nie przynosi złych efektów w posta-
ci obniżonego plonu. Trzeba mieć 
świadomość, że zmniejszenie nor-
my wysiewu np. z 220 do 170 kg/ha, 
daje koszt kwalifikowanego materia-
łu siewnego niższy o ok. 80 zł/ha. 

• Koszty nawozów sztucznych. 
Chcąc optymalizować koszty nawo-
żenia, trzeba badać zasobność gleby 
w stacji chemiczno-rolniczej i nawo-
zić zgodnie z aktualnymi potrzebami 
i planowanymi uprawami. Przy tym 
może się okazać, że gleba ma za 
niskie pH i nawozy nie są pobierane  
z ziemi. 

• Koszty ochrony roślin. Poziom tych 
kosztów, zresztą jak i pozostałych 
bezpośrednich, w dużym stopniu 
zależy od intensywności produkcji. 
W przypadku ochrony roślin często 
zdarza się, że nie można tych kosz-

tów bardziej ograniczyć, bowiem za-
biegi są reakcją na pojawiające się 
zagrożenia. Jednak i tutaj są moż-
liwości pewnych oszczędności, np.  
w zbożach ozimych można zastoso-
wać zwalczanie chwastów jesienią 
zamiast wiosną . Dzięki czemu koszt 
tego samego zabiegu jest nawet  
o połowę tańszy. 

• Koszt suszenia ziarna. Przy sprzy-
jających warunkach pogodowych  
w żniwa można uniknąć takich wy-
datków. Jednak nie zawsze. Ograni-
czając koszty produkcji zbóż, trzeba 
przede wszystkim dobierać odmiany 
dostosowane do warunków klima-
tycznych panujących w regionie oraz 
dokonywać zbioru w optymalnym 
terminie. Często bowiem bardziej 
opłaca się zdecydować na dosu-
szenie ziarna zamiast narazić się na 
stratę plonu wskutek intensywnych 
opadów deszczu. Koszt suszenia 
nasion jest szczególnie ważny dla 
plantatorów kukurydzy ziarnowej. 
Przy obecnych cenach za kukurydzę 
koszt ok. 170 – 200 zł za suszenie 
tony kukurydzy może decydować  
o opłacalności produkcji.

• Koszty paliwa. W gospodarstwie ro-
ślinnym, w którym nadal w uprawie 
rolnik nie posługuje się agregatem 
uprawowo-siewnym, wprowadzenie 
takiego urządzenia nie tylko oszczę-
dza czas, ale i obniża koszt paliwa. 
Ograniczenie tych kosztów to także 
umiejętna obsługa traktora czy kom-
bajnu. Ważne jest tutaj odpowiednie 
ciśnienie w kołach podczas uprawy 
(niższe) i transportu (wyższe). Ważne 
jest dopasowanie obrotów silnika do 
obciążenia, dbałość o stan maszyny 
itd. Z pozoru nic nieznaczące sprawy 
mogą przynieść oszczędności rzędu 
1 litra oleju napędowego na godzinę, 
co po dniu pracy pozwoli zaoszczę-
dzić ok. 50 zł. Sposobem na ograni-
czenie kosztów paliwa jest jego zakup 
jednorazowo w większych ilościach. 
Wtedy dużo łatwiej wynegocjować  
z dostawcą niższe ceny. 

• Ubezpieczenia upraw. Obecnie  
w Polsce rolnik ma obowiązek ubez-
pieczyć 50% swych upraw. Można 
skorzystać w tym zakresie z ubez-
pieczeń dotowanych przez państwo.

 W gospodarstwie zajmującym 
się produkcją zwierzęcą, ukierunko-
wanym na produkcję mięsa czy mleka, 
występują nieco inne koszty. Tutaj naj-
ważniejsze są koszty jednostkowe pro-
dukcji kilograma żywca i litra mleka. 
• Koszt pasz. Dbałość o optymalne 

wykorzystanie zadanej paszy może 
w znaczący sposób wpływać na jej 
koszt. Ważny jest odpowiedni dobór 
mieszanek paszowych, prawidłowe 
przygotowanie kiszonek dla bydła, 
tak by dawały jak najlepsze efekty,      
a jednocześnie sztucznie nie podno-
siły kosztów. Dla przykładu w produk-
cji żywca wieprzowego elementem 
tworzącym koszt kilograma tucznika 
jest zużycie paszy na kilogram przy-
rostu masy ciała. Europejscy produ-
cenci schodzą do poziomu 2,5 kg,  
w Polsce średnio w kraju nadal jest 
to powyżej 3 kg. To 0,5 kg daje dla 
120 kg tucznika oszczędność ok.  
50 kg paszy.

• Koszt materiału hodowlanego. 
Stado podstawowe albo zwierzęta 
przeznaczone do tuczu. Koszt ich 
zakupu znacząco wpływa na pod-
wyższony poziom kosztów bezpo-
średnich produkcji. Pole manew-
ru jest tutaj bardzo ograniczone. 
Najczęściej polega na uzupełnia-
niu stada podstawowego sztukami  
z własnej hodowli albo zastąpienie 
zakupu zwierząt do dalszego tuczu 
sztukami z własnego rozrodu. Z tym 
ostatnim jednak związany jest sze-
reg nowych kosztów związanych  
z utrzymaniem stada podstawowe-
go, opieką itd. 

• Koszty weterynaryjne. Dla więk-
szości rolników wizyta lekarza wete-
rynarii w gospodarstwie to poważny 
wydatek. Należy pamiętać, że pro-
filaktyka jest tańsza od opieki inter-
wencyjnej i kosztów leczenia. Tani  
i dobry lekarz to ten, który przy naj-
niższych kosztach pomoże utrzymać 
zdrowe stado, a nie ten, który sprze-
daje najtańsze leki. 

• Ubezpieczenia zwierząt. Obecnie  
w Polsce nie ma systemu obowiąz-
kowych ubezpieczeń zwierząt. Wy-
datek ten, według wielu gospodarzy, 
to niepotrzebny koszt, jednak jest 
to pewien rodzaj ochrony przed za-
grożeniem. Również w tym zakresie 

Zarządzanie 
gospodarstwem 

Elżbieta Rachtan
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można skorzystać z pomocy pań-
stwa. Dotowane ubezpieczenia doty-
czą szkód w zwierzętach na skutek 
działania żywiołów, jednak można 
to połączyć z komercyjnym ubezpie-
czeniem zwierząt od np. padnięcia 
na skutek choroby czy porodu. 

 Gdy kosztów bezpośrednich 
nie da się bardziej ograniczyć, trzeba 
przyjrzeć się kosztom pośrednim, czy-
li tym, które ponosi się na całe gospo-
darstwo, a nie na konkretną produkcję. 
Tutaj właśnie wliczamy: amortyzację, 

podatki, ubezpieczenia społeczne, ko-
munikacyjne, majątkowe, koszty energii 
elektrycznej, koszty robocizny najemnej, 
koszty inwestycji, czyli oprocentowanie 
kredytów, pożyczek, koszty eksploatacji 
maszyn.
 Najbardziej specyficzną po-
zycją jest amortyzacja, która nie jest 
wydatkiem, ale jest znaczącą pozycją 
kosztową. Nieuwzględnianie jej w proce-
sie gospodarowania oznacza przejada-
nie majątku, a więc prowadzi do sytuacji, 
w której po zamortyzowaniu budynków  
i maszyn nie ma z czego ich odtworzyć. 

 Istotne są również koszty od-
setek od kredytów. Ważne jest, by za-
ciągając kredyt, planować tak przyszłą 
produkcję, by gospodarstwo było zdolne 
regulować te zobowiązania. 
 Nie można pominąć kosztów 
związanych z zakupem nowych maszyn, 
a raczej koszty ich eksploatacji. Ich po-
ziom powinien być wyznacznikiem przy 
decyzji o zakupie maszyny. Gdy jest on 
wyższy od kosztu usługi, wtedy decyzja 
o zakupie własnej maszyny jest nieuza-
sadniona.□

ekonomika

 Termin rozpoczęcia na-
boru wniosków – od 25 
marca, maksymalnie do 

31 grudnia lub do momentu osiągnię-
cia 120 proc. puli środków dostępnych  
w danym roku.
 Jest to bezzwrotna premia 
przeznaczona na inwestycje w gospo-
darstwach rolnych przejmowanych przez 
młodych rolników. 
 Z pomocy mogą skorzystać  
rolnicy we wszystkich regionach kraju,  
o ile spełnione są niżej wymienione  
wymagania. 

Wymagania dotyczące wnioskodawcy 
Pomoc może uzyskać osoba: 
1)  pełnoletnia, która w dniu składania 

wniosku o przyznanie pomocy nie 
ukończyła 40 lat; 

2)  będąca obywatelem państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej; 

3)  nie mająca ustalonego prawa do ren-
ty z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy; 

4)  posiadająca odpowiednie kwalifika-
cje zawodowe, lub która zobowiąże 
się do uzupełnienia wykształcenia  
w ciągu 3 lat od dnia doręczenia de-
cyzji o przyznaniu pomocy; 

5)  zamierzająca po raz pierwszy roz-
począć prowadzenie działalności 
rolniczej w gospodarstwie rolnym 
albo osoba, która rozpoczęła pro-
wadzenie działalności rolniczej nie 
wcześniej niż w okresie 12 miesię-
cy przed dniem złożenia wniosku  
o przyznanie pomocy, a gospodar-

stwo to nabyła w drodze:
▪  spadku
▪  darowizny przed ukończeniem 18 

roku życia lub po ukończeniu 18 
roku życia, lecz w trakcie nauki;

6) której małżonek nie prowadził dzia-
łalności rolniczej albo rozpoczął 
jej prowadzenie nie wcześniej niż  
w okresie 12 miesięcy do dnia zło-
żenia przez wnioskodawcę wniosku  
o przyznanie pomocy; 

7)  która sporządzi zgodny z wymaga-
niami plan rozwoju gospodarstwa 
(biznesplan), stanowiący załącznik 
do wniosku o przyznanie pomocy. 

Wymagania dotyczące gospodarstwa, 
którego ma dotyczyć pomoc 
1) powierzchnia użytków rolnych w go-

spodarstwie, którego pomoc ma do-
tyczyć, nie może być:
▪  większa niż 300 ha;
▪  mniejsza niż średnia powierzch-

nia gruntów rolnych w gospodar-
stwie rolnym w województwie,  
w którym położone jest gospodar-
stwo. W przypadku, gdy ta śred-
nia dla województwa jest niższa 
niż średnia dla kraju, wówczas 
powierzchnia użytków rolnych 
w gospodarstwie nie może być 
mniejsza niż średnia powierzch-
nia gruntów rolnych w gospodar-
stwie rolnym w kraju;

 Przy ustalaniu średniej powierzchni 
gospodarstwa bierze się pod uwa-
gę średnią powierzchnię gruntów 
rolnych w gospodarstwie rolnym  
w poszczególnych województwach 
oraz średnią powierzchnię gruntów 

rolnych w gospodarstwie rolnym  
w kraju w roku poprzedzającym  
rok złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy. 

 Wnioskodawca, który dopiero zamie-
rza podjąć działalność rolniczą, powi-
nien spełnić ten warunek w terminie 
180 dni od dnia doręczenia decyzji 
o przyznaniu pomocy. Wnioskodaw-
cy, którzy już prowadzą działalność 
rolniczą (w gospodarstwie nabytym 
w drodze spadku lub darowizny) po-
winni spełniać ten warunek od dnia 
złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy. Wszyscy beneficjenci muszą
spełniać ten warunek do dnia upływu 
5 lat od dnia wypłaty pomocy;

2) gospodarstwo będzie prowadzone 
samodzielnie; 

3) gospodarstwo nie będzie stanowiło 
przedmiotu własności lub współpo-
siadania, z wyjątkiem małżeńskiej 
wspólności majątkowej; 

4) w gospodarstwie będą spełnione wy-
magania w zakresie ochrony środo-
wiska, higieny i warunków utrzyma-
nia zwierząt.

Wymagania w stosunku do małżonka 
wnioskodawcy
 Z zasady pomoc może być 
przyznana, jeśli małżonek wnioskodaw-
cy do dnia złożenia przez niego wniosku 
o przyznanie pomocy nie prowadził dzia-
łalności rolniczej.
 Dopuszcza się przyznanie po-
mocy osobie, której małżonek przed 
dniem złożenia przez nią wniosku  
o przyznanie pomocy prowadził działal-
ność rolniczą, pod warunkiem, że:

  młodym rolnikom Jadwiga Bastrzyk

Ułatwianie startu
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▪ małżonek nie dokonał żadnej z czyn-

ności, które uznaje się za prowadze-
nie działalności rolniczej, wcześniej 
niż 12 miesięcy przed dniem złoże-
nia tego wniosku;

▪ małżonkowi zarówno w trakcie trwa-
nia małżeństwa, jak i przed jego 
zawarciem, nie przyznano pomocy 
w ramach SPO „Restrukturyzacja  
i modernizacja sektora żywnościowe-
go oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006” w zakresie działania 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” 
ani w ramach działania „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom” objętego 
PROW 2007-2013,

▪  gospodarstwo małżonka wejdzie  
w skład małżeńskiej wspólności ma-
jątkowej.

 Jeżeli o pomoc ubiegają się 
oboje małżonkowie i oboje spełniają wa-
runki określone w rozporządzeniu, po-
moc przyznaje się tylko jednemu z nich, 
temu, co do którego współmałżonek wy-
raził pisemną zgodę.
 Pomoc może zostać przyznana, 
jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia 
działalności rolniczej przez wnioskodaw-
cę lub jego małżonka do dnia złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy upłynęło 
nie więcej niż 14 miesięcy, a do dnia wy-
dania decyzji o przyznaniu pomocy – nie 
więcej niż 18 miesięcy. 

Za dzień rozpoczęcia prowadzenia 
działalności rolniczej uznaje się: 
1)  dzień wejścia po raz pierwszy w po-

siadanie nieruchomości o powierzch-
ni użytków rolnych co najmniej 1 ha; 

2)  w przypadku osób, które nabyły go-
spodarstwo przed ukończeniem 18 
roku życia – dzień ukończenia 18 
roku życia; 

3)  w przypadku osób, które nabyły go-
spodarstwo przed ukończeniem 18 
roku życia i kontynuowały naukę, 
dzień zakończenia lub zaprzesta-
nia nauki, jednakże najpóźniej dzień 
ukończenia 26 roku życia, pod wa-
runkiem, że wnioskodawca nie miał 
przerw w nauce, a w przypadku 
kontynuowania nauki na uczelni 
– podjęcie nauki nastąpiło w roku 
uzyskania świadectwa dojrzałości 
lub świadectwa maturalnego; 

4)  w przypadku osób, które nabyły go-
spodarstwo po ukończeniu 18 roku 
życia, a przed zakończeniem nauki, 
dzień zakończenia lub zaprzestania 
nauki, jednakże najpóźniej dzień 
ukończenia 26 roku życia, pod wa-
runkiem, że wnioskodawca nie miał 

przerw w nauce, a w przypadku 
kontynuowania nauki na uczelni 
– podjęcie nauki nastąpiło w roku 
uzyskania świadectwa dojrzałości 
lub świadectwa maturalnego; 

5)  w przypadku osób, które nabyły go-
spodarstwo przed rozpoczęciem 
służby wojskowej lub w trakcie jej 
odbywania – dzień zakończenia tej 
służby, pod warunkiem, że rozpo-
częcie służby nastąpiło nie później 
niż 12 miesięcy od dnia nabycia go-
spodarstwa lub ukończenia 18 roku 
życia albo od dnia zaprzestania lub 
zakończenia nauki. 

6)  dzień dokonania najwcześniejszej  
z następujących czynności: 
a)  wystąpienie o przyznanie płat-

ności na podstawie przepisów 
o płatnościach bezpośrednich 
do gruntów rolnych i oddzielnej 
płatności cukrowej lub przepi-
sów o płatnościach do gruntów 
rolnych i płatności cukrowej, lub 

b)  wystąpienie o pomoc finansową
dla rolników w ramach programu 
SAPARD, lub 

c) wystąpienie o pomoc finansową
na działania objęte PROW na 
lata 2004-2006, lub 

d) wystąpienie o przeznaczone dla 
osób prowadzących działalność 
rolniczą lub rolników dofinanso-
wanie realizacji projektu w ra-
mach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyza-
cja i modernizacja sektora żyw-
nościowego oraz rozwój obsza-
rów wiejskich 2004-2006”, w tym  
w zakresie działania „Ułatwianie 
startu młodym rolnikom”, lub 

e)  otrzymanie kredytu preferencyj-
nego, lub 

f)  wejście w posiadanie zwierząt 
gospodarskich objętych obo-
wiązkiem zgłoszenia do rejestru 
zwierząt gospodarskich oznako-
wanych i siedzib stad tych zwie-
rząt, lub 

g)  ubezpieczenie się w KRUS na 
podstawie przepisów o ubez-
pieczeniu społecznym rolników 
jako rolnik lub małżonek rolnika 
lub z tytułu prowadzenia działów 
specjalnych produkcji rolnej, lub 

h)  rozpoczęcie prowadzenia dzia-
łów specjalnych produkcji rol-
nych (w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych).□

cdn.

 Od 15 marca 2009 r. 
obowiązuje Rozporzą-
dzenie Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów 
roślin objętych płatnością uzupełniają-
cą, szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty płatności  
w ramach systemów wsparcia bezpo-
średniego (Dz.U. Nr 40, poz. 326), regu-
lujące m.in. zasady przyznawania płat-
ności zwierzęcej za 2009 r.  Nowe prze-
pisy umożliwiają ARiMR przyznawanie 
płatności zwierzęcej tym producentom, 
którzy uzyskali płatności do powierzch-
ni upraw paszowych w 2006 r., lecz 
produkcję zwierzęcą rozpoczęli w okre-
sie od 1 kwietnia 2006 r. do 14 marca  
2007 r. Rolnicy ci nie mogli uzyskać płat-
ności zwierzęcej na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, gdyż nie 
posiadali zwierząt od 1 kwietnia 2005 r. 
do 31 marca 2006 r., czyli w pierwotnie 
zdefiniowanym okresie referencyjnym
stanowiącym podstawę do naliczania 
takich płatności. Tych rolników Agencja 
nie mogła także uznać za nowych pro-
ducentów, gdyż składali wniosek o przy-
znanie płatności za 2006 r. 
 Maksymalna powierzchnia 
trwałych użytków zielonych, do jakiej 
tacy rolnicy będą mogli uzyskać płat-
ność, będzie określana na podstawie 
powierzchni upraw paszowych (trwałych 
użytków zielonych, traw na gruntach or-
nych lub mieszanek roślin motylkowa-
tych z trawami), do których uzyskali oni 
płatności za 2006 r. oraz na podstawie 
liczby zwierząt (bydła lub owiec, lub 
kóz, lub koni) wpisanych przez tego 
rolnika lub jego małżonka do odpowied-
niego rejestru w okresie od 1 kwietnia 
2006 r. do 14 marca 2007 r. Pod uwa-
gę będzie brany dzień, w którym liczba 
zwierząt przeliczona na duże jednostki 
przeliczeniowe (DJP) we wskazanym 
okresie była największa. 
 W porównaniu do roku 2008 
rozporządzenie to wprowadza także 
inne zmiany, które mają na celu wy-

Jadwiga Bastrzyk

 Zasady       przyznawania    płatności
                                            zwierzęcej
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eliminowanie dotychczasowych trud-
ności występujących przy rozpatrywa-
niu wniosków o przyznanie płatności 
zwierzęcej. Nie zmieniły się natomiast 
podstawowe zasady przyznawania tej 
płatności. W 2009 r. płatność zwierzę-
ca będzie przysługiwała do powierzchni 
trwałych użytków zielonych zadekla-
rowanych w danym roku we wniosku  
o przyznanie płatności, jednak nie wię-
cej niż do powierzchni maksymalnej 
określonej dla każdego rolnika na pod-
stawie danych historycznych (referen-
cyjnych). Dla zdecydowanej większości 
rolników uprawnionych do uzyskiwania 
płatności zwierzęcej w 2008 r. sposób 
określania maksymalnej powierzchni 
trwałych użytków zielonych, do jakiej 
mogą uzyskać wsparcie, nie zmieni się. 
Ta maksymalna powierzchnia będzie 
ustalana na podstawie: 
▪ liczby zwierząt (bydła lub owiec, lub 

kóz, lub koni), które były zgłoszone 
przez rolnika lub jego małżonka do 
odpowiedniego rejestru w okresie 
od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 
2006 r. oraz 

▫ powierzchni trwałych użytków zielo-
nych lub traw na gruntach ornych, 
do których rolnik ten otrzymał płat-
ność w 2006 r. 

 Przy określaniu maksymal-
nej powierzchni trwałych użytków zie-
lonych, do jakiej rolnik może uzyskać 
płatność zwierzęcą, uwzględniana bę-
dzie (na żądanie rolnika) powierzchnia 
paszowa (trwałe użytki zielone, trawy 
na gruntach ornych, mieszanki roślin 
motylkowatych z trawami – jeśli taki 
rodzaj mieszanki został wskazany we 
wniosku), do jakiej w 2006 r. przyzna-
no płatność małżonkowi rolnika ubie-
gającego się o przyznanie płatności 
zwierzęcej. Dotychczas możliwe było 
uwzględnienie jedynie zwierząt posia-
danych przez małżonka takiego rolnika 
w okresie referencyjnym. 
 Od 2009 r. za „nowych rolni-
ków” mogą zostać uznani wszyscy rolni-
cy, którzy nie występowali z wnioskiem 
o przyznanie jednolitej płatności obsza-

rowej lub płatności uzupełniającej w la-
tach 2004-2006, a więc przed wprowa-
dzeniem w Polsce płatności zwierzęcej. 
Jednocześnie nadal wymagane będzie 
posiadanie przez tych rolników zwie-
rząt w okresie bezpośrednio poprze-
dzającym złożenie pierwszego wniosku  
o przyznanie płatności zwierzęcej, czyli 
od 15 września roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku do dnia 14 marca 
roku złożenia wniosku. 
 Dla rolników, którzy uzyskali 
płatność zwierzęcą jako „nowi” w latach 
2007 i 2008, maksymalna powierzchnia 
trwałych użytków zielonych, do jakiej 
mogą uzyskać wsparcie w danym roku, 
będzie zatem określana na podstawie 
liczby zwierząt posiadanych przez nich 
w okresie, który został uwzględniony 
przy przyznawaniu im płatności zwie-
rzęcej po raz pierwszy. Natomiast rol-
nicy, którzy dotychczas nie mogli uzy-
skać płatności zwierzęcej i nie składali 
wniosków o przyznanie płatności bez-
pośrednich w latach 2004-2006, będą 
mogli uzyskać takie wsparcie, jeżeli po-
siadali (oni lub ich małżonkowie) zwie-
rzęta w okresie od 15 września roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku 
o przyznanie płatności zwierzęcej do  
14 marca roku złożenia tego wniosku. 
Fakt posiadania zwierząt musi być po-
twierdzony wpisem w odpowiednim 
rejestrze. Pod uwagę będzie brana 
średnia liczba zwierząt (przeliczonych  
na DJP) we wskazanym okresie. 
 Złagodzone zostały ponadto 
dotychczasowe przepisy ograniczają-
ce maksymalną powierzchnię, do jakiej 
„nowi rolnicy” mogą uzyskać płatność 
zwierzęcą. Dotychczas obowiązują-
ce ograniczenie powierzchni trwałych 
użytków zielonych uprawnionych do 
wsparcia wynoszące maksymalnie 50% 
wszystkich gruntów rolnych w gospo-
darstwie, zwiększono do 75%. Zmiana 
ta dotyczy zarówno rolników, którzy 
uzyskiwali już płatność zwierzęcą w po-
przednich latach, jak i tych, którzy do-
piero będą się o nią ubiegać. 
 Nowe przepisy umożliwiają rol-
nikowi przejęcia prawa do uzyskiwania 

płatności zwierzęcej wraz z przejęciem 
gospodarstwa. Dotychczasowe przepi-
sy umożliwiały nabywcy gospodarstwa 
jedynie ponowne określenie powierzch-
ni, do jakiej przysługuje mu płatność na 
podstawie aktualnie posiadanych zwie-
rząt, tak jak miało to miejsce dla „nowe-
go rolnika”. Od 2009 r. rolnik przejmują-
cy gospodarstwo od rolnika dotychczas 
otrzymującego płatność zwierzęcą, 
będzie uprawniony do otrzymywania 
płatności zwierzęcej w wysokości przy-
znawanej zbywcy, niezależnie od stanu 
aktualnie utrzymywanych zwierząt. Je-
śli rolnik przed nabyciem gospodarstwa 
sam był również uprawniony do otrzy-
mywania płatności zwierzęcej, ARiMR 
przyzna mu płatność w wysokości 
sumy powstającej przez dodanie jego 
dotychczasowych płatności (nabywcy) 
do płatności przyznawanych wcześniej 
zbywcy gospodarstwa. Analogiczna 
zasada będzie obowiązywała w stosun-
ku do rolników zawierających związek 
małżeński z rolnikiem uprawnionym do 
uzyskiwania płatności zwierzęcej.
 Zmienione przepisy pozwala-
ją Agencji przyznawać płatność zwie-
rzęcą także tym producentom, którzy 
w roku 2006 uzyskali płatność uzupeł-
niającą do mieszanek roślin motylko-
watych drobnonasiennych z trawami. 
Dotychczasowe przepisy dotyczące 
płatności zwierzęcej obejmowały jedy-
nie tych producentów, którzy za 2006 
r. uzyskali płatność uzupełniającą do 
trwałych użytków zielonych (TUZ) lub 
do powierzchni traw przeznaczonych 
na pasze uprawianych na gruntach or-
nych. Nie obejmowały one natomiast 
producentów uprawiających mieszanki 
roślin motylkowatych drobnonasien-
nych z trawami. W 2009 r. powierzchnia 
takich mieszanek będzie mogła zostać 
uwzględniona przy określaniu maksy-
malnej powierzchni trwałych użytków 
zielonych, do jakiej dany rolnik może 
uzyskać płatność zwierzęcą, o ile we 
wniosku o przyznanie płatności na 2006 
r. wskazał taki rodzaj mieszanki.□

Na podstawie 
danych internetowych ARiMR.

ekonomika

 Zasady       przyznawania    płatności
                                            zwierzęcej
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Ceny targowiskowe w woj. świętokrzyskim

Ryszard Śmiechowski

opracowano na podstawie 
cen zebranych 

przez doradców 
ŚODR Modliszewice

ekonomika

Notowania średnich cen targowiskowych i  skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 09.03.09 r. - 03.04.09 r.) w zł

Produkt Jedn. 09-13.03.09 16-20.03.09 23-27.03.09 30.03-03.04.09 Średnia cena 
(09.03.09-03.04.09)

Jęczmień dt 46,50 47,79 46,46 46,88 46,91
Owies dt 46,55 47,67 44,33 46,56 46,28
Pszenica dt 48,96 49,50 47,85 49,38 48,92
Pszenżyto dt 44,39 45,56 46,06 46,06 45,52
Żyto dt 43,17 43,75 41,33 42,27 42,63
Ziemniaki (hurt) dt 44,79 44,77 44,55 47,00 45,28
Ziemniaki (detal) kg 0,76 0,75 0,73 0,72 0,74
Cielęta do 100 kg kg 8,94 9,30 9,68 9,64 9,39
Krowa mleczna szt 3130,0 3010,0 2810,0 3070,0 3005,0
Prosięta para 363,00 382,22 372,22 384,09 375,38
Żywiec wieprzowy kg 4,81 4,86 4,96 4,88 4,88
Żywiec wołowy kg 5,10 5,28 5,36 5,19 5,23
Jaja szt 0,42 0,42 0,42 0,44 0,43
Buraki ćwikłowe kg 1,01 1,13 1,02 1,18 1,09
Cebula kg 0,98 1,00 0,92 0,98 0,97
Fasola drobna kg 4,19 3,74 3,88 4,05 3,97
Fasola gruba kg 5,06 5,16 5,75 5,13 5,28
Kalafiory szt 2,98 3,38 3,38 5,50 3,81
Kapusta biała szt 1,19 1,14 1,18 1,13 1,16
Kapusta czerwona szt 1,31 1,29 1,41 1,43 1,36
Kapusta kwaszona kg 1,83 1,91 1,98 1,94 1,92
Marchew kg 1,06 1,11 1,09 1,17 1,11
Ogórki kg 8,75 7,46 8,27 7,25 7,93
Ogórki kwaszone kg 3,50 3,50 3,42 3,33 3,44
Papryka kg 9,00 10,00 10,20 10,00 9,80
Pietruszka korzeń kg 2,36 2,30 2,43 2,36 2,36
Pomidory kg 6,02 6,21 6,53 6,69 6,36
Pory szt 1,23 1,54 1,44 1,30 1,38
Rzodkiewka pęczek 1,95 2,03 2,08 2,25 2,08
Sałata głowiasta szt 2,15 2,38 2,40 2,22 2,29
Selery kg 2,20 1,97 2,13 2,23 2,13
Jabłka konsumpcyjne kg 1,41 1,36 1,37 1,46 1,40
Gruszki kg 3,25 3,56 3,94 3,69 3,61
Mak kg 10,33 10,50 10,00 10,00 10,21
Koncentrat dla tuczników dt 193,33 196,67 193,33 193,33 194,17
Prestarter dt 181,67 194,17 185,00 183,33 186,04
Mieszanka dla krów dt 144,17 161,67 147,50 150,33 150,92

Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy, 
rolnicy - gm. Skalbmierz)

Produkt Jedn. Sandomierz
09.03.09 16.03.09 23.03.09 30.03.09

Buraki ćwikłowe kg 0,63 0,58 0,58 0,70
Cebula kg 0,50 0,48 0,43 0,43
Kapusta biała szt 0,75 0,58 0,58 0,58
Marchew kg 0,95 0,90 0,90 1,10
Pietruszka korzeń kg 1,75 1,50 1,75 1,75
Selery kg 1,50 1,45 1,45 1,40
Jabłka konsumpcyjne kg 0,70 0,70 0,70 0,70

Produkt Jedn. Skalbmierz
12.03.09 19.03.09 26.03.09 02.04.09

Buraki ćwikłowe kg 0,38 0,38 0,38 0,38
Cebula kg 0,43 0,43 0,43 0,43
Marchew kg 0,50 0,63 0,63 0,63
Pietruszka korzeń kg 1,10 1,10 1,10 1,00
Selery kg 1,00 1,05 1,05 0,90
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 Pojęcie “rolnictwo ekolo-
giczne” oznacza system 
gospodarczej zrówno-

ważonej produkcji roślinnej i zwierzę-
cej w obrębie gospodarstwa, oparty na 
środkach pochodzenia biologicznego  
i mineralnego nieprzetworzonych tech-
nologicznie, który aktywizując przyrod-
nicze mechanizmy produkcyjne, zapew-
nia trwałą żyzność gleby i zdrowotność 
zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną 
produktów rolniczych. Rolnictwo ekolo-
giczne określa się również jako rolnic-
two biologiczne, organiczne lub biody-
namiczne.
 Najważniejszą zasadą rol-
nictwa ekologicznego jest odrzucenie  
w procesie produkcji żywności stoso-
wania środków chemii rolnej, weteryna-
ryjnej oraz spożywczej. Gospodarstwa 
ekologiczne znajdują się w stosunkowo 
czystym środowisku, co pozwala wyklu-
czyć lub maksymalnie ograniczyć zanie-
czyszczenia, których źródłem jest prze-
mysł lub drogi szybkiego ruchu. Dlatego 
można sądzić, że rolnictwo ekologiczne 
to nie tylko produkcja żywności, lecz 
dbanie o środowisko.
 W rolnictwie ekologicznym 
obowiązują następujące podstawowe 
zasady, które zostały określone przez 
Międzynarodową Federację Rolnictwa 
Ekologicznego (IFOAM):
▪ dbałość o żyzność gleby poprzez 

nawożenie organiczne (komposty, 
nawozy zielone, obornik) oraz stoso-
wanie właściwego płodozmianu,

▪ podtrzymywanie biologicznej ak-
tywności gleby oraz ochrona przed 
erozją poprzez jak najdłuższe utrzy-
mywanie okrywy roślinnej (uprawa 
międzyplonów) oraz możliwie płytkie 
zabiegi uprawowe,

▪ ochrona roślin opierająca się na za-
pobieganiu zamiast zwalczaniu, czyli 
przeciwdziałanie masowemu wystę-
powaniu chorób i szkodników,

▪ zachowanie równowagi produkcji ro-
ślinnej i zwierzęcej, wyrażającej się 
w samowystarczalności paszowo-
-nawozowej gospodarstwa,

▪ przystosowanie obsady zwierząt  
w gospodarstwie do ekologicznej  
pojemności powierzchni użytkowa-
nej rolniczo (0,5-1,5 SD na 1 ha),

▪ podtrzymywanie zdrowotności zwie-
rząt poprzez właściwe żywienie opar-
te na paszach gospodarskich oraz 
utrzymywanie w warunkach, które 
odpowiadają ich naturalnym potrze-

bom (zapewnienie możliwości ruchu, 
stosowanie naturalnej ściółki),

▪ prowadzenie wielostronnej i możliwie 
zróżnicowanej działalności w gospo-
darstwie,

▪ całościowe traktowanie procesów 
przyrodniczych, z którymi wiąże się 
produkcja rolna.

 Celem rolnictwa ekologicznego 
jest produkowanie żywności wysokiej 
jakości, służące zdrowiu człowieka przy 
utrzymywaniu lub podwyższaniu żyzno-
ści gleby. Zasada ta opiera się na pro-
dukowaniu a nie niszczeniu środowiska 
i na żywieniu a nie szkodzeniu konsu-
mentowi.
 Badania wykazują, że rolnictwo 
ekologiczne zazwyczaj wywiera więk-
szy wpływ na polepszenie krajobrazu, 
ochronę dzikiej przyrody oraz zacho-
wanie różnorodności roślinnej i zwie-

rzęcej niż to ma miejsce w przypadku 
systemów rolnictwa konwencjonalnego. 
Ograniczenie zastosowania pestycydów 
ma pozytywny wpływ na poprawę jako-
ści wody i zmniejszoną ilość pozosta-
łości pestycydów w produktach żywno-
ściowych. Ponadto praktyki zarządzania 
gospodarstwem ekologicznym takie jak: 
wprowadzanie upraw łowiących, w celu 
zmniejszenia wypłukiwania substancji 
odżywczych, szerszej i bardziej zróż-
nicowanej rotacji upraw (przynajmniej 
czteroletniej) oraz mieszanego wypasu, 
aby zredukować nadmierne wypasanie 
jednego gatunku, pomagają chronić gle-
bę. Rolnictwo ekologiczne przyczynia się 
do ochrony gatunków oraz środowiska 
naturalnego za pomocą dużego udziału 
terenów trawiastych w gospodarstwach 
wiejskich oraz wykorzystania gatunków 
miejscowych i różnych odmian roślin 
(przeważnie lokalnych).

ekologia

Zalety 
rolnictwa 
ekologicznego

Nina Słabek-Karczewska

Tabela 1. Różnice między rolnictwem konwencjonalnym a ekologicznym 

Rolnictwo konwencjonalne Rolnictwo ekologiczne
1. Energia kopalin 
2. Sterowanie określonymi uprawa-

mi 
3. Eksploatacja aż do degradacji 
4. Produkcja średniej jakości biolo-

gicznej 
5. Zła jakość przechowalnicza 
6. Maksymalizacja plonów 
7. Intensywność gospodarowania i 

obszar nieskoordynowany z wa-
runkami produkcji i środowiska 

8. Zalecenia specjalizacji oparte 
głównie na kalkulacji ekonomicz-
nej 

9. Znaczna chemizacja – nawozy mi-
neralne, biocydy, syntetyczne re-
gulatory wzrostu 

10. Mechanizacja głównie w aspekcie 
ułatwienia sobie pracy 

11. Skażenie środowiska 
12. Jakość przypadkowa 

1. Wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii 

2. Sterowanie całym gospodar-
stwem 

3. Programowa ochrona krajobrazu 
4. Produkcja wysokiej jakości biolo-

gicznej 
5. Dobra jakość przechowalnicza 
6. Plon optymalny 
7. Obszar gospodarstwa i agrotech-

nika optymalna w stosunku do 
środowiska 

8. Specjalizacja dopuszczalna w ra-
mach zasady prawidłowego funk-
cjonowania gospodarstwa 

9. Ograniczenie lub zaniechanie che-
mizacji 

10. Mechanizacja dostosowana do wa-
runków glebowych, potrzeb roślin  
i zwierząt 

11. Ochrona gleby i wody 
12. Produkty najwyższej jakości 
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ekologia
 Ponadto godne podkreślenia 
są również zalety inwestycyjne rolnictwa 
ekologicznego:
1. Stwarza nowe miejsca pracy, czego 

wymaga niezbędny i większy nakład 
pracy.

2. Daje możliwości eksportu produktów 
do innych krajów Unii Europejskiej.

3. Wzrost zapotrzebowania na wysokiej 
jakości ekologiczne produkty zwięk-
sza dochody gospodarstw je wytwa-
rzających.

4. Wymusza inwestycje w punkty sprze-
daży produktów ekologicznych i firm
trudniących się ich obrotem.

5. Umożliwia przetwórstwo produktów 
zdrowych poprzez postępujący roz-
wój branży przetwórczej.

6. Dobierane są gatunki (roślin oraz 
zwierząt), rasy (zwierząt) oraz od-
miany (roślin) uodpornione na choro-
by z wyszczególnieniem tych lokal-
nie żyjących.

 Ekologiczne gospodarowanie 
jest trudniejsze do zrealizowania i świad-
czy nie tylko o lepszym gospodarzu, ale 
również o tym, że prowadzi on swe go-
spodarstwo z pasją i ma z tego satysfak-
cje zarówno etyczną, jak i intelektualną. 

Tego rodzaju gospodarowanie zalicza 
się do najbardziej wydajnych. Dotyczy 
to zarówno kwestii finansów produkcyj-
nych, jak i społeczno-przyrodniczych. 
Ponadto jest dobrą metodą na właściwą 
i efektywną organizację pracy oraz akty-
wizację mieszkańców wsi. Ekologiczne 
gospodarowanie jest najbardziej opty-
malne. Niestety wymaga znacznej wie-
dzy i zaangażowania.
 Gospodarstwa ekologiczne to 
nie tylko producenci zdrowej żywności, 
ale również strażnicy środowiska. Eko-
logiczne rolnictwo ma również duże zna-
czenie społeczne oraz socjalne. Przed 
tego typu gospodarstwami stawiane jest 
niełatwe zadanie, mianowicie nie tylko 
muszą zadbać o jakość żywności i wa-
runki życia zwierząt, ale również o stan 
środowiska naturalnego. Wymaga to du-
żego nakładu pracy, świetnej organizacji 
i ciągłego pogłębiania wiedzy, która już 
na wstępie musi być duża.□

Bibliografia:
http://www.eko.wroc.pl 
http://www.ppr.pl www.ekologia.pl
www.rolnictwoekologiczne.org.pl

„...jak najwyższe 
plony, 

ale w harmonii 
z przyrodą,

(...)
w oparciu 

o typ 
lokalnej gleby, 
mikroklimatu 

i warunki wodne”

fot.: P. Miler
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 AGROTECH to nie tylko wystawy cią-
gników, maszyn i innych środków do  
produkcji rolnej. To także liczne konfe-
rencje i  seminaria. Jako wiodącą można 
wymienić zorganizowaną przez Instytut 
Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfi-
kacji Rolnictwa z Warszawy, w dniach 
12-13.03.2009 r., w Centrum Biznesu 
Eksbud Skanska S.A. konferencję na-
ukową: „Nowe techniki i technologie 
w rolnictwie zrównoważonym”. Omówio-

no techniczne i ekonomiczne aspekty 
rolnictwa zrównoważonego, w tym:
•  nowe technologie rolnictwa zrówno-

ważonego oraz ich wpływ na środo-
wisko,

•  problemy rolnictwa ekologicznego 
oraz integrowanego,

•  techniki ochrony roślin w rolnictwie 
zrównoważonym,

•  monitoring i redukcja zanieczysz-
czeń pochodzenia rolniczego.

 W konferencji udział wzięło około 100 
osób.
 Związek Młodzieży Wiejskiej zorgani-
zował „III Środkowoeuropejskie Forum 
Młodzieży” oraz finał krajowy „Olimpiady 
Młodych Producentów Rolnych”. Elimi-
nacje odbyły się w dniu 12.03.2009 r. 
w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach. Wzięło 
w nich udział 60 osób reprezentujących 
2000 uczestników z terenu całego kraju.
Eliminacje polegały na wypełnieniu  trud-
nego testu oraz na rozwiązywaniu zadań 
praktycznych. Wyłoniono 10 finalistów, 
którzy następnego dnia, tj. 13 marca 
publicznie „zdawali egzamin”. Bacznymi 
obserwatorami byli goście i zwiedzający 
Targi AGROTECH i LAS-EXPO.

Jak co roku w Kielcach

nasze prezentacje

Jan Bubień

 W dniach 13 – 15 marca 2009 roku na terenie Targów Kielce odbyły się już XV Międzyna-
rodowe Targi Techniki Rolniczej – AGROTECH oraz (w tym samym czasie) znacznie mniejsze 
IX Targi Przemysłu Drzewnego Gospodarki Zasobami Leśnymi – LAS – EXPO. Swoje oferty 
handlowe przedstawiło 462 wystawców. Można je określić jednym zdaniem: technika dla 
rolnictwa i dla lasu.
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Do konkursu zgłoszono 30 wyrobów. 
Oto lista nagród i wyróżnień:

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
• DeLaval Sp. z o.o. z Wrocławia za robot udojowy 

DeLaval VMS, nagrodę specjalną Ministra Rolnic-
twa za wdrożenie najbardziej innowacyjnego roz-
wiązania w rolnictwie w 2008 r. otrzymali: Państwo 
Małgorzata i Tomasz Kubiakowie.

Medale Targów Kielce – AGROTECH 2009:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usłu-

gowe BOMET Andrzej Sińczuk z Węgrowca za dwu-
wersyjny agregat podorywkowy i obsypnik do ziem-
niaków z przystawką profilującą redliny,

• „AGROLA” Zakład Handlowo – Produkcyjny Zdzi-
sław Niegowski z miejscowości Sadowne za opry-
skiwacz ciągnikowy przyczepiany AGROLA 1500 
2w P161/1 – „VERTICAL”,

• Zakłady Chemiczne POLICE S.A. za kompleksowy 
nawóz granulowany Poliazot,

• Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „POMOT” 
Sp. z o.o. z miejscowości Chojna za wóz aseniza-
cyjny typ T 525 o pojemności 25000 l z doglebowym 
agregatem talerzowym,

• CASE IH Austria za ciągnik PUMA CVX,
• Wacker Neuson Sp. z o.o Dział Weidemann z miej-

scowości Jawczyce za ładowarkę podwórzową We-
ideman HOFTRAC model 1350cx45 Prod. WEIDE-
MANN GmbH Niemcy,

• AGCO Sp. z o.o. z Paczkowa za ciągnik rolniczy 
Valtra seria T 202 Wersu produkowany przez Valtra 
Inc. z Finlandii,

• Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa Warszawa za opracowanie konstrukcji 
spulchniacza obrotowego dla rolnictwa ekologiczne-
go.

Wicemarszałek Sejmu RP, Jarosław Kalinowski, podczas otwarciaWicemarszałek Sejmu RP, Jarosław Kalinowski, podczas otwarcia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki, zwiedza TargiMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki, zwiedza Targi



 Zwyciężył Ireneusz Labuda repre- Zwyciężył Ireneusz Labuda repre- Zwyciężył Ireneusz Labuda repre-
zentujący gminę Puck w województwie zentujący gminę Puck w województwie zentujący gminę Puck w województwie 
pomorskim. Pan Ireneusz (lat 38) wraz pomorskim. Pan Ireneusz (lat 38) wraz pomorskim. Pan Ireneusz (lat 38) wraz 
z żoną prowadzi 50 ha gospodarstwo z żoną prowadzi 50 ha gospodarstwo z żoną prowadzi 50 ha gospodarstwo 
rolne posiada 500 szt. trzody chlewnej rolne posiada 500 szt. trzody chlewnej rolne posiada 500 szt. trzody chlewnej 
utrzymywanej w cyklu otwartym.utrzymywanej w cyklu otwartym.utrzymywanej w cyklu otwartym.
 Drugie miejsce zajął Dariusz Kotulski  Drugie miejsce zajął Dariusz Kotulski  Drugie miejsce zajął Dariusz Kotulski 
z gminy Bedlno, województwo łódzkie. Ma z gminy Bedlno, województwo łódzkie. Ma z gminy Bedlno, województwo łódzkie. Ma 
20 lat i jest uczniem ZSP w Zduńskiej Woli.20 lat i jest uczniem ZSP w Zduńskiej Woli.20 lat i jest uczniem ZSP w Zduńskiej Woli.
 Trzecie miejsce zdobył Jacek Tarnow- Trzecie miejsce zdobył Jacek Tarnow- Trzecie miejsce zdobył Jacek Tarnow-
ski  (lat 28) prowadzący 65 ha gospodar-ski  (lat 28) prowadzący 65 ha gospodar-ski  (lat 28) prowadzący 65 ha gospodar-
stwo rolne w gminie Puck, województwo stwo rolne w gminie Puck, województwo stwo rolne w gminie Puck, województwo 
pomorskie.pomorskie.pomorskie.
 Trzeba przyznać, że w tym roku repre- Trzeba przyznać, że w tym roku repre- Trzeba przyznać, że w tym roku repre-
zentanci  Pomorza zdominowali Olimpia-zentanci  Pomorza zdominowali Olimpia-zentanci  Pomorza zdominowali Olimpia-
dę! Wszystkim uczestnikom należą się dę! Wszystkim uczestnikom należą się dę! Wszystkim uczestnikom należą się 
słowa uznania. Ich poziom wiedzy rolni-słowa uznania. Ich poziom wiedzy rolni-słowa uznania. Ich poziom wiedzy rolni-
czej był naprawdę imponujący!czej był naprawdę imponujący!czej był naprawdę imponujący!
 Oficjalne otwarcie targów miało miejsce  Oficjalne otwarcie targów miało miejsce  Oficjalne otwarcie targów miało miejsce 
w dniu 13.03. br. z udziałem licznych go-w dniu 13.03. br. z udziałem licznych go-w dniu 13.03. br. z udziałem licznych go-
ści. Wymienię tylko Wicemarszałka Sejmu ści. Wymienię tylko Wicemarszałka Sejmu ści. Wymienię tylko Wicemarszałka Sejmu 
RP Jarosława Kalinowskiego i Ministra RP Jarosława Kalinowskiego i Ministra RP Jarosława Kalinowskiego i Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickie-Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickie-Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickie-
go. Prezydenta RP reprezentował Jan Ar-go. Prezydenta RP reprezentował Jan Ar-go. Prezydenta RP reprezentował Jan Ar-
danowski. Przybyli parlamentarzyści oraz danowski. Przybyli parlamentarzyści oraz danowski. Przybyli parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele władz wojewódzkich.przedstawiciele władz wojewódzkich.przedstawiciele władz wojewódzkich.
 Jak to zwykle przy takiej okazji bywa,  Jak to zwykle przy takiej okazji bywa,  Jak to zwykle przy takiej okazji bywa, 
przyznano liczne nagrody i wyróżnienia.przyznano liczne nagrody i wyróżnienia.przyznano liczne nagrody i wyróżnienia.
Ogłoszono między innymi wyniki konkur-Ogłoszono między innymi wyniki konkur-Ogłoszono między innymi wyniki konkur-
su Maszyna Rolnicza Roku 2009. su Maszyna Rolnicza Roku 2009. su Maszyna Rolnicza Roku 2009. 
 W kategorii maszyn krajowych laur ten  W kategorii maszyn krajowych laur ten  W kategorii maszyn krajowych laur ten 
zdobyły kompaktowe brony talerzowe wy-zdobyły kompaktowe brony talerzowe wy-zdobyły kompaktowe brony talerzowe wy-
produkowane przez firmę BURY Maszyny produkowane przez firmę BURY Maszyny produkowane przez firmę BURY Maszyny 
Rolnicze. W kategorii maszyn z importu Rolnicze. W kategorii maszyn z importu Rolnicze. W kategorii maszyn z importu 
zwyciężył ciągnik rolniczy T 6080 wypro-zwyciężył ciągnik rolniczy T 6080 wypro-zwyciężył ciągnik rolniczy T 6080 wypro-
dukowany przez CNH UK Ltd. Wyróżnie-dukowany przez CNH UK Ltd. Wyróżnie-dukowany przez CNH UK Ltd. Wyróżnie-
nie IBMER otrzymał ciągnik gąsienicowy nie IBMER otrzymał ciągnik gąsienicowy nie IBMER otrzymał ciągnik gąsienicowy 
MT 865B firmy AGCD Jacson z USA. MT 865B firmy AGCD Jacson z USA. MT 865B firmy AGCD Jacson z USA. 
Wyróżnienie Redakcji „Agro” otrzymała Wyróżnienie Redakcji „Agro” otrzymała Wyróżnienie Redakcji „Agro” otrzymała 
brona talerzowa, ciągnikowa Eurodisc brona talerzowa, ciągnikowa Eurodisc brona talerzowa, ciągnikowa Eurodisc 
wyprodukowana przez P.P.U.H. AKPIL. wyprodukowana przez P.P.U.H. AKPIL. wyprodukowana przez P.P.U.H. AKPIL. 
Maszyna Rolnicza Roku to prestiżowy Maszyna Rolnicza Roku to prestiżowy Maszyna Rolnicza Roku to prestiżowy 
konkurs, którego głównym organizatorem konkurs, którego głównym organizatorem konkurs, którego głównym organizatorem 
jest IBMER Warszawa, a współorgani-jest IBMER Warszawa, a współorgani-jest IBMER Warszawa, a współorgani-
zatorami: Redakcja „Agro”, Targi Kielce, zatorami: Redakcja „Agro”, Targi Kielce, zatorami: Redakcja „Agro”, Targi Kielce, 
KRUS i Przemysłowy Instytut Maszyn KRUS i Przemysłowy Instytut Maszyn KRUS i Przemysłowy Instytut Maszyn 
Rolniczych w Poznaniu. Imprezie patro-Rolniczych w Poznaniu. Imprezie patro-Rolniczych w Poznaniu. Imprezie patro-
nuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.nuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.nuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją  Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją  Zgodnie z kilkunastoletnią tradycją 
przyznano Złote Medale Targów Tech-przyznano Złote Medale Targów Tech-przyznano Złote Medale Targów Tech-
niki Rolniczej AGROTECH 2009. Tutaj niki Rolniczej AGROTECH 2009. Tutaj niki Rolniczej AGROTECH 2009. Tutaj 
oceniano wyroby związane z rolnictwem oceniano wyroby związane z rolnictwem oceniano wyroby związane z rolnictwem 
i gospodarką żywnościową, głównie ma-i gospodarką żywnościową, głównie ma-i gospodarką żywnościową, głównie ma-
szyny i urządzenia, ale także akcesoria, szyny i urządzenia, ale także akcesoria, szyny i urządzenia, ale także akcesoria, 
programy komputerowe, pasze i nawozy programy komputerowe, pasze i nawozy programy komputerowe, pasze i nawozy 
zgłoszone do konkursu. Komisja oceniała zgłoszone do konkursu. Komisja oceniała zgłoszone do konkursu. Komisja oceniała 
następujące cechy wyrobów: właściwości następujące cechy wyrobów: właściwości następujące cechy wyrobów: właściwości 
funkcjonalne, parametry eksploatacyjne, funkcjonalne, parametry eksploatacyjne, funkcjonalne, parametry eksploatacyjne, 
ergonomię: bhp, efektywność stosowa-ergonomię: bhp, efektywność stosowa-ergonomię: bhp, efektywność stosowa-
nia, energochłonność, jakość i estetykę nia, energochłonność, jakość i estetykę nia, energochłonność, jakość i estetykę 
wykonania, wpływ na środowisko natu-wykonania, wpływ na środowisko natu-wykonania, wpływ na środowisko natu-
ralne, nowatorskość produktu oraz formę ralne, nowatorskość produktu oraz formę ralne, nowatorskość produktu oraz formę 
prezentacji.prezentacji.prezentacji.

Do konkursu zgłoszono 30 wyrobów. 
Oto lista nagród i wyróżnień:

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
• DeLaval Sp. z o.o. z Wrocławia za robot udojowy 

DeLaval VMS, nagrodę specjalną Ministra Rolnic-
twa za wdrożenie najbardziej innowacyjnego roz-
wiązania w rolnictwie w 2008 r. otrzymali: Państwo 
Małgorzata i Tomasz Kubiakowie.

Medale Targów Kielce – AGROTECH 2009:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usłu-

gowe BOMET Andrzej Sińczuk z Węgrowca za dwu-
wersyjny agregat podorywkowy i obsypnik do ziem-
niaków z przystawką profilującą redliny,

• „AGROLA” Zakład Handlowo – Produkcyjny Zdzi-
sław Niegowski z miejscowości Sadowne za opry-
skiwacz ciągnikowy przyczepiany AGROLA 1500 
2w P161/1 – „VERTICAL”,

• Zakłady Chemiczne POLICE S.A. za kompleksowy 
nawóz granulowany Poliazot,

• Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „POMOT” 
Sp. z o.o. z miejscowości Chojna za wóz aseniza-
cyjny typ T 525 o pojemności 25000 l z doglebowym 
agregatem talerzowym,

• CASE IH Austria za ciągnik PUMA CVX,
• Wacker Neuson Sp. z o.o Dział Weidemann z miej-

scowości Jawczyce za ładowarkę podwórzową We-
ideman HOFTRAC model 1350cx45 Prod. WEIDE-
MANN GmbH Niemcy,

• AGCO Sp. z o.o. z Paczkowa za ciągnik rolniczy 
Valtra seria T 202 Wersu produkowany przez Valtra 
Inc. z Finlandii,

• Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa Warszawa za opracowanie konstrukcji 
spulchniacza obrotowego dla rolnictwa ekologiczne-
go.

Wicemarszałek Sejmu RP, Jarosław Kalinowski, podczas otwarciaWicemarszałek Sejmu RP, Jarosław Kalinowski, podczas otwarcia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki, zwiedza TargiMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki, zwiedza Targi
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Wyróżnienia Targów Kielce – AGRO-
TECH 2009:
• AGROCOM Polska Oprogramowa-

nie i nowe możliwości dla rolnictwa 
Jerzy Koronczok z miejscowości 
Żędowice za księgę historii pól – 
program AGRO-NET, wersja inter-
netowa,

• ASKET Roman Długi z Poznania za 
linię technologiczną BIOMASSER 
do samodzielnej produkcji brykie-
tów z biomasy (słoma, siano),

• Maszyny Leśne mgr inż. Jan 
Kłoda z miejscowości Puców za au-
tomatyczną piłę do cięcia drewna 
opałowego AutoCut 700 Compact 

produkowaną przez POSCH GMBH 
Austria,

• AgroJet konsulting Piotr Zasiewski 
z Warszawy za urządzenie do jazdy 
równoległej z funkcją zarządzania  
sekcjami belki polowej opryskiwa-
cza CenterLine 230 Prod. TeeJet 
Technologies Wheaton, Illinois, 
USA.

 Jak co roku stoisko na targach posiadał 
nasz Ośrodek. Specjaliści z różnych dzie-
dzin udzielali doradztwa technologiczne-
go, ekologicznego oraz ekonomiczno – 
organizacyjnego. Wielu rolników skorzy-
stało z porad na temat wsparcia rolnictwa 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007 – 2013. W okresie kryzy-
su (którego na targach widać nie było) 
pieniądze najbardziej interesują wszyst-
kich rolników.
 Miniony AGROTECH ocenić należy  
pozytywnie. Oferta była bardzo bogata. 
Swe wyroby zaprezentowali przedstawi-
ciele 13 państw. Było to 800 modeli róż-
nych maszyn, w tym 200 typów ciągni-
ków rolniczych. Eksploatacja targowa to 
40.000 metrów kwadratowych. Targi od-
wiedziło blisko 40 tys. osób (w 2008 roku 
– 35 tys.).
 Cieszy rozwój Targów Kielce – stają 
się one prawdziwą wizytówką miasta 
i województwa. Dobrze, że planowane są 
kolejne inwestycje: centrum administra-
cyjno- kongresowe na 1000 miejsc z wie-
żą widokową, hala garażowo-usługowa 
z parkingiem na 400 samochodów oraz  
dalsze pawilony handlowe.
 Dobrze, że  myśli się o rozwiązaniu 
problemu parkingów. O wiele trudniej 
będzie rozwiązać problem dojazdu, a ści-
ślej korków na drogach dojazdowych do 
targów. Kto przypuszczał, że przez krótki 
okres 15 lat impreza się tak rozrośnie?
Ale cóż – „nie ma domku bez ułomku”.
 Rozmawiałem z wieloma wystawcami 
i rolnikami. Obiecywali swoje przybycie 
za rok. Świadczy to o dobrym odbiorze 
imprezy. Dobre targi to takie, gdzie  za-
dowoleni są i sprzedający, i kupujący. 
A więc do zobaczenia za rok!□

Nasi doradcy
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 Bób (rodzina bobowate) 
należy do warzyw za-
sobnych w białko roślin-

ne, błonnik, fosfor, wapń, żelazo, witami-
ny z grupy B i witaminę C. Jest dobrym 
przedplonem dla innych roślin, gdyż 
pozostawia stanowisko wolne od chwa-
stów, o dobrej strukturze, bogate w sub-
stancję organiczną i azot. Bób uprawia 
się z przeznaczeniem na świeży rynek  
i jako surowiec dla przetwórstwa.

Wymagania klimatyczne i glebowe 
 Bób należy do roślin, które 
wymagają wczesnego siewu. Rośliny 
wschodzą w temperaturze od 3 do 17°C, 
a siewki wytrzymują spadki temperatury 
nawet do – 4°C. Potrzebuje dużo wody 
zwłaszcza po siewie, a także w okresie 
zawiązywania strąków, ich dorastania  
i wypełniania się nasion. Do jego uprawy 
odpowiednie są gleby cięższe: gliniaste 
lub torfowe, mady, czarne ziemie. Od-
czyn gleby powinien być obojętny lub 
lekko zasadowy. Bób może dać dobry 
plon także na glebach lżejszych, ale 
tylko przy dużej ilości opadów lub przy 
nawadnianiu.

Uprawa gleby i nawożenie
 Bób może być uprawiany po in-
nych warzywach i roślinach rolniczych. 
 Na glebach ciężkich i żyznych 
sieje się go w drugim lub trzecim roku po 
oborniku, na glebach lekkich po oborniku 
(około 30 t/ha) zastosowanym jesienią. 
Konieczne jest wykonanie głębokiej orki 
przedzimowej. Wiosną jak najwcześniej 
należy wykonać włókowanie, a po wy-
sianiu nawozów azotowych kultywatoro-
wanie i bronowanie. Gleba powinna być 
starannie uprawiona, aby możliwe było 
umieszczenie nasion na jednakowej głę-
bokości i dobre ich przykrycie. Wpływa 
to na równomierne wschody. Zapotrze-
bowanie roślin na azot to 40–60 kg N/ha. 
Nawozy azotowe należy wysiać  przed 
siewem nasion. Natomiast nawozy fos-
forowe i potasowe stosujemy jesienią  
w ilości 80–120 kg/ha fosforu i 140–200 
kg/ha potasu. Bób dobrze reaguje na 
nawożenie magnezem w ilości 18 kg/ha. 
Dlatego przy nawożeniu potasem moż-
na zastosować nawóz z dodatkiem tego 
składnika.

Wybór odmian i charakterystyka
 W doborze odmian bobu są od-
miany wielkonasienne i drobnonasien-

ne, które różnią się wielkością strąków, 
sposobem ich osadzenia, barwą nasion.
 Do wielkonasiennych nale-
żą: Bizon (jasnozielone), Bonus, Bolko 
(beżowe), Windsor Biały, Hangdown 
Biały (białoseledynowe), Bartom (bia-
łozielone), Neptun, Bachus i Topbob 
(białokremowe). Odmiany: Basta, Jan-
kiel Biały (beżowe), Gobik, Goral, Li-
der i Samson mają mniejsze nasiona 
— 1000 ich sztuk waży około 1500-2000 
gramów. Nasiona Samsona i Lidera 
posiadają intensywnie zieloną barwę, 
którą zachowują nawet po ugotowa-
niu. Te są szczególnie przydatne jako 
bardzo smaczne dodatki przyprawowe 
do innych warzyw. Odmiany Aquadul-
ce i Masterpiece są polecane również 
do uprawy pod ogrzewanymi osłonami. 
Natomiast do upraw z przeznaczeniem 
na świeży rynek (zbiór na początku lip-
ca) najbardziej nadają się odmiany bobu  
o dużych i bardzo dużych nasionach.  
Do nasadzeń amatorskich można pole-
cić odmianę Karmazyn o ciekawej kar-
minowoczerwonej barwie nasion. 

Siew - norma wysiewu do gruntu 
180-250 kg/ha
 Bób wysiewamy jak najwcze-
śniej na wiosnę, gdy gleba zawiera 
jeszcze zapas wody po zimie. Termin 
siewu przypada od końca marca do dru-
giej dekady kwietnia. Opóźnienie siewu 
do połowy maja wpływa na obniżenie 
plonu nasion (w porównaniu z plonem 
osiąganym z terminu wczesnego). Sie-
je się rzędowo w rozstawie 40 x 10 cm 
lub gniazdowo: po 2-3 nasiona co 25 cm 
w rzędzie na głębokość 5 cm. Nasiona 
można przed siewem namoczyć w wo-
dzie lub mokrych trocinach. 

Uprawa BOBU
Zbigniew Jędrzejczyk

Tabela 1. Zwalczanie chorób i szkodników na plantacjach
Zwalczane choroby i szkodniki Rodzaj zabiegu Preparat

Choroby
Chorobotwórcze mikroorganizmy 
glebowe i przenoszone z nasionami

Zaprawianie nasion przed siewem na sucho lub 
z dodatkiem wody.

Dithane NeoTec, Sancozeb, Sarox T

Askochytoza 
Rdza

Opryskiwanie roślin po wystąpieniu pierwszych 
objawów. Oprysk powtórzyć w razie potrzeby.

Dithane NeoTec, Grevit, Sancozeb

Szara pleśń, 
czekoladowa plamistość

Opryskiwanie w okresie kwitnienia i zawiązywa-
nia strąków.

Dithane NeoTec, Grevit, Sancozeb

Szkodniki
Oprzędziki Zaprawianie nasion przed siewem. Oprysk po 

stwierdzeniu uszkodzeń na 10% roślin.
Mesurol Bulldock, Cyperkill Super, 
Decis, Fastac, Karate Zeon

Mszyce Opryskiwanie roślin po zauważeniu pierwszych 
kolonii mszyc.

Bioczos, Cyperkil Super,  Decis, Dime-
zyl, Fastac, Karate Zeon, Nurelle D, 
Pirimor, Reldan, Sumi-Alpha, Talstar

Strąkowiec bobowy Opryskiwanie roślin od fazy 3 liści i w okresie 
tworzenia się pierwszych zawiązków strąków.

Bulldock, Cyperkill Super, Decis, Fa-
stac, Karate Zeon, Sumi-Alpha, Talstar
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METODY UPRAWY

Uprawa pod osłonami
 Przy wczesnej uprawie wskaza-
ne jest użycie tuneli wysokich lub niskich, 
ponieważ wcześnie sadzona rozsada 
może być uszkadzana lub zniszczona 
przez większe przymrozki. Zaleca się do-
datkowe okrywanie posadzonej rozsady 
włókniną polipropylenową. Bób uprawia-
ny w tunelu z rozsady nadaje się do zbio-
ru w pierwszej połowie czerwca.

Uprawa na zbiór wczesny
 Wcześniejsze zbiory zapewnia 
wysiew nasion podkiełkowanych. Przy-
spieszenie wschodów i zbioru wynosi 
zwykle 3 do 5 dni. Podkiełkowane nasio-
na mogą być przetrzymane w temperatu-
rze 2°C przez 3–4 tygodnie. W tym cza-
sie nie można dopuścić do wyschnięcia 
kiełków. 
 Przyspieszenie zbioru (o około 
2 tygodnie) zapewnia również uprawa 
z rozsady. Bób dobrze znosi przesa-
dzanie. Najlepiej przygotować rozsadę  
w doniczkach. Wysiewa się po 2 nasiona 
do doniczek o średnicy 10 cm, wypełnio-
nych substratem torfowym. Zamiast do-
niczek można zastosować kubeczki do 
napojów lub spinane cylindry o średnicy 
6 – 7 cm, do których nasiona wysiewa się 
pojedynczo. Możliwa jest także produkcja 
rozsady bez doniczek. Okres produkcji 
rozsady trwa 20 – 25 dni. Przed wysa-
dzeniem na miejsce stałe rośliny powinny 
być hartowane. 
 Do nieogrzewanego tunelu bób 
wysadza się po połowie marca. Przy 
okrywaniu roślin osłonami z włókniny lub 
folii perforowanej, można sadzić na po-
czątku kwietnia. 
 W uprawie bez osłon rozsadę 
należy wysadzać dopiero około 10 kwiet-
nia.

Uprawa polowa
 Polowe uprawy bobu mogą być 
chronione folią perforowaną kładzioną 
“na płask”. Przykrywanie folią perforo-
waną zwiększa plon bobu uprawianego  
z siewu, natomiast przy uprawie z rozsady 
ten efekt jest mniejszy. Folię perforowa-
ną należy usuwać z uprawy z siewu po 4 
tygodniach, a z rozsady po 3 tygodniach. 
Przy słonecznej i ciepłej pogodzie osłony 
usuwamy wcześniej. Jeżeli uprawiamy 
bób osłaniając włókniną polipropylenową, 
przyspieszamy zbiory o kilka dni. Włókni-
na chroni bób przed przymrozkami (do 
około –7°C). Należy ją kłaść bezpośred-
nio po siewie lub po sadzeniu, a usunąć 

przy uprawie z siewu po 5 – 6 tygodniach 
(koniec pierwszej dekady maja), a przy 
uprawie z rozsady po 4 tygodniach (ko-
niec kwietnia do początku maja).

Pielęgnacja plantacji 
 Podstawowym zabiegiem 
pielęgnacyjnym w uprawie bobu jest 
odchwaszczanie. Bób (zwłaszcza 
z siewu wczesnego) długo wscho-
dzi, co sprzyja szybkiemu rozwojowi 
chwastów. Dlatego należy w tym cza-
sie zastosować lekką bronę (ale tylko  
w przypadku głębokiego siewu nasion 
– 8 cm). Mniejsze powierzchnie moż-
na odchwaszczać ręcznie. Odchwasz-
czanie stosuje się do czasu, zanim 
rośliny bobu zakryją międzyrzędzia.  
Na dużych plantacjach zalecamy ochronę 
chemiczną prowadzoną zgodnie z Pro-
gramem Ochrony Warzyw na 2009 rok.  
Do zwalczania chwastów jednorocznych  
w fazie kiełkowania, wschodów i liście-
ni stosujemy Afalon Dyspersyjny, Linu-
rex (bezpośrednio po siewie) lub Stomp  
(do 3 dni po siewie, przed kiełkowaniem 
nasion). Afalon i Linurex zwalczają głów-
nie chwasty dwuliścienne. Na chwasty 
roczne jednoliścienne oraz perz możemy 
zastosować Agil, Fusilade Forte, Selekt 
Super, Targa Super, Agro Gold Quizalo-
fop (gdy bób wykształci co najmniej 2 - 3 
liście, w odpowiedniej fazie rozwojowej 
chwastów jednoliściennych).

Ochrona przed chorobami 
i szkodnikami
 Bób jest rośliną, na której bar-
dzo chętnie żeruje mszyca trzmielinowo-
-burakowa. Do środków zapobiegaw-
czych stosowanych w ochronie przed tym 
szkodnikiem należą:
-  wczesny siew nasion;
-  wybór przewiewnego stanowiska;
-  usuwanie wierzchołków wzrostu, gdy 

rośliny zawiążą 4 - 6 strąków.

 Jeżeli zauważymy zatokowate 
wygryzienia na brzegach liści (czasa-
mi już w fazie wschodów), możemy być 
pewni, że mamy do czynienia z chrząsz-
czami – oprzędzikami. Od fazy 3 liści na-
leży zwracać uwagę na ochronę przed 
strąkowcem bobowym, którego larwy 
drążą korytarze wewnątrz nasion. Zarys 
ochrony chemicznej przed wyżej wymie-
nionymi szkodnikami, a także przed cho-
robami przedstawia tabela 1.

Zbiór
 Dojrzewanie bobu użytkowa-
nego na zielono przypada, w zależności  
od terminu siewu i wczesności odmian, 
od I dekady lipca do początku sierpnia. 
Do najwcześniejszych należą Windsor 
Biały, a do najpóźniejszych Samson  
i Lider. Zbiór przeprowadza się, gdy strą-
ki są dobrze wyrośnięte, nasiona dobrze 
wykształcone, lecz niezbyt twarde, bar-
wy jasnokremowozielonej lub zielonej. 
Bobu przeznaczonego na surowiec dla 
przetwórstwa nie można zbierać zbyt 
późno, ponieważ nasiona mają wów-
czas dużą zawartość suchej masy (są 
„mączyste”), co pogarsza jakość surow-
ca. Zbioru dokonujemy 2 – 3-krotnie,  
w miarę dojrzewania strąków. Na du-
żych plantacjach zbiera się jeden raz, 
gdy większość strąków na roślinie jest 
już wykształcona. W celu przyśpie-
szenia dojrzewania nasion na planta-
cjach można w okresie gdy nasiona są 
wykształcone, a ¾ strąków ciemnieje  
(14 - 21 dni przed zbiorem), zastosować 
środek Harvade 250 SC w ilości 1,5– 
2 l/ha. Plon świeżych nasion bobu wy-
nosi przeciętnie 8 – 10 t/ha i zależy od 
odmiany, stopnia dojrzałości i przebiegu 
pogody w okresie wegetacji. Nasiona 
powinny być zdrowe, świeże, jędrne, 
bez uszkodzeń. Ponieważ po wyłuska-
niu łatwo ciemnieją, muszą być prze-
chowywane w chłodni w temperaturze  
0 – 1°C i wilgotności powietrza 95%.□

Literatura:
1.  Uprawa bobu - prof. dr.hab. Helena 

Łabuda. Wydawca - Hasło Ogrodni-
cze. Nr wydania 03/2000. Rok 2000. 
Uzupełnieniem są aktualne zalecenia 
uprawy bobu z internetu.

2.  Zalecenia Ochrony Roślin na lata 
2008/2009. Częśc III - warzywa, sady.
Wydawca- Instytut Ochrony Roślin  
w Poznaniu. Rok wydania 2008.

3.  Program Ochrony Roślin Warzywnych 
2009 - Instytut Warzywnictwa w Skier-
niewicach. Wydawca: Dwutygodnik 
ogrodniczy - Owoce, warzywa, kwia-
ty. Nr wydania 1/2009. Rok 2009.
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 Żurawina to wyjątkowo 
ciekawa roślina, której 
uprawa jest dotychczas 

mało rozpowszechniona w naszym kraju. 
W Polsce dziko występuje żurawina błot-
na, która jest małą krzewinką, o drobnych 
owocach i zazwyczaj rośnie w lasach  
o kwaśnych, wilgotnych, organicznych 
glebach. Żurawina jest długowieczną zi-
mozieloną krzewinką o płożących i wznio-
słych pędach z naprzemianległymi, poje-
dynczymi liśćmi. Zasiedla torfowiska wy-
sokie w Ameryce Północnej oraz Europie 
i Azji. Rośliny, które występują w Europie  
i Azji, wytwarzają tylko długie pędy, na 
których w kątach liści powstają pąki 
kwiatowe i owoce. Natomiast w Ameryce 
Północnej rośnie (także dziko) żurawina 
o znacznie większych owocach (wielko-
owocowa), które pojawiają się z kolei na 
krótkich pędach owoconośnych wyrasta-
jących na długopędach. Owocem żura-
winy jest mięsista jagoda. Jagody mają 
kształt kulisty, owalny lub gruszkowaty. 
Dojrzewające owoce są czerwone z wi-
śniowym rumieńcem lub prawie czarne,  
o gładkiej i błyszczącej skórce.
 Z dotychczas poznanych zalet 
tej rośliny wymienić należy: dużą wy-
trzymałość na mróz, tolerancję wobec 
wysokiego poziomu wody podczas zi-
mowego spoczynku, łatwy zbiór oraz 
dużą wartość dietetyczną owoców.  
Do wad żurawiny zalicza się: małą wy-
trzymałość pąków kwiatowych na wio-
senne przymrozki, zamieranie pędów 
oraz mięknięcie owoców w przechowal-
ni. W celu ochrony przed wiosennymi 
przymrozkami praktykuje się zamgła-
wianie plantacji bądź zalewanie plantacji 
wodą w czasie ich występowania.

Przygotowanie terenu pod plantację
 Żurawina może rosnąć wyłącz-
nie w określonych warunkach – wyma-
ga kwaśnej torfowej gleby (pH 3,0-4,0), 
dostatku wody i dość długiego sezonu 
wegetacyjnego (kwiecień – paździer-
nik). Do wielkotowarowej uprawy żura-
winy przydatne więc będą zmeliorowa-
ne torfowiska wysokie, tereny bagienne  

z możliwością szybkiego zalewania kwa-
ter na zimę, a także wykorzystywania 
wody w ochronie kwiatów przed wiosen-
nymi przymrozkami i do zbioru owoców. 
A ponieważ w Polsce mało jest torfowisk 
wysokich, można z powodzeniem wyko-
rzystać w tym celu rozległe obszary tor-
fowisk „przejściowych”, a także równin-
ne tereny lekkich gleb. Ostatnio uprawa 
żurawiny udaje się na lekkich glebach 
mineralnych, przy nawadnianiu zakwa-
szaną wodą i zamgławianiu plantacji  
w czasie wiosennych przymrozków.
 Przygotowanie terenu pod 
uprawę tej rośliny polega na dokładnym 
wyprofilowaniu pola pod poszczególne
kwatery, otoczeniu ich rowami służący-
mi zarówno do szybkiego zalewania, jak  
i wypuszczania wody oraz na uformo-
waniu grobli przeznaczonych do prze-
jazdu maszyn niezbędnych przy upra-
wie. Wybierając teren należy pamiętać  
o jego zmeliorowaniu, sprawdzeniu, czy 
w podglebiu nie znajdują się duże ilości 
wapnia, zabezpieczeniu wystarczającej 
ilości wody i, w miarę potrzeby, jej do-
kwaszaniu. Ponadto należy upewnić się, 
czy latem na polu przeznaczonym pod 
uprawę żurawiny nie będzie występował 
nadmiar wody. Następnie trzeba zbadać 
kwasowość gleby, rozsypać służącą do 
zakwaszania siarkę i wymieszać z górną 
warstwą gleby. 
 Inny sposób – ale znacznie kosz-
towniejszy i polecany w amatorskiej upra-
wie – polega na wykopaniu w rzędach, 
w których będą sadzone rośliny, bruzd  
o głębokości 10 cm. W tych bruzdach 
wysiewa się nawóz siarkowy i miesza go  
z glebą. Na tak przygotowanym polu 
rozsypuje się 20-centymetrową warstwę 
kwaśnego torfu. Planując nawadnianie 
upraw tej rośliny, należy pamiętać, aby 
woda nie była bogata w wapń i magnez.

Odmiany
 Do najcenniejszych odmian  
żurawiny należą: Ben Leer, Stevens  
i Pilgrim.
Ben Leer – wczesna, bardzo plenna. 
Wzrost roślin średnio silny, liście są 
średniej wielkości, ciemnozielone. Owo-
ce są duże, lekko wydłużone o ciemno-
czerwonej skórce.

Stevens – średnio późna, bardzo plen-
na odmiana. Wzrost roślin jest silny, 
liście duże, o średnio intensywnym 
odcieniu zieleni. Owoce są przeciętnej 
wielkości, drobne i owalne o intensyw-
nie czerwonej skórce, przechodzącej 
prawie w czarną. 
Pilgrim – późna, bardzo plenna od-
miana. Rośliny o silnym wzroście, pędy 
wegetatywne są grube, niezbyt liczne, 
liście – intensywnie zielone. Owoce są 
bardzo duże, owalne, pokryte inten-
sywnym nalotem woskowym, cenione  
w przetwórstwie.

Zakładanie i prowadzenie plantacji
 Ukorzenione sadzonki żurawi-
ny najlepiej nabywać w renomowanych 
szkółkach. Roślina ta rozmnaża się bar-
dzo łatwo i na początek można nabyć 
niedużą partię roślin, a następnie roz-
mnożyć je we własnym zakresie. 
 W trakcie przygotowywania 
poletka pod plantację trzeba dokładnie 
zniszczyć chwasty, zwłaszcza trwałe, 
stosując, w zależności od ich gatunku, 
jeden z herbicydów o krótkim okresie 
zalegania w glebie. Jest to konieczne, 
gdyż w pierwszym roku po posadzeniu 
żurawiny wytwarzają płożące się pędy, 
między którymi niszczenie chwastów 
jest pracochłonne. Najbezpieczniejsze 
będzie użycie preparatu o działaniu sys-
temicznym. Do zwalczania chwastów 
jednoliściennych stosuje się np. Fusi-
lade Forte 150 EC, natomiast jedno-  
i dwuliściennych – herbicydy zawierają-
ce glifosat. W razie potrzeby zabieg na-
leży powtórzyć. 
 Na młodych jednorocznych 
plantacjach odchwaszczanie przepro-
wadza się ręcznie, mając na uwadze 
młode, niewyrośnięte rośliny, zaś na 
starszych plantacjach używa się Casoro-
nu 6,75 GR (4 kg/ha). Istotne znaczenie 
ma czyszczenie rowów odwadniających, 
które bardzo szybko zarastają roślinami 
uciążliwymi do zwalczania.
 Na tak przygotowanym poletku 
sadzimy rośliny wiosną w rozstawie 0,25 
m w rzędach i 0,50 m między rzędami lub 
0,25 m x 0,25 m, gdy dysponujemy dużą 
liczbą ukorzenionych sadzonek i dzięki 
temu możemy uzyskać szybkie pokrycie 

Uprawa żurawiny
Jolanta Śliwińska
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całej powierzchni uprawy pędami żu-
rawiny. Rośliny poleca się sadzić o 2-3 
cm głębiej niż rosły na „rozsadniku” czy  
w pojemnikach, aby zapewnić korzeniom 
lepszą wilgotność w okresach niedoboru 
wody w glebie. Tak posadzone rośliny 
należy obficie podlać kilka razy, najlepiej
wodą zakwaszoną, np. Insolem pH.
 Dobrze pielęgnowane rośli-
ny powinny do jesieni wytworzyć wiele  
pędów wegetatywnych, płożących się 
po powierzchni gleby. Na tych pędach  
w następnym roku powstaną liczne 
krótkopędy zakończone pąkami kwiato-
wymi, a w trzecim roku – pierwsze owo-
ce. Pełnię owocowania rośliny powinny 
osiągnąć w 5. lub 6. roku po założeniu 
plantacji, a na wyjątkowo dobrze prowa-
dzonych plantacjach – już nawet w 4.

Nawożenie i nawadnianie
 Żurawina ma małe wymagania 
pokarmowe. W uprawach na lekkich gle-
bach mineralnych zaleca się stosować 
do 20 kg N/ha. 
 Roślina ta toleruje nadmiar 
wody, gdy znajduje się w okresie spo-
czynku zimowego, nie znosi natomiast 
nadmiaru wody przez cały okres wege-
tacyjny. Stąd nie powinno się zakładać 
plantacji na terenach słabo zmeliorowa-
nych. Także nawadnianie nie powinno 
być intensywniejsze niż przy uprawie 
innych płytko się korzeniących roślin sa-
downiczych.

Ochrona przed chorobami 
 Żurawina atakowana jest przez 
chorobę, która powoduje zamieranie 
pojedynczych pędów, a nawet całych 
roślin i mięknięcie owoców. Zamieranie 
pędów uwidacznia się w drugiej połowie 
lata, natomiast mięknięcie owoców spo-
radycznie występuje podczas zbioru,  
a masowo ujawnia się w trakcie ich prze-
chowywania. Jak do tej pory nie została 
poznana przyczyna tej choroby.

Zbiór owoców 
 Na małych plantacjach zbiór 
owoców przeprowadza się ręcznie, zaś 
na większych można wyczesywać owo-
ce za pomocą tzw. grzebieni. W przy-
szłości na plantacjach, których nie da 
się zalewać wodą, będą wykorzystywa-
ne małe, samobieżne i bardzo proste 
w konstrukcji urządzenia wyczesujące 
owoce i przenoszące je do pojemników, 
zaś na poletkach zalewanych wodą na 
czas zbioru owoców będzie można uży-
wać prostych i łatwych w obsłudze sa-
mobieżnych maszyn.□

 W niedzielę 01.03.2009 
roku w Oddziale San-
domierskim ŚODR  

w Modliszewicach odbyło się Semina-
rium śliwowe. 
 Ochronę śliw przed szkodnika-
mi w sezonie 2009 omówiła w sposób 
szczegółowy i wyczerpujący dr Alicja  
Maciesiak z ISiK w Skierniewicach. 
Ochrona ta jest coraz trudniejsza z uwagi 
na coraz mniejszą liczbę preparatów za-
rejestrowanych do stosowania w śliwach.
 Jako uzupełnienie tematu 
ochrony śliw przed szkodnikami, piszą-
ca tę relację przybliżyła znaczenie owa-
dów pożytecznych w sadownictwie oraz 
zapoznała zgromadzonych z licznymi 
gatunkami drapieżnych sprzymierzeń-
ców, które należy poznać i dbać o ich 
bytowanie w sadzie.
 Śliwy to gatunek sadowniczy, 
w którym z powodzeniem można stoso-
wać mechaniczny zbiór owoców. Adam 
Rudzki przedstawiciel Firmy WEREM-
CZUK zapoznał uczestników semina-
rium z maszynami reprezentowanej 
przez siebie firmy, przeznaczonymi do
mechanicznego zbioru owoców pestko-
wych. Natomiast przedstawiciel BioAgris 

Stanisław Żuchowski zaprezentował VA-
POR GARD jako preparat zapobiegają-
cy pękaniu owoców, w tym śliwek, prze-
znaczonych do zbioru mechanicznego. 
Omówił również pozostałe preparaty  
z oferty handlowej firmy.
 Alina Lisowska z ŚODR O. 
Sandomierz przedstawiła możliwości ko-
rzystania z PROW 2007-13, ale przede 
wszystkim z dostępnych dla sadowników 
działań: „Modernizacja gospodarstw rol-
nych”, „Ułatwienie startu młodym rolni-
kom”, „Renty strukturalne” i innych. 
 Potrzeba omówienia tego te-
matu pojawiła się niemalże w przed-
dzień seminarium, ponieważ jak podaje 
ARiMR, działanie 121 „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” ma zostać urucho-
mione najprawdopodobniej w kwietniu 
tego roku. 
 Firma WEREMCZUK i BioAgris 
były sponsorami seminarium. 
 W seminarium wzięło udział 
około 50 producentów śliwek z powiatów 
sandomierskiego i staszowskiego oraz  
z Annopola. Większość sadowników 
przyjechała do Sandomierz z okolic Szy-
dłowa, z zagłębia śliwkowego w woje-
wództwie świętokrzyskim.□

      śliwowe
Anita ŁukawskaSemi

narium
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 W  s a n d o m i e r s k i m  
Oddziale ŚODR 
w Modliszewicach 

25.02.2009 roku odbyło się semina-
rium sadownicze poświęcone uprawie  
czereśni. 
 Seminarium rozpoczęło się  
omówieniem przez Wojciecha  
Wojcieszka, przedstawiciela Yara Poland  
Sp. z o.o. racjonalnego nawożenia drzew 
pestkowych oraz zaprezentowaniem 
oferty nawozowej firmy dla producentów
owoców pestkowych.
 Sadownik z okolic Sandomie-
rza, właściciel pokazowego sadu cze-

reśniowego, a jednocześnie konsultant 
firmy VOEN w Polsce, Maciej Osowski,
zaprezentował ofertę niemieckiej firmy
VOEN produkującej siatki i folie na zada-
szenia dla upraw sadowniczych, w tym 
dla czereśni. Szczegółowo omówił zalety 
tego typu rozwiązań. Sam w swoim sa-
dzie czereśniowym już je zainstalował.
 Agrotechnikę sadu czereśnio-
wego, czyli sposób prowadzenia drzew 
w sadzie, cięcie oraz metody wpływające 
na kontrolowanie wzrostu i plonowania 
drzew czereśni w sposób rzeczowy i cie-
kawy omówił prof. dr hab. Tadeusz Jacyna  
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 Ochronę sadów pestkowych 
oraz zalecenia reprezentowanej przez 

siebie firmy przedstawił Krzysztof Kantor
z firmy Bayer CropScience.
 Po zaleceniach agrotechnicz-
nych, nawożeniowych oraz ochroniar-
skich zreferowano sortowanie czereśni 
deserowych. Temat ten omówił Zbigniew 
Rewera, właściciel Firmy REWERA ofe-
rującej maszyny do produkcji sadowni-
czej oraz urządzenia ułatwiające sadow-
nikom sortowanie wyprodukowanych 
przez nich owoców. Wystąpienie popar-
te było licznymi zdjęciami oraz ciekawy-
mi filmami.
Podczas przerwy w wystąpieniach wśród 
uczestników seminarium rozlosowano 
przygotowane przez firmę Yara Poland
Sp. z o.o. nagrody. Firma Bayer Crop-
Science zasponsorowała dla uczestni-
ków poczęstunek.
 Ciekawa tematyka seminarium 
wzbudziła zainteresowanie sadowników. 
Wzięło w nim udział 50 producentów  
powiatów: sandomierskiego, opatowskie-
go, starachowickiego, ostrowieckiego. 
 Poruszane zagadnienia i licz-
ne pytania do prowadzących wykłady 
spowodowały, że zakończyło się ono  
w godzinach popołudniowych.□

ogrodnictwo

     czereśniowe
Anita ŁukawskaSemi

narium
fot.: A. Łukawska
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 Zadaniem instalacji elek-
trycznej pojazdów rolni-
czych jest umożliwienie 

rozruchu silnika, podtrzymywanie jego 
pracy oraz zasilanie oświetlenia i sygna-
lizacji. W instalacji wyróżniamy:
▪  źródła prądu: akumulatory i prądnice 

(prądu zmiennego lub stałego),
▪  przewody i zabezpieczenia (bez-

pieczniki),
▪  różnorodne odbiorniki: rozruszni-

ki, elementy układu zapłonowego,   
oświetleniowego, sygnalizacyjnego, 
urządzenia elektroniczne sterowania  
i inne,

▪  przełączniki, włączniki.

 Pojazdy starszej generacji po-
siadają prostą instalację elektryczną,  
a nowoczesne bardziej rozbudowaną.
 Napięcie instalacji elektrycz-
nej wynosi 12V, rzadziej 6V lub 24V. 
Przyszłościowo instalacje elektryczne 
samochodów osobowych budowane 
będą jako 48V. Instalacje 6V spoty-
ka się w motorowerach i motocyklach,  
a 24V w dużych samochodach ciężaro-
wych, autobusach oraz samobieżnych 
maszynach rolniczych. Jak uzyskuje się 
określone napięcie? Zależy od rodzaju 
akumulatora (-ów) i (lub) sposobu ich 
połączenia.
 Akumulatory 6V stosujemy  
w motocyklach tam, gdzie instalacja 
elektryczna ma 6V napięcia. Akumula-
tory  12V stosujemy w większości po-
jazdów. Jeśli dwa akumulatory 12V po-
łączymy szeregowo („plus z minusem”) 
uzyskamy napięcie 24V. Tak jest np.  
w kombajnach zbożowych „Bizon”.  
W takiej sytuacji wszystkie odbiorniki, 
np. żarówki muszą być przystosowane 
do napięcia 24V. „Normalne”, 12V będą 
się palić!
 Pojazdy rolnicze takie jak kom-
bajny zbożowe, sieczkarnie samobież-
ne, niektóre ciągniki używane są okre-
sowo, często tylko przez niecały mie-
siąc. Instalacja elektryczna bardzo tego 
„nie lubi”. Pojawiają się kłopoty: usterki 
i awarie. Najwrażliwsze są akumulatory 

i różnego rodzaju złącza. Akumulator  
z nieużywanego pojazdu należy zde-
montować, zbadać jego parametry, 
uzupełnić ubytek elektrolitu, a w razie 
potrzeby podładować. Przechowywać  
w temperaturze ok. 10 - 15oC.
 W zbyt niskiej temperaturze 
akumulator szybko się rozładowuje,  
a w wysokiej  paruje intensywnie woda 
z elektrolitu! Akumulator poddawać łado-
waniu co 1 – 1,5 m-ca. Przed ładowa-
niem dobrze jest go nieco rozładować. 
Jeśli jest taka możliwość – to lepiej taki 
akumulator użytkować w innym pojeź-
dzie. Pamiętajmy! Akumulator nieuży-
wany zużywa się tak samo jak używany. 
Nic tutaj nie zaoszczędzimy.
 Styki instalacji, szczególnie po-
jazdu nieużywanego, śniedzieją. Wzra-

stają opory przepływu prądu czasami 
tak, że prąd nie płynie. Szukamy poważ-
nej usterki, a powód jest wręcz proza-
iczny! Przegląd instalacji polega między 
innymi na oczyszczeniu styków.
 Stare instalacje mogą mieć 
ubytki izolacji na przewodach. Pojawia 
się więc możliwość zwarcia. Stwarza to 
niebezpieczeństwo wybuchu pożaru.
 Jednym słowem instalacje star-
szych pojazdów wymagają drobiazgo-
wego przeglądu.
 Każdy z elementów instalacji 
elektrycznej  pojazdu powinien praco-
wać w określonych warunkach, np. aku-
mulator powinien być ładowany prądem 
o określonych parametrach. Odstępstwo  
jest niewskazane, a niekiedy prowadzi 
do powyższych usterek.□

Instalacje elektryczne 
pojazdów rolniczychJan Bubień

mechanizacja i BHP

fot.: P. Miler
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 Nie wszyscy wiedzą o tym, 
że najwięcej wypadków 
ma miejsce na podwó-

rzu gospodarstwa rolnego. Rzutuje na to 
stan budynków, ciągów komunikacyjnych, 
w tym schodów i drabin. W pracy rolnika 
dominują niebezpieczne zdarzenia zwią-
zane z przemieszczaniem się.
 Warto dbać o stan podłóg, po-
sadzek i likwidować ewentualne ubytki 
zwane popularnie, ale niezbyt ładnie, 
dziurami. Niebezpieczne miejsca to 
progi, które są nie zawsze koniecz-
ne. Drzwi muszą być w dobrym stanie 
technicznym, posiadać sprawne, pewne 
zamknięcia. Ważne są zabezpieczenia 
wrót, a nawet mniejszych drzwi przed 
samoczynnym zamykaniem się.

 Nie zawsze zwracamy uwagę 
na „drobiazgi” – wbite w ściany, drzwi, 
wrota, gwoździe, haki, pręty, druty i inne 
wystające elementy. Stwarzają one kon-
kretne zagrożenie.
 Inny problem to brak  poręczy. 
Dotyczy to schodów, pomostów i otwo-
rów zrzutowych. Dodatkowo te ostatnie 
powinny być zabezpieczone krawężni-
kami oraz dobrze oświetlone.
 Bezpieczeństwo na podwórzu 
uzależnione jest od wielu czynników. 
Dobrze, aby były oddzielne miejsca na 
maszyny, narzędzia, drogi przepędowe 
dla zwierząt, trasy komunikacyjne i część 
rekreacyjna. No cóż, nie zawsze jest to 
możliwe, ze względu na powierzchnię 
obejścia i specyfikę produkcji.
 Obecnie uważa się, że po-
dwórko powinno być wyłożone kostką 
brukową. Na pewno jest to rozwiązanie 

funkcjonalne, ale czy ładne? Rzecz gu-
stu! Ale podwórze grząskie, o nierównej 
nawierzchni zwiększa ryzyko wypad-
kowe. Dodatkowe zagrożenie potęgują 
porozrzucane przedmioty, narzędzia, le-
żące przewody. Brak pokryw i innych za-
bezpieczeń na szambach i pozostałych 
zbiornikach to już karygodne zaniedba-
nie. Szczególnie wtedy, gdy posiadamy 
dzieci!
 Każdy przedmiot powinien mieć 
swoje miejsce, nie powinien zawadzać. 
Do ładu, porządku można się przyzwy-
czaić. Tak samo łatwo do bałaganu. Za-
wsze wszak mamy tłumaczenie – brak 
czasu.
 Wygląd obejścia, podwórza 
świadczy o gospodarzach – wystawia im 
cenzurkę.
 Pamiętajmy – „Jak Cię widzą, 
tak Cię piszą”.□

 W przeciętnym silniku  
z zapłonem iskro-
wym świece zapło-

nowe wymienia się co 30 – 40 tys. km. 
Ulegają one zużyciu na skutek:
▪  oddziaływania wysokiego napięcia 

– nawet do 40 tys.V,
▪ pracy w wysokiej temperaturze – na-

wet do 1000oC,
▪  oddziaływania wysokiego i zmien-

nego ciśnienia – ciśnienie spręża-
nia 12 – 14 bar, czyli at. Przeciętna 
świeca daje 200 – 1500 błysków na 
minutę, w ciągu swojego żywota po-
nad 20 mln cykli.

 Naturalną konsekwencją takich 
warunków pracy jest zużycie świec i ich 

wymiana, o czym pisałem w poprzednim 
wydaniu „Aktualności Rolniczych”.
 Istotnym problemem jest do-
bór świec do danego typu silnika; świe-
ce zapłonowe różnią się między sobą.  
Są różnice widoczne – nawet gołym 
okiem i niewidoczne.

Różnice widoczne to:
1. Wymiar klucza: 18, 14, 12 i 10 mm.
2. Rodzaj uszczelniania – z pierście-

niem uszczelniającym lub stożkowe.
3. Długość gwintu – bardzo ważny wy-

miar (zbyt długi gwint – świeca wy-
staje z głowicy, za mały – świeca jest 
schowana w gnieździe).

4. Ilość elektrod: 1 – 4.
5. Odstęp elektrod – najczęściej 0,7 

– 1,0 mm.

Istnieją różnice niewidoczne. Są to:
1) Wartość cieplna wyrażona za pomo-

cą współczynnika cieplnego.
 Rozróżniamy tutaj świece „zimne”  

i „gorące”, oznaczone kodem cy-
frowym. Chodzi tutaj o wchłanianie  
i przewodzenie ciepła.

2) Materiał elektrody.

 Podsumowując należy stwier-
dzić, że każdy silnik wymaga innej świe-
cy. Świece kupujemy zgodnie ze wska-
zówkami zawartymi w instrukcji obsługi 
silnika (samochodu). Powinny być tam 
także wskazane zamienniki.
  Ponadto każdy produ-
cent świec (a wiodących jest kilkunastu) 
wydaje katalog ułatwiający właściwy do-
bór świec zapłonowych do danego typu 
silnika.
  Problemu doboru 
świec nie wolno bagatelizować – nie 
należy kupować świec metodą „na oko”. 
Pomyłki mogą być kosztowne.□

mechanizacja i BHP

Dobór świec 
zapłonowych

Jan Bubień

Podwórkowe DROBIAZGI
Jan Bubień
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„BYĆ KOBIETĄ…”

 Forum Kobiet Powiatu 
Włoszczowskiego na 
stałe wpisało się do ka-

lendarza najważniejszych uroczystości 
kulturalnych. W tym roku odbyło się już 
po raz siódmy. Zgromadziło liczne grono 
działaczek wiejskich i miejskich, człon-
kiń kół, stowarzyszeń, zespołów ludo-
wych, przedstawicielek zakładów pracy 
i instytucji państwowych. Tegoroczne fo-
rum odbyło się 5 marca w Powiatowym 
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we 
Włoszczowie. Było więc znakomitą oka-
zją do uczczenia Dnia Kobiet.
 Licznie zgromadzoną, po-
nad trzystuosobową reprezentację pań  
z naszego powiatu oraz przedstawicie-
li władz wojewódzkich, powiatowych  
i gminnych powitali organizatorzy spo-
tkania: Ryszard Maciejczyk – Starosta 
Włoszczowski, Marian Mysior – Kierow-
nik Powiatowego Zespołu Doradczego 
ŚODR we Włoszczowie oraz Jolanta 
Tyjas – Dyrektor Powiatowego Centrum 
Kulturalno-Rekreacyjnego. 
 Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: Małgorzata Muzoł – Święto-
krzyski Kurator Oświaty, Andrzej Szejna 
i Czesław Siekierski – posłowie do Par-
lamentu Europejskiego, Bogdan Żerniak 
– prezes Świętokrzyskiego Związku Rol-
ników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 
Zbigniew Banaśkiewicz – dyrektor Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go w Kielcach, Grażyna Albrycht – na-
czelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Gminy Włoszczowa, Jerzy Bała 
– Przewodniczący Rady Powiatu Włosz-
czowskiego, Józef Bujak – Wójt Gminy 
Secemin, Stanisław Herej – Wójt Gminy 
Radków, Jarosław Klimek – Wójt Gminy 
Moskorzew, Zenon Kułaga – Przewodni-
czący Rady Gminy Moskorzew.  
 W kobiecy świat żartów, ta-
jemnic, romantyzmu i flirtu wprowadzi-
ła wszystkich gości Katarzyna Ciupa, 
uczennica Publicznego Gimnazjum nr 2 

we Włoszczowie, piosenką Alicji Majew-
skiej pod magicznym tytułem „Być ko-
bietą”, który był jednocześnie hasłem te-
gorocznego spotkania. Po wysłuchaniu 
piosenki oraz życzeń, tradycyjnie, jak co 
roku, każda z przybyłych pań otrzymała 
kwiatka. A był to znów modny goździk. 
W części artystycznej wystąpili również: 
zespół „Moskorzewianie”, który działa 
przy Wiejskim Centrum Kulturalno – Tu-
rystycznym w Moskorzewie, Zuzanna 
Rydz i Dominika Bałazińska z Publicz-
nego Gimnazjum nr 2 we Włoszczowie, 
Zespół Taneczny „Śnieżynki” działający 
przy Powiatowym Centrum Kultural-
no-Rekreacyjnym oraz Marcin Wójcik  
z Dzierzgowa, który wygłosił przygoto-
wany specjalnie na tę uroczystość pełen 
humoru monolog. W wykonaniu uczen-
nic z gimnazjum usłyszeliśmy m.in. takie 
piosenki, jak: „Mama Mia” zespołu Abba, 
„Bo ja się boję sama spać…” i „Bombo-
nierkę”. 
 Gwiazdą tegorocznego forum 
był zespół „ABBA-show” ze Szczecina, 
wykonujący przeboje słynnej szwedzkiej 
grupy „ABBA”. Jego członkowie bardzo 
dbają o jak najwierniejsze odtworze-

nie wszystkich szczegółów związanych  
z grupą. Oryginalne stroje, wysokie buty 
na koturnach, aranżacje, prowadzenie 
koncertu oraz zachowanie na scenie 
przypominają wielką legendę ze Szwe-
cji. Po koncercie publiczność była za-
chwycona piosenkami w ich wykonaniu 
oraz stylizowanymi strojami.
 Dużą niespodzianką dla człon-
kiń Kół Gospodyń Wiejskich z Czarncy, 
Ciesiel i Kurzelowa były pamiątkowe 
grawertony.  Przewodniczące w/w kół 
otrzymały z rąk Bogdana Żerniaka,  
w podziękowaniu za wkład pracy na 
rzecz Świętokrzyskiego Związku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz 
za „działalność w celu zachowania kultu-
rowego dziedzictwa swoich rodzinnych 
stron, poprzez działalność artystyczną, 
sztukę i obrzędy ludowe”. 
 Po zakończeniu występów ar-
tystycznych uczestnicy powiatowego 
spotkania kobiet mieli okazję obejrzeć 
wystawę prac i rękodzieła: ażurowych 
serwetek, pięknych haftów, obrusów 
oraz możliwość zakupu ozdób wielka-
nocnych: stroików, palm, pisanek i ko-
szyczków, a także miodu. A wszystko to 

V I I  F O R U M  K O B I E T
p o w i a t u  w ł o s z c z o w s k i e g o

Katarzyna Dominik

fakty, wydarzenia, komentarze

fot.: R. Golański
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można było zobaczyć na stoiskach przy-
gotowanych przez Koła Gospodyń Wiej-
skich z Czarncy i Ciesiel, przez Agniesz-
kę Szymczyk z Kluczewska, Annę Łapot 
z Włoszczowy, Alinę Piwońską i Karinę 
Nocoń z Chyczy, przez Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej z Ostrowa i Kossowa oraz 
Dom Pomocy Społecznej z Włoszczowy. 
Ponadto Ośrodek Kształcenia Zawodo-
wego ZDZ we Włoszczowie zaprezento-
wał swoją ofertę edukacyjną. 
 Po koncercie wszystkich gości 
zaproszono do suto zastawionego stołu 
na degustację wiejskiego jadła. Wśród 
wyrobów wędliniarskich i cukierniczych 
oraz produktów Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej z Włoszczowy znalazły się 
potrawy przygotowane przez Klub 4H 
„Olszynki” z Oleszna. 
 Zdaniem gospodarzy takie 
spotkania są doskonałą okazją do za-
cieśniania związków między gminami 
włoszczowskiego powiatu. A i panie  
w dniu swojego święta mogą zapomnieć 
o trudach codziennych, poczuć się wy-
jątkowe i docenione. Mamy nadzieję,  
że w przyszłym roku ta cykliczna impre-
za zgromadzi jeszcze większą publikę. 
 Sponsorami VII Forum Kobiet 
Powiatu Włoszczowskiego byli: Andrzej 
Szejna i Czesław Siekierski – posłowie 
do Parlamentu Europejskiego, Przedsię-
biorstwo Przetwórstwa Mięsnego „Mar-
boj” Doroty i Marka Suligów z Koniecz-
na, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
z Włoszczowy, Zakład Cukierniczy  
i Piekarniczy Urszuli i Roberta Suligów  
z Konieczna, Hurtownia „Sad” Hanny  
i Rafała Staroszczyków z Dankowa Du-
żego, Studio Foto-Video z Włoszczowy 
Rafała Golańskiego.□

Ś w i ę t o 
K o b i e t

w  B a r d z i e

 Bardo w gminie Raków 
to jedno z najbardziej 
zaludnionych sołectw. 

Mieszkańcy wsi do niedawna nie mieli 
odpowiedniego miejsca do spotkań.
 7 marca 2009 roku odbyła się 
bardzo miła uroczystość. Reaktywację 
działalności Koła Gospodyń Wiejskich 
połączono z uroczystym otwarciem od-
remontowanej i odrestaurowanej remizy. 
Remont budynku przeprowadzono przy 
pomocy środków finansowych pocho-
dzących z dotacji unijnych Świętokrzy-
skiego Programu Odnowy Wsi. Ogromny 
wkład w realizację tego  przedsięwzię-
cia włożyła  wójt gminy – Alina Siwonia  
i pracownicy Centrum Kultury Fizycz-
nej i Rozwoju Lokalnego z Agnieszką  
Zwierzyńską na czele. Wymieniono 
okna, dostosowano wnętrze do potrzeb 
działających organizacji, zbudowano 
kominek dający ciepło całemu pomiesz-
czeniu.
 Członkinie KGW i inni miesz-
kańcy wsi bardzo mocno zaangażowali 
się w aranżowanie  nowego, bardzo po-
trzebnego miejsca spotkań, sprzątanie  
i dekorowanie przytulnego wnętrza.
 Zaproszenie na te uroczy-
stość przyjęli wójt gminy Raków – Alina  
Siwonia, Stanisław Golmento reprezen-
tujacy ŚZKiOR, ksiądz proboszcz Jerzy 
Kubik.
 Gospodarze sołectwa z sołty-
sem Mieczysławem Kupiszem obdaro-
wali wszystkie obecne panie tradycyj-
nym tulipanem z okazji  Dnia Kobiet. 
 Panie zrewanżowały się wspa-
niałym przyjęciem, suto zastawionym 
stołem i dobrym humorem. Fantastycz-
ne potrawy przygotowało oczywiście 
Koło Gospodyń Wiejskich, którym kieru-
je Ania Słowińska. Wszyscy uczestnicy 
spotkania dzięki wspaniałej atmosferze 
czuli się w nowej remizie jak w domu.
 Życzymy Paniom z KGW wielu 
sukcesów w pracy na rzecz swojego naj-
bliższego otoczenia, jak i całej gminy.□

Joanna Karwacka

Echo Łysicy

 Czwartego marca 
2009 roku w Urzę-
dzie Gminy w Bie-

linach odbyło się spotkanie z okazji 
symbolicznego „chrztu” zespołu śpie-
waczego działającego przy Kole Go-
spodyń Wiejskich z Bielin. Przewod-
niczącą koła jest Zofia Pierzak, która
od wielu lat jest jego „dobrą duszą” 
i prezesem. Inicjatywą koła było po-
wołanie zespołu śpiewaczego. Przyjął 
on nazwę „Echo Łysicy”, a patronami  
i rodzicami chrzestnymi zostali wójt 
gminy Sławomir Kopacz i Magdale-
na Kowalczyk z Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Bielinach.
 Zaproszenie na tę uro-
czystość przyjęli również Marek  
Nowakowski – przewodniczący Rady 
Gminy, Jadwiga Wójcik – sekre-
tarz gminy oraz pracownicy Urzędu 
Gminy i Gminnego Centrum Kultury  
i Sportu. 
 Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich bardzo aktywnie angażują 
się w życie kulturalne gminy i powiatu 
i przez swój śpiew promują gminę na 
zewnątrz.
 Życzymy Paniom wielu 
sukcesów zarówno w dziedzinie ar-
tystycznej, jak i niesłabnącej aktyw-
ności i przedsiębiorczości.

Joanna Karwacka

fakty, wydarzenia, komentarze
• Bieliny • Bardo

fot.: R. Golański
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 Już po raz kolejny odby-
ły się w Busku Zdroju 
Powiatowe Targi Eduka-

cyjne. Uczestniczyły w nich wszystkie 
jednostki oświatowo-wychowawcze pra-
cujące na terenie powiatu. Każda z pla-
cówek przedstawiała ofertę edukacyjną 
dla uczniów kończących w tym roku 
gimnazjum. Targi były również okazją 
do zaprezentowania swoich osiągnięć 
nie tylko dydaktycznych. Nauczyciele 
i uczniowie pokazali możliwości szko-
ły w realizacji zainteresowań swoich 
podopiecznych, rozwoju ich zdolności  
i kształtowaniu osobowości. Stoiska szkół 
przygotowywane przez długie miesiące, 
mające przemyślaną i niepowtarzalną  
aranżację, często nawiązującą do profilu
szkoły i zakresu jej działań, podkreślały 
uroczysty charakter Targów, stwarzały 
niepowtarzalny nastrój i zachęcały zwie-
dzających trzecioklasistów z buskich 
gimnazjów do wyboru drogi dalszego 
kształcenia. Przygotowane foldery, kon-
kursy z nagrodami, olbrzymia ilość ga-

dżetów, pokazy prac wykonanych przez 
uczniów na zajęciach pozalekcyjnych 
wyposażało tegorocznych absolwentów 
w ogrom wiedzy o danej szkole. Każdy 
absolwent gimnazjum po Targach już nie 
ma zapewne wątpliwości, co do trafności 
swojego wyboru. Promujące się szkoły 
nie zapomniały o potrzebach ciała. Przy-
gotowały łakocie smaczne i pachnące. 
Wprost trudno opisać te wspaniale wy-
glądające wyroby z czekolady oferowane 
przez ZDZ, różnego rodzaju ciasta, ciast-
ka, ciasteczka przystrojone w bajeczny 
sposób i imitujące postacie zwierząt,  
ludzi i przedmiotów. 
 Nie zabrakło też akcentu spod 
znaku zielonej koniczynki. Klub 4H „Po-
nidzie” ze Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Busku Zdroju 
zaprezentował wystawę obrazującą 
dotychczasowe swoje działania i osią-
gnięcia. Piękne makramy na ścianach, 
wystawy prac z zakresu dziedzictwa na-
rodowego, plansze, zdjęcia przyciągały 
uwagę zwiedzających. Ośrodek ma się 
czym poszczycić. Zapewne w edukacyj-
nej drodze ku dorosłości niejedna młoda 
osoba wybierze ten Ośrodek.□

Targi Edukacyjne 
w Busku Zdroju

Barbara Stasik

kluby 4H

fot.: S. Rogóż

Jubileuszowy  
X Ogólnopolski Zlot 
Czterolistnych Koniczynek 
w Sitkówce - Nowinach 
 Już po raz drugi na gościnnej 
Ziemi Świętokrzyskiej spotkają się kluby 
z koniczynką w herbie, które potwierdziły 
swój udział w X Krajowym Zlocie Klubów 
4H, zorganizowanym pod hasłem „Wsi bez-
pieczna, wsi wesoła”. Tym razem urokliwa 
gmina Sitkówka - Nowiny zaprasza do sie-
bie w dniach 05 - 07.06.2009 r. około 850 
członków klubów 4H i liderów wolontariuszy 
z 10 województw na to wspaniale zapowia-
dające się przedsięwzięcie. 10 lat temu, 
07.10.1999 r., w ŚODR w Modliszewicach 
odbyła się także akcja ogólnopolska klubów 
4H pod nazwą „Poznaj swoje korzenie”. Mimo 
chłodu i siąpiącego deszczu było naprawdę 
gorąco i bardzo serdecznie. Uczestnicy kon-
kursu w kategoriach „korzeni”, tj. historie ro-
dzinne, tradycje kuchni regionalnej, historie 
wybranego obiektu, sztuki ludowej czy cie-
kawej osobowości – bronili się doskonale,  
a nagrody wręczane laureatom „podgrzewa-
ły” atmosferę otoczenia. 
 Przekonana jestem, że tym razem 
w 10 trafiono z lokalizacją tego ogromnego
przedsięwzięcia. Organizatorzy, współreali-
zatorzy i sponsorzy zlotu z pewnością dołożą 
wszelkich starań, by zgodnie z mottem klubów 
4H „Najlepsze było jeszcze lepsze” – trzy dni 
w Krainie Legend Świętokrzyskich  u wszyst-
kich uczestników zlotu pozostawiło niezapo-
mniane wspomnienia.
  Do Krainy Legend Świętokrzyskich 
zaprasza Lokalna Grupa Działania – wokół 
Łysej Góry z Bielin, gdzie przygotowane będą  
gry i zabawy terenowe oraz ognisko i kolacja. 
 Wejście do Jaskini Raj, pływanie 
w „Perle”, zaliczenie Łysej Góry, Świętego 
Krzyża, Łysicy, ruin zamku w Chęcinach czy 
przejście przyrodniczą ścieżką dydaktyczną 
wytyczoną przez klub 4H z Sitkówki – Nowin 
(kamieniołom Zgórsko, dorzecze rzeki Bo-
brzy) to tylko niektóre z atrakcji turystycznych, 
na które zapraszamy. 
 6 czerwca po uroczystej Mszy 
Świętej odbędą się prezentacje i pokazy do-
tyczące bezpieczeństwa i zapobiegania za-
grożeniom, warsztaty z rękodzieła ludowego, 
różnotematyczne zabawy ruchowe, występy 
artystyczne klubów 4H i młodzieżowej orkie-
stry z Sitkówki – Nowin, a także można bę-
dzie oglądać wystawy poszczególnych woje-
wództw dotyczące działalności klubów 4H. 
 Perełką programu będzie ogłosze-
nie wyników i wręczenie nagród laureatom 
konkursu „Wsi bezpieczna, wsi wesoła”,  
a także wystawa prac konkursowych. Impre-
zie towarzyszyć będą kiermasze i stoiska arty-
stów ludowych. Będzie wiele innych atrakcji.
 Już teraz zapraszamy na to nieco-
dzienne spotkanie z Ruchem 4-H do Sitkówki 
– Nowin. 

 Barbara Bubień 
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 W dniu 3 kwietnia br.  
w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi 

w Warszawie odbyła się długo oczeki-
wana krajowa konferencja dla liderów  
i koordynatorów programu 4H. Otwar-
cia konferencji dokonała Maria Sondij 
- Korulczyk – dyrektor Departamentu 
Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, 
która podkreśliła  ważność klubów 4H 
w systemie edukacyjnym. Rolę szkół 
rolniczych w wielofunkcyjnym rozwo-
ju obszarów wiejskich omówiła Teresa 
Zientara – naczelnik Wydziału Nadzoru 
Pedagogicznego i Finansowania Szkół 
Rolniczych z Departamentu Doradz-
twa, Oświaty Rolniczej i Nauki. Zna-
czenie programu 4H w budowie kapi-
tału społecznego na wsi przedstawiła  

dr Barbara Fedyszak – Radziejowska  
z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa  
PAN, a rolę i udział doradztwa w upo-
wszechnianiu programu 4H w Polsce 
wszystkim zebranym przybliżył dr Hen-
ryk Skórnicki z Centrum Doradztwa Rol-
niczego Oddział w Radomiu.
 Problematyką wspierania dzia-
łalności klubów 4H przez samorządy za-
jął się Wójt UG Krasocin – Józef Siwek.
 Kristy R.Heyers  – koordynator 
programu 4H w Dauphin Country, Uni-
wersytet Penn State, stan Pensynwalia, 
zapoznała uczestników z rolą klubów 4H 
w kształtowaniu społeczeństwa demo-
kratycznego. 
 Zmiany w regulaminie konkur-
su ogólnopolskiego o Nagrodę Krysz-
tałowej Koniczyny, promującego pracę 
wolontariuszy działających na obszarach 
wiejskich, przedstawili: Prezes Fundacji 
4H w Polsce Katarzyna Boczek oraz ks. 

Tadeusz Bożenko z Warszawskiej Kurii 
Metropolitalnej. 
 Uwarunkowania prawne zwią-
zane z opracowaniem programów i po-
zyskiwaniem na nie środków omówił 
Krzysztof  Więckiewicz – Dyrektor De-
partamentu Pożytku Publicznego Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od-
woływał się często do zrealizowanego  
w 2005 roku ogólnopolskiego projektu 
dla klubów 4H „Szlakiem tradycji i kul-
tury wsi polskiej – historia i dzieje kapli-
czek przydrożnych”.
 Tematykę i organizację krajo-
wego konkursu i zlotu klubów 4H zapla-
nowanego w dniach 05 - 07 czerwca br.  
w Sitkówce – Nowinach k. Kielc zapre-
zentowali Stanisław Golmento z Pań-
stwowej Inspekcji Pracy Inspektorat  
w Kielcach oraz Barbara Bubień ze 
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Modliszewicach.
 Trzeba podkreślić, że program 
konferencji był dla nas koordynatorów 
bardzo interesujący i potrzebny. W na-
szym przekonaniu, aby Ruch 4H w Pol-
sce rozwijał się i pozyskiwał nowych 
sprzymierzeńców, zataczał coraz więk-
sze kręgi, trzeba jasno sprecyzować 
jego miejsce w systemie doradztwa. Nie 
może być takiej sytuacji, gdzie wszyscy 
dookoła podkreślają i doceniają rangę 
tej sprawdzonej już dobrej formy edu-
kacyjnej dla dzieci i młodzieży wiejskiej. 
Jednak przez ostatnie kilka miesięcy 
podwaliny tej działalności mocno się za-
chwiały. Przekonani jesteśmy, że już od 
teraz nie będziemy wątpić, że „najlepsze 
będzie jeszcze lepsze”. Szkoda prze-
cież tych 16. lat wspaniałej działalności 
klubów 4H, które na trwałe zagościły już 
jako dobrze trafiona inwestycja eduka-
cyjna na obszarach wiejskich w wielu 
regionach Polski.
 My w województwie święto-
krzyskim mamy i mieliśmy wspaniałych 
wojewodów, marszałków, wójtów, burmi-
strzów i starostów, przedstawicieli insty-
tucji, jednostek, fundacji działających na 
rzecz rolnictwa i poza rolnictwem, pry-
watnych przedsiębiorców, wielu indywi-
dualnych sponsorów, doskonałych lide-
rów wolontariuszy i ekspertów, a także 
chętnych do pracy klubowiczów, którzy 
wspólnie sprawiają, że Ruch 4H na Zie-
mi Świętokrzyskiej tętni życiem. 
 Przekonani jesteśmy, że hasło 
klubów 4H „Uczyć się działając” równie 
głęboko zakorzeni się w innych regio-
nach Polski, bo naprawdę warto podej-
mować wszelkie działania, by zapewnić 
dobry start w dorosłe życie dzieciom  
i młodzieży z obszarów wiejskich.□

kluby 4H

Naprawdę warto!
Barbara Bubień

fot.: S. Rogóż

Wójt gminy Krasocin przekonuje wszystkich, 
że naprawdę warto
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 Otwierając spotkanie, 
wojewoda  Bożentyna 
Pałka – Koruba odnio-

sła się do  roli kobiet w życiu społecznym 
i zawodowym. Podkreślała, że każda ak-
tywność, a kobiet szczególnie, wymaga 
podjęcia zdecydowanych wyborów i ta-
kich też realizacji. Kobiety, które świetnie 
sobie radzą, potrafią aktywizować środo-
wiska i dostarczać wiele energii innym.
 Z kolei dyrektor ŚODR Modli-
szewice Dariusz Okła przedstawił dzie-
sięcioletnią historię organizacji forum 
kobiet. W swoim wystąpieniu zaakcento-
wał, że idea forum przyniosła określone 
efekty: pobudziła i zaktywizowała kobie-
ty na wsi, a o tym świadczy między inny-
mi prężność rozwoju gospodarstw agro-
turystycznych, aktywność Kół Gospodyń 
Wiejskich czy mnogość stowarzyszeń  
i Lokalnych Grup Działania, wśród któ-
rych wiodącą rolę pełnią kobiety. – Do-
brze się stało – powiedział – że pożytecz-
ne inicjatywy odżywają na nowo. Dzisiej-
sze forum kobiet jest tego przykładem,  
a jego temat „ Aktywność popłaca” po-
zwala nam odnieść się do celów  i dążeń 
kobiet,  które osiągnęły w życiu sukces 
bez względu na miejsce zamieszkania.
 Znakomitymi gośćmi nasze-
go kobiecego spotkania byli Grzegorz 
Świercz – doradca wojewody ds. zdro-
wia oraz dr n. med. Stanisław Góźdź 
– dyrektor Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii. Panowie  w trosce o zdrowie 
kobiet mówili o profilaktyce raka piersi 
i szyjki macicy.
 Znaczną część programu 
forum wypełniły  jednak wystąpienia 
pań, które aktywnie zaznaczają swoją 
obecność w naszym regionie. Elżbieta 
Romanowska – właścicielka autoryzo-

wanych stacji obsługi TOYOTA w Rado-
miu i Kielcach oraz Agnieszka Servaas 
– dyrektorka działu sprzedaży i marke-
tingu VIVE Textile Recycling  Sp.z o.o.,  
niejednokrotnie ze łzą w oku wspomi-
nały swoje sukcesy zawodowe, mówiły 
o drodze, jaką pokonały, by osiągnąć 
zamierzony cel, by spełnić swoje ma-
rzenie. Nadmieniły o potrzebie dziele-
nia  się  sukcesem, doświadczeniem  
i wiedzą z innymi, a także o budowaniu  
dobrej  atmosfery wśród współpracow-
ników. Z kolei Irena Godyń – etnograf  
i współwłaścicielka „Galerii Zapole”  
w Sandomierzu, Ewa Szymczak – dyrek-
torka Fundacji „ Domy Wspólnoty Chleb 
Życia” w Zochcinie  i Elżbieta Chuchała 

ze Stowarzyszenia „ Motyw” w Bałtowie 
wypowiadały się na temat swojej pracy  
i działań  na rzecz aktywizacji mieszkań-
ców wsi, realizacji projektów z funduszy 
UE na poprawę jakości życia mieszkań-
ców terenów wiejskich, nie zapomina-
jąc przy tym o kulturze ludowej, która 
stanowi nierozerwalny czynnik rozwoju 
społecznego. Irena Godyń dla podkre-
ślenia  silnego związku z ludowością  
zademonstrowała ciekawe połączenie 
swojego ubioru z elementami stroju lu-
dowego. Również na sali  konferencyj-
nej, już  jako element dekoracji, przed-
stawiła rękodzieło ludowe z symbolami 
Wielkanocy w jego fazach ewolucji.  
 Przerywnikiem w rozważaniach 
o aktywności kobiet na różnych szcze-
blach życia społecznego i zawodowego 
był monodram pt. „Kobieta przez wieki”, 
przygotowany przez naszą koleżankę 
z działu przedsiębiorczości, wiejskiego 
gospodarstwa domowego i agroturystyki 
ŚODR, Aleksandrę Imosę.

Forum Kobiet
 aktywność popłaca

Teresa Wąsik

Aktywność popłaca – pod takim hasłem odbyło się 18 marca br. w Świętokrzy-
skim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach  Forum Kobiet. 

Goście forum

fot.: A. Michalska
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 Uroczystość była świetną oka-
zją do odznaczenia i wyróżnienia ak-
tywnych kobiet działających na rzecz 
środowiska wiejskiego. Bogdan Żerniak 
– prezes Świętokrzyskiego Związku 
Rolników Kółek i Organizacji Rolni-
czych w Kielcach wręczył kilku paniom 
„Ordery Serca Matki Wsi” oraz  podzię-
kowania za ich działalność. Wojewo-
da otrzymała specjalne wyróżnienie  
za kontynuowanie idei Forum Kobiet, 
natomiast Koło Gospodyń Wiejskich  
w Krasocinie z powiatu włoszczowskie-
go – za 100-lecie istnienia.

 Miłym akcentem towarzyszą-
cym forum była wystawa prac twór-
ców ludowych pochodzących z „Galerii  
Zapole” w Sandomierzu. Panie mogły 
kupić palmy wielkanocne, drewniane 
baranki, kwiaty z bibuły, koszyki z ko-
rzenia oraz wiele innych ciekawych wy-
robów ludowych wystruganych i wytwo-
rzonych  ręcznie.
 Wszystkie Panie, a było nas 
ponad 300, nim rozjechały się do swo-
ich środowisk, już myślały  o kolejnym 
forum i jego ciekawym, wiodącym  
temacie.
 Panie  odznaczone na Forum 
Kobiet  przez Świętokrzyski Związek 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych:

I. „Ordery Serca Matkom Wsi”
1. Jadwiga Jara - Chcimów, gm.  

Kunów.
2. Anna Skrobisz - Lipie, gm. Krasocin
II. Podziękowania (grawertony)
1. Bożentyna Pałka–Koruba - Wojewo-

da Świętokrzyski.
2. Elżbieta Frejowska - Wójt Gminy  

Nagłowice.
3. Aleksandra Imosa - ŚODR Modlisze-

wice.
4. Regina Kobierska - ŚODR Modlisze-

wice.
5. Janina Wójcik-Łącka - Przewodni-

cząca KGW w Daleszycach.
6. Zofia Gacek - Przewodnicząca KGW

Folga, gm. Wodzisław.
7. Danuta Madej - Przewodnicząca 

KGW Przybenice, gm. Skalbmierz.
8. Koło Gospodyń Wiejskich - Krasocin, 

powiat włoszczowski.□

gospodarstwo domowe i agroturystyka

Rękodzieło ludowe z Galerii Zapole

Irena Godyń, etnograf

Wyróżnione za działalność na rzecz 
aktywizacji środowisk wiejskich

fot.: A. Michalska

fot.: A. Michalska

fot.: A. Michalska
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 Nadeszła długo oczeki-
wana, najsympatycz-
niejsza pora roku – wio-

sna. Jesteśmy spragnieni dłuższego 
dnia, ciepłego słońca i pierwszych no-
walijek na stole. 
 Wiosna to najlepsza pora roku, 
by zrobić przysłowiowy remanent na-
szego zdrowia i urody, by zdążyć z ich 
korektą na nadchodzące lato. Każda 
kobieta chce wyglądać pięknie. To natu-
ralne, bo gdy czujemy się piękne, mamy 
lepsze samopoczucie i więcej pewności 
siebie. To z kolei pozwala nam działać 
skuteczniej i daje energię do pokony-
wania wszelkich przeszkód. Jest wiele 
czynników, które źle wpływają na nasze 
zdrowie i urodę, np. zła dieta, nadmiar 
słońca, stres. Są to jednak czynniki, które 
możemy kontrolować. Jedynie na upływ 
czasu nie mamy wpływu. Ten bezlitośnie 
kreśli na nas swoje znaki i, niestety, nie 
ma takiej mocy, która mogłaby to zatrzy-
mać. Możemy jednak zaprzyjaźnić się  
z czasem i wydatnie złagodzić jego 
wpływ na nasz wygląd. Oto niektóre 
składniki, których odmładzające i zdro-
wotne działanie potwierdzono naukowo: 
koenzym Q10. To fizjologiczny składnik
komórek o silnych właściwościach an-
tyoksydacyjnych i biorący udział w wy-
twarzaniu energii. Występuje w rybach 
(makrela, łosoś, sardynka), w wołowej 
wątrobie i sercu, ale w niezbyt dużych 
ilościach. Dlatego, zdaniem specjalistów, 
dieta nie zawsze zaspokaja zapotrzebo-
wanie organizmu na tę substancję (nie-
zbędna dzienna dawka to 10–30 mg). 
Uzupełnienie jego poziomu preparatami 
z koenzymem Q10 zmniejsza szkodliwy 
wpływ stresu oksydacyjnego na skórę, 
spowalniając procesy starzenia i po-
wstawanie zmarszczek. Substancja ta 
rozpuszcza się w tłuszczach i tylko w ich 
obecności wchłania się z przewodu po-
karmowego do krwi. Dlatego dobrze jest 
łączyć produkty zawierające koenzym  
Q10 z olejem roślinnym. 

 Młody wygląd pomagają za-
chować także polifenole (flawonoidy 
i antocyjany) o właściwościach antyok-
sydacyjnych. Chronią przed promienio-
waniem UV. Wzmacniają tkankę łączną 
skóry i ściany naczyń krwionośnych. 
Chętnie stosowane w preparatach prze-
ciwstarzeniowych. Znajdują się w czer-
wonym winie, oliwie z oliwek, hibiskusie, 
dzikiej róży, czarnych jagodach, aronii, 
burakach, marchwi, pomidorach, papry-
ce i dyni.
 Na urodę niebagatelny wpływ 
mają także: skrzyp polny i pokrzywa. 
Obie rośliny zawierają całe bogactwo 
witamin, szczególnie z grupy B oraz 
cennych pierwiastków. Jednym z waż-
niejszych składników dla urody jest 
krzem. Wpływa korzystnie na stan tkan-
ki łącznej, poprawia elastyczność i sprę-
żystość skóry. Jest niezwykle ważny dla 
utrzymania zdrowych, pięknych wło-
sów i paznokci. Potrzebujemy niewiel-
kiej dawki krzemu, zaledwie 5-20 mg 

dziennie, a mimo to przeważnie mamy 
tego pierwiastka w organizmie za mało. 
Przyczyna tkwi w diecie. Jemy za dużo 
mięsa i jego przetworów, a w nim krze-
mu prawie nie ma. Nie znajdziemy go 
też w zakwaszonej lub chlorowanej wo-
dzie pitnej. Mało tego pierwiastka za-
wierają również ryby, drób i sery. Poza 
tym do krwi dostaje się zaledwie 30-50 
proc. krzemu, który przyjmujemy z po-
żywieniem. Wzbogacając dietę w płatki 
owsiane, kaszę gryczaną, chleb razo-
wy, otręby pszenne, herbatki ze skrzypu 
oraz z pokrzywy, uzupełnimy niedobory 
krzemu.

Kilka propozycji dla urody

Maseczka ziołowa z żółtkiem
 Maseczkę tę można przygo-
tować ze świeżej, słodkiej śmietanki 
zmiksowanej z młodymi listkami melisy 
i łyżeczką żółtka. Maseczkę należy rów-
nomiernie rozprowadzić po twarzy i de-
kolcie. Po 15 minutach zmyć letnią wodą  
i wklepać odrobinę kremu nawilżającego.

Maseczka ogórkowa
 Łyżkę słodkiego, tłustego twa-
rożku zmiksować z kawałkiem świeżego 
ogórka. Otrzymaną maseczkę nałożyć 
na twarz ochraniając oczy. Po 15 minu-
tach zmyć ciepłą wodą. Jeżeli skóra jest 
sucha, wklepać odrobinę kremu nawil-
żającego.

Jolanta Krupa

gospodarstwo domowe i agroturystyka

      dla zdrowia 
   i urodyW

iosna

fo
t.:

 E
. M

us
ia

ł



41  -  AKTUALNOŚCI ROLNICZE  -  maj 2009

Maseczka z ziemniaka odżywiająca  
i ujędrniająca skórę
 Wystarczy ugotować ziemnia-
ka w łupinie, po obraniu rozgnieść go, 
a następnie zmieszać z odrobiną mleka 
lub jogurtu naturalnego i jednym żółt-
kiem. Potem wystarczy już tylko nałożyć 
papkę na twarz i pozostawić na czas ok. 
20 minut. Maseczka wygładza, odżywia 
i uelastycznia skórę.

Ujędrniający kompres na skórę szyi
 Potrzebne nam będą dwa ugo-
towane gorące ziemniaki. Trzeba je bę-
dzie utrzeć z żółtkiem, łyżeczką miodu  
i łyżeczką oliwy z oliwek. Następnie po-
wstałą papkę należy rozłożyć na szero-
kim bandażu, owinąć nim szyję, przykryć 
folią i obwiązać chustką. Po ok. 15 - 20 
minutach wystarczy już tylko zdjąć kom-
pres i spłukać szyję ciepłą wodą. Można 
dodatkowo po zabiegu użyć kremu na-
wilżającego.

Domowa maseczka „Pietruszka”
 3 łyżki stołowe twarogu mie-
szamy z garścią świeżo posiekanej, 
zielonej pietruszki i nanosimy na twarz 
i szyję. Zmywamy. Odświeża, uspokaja, 
odżywia.

Domowa maseczka z marchwi 
i twarożku
 Łyżkę utartej marchwi zmieszać 
z jednym żółtkiem, łyżeczką twarożku 
oraz dodać kilkanaście kropli witaminy 
A. Dobrze wymieszaną masę nałożyć 
na twarz, szyję i dekolt.

 Maseczki zazwyczaj trzymamy 
na twarzy ok. 15 - 20 minut, a zmywa-
my wodą przegotowaną lub mineralną. 
Używanie kosmetyków naturalnych ma 
ogromną zaletę, ponieważ sami do-
kładnie widzimy i wybieramy produkty,  
z których zostaną przygotowane. Mo-
żemy dzięki temu zadbać o to, by były 
świeże oraz by pochodziły z dobrego, 
pewnego źródła.
 I bardzo ważne! Nie zapominaj-
my, że na wygląd naszej skóry, włosów 
i paznokci dodatkowo ogromny wpływ 
ma to, co jemy. Jest wiele produktów, 
których codzienne spożywanie zapewni 
nam nie tylko piękny wygląd, dobre sa-
mopoczucie, ale i zdrowie.

 Z wiosną postarajmy się wpro-
wadzić do naszego jadłospisu wszystkie 
dostępne nowalijki. Dobrze by było, aby 
nowalijki pochodziły z naszej działki, lecz 
nie każdy z nas ma taką możliwość. Ku-
pując warzywa czy owoce, interesujmy 
się, kto jest ich producentem. Czy mo-
żemy zaufać, aby towar przyniósł więcej 
pożytku niż szkody naszemu zdrowiu. 
Szybko pędzona sałata czy szczypiorek 
mają skłonności do gromadzenia znacz-
nych ilości toksycznych azotanów. Nie-
jednokrotnie byłoby lepiej zjeść więcej 
zeszłorocznej marchewki czy kapusty, 
niż główkę sałaty. Zjadając większe ilości 
ubiegłorocznych warzyw, dostarczamy 
naszemu organizmowi więcej błonnika, 
którego dobroczynny wpływ na perystal-
tykę jelit zna każdy. Oczywiście, to nie 
ten smak, lecz wybór należy do każdego 
z nas.
 Dbajmy też o to, by z każdą wio-
sną wracać do zeszłorocznych wymia-
rów. Zaniedbanie tego, w konsekwencji 
prowadzi do otyłości, która jest z medycz-
nego punktu widzenia chorobą. 
 Jak walczyć z otyłością? Sposo-
bów jest wiele, ja preferuję starą mądrość 
- jeść wszystko lecz z umiarem. Jedząc 
wszystko, dostarczamy wielu składników 
naszemu organizmowi i mamy pewność, 
że nie wpadniemy w awitaminozę czy 
niedobór jakichkolwiek mikroelementów. 
Należy dbać, by bilans „przychodów  
i rozchodów” był na zero. Jeżeli chcemy 
więcej jeść, musimy prowadzić bardziej 
aktywny tryb życia, czyli więcej pracować 
fizycznie lub uprawiać intensywnie sport.
 Dietetycy ostrzegają, że 
wszystkie produkty spożywane w nad-
miarze, również owoce, powodują nad-
wagę.

gospodarstwo domowe i agroturystyka

fo
t.:

 E
. M

us
ia

ł

fo
t.:

 E
. M

us
ia

ł



42  -  AKTUALNOŚCI ROLNICZE  -  maj 2009

Propozycje dla naszego zdrowia 

Sok z pokrzyw
 Około kilogram zebranych 
młodych pędów pokrzyw, dokładnie wy-
płukać i zmielić w maszynce. Uzyska-
ną miazgę wycisnąć na sitku lub przez 
gazę. Otrzymany sok pić 3 razy dziennie 
po łyżce. Sok zawiera duże ilości krze-
mu i innych mikroelementów, które bar-
dzo dobrze regenerują wytwory skóry 
(włosy i paznokcie), a pozostałe skład-
niki uzupełniają wiosenne braki witamin 
i mikroelementów.

Jajecznica z pokrzywą
 Jeżeli nie mamy możliwo-
ści pozyskiwania i sporządzania soku  
z młodych pędów pokrzyw, możemy 
przygotowywać sobie i rodzinie jajeczni-
cę z młodymi listkami pokrzyw. 
 Dobrze wypłukane listki mło-
dych pokrzyw drobno kroimy, podsma-
żamy na tłuszczu i dodajemy jaja. Sma-
żymy do właściwej konsystencji.

Sałatka piękności
 Składniki: płatki owsiane bły-
skawiczne, płatki nestle fitnes z jogurtem
lub owocami, mleko, suszone śliwki, figi,
orzechy laskowe, rodzynki, miód, sok  
z cytryny lub limonki.
 Wykonanie: Dzień wcześniej 
wsypujemy do miseczki płatki owsiane, 
dodajemy 2-3 śliwki lub figi i rodzynki,
zalewamy odrobiną mleka i wstawiamy 
do lodówki na noc; chodzi o to, by płat-
ki i owoce napęczniały. Rano wlewamy 
mleka wedle uznania, dosypujemy płatki 
nestle i orzechy, łyżkę miodu i sok z cy-
tryny lub limonki.

Zupa szczawiowa z jajkiem
 Szczaw możemy uprawiać na 
działce lub wykorzystywać szczaw ze-
brany na łąkach czy wokół pól upraw-
nych. Należy podobnie jak w przypadku 
pokrzyw zbierać szczaw daleko od dróg 
czy innych miejsc narażonych na ska-
żenia komunikacyjne lub przemysłowe. 
Tylko taki szczaw można bezpiecznie 
stosować w kuchni. 
 Do gotującego się wywaru 
mięsnego lub warzywnego dodajemy 
drobno pokrojony szczaw podsmażony 
wcześniej na maśle. Zupę doprawia-
my solą, pieprzem i śmietaną. Poda-
jemy z ugotowanym jajkiem na twardo 
lub zmiksowaną jako zupę krem, np.  
z grzankami.

Wiosenno-zielona zupa
 Duży zielony ogórek, pietrusz-
ka, marchewka, bulwa selera, kostka to-
pionego serka, bulion/wywar warzywny. 
Warzywa podgotowujemy w bulionie, aż 
będą półtwarde, następnie wyjmujemy 
je, studzimy i ścieramy wraz z obranym 
ogórkiem na tarce z grubymi oczkami. 
Dodajemy do bulionu. Gotujemy do mięk-
kości warzyw. Pod koniec wrzucamy po-
krojony na kilka kawałków serek; gdy się 
rozpuści – zupę wyłączamy. Można jeść 
z grzankami z razowego chleba. 

Zupa krem z kalarepki
 Zupę możemy przygotować na 
wywarze mięsnym lub jarzynowym. Do-
brze jeżeli dodane warzywa będą młode. 
Zupę taką ugotujemy szybko i będzie 
miała delikatny smak.
 Do wywaru dodajmy 2 młode 
marchewki, małą cebulę, mały pęczek 
koperku oraz 2 młode kalarepki i 2 ziem-
niaki. Proporcje zależą od liczebności 
rodziny. Po ugotowaniu zupę należy 
zmiksować, doprawić do smaku solą, 
pieprzem i odrobiną śmietany. Dobrze 
smakuje ze słonymi paluszkami czy 
groszkiem ptysiowym.

Sałatka z kurczaka wędzonego 
i soczewicy
0,5 kg kurczaka wędzonego lub 2 udka,
1 puszka soczewicy,
1 puszka kukurydzy,
3-5 szt. ogórków konserwowych (bez 
skórki),
majonez, sól, pieprz do smaku.

 Kurczaka obrać ze skóry, po-
kroić, dodać odsączoną soczewicę i ku-
kurydzę, ogórki pokroić w kostkę, dodać 
majonez, doprawić do smaku.

Wiosenno-letnia sałatka z soczewicą

Składniki:
 1 główka sałaty masłowej,  
1 puszka soczewicy, 100 ml jogurtu na-
turalnego, 1 pęczek rzodkiewek, 1 mar-
chewka, 1 cebula, sól i pieprz do smaku, 
gałązka koperku do przybrania.
 Wykonanie: Warzywa umyć  
i osuszyć. Marchewkę, cebulę i rzod-
kiewki pokroić na cienkie plasterki lub 
słupki, a sałatę porwać na kawałki. Do 
miski wsypać soczewicę bez zalewy, 
dodać marchew, cebulę i rzodkiewkę, 
oprószyć solą i pieprzem i dobrze wy-
mieszać. Polać sałatkę jogurtem i ude-
korować koperkiem.□

gospodarstwo domowe i agroturystyka

KONKURS
Piękne i bezpieczne 

gospodarstwo
 agroturystyczne

2009

 Świętokrzyski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Modlisze-
wicach zaprasza rolników świad-
czących usługi agroturystyczne do 
udziału w VI edycji konkursu woje-
wódzkiego pn.: „Piękne i bezpiecz-
ne gospodarstwo agroturystyczne” 
2009.
 Współorganizatorami kon-
kursu są: Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego w Kiel-
cach, Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Kielcach i Świętokrzyska Federa-
cja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej 
„Ziemia Świętokrzyska”.
 Ogłoszenie wyników kon-
kursu i nagrodzenie laureatów odbę-
dzie się 28 czerwca 2009 r. podczas 
Dnia Otwartych Drzwi w ŚODR Mo-
dliszewice.
 W konkursie jak co roku 
przyznane zostaną cenne nagrody 
rzeczowe ufundowane przez ŚODR, 
współorganizatorów oraz PZU SA  
w Kielcach.
 Szczegółowa  informacja 
na temat konkursu zamieszczona 
jest na stronie internetowej Święto-
krzyskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Modliszewicach: www.
sodr.pl. 
 Zainteresowanych udziałem 
w konkursie prosimy o kontakt z ŚODR 
w Modliszewicach lub z Oddziałem  
w Sandomierzu - Dział Przedsiębior-
czości, Wiejskiego Gospodarstwa  
Domowego i Agroturystyki.□

ŚODR Modliszewice: 
tel. 041 372 2284 do 86, 
e-mail: gwia@sodr.pl

Oddziała Sandomierz: 
tel. 015 833 31 00, 
e-mail: gwia@op.pl

Zapraszamy!
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Żonkil w roli głównej

 Wiosenny ogród potrafi
wyglądać wspaniale. 
Przyroda budzi się do 

życia, świat zmienia się nie do poznania, 
a wokół nie ma ogrodu, w którym by coś 
nie kwitło. Rośliny cebulowe, mimo iż 
niektóre z nich tylko krótko cieszą nas 
swoimi kwiatami, to jednak często gosz-
czą w naszych przydomowych ogrodach. 
Nazwa tej grupy roślin wywodzi się od 
cebul – podziemnej, przetrwalnej części 
roślin, która daje możliwość corocznego 
ich odradzania się. Jednak mianem „ro-
ślin cebulowych” określa się obecnie tak-
że inne gatunki, które przechodzą spo-
czynek w postaci np. bulwy czy kłącza. 
Narcyz (Narcissus) nieodmiennie kojarzy 
się z wiosną w ogrodzie, tą świąteczną  
i tą wielkanocną. Do wyboru mamy kilka-
dziesiąt gatunków cebulowych bylin o de-
koracyjnych białych lub żółtych kwiatach. 
W Polsce kwiaty o żółtym zabarwieniu 
najczęściej nazywane są żonkilami. Tak 
naprawdę nazwa odnosi się do jednego 
gatunku – narcyza Żonkila „Narcissus 
jonqilla”. Narcyzy są łatwe w uprawie. 
Przy niewielkim nakładzie prac pielęgna-

cyjnych cebule przez wiele lat mogą ro-
snąć w jednym miejscu. Z tego względu 
doskonale nadają się nie tylko na rabaty, 
obwódki, skalniaki i do pojemników, ale 
także do nasadzeń naturalistycznych.
 Narcyzy, jak również inne ro-
śliny cebulowe, warto sadzić w więk-
szych grupach, a te odmiany kwitnące 
wiosną możemy posadzić wokół drzew 
i krzewów liściastych, natomiast odmia-
ny późniejsze dobrze będą wyglądać na 
ekstensywnie użytkowanych trawnikach.  
W kwietniu i maju kwitnące kwiaty utwo-
rzą barwne plamy, co zwiększy dekora-
cyjność naszych ogrodów.
 Odmiany narcyza, które dosko-
nale nadają się do takich nasadzeń: „Ice-
Follies”, „Tete-a-Tete”, „Flower Record”, 
„Unsurpassable”, „Cheerfulness”, „Mount 
Hood” i „Viking”. Rośliny cebulowe mo-
żemy uprawiać niezależnie od tego, czy 
dysponujemy tylko parapetem okiennym, 
balkonem, tarasem, działką czy ogrodem. 
Najwięcej możliwości, oczywiście, dają 
działki i ogrody przydomowe. Na raba-
tach z samych roślin cebulowych można 
utworzyć ciekawą kompozycję, ozdobną 
od wiosny do jesieni. Jednak, jak wspo-
mniano, okres kwitnienia niektórych ro-
ślin jest stosunkowo krótki (2-3 tygodnie), 
utrzymanie takiej rabaty byłoby dość pra-

cochłonne, ponieważ musielibyśmy za-
gospodarować miejsca po przekwitłych 
roślinach. Stąd też warto łączyć rośliny 
cebulowe z gatunkami dwuletnimi, czy z 
obficie i długo kwitnącymi jednorocznymi
oraz z bylinami. Można także wytyczyć 
miejsca ozdobne na daną porę roku. Taka 
wiosenna kompozycja utworzona przy 
ścieżce, pod drzewem, a nawet pośród 
krzewów ozdobnych na pewno wzbudzi 
zachwyt.□

Monika Nowocień 

ROK 
W OGRODZIE

„Chłodny maj – dobry urodzaj”.
„ Jak burze w maju częste, to snopki w żniwach gęste”.
„ Jeśli w maju śnieg zdarzy, to lato dobrze wyparzy”.

fot.: P. Miler

gospodarstwo domowe i agroturystyka

Gospodarstwo szkółkarskie 
- Lech Budzynowski

29-100 Włoszczowa, ul.Dworcowa 33
tel. 041 39 42 703, 0508 187 118

www.energoflora.pl

oferuje do sprzedaży sadzonki winorośli 
w pojemnikach odmian:

Seyve Villard,Swenson Red, Edelweisz,
New York Muscat, Aurora,Concorde i inne

sadzonki Weigela i Forsycja w pojemnikach,

sadzonki roślin energetycznych:
-  Miskant olbrzymi 
 (Miscanthus sinensis giganteus)
-  Ślazowiec pensylwański 
 (Sida hermaphorodita r.)
-  topinambur (Helianthus tuberosus) - bulwy
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KOALICJA 
odkrywała Małopolskę

 Koalicja Kół Gospodyń Wiej-
skich powiatu buskiego po raz kolejny 
udała się poza Ponidzie, aby podpatrzeć 
najlepsze wzorce pracy nad produktami 
regionalnymi i lokalnymi. Tym razem pa-
nie z Koalicji zwiedziły Małopolskę. Se-
minarium wyjazdowe odbyło się wraz  
z rozpoczęciem ka-
lendarzowej wiosny, 
tj. od 20 do 22 marca, 
a mimo to Beskidy 
przywitały malowni-
czą zimą. Przygoda  
z produktami regional-
nymi rozpoczęła się 
w Zalipiu, w „Domu 
Malarek”, gdzie panie 
zapoznały się z tra-
dycją „malowanych 
domów” i bogactwem 
n iepowta rza lnych 
zdobień przygotowy-
wanych przez kobiety 
w Zalipiu. Gospodynie  
z Ponidzia zostały tak-
że gorąco przyjęte w Kamiannej – w „Pszcze-
lej Wiosce”  koło Krynicy. Jacek Nowak – go-
spodarz obiektu, przedstawił swoją wiedzę  
o miodzie i pszczołach. Przy okazji można 
było spróbować doskonałych miodów i za-
grzać się w przytulnej miodowej kawiaren-
ce. Na drugi dzień na gospodynie czekała 
zaśnieżona, ale słoneczna Krynica, z unikal-
nymi wodami leczniczymi w pijalni i pomnik 
Nikifora Krynickiego, który przed laty na kry-

nickim deptaku malował swoje „naiwne” ob-
razki. Panie miały także okazję zażyć gorą-
cej kąpieli na świeżym powietrzu w „Termach 
Podhalańskich”, a potem „U Bierzanka”  
w Nowym Targu posilić się oryginalną kwa-
śnicą nagrodzoną „Perłą” na Targach PO-
LAGRA. Na szlaku produktów regionalnych 
Małopolski nie mogło zabraknąć Łącka. Go-
spodynie zwiedziły tam przetwórnię państwa 
Maurerów, gdzie pozyskuje się tradycyjne tło-
czone na zimno soki owocowe. Wieczorem  
w Tyliczu czekał na Panie kulig i ognisko. 

Ostatnim produktem 
na małopolskim szla-
ku była fasola „Piękny 
Jaś z Doliny Dunajca”.  
W Tropiu nad brzegiem 
Jeziora Rożnowskiego 
czekał na wszystkich 
fasolowy poczęstunek, 
czyli zupa fasolowa, 
pasztet z fasoli i faso-
lowy napój. 
 Przewodnicz-
ką na małopolskim 
szlaku była Lucyna 
Kmak z ODR w Na-
wojowej, dzięki której 
gospodynie z Ponidzia 
mogły poznać tamtej-
sze oryginalne pro-

dukty. Organizatorem wyjazdu była Koalicja 
Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie 
Agroturystyczne i Turystyki Wiejskiej „Re-
lax”, a także ŚODR/PZD w Busku Zdroju. 
Seminarium nie odbyłoby się, gdyby nie 
pomoc UMiG w Busku Zdroju oraz Święto-
krzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.□

Aleksandra Imosa

● Warsztaty w malowanej wsi Zalipie

Poznając tradycję sąsiadów
 W dniu 20.03.2009 r. 50 kobiet 
z KGW powiatu kazimierskiego wzięło 
udział w wyjeździe szkoleniowym, zor-
ganizowanym przez specjalistkę działu 
Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospo-
darstwa Domowego i Agroturystyki PZD 
w Kazimierzy Wielkiej. Głównym punk-
tem programu był udział w warsztatach 
w Domu Malarek w Zalipiu. Osobliwo-
ścią tej wioski jest tradycja malowania 
domów, budynków gospodarskich oraz 
elementów otoczenia (studni, płotów, uli) 
w piękne, barwne motywy kwiatowe. Jest 
to tradycja kontynuowana od pokoleń. 
Dla jej podtrzymania co roku organizo-
wany jest konkurs „Malowana Chata”, 
w którym biorą udział również miesz-
kańcy okolicznych wiosek. Uczestniczki 
wyjazdu po zapoznaniu się z historią  
i tradycją Zalipia, podziwiały znajdującą 
się w Domu Malarek ekspozycję sztuki 
ludowej, wśród której największe zainte-
resowanie wzbudzała bogato zdobiona 
ceramika. Następnie wzięły udział w za-
jęciach warsztatowych, gdzie pod okiem 
lokalnych twórczyń ludowych poznały 
techniki robienia pisanek zalipiańskich, 
charakterystycznych dla tej okolicy, oraz 
kwiatów z bibuły i palm wielkanocnych. 
Po warsztatach panie zwiedziły kościół, 
jego wnętrze również pomalowane jest 
przez miejscowe artystki w motywy 
kwiatowe. W drodze powrotnej wstąpiły 
do muzeum, mieszczącego się w XIX-
-wiecznym drewnianym dworku w Dołę-
dze. Dworek odegrał ważną rolę podczas 
Powstania Styczniowego. Wnętrza utrzy-
mane są w tradycji galicyjskiej z wyraź-
nymi akcentami niepodległościowymi. 
Otoczony jest parkiem o pow. 1,8 ha,  
w którym przeważają drzewa liściaste.□

Beata Adamczyk
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Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewiczach

Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie,

tel. 0-41 / 372 22 84 do 86,
faks: 0-41 / 372 34 86

e-mail: modliszewice@sodr.pl
www.sodr.pl

Dyrektor:
mgr Dariusz Okła

Z-ca Dyrektora:
mgr inż. Jarosław Mostowski

Oddział Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3
tel. 0-15 / 833 31 00

e-mail: sandomierz@sodr.pl

Dyrektor Oddziału w Sandomierzu:
Adam Fura

POWIATOWE ZESPOŁY DORADCZE
PZD Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, tel. 0-41 / 372 22 84 do 86
 faks: 0-41 / 372 34 86, e-mail: pzd.konskie@sodr.pl
PZD Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10,
 tel. 0-41 / 394 36 76, e-mail: pzd.wloszczowa@sodr.pl
PZD Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9,
 tel. 0-41 / 386 12 73, e-mail: pzd.jedrzejow@sodr.pl
PZD Skarżysko-Kamienna, 26-210 Skarżysko-Kamienna,  
 ul. Sikorskiego 20, tel. 0-41 / 252 33 66, pzd.skarzysko@sodr.pl
PZD Kielce, 25-338 Kielce, ul. Zagórska 2, tel. 0-41 / 341 52 44
 e-mail: pzd.kielce@sodr.pl
PZD Pińczów, 28-400 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 5,
 tel. 0-41 / 357 24 11, 357 24 31, e-mail: pzd.pinczow@sodr.pl
PZD Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrój, ul. Partyzantów 22, 
 tel. 0-41 / 378 45 85, e-mail: pzd.busko@sodr.pl
PZD Kazimierza Wielka, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Budzyńska 2, 
 tel 0-41 / 352 22 07, e-mail: pzd.kazimierza@sodr.pl
PZD Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Mrozowskiego 9
 tel. 0-41 / 274 78 28, e-mail: pzd.starachowice@sodr.pl
PZD Ostrowiec Świętokrzyski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, 
 ul. Kilińskiego 3a, 
 tel. 0-41 / 247 95 56, e-mail: pzd.ostrowiec@sodr.pl
PZD Opatów, 27-500 Opatów, ul. 16 Stycznia 1, 
 tel. 0-15 / 868 21 77, e-mail: pzd.opatow@sodr.pl
PZD Sandomierz, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3, 
 tel. 0-15 / 833 31 00, e-mail: pzd. sandomierz@sodr.pl
PZD Staszów, 28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 3, 
 tel. 0-15 / 864 31 63, e-mail: pzd.staszow@sodr.pl
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ekologia

Kalendarz biodynamiczny
maj 2009/czerwiec 2009

Staropolska meteorologia
● Grzmot w czerwcu głosi, że dużo zbóż 

przynosi. Jaki dzień w Boże Ciało (11.06), 
takich potem niemało.

● Gdy pszczoły udają się po nektar i py-
łek kwiatowy nawet po wieczornej rosie  
i wcześnie rano, należy spodziewać się 
niepogody.

Przysłowia
● Jaka będzie Małgorzatka (10.06), taki pół 

latka.

Marian Szałda

Data/ 
dzień 

tygodnia

Impuls plonotwórczy Księżyca 
lub planet 

na część rośliny
16 05 So dni korzenia korzeń
17 05 N dni uprawy korzeń  III kwadra +
18 05 Pn korzeń
19 05 Wt korzeń
20 05 Śr korzeń
21 05 Cz korzeń
22 05 Pt korzeń
23 05 So korzeń
24 05 N  Nów
25 05 Pn dni liścia liść +
26 05 Wt liść +
27 05 Śr liść ++
28 05 Cz
29 05 Pt liść ++
30 05 So liść +
31 05 N  I kwadra
1 06 Pn dni owocu owoc +
2 06 Wt owoc ++
3 06 Śr owoc ++
4 06 Cz owoc ++
5 06 Pt owoc ++
6 06 So owoc ++
7 06 N
8 06 Pn korzeń   Pełnia +
9 06 Wt korzeń ++
10 06 Śr korzeń +
11 06 Cz korzeń ++
12 06 Pt korzeń ++
13 06 So korzeń ++
14 06 N dni korzenia korzeń ++
15 06 Pn korzeń +

- najmniej korzystne dni dla siewu i zbioru
++ najkorzystniejsze dni do wykonywania prac polowych
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rozrywka

Idyliada 
Heńkowi Natońskiemu

Moja sielankolica rozmazana błotem
jak panna która łypie do lusterka okiem
kiedy zbierze się gawiedź by przepłukać grdykę
Stasiu Mucha po krzyżu przejedzie cię smykiem
i zakwitnie muzyka prostego człowieka
co w odświętnym ubraniu może kury macać
potem w tańcu szalonym półdupki obracać – 
jest to dowód że ziemia nigdy nie spoczywa
Nogi mogą się pocić siła dogorywać
jak maszyna co targa szarpie i marnuje
Tak się babka broniła przed nowym gdy boso
jak Dorotka malusia która ranną rosą
tańczyła dokolusia z sierpem i grabiami
aż zęby pogubiła które między nami 
zakiełkowały Bogiem zasiały niepokój
Dopóki żyją matki ziemia pachnie miodem
a maj otula spokój zieloną pierzyną
Skrzela nam po swojemu o dziedzicach baje
Dynia w kuźni wykuwa codzienny poemat – 
sprawdzony potem ludzkim i łajnem zwierzęcym
Spróbuj się uzewnętrznić w odwłoku ogórka
odciski niech ci wyżrą kapuściane soki
zasłużysz wtedy synu na oddech spokojny
miskę niebiańskiej strawy i na sen głęboki

II

Kapliczek nie umają tego roku właśnie
pamięć się nie wybroni śpiew w komorze zaśnie
gdzie na wszelki wypadek jeszcze stare rzeczy
poutykane w kątach jak balast człowieczy
co się wstydliwie wzbrania a jednak w nas grzebie
jakby chciał po raz wtóry wyrychtować siebie
na podobieństwo boże bo ludzkie zgryzoty
Bóg odpuszcza łaskawie nadyma róg złoty
chamom na utrapienie panom na pieszczoty
Choć dziś cham z panem gada jak swój do swojego
prawią o polityce piją strzemiennego
za pokój na tym świecie za spokój w rodzinie
kruszą na dłoniach ziarno zabijają świnie
Tak w idyllicznym kotle współcześni się warzą
pan z chama a cham z pana pospolitą twarzą
Maj cóż maj zwykły miesiąc jeszcze szybciej minie
jak pierwszy wers modlitwy zagubionej w gminie 

(...)
Adam Ochwanowski

fot.: E. Musiał






