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Ile zostało z tradycji?

 Minął już czas dziękowania za plony. Na stronach ga-
zet widnieją jeszcze po nich dziennikarskie zapiski, których 
nie brakuje i w naszym miesięczniku, o czym właśnie mogą się 
Państwo przekonać. Pozostały też – co jest największym atry-
butem tego rolniczego święta – dożynkowe wieńce, popisy wy-
obraźni i rąk ich wykonawców. Prezentowane i oceniane były 
przez komisje w licznych konkursach od gminnych począwszy. 
Większość z nich, trzeba przyznać, wpisuje się w kanon trady-
cyjnego wieńca, który w Encyklopedii staropolskiej tak był opi-
sany przez Zygmunta Glogera: „Wspaniały wieniec z dojrzałych 
kłosów zboża, kształtem dawnych stożkowych koron uwity, jest 
symbolem plonów i koroną całorocznej pracy rolnika. Żniwia-
rze składają go gospodarzowi, aby ozdobił nim swoją świetlicę  
i wykruszył ziarno do pierwszej garści nowego posiewu. Do wień-
ca tego oprócz kwiatów polnych nieraz wplatają czerwone jabłka, 
jako plon sadów, i kiście orzechów, jako plon lasów. W niektórych 
okolicach dodają kłosy owsa i jęczmienia, grona kaliny, a nawet 
niekiedy umieszczają na czubie wieńca kukiełkę pszenną lub pier-
niki, jednem słowem obfitość wszystkiego, co daje: łan, las i pasie-
ka”. Tradycyjnie wiły go kobiety, najlepsze żniwiarki. W wieńcu były 
zawsze kłosy z przepiórki, czyli pozostawionej na polu po żniwach 
ostatniej garści zboża. Powszechnie wierzono, że ma niezwykłą 
moc, że decyduje o ciągłości wegetacji roślin i o obfitych plonach
w następnym roku.
 Sztuka wykonywania wieńców dożynkowych nie tylko 
przetrwała do naszych czasów, ale nawet się rozwinęła. Nie 
zanikło też „ośpiewanie” ich, co prawda, już nie w dworach  
a na scenach. Cóż, mamy XXI wiek i siłą rzeczy musiał się nie-
co zmienić sposób obchodzenia tego święta; wszak nie ma już 
dziedziców, którym żniwiarze ze śpiewem na ustach noszą zbo-
żowy wieniec i chleb wypieczony z nowego ziarna, by potem 
oddać się zabawie do białego rana na jego koszt. 
 Uchylaj, panie, cisowe wrota, 
 Niesiem wianeczek ze szczerego złota.
 Dziś funkcję dziedziców przejęły instytucje. Ich admi-
nistratorzy są zazwyczaj politykami a nie ziemianami. Nawet 
rolnika nikt nie nazwałabym już żeńcem, jak niegdyś zrobił to 
Szymon Szymonowic (cyt. z „Żeńców”: Już południe przychodzi 
a my jeszcze żniemy;/ Czy tego chce urzędnik, że tu pomdle-
jemy?). A czy zboże, zwłaszcza przy tak niskich cenach skupu, 
ktoś porównałby jeszcze do szczerego złota?
 Zmiany w obrzędach dożynkowych następowały stale. 
Widać je już w słowach Jana Kochanowskiego, który w XVI wie-
ku o Wianku, jako o zwyczaju wtedy zanikającym, napisał: 
 Dziś wszystko już inaczej, wszystko spoważniało, 
 Jak to mówią, postawy dosyć wątku mało.
Ciekawe, jak dziś opisałby nam ten zwyczaj?

Elżbieta Musiał
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aktualności

  Uwaga ROLNICY!

Nowy program „Owoce w szkole”

Agencja Rynku Rolnego poin-
formowała, że w dniu 11 sierp-
nia 2009 roku Rada Ministrów 

przyjęła Rozporządzenie w sprawie 
realizacji przez Agencję Rynku Rolne-
go zadań związanych z wdrożeniem 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
programu „Owoce w szkole” w roku 
szkolnym 2009/2010 (Dz.U. Nr 129, 
poz.1059). Rozporządzenie weszło  
w życie z dniem 21 sierpnia 2009 
roku. 
 Celem programu „Owoce  
w szkole” jest długoterminowa zmiana 
nawyków żywieniowych dzieci i mło-
dzieży poprzez zwiększenie udziału 
owoców i warzyw w ich codziennej 
diecie na etapie, na którym kształtują 
się ich nawyki żywieniowe.
 W ramach programu ucznio-
wie szkół podstawowych klas I-III będą 
otrzymywać za darmo porcje owoco-
wo-warzywne. Do wyboru będą owoce  
i warzywa: jabłka, gruszki, truskaw-
ki, marchew, rzodkiewki, słodka pa-
pryka, ogórki oraz soki owocowe, 
warzywne lub owocowo-warzywne.

Termin składania wniosków
 Zgłoszenia do udziału w pro-
gramie przyjmują Oddziały Terenowe 
Agencji Rynku Rolnego. Szkoły pod-
stawowe zamierzające uczestniczyć 
w programie muszą zgłosić się do wła-
ściwego miejscowo OT ARR do dnia:
▪ 16 listopada 2009 roku (pierw-

szy termin był do 11 września) –  
w przypadku udostępnienia owo-
ców i warzyw w okresie od 1 lute-
go 2010 roku do dnia 18 czerwca 
2010 roku.

 Dostawcy, dystrybutorzy 
lub inne organizacje działające w imie-
niu szkoły podstawowej lub organu 
władz oświatowych, ubiegające się  
o zatwierdzenie uczestnictwa w pro-
gramie „Owoce w szkole”, muszą zgło-
sić się do właściwego miejscowo OT 
ARR do dnia:
▪ 16 listopada 2009 roku (pierw-

szy minął z dniam 1 września) –  
w przypadku udostępnienia owo-

ców i warzyw w okresie II semestru 
roku szkolnego 2009/2010.

 Ogółem na realizację progra-
mu w UE Komisja Europejska prze-
znaczyła 90 mln EUR na rok szkolny.  
W Polsce budżet programu wyno-
si 12,2 mln EUR w tym 3 mln EUR  
pochodzi ze środków krajowych oraz 
9,2 mln EUR z budżetu UE.
 Formularze wniosków wraz  
z instrukcją ich wypełniania oraz 

szczegółowe warunki uczestnictwa  
w programie można uzyskać na stronie 
internetowej www.arr.gov.pl, w zakład-
ce „Owoce w szkole” lub w Oddziałach 
Terenowych Agencji Rynku Rolnego. 

Agencja Rynku Rolnego, 
ul. Nowy Świat 6/12, 

00-400 Warszawa,
rzecznik@arr.gov.pl

Tel. +48 22 661-76-13; 
Fax +48 22 661-77-22

Banki współpracujące z Agencją 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa mają możliwość 

obniżenia oprocentowania płaconego 
przez tych kredytobiorców, którzy za-
wierali umowy kredytowe w okresach 
kiedy obowiązywały mniej korzystne 
niż obecnie warunki przyznawania kre-
dytów z dopłatą Agencji. O obniżenie 
oprocentowania w bankach mogą ubie-
gać się kredytobiorcy, którzy zaciągali 
kredyty z dopłatą Agencji w okresie od 
8 lipca 2008 r. do 25 lutego 2009 r. oraz 
rolnicy, którzy zaciągnęli podstawowy 
kredyt inwestycyjny (z linii IP) przed  
1 maja 2007 r. Podstawy do obniżenia 
oprocentowania tych kredytów stworzy-
ły, obowiązujące od  21 czerwca 2009 
r., dwa rozporządzenia Rady Ministrów 
zmieniające rozporządzenie w spra-
wie realizacji niektórych zadań ARiMR:  
z dnia 8 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 
645) oraz z dnia 17 czerwca 2009 r. 
(Dz. U. Nr 95, poz. 793). 
 W przypadku kredytów zacią-
gniętych od 8 lipca 2008 r. do 25 lutego 
2009 r. minimalne oprocentowanie pła-
cone przez kredytobiorcę ulega zmniej-
szeniu z 3,5% do 2% w skali roku. Przy 
obowiązujących obecnie stopach pro-
centowych oznacza to, że osoby korzy-
stające z kredytów udzielonych z linii: 
nKZ, nMR, nBR, nGP, nGR, nNT i nKL 

zamiast 3,5% zapłacą oprocentowanie 
w wysokości 2%, natomiast w przypad-
ku kredytów z linii nIP wysokość opro-
centowania zostanie obniżona do 2,6% 
lub 3% (w zależności od banku). 
 W przepisach dotyczących 
kredytów udzielonych przed 1 maja 
2007 r. określono, że całkowite ich 
oprocentowanie nie może wynosić wię-
cej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli. 
Jednocześnie w przypadku kredytów  
z linii IP udzielonych od 1 stycznia  
2003 r. minimalne oprocentowanie pła-
cone przez kredytobiorcę zostało obni-
żone z 3% do 2% w skali roku. 
 Zmiany wprowadzane wyżej 
wymienionymi rozporządzeniami ozna-
czają, że oprocentowanie płacone przez 
kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredy-
ty przed 1 maja 2007 r., będzie wynosi-
ło  1% (linie NT, GP), 1% - 1,2% (linie 
KZ, MR, KL), 1,15% - 2% (linie RE, BR), 
1,2% (linia GR), i 2,3% - 2,6% (linia IP). 
 Osoby, które zaciągnęły kredy-
ty z dopłatami ARiMR do oprocentowa-
nia w podanych okresach, proszone są  
o nawiązanie kontaktu z bankiem kredy-
tującym w celu ustalenia sposobu wpro-
wadzenia do umów kredytu zmian zwią-
zanych z oprocentowaniem kredytów.
Informacja ze strony internetowej 
ARiMR 

Ryszard Śmiechowski

Obniżenie oprocentowania 
kredytów z dopłatą ARiMR
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Chodzi o nogi i racice krów, 
a zwłaszcza wysokowy-
dajnych. Sukcesem zaś 

będzie poprawa opłacalności 
produkcji mleka. Mówiąc o opła-
calności, wszyscy w pierwszym 
rzędzie stawiają cenę mleka, 
na którą mamy niewielki wpływ,  
a często zapominamy o tym,  
o czym w dużej mierze decydują 
sami hodowcy. Mam tu na uwadze 
żywienie, zdrowotność i płodność 
oraz wiele innych pośrednich czyn-
ników, np. dobrostan, profilaktyka
i pielęgnacja itp. Jest to tematyka 
bardzo obszerna, niezmiernie ze 
sobą powiązana. W ostatnim cza-
sie najwięcej uwagi w wydawnic-
twach i na seminariach poświęca 
się żywieniu jako podstawowemu  
i decydującemu czynnikowi wydaj-
ności, zdrowotności i płodności,  
a tym samym długowieczności 
krów wysokomlecznych. Proble-
matyka ta jest szczególnie ważna 
z powodu tego, że w stadach wy-
sokomlecznych występuje wysoki 
procent brakowania krów (35%  
i więcej) i to krów o wysokim po-
tencjale genetycznym.
 Jak widać z obserwacji, 
wcześniejsze prace hodowlane 
były głównie ukierunkowane na 
wzrost wydajności, co w konse-
kwencji pogorszyło odporność na 
choroby (metaboliczne, wymienia 
i racic). Do tego dołączyły popeł-
niane często wszelkiego rodzaju 
błędy żywieniowe, które spotę-
gowały podatność na te choroby. 
Dziś i w hodowli poczyniono zwrot 
w kierunku poprawy zdrowotności 
i długowieczności. Mówiąc o dłu-
gowieczności, należałoby zacząć 
od podstaw, to jest od zdrowych  
i sprawnych nóg, gdyż na nic zda 
się praca nad poprawą żywienia, 
gdy szwankują nogi. Sami do-
brze wiemy, że gdy zawodzą na-
sze nogi, spada nasza aktywność  
i chęć do życia. Szukamy przyczy-
ny i pomocy. Im szybciej je pozna-

my i postawimy dobrą diagnozę, 
tym większe jest prawdopodobień-
stwo wyleczenia. Przyczyna cza-
sami jest banalna – nieodpowied-
nie skarpety, obuwie itp. lub bar-
dziej skomplikowana – nadmierny 
tryb życia, dieta itp. Podobnie jest 
w świecie zwierząt wysokowydaj-
nych, np. u krów mlecznych. 

Działalność człowieka w zakre-
sie poprawy zdrowotności nóg 
i racic u bydła
1. Odpowiednie kierowanie roz-

rodem – dobór buhajów po-
prawiających zdrowotność  
i sprawność nóg.

2. Profilaktyka i zapobieganie po-
przez: 
▪ Odpowiednie żywienie (bi-

lansowanie dawek pokar-
mowych  pod względem 
energetyczno-białkowym 
i mineralno-witaminowym, 
nadzór nad jakością  
i konsystencją podawanych 
pasz  oraz ich pobieraniem  
i wykorzystaniem na pro-
dukcję).

▪ Dobrostan (komfort na sta-
nowiskach legowiskowych 
i korytarzach komunika-
cyjnych, gnojowych, wy-
biegach i okólnikach oraz 
drogach dopędowych do 
pastwisk itp.). Pod poję-
ciem komfort należy rozu-
mieć odpowiednią wielkość 
powierzchni użytkowej i jej 
jakość, która powinna być 
gładka, elastyczna, sucha, 
o odpowiednim spadku  
i profilu antypoślizgowym
oraz posiadać kubaturę  
i mikroklimat. 

▪ Korekcję i pielęgnację racic 
– temu zagadnieniu właśnie 
poświęcę ten krótki artykuł. 
Głównym powodem jego 
opracowania jest to, że wie-
lu hodowców zaniedbuje 
ten aspekt. 

Z D R O W E  N O G I
pierwszy szczebel do sukcesu

Krystyna Wieczorkiewicz

technologia
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Jakiego rodzaju są najważniejsze za-
niedbania?
▪ Brak systematycznej kontroli sta-

nu zdrowotnego racic wg skali  pię-
ciostopniowej, gdzie 1 – to w efek-
cie mało widoczne zaczątki zmian 
chorobowych i ich następstw, zaś  
5 – bardzo drastyczne i bolesne 
zmiany, co przekłada się na wydaj-
ność i płodność. Dobry hodowca nie 
powinien dopuszczać do tych nawet 
mniej drastycznych zmian. Najwię-
cej trudności i problemów występuje 
przy większej skali produkcji i wolno 
stanowiskowym utrzymaniu krów na 
nieodpowiednio wyprofilowanych
posadzkach. Potęguje to jeszcze 
złej lub miernej jakości ściółka lub 
jej ograniczona ilość, a szczególnie 
złe zarządzanie stadem.

▪  Brak lub nieprawidłowo przeprowa-
dzona korekcja racic. Można ją zro-
bić samemu, po zapoznaniu się w 
szczegółach z tym, jak ją prawidłowo 
wykonać, lub skorzystać z pomocy 
firm usługowych. Do jej przeprowa-
dzenia potrzebny jest odpowiedni 
sprzęt, tj. poskrom, tradycyjny ze-

staw do korekcji racic lub elektryczny 
– szlifierka z odpowiednimi tarczami
wolframowymi. Przy tym ostatnim 
systemie należy uważać, aby nie 
przypalić racicy poprzez nieumie-
jętne jej szlifowanie i formowanie. 
W przeciwnym razie zostanie ona 
znacznie osłabiona i będzie podatna 
na uszkodzenia. Generalnie przy tra-
dycyjnym utrzymaniu krów korekcję 
racic powinno się przeprowadzać co 
najmniej 2 razy do roku na wiosnę  
i jesienią. Natomiast przy całorocz-
nym utrzymaniu w oborze i na wybie-
gach, powinno się systematycznie 
prowadzić ocenę stanu 
zdrowotnego racic i nóg  
i w miarę potrzeby prze-
prowadzać korekcję na 
bieżąco.

 Profilaktyka i pie-
lęgnacja racic przyczyni 
się do ograniczenia uszko-
dzeń oraz chorób racic  
i nóg, a to przełoży się 
na poprawę opłacalności 
produkcji mleka i jego bez-
piecznej jakości. 

 Postępujmy w myśl mądrej za-
sady: „lepiej zapobiegać, niż leczyć” 
Wtedy do minimum ograniczymy kosz-
ty leczenia i okresy karencji na mleko,  
a to wcale nie są małe oszczędności. 
Nie mówiąc o komforcie psychicznym 
hodowcy, o trudzie i następstwach, jakie 
trzeba by było ponieść przy wystąpieniu 
choroby i powikłaniach.
 Sprawne i zdrowe nogi krów 
wysokomlecznych to większa aktyw-
ność w pobieraniu lepszej paszy i ma-
nifestowaniu rui, a tym samym wyższa 
wydajność, zdrowotność i płodność.□
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W cyklu „W zgodzie z zasada-
mi cc” w poprzednim artykule  
pisałam o obowiązkach posia-

dacza zwierząt oraz o znakowaniu by-
dła. Dziś chcę przedstawić wymagania 
w zakresie znakowania owiec i kóz oraz 
świń. 

Znakowanie owiec i kóz
 Zgodnie z najnowsza ustawą  
z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie usta-
wy o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt, owce i kozy nieprzeznaczone 
do handlu znakuje się poprzez założe-
nie na lewą i prawą małżowinę uszną 
kolczyków lub duplikatów kolczyków  
z numerem identyfikacyjnym zwierzę-
cia. Natomiast sztuki przeznaczone do 
handlu oprócz kolczyka w lewym uchu  
od 31 grudnia 2009 roku obowiązkowo 
muszą posiadać w prawym uchu wyłącz-
nie kolczyki zawierające elektroniczne 
identyfikatory. Fakt oznakowania owiec 
i kóz należy zgłosić do powiatowego biu-
ra ARiMR w każdym przypadku opusz-
czenia przez zwierzę siedziby stada,  
w którym się urodziło, nie później jednak 
niż w 180 dniu od urodzenia zwierzę-
cia. Sposób zamawiania kolczyków dla 
owiec i kóz jest taki sam, jak w przypad-
ku kolczyków dla bydła. 
 Hodowcy owiec i kóz urodzo-
nych po 9 lipca 2005 r. mają obowiązek 
przechowywania dokumentów przewozo-
wych przez okres 3 lat od dnia przewozu 
zwierząt. Ponadto posiadacz owiec i kóz 
ma obowiązek co najmniej raz w roku, 
nie później jednak niż w dniu jesiennego 
przeglądu stada, sporządzić spis zwie-
rząt i odnotować go w księdze rejestracji 
owiec i kóz. W ciągu 7 dni od jego doko-
nania należy przekazać do ARiMR licz-
bę i numery identyfikacyjne owiec i kóz
ustalone podczas spisu. Przypominam  
o obowiązku prowadzenia księgi reje-
stracji owiec i kóz i terminowym dokony-
waniu w niej wymaganych zapisów.

Wymogi w zakresie identyfikacji 
i rejestracji świń
 Świnie nie są znakowane in-
dywidualnie, jak bydło czy owce i kozy, 
lecz stadnie. Numer identyfikacyjny
świni jest numerem siedziby stada,  
w której zwierzę się urodziło lub w której 
po raz pierwszy zostało zgłoszone do 
rejestru zwierząt gospodarskich ozna-
kowanych. Rolnicy prowadzący chów 
w cyklu otwartym muszą pamiętać,  
że w przypadku zakupu prosiąt w Zgło-
szeniu zmiany stanu stada świń, w rubry-
ce zakreślonej ramką „Numer zawarty 
w oznakowaniu zwierzęcia/ąt”, wpisują 
numer siedziby stada, z którego zostały 
nabyte zwierzęta, a nie numer własnego 
stada. Podobnie wypełniają dokument 
przy sprzedaży odcho-
wanych już tuczników 
wpisując również nu-
mer stada producenta 
prosiąt.
 Świnie zna-
kujemy w sposób trwa-
ły i widoczny poprzez 
wytatuowanie numeru 
identyfikacyjnego na
uszach lub grzbiecie 
lub poprzez założenie 
kolczyka z numerem 
identyfikacyjnym na le-
wym uchu (najczęściej 
kolczykuje się zwierzę-
ta przebywające dłużej 
w stadzie, tj. maciory  
i knury). Oznakowania 
zwierząt należy doko-
nać najpóźniej przed 
opuszczeniem przez 
nie siedziby stada. 
 P r z y p o m i -
nam o konieczności 
zgłaszania do powia-
towego biura ARiMR 
wszelkich zmian  

w stadzie w terminie 30 dni od zaist-
nienia zdarzenia oraz o konieczności 
prowadzenia księgi rejestracji świń. 
Przypominam również, że posiadacz  
1 sztuki trzody chlewnej przeznaczonej 
na potrzeby własne nie ma obowiąz-
ku rejestracji świni (o takim zdarzeniu 
Agencję informuje jedynie sprzedający 
zwierzę podając imię i nazwisko nabyw-
cy).
 Organem odpowiedzialnym 
za kontrole wzajemnej zgodności w za-
kresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
jest Inspekcja Weterynaryjna. Rolnik, 
który w 2009 roku złożył wniosek o płat-
ności bezpośrednie lub inne płatności  
w ramach PROW 2007-2013, może być 
skontrolowany pod kątem spełnienia 
tych zasad.□
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Składniki specyficzne podawane
zwierzętom z paszą mogą być 
zarówno w paszach gospodar-

czych, jak i przemysłowych stosowa-
nych głównie w żywieniu zwierząt mo-
nogastrycznych (drobiu, trzody, młodych 
przeżuwaczy).
 Działanie ich jest różnorodne. 
Występowanie ich i działanie zależy od 
bardzo wielu czynników zarówno śro-
dowiskowych, jak i natury organizmów 
roślinnych oraz zwierzęcych.
 Opracowanie wiąże się z jako-
ścią pasz, która jest głównym czynni-
kiem opłacalności chowu zwierząt. Na-
stąpił nowy okres gromadzenia pasz ze 
zbiorów 2009 roku, warto więc mieć na 
uwadze ten ważny problem obok bilan-
sowania w żywieniu składników pokar-
mowych.
 Składniki naturalne występują-
ce w roślinach wywierają często działa-
nie  antyżywieniowe oraz mają ujemny 
wpływ na procesy trawienia i wchłania-
nia składników pokarmowych. Omówio-
ne zostaną w syntetycznym skrócie. 
1. Inhibitory trypsyny –  są to związki 

hamujące w przewodzie pokarmo-
wym działanie enzymów trypsyny  
i chymotrypsyny oraz powodują nad-
mierne wydzielanie soku trzustkowe-
go. Występują w całości nasion soi, 
fasoli i grochu (odpowiednio % białka 
6,2 i 0,8). Ogrzewanie ich zmniejsza 
nawet o 85% ich aktywność.

2. Taniny (garbniki) – są to związki fe-
nolowe (bez azotu) i estry cukrowe 
tworzące kompleksy z węglowodo-
rami i enzymami trawiennymi. Mogą 
uszkodzić ściany jelit. Występują 
głównie w łupinie nasiennej bobiku, 
peluszki, w sorgu i śrucie rzepako-
wej. Rozpuszczają się w wodzie  
w czasie parowania.

3. Alkaloidy chinolizydynowe – pochod-
ne  aminokwasów głównie:

▪ sparteina, protoalkoid gramina, 
(łubin żółty),

▪ lupinina (wszystkie łubiny),
▪ hydroksylupanina (łubin wąsko-

listny i biały),
▪ angustyfolina (łubin wąskolistny),
▪ multifloryna (łubin biały).
 Zmniejszają się po 2 godzinach 

moczenia i pasze nadają się do 
skarmiania.

4. Alkaloidy ergolinowe – występujące 
głównie w sporyszu, wywołują skur-
cze nerwowe naczyń i mięśni.

5. Alkilorezorcynole (poliketydy).
 Nie mają smaku i zapachu, występu-

ją w okrywie nasiennej zbóż. Pento-
zany (pochodne cukrów nieskrobio-
wych) – ksylozy, arabinozy.

 Wiążą wodę i tworzą bardzo lepkie 
roztwory zmniejszające dostęp en-
zymów, a przez to strawność białka, 
tłuszczów i związków mineralnych. 
Hamują wchłanianie witaminy D3  
i mineralizację kości. Występują 
głównie w nasionach żyta, pszen-
żyta, strączkowych i burakach.  
Powodują wzdęcia i biegunki u dro-
biu i trzody chlewnej oraz koni.

 Zmniejszanie ich szkodliwości na-
stępuje przez moczenie ziarna przed 

skarmianiem oraz leżakowanie po 
zbiorze przez 6 tygodni.

6. Oligosacharydy (wielocukry – rafi-
noza, stechioza, werbeshoza, aju-
goza). Nie są trawione przez nie-
przeżuwacze, ulegają fermentacji  
w jelicie grubym powodując wzdęcie 
i biegunki. Występują w  nasionach 
roślin strączkowych i zbożowych.

7. Fityniany – sole kwasu fitynowego
związane z białkami, tworzą związ-
ki słabo rozpuszczalne z Ca, Mg, 
Zn, Cu i Fe. Występuje w całych ro-
ślinach oraz nasionach jęczmienia, 
żyta i owsa.

 Dodatek enzymu fitazy lub bogatej 
w ten enzym pszenicy poprawia wy-
korzystanie fosforu i innych związ-
ków mineralnych.

8. Lektyny (henaglutyniny) – białka wy-
stępujące w roślinach motylkowych, 
ziemniaku, fasoli, soi (10% białka). 
Powodują aglutynację komórek bak-
terii, wirusów oraz erytrocytów. Dość 
odporne na rozkład w przewodzie 
pokarmowym. Wchodzą w reakcję 
z komórkami nabłonka jelitowego  
i wpływają na wiele niepożądanych 
procesów. Ogrzewanie inaktywuje 
lektynę. 
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Co trzeba wiedzieć 
o pewnych składnikach pasz

Bogusław Wiaderny

Składniki specyficzne naturalnie występujące w roślinach jako wskaźniki 
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9. Synapina (ester kwasu synapinowe-

go z choliną). U niektórych linii kur 
nadaje jajom rybi posmak. Występuje 
w trawach, nasionach rzepaku i śru-
cie rzepakowej. Związki te reagują  
z białkami i obniżają ich wartość.

10. Glikozydy:
a)  STERYDOWE

▪ Solanina – występuje w kłę-
bach ziemniaków dojrzałych 
(20 – 100 mg/kg), w kłębach 
kiełkujących (do 500 mg/kg), 
w kiełkach (2-5 g/kg). Do-
puszczalny poziom dla świń 
150 mg/kg, dla bydła bez 
ograniczeń, po odrzuceniu 
kiełków.

▪ Saponiny – występują w lu-
cernie wywołując objawy tę-
życzki. Powodują hemolizę 
erytrocytów. Zwiększają prze-
puszczalność komórek błony 
śluzowej przewodu pokarmo-
wego dla związków niewchła-
nialnych w normalnym stanie. 
Działa hamująco na wzrost 
głównie drobiu.

b) CJANOGENNE – dające z ich 
rozkładu cjanowodór (HCN):
▪ Linamaryna – występuje  

w nasionach lnu (250 mg/kg), 
makuchu lnianym (350 mg/
kg),

▪ Wicjanina – występuje  
w nasionach wyki wąsko-
listnej. Może też powstawać 
w roślinach zahamowanych 
w rozwoju, zmiażdżonych, 
uszkodzonych przez mróz. 
Dopuszczalna maksymalna 
zawartość HCN w mieszan-
kach paszowych wynosi dla 
drobiu 10 ppm, dla innych 
zwierząt 50 ppm.

c) PIRIMIDYNOWE
▪ Wicyna,
▪ Konwicyna.

 Występują w nasionach bobiku  
i wyki. Przy dawce składającej 
się z 80% bobiku powoduje ob-
niżenie nieśności kur i spadek  
o połowę zapłodnialności jaj.

d)  GLUKOZYNOLANY – w wodzie 
przy udziale enzymu mirenazy lub 
w wysokich temperaturach prze-
chodzą w izotiocjaniny (ITC), wi-
nylo-tiooksazolidany (ITO) i inne 
związki. Są gorzkie. Ich wpływ na 
zwierzęta to: zmniejszenie wią-
zania jodu, uszkodzenie trzustki 
i wątroby, zmniejszenie przyro-
stów masy ciała, spadek liczby 

urodzonych prosiąt, mleczności 
macior i przechodzenie do mle-
ka. Występują w roślinach krzy-
żowych (rzepak, rzepik, gorczy-
ca itp.). Działanie zmniejszono 
przez wprowadzenie odmian „oo” 
i „ooo” rzepaku.

 Przy sporządzaniu mieszanek 
paszowych należy bezwzględnie prze-
strzegać ograniczeń w udziałach wago-
wym niektórych kompo-
nentów ze względu na 
ewentualną zawartość 
substancji antyżywienio-
wych (Tab. nr 1).
 Interakcje mię-
dzy surowcami z sub-
stancjami antyżywienio-
wymi:
-  zastąpienie poeks-

trakcyjnej śruty sojo-
wej śrutą rzepakową 
obniża strawność 
składników pokarmo-
wych,

-  niemożliwe jest łą-
czenie śruty rzepa-
kowej i łubinowej,

-  połączenie żyta  
z nasionami strącz-
kowych daje gorsze 
efekty niż ze śrutą 
sojową,

-  liczby graniczne za-

dawania żyta są niższe przy łączeniu 
go ze śrutą łubinową,

-  niemożliwe jest wprowadzenie do 
mieszanek dla tuczników nasion  
3 gatunków roślin strączkowych,

-  pszenżyto może być jedynym zbo-
żem w mieszance dla tuczników,

-  należy zachować ostrożność w łą-
czeniu pszenżyta w rzepakiem, bo-
bikiem czy łubinem.□

Tabela 1. Graniczne udziały pasz w mieszankach w % wagowych dla drobiu.

Pasze Drób
młody dorosły

Kukurydza (śruta)
Pszenica (śruta)
Żyto (śruta)
Pszenżyto (śruta)
Jęczmień (śruta)
Owies (śruta)
Owies łuskany (śruta, płatki)
Otręby pszenne
Kiełki słodowe
Melasa
Drożdże pastewne
Mączka z suszu zielonek
Śruta sojowa poekstrakcyjna
Soja
Śruta rzepakowa poekstrakcyjna „OO”
Rzepak „OO”, nasiona (śruta)
Peluszka, bobik, łubin (śruta)
Groch
Mleko w proszku chude
Tłuszcz zwierzęcy i roślinny
Premiksy witaminowo-mineralne

60
60
15
15
15
15
10
10
3
5
5
4

40
-
-

40
5

10
15
10
-

0,5 - 1

60
60
15
30
30
20
15
15
5

10
6

27
30
5
5

15
15
15
20
15
-

0,5 - 1

S P R Z E D A M
gospodarstwo rolne 

w woj.świętokrzyskim 
z maszynami rolniczymi, 

halę magazynową 
o wym. 20x15 m murowaną,

budynek gospodarczy,
budynek socjalny może 
służyć jako mieszkalny,

3 silosy po 100 ton, 
wagę towarową 15 ton 

na działce o pow.1,86 ha,
możliwośc dzierżawy działek 

pod uprawę o pow. ok. 300 ha 

tel.691022640
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Proces hartowania się roślin na-
stępuje jesienią. Z reguły moż-
na ułatwić roślinom hartowanie,  

a kroki podjęte w tym kierunku pozwo-
lą na ograniczenie strat z powodu złe-
go przezimowania. Warunkiem do tego 
niezbędnym jest dbanie o odpowiedni 
poziom zaopatrzenia gleby w składniki 
pokarmowe. Dzięki temu rośliny będą 
mogły pobrać proporcjonalną ich ilość, 
niezbędną do wzrostu. Ważną rolę speł-
nią w tym procesie zarówno składniki 
makro, jak i mikro, najczęściej będące 
strategicznymi w żywieniu roślin. To 
właśnie ich dostępność w dużej mierze 
gwarantuje poprawne przezimowanie 
ozimin, traw czy rzepaku.
 Najczęściej o szkodach mro-
zowych mówimy w sytuacji, gdy dojdzie 
do zamarznięcia wegetatywnych części 
roślin. Przyczyną  przemarzania roślin 
jest tworzenie się lodu w ich  komórkach  
i tkankach. W silnie uwodnionych ko-
mórkach  powstają powiększające się 
kryształki lodu, które w sposób mecha-
niczny niszczą jej strukturę. Sytuacja 
taka ma miejsce zwłaszcza w przypadku 
gwałtownego spadku temperatury. Prze-
marznięte rośliny są stwardniałe i śliskie,  
a pod wpływem dotyku mogą rozpadać 
się na drobne kawałki. Rośliny takie roz-
marzając ciemnieją, a  ich  tkanki są mo-
kre, błotniste i rozmazują się. Związane 
jest to z tym, że komórki przemarznię-
tych roślin pękają, a zawarty w nich płyn 
komórkowy wylewa się na zewnątrz. 
 W sytuacji, gdy ochłodzenie na-
stępuje wolniej a tkanki roślin zawierają 
relatywnie mniej wody, lód powstaje tyl-
ko w ścianach komórkowych i przestrze-
niach międzykomórkowych. Tworzący 
się w ten sposób lód odciąga wodę z ko-
mórek. Zjawisko to określa się mianem 
wysychania komórek lub suszą komór-
kową. Proces ten najczęściej prowadzi 
do ustania aktywności enzymatycznej. 
Komórki mają szansę przetrwania pod 
warunkiem, że taki stan utrzymuje się 
nieprzerwanie przez stosunkowo krótki 
czas i rozmarzanie następuje wolno. 
 To, jak niskie temperatury 
mogą wytrzymać rośliny, w dużej mierze 

zależy, w jakim momencie ich rozwo-
ju wystąpi mróz. Jeśli silny przymrozek 
ma miejsce w fazie pełni wzrostu, to wy-
stąpienie później temperatury minus 10 
do minus 120C wystarczy, aby jęczmień 
ozimy wymarzł. Pszenica i żyto mogą 
przetrwać temperatury miedzy minus 14 
a minus 180C. Natomiast jeśli plantacje 
tych gatunków są zahartowane, to moż-
na zakładać, że rośliny przetrwają tem-
peratury niższe jeszcze o 5 – 80C. War-
to podkreślić, że korzenie zbóż są tym 
mniej wrażliwe na mróz, im mniej zawie-
rają wody. Dodatkowo przy większej licz-
bie korzeni u pojedynczej rośliny istnieje 
także większa szansa na jej przetrwanie, 
biorąc pod uwagę fakt zimowego rozry-
wania korzeni i  wysadzania całych ro-
ślin przez mróz. W takiej sytuacji trzeba 
jak najszybciej zwałować pole. 
 W przypadku zbyt późnego sie-
wu pszenicy, ziarno może skiełkować, 
jednak z wysuszonej i zmrożonej gleby 
nie  jest w stanie pobrać wystarczającej 
ilości wody. W konsekwencji powoduje 
to zasychanie siewki. Wówczas przy-
czyną wypadania roślin nie jest uszko-
dzenie przez mróz, lecz niedobór wody. 
Już temperatura gleby rzędu minus 80C 
może powodować zamieranie napęcz-
niałego ziarna. Ryzyko uszkodzenia 
przez mróz bardzo wzrasta, jeśli wytwo-
rzyło ono już korzenie zarodkowe. 
 Uprawy znajdujące się w fazie 
kiełkowania są znacznie mniej zagro-
żone uszkodzeniami mrozowymi niż 
plantacje będące w stadium 3 – 4 liści. 
Bardzo wcześnie wysiane oziminy, które 
mają wysoko osadzony węzeł krzewie-
nia ze stożkiem wzrostu, są w większym 
stopniu narażone na uszkodzenie mro-
zowe. Dlatego też jęczmień ozimy i żyto 
są częściej uszkadzane przez mróz. 
 Efektem pośrednim uszkodzeń 
wywołanych przez mróz jest tak zwana 
susza mrozowa. Oznacza to, że rośliny 
nie mogą pobrać wody z zamarzniętej 
gleby. Jednocześnie liście, które przez 
cały czas poddawane są działaniu wiatru 
i promieniowania słonecznego, nieprze-
rwanie oddają wodę. W takiej sytuacji 
zamierają nawet rośliny, które odzna-

czają się wyższą odpornością na mróz, 
jak np. żyto. 
 Susza mrozowa dotyka przede 
wszystkim te rośliny, które w porówna-
niu do masy nadziemnej wykształciły 
drobne korzenie. Tak może zdarzyć się  
w pierwszym rzędzie na źle prowadzo-
nych plantacjach, które popędzono je-
sienią przez zastosowanie zbyt wysokiej 
dawki azotu. 
 Efektem szkodliwego działania 
mrozu, oprócz suszy mrozowej, jest wy-
padanie roślin, które osiągnęły stadium 
zaledwie 3 liści. Rośliny takie dopiero 
przystosowują się do pobierania skład-
ników pokarmowych przez korzenie,  
a zgromadzone w ziarniaku rezerwy ma-
teriałów zapasowych uległy już wyczer-
paniu. W takiej sytuacji rośliny nie są  
w stanie pobrać z zamarzniętej gleby 
wystarczającej ilości składników po-
karmowych i wody, a w konsekwencji 
zamierają. Zatem rośliny lepiej przetrzy-
mują zimę w stadium liścieni. 
 Mrozoodpornością wyróżniają 
się przede wszystkim te rośliny, które 
odznaczają się niewielką zawartością 
wody w komórkach. Wraz z opadającą 
temperaturą jesienią wzmaga się w ro-
ślinach proces przebudowy polisacha-
rydów (skrobia) w glukozę i nasycenia 
komórek. Obecność tych substancji 
oraz związków białkowych prowadzi do 
tzw. zagęszczenia  soku komórkowego 
i obniżony zostaje punkt jego zamarza-
nia. Na proces ten, podobnie jak i na 
przepuszczalność ścian komórkowych, 
wywierają wpływ swoiste hormony ro-
ślinne, którymi steruje kwas abscysyno-
wy. Mechanizmem obronnym roślin jest 
także zmniejszenie intensywności prze-
miany materii wraz z obniżającą się tem-
peraturą. Jeśli na skutek długo utrzymu-
jących się nocnych przymrozków zboża 
są zżółknięte, to nie oznacza to jeszcze 
uszkodzeń mrozowych. Pomimo wy-
starczającej ilości światła i ciepła rośliny 
próbują tylko ograniczać wzrost poprzez 
redukcję chlorofilu.  
 Do osiągnięcia odpowiedniego 
stadium rozwoju ozimin przed zimą ro-
śliny wymagają dostarczenia im azotu 
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i siarki. Plantacje źle nawiezione, tzw. 
wygłodniałe, narażone są na większe 
ryzyko wystąpienia strat z powodu złe-
go przezimowania. Jeśli rośliny jesienią 
zostaną zbyt późno zasilone azotem do-
glebowo w formie azotanowej, tym po-
nad proporcjonalnie więcej wody pobio-
rą w następnym okresie. W wyniku tego 
procesu glukoza zawarta w soku komór-
kowym zostaje rozcieńczona i mrozo-
odporność spada. Jeśli przed okresem 
zimowego spoczynku rośliny wykazują 
zapotrzebowanie na azot, to wówczas 
najlepiej jest je pokryć  w postaci nawo-
zów dolistnych.
 Niedobory siarki, szczególnie 
w początkowym okresie wzrostu roślin, 
są trudne do zidentyfikowania i moż-
na je pomylić z niedoborami azotu czy 
magnezu. Stosunkowo najłatwiej jest 
rozpoznać niedobory na rzepaku, gdyż 
pierwsze objawy widoczne są na młod-
szych liściach, które ulegają rozjaśnieniu 
i bieleją. Pojawia się charakterystyczna 
marmurkowatość, a młode liście są czę-
sto odbarwione i łyżeczkowato wygię-
te. Z kolei w przypadku zbóż niedobory 
siarki występują w postaci chlorozy na 
całej blaszce liściowej, również na naj-
młodszych liściach. Uwzględniając fakt, 
że zapotrzebowanie rzepaku i zbóż na 
siarkę w okresie jesiennym jest stosun-
kowo nieduże, zaleca się stosować na-
wozy zawierające łatwo dostępną siarkę 
interwencyjnie – np. dolistnie. Siarka  
w roślinie jest nie tylko składnikiem ami-
nokwasów, białek, tłuszczów i witamin, 
ale również jest ważna w przemianie 
materii. Jako składnik enzymów pełni 
istotną rolę w takich procesach jak foto-
synteza oraz synteza białek i tłuszczów. 
Słabe odżywienie roślin siarką skutkuje 
m.in. gorszym pobieraniem azotu z gleby 
(brak 1 kg siarki uniemożliwia wykorzy-
stanie około 10 kg azotu), a także zaha-
mowaniem jego obiegu w roślinie. Często 
niedobory siarki mylone są z niedobora-
mi azotu, a dalsze nawożenie azotem 
w takim przypadku prowadzi do jeszcze 
większej zapaści przyszłego plonu.
 Istotny wpływ na zimowanie 
roślin ma potas. Składnik ten kieruje 
gospodarką wodną w roślinie i zwięk-
sza ciśnienie osmotyczne komórki. 
Jest niezbędnym czynnikiem procesów 
przemiany materii (fotosynteza, enzy-
my), w których powstają cukry i asymi-
laty wpływające na zahartowanie roślin 
przed mrozem. Potas wzmacnia ściany 
komórkowe roślin, należy podkreślić, 
że plantacje dobrze zaopatrzone w ten 
pierwiastek szybciej się regenerują po 
zimie.

 Bardzo ważnym składnikiem 
metabolizmu roślinnego jest fosfor. 
Wynika to z faktu, że jest niezbędnym 
elementem procesów związanych z gro-
madzeniem i przekazywaniem energii 
w roślinie. Już w fazie trzeciego liścia 
rośliny przestawiają się na pobieranie 
składników pokarmowych przez korze-
nie. Wówczas w przypadku słabego 
zaopatrzenia w fosfor małe rośliny nie 
otrzymają odpowiedniej porcji energii, 
niezbędnej do odpowiedniego wzrostu 
i przezimowania. Najbardziej efektyw-
ne jest zastosowanie pod zboża ozime 
fosforu i potasu jesienią. Nawożenie 
potasem na wiosnę zaleca się tylko na 
glebach o małych zdolnościach sorpcyj-
nych.
 Nie tylko składniki żywieniowe 
makro-, ale i mikroskładniki strategiczne 
w życiu rośliny warunkują poprawność 
jej rozwoju i przemian fizjologicznych.
Ogromne znaczenie dla dobrej zimotr-
wałości roślin ma nawożenie dolistne 
mikroskładnikami – borem, manganem, 
molibdenem, a przede wszystkim mie-
dzią. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy 
azot został dostarczony dolistnie, ale 
także w przypadku słabej dostępności 
mikroskładników dla roślin na skutek 
wysuszenia górnej warstwy gleby. Bor, 
miedz, mangan są składnikami enzy-
mów odpowiedzialnych za metabolizm 
węglowodanów i dostarczenie roślinom 
energii w procesach przemiany materii. 
Pierwiastki te są koniecznymi elementa-
mi syntezy cukrów, substancji chronią-
cymi rośliny przed mrozem. Natomiast 
molibden wchodzi w skład enzymu – re-
duktazy azotanowej – niezbędnego do 
przekształcenia azotanów do amoniaku, 
a więc pośrednio bierze udział w powsta-
waniu białka. W sytuacji niedoboru mo-
libdenu następuje wzbogacenie  rośliny 
w azotany. W efekcie rośliny są bardziej 
narażone na szkodliwe działanie mro-
zu. Niedobór molibdenu obserwujemy 
najczęściej na polach o niskiej wartości 
odczynu gleby.
 Odmiany są wyraźnie zróżnico-
wane pod względem mrozoodporności. 
Wyższą mrozoodpornością charaktery-
zują się te, które z jednej strony odzna-
czają się przyhamowanym tempem roz-
woju w początkowym okresie wzrostu  
i stosunkowo małymi liśćmi, a z drugiej 
strony szybszym wykształcaniem korze-
ni i zdolnością do regeneracji.
 Istotne znaczenie w kształto-
waniu tej cechy odgrywa przy tym budo-
wa skórki, a przede wszystkim grubość 
ściany komórkowej.□ Fo
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Postęp w hodowli zbóż jest duży 
i co roku wchodzą nowe, plen-
niejsze odmiany. Są one badane 

w doświadczeniach Państwowego Do-
świadczalnictwa Odmianowego. Wyni-
ki tych doświadczeń pozwolą rolnikom 
dokonać wyboru odmian najbardziej 
dostosowanych do lokalnych warunków 
gospodarowania. W naszym regionie 
prowadzono doświadczenia z uprawą 
pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego i 
na ich podstawie powstała lista zaleca-
nych do uprawy odmian na obszarze 
województwa świętokrzyskiego.
 W bieżącym roku polecane 
są następujące odmiany pszenic ozi-
mych: Tonacja, Wydma, Finezja, Smu-
ga, Turnia, Batuta, Legenda.
TONACJA – odmiana jakościowa (gru-
pa A) o dość dużej mrozoodporności. 
Odporność na septoriozę liści i choro-
by podstawy źdźbła dość duża, na rdzę 
brunatną i septoriozę plew i fuzariozę 
kłosów średnia, na mączniaka mała do 
bardzo małej. Rośliny średniej wysoko-
ści, odporność na wyleganie dość duża. 
Termin kłoszenia i dojrzewania dość 
późny. Odporność na porastanie w kło-
sie przeciętna. Masa 1000 ziaren duża; 
wyrównanie dość dobre, zawartość biał-
ka dość duża, ilość glutenu duża. Plen-
ność dobra.
WYDMA – odmiana jakościowa (grupa 
A), mrozoodporność średnia. Odporność 
na mączniaka, septoriozę liści i plew, 
fuzariozę kłosów i choroby podstawy 
źdźbła – przeciętna, na rdzę brunatną 
dość mała. Rośliny niskie o dość dużej 
odporności na wyleganie. Masa 1000 
ziaren mała do bardzo małej, wyrówna-
nie przeciętne. Zawartość białka i ilość 
glutenu dość duża. Wydajność ogólna 
mąki dość dobra. Plenność dość dobra.
FINEZJA – odmiana jakościowa (grupa 
A), o średniej mrozoodporności. Odpor-
ność na ważniejsze choroby średnia, 

na septoriozę liści i choroby podstawy 
źdźbła dość mała, na mączniaka mała 
do bardzo małej. Rośliny średniej wy-
sokości i odporności na wyleganie prze-
ciętna. Termin kłoszenia i dojrzewania 
przeciętny. Odporność na porastanie  
w kłosie - dość duża. Masa 1000 ziaren 
dość mała, wyrównanie – dość słabe, 
zawartość białka duża, ilość glutenu 
dość duża. Plenność dość dobra. 
SMUGA – odmiana jakościowa (grupa 
A) o dość dużej mrozoodporności. Naj-
wyższa mrozoodporność z pośród psze-
nic jakościowych. Odporność na mącz-
niaka i fuzariozę kłosów średnia: na rdzę 
brunatną, septoriozę liści i plew oraz 
choroby podstawy źdźbła dość mała. 
Rośliny dość wysokie, odporność na wy-
leganie średnia. Odmiana wcześniej kło-
sząca i wcześniej dojrzewająca. Odpor-
ność na porastanie w kłosie przeciętna. 
Masa 1000 ziaren i wyrównanie dobre  
o niewielkim udziale pośladu; zawartość 
białka dość duża: ilość glutenu duża do 
bardzo dużej. Plenność dobra.
TURNIA – odmiana jakościowa (grupa 
A), o małej mrozoodporności i średniej 

zdrowotności. Rośliny wysokie, o dość 
małej odporności na wyleganie i późnym 
terminie dojrzewania. Ziarno o dużym 
MTZ, dobrze wyrównane, o średniej za-
wartości białka. Plenność dobra.
BATUTA – odmiana pszenicy chlebowej 
(grupa B) o bardzo dobrej zimotrwałości. 
Wyróżnia się dobrą odpornością na cho-
roby, szczególnie mączniaka prawdziwe-
go, choroby podstawy źdźbła i fuzariozę 
kłosów. Odmiana o średnio wczesnym 
terminie kłoszenia i dojrzewania. Masa 
1000 ziaren duża. Ziarno o dobrej war-
tości technologicznej. Plenność wysoka. 
Odmiana przydatna w siewach bezorko-
wych i monokulturze.
LEGENDA – odmiana jakościowa (gru-
pa A). Mrozoodporność dość duża. Od-
porność na mączniaka, rdzę brunatną 
i septoriozę plew duża, na septoriozę 
liści, fuzariozę kłosów i choroby podsta-
wy źdźbła dość duża. Rośliny wysokie 
do bardzo wysokich, o przeciętnej od-
porności na wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren 
dość mała, wyrównanie dość dobre. Od-
porność na porastanie w kłosie mała. 
Zawartość białka i ilość glutenu duża. 
Wydajność ogólna mąki dość duża. 
Plenność dość dobra.
 
 Badania przeprowadzone na 
odmianach pszenżyta ozimego pozwoli-
ły rekomendować do uprawy w naszym 
regionie następujące odmiany pszen-
żyta ozimego: Moderato, Witon, Gniew-
ko, Aliko, Hortensjo.
MODERATO – odmiana hodowli Dan-
ko o średniej mrozoodporności. Odpor-
ność na rdzę brunatną bardzo duża; na 
mączniaka duża do bardzo dużej, na 
rdzę źdźbłową, septoriozę liści i plew 
duża, na fuzariozę kłosów dość duża, 

Odmiany zbóż ozimych polecane 
do siewów jesiennych w rejonie sandomierskim

Zboża jesienne
Krystyna Klimont
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Materia organiczna jest jednym  
z podstawowych budulców 
gleby. W jej skład wchodzą 

obumarłe szczątki roślinne i zwierzęce 
oraz produkty ich rozkładu i wtórnej syn-
tezy związków próchnicznych. Głównymi 
źródłami materii organicznej w glebie są 
obumarłe części roślinne, które opadły 
podczas wegetacji roślin, resztki pożniw-
ne i korzenie roślin wyższych, obumarłe 
ciała makro i mezofauny, obumarłe mi-
kroorganizmy glebowe, nawozy natu-
ralne, nawozy zielone, poplony. Materia 
organiczna w glebie ulega ciągłym prze-
mianom, których charakter i nasilenie 
uzależnione jest od szaty roślinnej, dzia-
łalności mikroorganizmów i zwierząt gle-
bowych, warunków klimatycznych oraz 
właściwości fizykochemicznych gleby.
Procesy rozkładu materii organicznej 
możemy podzielić na dwa podstawowe  
kierunki: mineralizację i humifikację gle-
bowej materii organicznej. Szybkość mi-
neralizacji zależy od dostępu tlenu, tem-
peratury, składu chemicznego wyjścio-
wych substancji organicznych i innych. 
W warunkach tlenowych proces ten za-
chodzi szybciej i powstają proste związki 
mineralne CO2, H2O, NH3, a także jony 
SO4, HPO4, NO3 i inne. W warunkach 
beztlenowych zachodzi gnicie. Podczas 
gnicia oprócz produktów  pełnego utle-
nienia powstają  produkty niedotlenione 
takie jak: H2S, CH4 i inne. W ciągu 1-3 lat 

procesowi mineralizacji podlega 60-80% 
dostarczonej do gleby materii roślinnej. 
Humifikacja glebowej materii organicz-
nej jest procesem rozkładu materii or-
ganicznej połączonym z wytworzeniem 
swoistych związków próchnicznych cha-
rakterystycznych dla poszczególnych 
gleb. Uważa się, że proces humifikacji
przebiega w dwóch fazach:
▪  mikrobiologicznego rozkładu złożo-

nych związków wysokomolekular-
nych (lignina, błonnik, garbniki) do 
prostszych elementów budulcowych.

▪  syntezy substancji prostszych,  
w wyniku której powstają swoiste 
substancje próchniczne. Proces hu-
mifikacji ma charakter biochemiczny.
Biorą w nim udział zarówno enzymy 
wydzielane przez żywe mikroorgani-
zmy glebowe, jak i cały szereg reakcji 
chemicznych. Przebieg procesu hu-
mifikacji zależy od składu chemicz-
nego resztek organicznych i od wa-
runków środowiska wpływających na 
rozwój działalność mikroorganizmów 
glebowych. Próchnica jest więc kom-
pleksem złożonych związków orga-
nicznych, których skład elementarny 
znacznie różni się od produktów wyj-
ściowych. Obumarłe substancje or-
ganiczne, określane mianem próch-
nicy, dzieli się na dwie grupy:
• nieswoiste substancje próchnicz-

ne stanowią 10-15% ogólnej ma-

terii organicznej w glebie, w skład 
tej grupy wchodzą nierozłożone  
lub słabo rozłożone szczątki ro-
ślinne i zwierzęce oraz związki 
chemiczne będące wynikiem re-
syntezy prowadzonej przez orga-
nizmy glebowe. Należą tu m.in.: 
węglowodany, tłuszczowce, ami-
nokwasy, lignina, garbniki,

• swoiste substancje próchniczne 
stanowią 85-90% ogólnej ilości 
materii organicznej gleby. Należy 
do nich kompleks bezpostacio-
wych substancji o zabarwieniu od 
żółtego do czarnego. Nazywane 
są one próchnicą właściwą, hu-
musem  lub związkami próchnicz-
nymi. Wśród swoistych związków 
próchnicznych wyróżniamy frak-
cje kwasów fulwowych, kwasów 
huminowych oraz humin.

 Zawartość próchnicy w gle-
bach waha się w szerokich granicach 
(od 1-7% ). Najmniejsze ilości próchnicy 
występują w glebach brunatnych i bieli-
cowych wytworzonych z piasków, a naj-
większe w rędzinach, czarnoziemach, 
czarnych ziemiach i madach. Średnia 
zawartość próchnicy w glebach woj. 
świętokrzyskiego wynosi 1,83% i jest 
jedną z najniższych w kraju.
 Materia organiczna stanowi 
jeden z podstawowych czynników de-

Materia organiczna 
a żyzność gleby

na rynchosporiozę średnia; na choroby 
podstawy źdźbła dość mała. Rośliny wy-
sokie, odporność na wyleganie mała do 
bardzo małej i w warunkach intensywnej 
technologii odmiana ta wymaga skró-
cenia źdźbła. Termin kłoszenia i dojrze-
wania średni. Odporność na porastanie 
w kłosie przeciętna. Ziarno dobrze wy-
kształcone o dużej gęstości. Plenność 
bardzo dobra. Odmiana polecana na 
gleby średnie i słabe.
WITON – o odmiana o dość dużej mro-
zoodporności. Odporność na mącz-
niaka, rdzę źdźbłową, septoriozę liści  
i plew, rynchosporiozę i choroby podsta-
wy źdźbła średnia; na fuzariozę kłosów 
dość mała, na rdzę brunatną mała do 
bardzo małej. Rośliny przeciętnej wy-

sokości, odporność na wyleganie dość 
duża. Termin kłoszenia i dojrzewania 
dość wczesny. Odporność na porastanie 
w kłosie dość mała. Masa 1000 ziaren 
mała do bardzo małej, wyrównanie śred-
nie, zawartość białka duża. Plenność 
dość dobra.
GNIEWKO – odmiana typu półkarło-
wego o dobrej mrozoodporności i od-
porności na rdzę brunatną, mączniaka  
i septoriozę liści, mniejszej odporności 
na septoriozę plew i fuzariozę kłosów  
i choroby podstawy źdźbła. Termin kło-
szenia późny a dojrzewania średni. Za-
wartość glutenu w ziarnie zbliżona do 
pszenic jakościowych. Duża odporność 
na wyleganie. Odmiana idealna do pro-
dukcji mąki i chleba. Plonuje dobrze.

ALIKO – odmiana o wysokiej mrozo-
odporności i zimotrwałości. Odporność 
na łamliwość, choroby podstawy źdźbła 
i porastanie w kłosie dobra, Rośliny 
dość wysokie, o średniej odporności na 
wyleganie. Ziarno dobrze wypełnione  
o wysokiej MTZ i ciężarze objętościo-
wym, plonuje wysoko.
HORTENSJO – odmiana o wysokiej 
mrozoodporności. Odporność na rdzę 
źdźbłową i septoriozę plew duża, na 
rdzę brunatną i fuzariozę kłosów dość 
duża, na mączniaka i choroby podstawy 
źdźbła średnia, na rynchosporiozę dość 
mała. Rośliny wysokie o przeciętnej od-
porności na wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Plenność bardzo 
dobra.□
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cydujących o żyzności gleby. Spełnia 
ona różnorodne funkcje w kształto-
waniu fizycznych, fizykochemicznych,                        
i biochemicznych oraz biologicznych 
właściwości gleby.
▪ funkcja fizyczna – próchnica po-

prawia strukturę gleby, substancje 
próchniczne wpływają dodatnio na 
tworzenie się struktury agregatowej 
gleb poprawiając stosunki wodno-
-powietrzne. Próchnica działa jako 
lepiszcze strukturotwórcze powo-
dując sklejanie elementarnych czą-
stek masy glebowej w agregaty.  
Poprawia to zwięzłość gleb lekkich 
a zmniejsza zwięzłość gleb ciężkich. 
Związki próchniczne odznaczają się 
dużą pojemnością wodną. W stosun-
ku do swojej masy mogą zatrzymać 
3-5 krotnie więcej wody w formie do-
stępnej dla roślin. Ma to szczególne 
znaczenie na glebach lekkich. Duży 
wpływ ma próchnica na barwę gleby. 
Dzięki ciemnemu zabarwieniu próch-
nica silnie pochłania promieniowanie 
słoneczne poprawiając właściwości 
termiczne gleby.

▪  funkcja chemiczna i fizykochemiczna
– próchnica jest źródłem składników 
pokarmowych dla roślin (głównie N  
i P) oraz wpływa na właściwości fizy-
kochemiczne gleby. Związki próch-
niczne wpływają na zdolności sorb-
cyjne i kształtowanie się zasobności 
gleb w składniki pokarmowe. Swoiste 
związki próchniczne stanowią orga-
niczną część kompleksu sorbcyjne-
go. Pojemność sorbcyjna związków 
próchnicznych przewyższa 4-12 razy 
pojemność sorbcyjną koloidów mine-
ralnych. Związki próchniczne wpły-
wają na właściwości buforowe gleby, 
stabilizują odczyn gleby. Próchnica 
reguluje stężenie kationów Ca2+, 
Mg2+, NH4+, K+, H+ w roztworze 
glebowym przez ich uwalnianie lub 

sorbowanie. Próchnica odgrywa 
znaczącą rolę w gospodarce azo-
tem i fosforem W wyniku mineraliza-
cji związków próchnicznych stają się 
one dostępne dla roślin.

▪ funkcja biologiczna – próchnica 
wpływa na aktywność mikroflory 
i mikrofauny glebowej oraz na wzrost  
i rozwój roślin. Makro i mikroorga-
nizmy glebowe czerpią z próchnicy 
glebowej energię oraz niezbędne 
dla ich rozwoju składniki pokarmo-
we. Gleby zasobne w materię or-
ganiczną odznaczają się większą 
aktywnością biologiczną. Związki 
próchniczne wpływają także na pro-
cesy fizjologiczne roślin. Stwierdzono 
w nich wiele substancji wzrostowych 
takich jak auksyny, witaminy, kwasy 
organiczne. Substancje próchniczne 
mogą ograniczyć występowanie cho-
rób roślin dzięki silnemu namnażaniu 
mikroorganizmów glebowych, które 
są antagonistami fitopatogenów (zna-
czenie fitosanitarne). Związki próch-
niczne odgrywają rolę w dezaktywacji 
herbicydów, ich adsorbcji i rozkładowi 
przez mikroorganizmy glebowe.

 Zachowanie zawartości próch-
nicy na tym samym poziomie przez wiele 
lat w glebach zasobnych w ten składnik, 
jak i zwiększenie jej ilości w glebach lek-
kich, ubogich w próchnicę jest niezbęd-
ne do utrzymania środowiska glebowego 
w stanie zapewniającym należyty wzrost 
i rozwój roślin uprawnych. W glebach 
mineralnych do najważniejszych czyn-
ników regulujących zapasy materii orga-
nicznej należą takie zabiegi jak:
▪ ograniczenie mechanicznej uprawy 

roli,
▪ uprawa wieloletnich roślin motylko-

wych i traw,
▪ stosowanie nawozów naturalnych, 

nawozów zielonych,

▪ stosowanie glinowania i iłowania 
gleb lekkich,

▪ utrzymanie stosunkowo dużej po-
jemności wodnej.

 Wpływ użytkowania gleby oraz 
ilość stosowanych nawozów organicz-
nych przedstawia się w postaci tzw. 
współczynników reprodukcji lub degra-
dacji glebowej materii organicznej.

Współczynnik reprodukcji (+) lub  
degradacji (-) odpowiada ilości materii 
organicznej, o jaką gleba zostanie wzbo-
gacona (+) lub zubożona (-) w wyniku 
jednorocznej uprawy danej rośliny na  
1 ha lub też wzbogacona w wyniku  
zastosowania 1t na ha suchej masy  
nawozów organicznych.

 Roślinami najbardziej zuboża-
jącymi zasoby materii organicznej w gle-
bie są okopowe i kukurydza, natomiast 
rośliny motylkowate i ich mieszanki z tra-
wami w największym stopniu wzbogaca-
ją glebę w materię organiczną. W przeli-
czeniu na 1t suchej masy w największym 
stopniu wzbogaca glebę w materię orga-
niczną obornik, w najmniejszym słoma. 
Znając więc  udział poszczególnych grup 
roślin w zmianowaniu oraz rodzaj i dawki 
nawozów organicznych można wyliczyć 
bilans materii organicznej dla całego 
zmianowania i całego gospodarstwa. 
Mając na uwadze utrzymanie żyzności 
gleby na wysokim poziomie, bilans taki 
powinien mieć wartość dodatnią.□

Literatura:
-  „Chemia Rolna - podstawy teore-

tyczne i praktyczne” Wydawnictwo 
SGGW-AR.

-  „Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej” 
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

technologia

Tabela 1. Współczynniki reprodukcji i degradacji glebowej substancji organicznej (Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej 2002)

Roślina lub nawóz organiczny Jednostka
Współczynnik reprodukcji (+) lub degradacji (-) dla gleb
lekkie średnie ciężkie czarne ziemie

Okopowe 1 ha - 1,26 - 1,40 - 1,54 - 1,02
Kukurydza 1 ha - 1,12 - 1,15 - 1,22 - 0,91

Zboża,oleiste 1 ha - 0,49 - 0,53 - 0,56 - 0,38
Strączkowe 1 ha + 0,32 + 0,35 + 0,38 + 0,38

Trawy w polu 1 ha + 0,95 + 1,05 + 1,16 + 1,16
Motylkowe, mieszanki 1 ha +1, 89 + 1,96 + 2,10 + 2,10

Obornik 10 t + 0,70
Gnojowica 10 t + 0,28

Słoma 10 t + 1,80
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Główne kierunki wykorzystania 
środków w ramach działania 
121 Modernizacja gospodarstw 

rolnych w powiecie ostrowieckim oraz 
tendencje wykorzystania środków w sto-
sunku do lat ubiegłych.
 W kwietniu 2009 roku ARiMR 
przeprowadziła długo oczekiwany przez 
rolników nabór wniosków na działanie 
„Modernizacje gospodarstw rolnych”, 
będących kontynuacją działania w ra-
mach SPO 2004-2006 „Inwestycje w go-
spodarstwach rolnych”. W ramach tego 
naboru rolnicy z województwa świę-
tokrzyskiego wykorzystali ponad 90% 
przyznanego limitu. 
 Pozwala to przeprowadzić 
pierwsze podsumowania. W ramach 
naboru w powiecie ostrowieckim rolni-
cy złożyli około 43 wnioski1, co stanowi 
niespełna 4% sumy w województwie.  
Z tego w PZD w Ostrowcu Św. opra-
cowano 17 wniosków na łączną kwo-
tę inwestycji netto ponad 3130 tys. zł. 
Planowany łączny zwrot wyniesie nie-
malże 1480 tys. zł. Analizując, co jest 
przedmiotem inwestycji, zauważamy,  
że dominują inwestycje o charakterze 
mieszanym. Jest to kontynuacja ogólne-
go trendu zaobserwowanego w działa-
niu SPO „Inwestycje w gospodarstwach 
rolnych”. Obrazuje to poniższy wykres. 
 Znacząco natomiast zmieniła 
się układ, jeśli chodzi o typ produkcji 
gospodarstw wnioskujących o wsparcie. 
W latach 2004 - 2005 68% stanowiły 
gospodarstwa zwierząt nieposiadające,  
w tym 26% gospodarstwa ogrodnicze.  
W naborze 2009 r. tendencja uległa 
znacznemu odwróceniu; 59% gospo-
darstw prowadzi produkcję zwierzęcą 
(41% typu mieszanego, 18% gospo-
darstwa ukierunkowane), a 24% gospo-
darstw zajmuje się jedynie uprawami 
polowymi; 18% stanowią gospodarstwa 
sadownicze. Przyczyn tego stanu rzeczy 
jest kilka. Po pierwsze – rolnicy prowa-
dzący produkcję zwierzęcą nie muszą 
posiadać w momencie wnioskowania bu-
dowli do składowania nawozów natural-
nych. Po drugie – część wnioskodawców 
wykorzystała czas poprzedzający nabór 
na przeprowadzenie dostosowania swo-
ich gospodarstw, a głównie budynków 
inwentarskich do wymogów. Niekorzyst-
ny układ czynników ekonomicznych  
i pogodowych wpłynął na zmniejszenie 
możliwości inwestycyjnych gospodarstw 
sadowniczych. Ponadto ograniczenie 
listy gatunków roślin sadowniczych, do 
których realizowane są dopłaty, spowo-
dowało również spadek zainteresowania 
nasadzeniem nowymi plantacjami. 

 Utrzymała się ogólna tenden-
cja, że dominują rolnicy składający wnio-
ski po raz kolejny. W tym naborze było 
to jedenastu rolników, natomiast dwaj 
wnioskodawcy są beneficjentami działa-
nia PROW 112 – Wsparcie dla Młodych 
Rolników. Widać natomiast tendencje 
do prowadzenia zakupów o charakterze 
kompleksowym. Znacząco spadła liczba 
wniosków, w których ciągnik był jedynym 
przedmiotem planowanej inwestycji,  
co było bardzo częste przy poprzednich 
naborach. W ramach obecnego nabo-
ru dominował zakup ciągnika razem ze 
sprzętem, który ma z nim współpraco-
wać.  Znacząco spadła również liczba 
wniosków dotyczących zakupu kombaj-
nów zbożowych. Jednakże w tym przy-

padku główną przyczyną jest ogranicze-
nie możliwości zakupu sprzętu używa-
nego maksymalnie do pięciu lat. Powo-
duje to, że w sytuacji dużej niepewności  
na rynku zbóż oraz ciągle pogarszają-
cej się relacji przychodów do kosztów 
uprawy, zakup takiego kombajnu jest 
nieracjonalny z uwagi na znaczny kosz. 
Analizując inwestycje o charakterze 
budowlanym, zauważyć można całko-
wite odejście od wznoszenia budynków 
inwentarskich (w latach ubiegłych ich 
udział był i tak stosunkowo niewielki). 
Dominują inwestycje związane z prze-
chowalnictwem (silosy zbożowe, prze-
chowalnie owoców) oraz z grodzeniem 
sadów, jak również z budową placów 
manewrowych.

Tendencje i kierunki 
w modernizacji 
gospodarstw rolnych 
w powiecie 
ostrowieckim Artur Pałka
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 Z powyższych wyliczeń widać, 
że zmienił się typ gospodarstwa wniosku-
jącego o wsparcie. Wynika to ze zmian 
prawnych związanych z zasadami na-
boru i z koniunktury rynkowej. Ponadto 
inwestycje mają charakter bardziej kom-
pleksowy. Duża niepewność na rynku 
produktów zwierzęcych powoduje brak 
inwestycji produkcyjnych o charakterze 
budowlanym.□
1 Szacunek na podstawie numerów NIP zgod-
nie z listą ustalającą kolejność rozpatrywania 
wniosków ustalonej w dniu 26.05.2009 roku.
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Na rynku rolnym w lipcu, w porów-
naniu z czerwcem br., odnotowa-
no w skupie spadek cen psze-

nicy i żyta (odpowiednio o blisko 3%  
i ponad 8%), żywca wołowego (o ponad 
2%) i mleka (o blisko 1%). Wzrosła na-
tomiast nieco cena żywca wieprzowego 
(o 0,4%). W obrocie targowiskowym od-
notowano niewielki wzrost cen: pszeni-
cy (o 0,3%), żywca wołowego (o blisko 
1%) i prosiąt z przeznaczeniem na chów  
(o ponad 0,5%). Spadła natomiast cena 
żyta i żywca wieprzowego (o ok. 1%)  
- podał Główny Urząd Statystyczny. 
 W odniesieniu do lipca ub. roku 
zarówno w skupie, jak i na targowiskach 
odnotowano spadek cen zbóż (odpo-
wiednio: pszenicy o ponad 24% i prawie 
39%, żyta o ponad 36% i ponad 41%), 
a także mleka w skupie (o ponad 12%). 
Wzrosła natomiast cena żywca wołowe-
go (odpowiednio o ponad 18% i 10%) 
i wieprzowego (odpowiednio o blisko 
14% i 12%). Wyższa niż w analogicz-
nym okresie ubiegłego roku była cena 
skupu drobiu rzeźnego (o blisko 6%)  
i cena targowiskowa prosiąt na chów  
(o ponad 85%).
 Ceny pszenicy w skupie obni-
żyły się o 2,9% w porównaniu z poprzed-
nim miesiącem (średnio do 52,28 zł/dt)  
i były o 24,2% niższe niż w analogicz-

nym okresie ub. roku. Na targowiskach 
za 1 dt pszenicy płacono 57,11 zł, tj.  
o 0,3% więcej niż przed miesiącem,  
ale o 38,8% mniej niż przed rokiem.
 Za żyto w skupie płacono 35,27 
zł/dt, tj. o 8,5% mniej w porównaniu do 
poprzedniego miesiąca i o 36,6% mniej 
niż w tym samym okresie ub. roku. W ob-
rocie targowiskowym ceny żyta obniżyły 
się w stosunku do czerwca br. o 1,4% 
(średnio do 45,11 zł/dt) i były niższe niż 
w lipcu ub. roku aż o 41,5%.
 W lipcu za ziemniaki w skupie 
płacono 46,81 zł/dt, tj. o 24,1% mniej 
niż przed miesiącem i o 7,8% mniej niż 
przed rokiem. W obrocie targowisko-
wym ceny ziemniaków 
jadalnych wczesnych 
wynosiły 89,97 zł/dt i 
były o 26,6% niższe niż  
w analogicznym okresie 
ub. roku.
 Ceny żywca wie-
przowego w skupie wyno-
siły 5,08 zł/kg i były wyż-
sze o 0,4% w porównaniu 
z poprzednim miesiącem  
i o 13,9% wyższe w po-
równaniu z lipcem ub. 
roku. Na targowiskach 
za 1 kg żywca wieprzo-
wego płacono 4,78 zł, tj. 
o 0,6% mniej niż przed 

miesiącem, ale o 11,7% więcej niż przed 
rokiem.
 W porównaniu do czerwca,  
w lipcu br. poprawiła się relacja cen sku-
pu żywca wieprzowego do targowisko-
wych cen żyta (odpowiednio z 11,1 do 
11,3), a także relacja cen skupu żywca 
wieprzowego do targowiskowych cen 
jęczmienia (odpowiednio z 9,6 do 9,8).
 Za prosię w obrocie targowisko-
wym płacono 187,74 zł/szt., tj. o 0,6% 
więcej niż przed miesiącem i o 85,5% 
więcej niż przed rokiem.
 W lipcu br. ceny skupu żywca 
wołowego obniżyły się do 4,78 zł/kg,  
tj. o 2,3% w stosunku do poprzedniego 
miesiąca, ale wzrosły o 18,6% w od-
niesieniu do analogicznego okresu ub. 
roku. Ceny bydła rzeźnego w obrocie 
targowiskowym wynosiły 4,81 zł/kg i były 
o 0,8% wyższe niż przed miesiącem  
i o 10,6% wyższe w porównaniu z lipcem 
ub. roku.
 Ceny skupu drobiu rzeźnego 
spadły do 3,99 zł/kg, tj. o 0,2% w po-
równaniu do poprzedniego miesiąca,  
ale były o 5,7% wyższe w stosunku  
do analogicznego okresu 2008 r.
 Za 1 hl mleka płacono w sku-
pie 85,77 zł, tj. o 0,7% mniej niż przed 
miesiącem i o 12,1% mniej niż przed  
rokiem.□

Ceny 
produktów rolnych 
w lipcu 2009

Jadwiga Bastrzyk

ekonomika
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Ceny targowiskowe w woj. świętokrzyskim

Ryszard Śmiechowski

opracowano na podstawie 
cen zebranych 

przez doradców 
ŚODR Modliszewice

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim 
(w okresie 10.08.09 r. - 04.09.09 r.) w zł

Produkt Jedn. 10-14.08.09 17-21.08.09 24-28.08.09 31.08-04.09.09 Średnia cena 
(10.08.09-04.09.09)

Jęczmień dt 37,68 38,11 38,09 37,55 37,96
Owies dt 34,20 32,50 32,14 32,57 32,95
Pszenica dt 41,14 42,33 41,27 41,00 41,58
Pszenżyto dt 37,17 36,50 35,88 36,50 36,52
Żyto dt 32,43 34,88 33,50 32,31 33,60
Ziemniaki  (hurt) dt 48,47 44,69 42,00 41,13 45,05
Ziemniaki  (detal) kg 0,84 0,74 0,74 0,79 0,77
Cielęta do 100 kg kg 9,80 10,75 10,00 9,70 10,18
Krowa mleczna szt 3030,0 3066,0 3030,0 2950,00 3042,0
Prosięta para 396,67 398,88 394,50 385,00 396,68
Żywiec wieprzowy kg 5,16 5,03 5,04 4,98 5,08
Żywiec wołowy kg 5,60 5,52 5,52 5,73 5,55
Jaja szt 0,45 0,46 0,45 0,45 0,45
Buraki ćwikłowe kg 1,25 1,28 1,16 1,25 1,23
Brokuły szt 2,45 2,38 2,40 2,21 2,41
Cebula kg 1,68 1,55 1,57 1,48 1,60
Fasola drobna kg 4,42 4,42 4,69 4,25 4,51
Fasola gruba kg 5,23 5,60 5,58 5,13 5,47
Kalafiory szt 2,27 2,36 2,98 2,53 2,54
Kapusta biała szt 1,19 1,54 1,31 1,27 1,35
Kapusta czerwona szt 1,45 1,60 1,43 1,54 1,49
Kapusta kwaszona kg 1,95 1,95 1,95 1,97 1,95
Marchew kg 1,60 1,62 1,54 1,56 1,59
Ogórki kg 2,05 2,16 2,19 2,27 2,13
Papryka kg 3,58 4,19 3,55 3,86 3,77
Pietruszka korzeń kg 4,39 3,83 4,25 3,37 4,16
Pomidory kg 2,98 2,83 2,63 2,49 2,81
Pory szt 1,16 1,22 1,25 1,33 1,21
Rzodkiewka pęczek 1,04 2,01 0,85 0,70 1,30
Sałata głowiasta szt 1,26 1,21 1,09 1,07 1,19
Selery kg 3,20 2,86 3,11 2,66 3,06
Jabłka konsumpcyjne kg 1,82 1,75 1,67 1,59 1,75
Śliwki kg 1,85 1,96 1,72 1,77 1,84
Mak kg 8,12 7,18 8,08 7,63 7,79
Koncentrat dla tuczników dt 193,33 195,00 195,00 194,33 194,44
Prestarter dt 191,67 200,00 193,33 184,67 195,00
Mieszanka dla krów dt 155,83 154,17 157,50 154,17 155,83

Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy 
Rynek Hurtowy i ceny u producentów)

Produkt Jedn. Sandomierz
10.08.09 17.08.09 24.08.09 31.08.09

Buraki ćwikłowe kg 0,45 0,45 0,45 0,45
Cebula kg 1,05 0,85 0,80 0,85
Kapusta biała szt 1,00 1,25 1,10 0,85
Marchew kg 0,90 0,85 0,90 0,85
Ogórki kg 1,90 1,60 1,75 1,30
Pomidory kg 1,75 1,60 1,75 1,80
Jabłka konsumpcyjne kg 1,60 1,25 1,15 1,05

Produkt Jedn. Producenci (woj. świętokrzyskie)
03-09.08.09 10-16.08.09 24-30.08.09

Buraki ćwikłowe kg 0,40 0,40 0,41
Cebula kg 0,91 0,90 0,77
Papryka kg 3,11 2,61 2,60
Ogórki kg 1,58 2,14 1,90
Pomidory kg 1,60 1,10 1,01
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Produkcja ziemniaków metodami 
ekologicznymi ma na celu uzy-
skanie plonu o wysokich walorach 

odżywczych nieskażonych syntetyczny-
mi nawozami mineralnymi i chemiczny-
mi środkami ochrony roślin. Agrotechni-
ka powinna dążyć do utrzymywania lub 
podwyższanie urodzajności gleby wyko-
rzystując zasoby w postaci resztek po-
żniwnych, nawozów naturalnych i roślin 
poplonowych zwiększających żyzność 
gleby, pojemność sorpcyjną i zdolność 
dłuższego utrzymywania wody w glebie. 
Wszelkie prace maszynowe muszą być 
bezwzględnie podporządkowane wy-
maganiom roślin. Doświadczenia polo-
we wykazały, że w produkcji ekologicz-
nej uzyskiwano niższe plony o 15-50%  
w porównaniu do uprawy integrowanej 
lub intensywnej. Różnica w plonach 
może niewielka, jeśli stosować się bę-
dzie właściwe odmiany i nowoczesne 
ekologiczne zasady agrotechniki.

Warunki glebowe, stanowisko 
i dobór odmian

 Produkcja ekologiczna ziem-
niaków powinna być prowadzona na 
glebach średnio zwięzłych o średniej 
lub wysokiej zasobności w przyswajalny 
fosfor, potas i magnez. Optymalna kwa-
sowość gleby określana wskaźnikiem 
pH w H2O powinno wynosić granicach 
5,5-6,5, a zawartość części spławianych 
w warstwie ornej 21-35%. Gleby lek-
kie V i VI klasy bonitacyjnej z uwagi na 
niewłaściwe stosunki wodne oraz gleby 
ciężkie gliniaste, ilaste i podmokłe nie 
nadają się do ekologicznej uprawy ziem-

niaka. Ziemniaki uprawiane metoda-
mi ekologicznymi powinny przychodzić  
w zmianowaniu na to samo pole raz na 
4-5 lat, a najlepszym przedplonem będą 
rośliny motylkowe, strączkowe i zboża 
wcześnie zebrane z pola. Niewłaściwym 
przedplonem jest kukurydza, rzepak, 
trawy i buraki cukrowe, które obniżają  
w silnym stopniu strukturę gleby i uro-
dzajność. Bardzo dobrym przedplonem 
są międzyplony gorczycy, peluszki, fa-
celii czy łubinu wysiewanych na pod-
orywkę tuż po zbiorze zbóż. Przedplony 
te zapobiegają wymywaniu składników 
mineralnych, ograniczają rozprzestrze-
nianie się chwastów, wzbogacają glebę 
w masę organiczną i składniki mineral-
ne niezbędne do wegetacji ziemniaka. 
Szczególnie zalecane są niektóre od-
miany gorczycy białej (Matex, Sivolla, 
Martegina), których wydzieliny korze-
niowe powodują biologiczną redukcję 
szkodników glebowych w tym agresyw-
nego mątwika ziemniaczanego.
 Niezależnie od kierunku użyt-
kowania ziemniaków uprawianych eko-
logicznie bardzo ważną rolę odgrywa 
dobór właściwej odmiany. Odmiany 
powinny charakteryzować się szybkim 
tempem narastania plonu handlowego 
i podwyższoną odpornością na zarazę 
ziemniaka, rizoktoniozę i choroby wiru-
sowe powodujące degenerację roślin 
oraz wyraźne obniżki plonu. Odmiany do 
produkcji ekologicznej powinny wykazy-
wać się wysoką plennością i mniejszymi 
wymaganiami glebowymi i nawozowymi. 
Szybkie tempo początkowego wzrostu  
i rozwoju przy optymalnym zagęszcze-
niu plantacji ogranicza rozprzestrzenia-
nie się chwastów i ułatwia mechaniczne 

ich zniszczenie. Wczesne gromadze-
nie plonu bulw zmniejsza straty, jakie 
mogą powstać przy wczesnym pojawie-
niu się zarazy ziemniaka na odmianach  
o niższej odporności genetycznej. Przy 
uprawie odmian wczesnych na wczesny 
zbiór, podatnych na zarazę ziemniaka, 
bardzo ważne znaczenie ma ich dodat-
nia reakcja na podkiełkowanie sadze-
niaków, które zarówno przy uprawie pod 
osłonami, jak i w odkrytym polu powo-
duje przyspieszenie terminu sadzenia, 
wcześniejsze wschody i szybsze gro-
madzenie plonu. Do odmian jadalnych 
o mniejszych wymaganiach glebowych 
i nawozowych zalecanych do uprawy 
ekologicznej należą: Bila, Bard, Orlik, 
Vineta, Velox, Bryza, Korona, Oman, 
Owacja, Medea, Niagara i Zeus, a ze 
skrobiowych: Bzura, Gandawa, Hinga, 
Sekwana i Ślęza. 

Jesienna i wiosenna uprawa roli, 
i nawożenie

 W ekologicznej uprawie ziem-
niaka w celu zwiększenia urodzajności 
gleby należy przed orką przedzimową 
lub przed wiosenną uprawą roli zasto-
sować Użyźniacz Glebowy Max w for-
mie oprysku w dawce 1 l/ha w 200-400 
l wody. Mikroorganizmy w nim zawarte 
przyspieszają rozkład resztek pożniw-
nych i poplonów, przywracają glebie 
strukturę gruzełkowatą, zwiększają wy-
korzystanie składników mineralnych, 
a szczególnie fosfor z trudno rozpusz-
czalnych zasobów glebowych, przez co 
zmniejsza się zapotrzebowanie roślin 
na składniki mineralne, oraz wpływają 
na wzrost plonów ziemniaka i poprawę 
jego jakości. Gleba staje się żyźniejsza, 
poprawia się jej struktura, wchłanianie  
i magazynowanie wody. Użyźniacz Gle-
bowy Max zawiera także bakterie azoto-
bakter wiążące wolny azot z powietrza 
glebowego, co dodatkowo zaopatruje 
glebę i rośliny w plonotwórcze składniki. 
Badania wykazały wzrost plonu ziem-
niaków od 12,2-15,0%, a bulw dużych  
o 20,3% do obiektów kontroli. Użyźniacz 
Glebowy Max można stosować jesienią 
na rozdrobnioną słomę po kombajnie, 
międzyplony gorczycy, facelii, pelusz-
ki przed przyoraniem lub wiosną przed 
uprawą roli.
 W ekologicznej uprawie ziem-
niaka duże znaczenie odgrywa po-
żniwne lub jesienne głęboszowanie 
gleby, szczególnie w regionach o nie-
dostatecznej ilości opadów w okresie 
wegetacji. Powoduje ono spulchnienie 

Ekologiczna
produkcja ziemniaków
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i rozluźnienie warstwy podornej gle-
by bez jej wydobycia na powierzchnię. 
Zabieg ten likwiduje podeszwę płużną, 
sprzyja głębszemu ukorzenieniu się ro-
ślin, poprawia stosunki wodne w glebie  
i umożliwia wykorzystanie przez rośli-
ny w większym stopniu ze składników 
mineralnych wymytych do głębszych 
warstw gleby. Głęboszować można bez-
pośrednio ściernisko po zebraniu słomy 
(przed podorywką) lub na 1-2 tygodnie 
przed orką przedzimową na głębokość 
45-50 cm na glebach lżejszych i do 50-
-60 cm na glebach ciężkich. Zwyżki plo-
nów ziemniaka w wyniku głęboszowania 
wynosiły w latach o normalnych warun-
kach pogodowych ok.10%, a w latach  
o niedostatecznej ilości opadów w okre-
sie wegetacji do 30%. W okresie do koń-
ca października w regionie świętokrzy-
skim wskazane jest wykonanie orki na 
głębokość 25-35 cm.
 W produkcji ziemniaka meto-
dami ekologicznymi bardzo ważną rolę 
odgrywa nawożenie obornikiem, a pod 
ziemniaki przemysłowe również gnojo-
wicą. Obornik wprowadza do gleby ma-
kro i mikroskładniki, jest źródłem zwięk-
szania się zawartości próchnicy w glebie 
poprawiającym jej biologiczne i fizyko-
-chemiczne właściwości. Substancja 
organiczna gleby wzmaga działalność 
mikroflory glebowej, która jest w stanie
zaabsorbować biologicznie azot i inne 
związki mineralne występujące niekiedy 
w nadmiarze w glebie. Korzystny wpływ 
obornika na plonowanie roślin następ-
czych trwa przez 4-5 lat. 
 Nawożenie obornikiem wpływa 
na ograniczenie rozprzestrzeniania się 
chorób i szkodników ziemniaka. W spo-
sób bezpośredni lub pośredni zwiększa 
odporność na rizoktoniozę, czarną nóż-
kę, fuzariozę i mątwika. Doświadczenia 
wykazały, że nawożenie obornikiem 
zwiększa odporność bulw na uszkodze-
nia mechaniczne podczas zbioru, ob-
niża straty w okresie przechowywania, 
zmniejsza ciemnienie miąższu i popra-
wia walory smakowe ziemniaków.
 Liczne doświadczenia polowe 
wykazały, że zastosowanie obornika je-
sienią daje o 3,0-5,0 t/ha wyższe plony 
ziemniaków niż podobna dawka zasto-
sowana wiosną. Wpływa na większe 
wykorzystanie składników mineralnych, 
dotrzymanie optymalnego terminu sa-
dzenia, ułatwia prace sadzarek przy 
mniejszym zużyciu paliwa i zmniejsza 
zachwaszczenie plantacji. 
 W gospodarstwach stosują-
cych ekologiczne zasady produkcji, aby 
utrzymać największe zasoby wilgoci w 

glebie należy wczesną wiosną dokonać 
bronowania lub płytkiego kultywatoro-
wania pola celem zniszczenia skorupy, 
przerwania parowania wody i przyspie-
szania jej ogrzewania. Następnie należy 
zastosować dozwolone w ekologicznej 
uprawie nawozy mineralne w postaci 
kizerytu na glebach o małej zawartości 
magnezu, fosforyty mielone na glebach 
ubogich w fosfor i siarczanu potasu na 
glebach z niedoborem potasu.
 Właściwej uprawy gleby  
z wymieszaniem uprzednio wysianych 
nawozów dokonać na kilka dni przed 
planowanym sadzeniem agregatem 
uprawowym składającym się z kultywa-
tora wąskozębnego z wałem strunowym 
na głębokość 12-14 cm. Na glebach 
zwięzłych najlepsze efekty uzyskuje się 
agregatami aktywnymi: broną wirnikową 
z wałem zębatym, broną wahadłową z 
wałem prętowym lub glebogryzarką z 
wałem strunowym. Kierunek pracy przy 
jednorazowych przejazdach powinien 
być zgodny z kierunkiem sadzenia.

Przygotowanie sadzeniaków i mecha-
niczne sadzenie

 Przygotowanie sadzeniaków 
do mechanicznego sadzenia polega na 
rozsortowanie ich na 3 frakcje o średnicy 
30-40 mm, 40-50 mm i 50-60 mm z jed-
noczesnym usunięciem bulw uszkodzo-
nych i porażonych chorobami. Następ-
nie w zależności od kierunku przezna-
czenia należy sadzeniaki pobudzić lub 
podkiełkować, jeśli będą przeznaczone 
na wczesny zbiór.
 Optymalny termin sadzenia po-
zwala na głębsze ukorzenienie się roślin, 

umożliwia lepsze wykorzystanie zimo-
wych zapasów wody oraz składników 
mineralnych, przesuwa wegetację na ko-
rzystniejszy okres dłuższych dni i zmniej-
sza szkody spowodowane przez zarazę 
ziemniaka. Optymalnym terminem sa-
dzenia dla regionu świętokrzyskiego jest 
II i III dekada kwietnia. Opóźnienie sadze-
nia ziemniaków w uprawach ekologicz-
nych o 2 tygodnie w stosunku do terminu 
optymalnego obniża plony o 5-7%, o 4 
tygodnie – 15-20%, a o 6 tygodni to straty 
plonu o 40-55%, powoduje także zdrob-
nienie bulw i obniżkę zawartości skrobi. 
 Gęstość sadzenia w rzędzie za-
leży od wielkości sadzeniaka, zasobności 
gleby, szerokości międzyrzędzi i kierunku 
użytkowania ziemniaków i powinna wyno-
sić od 18 cm przy uprawie na sadzeniaki 
do 60 cm przy uprawie ziemniaków do 
przetwórstwa spożywczego na frytki. Za-
lecana rozstawa międzyrzędzi – 75 cm;  
przy uprawie na wczesny zbiór – 67,5 cm.
 Obsada roślin w zależności 
od wielkości sadzeniaka, jakości gleby  

i kierunku użytkowania powinna wynosić: 
30-35 tys./ha na frytki, 40-50 tys./ha na 
jadalne i skrobiowe, 50-60 tys./ha przy 
uprawie na wczesny zbiór i 60-90 tys./ha 
przy uprawie na sadzeniaki. Optymalna 
głębokość sadzenia 6-10 cm w stosun-
ku do wyrównanej powierzchni gleby,  
a wysokość przykrycia 4-6 cm. Zalecany 
kierunek sadzenia północ – południe.
 Sadzeniaki podkiełkowane po-
winny być sadzone sadzarkami półauto-
matycznymi lub automatycznymi taśmo-
wo czerpakowymi, natomiast sadzeniaki 
pobudzone sadzarkami automatyczny-
mi: łańcuchowo czerpakowymi, taśmowo 
czerpakowymi lub taśmowo palcowymi.

ekologia
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Pielęgnacja ziemniaków i nawadnia-
nie oraz ochrona przed szkodnikami 
i chorobami 

 Celem pielęgnacji ziemniaków 
jest zwalczanie chwastów, spulchnie-
nie gleby i ukształtowanie właściwych 
kształtów redlin, sprzyjających tworzeniu 
stolonów i dużej masy bulw. W produk-
cji ekologicznej stosowane są wyłącznie 
mechaniczne zabiegi od sadzenia do 
okresu zwarcia rzędów. Zastosowanie 
wypalania chwastów po wschodach 
ziemniaka z różnych względów okazało 
się mało efektywne, a niekiedy nawet 
szkodliwe.
 Do pielęgnacji stosuje się róż-
nego rodzaju pielniki, brony chwastow-
niki, obsypniki uniwersalne oraz bierne 
lub aktywne obsypniki z formowaniem 
redlin. W okresie po sadzeniu do wscho-
dów ziemniaka w uprawie ekologicznej 
zaleca się 2-3 krotne zabiegi pielnikiem  
i obsypnikiem z pełnym wyposażeniem, 
a po wschodach do zwarcia międzyrzę-
dzi dokonanie 2-3 zabiegów obsypni-
kiem po zdjęciu spulchniaczy i zgrzebeł 
z prędkością 3-5 km/h. 
 Jeśli wilgotność gleby na głę-
bokości 10 cm w redlinach obniży się 
poniżej 60% polowej pojemności wod-
nej, szczególnie w okresie początku 
stolonizacji i tuberyzacji i są miejsco-
we możliwości dostępu do źródeł wody 
(rzeka, staw, jezioro, studnia głębinowa) 
wskazane jest nawadnianie plantacji. 
Brak wilgoci w glebie w tym okresie jest 
główną przyczyną powstawania parcha 
zwykłego, rdzawej plamistości, pusto-
watości, pękania bulw i spadku plonów.
Dawki zraszające wody, powinny wyno-
sić 15-20 mm raz w tygodniu przez okres 
3-4 godzin, a w przypadku głębokiej su-
szy na glebach lżejszych 2 krotnie. Za-
biegi deszczowania dokonywać późnym 
wieczorem lub nocą przy niższej tem-
peraturze powietrza przy pomocy desz-
czowni szpulowych, a na bardzo dużych 
plantacjach deszczowni mostowych.
 Ekologiczna technologia pro-
dukcji zakazuje stosowania chemicz-
nych środków ochrony ziemniaka przed 
szkodnikami i chorobami. Dlatego na-
leży stosować środki profilaktyczne 
i agrotechniczne zapobiegające roz-
przestrzenianie się szkodników i chorób 
oraz biologiczne dozwolone w produk-
cji ekologicznej. Do zwalczania stonki 
ziemniaczanej zastosować przy niższej 
temperaturze powietrza, oprysk bakte-

ryjnym preparatem Nowodor na larwy 
L1 i L2. Na plantacjach nasiennych do-
datkowo opryski olejami mineralnymi 
i selekcje negatywne usuwając krzaki 
porażone wirusami, z objawami czarnej 
nóżki i silnej rizoktoniozy wraz z bulwami 
macierzystymi i potomnymi. Do selekcji 
stosować wózki akumulatorowe lub spa-
linowe wyposażone w rozdzielacze łęcin 
przed kołami i przyczepkę. Do zwalcza-
nia zarazy ziemniaka stosować wg sy-
gnalizacji 3-krotnie oprysk Miedzianem 
50, a przy dużej presji zarazy i silnego 
porażenia części nadziemnej przepro-
wadzenia mechanicznego niszczenia łę-
cin, aby nie powiększać porażenia bulw.

Przygotowanie plantacji ziemniaków 
do zbioru i zbiór mechaniczny

 Zniszczenie łęcin przyspiesza 
dojrzewania bulw, których naskórek sta-
je się elastyczny, bardziej odporny na 
uszkodzenia mechaniczne. Uzyskuje się 
większe wydajności maszyn i zmniejsza 
się zużycie paliwa podczas zbioru.
 W produkcji ekologicznej nie-
dozwolone są środki chemiczne do 

desykacji plantacji. Do przygotowania 
plantacji do zbioru należy zastosować 
2-, 4- i 6-rzędowe rozdrabniacze łęcin, 
Rozdrabnianie łęcin wykonać u odmian 
wczesnych na 1 tydzień przed wykopka-
mi, odmian średnio wczesnych 2 tygo-
dnie, a średnio późnych i późnych 2-3 
tygodnie przed zbiorem.
 Na plantacjach nasiennych 
lub ziemniakach przeznaczonych do 
konsumpcji lub przetwórstwa u odmian 
średnio późnych i późnych wskazane 
jest, aby po mechanicznym zniszcze-
niu łęcin rozdrabniaczem – zastoso-
wać 2- lub 4-rzędowy podcinacz redlin. 
Maszyna ta podnosi na chwilę podcię-
te lemieszem redliny z krzakami lekko 
wstrząsając, następnie pozostawia  
w miejscu podcięcia, ugniatając kołami 
kopiującymi, przerywa system korze-
niowy i powoduje szybkie zamieranie 
resztek krzaka, co ułatwia dojrzewanie 
bulw i kruszenie stolonów.
 Na małych plantacjach więk-
szość rolników zbiera ziemniaki kopacz-
kami wibracyjnymi lub przenośnikowy-
mi Natomiast na większych plantacjach 
zbioru dokonuje się kopaczkami ze sto-
łem przebierczym z jednoczesnym wo-
reczkowaniem, etykietowaniem i waże-
niem lub kombajnami jednorzędowymi 
z platformą i workownicami. 
 Odmiany ziemniaka zbierane 
w pełnej dojrzałości na cele jadalne lub 
do przetwórstwa spożywczego na za-
opatrzenie jesienno-zimowe kopiemy 
po uprzednim mechanicznym zniszcze-
niu naci w zależności wielkości plantacji 
kopaczkami wibracyjnymi, przenośniko-
wymi lub kombajnami, w sposób bezpo-
średni lub dwufazowy.
 Lepszą jakość ziemniaków przy 
mniejszych uszkodzeniach bulw, gwa-
rantujących mniejsze straty w okresie 
przechowywania uzyska się, jeśli zbioru 
dokonujemy podczas suchej i ciepłej po-
gody przy temperaturze powietrza > 100 
C i wilgotności gleby < 12%. 
 Plony z plantacji ekologicznych 
mogą być na tym samym poziomie jak 
na uprawach integrowanych lub inten-
sywnych, jeśli zastosuje się podane  
w publikacji zasady technologii.
 Pragnę poinformować planta-
torów ziemniaka, że są jeszcze do na-
bycia książki o nowoczesnej technologii 
produkcji ziemniaków: „Nowoczesna 
technologia produkcji ziemniaka”, „Na-
wożenie ziemniaków” oraz „Sadzenie, 
pielęgnacja i ochrona ziemniaków”, któ-
re można zamówić za zaliczeniem pocz-
towym u autora tego artykułu - telefon 
(094) 3431897.□

„...nawożenie 
obornikiem 
zwiększa 

odporność bulw 
na uszkodzenia 
mechaniczne 

podczas zbioru, 
obniża straty 

w okresie przecho-
wywania, 
zmniejsza 

ciemnienie miąższu 
i poprawia 

walory smakowe 
ziemniaków...”

ekologia
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W dniu 13 września na X Świę-
tokrzyskich Dożynkach Wo-
jewódzkich w Jędrzejowie 

została rozstrzygnięta II edycja wo-
jewódzkiego konkursu na najlepsze 
gospodarstwo ekologiczne zorganizo-
wanego przez Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Ra-
domiu oraz przy współpracy z Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego i Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. Laureaci 
otrzymali dyplomy i puchary ufundowa-
ne  przez ŚODR Modliszewice oraz na-
grody pieniężne przyznane przez Krajo-
wą Sieć Obszarów Wiejskich. 
 Laureatami konkursu w ka-
tegorii „Ekologia - środowisko” zosta-
li: Krzysztof Bednarz z miejscowości 
Leszczków w gminie Włostów, a w ka-
tegorii „Ekologiczne gospodarstwo to-
warowe”: Krzysztof i Gabriela Królowie  
z Brześcia w gmine Bliżyn.
 Wyróżnienie zdobyło gospo-
darstwo: Karoliny Zawadzkiej z miejsco-
wości Orłowiny, gmina Wojciechowice.
  Gospodarstwo Krzysztofa 
Bednarza, o powierzchni 14,66 ha, 
ukierunkowane jest głównie na produk-
cję warzyw gruntowych i ziół (9,20 ha), 
z przeznaczeniem na rynek zagranicz-
ny i krajowy. Uprawiane są tam dynia 
zwyczajna, burak ćwikłowy, kapusta 
głowiasta biała, rabarbar, por, koper 

włoski, koper ogrodowy, pietruszka 
naciowa, lebiodka. Prowadzona jest 
również  uprawa zbóż i roślin pastew-
nych z przeznaczeniem na paszę dla 
zwierząt utrzymywanych w gospodar-
stwie, czyli dla bydła, trzody chlew-
nej, koni, drobiu. Gospodarstwo jest  
w sieci gospodarstw demonstracyj-
nych, które prowadzi działalność 
szkoleniową dla doradców i rolników 
oraz młodzieży szkolnej. Atrakcją dla 
młodzieży szkolnej i dzieci są zaję-
cia prowadzone przez gospodarzy: 
warsztaty wypieku chleba, wyrobu 
masła, sera. 
 Innowacją w gospodarstwie 

jest wypalacz gazowy do 
zwalczania chwastów oraz 
dwa kolektory soneczne.
 Rolnik jest pionie-
rem rolnictwa ekologicz-
nego w województwie 
świętokrzyskim, bierze 
czynny udział w impre-
zach promujących rolnic-
two ekologiczne, jak targi 
krajowe i zagraniczne, 
wystawy dożynkowe, jest 
członkiem stowarzyszenia 
ekologicznego.

 

Najlepsze 
gospodarstwa ekologiczne 

Małgorzata Kucharska

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: 
„ekologia - środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe” – rozstrzygnięty!
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Krzysztof Bednarz prezentuje swoje uprawy
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Gospodarstwo państwa Królów,  
o powierzchni 16,72 ha, ukierunkowane 
jest na produkcję owoców borówki ame-
rykańskiej. Aktualnie w pełni owocowa-
nia jest 2,5 ha, natomiast 11 ha borówki 
amerykańskiej to młode 3-letnie nasa-
dzenia. Na pozostałej części gospo-
darstwa uprawiane są zboża na paszę 
dla zwierząt. Dodatkowo gospodarstwo 
specjalizuje się w produkcji sadzonek 
borówki amerykańskiej w doniczkach, 
oferując jednocześnie pomoc przy za-
kładaniu plantacji. Na uwagę w gospo-
darstwie zasługuje stado zachowawcze 
owiec rasy świniarka: 39 matek, 3 tryki 
rozpłodowe, 20 sztuk młodzieży. Poza 
owcami w gospodarstwie znajdują się 
krowa, konie oraz drób. Gospodarstwo 
świadczy także usługi agroturystyczne, 
mając do dyspozycji 5 wygodnych miejsc 
noclegowych. Ponadto korzystna loka-
lizacja gospodarstwa na trasie Świę-

tokrzyskiego Szlaku Konnego PTTK, 
liczącego ok. 400 km długości, oraz 
własne konie umożliwiają czynny udział  
w organizacji rajdów konnych po  
Górach Świętokrzyskich.
 Wyróżnione gospodarstwo  
Kariny Zawadzkiej, o powierzchni  
11,46 ha, ukierunkowane jest na pro-
dukcję warzyw gruntowych, z przezna-
czeniem na rynek krajowy i zagraniczny 
oraz produkcję mleka. Gospodarstwo 
jest w sieci gospodarstw demonstracyj-
nych, które prowadzi działalność szko-
leniową dla doradców i rolników oraz 
młodzieży szkolnej.□
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Fot: z arch. p. Królów

Fot: z arch. p. Królów

Gabriela Król z sadzonką borówki amerykańskiej

Krzysztof Król na trasie Świętokrzyskiego Szlaku Konnego
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nasze prezentacje

STASZÓW

W niedzielę 23 sierpnia na sta-
szowskim rynku odbyły się do-
żynki miejsko-gminne połączo-

ne ze Świętem Chleba. Imprezę zapo-
czątkował barwny korowód dożynkowy, 
który prowadziła orkiestra dęta „Siarko-
polu” z Grzybowa. Podczas mszy zosta-
ły poświęcone wieńce dożynkowe z 9 
sołectw. Uroczystego otwarcia imprezy 
dokonał Burmistrz MiG, Andrzej Iskra,  
i dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kul-
tury, Dominik Rożek. W tym dniu nie za-
brakło wypieków miejscowych piekarń, 
rękodzieła ludowego, swojskiego jadła 
czy stoiska informacyjnego ŚODR PZD 
Staszów. Można było również podziwiać 
świetnie przygotowaną rekonstrukcję 
zagrody wiejskiej Cisowiaków z powiatu 
koneckiego. Został rozstrzygnięty kon-
kurs na „Piękną Zagrodę” i „Najpiękniej-

szy Wieniec Dożynko-
wy”. W pierwszym kon-
kursie nagrodę główną 
zdobyła Anna Jakóbik 
z Niemścic, a w drugim 
konkursie wieniec so-
łectwa Oględów. Opra-
wę muzyczną zapew-
niła Kapela Estradowa 
„Ziemia Staszowska”, 
jak również Zespół Pie-
śni i Tańca „Skokotliwi”  
z Mostek, Orkiestra Huty 
Szkła Gospodarczego 
Tadeusza Wrześniaka. 
Gwiazdą wieczoru był 
Kabaret Skeczów Mę-
czących i Agnieszka 
Włodarczyk z zespołem. 
Mimo chłodu i deszczu 
staszowianie i goście 
potrafili się wspaniale
bawić. 

Barbara Wyrzykowska

ŁONIÓW

W niedzielę 30 sierpnia po raz 
drugi w ostatnim pięcioleciu  
w Łoniowie odbyło się Powiato-

we Święto Plonów Powiatu Sandomier-
skiego. 
 Uroczystości rozpoczęły się mszą  
i poświęceniem wieńców dożynkowych  
z gmin powiatu sandomierskiego: Dwiko-
zy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Ob-
razów, Samborzec, Wilczyce i Zawichost.
 Po mszy prowadzony przez Staro-
stów korowód wieńców dożynkowych 
przeszedł na stadion sportowy, gdzie 
rozpoczęła się świecka część uroczysto-
ści. Otworzył ją Starosta Sandomierski, 
Stanisław Masternak. Gospodarzami 
tegorocznych dożynek powiatowych byli 
Michał Urbański z Trzebiesławic z gminy 
Łoniów i Irena Chmiel ze Złotej z gminy 
Samborzec. 

 W dalszej części obchodów Święta 
Plonów nastąpiło wręczenie odznaczeń 
Zasłużony dla rolnictwa oraz wręczenie 
nagród zwycięzcom eliminacji powia-
towych konkursu „Piękna i bezpieczna 
zagroda przyjazna środowisku w 2009”. 
I miejsce przypadło Jolancie i Grze-
gorzowi Szwagierczakom ze Święcicy  
w gm. Obrazów, II miejsce – Katarzynie 
i Zbigniewowi Szymańskim z Wilczyc,  
a III miejsce – Bożenie i Zdzisławowi 
Kiljasińskim z Czyżowa Plebańskiego  
z gm. Zawichost.
 W konkursie na najpiękniejszy wieniec-
komisja jednogłośnie wyróżniła wieniec 
gminy Wilczyce.
 Uroczystościom tradycyjnie już towa-
rzyszyła wystawa, na której prezento-
wały się firmy i organizacje związane 
z rolnictwem. 
 Piękna wystawa płodów rolnych i pro-
duktów ogrodniczych ŚODR Modlisze-
wice, cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem. Zwiedzający chętnie korzy-
stali z praktycznych porad pracowników 
obecnych na stoisku ŚODR i nabywali 
wydawane przez nas miesięczniki. Sto-
isko odwiedzili Wojewoda Świętokrzy-
ska Bożentyna Pałka-Koruba, poseł 
do Parlamentu Europejskiego Czesław 
Siekierski, Starosta Sandomierski Stani-
sław Masternak, prezes Świętokrzyskiej 
Izby Rolniczej Ryszard Ciźla, dyrektor 
Oddziału Regionalnego ARiMR w Kiel-
cach Magdalena Kędzierska, Ryszard 
Nagórny – zastępca dyrektora Święto-
krzyskiego Biura Rozwoju Regionalne-
go w Kielcach oraz wójtowie wszystkich 
gmin powiatu i wiele innych osób.
 Dożynkom towarzyszyły również sto-
iska z rękodziełem, głównie z Warszta-
tów Terapii Zajęciowej z całego powiatu, 
wystawa drobiu i królików i wiele innych 
stoisk, na których można było nabyć pa-
miątki, zabawki, słodycze itp. rzeczy. 

Anita Jolanta Łukawska
Edward Przytuła 

Święto Plonów 2009

Fot: E. Musiał

Niwo ma, niwo! skibo ziemi plennej,
Ty co raz wieniec żytni, także pszenny...

J. Kochanowski



X Świętokrzyskie 
Dożynki Wojewódzkie w Jędrzejowie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektor ŚODR Modliszewice 
wręczyli nagrody w konkursach: Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne
i Przyjazna Wieś. 
Na zdjęciu nagrodzony w konkursie Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne
w kategori Ekologia - środowisko, Krzysztof Bednarz

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas 
przyjął chleb od starostów dożynek.
Starosta Krzysztof Król jest również tegorocznym laureatem konkursu 
Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w kategorii Ekologiczne gospo-
darstwo towarowe

Wystawa ogrodnicza ŚODR Modliszewice O/Sandomierz

Kolekcja zbóż 
prezentowanych przez 

ŚODR Modliszewice

Fotoreportaż Elżbiety Musiał

Zwycięski wieniec. Będzie on reprezentował nasze województwo 
na dożynkach krajowych
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Jest nam bardzo miło poinformo-
wać szanownych Czytelników,  
że gospodarstwo państwa Teresy  

i Alfreda Łachów z Grodzonowic,  
powiat kazimierski zajęło III miejsce  
w Finale krajowym konkursu „Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne 2009”. Laureaci 
prowadzą gospodarstwo o powierzchni 
40 ha, gdzie uprawia się zboża i bura-
ki cukrowe, specjalizujące się w chowie 
trzody chlewnej (ok. 500 szt.). Jest to, 
jak widać, gospodarstwo wielokierunko-
we, gdzie możliwość występowania po-
tencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia 
jest naprawdę duża! W gospodarstwie 
państwa Łachów, dzięki przemyślanemu  
i systematycznemu działaniu, zagroże-
nia praktycznie wyeliminowano. Można 
więc pracować w rolnictwie naprawdę 
bezpiecznie, w zgodzie z przepisami  
i zasadami BHP. Pod tym względem go-
spodarstwo jest wzorem godnym upo-
wszechniania.
 VII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne, którego celem 
jest promocja zasad ochrony zdrowia  
i życia w gospodarstwie rolnym, w 2009 
roku – jak w latach poprzednich - prze-
biegał w dwóch kategoriach: 
▪  w kategorii gospodarstw indywidual-

nych, 
▪  w kategorii zakładów rolnych. 

Organizatorami konkursu (w skali 
kraju) byli: 
▪  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, 
▪  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, 
▪  Agencja Nieruchomości Rolnych, 
▪  Państwowa Inspekcja Pracy. 

 Patronat honorowy objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyń-
ski, zaś patronat medialny - Program I 
TVP SA, dwutygodnik AGRO SERWIS  
i miesięcznik AGROmechanika. 
 W kategorii gospodarstw indywidual-
nych do konkursu przystąpiło ogółem 
1168 gospodarstw. Konkurencja była 
więc duża!
 Na szczeblu regionalnym komisje 
konkursowe, w terminie kwiecień – maj 
2009 roku, zwizytowały i oceniły zgło-
szone gospodarstwa wyłaniając spo-
śród nich do etapu wojewódzkiego 147 
najlepszych, a komisje wojewódzkie, po 
kolejnej ocenie w czerwcu br., wybrały 
po jednym najbezpieczniejszym gospo-
darstwie w województwie. 
 Wizytując gospodarstwa, komisje kon-
kursowe zwracały uwagę na porządek 
w obrębie podwórzy, stan budynków 
inwentarskich i 
gospodarczych, 

wyposażenie maszyn i urządzeń w osło-
ny, podpory i inne zabezpieczenia, stan 
instalacji elektrycznych, warunki ob-
sługi i bytowania zwierząt, stosowanie  
i jakość środków ochrony osobistej oraz 
estetykę gospodarstw. Wyniki woje-
wódzkie opublikowaliśmy w numerze 
8/2009 „Aktualności Rolniczych.
 Centralna Komisja Konkursowa, po-
wołana przez Prezesa KRUS, w dniach 
od 6 lipca do 24 lipca 2009 roku obejrza-
ła 16 gospodarstw – zwycięzców woje-
wódzkich. 
 Według oceny Komisji, wszystkie 
gospodarstwa rolne prowadzone są  
w sposób nowoczesny i z wielką dbało-
ścią o estetykę miejsca pracy oraz prze-
bywania, a bezpieczeństwo pracy jest 
naturalnym elementem jej organizacji, 
często wypracowywanym od wielu po-
koleń. Na szczególną uwagę zasługują 
stosowane przez rolników rozwiązania 
organizacyjne, technologiczne i technicz-
ne, które w dużym stopniu decydują o 
bezpieczeństwie wszystkich osób pracu-
jących w gospodarstwie. Takie innowacje, 
usprawnienia i udogodnienia znajdują się 
także w gospodarstwie państwa Łach.
 Dla porządku należy podać, że na po-
siedzeniu  Centralnej Komisji Konkurso-
wej w Warszawie w dniu 29 lipca 2009 
roku jej przedstawiciele postanowili 
przyznać: 
- I miejsce i uznać za najbezpieczniej-
sze w 2009 roku w kraju gospodarstwo 
rolne państwa Marii i Leszka Świder-
skich, zam. w Pastwie, woj. pomorskie 
a II miejsce Państwu Alicji i Konradowi 
Gilowskim, zam. w Łowcach, woj. pod-
karpackie.
 Podsumowanie konkursu krajowego 
zaplanowano na 09.10.2009 r. podczas 
Targów FARMA w Poznaniu.□

Jan Bubień, Mariusz Żmijewski

nasze prezentacje

III miejsce w kraju

Fot.: J. Bubień
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Finał krajowy konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2009” 
rozstrzygnięty!
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CHRZAN POSPOLITY
L. Cochlearia armoracia
G.M.Sch. Armoracia rusticana

Ojczyzną chrzanu jest prawdo-
podobnie Europa Wschodnia,  
a roślinę tę uprawia się już po-

nad 2000 lat na terenie całej Europy.
 Jest byliną o dużych, podłuż-
nych liściach długości 60 - 120 cm. 
Część jadalną stanowią grube mięsiste 
korzenie. W naszych warunkach, mimo 
obfitego kwitnienia, chrzan nie wydaje
nasion i rozmnażany jest wyłącznie we-
getatywnie. 
 Jako roślina o wielorakich 
właściwościach posiada szerokie za-
stosowanie. Olejki gorczyczne nada-
ją korzeniom charakterystyczny, ostry 
smak i zapach. W kuchni jako roślina 
przyprawowa; młode liście wykorzystuje 
się do sporządzania sałatek, korzenie 
jako dodatek do przetworów mięsnych, 
do peklowania mięsa i jako konserwant, 
do kiszenia ogórków, kapusty, buraków 
itp. W liście chrzanu owijało się mięso  
i masło dla przedłużenia jego świeżości 

i smaku. Znana jest również zupa chrza-
nowa, bardzo smaczna i odżywcza, spo-
rządzana na bazie startego korzenia tej 
rośliny. W gospodarstwie rolnym chrzan 
posadzony przy ziemniakach chroni je 
przed chorobami, a napar z korzeni był 
środkiem stosowanym przeciw gniciu ja-
błek na drzewach. W medycynie ludowej 
stosowano go jako roślinę bakteriobój-
czą, ułatwia i pobudza trawienie, służy 
do okładów przy reumatyźmie, a syrop 
przy zapaleniu oskrzeli i kaszlu. Jest do-
skonałym źródłem witaminy C. 
 Chrzan jest rośliną dobrze do-
stosowaną do warunków naszego klima-
tu, mało wymagającą co do temperatury 
i światła, a nawet lepiej rośnie na stano-
wiskach zacienionych. Podstawowym 
warunkiem decydującym o powodzeniu 
uprawy chrzanu jest odpowiednia gleba. 
Jako roślina o obfitym i głęboko sięga-
jącym systemie korzeniowym, wymaga 
gleby zasobnej w składniki pokarmowe  
i wilgotnej (lecz nie podmokłej!). Zarówno 
ciężkie gleby gliniaste, jak i lekkie piasz-
czyste są dla towarowej uprawy chrzanu 
nieprzydatne. Odczyn gleby powinien być 
zbliżony do obojętnego (pH 6,5-7). 
 Podobnie jak wszystkie rośli-
ny krzyżowe, chrzan należy uprawiać  
w zmianowaniu, aby na tym samym polu 

nie następował po sobie, ani po innych 
krzyżowych częściej niż raz na 4 lata. 
Dobrymi przedplonami są zboża, rośliny 
strączkowe, ogórki i pomidory. Przygo-
towanie pola obejmuje głęboką orkę je-
sienną obejmującą przyoranie obornika 
w dawce 30-40 t/ha. Oprócz obornika 
wymagane jest z reguły nawożenie mi-
neralne. Najlepiej określić je na pod-
stawie analizy gleby. Jeśli jej nie prze-
prowadzono, nawożenie należy oprzeć 
na dawkach uzależnionych od stanu 
żyzności gleby. Na glebach regularnie 
nawożonych stosuje się zwykle: 100 kg 
P2O5, 200 kg K2O. Dawka azotu winna 
wynosić ok. 150kg N/ha, z czego 100 kg 
stosuje się wiosną przed posadzeniem 
chrzanu, a pozostałe 50kg w nawożeniu 
pogłównym w końcu czerwca początek 
lipca. Wszystkie nawozy mineralne na-
leży wymieszać możliwie z całą warstwą 
uprawną gleby (ok. 25 cm), aby głęboko 
rozwijające się korzenie chrzanu mia-
ły do nich pełny dostęp. Jeśli zachodzi 
potrzeba wapnowania, np. przy pH niż-
szym niż 6,5, wówczas zabieg ten nale-
ży wykonać w końcu lata, bezpośrednio 
po zbiorze poplonu, stosując pod pod-
orywkę. 
 Chrzan rozmnaża się z sadzo-
nek korzeniowych. Są nimi cienkie ko-
rzenie boczne długości co najmniej 30 
cm i średnicy ok. 1 cm. Przed sadzeniem 
obciera się je szorstką tkaniną zostawia-
jąc nietknięte 2-3 centymetrowe odcinki 
po obu końcach. Celem tego zabiegu 
jest uzyskanie gładkich korzeni, które 
na całej swej długości nie tworzą korzeni  
bocznych. Na polu wyznacza się rzędy 
co 50-60 cm i układa tam sadzonki co 
30-40 cm lekko skośnie, aby dolny ko-
niec znajdował się na głębokości 15 cm, 
a górny – około 3 cm pod powierzch-
nią gleby. Po posadzeniu trzeba lekko 
ugnieść glebę. Na 1 ha potrzeba 42- 67 
tys. sadzonek.
 Pielęgnacja polega na 2-3 
krotnym odchwaszczaniu międzyrzę-
dzi. W czasie wegetacji rośliny nawozi 
się pogłównie azotem w ilości 80-100 
kg/ha w 3 dawkach, na początku maja, 
lipca i sierpnia. Specyficznym dla upra-
wy chrzanu zabiegiem pielęgnacyjnym 
jest czyszczenie korzeni głównych  
z korzeni bocznych i nadmiaru rozet  
liściowych. Zabieg ten wykonywany jest 
w lipcu w okresie intensywnego wzrostu 
i jest szczególnie polecany na glebach 
lżejszych sprzyjających silnemu rozga-
łęzianiu się korzeni. W czasie czyszcze-
nia roślinę chwytamy za rozetę liściową 
i unosimy ją łagodnie ku górze (aby nie 
naruszyć korzeni w dolnej części korze-

UPRAWA CHRZANU I FENKUŁA

ogrodnictwo

Agata Świeboda
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t.:

 



28  -  AKTUALNOŚCI ROLNICZE  -  październik 2009

ogrodnictwo
nia głównego). Usuwamy z górnej czę-
ści korzenia głównego korzenie boczne 
oraz nadmierną ilość rozety liściowej po-
zostawiając 1-2. Następnie oczyszczoną 
część rośliny umieszcza się na poprzed-
nim miejscu i przykrywa ziemią.
 Chrzan rośnie i powiększa swą 
masę do późnej jesieni, a ponieważ jest 
mrozoodporny, nie ma ryzyka strat wsku-
tek przemarznięcia. Zbiera się go na 
przełomie października i listopada. Wy-
oruje się go przy pomocy pługa jedno-
skibowego bez odkładnicy. Plon sortuje 
się i odcina sadzonki, a korzenie główne 
czyści się z liści i korzeni bocznych.
 Plon chrzanu kształtuje się  
w granicach od 8 do 25 ton korzeni han-
dlowych z hektara. Oprócz tego z tej po-
wierzchni można uzyskać 100 - 150 tys. 
sztuk sadzonek. 
 W ostatnich latach wzrasta za-
interesowanie uprawą chrzanu z uwagi 
na zwiększające się możliwości jego wy-
korzystania w przemyśle spożywczym, 
farmaceutycznym, kosmetycznym oraz 
zielarskim. Jego sezon wegetacyjny (od 
sadzenia do zbioru) trwa stosunkowo 
długo, co stwarza warunki do ciągłego 
narażenia na szereg szkodników. Dla-
tego też ochrona przed nimi należy do 
podstawowych czynności  w uprawie 
tego warzywa.
 Do ważniejszych szkodników 
należy śmietka kapuściana. Jest to mu-
chówka, której białe, beznogie larwy 
drążą płytkie chodniki w zewnętrznej 
warstwie korzenia, a jej drugie pokolenie 
żeruje również na ogonkach liściowych. 
Owadem dorosłym jest szara mucha 
wielkości 6 mm. W okresie wiosennym 
można dość łatwo zidentyfikować obec-
ność tego szkodnika. W okolicy wierz-
chołka korzenia, w przylegających grud-
kach ziemi, można zauważyć śnieżno 
białe, cygarowate 2-milimetrowe jaja. 
Wylęgające się z nich larwy wgryzają się 
pod skórkę sadzonki drążąc korytarze, 
co w następstwie prowadzi do gnicia 
tkanki w miejscu uszkodzenia. Najwięk-
sze znaczenie gospodarcze ma pierw-
sze pokolenie ponieważ drugie nie jest 
już tak liczne. Ochrona przed tym szkod-
nikiem polega na: 
▪ unikaniu uprawy chrzanu na polu, 

które jesienią nie zostało poddane 
głębokiej orce. Stosowanie zmiano-
wania,

▪ lokalizacji plantacji min. 500 metrów 
od wieloletnich, kwitnących plantacji 
koniczyny, lucerny, łubinu, seradeli 
itp. Przyciągają one jasnymi barwa-
mi kwiatów dorosłe śmietki,

▪ niedopuszczaniu do kwitnienia chwa-

stów na plantacji z wyżej opisanych 
powodów. Dotyczy to okresu nalotu 
drugiego pokolenia (lipiec, sierpień).

▪ zwalczaniu chemicznym, które po-
lega na stosowaniu 2 oprysków  
w okresie składania jaj przez szkod-
nika, najlepiej w oparciu o sygnaliza-
cję jego pojawienia się. Środki sto-
sowane to: Basudin 600 EW (0,35 
l/ha), Diazol 500 EW (0,45 l/ha),  
Karate Zeon 050 CS (0,12 l/ha),  
Nurelle D 550 EC (0,5 l/ha), Sumi-
-Alpha 050 EC (0,2 l/ha). Można też 
podlewać rośliny w okresie wscho-
dów stosując Gaucho 350 FS, w stę-
żeniu 0,05-0,1% w ilości 80-100 ml 
cieczy pod roślinę.

Inne szkodniki na plantacji chrzanu 
Pchełki - są to chrząszcze pojawiające 
się zaraz po ukazaniu się pierwszych 
liści, wygryzające w nich drobne otwo-
ry. Masowe wystąpienie pchełek może 
spowodować tak poważne uszkodzenia 
liści, że roślina w okresie wschodów za-
hamuje swój wzrot. Insektycydy poleca-
ne do ich zwalczania to Karate 050 SC 
(0,12 l/ha), Marshal 250 CS (0,6 l/ha), 
Nurelle D 550 EC (0,5 l/ha), Owadofos 
540 EC (0,9 l/ha). 
Chowacze – szkodnikami są głównie 
larwy, które żerują wewnątrz ogonków 
liściowych wygryzając korytarze. Przy 
masowym wystąpieniu tego szkodnika 
uszkodzone ogonki liściowe odłamują 
się i odpadają od rośliny. 
Motyle - są pospolitymi i częstymi 
szkodnikami. Ich larwy (gąsienice) wy-
gryzają tkankę pozostawiając otwory 
na blaszce liściowej. Najczęściej są to 
gąsienice bielinka kapustnika, rzepnika 
lub piętnówki kapustnicy. Progiem za-
grożenia jest obecność 3-4 złóż jaj lub 
3-5 gąsienic na 10 roślinach.
Mszyce – deformują liście w miejscu 
żerowania, zahamowując ich rozwój, co 
później negatywnie odbija się na wzro-
ście korzeni. Najczęściej występuje 
żółtozielona mszyca szakłakowo-ziem-
niaczana, ciemnoszara burakowa lub 
ciemnozielona kapuściana. 
Nicienie – są to drobne organizmy roba-
kowatego kształtu, których długość nie 
przekracza 1 mm. Żerują wewnątrz roślin 
powodując anormalny rozwój oraz znie-
kształcenie korzeni i główki pąkami liścio-
wymi. Przenoszą też choroby wirusowe.
 Ochrona plantacji polega 
przede wszystkim na prawidłowej iden-
tyfikacji szkodnika i terminowym zasto-
sowaniu optymalnego środka chemicz-
nego wg aktualnych zaleceń programu 
ochrony roślin.

 Choroby chrzanu są rzadkie 
i mało poznane. Wynika to z tego, że 
roślina ta uprawiana jest na stosunko-
wo niewielkim areale. Najważniejszą 
chorobą spotykaną na plantacjach jest 
czernienie korzeni chrzanu. Objawami 
jej są ciemne smugi na korzeniu. Smu-
gi te zlewają się tworząc linie czasami 
ciągnące się na całej długości korzenia. 
Zwalczanie polega na stosowaniu odpo-
wiedniego nawożenia, unikaniu późnego 
nawożenia azotem, selekcji odmian od-
pornych i sadzeniu zdrowych sadzonek. 
Bielik krzyżowych – chorobę powoduje 
grzyb, którego objawy porażenia wystę-
pują na liściach. Początkowo pojawiają 
się nieduże, chlorotyczne plamy. Na dol-
nej stronie liścia występują białe pęche-
rzykowate wzniesienia z zarodnikami 
grzyba. Porażone liście zamierają, a ob-
jawy mogą też wystąpić na korzeniach 
w postaci rdzawego lub brązowego 
przebarwienia miąższu. Korzenie takie 
łatwo gniją. Zwalczanie polega na stoso-
waniu preparatów chemicznych Dithane 
75WG, Penncozeb 80 WP lub 75WG.
Wirozy chrzanu – powodują również 
ogromne straty wynikające z totalne-
go porażenia nimi chrzanu. Na liściach 
wczesną wiosną pojawiają się chloro-
tyczne plamistości, pierścienie czasa-
mi poprzedzone przejaśnienie żyłek.  
W okresie lata plamy są duże w posta-
ci szerokiego, jasnożółtego pierścienia  
z zielonym środkiem. Wirusy zmniejszają 
plonowanie chrzanu o 30 – 40%. Porażo-
ne sadzonki gorzej wschodzą. Zwalcza-
nie polega głównie na zapobieganiu roz-
przestrzeniania porażonych roślin i zwal-
czaniu nicieni jako wektorów choroby.

FENKUŁ 
KOPER WŁOSKI 
Foeniculum Vulgare Var. Azoricum 

Jest rośliną z rodziny baldaszkowatych. 
Blisko spokrewniony z pietruszką, ko-
prem i marchwią. W naszym klimacie 
jest to roślina dwuletnia. Kwitnie od lip-
ca do września. Ma długie, delikatne  
i pierzaste liście. Pochodzi z rejonu Mo-
rza Śródziemnego. W warunkach na-
turalnych jest rośliną wieloletnią, która 
osiąga 1,5 m wysokości, jest rozgałę-
ziona o wzniesionej łodydze, korzeniu 
mięsistym, wrzecionowatym średnicy do 
2 cm. Kwiaty żółte zebrane w baldachy. 
Nadziemna część rośliny ma przyjemny 
zapach podobny do anyżu, jej zieloną 
natkę można porównać do kopru ogro-
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Rzodkiew japońska – inaczej 
daikon – jest warzywem po-
pularnym w krajach Dalekiego 

Wschodu. W Polsce to roślina znana  
i uprawiana zaledwie od kilkunastu lat. 
Najczęściej uprawia się ją jako poplon 
po roślinach wcześnie schodzących  
z pola, rzadziej jako przedplon dla wa-
rzyw wchodzących na pole pod koniec 
maja i w czerwcu. Jest to roślina jedno-
roczna. Wytwarza wydłużone zgrubienia 
dochodzące nawet do 50 cm. Są one 
bardzo soczyste (5-7% suchej masy), 
łagodne w smaku i mają gładką, cien-
ką i delikatną skórkę. Skórka i miąższ 
są zwykle białe, ale mogą być również 
czerwone lub zielone. 
 Walory smakowe rzodkwi ja-
pońskiej są zbliżone do walorów rzod-
kiewki, jednak jej wartość odżywcza jest 
większa. Rzodkiew jest również bardziej 

plenna, bardziej odporna na parcenie 
oraz mniej pracochłonna przy zbiorze  
i przygotowaniu do sprzedaży niż rzod-
kiewka. Ma jednak większe wymagania 
stanowiskowe. 
 Rzodkiew preferuje miejsca 
słoneczne, glebę raczej pulchną, próch-
niczną, zasobną i równomiernie uwil-
gotnioną, o pH 6,0 - 7,4. Jej wymagania 
wodne są również wysokie, dlatego przy 
deficycie wody plantację należy nawad-
niać. Ponieważ rośnie dość głęboko, wy-
maga gleby uprawionej co najmniej na 
głębokość 40 cm. Gleba zbita powoduje, 
że korzeń jest krótki, rozgałęziony i za-
krzywiony. 
 Rzodkiew japońska jest rośliną 
dnia długiego, podatną na jarowizację. 
Najbardziej optymalna temperatura dla 
jej wzrostu to zakres 15-200C. Przy-
mrozki nie uszkadzają roślin, ale dłu-

żej utrzymująca się niska temperatura  
w granicach 5-100C, może powodować 
wybijanie pędów kwiatostanowych. 
 Rzodkiew japońska ma średnie 
wymagania pokarmowe, można ją upra-
wiać w 2-3 roku po oborniku. Orienta-
cyjne dawki podstawowych składników 
wynoszą: N – 60-80 kg/ha, P2O5 50-100 
kg/ha, K2O – 100-150 kg/ha. Dokarmia-
nie azotem gwarantuje wyższy plon,  
ale jego nadmiar powoduje gromadzenie 
się azotanów w korzeniach. 
 Największym problemem  
w uprawie rzodkwi japońskiej są szkod-
niki - śmietka kapuściana oraz brukwia-
na. Cienka i delikatna skórka doskonale 
bowiem nadaje się do żerowania. Na-
wet najmniejszy ślad na korzeniach po 
żerowaniu szkodników sprawia, że nie 
nadają się one do sprzedaży. Śmietka 
stanowi zagrożenie dla rzodkwi przez 

Uprawa rzodkwi japońskiej
Małgorzata Magnes

ogrodnictwo
dowego. Surowcem zielarskim są owo-
ce. W kuchni wykorzystuje się bulwy  
i natkę. Fenkuły można jeść na surowo, 
dusić, smażyć, grillować i gotować. Za-
równo pokrojone bulwy, jak i posiekaną 
natkę można dodawać do sałatek, so-
sów, zup, a nawet faszerować nimi ryby. 
Warzywo jest cennym źródłem wielu wi-
tamin i przeciwutleniaczy. Jedna sztuka 
gwarantuje dzienne zapotrzebowania na 
witaminę C, potas, witaminę B1, kwas fo-
liowy i błonnik. Fenkuł dobrze wpływa na 
trawienie, pobudza pracę żołądka i jelit, 
zawiera kwercetynę (silny przeciwutle-
niacz), który hamuje objawy alergii, dzia-
ła przeciwzapalnie, niszczy wolne rodni-
ki, a nawet chroni przed nowotworami.
 Koper włoski uprawiany jest na 
terenie naszego kraju w cyklu dwuletnim. 
Pod jego uprawę nadają się gleby o dużej 
zawartości próchnicy, przepuszczalne, 
alkaliczne, zasobne w składniki pokar-
mowe. Najodpowiedniejsze będą lessy  
i rędziny. Koper nie toleruje gleb zimnych, 
ciężkich i późno obsychających. Jako że 
jest to roślina klimatu ciepłego, wymaga 
więc terenu ciepłego, osłoniętego od wia-
trów, dobrze nasłonecznionego. Dlatego 
na plantacje wybieramy miejsca o skłonie 
południowym lub południowo-zachodnim. 
Można stosować osłonę naturalną w po-
staci pasów ochronnych z kukurydzy.

 W praktyce stosuje się dwojaki 
sposób zakładania plantacji: rozsadnik 
lub wysiew wprost do gruntu. Na założe-
nie 1 ha plantacji z siewu bezpośrednie-
go potrzeba 8 kg nasion, a na rozsadnik 
ok. 4 kg i ok. 5-8 arów na docelowy hek-
tar. Przy siewie „na gotowo” polecany 
rozstaw rzędów to 40-45 cm. Na rozsad-
niku natomiast stosujemy wysiew w rzę-
dy co 25 cm w maju na głębokość do 1,5 
cm. Wschody ukazują się po około 14 
dniach. Późniejszy wysiew jest bardziej 
ryzykowny, gdyż zwykle mniejsze opady 
letnie mogą utrudnić wschody, ale moż-
na zastosować go wówczas, gdy istnieje 
możliwość nawadniania. Zaletą siewu 
„na gotowo” jest mniejszy nakład pracy, 
natomiast bardzo dużą wadą – skłonność 
do wymarzania, co w polskich warunkach 
klimatycznych zdarza się dość często. 
  Zakładając rozsadnik, jesienią 
część nadziemną należy ściąć do 5 cm, 
a korzenie wykopać i przechować do 
wiosny w kopcu. Korzenie powinny być 
przechowywane wielowarstwowo, najle-
piej skośnie, przesypane piaskiem 10-
-15 cm. Należy sprawdzać temperaturę 
w kopcu, gdyż przegrzanie jest równie 
szkodliwe dla kopru, jak przemarznięcie. 
Przygotowanie gleby powinno być stan-
dardowe jak pod okopowe. Sadzenia ko-
pru dokonujemy się w miarę możliwości 

w połowie kwietnia, zależnie od przebie-
gu pogody.
 Po sadzeniu w pierwszym okre-
sie stosuje się spulchnianie, wszystkie 
zabiegi pielęgnacyjne powinny być wy-
konane płytko, aby nie uszkodzić delikat-
nych we wczesnej fazie wzrostu roślin. 
Nawożenie na 1 ha w czystym składniku: 
azot 40-50 kg na 1 ha w dwóch dawkach 
– 1 przed siewem i 1 pogłównie, fosfor 
50-80 kg oraz potas 80-100 kg całość 
przed siewem.
 Zbiory rozpoczynają się w lipcu 
i trwają do końca września. Pamiętajmy, 
by nie zwlekać z nim zbyt długo, gdyż ko-
per włoski szybko traci swój cenny aro-
mat. Waga cebuli powinna wynosić ok. 
200-400 g. Zbiór nasion w przypadku su-
rowców zielarskich następuje we wrze-
śniu w drugim roku, gdy główna masa 
nasion w owocach wypełni się i zmieni 
barwę z zielonej na jasno brunatną.□

Literatura: 
▪ Warzywnictwo PWRiL1989r., „Tech-

nologia uprawy chrzanu” Materiały z 
konferencji – Skierniewice 1.X. 1995

▪ M. Rogowska  „Szkodniki lubią 
chrzan” Hasło Ogrodnicze 4/2005

▪ „Koper Włoski” A. Lewandowska 
- Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie
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W sobotę 29.08.2009 w Szydło-
wie w Powiecie Staszowskim 
odbył się POKAZ ZBIORU 

MECHANICZNEGO ŚLIWEK agrega-
tem „MAJA” Firmy WEREMCZUK. Agre-
gat jest przeznaczony do zbioru owo-
ców pestkowych, głównie śliwek i wiśni. 
Pokaz przeprowadzony był w sadzie 
śliwowym Krzysztofa Kluszczyńskiego 
a zorganizowany przez Świętokrzyski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mo-
dliszewicach Oddział w Sandomierzu 
„Centrum Ogrodnicze” i Firmę WEREM-
CZUK i P.P.H.U. A.R. Chmielewski z Kle-
czanowa. 
 Anita Łukawska z ŚODR O. 
Sandomierz przygotowała dla uczest-
ników pokazu zalecenia, w których 
przedstawiła możliwości zmechanizo-
wania zbioru śliwek, sposób prowadze-
nia drzew w sadzie przeznaczonych do 
zbioru mechanicznego oraz zabiegi, ja-
kie należy podjąć, by owoce dojrzewały 
równomiernie. W obecnej chwili do zbio-
ru mechanicznego można wykorzystać 
otrząsarkę z podkładanymi ekranami, 

agregat złożony z otrząsarki i hydraulicz-
nie zwijanych ekranów, z których owoce 
podawane są do zespołu oczyszcza-
jącego, a następnie do opakowań oraz 
kombajnu zaczepianego do ciągnika da-
jącego możliwość pełnej mechanizacji 
zbioru.
 Na pokazie prezentowany był 
agregat „MAJA” (model udoskonalony  
w 2009 roku). 
 Adam Rudzki pracownik Działu 
Marketingu Firmy WEREMCZUK omówił 
zasadę pracy agregatu „Maja”, przed-
stawił możliwości jego dostosowania do 
wymagań klienta oraz przedstawił ofertę 
handlową firmy.
 P.P.H.U. A.R. Chmielewski  
z Kleczanowa jako dealer ciągników  
i maszyn rolniczych i sadowniczych uży-
czył na cele pokazu ciągnik sadowniczy 
DEUTZ-FAHR. 
 Sad, w którym odbywał się 
pokaz nie był 14 lat temu zakładany  
z myślą o zbiorze mechanicznym. Drze-
wa śliwowe odm. Stanley posadzone 
były w  rozstawie 4x5 m.

 Pnie miały optymalną wyso-
kość 80-100 cm, dzięki czemu nie było 
problemów z uchwyceniem ich przez 
ramię otrząsające. Korony z racji wieku 
były bardzo duże. Jedyny problem wy-
nikał z niepełnej dojrzałości śliwek i ich 
nierównomiernego dojrzewania. W sa-
dzie nie był stosowany żaden preparat 
przyspieszający dojrzewanie owoców, 
ponieważ nie ma żadnego preparatu za-
rejestrowanego do tego celu w śliwach. 
By równomiernie dojrzewały śliwki za-
stosowane było dolistne nawożenie 
potasem. Potas podano w 3 dawkach 
na przemian z nawozami wapniowymi.  
Wpłynęło to na wyrównanie dojrzewania 
i poprawę jakości owoców.
 Do obsługi agregatu „MAJA” 
potrzeba 4-5 osób, w zależności od ro-
dzaju opakowań (skrzyneczka lub ki-
stek). Jedna osoba to operator ciągnika, 
druga osoba to operator otrząsarki, dwie 
kolejne to osoby obsługujące ekrany  
i piąta osoba – zmieniająca opakowania. 
Zbiór owoców z jednego drzewa trwa  
1-1,5 minuty. Dokładność zbioru jest wy-
soka, bo bliska 100%. Straty są również 
nieznaczne, kilka owoców leżących przy 
pniu i kilka odrzuconych siłą odśrodko-
wą powstałą na skutek drgań ramienia. 
Dla producentów  śliwek przeznaczo-
nych do przetwórstwa jest to bardzo do-
bre rozwiązanie przy zwiększających się  
z roku na rok nakładach na zbiór (wzrost 
kosztów najemnej siły roboczej) i z co-
raz większymi trudnościami zatrudnienia 
osób do zbioru.
 Zainteresowanie pokazem było 
duże, przybyło ok. 40 zainteresowanych 
mechanizacją zbioru osób. Byli to głów-
nie sadownicy z Szydłowa i okolic. Kil-
ka osób przybyło z Lublina i Radomia. 
Pokaz Zbioru Mechanicznego Śliwek 
wzbudził również zainteresowanie dzien-
nikarzy z prasy fachowej z wydawnictwa 
Plantpress i Hortpress.□

Anita Łukawska

ogrodnictwo
cały okres wegetacji i jest bardzo trudna 
do zwalczania. Zabiegi chemiczne nie 
są skuteczne, zwłaszcza, że terminy ka-
rencji nie pozwalają chronić roślin przed 
zbiorem, a w tym czasie są one narażo-
ne na ataki szkodnika. Bezpośrednio po 
siewie zalecane jest zakładanie osłon  
z siatek o średnicy oczek mniejszej niż 
1,8 mm i utrzymywanie ich prawie do 
końca okresu wegetacji. 
 Odmiany dostępne na rynku to 
przede wszystkim mieszańce F1 nasien-
nych firm japońskich i europejskich oraz
polska odmiana ustalona Agata.  Nasio-

na wysiewa się wprost do gruntu, najle-
piej punktowo co 15-20 cm na głębokość 
1,5-2 cm. Przy zbyt dużym zagęszczeniu 
wymagane jest przerywanie roślin, najle-
piej w fazie pierwszego liścia. Rozstawa 
rzędów powinna wynosić 30-40 cm. 
 Rzodkiew japońska nadaje się 
do zbioru po 40-90 dniach od siewu, 
zależnie od odmiany i terminu uprawy. 
Zbioru należy dokonać na tyle delikatnie, 
aby nie uszkodzić długich ich kruchych 
korzeni. Uszkodzenia mechaniczne rów-
nież dyskwalifikują korzeń do celów han-
dlowych. Masa zgrubienia rzodkwi do-

chodzi do 800 g, długość wynosi 30 - 50 
cm, a średnica 5 - 7 cm. Okres od zbioru 
do sprzedaży powinien być jak najkrót-
szy ze względu na szybką utratę wody 
przez cienka skórkę i więdnięcie zgru-
bień. W temperaturze 0-10C rzodkiew 
można przechowywać do 4 tygodni. 
 Rzodkiew spożywamy w stanie 
świeżym, po ugotowaniu, marynowaną, 
suszoną bądź kiszoną.□

Na podstawie artykułu 
dr Ewy Czadeckiej 

POKAZ
ZBIORU ŚLIWEK
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Pojazdy rolnicze użytkowane  
w gospodarstwie posiadają 
akumulatory, jako źródła prądu  

w swoich instalacjach elektrycznych.  
W niskich temperaturach (co nas nie-
długo czeka) sprawność akumulatora 
nabiera szczególnego znaczenia. Nie-
sprawny akumulator to kłopoty z rozru-
chem silnika.
 Aby bezpiecznie obsługiwać  
akumulator należy zdawać sobie sprawę 
z zagrożeń, a więc z czynników niebez-
piecznych. Należą do nich:
- możliwość uderzenia w przypadku 

upadku, upuszczenia akumulatora. 
Jest to ciężki element dodatkowo 
wypełniony płynem – elektrolitem,

- niebezpieczeństwo poparzenia ciała 
przez żrący elektrolit, a więc wodny 
roztwór kwasu siarkowego,

- możliwość spowodowania wybuchu 
wodoru podczas ładowania akumu-

latora podczas intensywnego „gazo-
wania”,

- niebezpieczeństwo porażenia prą-
dem elektrycznym podczas ładowa-
nia i obsługi ładowarki.

 Niewłaściwa obsługa akumu-
latora może spowodować także straty 
materialne: zniszczenie odzieży, wypo-
sażenia warsztatu czy garażu, lakieru 
samochodu itp.
 W celu uniknięcia wymienio-
nych wyżej zagrożeń należy:
1.  Zachować szczególną ostrożność 

podczas przenoszenia akumulatora.
2.  Dobrze mocować akumulator  do 

nadwozia pojazdu. Nie może mieć 
możliwości pochylania się lub prze-
suwania.

3.  Akumulator wykazujący wyciek wy-
montować z pojazdu i sprawdzić, czy 
nie ma pękniętej obudowy. Akumula-

tora z pękniętą obudowę nie należny 
eksploatować.

4.  Poziom elektrolitu  (10 – 12 mm po-
nad płyty) sprawdzać przy pomocy 
rurki szklanej. Uważać na elektrolit, 
aby nie poplamić nim rąk, ubrania  
i elementów pojazdu, np.: lakieru.

5.  Drobiazgowo przestrzegać instrukcji 
obsługi ładowarki podczas ładowa-
nia akumulatora. Przed ładowaniem  
wykręcić korki, ewentualnie zdemon-
tować pokrywy. Podłączyć najpierw 
ładowarkę do akumulatora i na koń-
cu włączyć ją do sieci.

 Ładować prądem 0,1 pojemności 
przez maksymalnie 10 godzin.

6. Zachować zasady bezpieczeństwa 
podczas ładowania – uważać na 
ewentualne iskrzenie. Nie posługi-
wać się ogniem otwartym, nie palić 
papierosów w pobliżu ładującego się 
akumulatora. Wydobywający się wo-
dór jest (jak wiadomo) wybuchowy.

7.  Do akumulatora dolewamy tylko 
wody destylowanej, nigdy elektrolitu 
czy kwasu siarkowego!

 Skomplikowane prace przy ob-
słudze i regeneracji akumulatorów po-
winny być wykonywane w specjalistycz-
nych zakładach, przez przeszkolony  
i fachowy personel.□

Każdy właściciel samochodu cie-
szy się dwa razy – kiedy kupuje 
auto i kiedy sprzedaje. Kupno sa-

mochodu używanego, nawet w dobrym 
stanie technicznym nie zwalnia od wyko-
nania pewnych czynności obsługowych. 
Niektóre są więc obowiązkowe, gdyż nie 
mamy pewności, czy poprzedni właści-
ciel je wykonał. Jakie są to czynności:
1) Wymiana paska rozrządu. Zerwanie 

paska to poważna awaria silnika. 
Koszt remontu duży – 2 do nawet  
5 tys. zł. Częstotliwość wymiany 
różna 60 - 150 tys. km. Jeśli samo-
chód posiada łańcuch rozrządu – to 
na ogół  go się nie wymienia, chyba 
że mocno hałasuje lub są konkretne 
zalecenia producenta. Głośna praca 
łańcuszka sygnalizuje jego zły stan 
techniczny. Pasek do końca pracuje 
cicho i zrywa się nagle.

2) Wymiana paska klinowego, a właści-
wie w nowych pojazdach wieloklino-
wego, multi V.  Jeśli jest taka koniecz-

ność. Można z niej zrezygnować  
w przypadku dobrego stanu paska.

3) Zmiana oleju w silniku (łącznie z fil-
trem oleju). Częstotliwość wymiany 
to 10 – 30 tys. km. Ponadto należy 
wymienić filtry powietrza i paliwa.

4) Wymiana świec zapłonowych – po 
przebiegu 40 – 60 tys. km. Świece 
można ocenić po ich wyglądzie. Dłu-
gotrwały przebieg potwierdzą ubytki 
elektrod.

5) Wymiana płynu w układzie chłodze-
nia – ważna ze względu na zbliża-
jące się jesienne chłody i przymroz-
ki. Zamarznięcie układu chłodzenia  
to awaria głowicy lub bloku silnika,  
a więc kosztowna naprawa.

 Wymienione czynności nale-
ży wykonać obligatoryjnie – nigdy nie 
mamy pewności  co do rzetelności po-
przedniego właściciela. Nie należy wie-
rzyć słownym zapewnieniom. Chyba że 
otrzymamy dokumenty w postaci książ-
ki gwarancyjnej i rachunków. Ale nawet 

wtedy należy zastosować zasadę ogra-
niczonego zaufania – spotyka się przy-
padki podrobienia tego typu dokumen-
tów. Są one możliwe do sprawdzenia.
 Jakie części kupować – firmo-
we w ASO są drogie. Jest dużo tańszych 
i dobrych zarazem zamienników. Unikać 
części niewiadomego pochodzenia. Ma-
teriały eksploatacyjne. Tu trzymamy się 
wskazówek instrukcji obsługi, a gdy jej 
nie mamy – zasad ogólnych, czyli:
-  olej silnikowy – im starszy pojazd tym 

ma mniejsze wymagania olejowe. Do 
silników z dużym przebiegiem dobie-
ramy półsyntetyczne lub mineralne,

-  świece zapłonowe – dobieramy  
z katalogu (to ważne!),

-  płyn chłodniczy – jeśli silnik posiada 
elementy aluminiowe, np. głowicę to 
płyn musi być odpowiedni. „Zwykły” 
płyn chłodniczy niszczy elementy 
aluminiowe.

 Wykonanie wymienionych 
czynności zapobiega powstaniu kosz-
townych awarii - warto nie zwlekać i prze-
prowadzić je w miarę szybko. Sprawdza 
się życiowa zasada  „lepiej zapobiegać, 
niż leczyć”.□

mechanizacja i BHP

B E Z P I E C ZNA 
obsługa akumulatorów

Jan Bubień

Lepiej zapobiegać...
Jan Bubień
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mechanizacja i BHP

KOMBAJNY MASSEY FERGUSON

 Są może mniej znane w Polsce 
niż Claas czy John Deere, ale wszystko 
przed nimi. Oferta tej firmy została wzbo-
gacona o kombajny MF 7280 i MF 7282 
Centora. Są to duże maszyny o maksy-
malnej szerokości roboczej 9,2 m. Czym 
charakterystycznym cechują się te kom-
bajny?
1. Silnik – pojemność 8,4 l o mocy 378 

KM lub 413 KM, 16V, czyli 4 zawo-
ry na cylinder z systemem wtrysku 
Common Rail – „wspólna szyna”.

2. System AL., czyli Auto Level – to au-
tomatyczny system regulacji wyso-
kości cięcia w 3 zakresach. System 
zapewnia automatyczną regulację 
obrotów nagarniacza (motowidła) w 
zależności od prędkości roboczej. 
Kierowca – operator ustawia tylko  
wyprzedzenie motowidła.

3. Nowatorski bęben omłotowy z tzw. 
masą zamachową. Szerokość 
1,68 m, średnica 0,6 m. Listwy młó-
cące, popularnie zwane cepami,  
w liczbie 8 szt. zamocowane są na 
płaskownikach o grubości 7 mm. 
Daje to większą sztywność bębna, 
jego stabilność. Ciężar tworzy masę 
zamachową, co korzystnie wpływa 
na proces omłotu. Klepisko jest re-
gulowane elektrycznie, 12-listwowe, 
wzmocnione przez 12 mm podpory 
boczne i 10 podpór środkowych.

4. Separator rotacyjny. Zanim młóco-
na masa dostanie się na podsie-
wacz trafi do separatora. Rozluźnia
on młóconą masę, spulchnia ją, aby 
ułatwić uwolnienie ziarna.

5. Podsiewacze – są 2 wykonujące 
(oczywiście) ruch posuwisto-zwrotny.

6. System domłacania kłosów. Kom-
bajny posiadają system domłacania 
niedomłóconych kłosów – to mały 
bęben z klepiskiem. Nie ma powtór-
nej wędrówki kłosów do młocarni.

7. Wytrząsacze. Z separatora rotacyj-
nego  słoma dostaje się na wytrzą-
sacze – jest ich 8! To rekord. Stan-

dardowo spotykamy 4 – 6 wytrząsa-
czy. Tu powierzchnia wytrząsaczy to 
6,68 m2.

8. Rozładunek ziarna poprzez ślimak 
wygarniający z wieżą oborową.

 Wymienione wyżej rozwiązania 
zapewniają wysoką wydajność, małe 
niszczenie i straty ziarna oraz ekonomi-
kę pracy.

PROPOZYCJA AMAZONE

 Firma Amazone to znany pro-
ducent opryskiwaczy. Opryskiwacze 
zawieszane są zwrotne, mają zwartą 
budowę, są  względnie tanie. Mają jedy-
ną wadę – stosunkowo niską pojemność 
zbiornika ograniczoną wytrzymałością 
podnośnika i stabilnością agregatu.  
W przypadku opryskiwaczy Amazone 
UF mamy modele o pojemności 920, 
1220, 1680 i 1800 l (+ 120 – 180 l wody 
do płukania).
  Nie jest to dużo jak na wielko-
powierzchniowe pola. Firma Amazone  
zastosowała dodatkowy 1000 l zbiornik 
zawieszany z przodu ciągnika. To daje 
całkowitą pojemność 1920, 2220, 2680 
i 2800 l – to już jest dużo. Porównywal-
nie z opryskiwaczami przyczepianymi. 
Są tak samo wydajne jak przyczepiane. 
Agregat jednak jest krótszy, stabilniejszy 
i zwrotniejszy. Dodatkowy zbiornik mo-
żemy w zależności  od potrzeb zastoso-
wać lub nie.
 Taki opryskiwacz z dodatko-
wym zbiornikiem posiada system za-
rządzania cieczą - komputer pokładowy 
AMATRON + zapewniający jednorod-
ność cieczy z obu zbiornikach. Kompu-
ter kontroluje także dawkę cieczy na 1 
ha.
 Opryskiwacze mają belki  
15-28 m z trójstopniowym tłumieniem 
drgań. Jako wyposażenie dodatkowe 
– specjalne funkcje automatycznego 
prowadzenia ciągnika i automatycznego 
doboru dawki, zgodnie z mapami GPS.
 Układ utrzymuje belkę na jed-

nakowej wysokości i równolegle do po-
ziomu gleby. Opryskiwacze UF mają  
system recylkulacji cieczy w belkach – 
ciecz stale krąży w obiegu, np.: na uwro-
ciach. Eliminuje to opóźnienie wypływu 
cieczy z dysz przy włączeniu napędu, po 
wykonaniu manewru.
 Agregat z czołowym zbiorni-
kiem bardzo dobrze prowadzi się po 
polu. To korzystna alternatywa dla ma-
szyn przyczepianych.

NOWA PRZEKŁADNIA NEW HOLLAND

 Bezstopniowa regulacja pręd-
kości jazdy to marzenie każdego trakto-
rzysty. Firma New Holland wprowadziła 
do ciągników małej mocy (40 – 115 KM) 
przekładnię bezstopniową, łańcuchową, 
zwaną wariatorem.
 Mechanizatorzy znają ten typ 
przekładni z kombajnów zbożowych. 
Tam przekładnie bezstopniowe, paso-
wo-klinowe, stosowane są do bezstop-
niowego regulacji obrotów motowidła, 
wentylatora, bębna młócącego młocarni 
czy prędkości jazdy.
 Dwie pary rozsuwanych (i zsu-
wanych) tarcz kół pasowych i współ-
pracujący z nimi pas klinowy zapewnia 
zmianę obrotów elementu napędzanego 
w stosunku do napędowego w sposób 
płynny, czyli bezstopniowy.
 W ciągnikach New Holland 
wykorzystano ten pomysł. Przekładnia 
EasyDrive wyposażona została w łań-
cuch o specjalnej konstrukcji zamiast 
pasa klinowego. Łańcuch wykonano ze 
stali chromowanej, wzmocniony linkami 
pracujący między ruchomymi tarczami. 
Tarcze są do siebie zbliżane lub odda-
lane - zmienia się ich średnica. Mamy 
w ten sposób nieograniczoną liczbę 
przełożeń. Przekładnia bezstopniowa, 
łańcuchowa współpracuje z przekładnią 
planetarną.
 Przekładnia jest sterowana 
dźwignią określającą kierunek jazdy 
(przód – tył) i pedałem „gazu”.
 To bardzo wygodne rozwią-
zanie stosowane w samochodach.  
W ciągnikach NH mamy 3 typy prze-
kładni zapewniające osiągnięcie 30, 60 
i 100% maksymalnej prędkości jazdy. 
Przy zwolnieniu pedału przyśpieszenia 
ciągnik hamuje. Minimalna prędkość 
jazdy to 0,3 km/h, a maksymalna to  
30 km/h.
 Rozwiązanie nagrodzono 
srebrnym medalem na paryskich tar-
gach SIMA.□

(na podstawie art. ekspress)

N O W O Ś C I
techniki rolniczej

Jan Bubień
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W uroczym miasteczku w Ja-
rosławcu nad Bałtykiem na 
początku sierpnia Krajowe 

Stowarzyszenie Pomocy Szkole przy 
współfinansowaniu KRUS zorganizo-
wało kolonię dla dzieci rolników. Wielo-
letnia współpraca KSPS kierowanego 
przez posłankę Zofię Grzebisz-Nowicką
i Fundacji Edukacyjnej 4H wojewódz-
twa świętokrzyskiego zaowocowała 
zaproszeniem klubowiczów już po raz 
czwarty do udziału w zorganizowa-
nym wypoczynku letnim. Wśród ponad 
stupięćdziesięcioosobowym składzie 
znalazło się pięćdziesiąt osiem dzieci  
z Bęczkowa, Buska Zdroju, Grabownicy, 
Lasocina, Nowin i Sobkowa. Pozostali 
uczestnicy przyjechali ze Śląska i Mało-
polski. Kierownikiem koloni, a zarazem 
animatorem wszelkich atrakcji była li-
derka wolontariuszka z Buska Zdroju, 
Barbara Stasik. W skład kadry pedago-
gicznej weszło dwóch liderów klubów 
4H: Halina Czaja i Stanisław Rogóż. Jak 
zwykle wychowawcy szczególną uwagę 
położyli na bezpieczeństwo uczestni-
ków, dobrą atmosferę, przyjemny wy-
poczynek i realizację założonych celów 
poznawczych. Jednak realizowany pro-
gram pobytu w Jarosławcu odróżniał się 
od wcześniejszych. Duża ilość wypad-
ków na obszarach wiejskich z udziałem 
dzieci tak w obejściach domowych, go-
spodarstwach rolnych, jak i na drogach 
publicznych została zauważona przez 
władze Krajowego Stowarzyszenia Po-
mocy Szkole. Kierownictwo i wycho-
wawcy kolonijni zostali zobligowani do 
nadania priorytetu działaniom wycho-
wawczym zmierzającym do zmniejsze-
nia, a nawet wyeliminowania tego ne-
gatywnego społecznie zjawiska wśród 
uczestników. Wychodząc naprzeciw, 
już w trakcie przygotowywania koloni, 
zostały nawiązane kontakty w Warsza-
wie z KRUS i PIP oraz z ich oddziałami  
w Kielcach i Szczecinie. Do współpracy 
zostali zaproszeni przedstawiciele Wy-
działu Prewencji Wojewódzkiej Policji  
w Szczecinie oraz Wojewódzka Ko-
menda Państwowej Straży Pożarnej  
w Szczecinie. Zaowocowało to przepro-
wadzeniem szeregu szkoleń w zakresie 
zapobiegania wypadkom, udzielania 
pierwszej pomocy, prawidłowego zacho-

wania się w krytycznych sytuacjach oraz 
wyposażenie uczestników w odpowied-
nie materiały promujące „bezpieczne 
życie”, gadżety, upominki. Szkoleniom 
towarzyszyły konkursy z nagrodami, 
pokazy sprawnościowe, pokazy sprzętu  
w działaniu. 
 Można dużo pisać o wspania-
łej pogodzie, wielu atrakcjach turystycz-
nych, wypoczynkowych, nawiązanych 
przyjaźniach, dobrym jedzeniu, cieka-
wych zajęciach itp., ale należy wspo-
mnieć o czymś, co jest zdawałoby się 
naturalne, coś co powinno być normą, 
coś nad czym przechodzi się do „po-
rządku dziennego” i zwykle się nie widzi 
– tym czymś jest okazywane ser-
ce, niesienie pomocy drugiemu 
człowiekowi, bycie wrażliwym na 
biedę, na kłopoty, niedolę drugie-
go człowieka. Jakże na czasie są 
słowa wieszcza: „…miej serce i 
patrzaj w serce…”. Chwała tym, 
co wspierają finansowo wszelką
działalność niosącą pomoc dru-
giemu. Są tacy, którzy nie potrze-
bują rozgłosu – jadą 200-300 km 
przez dziesięć lub piętnaście go-
dzin samochodem albo zatłoczo-
nym pociągiem, by spotkać się 
z tymi najmniejszymi członkami 
naszej społeczności, nie licząc 
na ich głosy w wyborach. Są lu-
dzie, którzy wsłuchują się w głosy 
tych najmniejszych, poświęcają 
wolny czas w najpiękniejszej po-

rze roku, by właśnie z nimi się spotkać –  
z dziećmi z często bardzo biednych ro-
dzin, by pokazać im, że są bardzo waż-
ni, by uwierzyły we własne siły i możli-
wości, że mogą w życiu dużo osiągnąć  
i dużo zrobić, chociaż obecnie mieszka-
ją często daleko od miasta, w małej wsi. 
Takie zachowanie daje każdemu wiarę 
w człowieka. Takich anonimowych ludzi, 
dla których człowiek stanowi najwyż-
szą wartość, jest wielu i cieszy nas to,  
że Zofia Grzebisz-Nowicka, posłanka
na Sejm RP kilku kadencji, postanowiła 
okazać serce również dzieciom ze wsi 
naszej Świętokrzyskiej Ziemi.□

Wakacje w Jarosławcu
kluby 4H

Stanisław Rogóż
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W maju 2009 Szkoła Podstawo-
wa w ZSO im. Edwarda Szyl-
ki w Ożarowie przystąpiła do 

Ruchu 4H, zakładając swój własny klub 
,,Iskra” oparty na ścisłej współpracy 
szkoły i domu kultury. 
 W ZSO w Ożarowie, którego 
głównym dyrektorem jest Alicja Różań-
ska Cembrowska, mieści się szkoła pod-
stawowa, gimnazjum i liceum. Uczy się 
tu około 1000 uczniów. Budynek szkoły 
jest duży, nowocześnie wyposażony, 
połączony z pływalnią „Neptun”. Dobra 
baza lokalowa stwarza warunki zarówno 
do nauki, wypoczynku, jak i do zabawy. 
Dzieci i młodzież uczestniczą w licznych 
zajęciach pozalekcyjnych, organizując 
wiele imprez, konkursów, wycieczek. 
Zgodnie i aktywnie działają w środo-
wisku, są otwarci na wszelkie nowości  
i propozycje. Sami poszukują różnych 
form aktywności i pozyskują nowych 
partnerów do działania. Bardzo rozbudo-
waną działalność prowadzi też dom kul-
tury, który skupia dzieci, młodzież i doro-
słych. Funkcjonują w nim koła plastycz-
ne odrębne dla każdej grupy wiekowej, 
koła muzyczne, prowadzona jest nauka 
gry na instrumentach, odbywa się nauka 
tańca współczesnego i ludowego, dzia-
łają koła gospodyń wiejskich, kapela lu-
dowa, zespoły śpiewacze. Organizowa-
ne są też wystawy malarskie, spotkania  
z ciekawymi ludźmi, koncerty i teatrzyki.
 Mając na uwadze przede 
wszystkim dobro i rozwój dzieci, nie mo-
gliśmy nie skorzystać z szansy przyna-
leżności i działalności w Ruchu klubów 
4H, dlatego na zebraniu, które zorgani-
zowaliśmy z uczniami klas II i III przed-
stawiliśmy dzieciom i rodzicom program 
założenia tej organizacji. Spotkaliśmy się 
z bardzo miłym odzewem. Czynnikiem, 
który zachęcił nas do przystąpienia do 

tego ruchu były liczne działania szkoły  
i domu kultury, zbieżne z programem  
klubów czterolistnej koniczynki. Nie 
chcieliśmy tracić czasu, aby móc rozpo-
cząć naszą działalność, chociaż przed 
nami była wizja wakacyjnego odpoczyn-
ku. Po zapoznaniu się jednak z propozy-
cją projektu „W starym domu” nie mieli-
śmy żadnych wątpliwości, że zarówno 
dni pozostające do zakończenia roku 
szkolnego, jak i wakacje wykorzystamy 
na realizację zadań konkursowych.
 Nazwa projektu „W starym 
domu” budziła w nas wiele pomysłów  
i planów, które oczywiście wiązały się ze 
skansenem, który założył w Maruszowie  
(gmina Ożarów), Edward Ziarko – eme-
rytowany górnik, miejscowy plastyk  
i rzeźbiarz, a przede wszystkim człowiek 
o ogromnym talentncie i pasji, poświęca-
jący się bezgranicznie swojej pracy. 
 Rozpoczynając realizację 
projektu i współdziałając jednocześnie  
z dyrektorem MGOK w Ożarowie Maria-
nem Susem, zrodził się pomysł zorga-
nizowania jeszcze w czerwcu, na kilka 
dni przed zakończeniem roku szkolne-
go, pieszego rajdu po najciekawszych 
miejscowościach w naszej gminie wy-
r ó ż n i a j ą c y c h 
się walorami 
przyrodniczymi 
i kulturalno-roz-
rywkowymi. Rajd 
rozpoczęl iśmy 
od zwiedzania 
wspomnianego 
już „Muzeum pod 
chmurką” w Ma-
ruszowie. Tam 
właściciel skan-
senu powitał nas 
w stroju pirata, 
po czym opro-

wadził dzieci i rodziców uczestniczących  
w pieszej wędrówce po swoim bajkowym 
gospodarstwie. Na uwagę zasługuje za-
angażowanie, z jakim E. Ziarko wprowa-
dzała nas w nieznane dotąd zakamarki 
starych domów bogato wyposażonych  
w pamiątki z odległych nam lat. Dzieci 
mogły zobaczyć dom bogatego chło-
pa, chatę z końca XIX wieku, stodołę  
i dawną szkołę, a także stare przedmioty 
służące dawniej ludziom do codzienne-
go użytku. Niezwykłą atrakcją dla dzieci 
było mielenie zboża w żarnach i pokaz 
młócenia zboża cepami. Mimo deszczo-
wej pogody, tego dnia nie zamierzali-
śmy rezygnować z dalszej trasy rajdu  
i rozpoczęliśmy wędrówkę Nadwiślań-
skim Szlakiem Artystycznym „Doły Bie-
drzychowskie” podziwiając przepiękne 
rzeźby z kamienia i przydrożne kaplicz-
ki. Miejscem docelowym wyprawy była 
,,Sielska Dolina” w Nowym, czyli go-
spodarstwo agroturystyczne państwa 
Sawickich. Jest to niezwykle ciekawe 
miejsce w naszej gminie, gdzie co roku 
odbywają się plenery malarskie i rzeź-
biarskie. Gospodarze przygotowali dla 
wszystkich gości ognisko. Zorganizowa-
ne zostały dla dzieci zabawy i konkursy 
z nagrodami. Jak wielka była radość, 
gdy strzelaliśmy z łuku, rzucaliśmy do 
celu, rywalizowaliśmy w biegach na trzy-
osobowych nartach i zjeżdżaliśmy na 
orczyku. Zadowoleni i zmęczeni cało-
dziennym rajdem i zabawami wróciliśmy 
do domów, z niecierpliwością oczekując 
na następne wspólne spotkanie.□

cdn.

Kolejny klub na starcie!

 Ruch klubów 4H w województwie 
świętokrzyskim inspiruje do działania wie-
lu młodych ludzi, a także wspaniałych lide-
rów wolontariuszy, którzy z kolei angażują 
się  bez reszty w realizację projektów edu-
kacyjnych swoich podopiecznych – klubo-
wiczów. 
 Kolejnym klubem, który rozpoczął swoją działalność  w czerwcu 2009 r. 
jest klub 4H działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda 
Szylki w Ożarowie (gm. Ożarów) w powiecie opatowskim, gdzie roli lidera podjęli 
się Ewa Gumuła oraz Marian Sus. 
 Cieszymy się i  gratulujemy, i czekamy na ich pierwsze realizacje klubo-
wego hasła „Uczyć się działając”.    Halina Szymańska 

JESTEŚMY w 4H
Ewa Gumuła

kluby 4H

Fot: E. Gomuła
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ROK 
W OGRODZIE

fot.: E. Musiał

S P R Z E D A M

▪ gorczycę mątwikobójczą 
 z certyfikatem,
 oczyszczoną 
 w cenie 6 zł/kg
 (wysyłka pocztą)
▪ czyszczalnię nasion 
 Petkus K-213 Gigant
 kompletną,
 sprawną,
 stan dobry,
 w cenie 4500 zł 
 + tani dowóz

Gospodarstwo Ekologiczne
woj. dolnośląskie 

gm. Żmigród

tel. 71 385 61 77
667 990 708

Kompozycje kwiatowe 

Trwa sezon jesiennych kwiatów, kró-
lują złocienie, astry i wrzosy. Kwia-
ty te sprawiają, że nasze balkony 

i tarasy jeszcze raz zachwycają swoim 
wyglądem.
 Teraz sadzimy takie rośliny jak 
bergenie, turzyce, żurawki i szałwie, mają 
one jeszcze dużo czasu na ukorzenienie 
i jeśli zadomowią się w pojemnikach, za-
chowają ładny wygląd przez całą zimę.
 Jesienne kwiaty doskonale 
zdobią nasze balkony, ale gdy dodamy 
do nich rośliny o ozdobnych liściach lub 
różnego rodzaju trawy, możemy stworzyć 
piękne kompozycje, subtelne kombinacje 
kolorów i ich odcieni z kwiatami, albo do-
pracować się efektownych kontrastów.
 Kolorowe kwiaty, liście i owoce 
jesieni dają nam nieograniczone możli-
wości dekoracji tarasów, jak i tworzenie 
wspaniałych kompozycji do mieszkań.
 Układając kwiaty w wazonie lub 
innym pojemniku trzeba zachować pew-
ne zasady. Najbardziej harmonijna jest 
kompozycja oparta na zasadzie „Złotego 
podziału odcinka”. Jeżeli wysokość całej 
kompozycji wraz z wazonem podzielimy 
na 8 części, to na kwiaty powinno przy-
paść 5 części, a na wazon 3. Kwiaty moż-
na układać we wszystkich pojemnikach, 
jakie mamy w domu, np. w zwykłych kub-
kach, wazonach, koszykach, wydrążo-
nych pniach, a nawet w kapeluszach.
 Kwiaty o prostych i mocnych 
łodygach skierowanych do góry, najlepiej 

prezentują się w wysmukłych wazonach. 
Kwiaty wiotkie o giętkich łodygach, do-
brze wyglądają w pojemnikach o falistych 
lub kulistych zarysach. Duże kuliste kwia-
ty na krótkich łodygach pasują do kuli-
stych wazonów.
 Dobierając naczynie do kwia-
tów, trzeba zwrócić uwagę także na jego 
barwę. Nie powinna ona konkurować  
z barwą roślin. Pożądane są naczynia  
o dyskretnych barwach, nie rzucających 
się w oczy, gdyż można ułożyć z nich 
kompozycje z różnych kwiatów. Warto pa-
miętać, że barwa biała, szara, czarna mają 
właściwość podkreślania innych barw.
 Jasne kwiaty w bukiecie należy 
umieszczać nad ciemnymi. Kompozycja 
musi być przejrzysta. Można zaakcento-
wać jakiś element, który będzie zwracał 
uwagę barwą, wielkością lub kształtem. 
Może to być pojedynczy, duży kwiat, 
muszla lub figurka. Kompozycje można
wzbogacać też kawałkami kory, huby, 
kamykami, owocami, nasionami, a także 
elementami w postaci kawałka obciosa-
nego drewna, szkła lub metalu.
 „Zasada trzech”, tj. trzech kwia-
tów, z których najwyższy znajduje się  
w środku, krótszy z boku, a najkrótszy jest 
ustawiony symetrycznie do drugiego. Aby 
rozbudować kompozycję można zasto-
sować kilka kwiatów dodatkowych, które 
nie mogą jednak przekraczać długością 
kwiatów głównych. Do kwiatów można 
dołączyć gałązki i pojedyncze liście w do-
wolnej ilości. A zatem do dzieła.□

Monika Nowocień

gospodarstwo domowe i agroturystyka
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gospodarstwo domowe i agroturystyka

Już Karol Darwin głosił, że gdybyśmy 
postępowali zgodnie z prawami na-
tury i ciała, powinniśmy żyć około 

200 lat. Na taki czas życia, jak twierdzą 
naukowcy, zaprogramowane są nasze 
organizmy. I żylibyśmy tak długo, gdyby-
śmy umieli żyć w zgodzie z potrzebami 
naszego ciała.
 Poznanie ciała jest sposobem 
na poznanie jego potrzeb, na jego opa-
nowanie i wydarcie mu umiejętności, 
których nie jesteśmy w stanie zdobyć nie 
znając go.
 Nie doceniamy swoich moż-
liwości! Tak twierdzą powszechnie na-
ukowcy prowadzący badania nad grani-
cami odporności ludzkiego organizmu.
 Na odporność naszego orga-
nizmu, zdrowia i urody ma wpływ wiele 
czynników.
 Według Światowej Organizacji 
Zdrowia ONZ – zdrowie jest stanem cał-
kowitej równowagi fizycznej, umysłowej
i społecznej, a nie tylko brakiem dole-
gliwości lub choroby. Każde pokolenie  
w przeszłości stawało wobec nowych 
zagadnień zdrowotnych.
 Człowiek początku XXI wieku 
– to człowiek narażony na różne nieko-
rzystne oddziaływania płynące ze środo-
wiska.
 Stres, zbyt szybkie tempo ży-
cia,  nieracjonalne odżywianie oraz brak 
wysiłku fizycznego prowadzą do różne-
go rodzaju dolegliwości i chorób. 
 Nie ma wątpliwości, że wszyst-
kie niedociągnięcia zdrowotne mają  
wpływ na nasz wygląd i urodę. 

 Już Hipokrates wysunął tezę, 
że można przywrócić naruszoną har-
monię funkcji życiowych wykonując ćwi-
czenia fizyczne dostosowane do stanu
zdrowia danego osobnika.

Ruch na pierwszym miejscu!
 Ruch to zdrowie, to prawdziwy 
eliksir młodości, to środek zapewniający 
nam długowieczność i dobre samopo-
czucie.
Nadmierne oszczędzanie się i wygod-
nictwo zmniejszają odporność fizyczną,
prowadzą do otyłości i przyspieszają 
procesy starzenia się organizmu.
 Aktywność fizyczna i odpo-
wiednia dieta to gwarancja zdrowego 
młodego wyglądu.
 Ze względu na właściwości 
anatomiczne i biologiczne ustroju kobie-
ty oraz czynności związane z ciążą  czy 
porodem, istotną rolę w jej życiu odgry-
wają ćwiczenia. Kobiety stosujące ćwi-
czenia ruchowe mają większą wytrzy-
małość fizyczną i psychiczną. Utrzymują
prawidłową postawę, mają ładniejsze 
i płynniejsze ruchy, cechuje je większa 
stanowczość oraz szybsza orientacja 
i pogodniejsze usposobienie. Dlatego 
warto włączyć ruch w swój codzienny 
rozkład zajęć.
 Aby człowiek sprawnie funk-
cjonował, niezbędna jest odpowiednia 
żywność jako podstawowy warunek pra-
widłowego funkcjonowania organizmu.
 Mało kto  dzisiaj zwraca uwagę 
na to, co jada – bo często jada się  po to, 
aby zaspokoić głód. Tymczasem dla or-
ganizmu ważne jest, czy otrzymuje por-
cję ziemniaków, mięsa czy warzyw. Od 
odpowiedniej diety i sposobu odżywia-
nia zależy nasze  samopoczucie, chęć 

do pracy, całe życie osobnicze, rodzinne 
i społeczne. Sposób odżywiania ma nie-
wątpliwie istotny wpływ na nasz wygląd 
i kondycję. Niejednokrotnie zmiana diety 
lub samo włączenie do jadłospisu odpo-
wiednich produktów sprawia, że czuje-
my się dużo lepiej. 
 Warto zatem wiedzieć, co jeść, 
aby zawsze tryskać zdrowiem i ener-
gią, cieszyć się szczupłą sylwetką, mieć 
piękne lśniące włosy i promienną cerę. 
Właściwy dobór składników w codzien-
nej diecie w dużym stopniu decyduje  
o naszym zdrowiu, kondycji i witalności. 
Nieodpowiedni dobór składników pokar-
mowych może znacząco wpłynąć na po-
gorszenie naszego stanu zdrowia. 
 Często jest jedną z przyczyn 
nadwagi i otyłości, dlatego warto wie-
dzieć, co jeść, aby pięknie wyglądać. 
 Zdrowa dieta, aktywny wypo-
czynek, relaksowanie, brak nałogów czy 
ćwiczenia fizyczne to jedynie czynniki
zmniejszające ryzyko chorób.
 Dlatego w trosce o zdrowie  
i urodę należy uwzględnić także wyko-
nywanie  podstawowych badań profilak-
tycznych. Ich wykonywanie w pewnych 
okresach życia jest niezwykle istotne  
w prewencji niektórych chorób.□ 

Justyna Gulba

Dla zdrowia 
i  d la urody 

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie,
jako smakujesz, aż się zepsujesz. 
tam człowiek prawie widzi na jawie,
i sam to powie, że nic nad zdrowie, 
ani droższego, ani lepszego...”

Jan Kochanowski

Fot: J. Chronowski
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Krem serowy z cebulą lub czosnkiem

Składniki:
2-3 serki topione śmietankowe,
1 łyżeczka majonezu,
1 średnia cebula lub 2 ząbki czosnku.

Serki ucieramy z drobno posiekaną 
cebulką lub rozgniecionym w prasce 
czosnkiem. Mieszamy z majonezem, 
dodajemy pieprz.

Sernik z papryką, 
koperkiem i pietruszką 

Składniki:
½ twarogu, 4-5 jaj, 1 łyżka posiekanego 
koperku, 2 łyżki posiekanej natki pie-
truszki, ½ szklanki bułki tartej, 1 czerwo-
na papryka, 2 łyżki masła, sól, pieprz.

Ser przemielić, jaja rozbić, oddzielić żółt-
ka od białek, dodać do masy serowej, 

wsypać połowę bułki tartej, dodać sól  
i pieprz, 1 łyżkę masła, pokrojoną w kost-
kę paprykę, wyrobić masę lekko miesza-
jąc. Ubić pianę z białek i delikatnie mie-
szając dodawać na przemian po łyżce 
piany i tartej bułki. Wysmarować masłem 
i oprószyć bułką żaroodporne naczynie, 
włożyć masę, polać wierzch roztopionym 
masłem. Piec 40 minut w temperaturze 
1600C.

Naleśniki zapiekane z kalafiorem

Składniki:
Kalafior, 1 szklanka kwaśniej śmietany, 
2 łyżki stołowe rosołu, sól, biały pieprz, 
8 naleśników.

Do zapiekania:
Filiżanka kwaśniej śmietany, ½ filiżanki 
tartego sera (może być ser parmezan), 
1 łyżka stołowa oliwy.

Kalafior ugotowany rozdrobnić, dodać 
kwaśną śmietanę oraz rosół i przyprawić 

całość solą i białym pieprzem. Powsta-
łą w ten sposób masą smarujemy na-
leśniki, zawijamy i wkładamy do rondla 
lub prostokątnego naczynia żaroodpor-
nego. Z sera, śmietany, oliwy oraz soli  
i pieprzu robimy zalewę do zapieka-
nia. Naleśniki należy pokryć w całości 
masą, aby nie wysychały w piekarniku. 
Zapiekać w temperaturze 1800C około  
10 minut. Naleśniki można podawać  
z sosem pomidorowym.

Zupa z brukselki

Składniki:
300 g brukselki, 2 łyżki stołowe oliwy,  
½ l bardzo treściwego wywaru z warzyw 
lub rosołu, kieliszek białego wina, odro-
bina mielonej gałki muszkatołowej, sól, 
pieprz, filiżanka kwaśniej śmietany.

Brukselkę ugotować. Z jednej czwartej 
brukselki robimy mus za pomocą mik-
sera, dodając równocześnie rosół. Po-
zostałe główki kroi się na cztery kawał-
ki i dusi w garnku na oliwie, aż nabiorą 
koloru. Następnie do duszonej brukselki 
dodajemy pozostałą część rosołu, mus  
z brukselki i białe wino.
Gotujemy 10 minut, na koniec doprawia-
my solą, czarnym pieprzem oraz gałką. 
Kwaśną śmietanę podajemy w misecz-
ce, a każdy dodaje ją do zupy wedle 
uznania.□

Jarskie potrawy
Janina Błasiak

Jarskie potrawy to jedzenie smaczne i zdrowe, jeśli wykorzystujemy warzywa 
świeże i wysokiej jakości. Do niemal każdej potrawy jarskiej możemy dodać 
dowolne mięso bądź wzbogacić je wędlinami. Podobnie jest z sałatkami, któ-

re urozmaicają nasz stół, dodają witamin do posiłków, bo przecież możemy je łą-
czyć z odrobiną szynki lub innych wędlin. Zmiany żywieniowe w naszej kuchni po-
winny być dostosowanie do nastroju oraz temperatury otoczenia. Latem chętniej 
spożywamy posiłki lekkie i kolorowe, odstawiamy sute i ciężkie dania na korzyść  
łatwo dostępnych warzyw. A oto kilka propozycji potraw jarskich:

gospodarstwo domowe i agroturystyka

Fot.: E. Musiał
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„Grzybów było w bród: chłopcy biorą  
krasnolice, 

Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice, 
Co są godłem panieństwa, bo czerw ich  

nie zjada
I dziwna, żaden owad na nich nie usiada.

Panienki za wysmukłym gonią  
borowikiem,

Którego pieśń nazywa grzybów  
pułkownikiem.

Wszyscy dybią na rydza; ten wzrostem 
skromniejszy

I mniej sławny w piosenkach, za to naj-
smaczniejszy,

Czy świeży czy solony, czy jesiennej pory,
Czy zimą. Ale Wojski zbierał muchomory.

Inne pospólstwo grzybów pogardzone  
w braku

Dla szkodliwości albo niedobrego smaku;
Lecz nie bez użytku, one zwierza pasą

I gniazdem są owadów, i gajów okrasą.
Na zielonym obrusie łąk, jako szeregi

Naczyń stołowych sterczą:  
tu z okrągłymi brzegi 

Surojadki srebrzyste, żółte i czerwone,
Niby czareczki różnym winem napełnione;

Koźlak, jak przewrócone kubka  
dno wypukłe,

Lejki, jako szampańskie kieliszki  
wysmukłe,

Bielaki krągłe, białe, szerokie i płaskie,
Jakby mlekiem nalane filiżanki saskie,

I kulista, czarniawym pyłkiem napełniona
Purchawka, jak pieprzniczka  

- zaś innych imiona
Znane tylko w zajęczym lub wilczym  

języku,
Od ludzi nie ochrzczone; a jest ich bez liku.

Ni wilczych, ni zajęczych nikt dotknąć  
nie raczy,

A kto schyla się ku nim, gdy błąd  
swój obaczy,

Zagniewany, grzyb złamie albo  
nogą kopnie;

Tak szpecąc trawę, czyni bardzo  
nieroztropnie”

Adam Mickiewicz

Grzyby zawierają niewiele sub-
stancji odżywczych, są przez to 
niedoceniane w codziennej kuch-

ni. Mają wprawdzie dość dużo białka, jest 
ono jednak słabo przyswajalne, przez 
co same grzyby są ciężkostrawne. Ale 
przecież grzyby to nie codzienna strawa,  
a rarytas jadany od czasu do czasu. War-
to więc zapomnieć o ich ciężkostrawno-
ści i jeść grzyby dla ich smaku i aroma-
tu. Tym bardziej, że podawać je można  
w postaci bardziej przyswajalnej, np. ki-
szone, w postaci rozdrobnionej jako su-
rówkę lub jako składnik sałatek miesza-
nych. W połączeniu z innymi produktami 
można otrzymać z nich potrawę o wyż-
szej, uzupełnionej wartości odżywczej.
 Niektóre gatunki grzybów moż-
na kupić w sklepie (pieczarki, boczniaki), 
są bowiem uprawiane. Po inne trzeba 
się wybrać w plener. Owocna wyprawa 
do lasu to bardzo kusząca propozycja. 
Należy się jednak liczyć z faktem, iż  
grzyby jadalne niejednokrotnie łatwo jest 
pomylić z bardzo podobnymi grzybami 
niejadalnymi lub wręcz trującymi (często 
śmiertelnie!). Aby temu zapobiec, należy 
zbierać tylko i wyłącznie tzw. „pewniaki” 
– grzyby, co do których nie mamy wąt-
pliwości, że ich spożycie nie spowoduje 
zatrucia organizmu.
 Znane i cenione ze swych wa-
lorów smakowych i aromatycznych są: 
borowiki, podgrzybki i koźlarze, rydze, 
pieprzniki, czubajki, gąski i opieńki,  
a także rosnące pod ziemią trufle. Wśród
występujących w Polsce ok. 5 000 ga-
tunków grzybów wiele jest jadalnych, ale 
nie mają praktycznej wartości, gdyż albo 
są niesmaczne, albo bardzo małe, czy 
też występują bardzo rzadko. Korzysta-
jąc z atlasu grzybów można zrobić szyb-
ki przegląd bogactwa naszych lasów.
 Dołączając się do apelu nasze-
go wieszcza, który przytoczyłam, zwra-
cam uwagę, że niszcząc gatunki nieja-
dalne, np.: muchomora czerwonego, 
musimy się liczyć z tym, iż za lat kilka 
w miejscach tych nie znajdziemy  lubią-
cego z nim występować borowika  szla-

chetnego. Zamiast niszczyć wszystko 
to, co nie trafi do koszyka, przystańmy
na chwilę i zachwyćmy się nad tym, co 
piękne i potrzebne naturze i nam sa-
mym.

Grzyby smażone panierowane
Do panierowania nadają się zwłaszcza 
kanie. Nie myje się grzybów przed panie-
rowaniem, a jedynie oczyszcza. Grzyby 
panieruje się jak sznycle cielęce. 

Panierunek: 
3 dag mąki, 1 jajo, 8 dag tartej bułki,  
6 dag tłuszczu, 4 dag masła 
Wykonanie:
1. Grzyby osolić, panierować w mące, 

rozmąconym jaju i tartej bułce (ta 
kolejność jest istotna). Panierunek 
przycisnąć dokładnie rękami. 

2. Kłaść grzyby na rozgrzany tłuszcz  
i smażyć na silnym ogniu z 2 stron na 
złoty kolor. 

3. Pod koniec smażenia dodać  
2 dag masła i dosmażyć na małym 
ogniu. Lepiej smakują egzemplarze  
o grubszym miąższu. Chodzi o to, 
aby panierunek „nie zagłuszył” sma-
ku grzyba.

Chrupiące grzybki
Składniki:
1 kg grzybków, np.,  podgrzybków, mogą 
być pieczarki, mąka, butelka piwa Ży-
wiec, 2 jajka, 2 łyżeczki proszku do 
pieczenia, zioła prowansalskie, ostra 
papryka w proszku, vegeta lub inne 
warzywo, olej do głębokiego smażenia. 
Sos: śmietana 30%, 3 łyżki majonezu, 
pęczek szczypiorku, świeże zioła, jakie 
lubicie, sól, pieprz, sok z cytryny, cukier.  
Wykonanie:
1. Grzyby oczyścić i ugotować w osolo-

nej wodzie. Odcedzić, przelać zimną 
wodą, odstawić. 

2. Do wysokiej miski wlać świeżo otwar-
tą butelkę piwa, wbić 2 jajka, zmikso-
wać, dosypać mąkę i proszek do pie-
czenia, zmiksować na gładką maź  
o konsystencji gęstej śmietany. 

gospodarstwo domowe i agroturystyka

Na grzyby
idziemy na grzyby
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3. Ciasto doprawić vegetą, papryką, 
ziołami prowansalskimi.

4.  Grzybki moczyć w cieście i wrzucać 
na dobrze rozgrzany olej, którego 
powinno być powyżej 2 szklanek.

5.  Smażyć do zrumienienia. 
Przygotowanie sosu: 
Śmietanę mieszamy z drobno pokro-
jonym szczypiorkiem, ziołami, majo-
nezem. Doprawiamy sokiem z cytryny 
(kilka kropel), solą i pieprzem, odrobina 
cukru nie zaszkodzi. Grzybki po usma-
żeniu dobrze jest osączyć z tłuszczu na 
ręczniku papierowym. Maczamy w sosie                             
i zjadamy.

Zupa ze świeżych grzybów
Składniki:
25 dag włoszczyzny (bez kapusty), 1 ½  
l wody, 2 dag tłuszczu, sól, 40 dag grzy-
bów, 10 dag cebuli, 3 dag mąki, 1/8-1/4 l 
śmietany, sól, pieprz, 1 łyżka siekanego 
koperku i natki pietruszki.
Wykonanie:
1. Z włoszczyzny i tłuszczu ugoto-

wać wywar, osolić. 
2. Grzyby starannie 

opłukać pod bieżącą 
wodą, oczyścić, cienko 
poszatkować, ugotować  
w małej ilości wody razem 
z posiekaną cebulą. 

3. Wywar z włoszczyzny prze-
cedzić, połączyć z grzybami, 
podprawić mąką rozmiesza-
ną z zimną wodą [ja rezygnuję  
z zagęszczania], zagotować, do-
dać śmietanę, sól, pieprz, koperek 
i natkę. 

4. Podawać z łazankami, kaszą perło-
wą, lanym ciastem lub cienkim ma-
karonem [zdecydowanie preferuję 
gruby makaron]. 

5. Zamiast mąką i śmietaną można 
zupę grzybową podprawić jasnozło-
tą zasmażką.

Idealnym dodatkiem do zupy będzie 
świeży biały chleb wiejski, grubo po-
smarowany prawdziwym śmietankowym 
masłem. 

Żurek ze świeżymi grzybami
Składniki: 
1,5 szklanki żuru naturalnego, 1,5 l 
bulionu, 0,5 kg borowików (mogą być 
mieszane: borowiki, koźlaki, podgrzybki 
i kurki), 1 listek laurowy, 3 ziarna ziela 
angielskiego, 6 ziaren pieprzu, 1 ce-
bula, 15 dag wędzonego boczku, 0,5 
kg ziemniaków, 0,5 szklanki śmietany. 
Wykonanie:
1. Oczyszczone i umyte grzyby pokro-

ić w paski, wrzucić na wrzącą wodę  

i gotować 10 min., odlać na sito  
i przelać gorącą wodą. 

2.  Do bulionu wrzucić listek laurowy, 
ziele angielskie i pieprz. 

3. Włożyć grzyby i pokrojone w kostkę 
ziemniaki i gotować. 

4.  Kiedy ziemniaki będą miękkie, wlać 
żur (nie wcześniej, bo pozostaną 
twarde pod wpływem kwasu). 

5.  Wędzony boczek pokroić w kostkę, 
zesmażyć i dodać pokrojoną cebulę. 
Przyrumienić i wrzucić do zupy. 

6. Zdjąć z ognia, doprawić śmietaną. 

Flaczki z kani
Składniki:
Kanie, 1 marchewka, 1 cebula, 2 kostki 
rosołowe, majeranek, gałka muszkatoło-
wa, imbir, dwie łyżki mąki, łyżka 
oleju, sól, pieprz, ziele an-
gielskie, liść lauro-
wy. 

 

Wykonanie:
1. Marchewkę skrobiemy i kroimy, naj-

lepiej w słupki. Następnie wrzucamy 
ją do garnka i gotujemy około 10 mi-
nut w litrze wody. 

2. W czasie, gdy marchewka się go-
tuje, kroimy kapelusze kani (pozby-
wając się wcześniej nóżek), tak aby 
kawałki przypominały flaczki, czyli 
w poprzek blaszek. 

3. Na patelni smażymy pokrojoną  
w kostkę cebulę. Po zeszkleniu 
wsypujemy do niej pokrojone kanie  
i mieszamy. Potrawa zaczyna syczeć 
i gwałtownie tracić na objętości. 

4. Mieszając od czasu do czasu grzyby, 
wracamy do wywaru na marchewce 
– dorzucamy do niej dwie kostki ro-
sołowe. 

5. Po ok. 5 minutach duszenia grzybów 
z cebulą przerzucamy zawartość 
patelni do garnka z wywarem mar-
chwiowo-rosołkowym.

6.  Dolewamy wody, dodajemy majeran-
ku (sporo), ziele angielskie, liść lau-
rowy, odrobinę gałki muszkatołowej, 
imbiru, następnie solimy i pieprzymy 
do smaku. 

7. W czasie, gdy w garnku składniki za-
czynają przegryzać się z przyprawa-
mi, zajmujemy się przygotowaniem 
zasmażki. Na rozgrzaną patelnię 
wrzucamy dwie łyżki mąki. Prażymy 
ją parę chwil (aż mąka lekko ściem-
nieje), a następnie dodajemy łyżkę 
oleju i całość mieszamy. 

8. Trzymamy jeszcze chwilę na ogniu, 
a następnie rozprowadzamy szklan-
ką wywaru z garnka i wlewamy 
wszystko do prawie gotowej już po-
trawy. Gotujemy całość 10 minut,  
w razie potrzeby dosalamy do sma-
ku, nalewamy na talerze i... smacz-
nego.

Krem z borowików
Składniki:
50 dag świeżych grzybów 
(borowiki), 3 duże kape-
lusze suszonych praw-
dziwków, 1 mała cebula,  
2 marchewki, 2 pietrusz-
ki, 1/8 średniego selera, 
2 ziemniaki, 1-2 ziar-
na angielskiego ziela, 

5 ziaren czarnego pie-
przu, 1 łyżeczka jarzynki,  

1 łyżeczka margaryny, 1 szklanka gę-
stej śmietany, 1 łyżeczka mąki, po-
siekana natka pietruszki, pieprz, sól.  
Wykonanie:
1. Grzyby suszone umyć, zalać  

4 szklankami ciepłej przegotowanej 
wody i odstawić na noc. 

2. Ugotować do miękkości w wodzie,  
w której się moczyły. Odcedzić, wy-
war zachować. Grzyby osączyć na 
sitku, pokroić w cienkie paseczki. 
Odstawić.

3. Świeże grzyby dokładnie oczyścić, 
opłukać, pokroić w paseczki. 

4. Zrumienić na tłuszczu wraz z pokro-
joną w kostkę cebulą. Dodać do wy-
waru, w którym gotowały się grzyby.

5. Dodać oczyszczone i umyte warzy-
wa wraz z przyprawami. Gotować do 
miękkości. Zmiksować. 

6. Dodać ugotowane grzyby, doprawić 
solą i pieprzem. Śmietanę rozprowa-
dzić z mąką, wlać do zupy i gotować 
jeszcze 5 min. Przed podaniem po-
sypać natką pietruszki.□

gospodarstwo domowe i agroturystyka

Fot.: J. Nowak



40  -  AKTUALNOŚCI ROLNICZE  -  październik 2009

W dniach 20.06. – 25.06.2009 
roku odbyło się seminarium 
wyjazdowe dla 40 sadowników 

z regionu sandomierskiego. Sponsorem 
wyjazdu były firmy: AGRO-HANDEL
Sandomierz i BAYER w Niemczech. Tra-
sa przejazdu przebiegała przez Berlin, 
Amsterdam, Brukselę i Kolonię /Lever-
kusen – główną siedzibę firmy BAYER.
Nadrzędnym celem naszego wyjazdu 
było zapoznanie się z uprawą, produk-
cją i sprzedażą jabłek w Holandii, Bel-
gii i Niemczech. W programie szkolenia 
znalazły się m.in. wizyta w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli, zwiedzanie fa-
bryki firmy BAYER oraz inne atrakcje
turystyczne. 
 Pierwszym punktem naszego 
programu był BERLIN, stolica Niemiec. 
Zakwaterowani byliśmy przy Placu 
Poczdamskim. Plac Poczdamski w Ber-
linie to jeden z największych, najbardziej 
imponujących i najruchliwszych placów 
w centralnym Berlinie. Nazwa pochodzi 
od miasta Poczdam. Po kolacji zwiedza-
liśmy miasta. W programie były m.in.: 
Alexanderplatz, wieża telewizyjna, ko-
ściół Mariacki, Fontanna Neptuna, Czer-
wony Ratusz, zegar świata-Urania, ka-
tedra Ewangelicka. Potem spacer ulicą 
„Unter den Linden” w kierunku Bramy 
Brandenburskiej. Po drodze: Neue Wa-
che, Uniwersytet Humboldta, ambasada 
rosyjska i Reichstag. Następnego dnia 
zobaczyliśmy AMSTERDAM, stolicę Ho-
landii. 
 Holandia, państwo w zachod-
niej Europie, nad Morzem Północnym; 
obszar  ponad 41 tys. km2 i liczy 16 mln 
mieszkańców. W skład terytorium Ho-
landii wchodzą dwie wyspy zamorskie: 
Antyle Holenderskie i Aruba na Morzu 
Karaibskim. Państwo to podzielone jest 
administracyjnie na 12 prowincji i 702 
gminy. Rolnictwo cechuje wysoka me-
chanizacja i daleko posunięta specjali-
zacja. Sektor rolny, pomimo że dostar-
cza jedynie 2,5% produktu krajowego 
brutto, należy do ważnych gałęzi gospo-
darki narodowej. Produkty pochodzenia 
rolnego dostarczają bowiem 20% wpły-
wów z eksportu. Ze względu na mocno 

ograniczony areał ziem możliwych do 
wykorzystania rolniczego, zaznacza się 
tendencja do ograniczania produkcji 
zbóż na rzecz bardziej dochodowego 
ogrodnictwa i hodowli kwiatów. Owoce, 
warzywa, kwiaty cięte i doniczkowe, 
cebulki kwiatowe produkuje się głównie  
z myślą o eksporcie. Stolica konstytucyj-
na i siedziba Parlamentu to Amsterdam; 
dwór królewski i rząd znajdują się w Ha-
dze. Amsterdam jest miastem niezwykle 
atrakcyjnym dla turystów. Lokują się tam 
świetne muzea, jak znany na cały świat 
Rijksmuseum, czy Muzeum Van Gogha. 
Poza tym Amsterdamskie Kanały – któ-
rych jest ponad 600 i były kiedyś drogą 
komunikacji i transportu towarów. Teraz 
wyglądają niezwykle malowniczo, odda-
ją dawne życie miasta i przynoszą ulgę 
w gorące dni. Przejażdżka tramwajem 
wodnym po kanałach dostarczyła nam 
wiele niezapomnianych wrażeń. Zwie-
dzaliśmy także Dzielnicę Czerwonych 
Latarni, prawdziwą osobliwość miasta, 
o niepowtarzalnej atmosferze i urodzie. 
Holendrzy rozmiłowani są w wiatrakach, 
które obok tulipanów i drewnianych sa-

botów, są dziś symbolem Niderlandów. 
Pierwsze wiatraki stały w Holandii już 
około 1200 roku. Kiedyś było ich ponad 
10 000, ale dziś zostało około 1100. 
Dawniej pełniły funkcję młynów zbożo-
wych, tartaków, a przede wszystkim na-
pędzały urządzenia odwadniające. 
 Następnym punktem naszego 
programu był AALSMEER, centrum ho-
dowli kwiatów, miasto położone 13 km 
na południowy zachód od Amsterdamu. 
Uprawia się tam ponad 1850 gatunków 
kwiatów i roślin. Tam też mieści się naj-
większa giełda kwiatowa na świecie. 
Jest to bardzo nowoczesny kompleks, 
w którym zastosowanie zaawansowanej 
logistyki przyczynia się do błyskawicz-
nego przeprowadzenia transakcji. Około 
3000 hodowców współpracuje z giełdą. 
Kwiaty z Aalsmeer eksportowane są na 
cały świat. Sprzedany bukiet kwiatów 
często jeszcze tego samego dnia moż-
na kupić w Tokio czy Nowym Jorku. Co-
rocznie odbywająca się tam Wystawa 
Kwiatowa jest najbardziej prestiżowym 
wydarzeniem dla hodowców i handlow-
ców z całego świata (fot.1).

Seminarium w Holandii, 
Belgii i Niemczech Adam Kawa

Fot.1: Giełda kwiatowa w Aalsmeer, Holandia

fakty, wydarzenia, komentarze

Fot: A. Kawa
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 Należy przy tym dodać,  
że tradycyjne holenderskie giełdy dzia-
łają przede wszystkim w obrocie pro-
duktami ogrodniczymi. Poprzez giełdy 
rozprowadza się blisko 95% kwiatów, 
75% roślin ozdobnych, 90% warzyw 
szklarniowych, 80% warzyw grunto-
wych, 60% owoców i niemal całą masę 
towarową cebulek kwiatowych. Giełdy 
są spółdzielniami rolniczymi. Stanowią 
one miejsce, w którym nie tylko gro-
madzi się produkty ogrodnicze i oferuje 
odbiorcy. Giełdy świadczą także usługi,  
z których odpłatnie korzystają producen-
ci mający możliwość schładzania wa-
rzyw, przechowywania owoców, przygo-
towanie cebulek kwiatowych do kwitnie-
nia, jak również hurtownicy dzierżawiący 
pomieszczenia zarówno biurowe, jak  
i inne, niezbędne do przygo-
towania towaru na eksport 
bądź dla odbiorców krajo-
wych. Charakterystycznym 
elementem giełdy jest zegar 
giełdowy, służący do usta-
lania cen sprzedawanego 
towaru. Wskazówka zegara 
lub sygnał świetlny kręci się 
w kierunku przeciwnym jak 
w zegarze mierzącym czas, 
czyli od najwyższej ceny do 
najniższej. Każdy z uczest-
ników giełdy ma możliwość 
zatrzymania wskazówki 
za pomocą przycisku na 
jego pulpicie; kto pierw-
szy zatrzyma wskazówkę 
ten kupuje towar. W przypadku warzyw  
i kwiatów ciętych stosuje się zasadę,  
że towar niesprzedany danego dnia, 
zostaje przeznaczony na pasze lub 
zniszczony. W takiej sytuacji dostawca 
otrzymuje niewielkie odszkodowanie. 
Dalszym celem naszej podróży była 
Bruksela, stolica Belgii i Unii Europej-
skiej, położona w środkowej części kraju 
nad rzeką Senne. Bruksela jest siedzibą 
króla i parlamentu belgijskiego, a tak-
że siedzibą NATO, Euratomu, Komisji  
Europejskiej i innych instytucji UE i 
wielu organizacji międzynarodowych.  
Po zakwaterowaniu wyruszyliśmy na 
spacer po mieście z asystentem euro-
posła Czesława Siekierskiego. Central-
nym punktem miasta jest Grand Place  
z gotyckim ratuszem z XV wieku i bogato 
zdobionymi kamieniczkami oraz Domem 
Króla. W pobliżu placu znajdują się gale-
rie św. Huberta z XIX wieku, ze sklepa-
mi, galeriami, kafejkami i restauracjami 
kuchni z całego świata. Miedzy Pałacem 
królewskim i siedzibą parlamentu Bel-
gii znajduje się słynny Park Brukselski.  

Potem Katedra św. Michała i św. Guduli 
z XII wieku, która słynie ze swoich pięk-
nych witraży. Na całym świecie znany 
jest jeden z symboli miasta Manneken 
Pis, czyli figurka siusiającego chłop-
ca z 1619 roku. Żeńskim odpowiedni-
kiem chłopca jest Jeanneke Pis, figurka 
z 1987 roku. Następnego dnia czekał nas 
najważniejszy punkt naszego wyjazdu, 
zwiedzanie Parlamentu Europejskiego. 
Po przekroczeniu bramki wykrywającej 
obecność niebezpiecznych przedmiotów 
weszliśmy do Sali na wykład o historii  
i współczesności Parlamentu. Strukturę 
największego na świecie Parlamentu 
Europejskiego przybliżyła nam Dag-
mara Stoerring. Z europosłem Czesła-
wem Siekierskim sadownicy spotkali się  
w sali obrad plenarnych (fot. 2).

 Poseł mówił o swojej pra-
cy w PE i na zakończenie zapoznał 
zebranych z propozycjami zmian we 
Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku. 
Spotkanie było bardzo sympatyczne  
i pozostawiło niezapomniane wrażenia  
z pobytu w siedzibie Parlamentu Euro-
pejskiego. W Brukseli są również ak-
centy polskie. Król Albert II został od-
znaczony Orderem Orła Białego w 1999 
roku za zasługi w rozwijaniu przyjaznych 
stosunków między Polską a Belgią. 
Poza tym synowa króla, żona następ-
cy tronu, hrabianka Matylda jest córką 
Polki – hrabiny Anny Marii Korczak-
-Komorowskiej. Anna Maria Komorow-
ska jest córką Leona Komorowskiego 
i księżniczki Zofii Marii Sapieha.
 Po obiedzie w Parlamencie 
Europejskim pojechaliśmy z p. Rik 
Geerinck do Instytutu Sadowniczego  
w Sint-Truiden. Dyrektor Instytutu p. Jef 
Vercammen przedstawil ogólną infor-
mację na temat pracy swojego zakładu. 
Następnie zwiedzaliśmy sady doświad-
czalne jabłoni, gruszy i czereśni.

 Omawiano tam metodykę 
ochrony sadów, zwłaszcza zwalczanie 
mączniaka jabłoni i miodówki gruszo-
wej. W czasie naszej wizyty w Instytu-
cie towarzyszył nam także przedstawi-
ciel firmy BAYER p. Luk de Mayer, któ-
ry nadzorował doświadczenia prowa-
dzone przy użyciu preparatów tej firmy. 
Po zakończeniu wizyty w Instytucie 
przejechaliśmy na nocleg do Kolo-
nii w Niemczech. Następnego dnia 
powitał nas p. Judith Wehr w BAYER 
CropScience. Przedstawił informację  
o historii Firmy BAYER i aktualną dzia-
łalność produkcyjną. Potem czekała 
nas wycieczka autokarowa po fabryce 
BAYER w Leverkusen. Na zakończenie 
pobytu w fabryce – spacer po ogro-
dzie japońskim wraz z przewodnikiem.  

W godzinach popołudnio-
wych przejazd do Kolo-
nii i zwiedzanie miasta.  
KOLONIA jest najstarszym 
z dużych miast niemiec-
kich. Leży na zachodzie 
Niemiec nad rzeką Ren. 
Została założona w 50. 
roku naszej ery przez ce-
sarzową Rzymską AGRI-
PINĘ, żonę KLAUDIUSZA. 
Najważniejszym zabytkiem 
w Kolonii jest katedra św. 
Piotra i NMP (budowa 
1248-1880) wpisana na 
listę światowego dziedzic-
twa UNESCO. Jest jedną 
z największych świątyń 

gotyckich na świecie z dwiema wieża-
mi o wysokości 157 metrów. Wewnątrz 
znajdują się cenne zbiory sztuki śre-
dniowiecznej, m.in. relikwiarz Trzech 
Króli, Madonna Mediolańska, Krucyfiks
Gerona, Ołtarz Trzech Króli – dzieło 
Stephena Lochnera. Tam też spoczy-
wają w klasycznym grobowcu w kaplicy 
św. Jana prochy królowej Polski Ryche-
zy. Pod łacińskim napisem grobowym 
znajduje się krótka inskrypcja w języku 
polskim: „Tu spoczywają szczątki Ry-
chezy, królowej Polski, małżonki Miesz-
ka II, matki Kazimierza – Odnowiciela 
państwa polskiego”.
 W imieniu własnym i uczestni-
ków naszego seminarium sadownicze-
go składam serdeczne podziękowania 
sponsorom tego wyjazdu, a szczegól-
ne pracownikom firmy BAYER, którzy
zapoznali nas z działalnością jednej 
z największych firm chemicznych na
świecie.□

Fot. 2: Parlament Europejski w Brukselii. Spotkanie z europosłem 
Czesławem Siekierskim.

fakty, wydarzenia, komentarze

Fot: A. Kawa
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Dzień Ziemniaka
z firmą EUROPLANT

Grzegorz Klusek

Nie uszły uwadze zainteresowa-
nych możliwości nabycia mate-
riału kwalifikowanego, problemy

cenowe związane ze zbytem ziemnia-
ka, a także wzmożona presja chorób 
grzybowych na plantacjach.
 Na polu doświadczalnym  
w gospodarstwie Bolesława Pawłow-
skiego, laureata krajowego Agroligi 
2008, w bieżącym roku rolnicy mogli 
obejrzeć 10 odmian ziemniaka jadalne-
go firmy EUROPLANT Handel Ziemnia-
kami Sp. z o. o. Zarówno dobór kolekcji 
odmian, jak i stan upraw wzbudził uzna-
nie zwiedzających.
 Tegoroczną imprezę zorganizo-
wano dzięki połączeniu sił firm: EURO-
PLANT HZ Sp. z o.o., Bayer CropScience  
i ŚODR Modliszewice. 
 „Dzień Ziemniaka” z firmą
EUROPLANT rozpoczął się wizytą rol-
ników na poletkach doświadczalnych 

ziemniaka. Charakterystykę kolekcji 
odmian omówił przedstawiciel firmy w
Polsce Południowej, Jan Sztepiuk. 
 Zwrócił szczególną uwagę 
na rolę materiału sadzeniakowego  
w uprawie, poprawność w doborze 
odmian zgodnie z ich przeznacze-
niem oraz na obowiązujące w ziem-
niaku jadalnym typy kulinarne, jak-
że często pomijane w Polsce przy 
sprzedaży dla standardowego odbior-
cy, a warunkujące jego przydatność  
i cechy miąższu po ugotowaniu. Przed-
stawiona kolekcja ziemniaka składała 
się z kreacji jadalnych, którą stanowiły 
odmiany: 
▪  bardzo wczesne: Colette, Gloria,
▪  wczesne: Vineta, Bellarosa, Rosa-

lind, Ewelina, Augusta,
▪  średnio wczesne: Roxana, Red Fan-

tasy,
▪  średnio późne: Jelly.

 Wśród przedstawionych nowo-
ści należy wyróżnić takie odmiany jak: 
Bellarosa, Ewelina, Roxana i Jelly. Nie 
należy zapominać o Vinecie – ziemniaku  
numer jeden w Polsce. 
 Na plantacji rolnicy mogli doko-
nać praktycznej oceny aktualnego sta-
nu wegetacji ziemniaków, a określanie  
zagrożeń oraz sposoby postępowania  
w najbliższym czasie przybliżył zebra-
nym Grzegorz Klusek z ŚODR Modli-
szewice. Dużo uwagi poświęcono pro-
cesowi zapobiegania zawirusowaniu od-
mian, prowadzącego do ich degradacji 
i wyradzania. Nowe rozwiązania w pro-
gramie ochrony ziemniaka w bieżącym 
roku przedstawił plantatorom Krzysztof  
Kantor z firmy Bayer CropScience 
Sp. z o. o. Zaprezentowany, kompletny 
program ochrony prowadzi do utrzy-
mania pełnej zdrowotności uprawy od  
sadzenia aż do zbioru. 

Po raz kolejny, 10 lipca 2009 roku, w miejscowości Łagiewniki na terenie 
gminy Chmielnik, odbyło się spotkanie rolników producentów ziemniaka  
z województwa świętokrzyskiego. Jak co roku „Dzień Ziemniaka”  
i spotkanie na polu demonstracyjnym były doskonałą okazją do wymiany 
doświadczeń plantatorów z zakresu ochrony, doboru odmian czy zagadnień 
technologicznych.

Fot.: P. Miler
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 Zaakcentował i przybliżył 
zainteresowanym formulację i efekt 
zwalczania szkodników połączony  
z długotrwałym działaniem nowego 
insektycydu Proteus. 
 Zapoznano również rolni-
ków z nową technologią nawożenia 
ziemniaka firmy Timac Agro Polska
Sp. z o. o. 
 Miłym akcentem tegorocz-
nego „Dnia Ziemniaka” była wizyta 
na polu kolekcyjnym Burmistrza Mia-
sta i Gminy Chmielnik w osobie Jaro-
sława Zatorskiego, który uhonorował 
Jana Sztepiuka z firmy Europlant
i Grzegorza Kluska z ŚODR Modli-
szewice dyplomami za wieloletnie 
zaangażowanie i współpracę z rolni-
kami gminy Chmielnik. 
 Liczna grupa uczestników 
oceniła tegoroczne spotkanie jako 
bardzo pożyteczne i udane, wnoszą-
ce konkretną wiedzę poznawczą, da-
jące możliwości wymiany doświad-
czeń w zawężonej i specjalizującej 
się branży ziemniaczanej, w której 
pozostają tylko najlepsi.□
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Tym razem to w Gowarczowie  
6 września odbyły się dożynki 
rolników z powiatu koneckiego.  

Już po powrocie korowodu dożynko-
wego z kościoła, na placu przed szkołą 
podstawową rozpoczęła się część ofi-
cjalno-obrzędowa. Organizatorzy i go-
spodarze powitali przybyłych 
gości piastujących urzędy oraz 
polityków. Starostami tego-
rocznych dożynek byli rolnicy: 
Dorota Krauza z Radwanowa 
Kol. (gm. Słupia) i Tadeusz 
Palusiński z Komaszyc (gm. 
Gowarczów). Pani Dorota 
wraz z mężem Krzysztofem 
prowadzą gospodarstwo rolne 
o pow. 20 ha nastawione na 
produkcję mleka, pan Tadeusz 
z małżonką Heleną posiada-
ją gospodarstwo o pow 11 ha  
w którym zajmują się chowem 
trzody chlewnej i hodowlą  
bydła mlecznego.
 Oczywiście nie mo-
gło braknąć wieńców dożyn-
kowych. Do konkursu na naj-
piękniejszy wieniec dożynko-
wy stanęły wszystkie gminy 
powiatu. Komisja konkursowa 
spośród ośmiu wybrała najład-
niejsze i jednocześnie spełnia-
jące wszelkie ustalone kryteria. 
I tak I miejsce zdobył wieniec 
w kształcie korony przygoto-
wany przez Jadwigę i Stefana 
Stanisławsckich z Gręboszo-
wa i wystawiony przez gminę 
Radoszyce. Miejsce II przy-
znano gospodarzom, czyli 
gm.Gowarczów, natomiast III 
otrzymała gm. Smyków. Pod-
czas uroczystości dożynkach 
wręczono również nagrody  
gospodarstwom wyróżnionym 
w konkursie „Piękna i bez-
pieczna zagroda przyjazna 
środowisku”. W tym roku otrzy-
mali je: Teresa i Marian Kowal-
czykowie z Pijanowa (gm. Słu-
pia) oraz Mariola Kaniowska  
z Giełzowa (gm. Gowarczów).
 PZD Końskie przygo-
tował wystawę owoców i wa-
rzyw z tegorocznych zbiorów. 
Płodów rolnych użyczyli rolnicy 
z powiatu koneckiego: Miro-

sław Janduła z Czerwonej Woli (gm. Słu-
pia), Marian Kowalczyk z Pijanowa (gm. 
Słupia), Anna Stęplowska z Rytlowa 
(gm. Słupia), Andrzej Bujak z Czerwonej 
Woli Kolonii (gm. Słupia), Dariusz Górski 
z Olszówki (gm. Słupia), Tadeusz Palu-
siński z Komaszyc (gm. Gowarczów), 

Zdzisław Staromłyński z Bębnowa (gm. 
Gowarczów), Dorota Leśniewicz z Go-
warczowa, Krystyna Chmielarz i Jadwiga 
Bastrzyk z Modliszewic (gm. Końskie).□

Joanna Majewska, 
Anna Piwowarczyk

Dożynki powiatu koneckiego
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Kalendarz biodynamiczny
październik-listopad 2009

Przysłowia ludowe
▪ (12.10) Gdy Gaudenty chłodem ścięty, luty przemrozi, 

a marzec dołoży.
▪ (29.09) Gdy dębówki obrodzą na Michała, to na Naro-

dzenie śniegu fura cała. 
▪ Gdy jesień zamglona - zima zaśnieżona.
▪ Gdy na święty Idzi ładnie, śnieg na pewno późno 

spadnie.
▪ Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie 

wietrzna, ale lekka zima. 
▪ Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, to październik nie 

oszczędzi pluchy.

Zebrał i opracował 
na podstawie „Ekologicznego poradnika księżycowego” 

Marian Szałda

Data/ dzień 
tygodnia

Rytm tygodniowy, 
kwadra Księżyca

Impuls plonotwórczy 
Księżyca i planet 
na część rośliny

16 -10 Pt dni uprawy, okres 
wykonywania prac 
uprawowych

korzeń  
17 -10 So korzeń  
18 -10 N korzeń Nów -
19 -10 Pn dni liścia, okres sie-

wu, przesadzania 
roślin plonujących  
w formie liści

liść +
20 -10 Wt liść ++
21 -10 Śr liść ++
22 -10 Cz liść ++
23 -10 Pt liść ++
24 -10 So liść +
25 -10 N liść -
26 -10 Pn liść I kwadra
27 -10 Wt dni owocu okres sie-

wu, przesadzania 
roślin plonujących w 
formie owocu

owoc  +
28 -10 Śr owoc ++
29 -10 Cz owoc ++
30 -10 Pt owoc ++ 
31 -10 So owoc ++
1 -11 N owoc
2 -11 Pn korzeń pelnia -
3 -11 Wt dni korzenia okres 

siewu, przesadza-
nia  roślin plonują-
cych pod ziemią

korzeń +
4 -11 Śr korzeń ++
5 -11 Cz korzeń ++
6 -11 Pt korzeń ++
7 -11 So korzeń ++
8 -11 N korzeń ++
9 -11 Pn korzeń III kwadra -

10 -11 Wt dni uprawy, okres 
wykonywania prac 
uprawowych

korzeń
11 -11 Śr korzeń
12 -11 Cz korzeń
13 -11 Pt korzeń
14 -11 So korzeń
15 -11 N korzeń

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



46  -  AKTUALNOŚCI ROLNICZE  -  październik 2009

rozrywka

Krzyżówka październikowa

Poziomo:
1. Tytuł grzecznościowy adwokata.
7. Typ komicznego służącego w komedii dell’arte. 
8. Specjalna świeca zapalna na ołtarzu podczas adwentu.
9. Pierwiastek chemiczny. 
10. Utwór liryczno – epicki.
13. Forma roślin lub zwierząt jednego gatunku występująca w 
danym środowisku.
14. Zakład przemysłu drzewnego.
16. Miłośnik wielbiciel.
19. Materiał wybuchowy.
20. Zbiór spójny i otwarty.
21. Konflikt.

Pionowo:
1. Bocian afrykański.
2. Brat Metodego. 
3. Zielona część pietruszki.
4. Zając.
5. Nazwa instytucji naukowo-badawczej.
6. Przestępca, który porwał dziecko w celu uzyskania okupu.
11. Ręczne źródło światła.
12. Zbiór dziesięciu przykazań.
15. Córka Zeusa. 
17. Z łacińskiego sztuka.
18. Owad.

 Rozwiązania prosimy nadsyłać do końca październi-
ka na adres: ŚODR Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 
Końskie. Wśród uczestników, którzy nadeślą prawidłowe roz-
wiązania, rozlosujemy nagrodę książkową.

J.D.
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DOWCIPYDOWCIPY
urzędnicy i urzędy..

-  Szefie, przyszedł e-mail do pana!
-  Niech wejdzie

Facet wchodzi do urzędu i pyta się sekretarki:
-  Naczelnik przyjmuje?
-  Nie odmawia...

-  Co to może być, trzeci dzień nie chce mi się 
robić?!

-  Pewnie środa.

Sekretarka do nowego szefa
-  Chciałabym poinformować pana, że z po-

przednim dyrektorem miałam doskonałe sto-
sunki, dopóki go żona nie postrzeliła.

Kawał w 4 słowach: 
Stowarzyszenie „Urzędnicy Przeciw Korupcji”

Szef do podwładnych:
-  Tyle razy wam zabraniałem palić w trakcie 

pracy!
-  Że niby kto pracuje?

Napis na drzwiach szefa:
-  Na wazelinę trzeba zasłużyć!

Urzędnicy to doskonali partnerzy w małżeń-
stwie. Jak przychodzą do domu to są wyspani  
i wypoczęci. A i gazetkę mają już przeczytaną...

Szef do pracowników:
-  Nie chcę żadnych przytakiwaczy dookoła 

siebie. Niech każdy pracownik mówi mi to, co 
myśli, nawet jeśli ma go to kosztować utratę 
pracy!

Wchodzi facet do urzędu i chce jakoś zagaić
-  Dzień dobry! O, ile tu much lata!
-  Dokładnie 78. Ta z lewej jest kulawa...

J.D.

http://www.sodr.pl
e-mail do redakcji: aktualnosci@sodr.pl






