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STACJA DOŚWIADCZALNA
OCENY ODMIAN CHRZĄSTOWO

Nowe odmiany ozimych
S ą to tzw. obrotowe kredyty 

„klęskowe” udzielane na sfi-
nansowanie nakładów poniesionych 
po dniu wystąpienia szkody                                         
i przeznaczone na zakup wszelkich 
środków obrotowych  niezbędnych 
do produkcji rolnej, takich jak np. 
pasze, nawozy, środki ochrony 
roślin, materiał siewny, paliwa na 
cele rolnicze. Należy podkreślić, że 
kredyt ten nie musi być wykorzystany 
na odtworzenie tej produkcji, która 
została zniszczona. Korzystając                               
z tej linii kredytowej (K02) można 
sfinansować również bieżące nakłady 
ponoszone w celu odtworzenia 
zdolności kreowania odpowiednich 
dochodów z produkcji rolnej.

Warunkiem niezbędnym do ubiega-
nia się o kredyt „klęskowy” jest osza-
cowanie strat spowodowanych przez 
dane zdarzenie losowe – w tym przez 
suszę. Dopłaty do oprocentowania 
kredytu na wznowienie produkcji rol-
nej są stosowane w przypadku szkód:
• do wysokości 30% średniej rocz-

nej produkcji z ostatnich trzech lat                       
w gospodarstwie rolnym  jako po-
moc de minimis,

• poza formułą de minimis, jeżeli 
szkody w gospodarstwie rolnym 
wynoszą powyżej 30% średniej 
rocznej produkcji z ostatnich trzech 
lat – zgodnie z przepisami rozpo-
rządzenia KE (pomoc udzielana                              
w drodze decyzji kierownika biura 
powiatowego ARiMR).
Kredyty na wznowienie produkcji  

w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej mogą 
być udzielane przez banki w terminie 
do 12 miesięcy od daty oszacowa-
nia szkód. Wydatkowanie środków                              
z udzielonego kredytu musi zostać 
rozliczone w co najmniej 50%.

Kwota kredytu, którą może otrzy-
mać gospodarstwo rolne wynosi mak-
symalnie 5 mln zł lub 8 mln zł dla 
działów specjalnych produkcji rolnej. 
Od kredytobiorcy nie wymaga się 
wniesienia wkładu własnego. Okres 
kredytowania pozostaje do uzgodnie-
nia z bankiem, z tym, że Agencja może 
stosować dopłaty do oprocentowania  
nie dłużej niż przez 4 lata.

Wysokość oprocentowania, które 
rolnik musi zapłacić zależy od dwóch 
czynników. Po pierwsze od tego czy  
posiada on stosowne ubezpieczenie 
upraw, a po drugie od banku, w któ-
rym będzie chciał zaciągnąć kredyt.  
Oprocentowanie nie może wynosić 
więcej niż stopa referencyjna WIBOR 
3M, powiększona o nie więcej niż 2,5 
punktu procentowego i jest płacone 
przez:

1. kredytobiorcę w wysokości:
• 0,5 oprocentowania, nie mniej niż 

1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia 
szkody 50% powierzchni upraw                    
(z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub co 
najmniej 50% liczby zwierząt było 
ubezpieczonych (obecnie od 1,74% 
do 2,09%),

• różnicy pomiędzy oprocentowa-
niem i wysokością połowy oprocen-
towania płaconego przez Agencję 
za kredytobiorców posiadających 
ubezpieczenie – w przypadku bra-
ku ww. ubezpieczenia (obecnie od 
2,61% do 3,135%),
2. Agencję – w pozostałej części.
Podmioty zainteresowane ubiega-

niem się o kredyt „klęskowy” powin-
ny złożyć w banku współpracującym z 
Agencją wniosek o kredyt wraz z pro-
tokołem strat i innymi dokumentami 
wymaganymi przez bank.

Kredyty „klęskowe” udzielane są 
przez następujące banki: SGB Bank 

S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze, 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.                       
i zrzeszone banki spółdzielcze, BGŻ 
PNB Paribas S.A., Raiffeisen Bank Pol-
ska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., 
Bank PEKAO S.A., Krakowski Bank 
Spółdzielczy.

Tegoroczna susza może przyczynić  
się również do powstania trudności 
ze spłatą zaciągniętych w poprzed-
nich latach preferencyjnych kredytów 
inwestycyjnych. W związku z tym,                                                                    
w uzgodnieniu z bankiem, w okre-
sie objętym umową kredytu możliwe 
jest m.in.:
• zastosowanie prolongaty spłaty rat 

kapitału i odsetek, o ile określony         
w umowie kredytu termin ich spłaty 
jeszcze nie minął,

• wydłużenie okresu kredytowania 
poza przewidziany w umowie kre-
dytu, o ile określony w umowie 
okres kredytowania jeszcze nie 
minął i nie zostanie przekroczony 
maksymalny okres kredytowania 
właściwy dla danej linii kredytowej,

• w przypadku kredytów udzielo-
nych do 31.12.2014 r. – wydłużenie 
okresu kredytowania o dodatkowe 
trzy lata poza okres maksymalny                       
(w zależności od linii kredytowej 
do 11 lub 18 lat), przy czym kwo-
ta dopłat może zostać zwiększona,                         
o ile nie spowoduje to przekrocze-
nia właściwej w danym przypadku 
łącznej kwoty pomocy.
Ponadto kredytobiorcy mogą za 

zgodą banku:
• czasowo zaprzestać prowadzenia 

działalności – dopłaty do opro-
centowania kredytu są nadal sto-
sowane,

• dokonać zmiany kierunku produk-
cji określonego w planie inwestycji 
i umowie kredytu,

• sprzedać mienie nabyte za kredyt.
Wniosek o zastosowanie ww. uła-

twień kredytobiorca powinien złożyć 
bezpośrednio w banku kredytującym.

Zofia Dymińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                              

Doradztwa Rolniczego
Na podstawie materiałów ARiMR

Fot. M. Rząsa

Kredyty dla poszkodowanych
Producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane 
przez suszę, mogą ubiegać się w bankach współpracujących 
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o preferencyjne kredyty, w których spłacie pomaga ARiMR. 
Pomoc ta polega na tym, że rolnik płaci bankowi tylko część 
należnego oprocentowania. 

CONSUS (d. LEU 90217)                   
Jakościowa odmiana chlebowa 

(grupa A). Plenność dobra do bardzo 
dobrej. Przyrost plonu na wysokim 
poziomie agrotechniki przeciętny. Zi-
motrwałość mała (3,0o). Odporność 
na mączniaka prawdziwego, septo-
riozy liści i septoriozę plew dość duża, 
na choroby podstawy źdźbła, rdzę 
brunatną, rdzę żółtą, brunatną plami-
stość liści i fuzariozę kłosów średnia, 
na pleśń śniegową dość mała. Rośliny                                                                         
o średniej wysokości i dużej odpor-
ności na wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Masa 1 000 
ziaren i wyrównanie ziarna przecięt-
ne, gęstość w stanie zsypnym średnia. 
Odporność na porastanie w kłosie 
średnia, liczba opadania duża do 
bardzo dużej. Zawartość białka dość 
duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 
duży. Wydajność ogólna mąki dość 
mała. Tolerancja na zakwaszenie gle-
by dość duża. 

Reprezentant hodowcy: DSV Pol-
ska sp. z o.o.

DELAWAR  (d. Hadm 28008-08)          
Jakościowa odmiana chlebowa 

(grupa A). Plenność dobra do bardzo 
dobrej. Przyrost plonu na wysokim 
poziomie agrotechniki przeciętny. Zi-
motrwałość mała do średniej (4,0o). 
Odporność na rdzę brunatną i septo-
riozy liści duża, na choroby podsta-
wy źdźbła, mączniaka prawdziwego, 
rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę 

kłosów dość duża, na brunatną plami-
stość liści średnia, na pleśń śniegową 
dość mała. Rośliny dość niskie, o du-
żej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1 000 ziaren mała do bardzo małej, 
wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość 
w stanie zsypnym średnia. Odporność 
na porastanie w kłosie średnia, liczba 
opadania duża do bardzo dużej. Za-
wartość białka dość duża. Wskaźnik 
sedymentacyjny SDS duży. Wydajność 
ogólna mąki dość duża. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przeciętna.                                                                      

Reprezentant hodowcy: Syngenta 
Polska sp. z o.o.

KWS MALIBU (d. KW 8182-3-09)
Jakościowa odmiana chlebowa 

(grupa A). Plenność dość dobra. 

Przyrost plonu na wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Zimotrwa-
łość mała (3,0o). Odporność na rdzę 
brunatną i fuzariozę kłosów duża, na 
mączniaka prawdziwego, septoriozy 
liści i septoriozę plew dość duża, na 
pleśń śniegową, choroby podstawy 
źdźbła, rdzę żółtą, brunatną plami-
stość liści średnia. Rośliny dość wyso-
kie, o małej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia dość późny, dojrze-
wania średni. Masa 1 000 ziaren mała, 
wyrównanie ziarna słabe, gęstość                                                                          
w stanie zsypnym dość mała. Odpor-
ność na porastanie w kłosie średnia, 
liczba opadania duża. Zawartość biał-
ka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny 
SDS duży do bardzo dużego. Wydaj-
ność ogólna mąki średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby dość duża. 

Reprezentant hodowcy: KWS Lo-
chow Polska sp. z o.o.

LEANDRUS (d. STRU 114009)
Jakościowa odmiana chlebowa 

(grupa A). Plenność dość dobra. 
Przyrost plonu na wysokim poziomie 

PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA

W poprzednim numerze w artykule „Chrząstowo poleca” 
wymieniliśmy nowe odmiany wpisane do rejestru w 2015 r. 
Na życzenie czytelników prezentujemy ich charakterystykę.
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powyżej średniej. Zimotrwałość dość 
mała (3,5o). Odporność na choro-
by podstawy źdźbła, rdzę brunatną, 
brunatną plamistość liści, septoriozy 
liści, septoriozę plew i fuzariozę kło-
sów dość duża, na pleśń śniegową, 
mączniaka prawdziwego i rdzę żółtą 
średnia. Rośliny średniej wysokości,                         
o dość małej odporności na wylega-
nie. Termin kłoszenia późny do bardzo 
późnego, dojrzewania średni. Masa          
1 000 ziaren dość mała, wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość w stanie zsyp-
nym średnia. Odporność na porasta-
nie w kłosie średnia, liczba opadania 
bardzo duża. Zawartość białka śred-
nia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 
dość duży. Wydajność ogólna mąki 
dość mała. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna. 

Reprezentant hodowcy: Saaten-
-Union Polska sp. z o.o.

POKUSA (d. STH 6512)
Jakościowa odmiana chlebowa 

(grupa A). Plenność dość dobra. 
Przyrost plonu na wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Zimotrwa-
łość dość mała (3,5o). Zdrowotność 
przeciętna. Rośliny dość wysokie,                              
o małej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania śred-
ni. Masa 1 000 ziaren dość mała, wy-
równanie ziarna dość dobre, gęstość                                                
w stanie zsypnym dość mała. Odpor-
ność na porastanie w kłosie średnia, 
liczba opadania dość duża. Zawartość 
białka średnia. Wskaźnik sedymen-
tacyjny SDS dość duży. Wydajność 
ogólna mąki dość mała. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby dość duża. 

Hodowca: Hodowla Roślin Strzel-
ce sp. z o.o., Grupa IHAR.

JANOSCH (d. BB 619609)                                                       
Odmiana chlebowa (grupa B). 

Plenność dobra do bardzo dobrej. 
Przyrost plonu na wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Zimotrwa-
łość mała (3,0o). Odporność na cho-
roby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, 
septoriozy liści i septoriozę plew dość 
duża, na rdzę żółtą, brunatną plami-
stość liści i fuzariozę kłosów średnia, 
na pleśń śniegową i mączniaka praw-
dziwego mała. Rośliny dość niskie, 
o dużej odporności na wyleganie. 

Termin kłoszenia późny, dojrzewa-
nia dość późny. Masa 1 000 ziaren 
i wyrównanie ziarna średnie, gęstość                           
w stanie zsypnym dość mała. Odpor-
ność na porastanie w kłosie średnia, 
liczba opadania dość duża. Zawartość 
białka dość mała. Wskaźnik sedymen-
tacyjny SDS dość duży. Wydajność 
ogólna mąki dość mała. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby dość duża.                     

Reprezentant hodowcy: Saaten-
-Union Polska sp. z o.o.

SILENUS (d. STRU 091995.2)                                                    
Odmiana chlebowa (grupa B). 

Plenność bardzo dobra. Przyrost plo-
nu na wysokim poziomie agrotechniki 
poniżej średniej. Zimotrwałość mała 
(3,0o). Plenność dobra. Przyrost plonu 
na wysokim poziomie agrotechniki 
poniżej średniej. Odporność na rdzę 
brunatną duża, na septoriozy liści dość 
duża, na choroby podstawy źdźbła, 
mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, 
brunatną plamistość liści i septorio-
zę plew średnia, na pleśń śniegową                                                            
i fuzariozę kłosów  dość mała. Rośliny 
niskie, o dużej do bardzo dużej odpor-
ności na wyleganie. Termin kłoszenia                                                                   
i dojrzewania średni. Masa 1 000 
ziaren i wyrównanie ziarna średnie, 
gęstość w stanie zsypnym dość mała. 
Odporność na porastanie w kłosie 

średnia, liczba opadania duża. Za-
wartość białka dość duża. Wskaźnik 
sedymentacyjny SDS duży. Wydajność 
ogólna mąki dość mała. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby dość duża.                         

Reprezentant hodowcy: Saaten-
-Union Polska sp. z o.o.

SKIPPY (d. NIC08-4107-SB)             
Odmiana chlebowa (grupa B). Plen-

ność bardzo dobra. Przyrost plonu na 
wysokim poziomie agrotechniki poni-
żej średniej. Zimotrwałość dość mała 
(3,5o). Odporność na rdzę brunatną 
duża, na pleśń śniegową, mączniaka 
prawdziwego i septoriozy liści dość 
duża, na choroby podstawy źdźbła, 
rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, 
septoriozę plew i fuzariozę kłosów 
średnia. Rośliny dość niskie, o du-
żej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1 000 ziaren mała do bardzo małej, 
wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość 
w stanie zsypnym średnia. Odporność 
na porastanie w kłosie średnia, liczba 
opadania duża. Zawartość białka dość 
mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS 
duży. Wydajność ogólna mąki śred-
nia. Tolerancja na zakwaszenie gleby 
dość duża.                         

Reprezentant hodowcy: Limagrain 
Central Europe Societe Europeenne 

Spółka Europejska Oddział 
w Polsce.

FLORENCJA (d. NIC06-
-4364-B)                                             

Odmiana pastewna (grupa 
C). Plenność dobra. Przyrost 
plonu na wysokim pozio-
mie agrotechniki przeciętny. 
Zimotrwałość mała (3,0o). 
Odporność na rdzę brunat-
ną, septoriozy liści i septo-
riozę plew duża, na choroby 
podstawy źdźbła, brunatną 
plamistość liści i fuzariozę 
kłosów dość duża, na pleśń 
śniegową, mączniaka praw-
dziwego  i rdzę żółtą średnia. 
Rośliny dość niskie, o dużej 
do bardzo dużej odporności 
na wyleganie. Termin kłosze-
nia i dojrzewania dość póź-
ny. Masa 1 000 ziaren dość 
duża, wyrównanie ziarna dość                       

dobre, gęstość w stanie zsypnym śred-
nia. Odporność na porastanie w kłosie 
średnia, liczba opadania dość duża. 
Zawartość białka mała. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentant hodowcy: Limagrain 
Central Europe Societe Europeenne 
Spółka Europejska Oddział w Polsce.

GIMANTIS (d. WB 564609)              
Odmiana pastewna (grupa C). Plen-

ność bardzo dobra. Przyrost plonu 
na wysokim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Zimotrwałość dość mała 
(3,5o). Odporność na rdzę brunatną 
i septoriozy liści duża, na mączniaka 
prawdziwego i septoriozę plew dość 
duża, na choroby podstawy źdźbła, 
rdzę żółtą, brunatną plamistość liści 
i fuzariozę kłosów średnia, na pleśń 
śniegową mała do bardzo małej. Ro-
śliny dość niskie, o dość dużej odpor-
ności na wyleganie. Termin kłoszenia 
późny, dojrzewania średni. Masa 1 000 
ziaren dość mała, wyrównanie ziar-
na średnie, gęstość w stanie zsypnym 
dość mała. Odporność na porastanie 
w kłosie średnia, liczba opadania duża. 
Zawartość białka dość mała. Toleran-
cja na zakwaszenie gleby przeciętna.                                                                                                                        

Reprezentant hodowcy: Saaten-
-Union Polska sp. z o.o.

ROCKEFELLER (d. Sj 8584007)                                               
Odmiana pastewna (grupa C). 

Plenność dobra do bardzo dobrej. 
Przyrost plonu na wysokim poziomie 
agrotechniki przeciętny. Zimotrwa-
łość mała (3,0o). Odporność na rdzę 
brunatną i septoriozy liści duża, na 
choroby podstawy źdźbła mączniaka 
prawdziwego, rdzę żółtą i fuzariozę 
kłosów dość duża, na brunatną pla-
mistość liści i septoriozę plew średnia, 
na pleśń śniegową dość mała. Rośliny 
o przeciętnej wysokości i dość dużej 
odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania dość późny. 
Masa 1 000 ziaren mała, wyrównanie 
ziarna słabe do bardzo słabego, gęstość 
w stanie zsypnym dość mała. Odpor-
ność na porastanie w kłosie dość duża, 
liczba opadania duża do bardzo dużej. 
Zawartość białka mała. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przeciętna.                                                                

Reprezentant hodowcy: KWS Lo-
chow Polska sp. z o.o.

LOMBARDO (d. SW 010r)               
Odmiana pastewna. Plenność bar-

dzo dobra. Przyrost plonu na wyso-
kim poziomie agrotechniki powyżej 
średniej. Zimotrwałość średnia (5o). 
Odporność na mączniaka prawdzi-
wego i septoriozę plew dość duża, na 
pleśń śniegową, choroby podstawy 
źdźbła, septoriozę liści, rynchospo-
riozę i fuzariozę kłosów średnia, na 
rdzę brunatną mała. Rośliny dość ni-
skie, o małej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania dość 
wczesny. Masa 1 000 ziaren duża, 
wyrównanie ziarna średnie, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym dość mała, 
odporność na porastanie w kłosie                                                 
i liczba opadania średnie. Zawartość 
białka mała. Tolerancja na zakwasze-
nie gleby dość duża.                                  

Hodowca: Lantmännen SW Seed 
BV. 

PANTEON (d. BOH 1512)                                                             
Odmiana pastewna. Plenność bar-

dzo dobra. Przyrost plonu na wysokim 
poziomie agrotechniki powyżej śred-
niej. Zimotrwałość dość duża (5,5o). 
Odporność na mączniaka prawdzi-
wego, rdzę brunatną, septoriozę liści 
i fuzariozę kłosów dość duża, na pleśń 
śniegową, septoriozę plew i ryncho-
sporiozę średnia, na choroby podsta-
wy źdźbła dość mała. Rośliny dość 
wysokie, o dość małej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i doj-
rzewania dość wczesny. Masa 1 000 
ziaren dość duża, wyrównanie ziarna 
średnie. Gęstość ziarna w stanie zsyp-
nym bardzo duża. Odporność na po-
rastanie w kłosie średnia, liczba opa-
dania bardzo duża. Zawartość białka 
duża do bardzo dużej. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby dość duża.  

 Hodowca: Hodowla Roślin Strzel-
ce sp. z o.o., Grupa IHAR.

TRAPERO (d. DC 03110/04)                                                            
Odmiana pastewna. Plenność bar-

dzo dobra. Przyrost plonu na wysokim 
poziomie agrotechniki średni. Zimo-
trwałość dość duża (6o). Odporność 
na septoriozę liści duża, na mącznia-
ka prawdziwego dość duża, na pleśń               

śniegową, choroby podstawy źdźbła, 
rdzę brunatną, rynchosporiozę, fuza-
riozę kłosów średnia, na septoriozę 
plew dość mała. Rośliny dość wysokie, 
o dość dużej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia średni, dojrzewania 
dość późny. Masa 1 000 ziaren dość 
mała, wyrównanie ziarna średnie, gę-
stość ziarna w stanie zsypnym duża. 
Odporność na porastanie ziarna                                                                     
w kłosie średnia, liczba opadania 
duża. Zawartość białka duża do bar-
dzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby średnia. 

Hodowca: DANKO Hodowla Ro-
ślin sp. z o.o.  

TREFL (d. MAH 7012)                                                                      
Odmiana pastewna. Plenność bar-

dzo dobra. Przyrost plonu na wysokim 
poziomie agrotechniki średni. Zimo-
trwałość średnia (5o). Odporność na 
mączniaka prawdziwego duża do bar-
dzo dużej, na rdzę brunatną, septorio-
zę liści i fuzariozę kłosów dość duża, 
na rynchosporiozę i septoriozę plew 
średnia, na pleśń śniegową i choroby 
podstawy źdźbła dość mała. Rośliny 
dość wysokie, o małej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia dość 
wczesny, dojrzewania średni. Masa                        
1 000 ziaren duża, wyrównanie ziar-
na dość dobre, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym dość duża. Odporność na 
porastanie ziarna w kłosie średnia, 
liczba opadania dość duża. Zawartość 
białka średnia. Tolerancja na zakwa-
szenie gleby średnia. 

Hodowca: Hodowla Roślin Strzel-
ce sp. z o.o., Grupa IHAR.

PSZENŻYTO OZIME
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KWS KOSMOS (d. KW 6-130)
Odmiana wielorzędowa, typu pa-

stewnego. Plenność bardzo dobra. 
Przyrost plonu przy uprawie na wy-
sokim poziomie agrotechniki prze-
ciętny. Zimotrwałość prawie średnia. 
Odporność na mączniaka prawdzi-
wego, plamistość siatkową i ryncho-
sporiozę średnia, na rdzę jęczmienia 
i ciemnobrunatną plamistość dość 
mała. Rośliny średniej wysokości,                                           
o przeciętnej odporności na wyle-
ganie. Termin kłoszenia dość późny, 
dojrzewania średni. Masa 1 000 zia-
ren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna                                   
w stanie zsypnym oraz zawartość biał-
ka w ziarnie średnie. Tolerancja na za-
kwaszenie gleby przeciętna.

Reprezentant hodowcy: KWS Lo-
chow Polska sp. z o.o.

QUADRIGA (d. 116A-2C)
Odmiana wielorzędowa, typu pa-

stewnego. Plenność dobra na przecięt-
nym poziomie agrotechniki, bardzo 
dobra na wysokim. Zimotrwałość 
średnia. Odporność na mączniaka 
prawdziwego, plamistość siatkową, 
rynchosporiozę i ciemnobrunatną 
plamistość średnia, na rdzę jęczmienia                                

dość mała. Rośliny wysokie, o dość 
dużej odporności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia późny, dojrzewania 
dość późny. Masa 1 000 ziaren dość 
duża, wyrównanie ziarna, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym i zawartość 
białka w ziarnie średnie. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przeciętna. 

Hodowca: DANKO Hodowla Ro-
ślin sp. z o.o.

VINCENTA (d. AC 07/022/2)
Odmiana dwurzędowa, typu bro-

warnego o średniej wartości browar-
nej. Plenność dość słaba na przecięt-
nym poziomie agrotechniki, średnia 
na wysokim. Zimotrwałość prawie 
średnia. Odporność na mączniaka 
prawdziwego i plamistość siatkową 
dość duża; na rdzę jęczmienia, ryncho-
sporiozę i ciemnobrunatną plamistość 
średnia. Rośliny niskie do bardzo ni-
skich, o małej odporności na wylega-
nie. Termin kłoszenia dość wczesny, 
dojrzewania średni. Masa 1 000 zia-
ren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna 
w stanie zsypnym i zawartość białka                            
w ziarnie średnie. Tolerancja na za-
kwaszenie gleby przeciętna. 

Reprezentant hodowcy: Saaten-
-Union Polska sp. z o.o.

Odporność na porastanie ziarna 
w kłosie średnia, liczba opadania 
dość mała, zawartość białka średnia. 
Lepkość maksymalna kleiku skrobio-
wego mała, końcowa temperatura 
kleikowania niska. Tolerancja na za-
kwaszenie gleby średnia. 

Hodowca: Poznańska Hodowla 
Roślin sp. z o.o. 

KWS DANIELLO (d. KWS-H140)
Odmiana mieszańcowa trójkompo-

nentowa (z systemem „Pollen Plus”), 
przeznaczona do uprawy na ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Odporność 
na mączniaka prawdziwego, rdzę 
brunatną, rdzę  źdźbłową, septoriozy 
liści i rynchosporiozę dość duża, na 
pleśń śniegową i choroby podstawy 
źdźbła średnia. Rośliny dość niskie, 
o dość małej odporności na wyle-
ganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
średni. Masa 1 000 ziaren dość mała, 
wyrównanie i gęstość ziarna w stanie 
zsypnym średnie. Odporność na po-
rastanie ziarna w kłosie średnia, liczba 
opadania dość duża, zawartość białka 
mała. Lepkość maksymalna kleiku 
skrobiowego duża do bardzo dużej, 
końcowa temperatura kleikowania 
bardzo wysoka. Tolerancja na zak-
waszenie gleby średnia.                                                                 

Reprezentant hodowcy: KWS Lo-
chow Polska sp. z o.o. 

KWS LIVADO (d. KWS-H141)
Odmiana mieszańcowa trójkompo-

nentowa (z systemem „Pollen Plus”), 

przeznaczona do uprawy na ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Odporność na 
rdzę brunatną duża, na rdzę źdźbłową, 
septoriozy liści i rynchosporiozę  dość 
duża, na pleśń śniegową, mączniaka 
prawdziwego i choroby podstawy 
źdźbła średnia. Rośliny dość niskie,                   
o przeciętnej odporności na wyle-
ganie.Termin kłoszenia dość późny, 
dojrzewania średni. Masa 1 000 zia-
ren dość mała, wyrównanie średnie, 
gęstość ziarna w stanie zsypnym dość 
duża. Odporność na porastanie ziarna 
w kłosie średnia, liczba opadania dość 
duża, zawartość białka dość mała. 
Lepkość maksymalna kleiku skro-
biowego duża, końcowa temperatura 
kleikowania bardzo wysoka. Toler-
ancja na zakwaszenie gleby średnia.                    

Reprezentant hodowcy: KWS Lo-
chow Polska sp. z o.o. 

KWS NIKKO (d. KWS-H139)
Odmiana mieszańcowa trójkompo-

nentowa (z systemem „Pollen Plus”), 
przeznaczona do uprawy na ziarno. 
Plenność bardzo dobra. Odporność 
na rdzę brunatną  duża, na mączniaka 
prawdziwego, rdzę źdźbłową, septo-
riozy liści i rynchosporiozę  dość duża, 
na pleśń śniegową i choroby podstawy 
źdźbła  średnia. Rośliny o przeciętnej 
wysokości i dość małej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrze-
wania dość późny. Masa 1 000 ziaren                                                                            
i wyrównanie średnie, gęstość zi-
arna w stanie zsypnym dość duża. 
Odporność na porastanie ziarna                                         
w kłosie średnia, liczba opadania dość 
duża, zawartość białka mała. Lepkość 
maksymalna kleiku skrobiowego 
bardzo duża, końcowa temperatura 
kleikowania bardzo wysoka. Toler-
ancja na zakwaszenie gleby średnia.                                                                      

Reprezentant hodowcy: KWS Lo-
chow Polska sp. z o.o.

rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septo-
riozy liści, rynchosporiozę i choroby 
podstawy źdźbła średnia. Rośliny                          
o przeciętnej wysokości i dość małej 
odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1 000 ziaren i wyrównanie średnie, 
gęstość ziarna w stanie zsypnym dość 
duża. Odporność na porastanie ziarna 
w kłosie średnia, liczba opadania dość 
duża, zawartość białka mała do bardzo 
małej. Lepkość maksymalna kleiku 
skrobiowego bardzo duża, końcowa 
temperatura kleikowania bardzo 
wysoka. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby średnia.                                                                                                                              

Reprezentant hodowcy: Saaten-
-Union Polska sp. z o.o.   

SU SWIFT (d. HYH273)           
Odmiana mieszańcowa trójkom-

ponentowa, przeznaczona do uprawy 
na ziarno. Plenność bardzo dobra. 
Odporność na mączniaka prawdzi-
wego dość duża, na pleśń śniegową, 
rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septo-
riozy liści, rynchosporiozę i choroby 
podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość 
niskie, o dość małej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrze-
wania średni. Masa 1 000 ziaren mała, 
wyrównanie średnie, gęstość ziarna                 
w stanie zsypnym duża. Odporność 
na porastanie ziarna w kłosie średnia, 
liczba opadania dość duża, zawartość 
białka mała. Lepkość maksymalna 
kleiku skrobiowego bardzo duża, 
końcowa temperatura kleikowania 
bardzo wysoka. Tolerancja na zak-
waszenie gleby średnia.     

Reprezentant hodowcy: Saaten-
-Union Polska sp. z o.o.    

Małgorzata Woropaj-Janczak
COBORU Stacja Doświadczalna                                                  

Oceny Odmian w Chrząstowie                                                                     
Fot. W. Janiak

SU NASRI (d. HYH270)                       
Odmiana mieszańcowa trójkom-

ponentowa, przeznaczona do up-
rawy na ziarno. Plenność bardzo 
dobra. Odporność na mączniaka 
prawdziwego i choroby pod-
stawy źdźbła dość duża, na pleśń 
śniegową, rdzę źdźbłową, septorio-
zy liści, rynchosporiozę średnia, na 
rdzę brunatną dość mała. Rośliny 
o przeciętnej wysokości i średniej 
odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1 000 ziaren dość mała, wyrówn-
anie średnie, gęstość ziarna w stanie 
zsypnym średnia. Odporność na po-
rastanie ziarna w kłosie i liczba opada-
nia średnie, zawartość białka mała. 
Lepkość maksymalna kleiku skrobio-
wego średnia, końcowa temperatura 
kleikowania dość niska. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby średnia.

 Reprezentant hodowcy: Saaten-
-Union Polska sp. z o.o.

SU PROMOTOR (d. HYH272)                
Odmiana mieszańcowa trójkom-

ponentowa, przeznaczona do uprawy 
na ziarno. Plenność bardzo dobra.
Odporność na mączniaka prawdzi-
wego dość duża, na pleśń śniegową, 

JĘCZMIEŃ OZIMY

ŻYTO OZIME

DAŃKOWSKIE GRANAT                               
(d. DC 200)                                   

Odmiana populacyjna, przezna-
czona do uprawy na ziarno. Plen-
ność powyżej najlepiej plonujących 
odmian populacyjnych. Odporność 
na mączniaka prawdziwego, rdzę 
brunatną i rdzę źdźbłową  dość duża, 
na pleśń śniegową, septoriozy liści                          
i choroby podstawy źdźbła  średnia, 
na rynchosporiozę dość mała. Rośliny 
o przeciętnej wysokości i średniej 
odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 
1 000 ziaren i wyrównanie średnie, 
gęstość ziarna w stanie zsypnym dość 
duża. Odporność na porastanie ziar-
na w kłosie i liczba opadania średnie, 
zawartość białka dość duża. Lepkość 
maksymalna kleiku skrobiowego 

średnia, końcowa temperatura klei-
kowania wysoka. Tolerancja na zak-
waszenie gleby średnia.                                                                                                     

Hodowca: DANKO Hodowla Ro-
ślin sp. z o.o.    

POZNAŃSKIE (d. AND 13)                
Odmiana populacyjna, przezna-

czona do uprawy na ziarno.Plen-
ność dobra. Odporność na pleśń 
śniegową, mączniaka prawdziwe-
go, rdzę brunatną, septoriozy liści, 
rynchosporiozę i choroby podstawy 
źdźbła średnia, na rdzę źdźbłową 
dość mała. Rośliny dość wysokie,                                                                                
o przeciętnej odporności na wyle-
ganie. Termin kłoszenia i dojrzewania 
średni. Masa 1 000 ziaren średnia, 
wyrównanie dość słabe, gęstość ziar- 
na w stanie zsypnym dość duża. 
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S łomę można z powodzeniem 
wykorzystać w celach ener-

getycznych. Do spalania może być 
użyta słoma praktycznie wszystkich 
rodzajów zbóż oraz rzepaku i gryki. 
Jednak ze względu na właściwości 
najbardziej pożądanym rodzajem 
słomy jest: słoma żytnia, pszenna, 
rzepakowa i kukurydziana.  

Wartość opałowa słomy uzależ-
niona jest od jej gatunku, wilgotno-
ści oraz sposobu, w jaki słoma jest 
przechowywana. Produkcja energii 
z 1 tony węgla, jest porównywalna  
z wielkością energii pozyskanej                                                        
z 1,5 tony słomy. Do parametrów 
jakie należy brać pod uwagę pod-
czas wykorzystania słomy do celów 
energetycznych należy: odpowied-
nia wilgotność i skład chemiczny 
oraz stopień zwiędnięcia. Wilgot-
ność słomy powinna oscylować  
w granicach 12–22%, ponieważ 
jej wzrost powyżej 22% powodu-
je zmniejszenie wartości uzyskanej 
energii oraz emitowanie do atmos-
fery większej ilości zanieczyszczeń 
podczas spalania, a także utrud-
nia jej magazynowanie, transport  
i rozdrabnianie. 

Słoma zebrana zaraz po żniwach,  
(słoma żółta) zawiera w swoim skła-
dzie wiele związków chemicznych, 
głównie metali alkalicznych i związ-
ków chloru, powodujących podczas 

spalania w kotle korozję. Dlatego 
też, rolnicy bardzo często wpływają 
na poprawę właściwości paliwowych 
słomy, poprzez pozostawienie słomy 
na polu i poddanie jej działaniu opa-
dów atmosferycznych, podczas któ-
rych następuje wypłukiwanie szko-
dliwych związków, a słoma zmienia 
zabarwienie z żółtego na szary. Im 
wyższy stopień zwiędnięcia słomy, 
tym większe prawdopodobieństwo, 
że zmniejszyła się ilość metali alkalicz-
nych i związków chloru. 

niejednorodność, mała gęstość i wy-
soka zawartość części lotnych oraz 
niska temperatura topnienia popiołu, 
która wpływa na duże zanieczyszcze-
nie pieca. Z kolei zawartość Cl i K, 
wpływa negatywnie na korozję meta-
lowych elementów pieca. Bez wątpie-
nia również spora zawartość środków 
ochrony roślin, zawarta w słomie, po-
woduje ich wydzielanie w trakcie spa-
lania, dotyczy to szczególnie furanów 
i dioksyn – związków rakotwórczych. 
Słoma wykorzystywana w celach ener-

Energetyczne wykorzystanie 
słomy Polskie rolnictwo produkuje rokrocznie około 30 mln 

ton słomy. Zbiory te dotychczas wykorzystywane były 
na potrzeby produkcji zwierzęcej, jako pasza i materiał 
ściółkowy. W związku z ograniczeniem pogłowia zwierząt 
i zmianami w technologii nadwyżki słomy, z jakimi mamy 
do czynienia w Polsce wynoszą 10–15 mln ton. 

parametry rodzaj słomy

pszenna jęczmienna kukurydziana

wartość opałowa
słomy (MJ/kg)

suchej 17,3 16,1 16,8

świeżej 12,9–14,9 12–13,9 3,3–7,2

wilgotność słomy świeżej (%) 12–22 12–22 50–70

Wartość opałowa słomy

Stosowanie słomy jako paliwa 
ma swoje wady i zalety. Zaletą sło-
my, jako surowca energetycznego                                              
w porównaniu z węglem jest znaczne 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla  
i dwutlenku siarki. Wykorzystanie sło-
my w celach energetycznych zmniej-
sza koszty produkcji ciepła, poprawia 
opłacalność produkcji rolniczej. Po-
zwala na sensowne zagospodarowy-
wanie odpadów, a także zmniejszenie 
zapotrzebowania na paliwa kopalne. 
Dodatkową korzyścią ze spalania sło-
my jest popiół, który pozostaje po niej. 
Popiół pochodzący ze spalania słomy 
jest bogaty w potas i wapń, dlatego 
też stanowi doskonały roślinny nawóz 
mineralny. Głównymi przeszkodami 
w rozwoju i popularyzacji wykorzy-
stania słomy, jako źródła energii są 
specyficzne właściwości, jakimi sło-
ma się charakteryzuje: duża objętość                                   
w stosunku do wartości energetycznej, 

getycznych wymaga zastosowania 
specjalnie przygotowanej instalacji 
oraz odpowiedniej organizacji zbioru 
i przechowywania. Dlatego w celu 
ujednolicenia i polepszenia jej przydat-
ności w celach energetycznych bardzo 
często słomę poddaje się zabiegowi 
brykietowania. Do korzyści z brykie-
towania słomy, należy przede wszyst-
kim: podwyższenie wartości opałowej 
(14–16 GJ/ton), większe ujednolicenie 
struktury, łatwość transportu. 

Mimo niedogodności wysoka kalo-
ryczność słomy zbóż i rzepaku sprawia, 
że energetyka tego typu może być opła-
calna. Produkcja biomasy, w tym słomy 
stanowić może dodatkowe źródło do-
chodu polskich rolników, przynosząc 
korzyści zarówno firmom energetycz-
nym, jak i gospodarstwom rolnym.

Tekst i fot. dr inż. Monika Piotrowska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

Zapewnienie komfortowych warunków od 
początku wegetacji to podstawa budowania 
plonu zbóż i zadawalającej efektywności 
ekonomicznej, niezależnej od kaprysów 
pogodowych i rynkowych. 

Staranna agrotechnika, w tym przedsiewne 
stosowanie nawozów i jak najgłębsze ich 
wymieszane z glebą, a także terminowy siew 
i umiarkowana gęstość siewu ziarna to dobry 
początek tworzenia warunków dla rozwoju 
pojedynczej rośliny i całej plantacji zboża.

Czy nawozić przedsiewnie? W tym roku 
ponowne zamieszanie na rynku zbóż. Takie 
wahania rynkowe nie zaskakują już rolników, 
a na pytanie: czy nawozić przedsiewnie, każdy 
doświadczony rolnik odpowie, że tak, 
ponieważ nawożenie mineralne jest 
najważniejszym czynnikiem zwiększającym 
plony. A im wydajniejsze odmiany, tym 
bardziej nawożenie decyduje o wykorzystaniu 
ich potencjału plonowania. Głodne 
w początkowych fazach rozwoju rośliny 
szybko tracą potencjał plonowania i niweczy 
się trud uprawy. Dobrze „wyprowadzona” od 
początku uprawy roślina lepiej przezimuje, a 
wiosną szybko zregeneruje się. 

Kiedy nawożenie jest najskuteczniejsze? 
Wtedy, gdy równomiernie rozmieścimy 
składniki pokarmowe w warstwie ornej na 
głębokość co najmniej 10 cm, w optymalnej 
dla zbóż koncentracji, by fosfor, potas, 
magnez 
i inne składniki mogły być dobrze pobierane, 
także po przesuszeniu się wierzchniej 
warstwy gleby. Dlatego fosfor i potas zawsze 
najlepiej jest stosować „pod pług”.

Gwarancją efektownego działania jest także 
stosowanie nawozów z wysoką zawartością 
przyswajalnych form składników 
pokarmowych, w atrakcyjnej cenie za te 
składniki, a nie za tonę masy nawozu. Analizę 
ceny czystego składnika można wykonać na 
stronie www.polifoska.pl, korzystając 
z programu „kalkulator nawozowy”.

To jesienią rolnik „programuje” plon ozimin, 
umożliwiając zbożom ozimym dobre 
ukorzenienie i rozkrzewienie, a więc 
zaprogramowanie plonu. Zboża pobierają 
jesienią tylko po 30-50 kg azotu i potasu oraz 
15 kg fosforu. Należy jednak zabezpieczyć 
oziminom większe ilości fosforu i potasu, bez 
obaw o ich straty. W przeciętnych warunkach 
powinno to być co najmniej 8 kg fosforu na 
każdą planowaną tonę ziarna.

Trafnie zbilansować dawkę nawozem 
wieloskładnikowym. Składniki pokarmowe, 
w zależności od potrzeb łatwo jest dostarczyć 
w zbilansowanych ilościach, korzystając 
z szerokiej gamy nawozów POLIFOSKA®.

Na glebach zasobniejszych w potas i gdy 
przyorano słomę zbóż, należy zastosować 
nawóz o węższym stosunku fosforu do potasu 
(P:K), czyli od 1:1 do 1:1,5, to znaczy przemiennie 
w latach należy stosować nawóz o stosunku 
P:K-1:1 - POLIFOSKA® 8 z nawozami o stosunku 
P:K-1:1,5 - POLIFOSKA® 6 lub POLIFOSKA® M, 
albo NPK(S) [7:18:28:(12)]. 

Na stanowiskach, gdzie nie przyorano słomy 
oraz na glebach lżejszych lub o niższej 
zasobności w potas, lepszymi są nawozy 
o szerszym stosunku P:K: POLIFOSKA® 4, 
w której na 1 kilogram P przypada 2,7 kg K 
i POLIFOSKA 5 lub POLIFOSKA® PLUS (P:K 1:2). 

Oziminy potrzebują jesienią także azotu 
i mikroskładników. Gdy słoma w dużej ilości 
pozostaje na polu, powszechne są po żniwach 
zakłócenia dostępności azotu w glebie, czyli 
jesienna fiksacja azotu. Im słoma szybciej 
ulegnie rozkładowi, tym lepiej dla ozimin. 
Dlatego powinno się dostarczyć 
rozkładającym słomę mikroorganizmom azot 
i fosfor. Średnio na każdą tonę przyorywanej 
słomy (oprócz kukurydzianej) należy stosować 
6-8 kg azotu, czyli praktycznie 80-100 kg 
mocznika.pl® lub 150-210 POLIFOSKI® 21 lub 
100-150 kg RMS 32. Koniecznie powinno się 
stosować azot przed przyoraniem słomy na 
polu, gdy siane będą rośliny ozime (zboża, 

rzepak). Pamiętajmy także, że dawka azotu na 
przyoraną słomę nie jest dawką pod oziminę.

Pielęgnacja zboża ozimego jesienią. Niedobór 
azotu amonowego w glebie działa 
niekorzystnie na rozwój zbóż już od fazy 2 
liścia (BBCH 12), bo ogranicza rozwój korzeni, 
a więc pobieranie składników i wody z gleby. 
Ważniejszy jest drugi, bardziej wrażliwy okres, 
gdy ozimina rozpoczyna krzewienie (faza 21), 
a szczególnie ważna jest faza 25, bo wtedy 
zawiązują się kłoski i kwiatki. 

Na słabszych plantacjach, głównie późno 
posianej pszenicy, często trzeba zasilić rośliny 
azotem. Można zastosować do 30 kg N/ha 
azotu w formie mocznika.pl® i oprysk (zboża 
bezpiecznie opryskiwać dopiero od 5. liścia –
BBCH 15) siarczanem magnezu z dodatkiem 
boru (50 g/ha), miedzi (50 g/ha i molibdenu 
(20-40 g/ha) lub około 150 kg/ha 
POLIFOSKI®21.

Na glebie świeżo wapnowanej lub o odczynie 
obojętnym bardzo efektywne jest stosowanie 
pogłównie jesienią (BBCH 15) na pszenicę 
i pszenżyto azot w formie POLIFOSKI® 21 lub 
siarczanu amonu (150 kg/ha), ponieważ poza 
dostarczeniem azotu i siarki nawozy te 
lokalnie, płytko zakwaszają glebę, co ułatwia 
roślinom pobranie mikroskładników. 

Na przyorywaną słomę i jesienią nie zaleca się 
stosować saletrzanej formy azotu, bo oziminy 
słabo się ukorzenią i nie zahartują się na zimę.

Więcej informacji o nawozach i nawożeniu 
uzyskać można na stronie www.polifoska.pl 
i www.nawozy.eu.

polifoska.pl nawozy.eu

Plon zbóż ozimych 
rodzi się już jesienią

Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. 

ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel. 91 317 29 64
fax. 91 317 47 72
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P riorytetem producentów rolnych 
powinno być przede wszystkim 

bezpieczeństwo oferowanej żywności      
i dbałość o środowisko naturalne. Mu-
szą jednak mieć oni gwarancję, iż sto-
sowane technologie nawożenia będą 
w stanie wykorzystać w maksymalny 
sposób potencjał plonotwórczy roślin. 
Biorąc pod uwagę konkurencyjność 
na rynku europejskim, polscy rolnicy 
i ogrodnicy muszą być zainteresowani 
stosowaniem metod, które pozwolą 
im na uzyskanie plonów najwyższej 
jakości handlowej i jednocześnie na 
maksymalnie wysokim poziomie. 
Inicjatorzy kampanii będą promowali 
więc właśnie takie rozwiązania, dzięki 
którym producenci będą mogli przy 
zachowaniu wysokich plonów zadbać 
o poprawę ich jakości.

Jednym ze sposobów na osiągnię-
cie tego celu jest zastosowanie prepa-
ratów o działaniu biostymulującym.                    
W krajach Europy Zachodniej tego 
typu nawozy od dziesięcioleci włą-
czone są do tradycyjnej agrotechniki                                                                          
w większym lub mniejszym stopniu. 
Tam ten segment nawożenia inten-
sywnie się rozwinął i nadal się rozwija.                                                                    
Z pewnością w niedługim czasie także 
polscy rolnicy uznają zalety tego typu 
preparatów i będą je powszechnie 
stosować, z korzyścią dla siebie,  kon-
sumentów i środowiska naturalnego. 
Stosowanie nawozów z dodatkiem 
substancji o działaniu biostymulującym 
jest szansą i przyszłością dla rozwoju 
zrównoważonych metod produkcji 
rolniczej i zasobooszczędnego nawo-
żenia, zgodnego z zaleceniami Komi-
sji Europejskiej. Preparaty tego typu 
są nadzwyczaj efektywne w zrówno-
ważonym nawożeniu plantacji, gdyż 

zwiększają odporność roślin na stresy 
mineralne i środowiskowe. Do tego 
stymulują wzrost, rozwój i plonowa-
nie roślin uprawnych oraz zapewniają 
zaopatrzenie w dostępne formy skład-
ników pokarmowych. Intensyfikują ich 
pobieranie, transport i przetwarzanie 
w roślinie. Ich stosowanie nie tylko 
umożliwia prawidłowe odżywienie 
roślin uprawnych, nie tylko stymulu-
jąco wpływa na zachodzące w nich 
procesy fizjologiczne, ale także zapew-
nia korzystne oddziaływanie na glebę 
– preparaty te podnoszą jej potencjał 
plonotwórczy. Dokarmiają rośliny,                     
a równocześnie powodują zmiany fi-
zyczne w glebie – sprzyjają rozwojo-
wi flory i fauny glebowej, korzystnie 
wpływają na jej odczyn i przekształcają 
składniki pokarmowe z form nieprzy-
swajalnych na przyswajalne dla roślin. 
A przy tym są to produkty przyjazne 
dla roślin, środowiska glebowego                                     
i zdrowia człowieka.

Dużą grupę dostępnych na ryn-
ku nawozów z dodatkiem substancji 
biostymulujących stanowią preparaty, 
które zostały wzbogacone w ekstrakty 
z alg. Dzięki opracowanym techno-
logiom przetwarzania alg morskich 
udało się z nich wyekstrahować ważne 
dla upraw polowych związki, które sty-
mulują wiele procesów fizjologicznych                                                                        
w roślinach. Związki te mogą być po-
dawane zarówno z nawozami płyn-
nymi, jak i doglebowymi. Ekstrakty 
zawarte w nawozach doglebowych 
stymulują przemiany metaboliczne 
w roślinie, pobudzają aktywność ko-
rzeniową, poprawiają architekturę 
systemu korzeniowego, efektywność 
pobierania wody i składników pokar-
mowych, regulują także przemiany    

enzymatyczne. Z kolei nawozy dolist-
ne oparte o skompleksowane wyciągi 
z alg wpływają korzystnie na produk-
cję i przemiany ważnych funkcjonalnie 
dla roślin związków (np. hormonów, 
enzymów), zwiększają skuteczność 
fotosyntezy oraz asymilację węgla, 
opóźniają procesy starzenia komó-
rek, chlorofilu, zwiększają naturalną 
odporność roślin na różne szkodliwe 
czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, 
ograniczają transpirację, zwiększają 
przewodnictwo szparkowe, wpływa-
ją na procesy metaboliczne obniżając 
poziom stresu, procesy energetyczne                                              
i wiele wiele innych. 

A pamiętajmy, że dzisiejsze nowo-
czesne odmiany roślin uprawnych 
mają przy tym coraz większe zapo-
trzebowanie pokarmowe, wymagają 
jeszcze większej intensyfikacji pro-
dukcji w zakresie uprawy i ochrony.                                        
I w takiej sytuacji, samo zwykłe nawo-
żenie składnikami pokarmowymi to za 
mało, samo dokorzeniowe nawożenie 
roślin poprzez glebę to też często zabieg 
niewystarczający – zwłaszcza w eks-
tremalnych warunkach pogodowych, 
z którymi rolnicy mają coraz częściej 
do czynienia, dlatego tym bardziej ro-
śnie potrzeba dolistnego dokarmiania 
roślin, ale też nawożenia samej gleby 
w celu zahamowania niekorzystnych 
zmian w niej zachodzących (stepowie-
nia, utraty żyzności, na skutek mono-
kultury, zbyt intensywnej mechanizacji 
i chemizacji, ograniczenia nawożenia 
organicznego). Efektem tego jest m.in. 
utrata pojemności sorpcyjnej – wod-
nej, pokarmowej, ograniczone życie 
mikrobiologiczne, zakwaszenie, zaso-
lenie, utrata struktury gruzełkowatej                                                            
i prawidłowej agregacji gleby, pode-
szwa płużna itp. A to wszystko sprzyja 
występowaniu suszy glebowej. A że                                                                     
w tym roku jest susza w rolnictwie, 
nikogo chyba przekonywać nie trzeba. 
Dlatego tym bardziej warto zwrócić 
uwagę na tę akcję i na rozwiązania, któ-
re będzie ona starała się przybliżać rolni-
kom i ogrodnikom w czasie jej trwania.

Anna Rogowska, Agencja Jatrejon

Składniki biostymulujące w nawozach
Kilka miesięcy temu zainaugurowano kampanię 
„Aktywne odżywianie roślin i gleby”. Składniki pokarmowe 
to dziś za mało. Głównym celem organizatorów akcji 
jest rekomendacja efektywnych technologii nawożenia 
upraw rolniczych i ogrodniczych, które umożliwiają 
zasobooszczędne stosowanie nawozów mineralnych przy 
jednoczesnym utrzymaniu wysokich plonów o bardzo 
dobrej jakości handlowej. 
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J ednym z najtrudniejszych zagad-
nień związanych z gnojowicą jest 

problem jej niejednorodności, co ob-
jawia się powstawaniem „kożucha” 
i osadów. Ich mechaniczna obróbka 
jest możliwa, ale bywa niedokładna                                 
i zawodna. Rozwiązaniem jest fermen-
tacyjny rozkład kożucha, składającego 
się w znacznej mierze ze związków wę-
gla. Fermentacja materii organicznej 
ma kluczowe znaczenie dla poprawy 
żyzności gleby, dla której niezbędna 
jest możliwość wzbogacania o związki 
próchnicotwórcze.

Około 60% azotu zawartego                             
w gnojowicy występuje w związkach 
łatwo przyswajalnych dla roślin, lecz 
utrata tego składnika zachodząca pod-
czas obróbki i składowania gnojowi-
cy jest bardzo kosztowna i uciążliwa. 
Ekonomia rolnicza nakazuje zreduko-
wać straty azotu i innych pierwiast-
ków bezpośrednio związane z emisją 
gazów takich, jak amoniak, tlenki 
azotu, siarkowodór i inne. 

Gazy te negatywnie wpływają na 
dobrostan zwierząt, znacznie obniża-
jąc efektywność hodowli. Ogranicze-
nie wydzielania gazów podczas bie-
żącej produkcji i gromadzenia gnojo-
wicy jest często głównym problemem 
hodowcy, nie tylko ze względu na 
dobrostan zwierząt, ale także z uwagi 
na normy środowiskowe i wpływ ho-
dowli na otoczenie.

Gnojowica i inne nawozy naturalne 
często przenoszą na glebę patogeny, 
takie jak np. salmonella czy bakterie 

pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), 
które mogą wywoływać wtórne zaka-
żenia mikrobiologiczne gleby, roślin                              
i zwierząt. W warunkach prawidłowej 
fermentacji ich populacja ulega znacz-
nej redukcji.

Typowe problemy z gnojowicą:
n uciążliwy kożuch, osady i niejedno-

rodność;
n straty azotu i innych pierwiastków;
n emisja uciążliwych gazów odoro-

wych.
Optymalną metodą redukcji strat 

i kosztów obróbki gnojowicy oraz 
podniesienia jej parametrów użytko-
wych jest wywołanie i osłona procesu 
efektywnej fermentacji w obecności 
Efektywnych Mikroorganizmów 
(EM). Dzięki unikatowej formulacji 
składu i aktywności preparatów EM, 
pożyteczne mikroorganizmy w nich 
zawarte funkcjonują na zasadach sy-
nergii i symbiozy, skutecznie współ-
działają i uzupełniają się. Ponadto 
komplet enzymów wniesionych przez 
poszczególne szczepy usprawnia pro-
ces uzdatniania gnojowicy. Dzięki 
temu mikroorganizmy przekształcają 
odchody, zapobiegają tworzeniu lub 
redukują warstwę kożucha i popra-
wiają jednorodność gnojowicy.

Dostępne na rynku preparaty za-
wierające Efektywne Mikroorgani-
zmy są narzędziami, które skutecznie 
usprawniają procesy związane z ob-
róbką i podniesieniem parametrów 
użytkowych gnojowicy i innych na-
wozów naturalnych.

Zastosowanie EM w gnojowicy 
pozwoli:
n zredukować kożuch i uciążliwe 

osady dla uzyskania jednolitej gno-
jowicy;

n znacząco zmniejszyć technologiczne 
straty i blokady azotu oraz innych 
składników pokarmowych zarów-
no w samej gnojowicy, jak i po jej 
aplikacji do gleby;

n wzmocnić populację pożytecznej mi-
kroflory i poprawić parametry gleby 
wpływające na jej żyzność.
Naturalne Efektywne Mikroorga-

nizmy doskonale sprawdzają się do 
zastosowania w większości warunków 
produkcyjnych. Skutecznie reduku-
ją kożuch i rozkładają osady na dnie 
zbiornika z gnojowicą. Populacja tle-
nowych bakterii Azotobacter zawarta 
w tych preparatach skutecznie prze-
kształca związki azotu w zmiennych 
i niekorzystnych warunkach techno-
logicznych. Wiele specjalistycznych 
preparatów EM przeznaczonych jest 
do uzdatniania szczególnie opornych 
osadów i zanieczyszczeń. 

Aplikacja preparatów zawierają-
cych Efektywne Mikroorganizmy 
dokonuje się poprzez wlew, oprysk 
lub rozpylenie. W zależności od 
zakładanych efektów i specyfiki 
gospodarstwa, ustalenie dawko-
wania czasami wymaga konsultacji                                    
z doradcą lub autoryzowanym dys-
trybutorem.

Andrzej Skurzyński 
Fot. L. Piechocki

Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                           
Doradztwa Rolniczego 

Uszlachetnianie gnojowicy
Gnojowica jest obecnie 
najpopularniejszym nawozem 
naturalnym pochodzącym 
z produkcji zwierzęcej. Ma 
potencjalnie dużą wartość 
nawozową, lecz jej wykorzystanie 
wymaga znacznego 
zaangażowania gospodarstwa 
w drogie technologie mechanicznej 
obróbki, składowania 
i bezstratnej aplikacji.
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N a kondycję drzew wpływa mię-
dzy innymi stan odżywienia, 

który zależny jest nie tylko od do-
stępności składników pokarmowych, 
ale również od terminu zbioru i ilo-
ści owoców, które drzewo musiało 
wykarmić. Im większe plonowanie, 
tym większy wysiłek drzewa włożony                                                                        
w ich wyżywienie. Opóźnienie  zbio-
rów, spowodowane na przykład sła-
bym wybarwianiem lub niewyrasta-
niem jabłek, znacznie skraca czas po-
trzebny roślinom na przygotowanie się 
do zimy. Dobrze, jeśli jesień jest ciepła 
i długa, ale często się zdarza, że zima 
wcześnie zaatakuje i dni potrzebnych 
na poprawę kondycji jest zdecydo-
wanie zbyt mało. Zwłaszcza, że już 
2–3-krotne przechłodzenie liści (np. 
w wyniku przymrozków) powoduje 

przyspieszone wytwarzanie się tkanki 
oddzielającej ogonek liściowy od pędu. 
Wiemy, że przed zimą drzewa inten-
sywnie wycofują składniki pokarmowe 
z liści do części stałych. Jeśli więc wy-
tworzy się tkanka oddzielająca, prze-
pływ soków ustaje i drzewa nie mogą 
już z nich skorzystać, nawet jeśli póź-
niej znów następują ciepłe dni. Musi-
my się liczyć z tym, że w przypadku 
ostrej zimy może dojść do znacznych 
uszkodzeń mrozowych. Trochę lepszą 
sytuację mają podziemne części roślin 
– korzenie jabłoni nadal pracują, jeśli 
tylko temperatura gleby jest wyższa 
niż 4oC. Ponieważ gleba schładza się 
powoli, pozwala to funkcjonować ko-
rzeniom nawet wtedy, gdy „na górze” 
drzewa odczuwają już zimę i spadnie 
pierwszy śnieg. 

Jak możemy wspomóc drzewa 
przed zimą?

Tylko zdrowe i dobrze odżywione 
rośliny mogą dobrze przetrwać zimę, 
a później wydać obfity i dorodny plon. 
Jeśli więc kondycja drzew w sadzie zo-
stała nadszarpnięta przez bardzo obfite 
plonowanie albo z powodu opanowa-
nia przez choroby lub szkodniki – ko-
nieczne jest intensywne ich dokarmia-
nie również po zbiorach. Jeśli drzewa 
są w dobrej kondycji – dokarmianie 
ma na celu głównie poprawę jako-
ści pąków kwiatowych na następny 
rok. Jesienią standardowo dokarmia-
my drzewa dolistnie azotem, borem                         
i cynkiem. Jeśli jest taka potrzeba, bo 
np.: wystąpiły objawy niedoborów na 
liściach (lub wskazuje na to badanie 
liści fluorymetrem) albo analizy gleby 
wykazały niedobory jakiegoś składni-
ka – dokarmiamy też innymi składni-
kami. W ostatnich latach uzasadnione 
jest dokarmianie magnezem, ponieważ 
dwie ostatnie wiosny były obfitujące 
w opady, a w czasie poprzedniej zimy, 
w długim okresie czasu nie doszło do 
zamarznięcia gleby. Spowodowało to 
znaczne wymycie tego składnika, war-
to więc go uzupełnić zarówno dogle-
bowo, jak i dolistnie. 

Pamiętajmy, że wykorzystanie 
składników pokarmowych podanych 
przez liście zależy w dużym stopniu od 
ich sprawności, a ta się obniża wraz ze 
spadkiem temperatury, osłabieniem 
przez choroby i szkodniki. Ważne jest 
więc, aby zabiegi dokarmiające wyko-
nać na sprawne, zielone liście. Podanie 
składników zbyt późno, tuż przed albo 
w trakcie opadania liści jest już mało 
efektywne. Ważne też, aby zastosować 
nawozy szybko działające. Czas goni 
zwłaszcza w przypadku pierwiastków 
powoli przemieszczających się w ro-
ślinie (bor, cynk), ponieważ dni są 
coraz krótsze i coraz mniej jest słońca.                                     
W przypadku azotu stosujemy dokar-
mianie mocznikiem w kilku dawkach 
w stężeniu niepowodującym opa-
rzeń – wtedy roślina pobierze azot                                 
i zgromadzi go w częściach stałych,                      
z których to zapasów będzie korzy-
stała w okresie wiosennym (do końca 
kwietnia). Stosowane często zabiegi 
5% roztworem mocznika powodują 
sparzenie liści, co uniemożliwia wy-
korzystanie azotu do ich dokarmia-
nia. Zabieg taki powinien być jednak 
stosowany obowiązkowo i corocznie 
po zakończeniu wegetacji (gdy zaczy-
nają opadać liście) – jego celem jest 
„zaazotowanie” liści w celu szybszego 
ich rozkładu przez mikroorganizmy, 
co bardzo mocno 
ogranicza wio-
sną źródło infek-
cji pierwotnych  
parcha jabłoni. 
Badania wyka-
zują pozytywny 
efekt takiego za-
biegu wykonane-
go nawet w okre-
sie zimowym (je-
śli jest to możli-
we) na leżące li-
ście, skuteczność 
jednak zależna 
jest od warun-
ków występują-
cych w później-
szym okresie.

Nawóz nawozowi nierówny…

To, w jakim stopniu rośliny wyko-
rzystają podane składniki pokarmo-
we jest silnie uzależnione od jakości 
użytego nawozu i formy, w jakiej                                 
w danym nawozie składniki wystę-
pują. Stosowanie słabych jakościowo 
nawozów w niesprzyjających wa-
runkach jest wysoce nieefektywne                                         
i nieuzasadnione ekonomicznie. Naj-
tańsze są oczywiście nawozy, w któ-
rych składniki pokarmowe występują                                  
w postaci zwykłych soli. Niestety, są to 
duże cząsteczki mogące przedostać się 
do liścia tylko przez przetchlinki wy-
stępujące głównie na spodniej stronie 
liścia, ich pobieranie trwa nawet kilka 
dni, co naraża je na ryzyko spłuka-
nia przez deszcz. Podanie niektórych 
składników w formie chelatów daje 
zazwyczaj (nie zawsze!) lepsze efekty, 
ale to też nie jest idealne rozwiązanie, 
ponieważ chelaty również są dużymi 
cząsteczkami, przed którymi roślina 
się broni, traktując je jako ciało obce. 
W dodatku, aby wykorzystać składnik 
pokarmowy, roślina musi rozerwać 
silne wiązanie białkowe, co wymaga 
poświęcenia pewnej ilości energii. Póź-
niej pozostaje jeszcze otoczka białko-
wa – sztuczne białko, którego roślina 
nie wykorzysta. Powstaje pytanie, co 
się z tą otoczką dalej dzieje – odpo-
wiedzi budzą coraz więcej niepokoju. 

Obecna wiedza wskazuje, że naj-
lepsze są te nawozy, w których skład-
niki pokarmowe są skompleksowane  
aminokwasami (szczególnie polecam 

aminokwasy pochodzenia roślinne-
go). Jest to bezpieczna forma, bardzo 
szybko działająca – składniki pokar-
mowe są pobrane przez liście w prze-
ciągu zaledwie kilku godzin (do 6 go-
dzin). Składniki pokarmowe tworzą                                 
z aminokwasami małe cząsteczki, któ-
re mogą być pobierane nie tylko przez 
przetchlinki, ale i przez tzw. przestrze-
nie międzykutikularne występujące 
w wielokrotnie większych ilościach                                                        
i to po obydwu stronach liści. Rośli-
ny nie bronią się przed aminokwasa-
mi, traktując je jak własne, naturalne 
elementy składowe. Rozerwanie wią-
zania aminokwasowego nie wymaga 
od rośliny zużycia wiele energii (może 
ją wykorzystać do innych celów, np. 
tworzenia pąków kwiatowych), a po 
oderwaniu składnika pokarmowego 
pozostaje aminokwas, który jest „pół-
fabrykatem” wykorzystywanym dalej 
do budowy potrzebnych białek. 

Nawożenie doglebowe

Oddzielnym zagadnieniem jest sto-
sowanie po zbiorach nawozów do-
glebowych. Powszechnie stosowane 
jest w tym czasie wapnowanie sadów,                      
a tuż przed zimą stosuje się sól pota-
sową (w okresie zimowym ma dojść 
do wypłukania szkodliwego dla roślin 
sadowniczych chloru). Osobiście za-
lecam, aby dawka soli potasowej nie 
przekraczała 100–150 kg/ha. Daje 
to nam dawkę 60–90 kg potasu/ha – 
pozostałą ilość należy podać wiosną 
w postaci siarczanowej. Mogą to być 
wieloskładnikowe nawozy ogrodnicze 
o bardzo niskiej zawartości chloru – 
tzw. bezchlorkowe. 

Niektórzy producenci jabłek                                                       
i gruszek stosują nawozy wieloskład-
nikowe już jesienią, robią to od przy-
najmniej kilku lat i są zadowoleni                                         
z efektów. Działanie takie wydaje się 
być uzasadnione zwłaszcza w przy-
padku odmian wcześniej „schodzą-
cych” z pola (połowa września) – 
wtedy drzewa zdążą jeszcze je pobrać 
w danym sezonie. Zazwyczaj stosuje 
się wówczas niewielkie dawki tych 
nawozów (200 kg/ha), które oczywi-
ście nie zwalniają nas od standardo-
wego nawożenia wiosną. Stosowanie                                                
większych dawek jesienią jest dysku-
syjne, zwłaszcza w późniejszym czasie, 

kiedy to rośliny przechodzą już w stan 
spoczynku zimowego. Wykorzystanie 
nawozów może być wówczas bardzo 
znikome, a straty do wiosny, zważyw-
szy na kapryśny charakter naszych zim 
– znaczne.

Jeśli chodzi o nawożenie wapniem, 
w sadach zazwyczaj stosuje się wap-
no węglanowe (np. kredę). Wapno 
tlenkowe wykorzystuje się tylko na 
glebach zwięzłych, w niewielkich daw-
kach. Jako zasadę powinno się przyjąć, 
że lepiej jest stosować wapnowanie co-
roczne, mniejszymi dawkami, niż raz 
na kilka lat dużą dawką. Sadownicy 
często stosują wapno hydratyzowa-
ne, które było wstawione do komór 
przechowalniczych w celu wychwy-
tywania z atmosfery dwutlenku wę-
gla. Warto tu zauważyć, że wstawia-
liśmy wapno tlenkowe, a wyjmujemy                         
w dużej części węglanowe… ale ile jest 
którego – trudno określić (zależy od 
czasu przebywania w komorze i ilości 
dwutlenku węgla). 

Stosowanie nawozów powinno 
być poprzedzone analizami gleby – 
uważam, że w intensywnym sadzie 
powinno się je przeprowadzać co 2 
lata. Nie są one kosztowne, a pozwa-
lają precyzyjniej nawozić potrzebnymi 
składnikami. Służy to zarówno środo-
wisku naturalnemu, jak i naszym port-
felom. Zalecenia nawozowe warto 
skonsultować z doradcą sadowniczym 
(standardowe opisy, które dostajemy 
ze Stacji Chemiczno-Rolniczej nie 
są wystarczające, tak jak i metody 
określania zawartości składników 
pokarmowych stosowane w labo-
ratoriach nie są doskonałe). Zakres 
analizy warto rozszerzyć o zawar-
tość przyswajalnego wapnia, którego                                                                           
w sadach nagminnie brakuje. Spe-
cjaliści od odżywiania roślin sadow-
niczych wskazują, że nowoczesny, 
w pełni owocujący sad jabłoniowy 
pobiera rocznie 180–220 kg czyste-
go wapnia, a więc więcej niż potasu! 
Koniecznym jest w tym miejscu zwró-
cenie uwagi, że wysokie pH gleby nie 
musi wcale oznaczać wysokiej zawar-
tości przyswajalnego wapnia. 

Zbigniew Marek                                                                    
Agencja Jatrejon                                                                    

Fot. W. Janiak

Przygotowanie drzew do zimy 

Czas pomiędzy zbiorem owoców 
a nastaniem mrozów nie jest 
dla drzew w sadzie okresem 
odpoczynku – oprócz tworzenia 
się nowych pąków kwiatowych 
wykorzystywany jest na 
przygotowanie do spoczynku 
zimowego. 
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M aszyny rolnicze, opryskiwacze                                                     
i drobne urządzenia używa-

ne są sezonowo. Aby utrzymać je                                 
w dobrym stanie przez cały rok, na-
leży chronić je przed korozją. Nie 
jest bowiem tajemnicą, że tylko ten 
sprzęt, o którego użytkownik zadba, 
odwdzięczy się niezawodnością i trwa-
łością przez długie lata. Podczas prac 
polowych, gdy czas nagli (a w pełni 
sezonu prawie zawsze tak jest), nawet 
usuwanie awarii polega często na ta-
kim przygotowaniu maszyny, by moż-
na było dokończyć pracę. Obecnie jest 
czas na dokładne przejrzenie sprzętu 
rolniczego i przygotowanie go do na-
stępnego sezonu, by później uniknąć 
niespodzianek i nie musieć przepła-
cać w pośpiechu za części zamienne, 
zwłaszcza do maszyn zagranicznych.

Konserwację maszyn zaczyna-
my od dokładnego oczyszczenia ich                                    
z gleby i innych zanieczyszczeń zalega-
jących na konstrukcji i podzespołach 
roboczych. Gleba oraz resztki roślin 
i nawozów intensywnie wchłaniają                        
i zatrzymują wilgoć, a w konsekwencji 
będą źródłem korozji. Powierzchnie                                
i podzespoły należy umyć wodą, ręcz-
nie lub przy użyciu myjki ciśnieniowej, 
i odstawić maszynę do wysuszenia. 
Następnie można przedmuchać sprę-
żonym powietrzem podzespoły, gdzie 
nie dotarła woda, dla usunięcia zale-
gających tam zanieczyszczeń. 

Umytą maszynę można poddać do-
kładnym oględzinom, sprawdzić ogól-
ny stan powłok lakierniczych, a ubytki 
na bieżąco uzupełnić (po usunięciu 
ognisk korozji). Na czystej maszy-
nie można w porę dostrzec wszelkie                     

pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne 
w konstrukcji. 

Należy pamiętać o tym, że podczas 
używania myjki ciśnieniowej mógł zo-
stać wyparty smar z łożysk i innych 
punktów smarnych. Dlatego trzeba 
przesmarować wszystkie punkty, a na-
stępnie uruchomić maszynę na chwilę, 
by smar dokładnie rozprowadził się 
w łożyskach i wycisnął pozostałości 
wilgoci.

Łańcuchy przekładniowe oczysz-
czamy naftą oraz przesmarowujemy 
smarem grafitowym. Łańcuchy pozo-
stawiamy na przekładni (poluzowane) 
lub zdejmujemy i układamy w suchym 
miejscu, jeśli maszyna jest przechowy-
wana na zewnątrz. Pasy klinowe my-
jemy wodą z dodatkiem nieagresyw-
nych środków myjących (zwłaszcza 
jeśli uległy zanieczyszczeniu olejami                      
i smarami) i pozostawiamy poluzo-
wane na maszynie.

Zamknięte układy hydrauliczne nie 
wymagają obsługi, a ich diagnostyka 
polega na zlokalizowaniu ewentu-
alnych nieszczelności już podczas 
mycia i uszczelniania. Powierzchnię 
tłoczyska pokrywamy smarem stałym                            
i pozostawiamy w miarę możliwości 
„schowane” w cylindrze, a wkłady 
filtrów (w zależności od konstrukcji) 
przemywamy bądź wymieniamy.

Silniki spalinowe przemywamy 
wodą z dodatkiem środka myjącego, 
z zachowaniem szczególnej dbałości 
o osprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz filtr powietrza. 

Należy także sprawdzić stan i po-
ziom zamarzania płynu chłodnicze-
go, który uzupełniamy, ewentualnie 
wymieniamy na świeży po około 3–4 
latach eksploatacji. 

Regularne wymiany płynu ha-
mulcowego zapobiegają zapiekaniu 
tłoczków hamulcowych w cylinder-
kach. Płyn hamulcowy ma silne zdol-
ności higroskopijne, czyli wchłania 
wodę z otoczenia, co przyczynia się 
do korozji i zapowietrzania całego 
układu. 

Akumulator najlepiej przechowy-
wać (o ile jest taka możliwość) w su-
chym ciepłym pomieszczeniu, w stanie 
pełnego naładowania. Należy spraw-
dzić poziom elektrolitu (1–1,5 cm 
powyżej płyt), ewentualnie uzupełnić 
i sprawdzić napięcie (12 V sprawny 
akumulator powinien mieć bez ob-
ciążenia 12,7 V). Oczyszczamy zaciski                       
i klemy przy użyciu gorącej wody                             
i papieru ściernego. 

Opony i koła można umyć myjką, 
najlepiej w ciepłej wodzie, i osuszyć 
(zmniejszy się utlenianie gumy i po-
wstawanie spękań), a dla odciążenia 

opon maszynę można ustawić „na 
klockach”.

Przy zabezpieczeniu opryskiwa-
cza przed skutkami mrozów więk-
szość użytkowników pamięta jedynie                             
o tym, aby spuścić wodę z pompy. Po 
zakończeniu pracy w przestrzeniach 
pompy pozostaje woda i przed na-
dejściem mrozów warto ją usunąć, 
aby w przyszłym sezonie nie ponosić 
dodatkowych kosztów. W większości 
konstrukcji służą do tego korki spu-
stowe, które w zależności od ich bu-
dowy należy wykręcić. Opryskiwacz 
jest narażony w trakcie eksploatacji 
na oddziaływanie agresywnych czyn-
ników, a ponadto w wielu podzespo-
łach może pozostać wewnątrz woda, 
a co za tym idzie powstaje możliwość 
uszkodzenia zimą poprzez oddziały-
wanie ujemnych temperatur. 

Pierwszą czynnością w przygo-
towaniu opryskiwacza do zimy jest 
przepłukanie całego układu i usu-
nięcie pozostałości środków ochro-
ny roślin oraz wody ze wszystkich                                         

podzespołów układu. Do tego celu 
warto zastosować środek wspoma-
gający do mycia opryskiwaczy, który 
pomoże rozpuścić osad powstały na 
ściankach zbiornika, przewodach, 
rozpylaczach, filtrach i rozdzielaczu. 
Pozostawiony na zimę opryskiwacz, 
zwłaszcza ten o zaawansowanej bu-
dowie z elektroniką, należałoby wcze-
śniej umyć wodą, a następnie przepłu-
kać płynem niezamarzającym. Płyn 
wypchnie resztki wody, a pozostałości 
wilgoci zwiąże w układzie, uniemoż-
liwiając zamarzanie i powstawanie 
uszkodzeń mrozowych. 

Warto także pamiętać o zabezpie-
czeniu myjek ciśnieniowych przed 
nadejściem pierwszych mrozów oraz 
usunąć resztki wody z pompy i prze-
płukać płynem niezamarzającym. Jeśli 
ktoś dysponuje ogrzewanym pomiesz-
czeniem (np. kotłownią przydomową, 
piwnicą), wystarczy na czas zimy myj-
kę przechowywać w pomieszczeniach, 
w których temperatura nie spada po-
niżej zera. 

Silniki dwusuwowe podkasza-
rek i kos spalinowych zabezpiecza-
my poprzez opróżnienie zbiornika 
z pozostałości mieszanki paliwowej                                      
(w gaźniku najlepiej wypalić przy włą-
czonym silniku, aż sam zgaśnie). Wy-
kręcamy świecę i wlewamy ok. 10 ml 
tego samego oleju, którego używamy 
do sporządzania mieszanki. Następnie 
przez powolne ciągnięcie linki startera 
rozprowadzamy olej wewnątrz cylin-
dra oraz łożysk wału, w celu ochrony 
przed zatarciem. W podobny sposób 
zabezpieczamy silniki pilarek spalino-
wych, jeśli nie planujemy używać ich 
przez co najmniej 3 miesiące.

Warto też zadbać o miejsce prze-
chowywania środków ochrony roślin 
w postaci ciekłej oraz farb i lakierów, 
które narażone na przemrożenie mogą 
ulec nieodwracalnym przemianom 
fizykochemicznym, rozwarstwieniu            
i krystalizacji. 

Mariusz Jasieniecki
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego   
Fot. L. Piechocki

Zabezpieczamy maszyny
W naszych gospodarstwach 
większość maszyn 
i urządzeń rolniczych nie 
będzie wykorzystywana aż 
do wiosny. Aby uniknąć 
przykrych niespodzianek 
w momencie wznowienia 
prac polowych, warto 
pomyśleć o zabezpieczeniu 
maszyn na okres zimowy. 

REKLAMA
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Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa Andrzej 
Gross ogłosił 17 września termin 
przyjmowania wniosków na operację 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”  
finansowaną z budżetu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020. 

Wnioski o przyznanie pomocy będzie przyjmowa-
ła ARiMR od 19 października do 17 listopada 2015 r. 
Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje związane z:
n rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowa-

nie wynosi 900 tys. zł; 
n rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wspar-

cia może wynieść 500 tys. zł; 
n rozwojem produkcji bydła mięsnego – wypłacona pomoc 

nie może przekroczyć 500 tys. zł. 
Na realizację wyżej wymienionych inwestycji w całym 

PROW 2014–2020 przewidziano łącznie 1,3 mld euro. 

W programie 
mogą wziąć 

udział dzieci ze szkół 
podstawowych ob-
jęte edukacją wcze-

snoszkolną, czyli uczęszczające do tzw. 
„zerówek” oraz klas I–III. Wg danych 
MEN w roku szkolnym 2015/2016 
jest to przeszło 1,6 mln dzieci                                                                           
i jest to największa grupa docelowa                                      
w dotychczasowej historii programu.                                        
W ubiegłym roku szkolnym owoce 
i warzywa trafiły do ok. 1,340 mln 
dzieci z ok. 11,3 tys. szkół, tj. ok. 96% 
dzieci z grupy docelowej. 

Do uczestnictwa w programie w I 
semestrze roku szkolnego 2015/2016 
zgłosiło się ok. 11,4 tys. szkół podsta-
wowych. 

Dzieci uczestniczące w progra-
mie otrzymują przez 10 tygodni                                    
w semestrze, co najmniej dwa razy                       
w tygodniu, różnorodne porcje owo-
cowo-warzywne. Do dzieci trafiają 
zarówno świeże owoce (jabłka, grusz-
ki, borówka amerykańska, truskawki)                        
i warzywa (marchewka, słodka papry-
ka, rzodkiewka, pomidorki, kalarep-
ka), jak i soki owocowe i warzywne. 

Ważnym elementem programu, 
oprócz udostępniania owoców i wa-
rzyw, są specjalne działania eduka-
cyjne, w których uczestniczą dzieci. 
Szkoły podstawowe uczestniczące                    
w programie co najmniej dwa razy 
w semestrze organizują zajęcia,                                                                               
w ramach których dzieci uczą się 

„Owoce i warzywa w szkole” 
– VII edycja
1 września zaczął się kolejny rok 
szkolny, a wraz z nim z wakacji 
do szkół wraca program „Owoce 
i warzywa w szkole”, którego 
celem jest zmiana nawyków 
żywieniowych dzieci. 

m.in. zasad zdrowego odżywiania oraz 
pochodzenia owoców i warzyw. Naj-
popularniejsze działania to warsztaty 
kulinarne, zakładanie ogródków przy-
szkolnych, wycieczki do sadów itp. 

Program finansowany jest z bu-
dżetu UE (88%) i budżetu krajowego 
(12%). W UE budżet programu wyno-
si 150 mln EUR na rok szkolny. Polska 
jest jednym z największych beneficjen-
tów programu w UE, na rok szkolny 
2015/2016 otrzymała z Komisji Euro-
pejskiej trzecie co do wielkości środki 
na realizację programu w UE. Łączny 
budżet programu wynosi w Polsce ok. 
20,5 mln EUR (ok. 87,8 mln PLN).

ARR                                                                                    
Fot. W. Janiak

A by umożliwić gospodarują-
cym podmiotom dostosowa-

nie do tych wymogów, w ramach 
PROW 2014–2020 w poddziałaniu 
pn. „Wsparcie inwestycji w gospo-
darstwach rolnych” zaplanowano 
środki na operację „Inwestycje w go-
spodarstwach położonych na obsza-
rach OSN”. Nie dotyczy to jednak 
wszystkich rolników. Z tego działania 
będą mogły skorzystać gospodarstwa, 
które po 1 maja 2012 roku objęte zo-
stały nowymi obszarami narażonymi 
na zanieczyszczenia azotanami po-
chodzenia rolniczego. Na wcześniej 
wyznaczonych OSN-ach wsparcie to 
rolnikom nie przysługuje.

Aby skorzystać z pomocy gospo-
darstwa muszą prowadzić działal-
ność rolniczą w zakresie produkcji 
zwierzęcej, ale nie może być to chów 
i hodowla ryb, hodowla drobiu po-
wyżej 40 000 stanowisk, hodowla 
świń obejmująca powyżej 2 000 sta-
nowisk dla zwierząt o wadze ponad 
30 kg lub 750 stanowisk dla macior. 
Powierzchnia gospodarstwa ubiegają-
cego się o pomoc powinna posiadać 
minimum 1 ha użytków, przy czym 
w przypadku dzierżawy wymaga się 
by była zawarta w formie aktu nota-
rialnego na okres minimum 7 lat od 
dnia złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy. W ramach tego instrumen-
tu producenci rolni mogą ubiegać się                                                   
o środki finansowe na: 
1. Inwestycje, które zapewnią właści-

we warunki przechowywania:
n nawozów naturalnych wyprodu-

kowanych w gospodarstwie (płyty 
obornikowe, zbiorniki na gnojów-
kę czy gnojowicę),

n pasz soczystych, przy czym ta 
operacja dotyczy tylko młodych                   

rolników, gdyż wymóg właści-
wego przechowywania tych pasz 
obowiązuje od dnia wejścia w ży-
cie programów działań.

Inwestycje dostosowawcze mogą 
obejmować zarówno budowę, jak                     
i rozbudowę tych obiektów oraz 
zakup i montaż instalacji technicz-
nej oraz wyposażenia. Zwrócić na-
leży również uwagę, że wsparcie 
na inwestycje o charakterze dosto-
sowawczym może być udzielane 
maksymalnie w ciągu 12 miesięcy 
od momentu, gdy dany standard stał 
się obowiązkowy, a wyjątkowo tylko 
młodzi rolnicy mogą korzystać z tego 
wsparcia przez okres 24 miesięcy od 
daty przejęcia gospodarstwa.

2. Inwestycje, które nie są związane 
bezpośrednio ze spełnieniem wymo-
gów, ale pozwolą na precyzyjne apli-
kowanie nawozów naturalnych, co 
przyczyni się do ograniczenia spły-
wu biogenów. Należy tu wymienić 
m.in. aplikatory gnojowicy (dogle-
bowe redlicowe, doglebowe tale-
rzowe, węże wleczone), wozy ase-
nizacyjne z aplikatorami gnojowicy, 
rozrzutniki obornika i kompostu.                                                                       
Z tej pomocy producent rolny bę-
dzie mógł skorzystać, jeżeli realizuje 
co najmniej jedną z inwestycji dosto-
sowujących do wymogów obowiąz-
kowych, wymienionych w pkt. 1.

W przyznawaniu środków finan-
sowych w ramach tego poddziałania 
preferowane będą gospodarstwa                      
o większej liczbie zwierząt w przeli-
czeniu na średnioroczną liczbę DJP, 
jak również młodzi rolnicy. Za mło-
dego rolnika uznaje się osobę fizycz-
ną, która w dniu składania wniosku 
o przyznanie pomocy ma nie więcej 
niż 40 lat, rozpoczęła nie wcześniej 

niż 5 lat przed dniem złożenia wnio-
sku jako kierujący prowadzenie go-
spodarstwa i posiada odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe.
Pomoc przyznana będzie w wyso-

kości do:
n 60% kosztów kwalifikowanych –                      

w przypadku, gdy operacja jest re-
alizowana przez młodego rolnika;

n 50%, gdy operacja jest realizowana 
przez innych producentów rolnych.
Maksymalny limit pomocy na je-

den podmiot i na jedno gospodarstwo 
wynosi 50 tys. zł w okresie realizacji 
programu.

O kolejności przysługiwania po-
mocy decydować będzie suma uzy-
skanych punktów przyznawanych we-
dług następujących kryteriów wyboru:
n liczba zwierząt utrzymywanych                       

w gospodarstwie w przeliczeniu 
na DJP,

n udział kosztów kwalifikowanych in-
westycji objętych operacją,

n w dniu złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy ubiegający się o nią 
podmiot nie ma więcej niż 40 lat.
Pomoc nie będzie przyznana, je-

śli na podstawie kryteriów wyboru 
wniosek zostanie oceniony na mniej 
niż 3 punkty.

Nabór wniosków o przyznanie 
wsparcia dla operacji „Inwestycje                      
w gospodarstwach położonych na 
obszarach OSN”, ogłoszony zostanie 
po wejściu w życie Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
regulującego zasady i warunki doty-
czące tej pomocy. Według zapowiedzi 
MRiRW ma to nastąpić jeszcze w tym 
roku. Warto zaplanować sobie w tym 
zakresie inwestycję, by z chwilą uru-
chomienia naboru skorzystać z tych 
środków finansowych.

Przedstawione założenia dotyczą-
ce tego poddziałania opracowano na 
podstawie projektu rozporządzenia, 
które w ostatecznej wersji ogłoszone 
w formie Rozporządzenia w Dzien-
niku Urzędowym mogą ulec jeszcze 
pewnym modyfikacjom. 

Maria Ochmańska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego                                                       
Fot. M. Rząsa

Pieniądze na OSN-y

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia 
azotanami pochodzenia rolniczego tzw. OSN-y wyznaczane 
są w naszym kraju w cyklach czteroletnich od 2004 r. 
Rolników gospodarujących na tych terenach obowiązuje 
program działań, który zawiera wiele wymogów 
dotyczących zasad dobrej praktyki rolniczej i właściwego 
przechowywania nawozów naturalnych. 

Do 16 września, czyli dwa tygodnie dłużej niż pierwot-
nie zakładano, można było składać wnioski o przyznanie 
wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” fi-
nansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. 

Nabór rozpoczął się 20 sierpnia, a do 16 września 
młodzi rolnicy złożyli w ARiMR 3 171 takich wniosków. 
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. 
Punkty będą przyznawane m.in. za powierzchnię utworzo-
nego gospodarstwa, posiadane kwalifikacje zawodowe, 
rodzaj planowanej produkcji, rodzaj inwestycji czy przyna-
leżność do grup producentów rolnych. Punktowane będzie 
również to jak działalność rolnicza będzie wpływała na 
ochronę środowiska naturalnego, różnica wieku pomiędzy 
przekazującym a przejmującym gospodarstwo oraz to czy 
gospodarstwo zostało przejęte w całości. Przyznane punkty 
zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie utworzona 
lista określająca kolejność przysługiwania pomocy.  

ARiMR
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Kalkulacje rolnicze  

N a przestrzeni ostatnich kilku 
lat zarówno powierzchnia, jak                       

i zbiory kukurydzy w Polsce i na świe-
cie znacznie się zwiększyły (GUS). Co 
prawda pod względem powierzchni 
uprawy  na świecie kukurydza ustępu-
je pszenicy, ale pod względem zbiorów 
ziarna zajmuje pierwsze miejsce.

Według prognoz Międzynarodowej 
Rady Zbożowej światowa produkcja 
kukurydzy w sezonie 2015/2016 sza-
cowana jest na poziomie 951 mln ton. 
W najnowszych szacunkach zużycie 
kukurydzy w tym sezonie oceniane 
jest na 969 mln ton, czyli o 0,2% mniej 
niż w sezonie 2014/2015. Ostatecz-
nie oczekiwany deficyt, rozumiany 
jako nadwyżka zużycia nad produk-
cją wynosić może około 18 mln ton.                                        
W wyniku tego sezon 2015/2016 
może być pierwszym od pięciu lat, 
kiedy globalne zbiory kukurydzy 
będą niższe od jej zużycia. W rezulta-
cie przewidywanych zmian światowe 
zapasy kukurydzy na koniec sezonu 
2015/2016 mogą zmaleć do 181 mln 
ton w stosunku do 198 mln ton ocze-
kiwanych na koniec tego sezonu.

W odniesieniu do UE, Rada pro-
gnozuje spadek produkcji kukurydzy 
w 2015 r. o 10,3% do 67,5 mln ton                     
w porównaniu do rekordowych zbio-
rów w 2014 r. ocenianych na pozio-
mie 75,3 mln ton.

Zarówno prognoza dla świata, jak                                                                          
i dla UE pozwala oczekiwać nieco wyż-
szych cen kukurydzy w nadchodzącym 
sezonie oraz poprawy relacji cen kuku-
rydzy w stosunku do pszenicy.

W Polsce powierzchnia uprawy 
kukurydzy na ziarno oscyluje w grani-
cach 700 tys. ha, tj. około 60% ogól-
nej powierzchni uprawy kukurydzy. 
Pozostała część około 500 tys. ha to 
uprawa na kiszonkę z całych roślin. 

Na podstawie informacji ekspertów 
BGŻ BNP Paribas zbiory kukurydzy 
w 2015 r. mogą być niższe nawet                                   
o 30% w porównaniu do roku ubie-
głego. Spodziewane znaczne ubytki 
plonów spowodowane są dotkliwą 

suszą, szczególnie w województwie 
kujawsko-pomorskim, wielkopol-
skim, lubuskim, a więc w ważnych 
regionach uprawy kukurydzy. 

Na opłacalność uprawy kukurydzy 
na ziarno w Polsce mają wpływ pro-
gnozy zbiorów tego ziarna na świe-
cie, kształtowanie się kursów dolara 

Kukurydza na ziarno

Lp.
Poziom intensywności Niski  

60 dt/ha
Średni 

75 dt/ha
Wysoki 

 90 dt/haWyszczególnienie
A Wartość produkcji 4 391 5 261 6 131

 Ziarno kukurydzy  (58 zł/dt) 3 480 4 350 5 220
JPO1) 911 911 911

1. Materiał siewny 538 538 538
2. Nawozy mineralne 808 1 008 1 163
3. Środki ochrony roślin 206 206 206
B Koszty bezpośrednie (1+2+3) 1 552 1 752 1 907
C Nadwyżka bezpośrednia (A-B) 2 839 3 509 4 224
4. Usługi2) 1 105 1 330 1 543
5. Praca maszyn własnych 721 741 761
6. Pozostałe koszty3) 812 831 861
D Koszty pośrednie (4+5+6) 2 638 3 002 3 165
E Koszty całkowite (B+D) 4 190 4 754 5 072
F Koszt jednostkowy (zł/dt) 69,8 63,38 56,4
G Dochód rolniczy netto (C-D) 201 507 1 059

Tabela 1. Kalkulacja uprawy 1 ha kukurydzy na ziarno

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1) jednolita płatność obszarowa
2) siew, kombajnowanie, suszenie 
3) utrzymanie budynków, podatki, ubezpieczenia, pozostałe koszty 

Zofia Dymińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Wykorzystano materiały: IERiGŻ-BIP „Rynek Rolny”,
GUS Departament Rolnictwa – Informacja Sygnalna

ARR Biuro Analiz i Programowania                                                                                                                               
Fot. W. Janiak

i euro, import tego ziarna z krajów 
pozaeuropejskich o niskich kosztach 
produkcji. Poza tym susza, która do-
tknęła część kraju spowodowała, że                                           
w wielu wypadkach nie zwrócą się po-
niesione na uprawę kukurydzy koszty.

Tabela zawiera kalkulację uprawy 
1 ha kukurydzy na ziarno według cen 
brutto ziarna i środków do produkcji 
ze stycznia 2015 r. opracowaną na 
podstawie wydawnictwa „Kalkulacje 
Rolnicze”. Założenia metodyczne do 
„Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie 
Państwo na stronie naszego Ośrodka.

K olejny Kujawsko-Pomorski 
Dzień Kukurydzy odbył się 4 

września na terenie gospodarstwa 
Janiny Madej w Grubnie. Do celów 
szkoleniowych wykorzystano bo-
gatą kolekcję odmianową założoną                                 
w ramach pola demonstracyjnego Ku-
jawsko-Pomorskich Dni Pola, naszej 
głównej imprezy polowej z czerwca. 

Kukurydzę można było obejrzeć 
w 80 odmianach z 11 polskich i za-
granicznych ośrodków hodowlanych 
oraz firm nasiennych: HR Smolice, 
MHR Oddział Kobierzyce, Euralis, 
Maisadour, Limagrain, Pioneer, Ose-
va, KWS, Syngenta, Saatbau (CN Śro-
da Śląska), FarmSaat. Tak duża liczba 
zgromadzonych w tym roku w Grub-
nie mieszańców kukurydzy to około 
połowa listy odmian tego gatunku 
z krajowego rejestru odmianowego. 
Poletka kukurydzy ulokowane zostały 

na 3 blokach demonstracyjnych. 
Ochronę roślin wykonano według 4 
programów firm: Bayer CropScience, 
BASF, Syngenta i DuPont. Wykorzy-
stano także programy nawozowe firm 
Intermag i AgroEnter. 

Polową salę wykładową urządzo-
no w dwóch namiotach. Konferencję 
otworzył dyrektor KPODR dr Roman 
Sass. Następnie koordynator prac po-
lowych Stanisław Szwejka omówił 
kolekcję Grubna, która w obecnym 
sezonie liczyła aż 309 odmian 27 ga-
tunków roślin. Charakteryzując od-
miany kukurydzy zwrócił uwagę na 
bardziej niż zwykle widoczne różnice 
w wykształceniu kolb i w typach ziarna 
(flint i dent) mieszańców.

Kolejnym mówcą był przedstawi-
ciel Hodowli Roślin w Smolicach – 
Wojciech Wolniak, który zapoznał 
słuchaczy z pracami prowadzonymi 

przez ten największy ośrodek hodowli 
kukurydzy w Polsce oraz przedstawił 
ofertę odmian.

Następne dwa referaty dotyczyły 
wspomagania wegetacji roślin za po-
mocą nawożenia dolistnego. Marcin 
Kościelny, prezes AgroEnter z Byd-
goszczy, omówił produkty organiczne 
wykorzystywane w nawozach i ich 
rolę w przebiegu rozwoju roślin, co              
w praktyce można było zaobserwować 
na kolekcji odmian w Grubnie, gdzie 
zastosowano 4 warianty programu 
nawożenia tej firmy. Efekty ochronne 
zauważalne były przez wiele tygodni 
wegetacji kukurydzy, aż do chwili na-
silenia suszy glebowej i bardzo wyso-
kich temperatur dobowych. Kolejny 
prelegent, Jan Gurzyński z Intermagu, 
także omówił wyniki zastosowanego 
różnorodnego programu dolistnych 
odżywek tej firmy. Wspomaganie fo-
tosyntezy kukurydzy w warunkach 
trudnej wegetacji jest możliwe pod 
warunkiem właściwie dobranego pro-
gramu i staranności wykonania zabie-
gu ochronnego.

Ostatnim prelegentem był przed-
stawiciel Limagrain – Jerzy Tcho-
rzewski, który krótko omówił „pięć 
kroków” do idealnej kiszonki, czyli 
przedstawił warunki, które trzeba 
wziąć pod uwagę począwszy od ter-
minu zbioru zielonki, poprzez spo-
sób jej cięcia, aż do formowania i na-
pełniania silosów. Na każdym etapie 
tego procesu wskazana jest staranność                                           
w wykonywaniu prac i zabezpieczenie 
zielonej masy przed niekorzystnymi 
czynnikami zewnętrznymi.

Po zakończeniu teoretycznej części 
konferencji jej uczestnicy udali się na 
pole demonstracyjne z kukurydzą, 
gdzie przedstawiciele firm hodow-
lanych i nasiennych omówili swoje 
odmiany oraz rozdali materiały in-
formacyjne. 

Na zakończenie spotkania zapro-
szono wszystkich na gorący poczęstu-
nek. Aura tego dnia była wymagająca, 
chwilami padał deszcz, było chłodno 
i wietrznie. Nie przeszkodziło to jed-
nak w sprawnym przeprowadzeniu 
konferencji.

Stanisław Szwejka
Fot. P. Choiński

Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                          
Doradztwa Rolniczego 

Kujawsko-Pomorski 
Dzień Kukurydzy

Krajowy areał kukurydzy w tym roku po raz kolejny 
przekroczył milion ha. Niestety, w naszym regionie 
plonowanie tej rośliny nie jest zadowalające, głównie 
z powodu długotrwałej suszy. Konsekwencje odczują 
szczególnie gospodarstwa z produkcją zwierzęcą. Będzie 
brakować pasz objętościowych, bo oprócz mniejszego 
i gorszego plonu kukurydzy, znacznie mniej niż zwykle 
zebrano też innych zielonek. 



24 Wieś Kujawsko-Pomorska                                                                                                                                            Wieś Kujawsko-Pomorska    październik 2015 25październik 2015

O ficjalnego otwarcia festynu 
dokonał dyrektor KPODR                                    

w Minikowie Roman Sass, witając 
gości przy akompaniamencie zespołu 
folklorystycznego „Kruszynioki”. Tym 
muzycznym akcentem rozpoczęły się 
targi żywności ekologicznej, na któ-
rych można było smakować i kupować 
produkty z gospodarstw i przetwórni 
ekologicznych. Na scenie gościliśmy 
też po raz pierwszy orkiestrę dętą Ze-
społu Szkół w Rzęczkowie.

Nieodłącznym elementem festynu 
jest Święto Ziemniaka z konkursami 
i stoiskami konsultacyjnymi. Po raz 
kolejny zorganizowano konkurs ku-
linarny „Ziemniak w tradycji kuch-
ni Pomorza i Kujaw”. Kilkanaście 
uczestniczek, reprezentujących Lokal-
ne Grupy Działania i Koła Gospodyń 
Wiejskich, zaproponowało 17 potraw. 

Pierwszą lokatę zdobyły babcine klu-
ski po kujawsku, przygotowane przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcin 
i Sławęcinek, drugie miejsce – kluchy 
ziemniaczane z boczkiem serwowane 
przez KGW Witowąż, a trzecie – kiszka 
ziemniaczana przywieziona na konkurs 
przez panie ze Stowarzyszenia Miesz-
kańców Aktywna Wieś Słup. Autorki 
nagrodzonych potraw otrzymały sprzęt 
AGD. Atrakcją Święta Ziemniaka są też 
konkursy odmian, o których piszemy                              
w osobnym artykule. Jak zwykle,                                            

wszyscy chętni mogli spróbować pa-
rowanych na miejscu ziemniaków oraz 
zapoznać się z ofertą czołowych pol-
skich hodowców ziemniaka.

Festyn to również doskonała oka-
zja do promowania przedsiębiorczości 
na wsi kujawsko-pomorskiej. Lokalni 
przedsiębiorcy prezentowali swoją 
ofertę turystyczną, produkty lokalne 
i tradycyjne, rękodzieło i rzemiosło 
oraz stroje ludowe.

Swoje stoiska zaprezentowało na 
festynie 75 wystawców. Nie zabrakło 

Przysiek w barwach jesieni
Aura nie dopisała w sobotę 
12 września, gdy jak co roku 
żegnaliśmy lato na festynie 
„Barwy Lata, Dary Jesieni” 
w podtoruńskim Przysieku, 
ale nie przeszkodziło to ani 
wystawcom i handlowcom, 
ani zwiedzającym.

miodów, wędlin, przetworów i owo-
ców. Oferowano również wyroby rę-
kodzieła ludowego, biżuterię i ozdo-
by z surowców naturalnych, wyroby 
wikliniarskie i garncarskie, rośliny 
ozdobne, materiał szkółkarski. Po-
nadto blisko 40 hodowców drobiu 
ozdobnego, gołębi i drobnego inwen-
tarza prezentowało swoje najlepsze 
okazy na wystawie, która wzbudziła 
wielkie zainteresowanie.

Do wesołej atmosfery z pewnością 
przyczyniły się konkursy dla publicz-
ności, z werwą organizowane na estra-
dzie przez prowadzącą festyn Agniesz-
kę Korzeniewską. Dzieci ochoczo 
malowały „pana ziemniaka na wa-
kacjach”, panie wymyślały potrawy                                                                     
z ziemniaków i startowały w konkur-
sie na najdłuższą obierkę, z kolei pano-
wie z wielkim zapałem tarli ziemniaki 
na czas. Uczestnicy otrzymali drobne 
upominki.

Patronat honorowy nad festynem 
sprawował Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbec-
ki. Współorganizatorami festynu byli: 
Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy 
Zławieś Wielka, Starostwo Powiatowe 
w Toruniu, Agencja Rynku Rolnego, 
Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, Kujawsko-Pomorska 
Izba Rolnicza.

Agnieszka Pocieżnicka
Fot. M. Rząsa

Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                       
Doradztwa Rolniczego
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Z iemniak pochodzi z Ameryki 
Południowej i obecnie jest roz-

przestrzeniony na całym świecie.                             
W polskiej tradycji ziemniaki zawsze 
miały znaczące miejsce. Teraz zmniej-
szył się ich udział w ogólnym spożyciu 
przeciętnej rodziny, ponieważ wzrosła 
dostępność innych produktów żywno-
ściowych. Zmienił się natomiast asor-
tyment produktów ziemniaczanych 
(frytki, czipsy, kluski i inne półpro-
dukty lub gotowe potrawy). 

Zmieniają się także nasze wyma-
gania wobec samych ziemniaków. 
Dziś zwracamy szczególną uwagę 
na smak, zapach, zdrowotność, ale 
także na inne cechy bulw tej rośliny. 
Niektórzy wolą ziemniaki żółte, inni 
białe; jedni wolą bulwy bardziej mą-

czyste, rozsypujące się 
po ugotowaniu, a inni 
chcą, by pozostały całe. 
Ziemniaki mają różno-
rodne przeznaczenie                                                             
i w związku z tym co-
raz częściej określa się 
je jako: skrobiowe, sa-
łatkowe, frytkowe itp. 
Hodowcy ziemniaka 
prześcigają się w dostar-
czaniu nowych odmian 
spełniających oczekiwa-
nia odbiorców – zarów-
no konsumentów bez-
pośrednich, jak i prze-
mysłu spożywczego,                                               
a także innych gałęzi 
przetwórstwa (leki, kle-
je, spirytus i inne).

Obecnie  i s tn ie -
je na świecie ogromne 

hodowlano-nasiennych zgłosiło do 
tych konkursów aż 52 nowe odmiany 
jadalne, które poddane zostały testom 
konsumenckim i eksperckim. Nieza-

Ziemniak coraz smaczniejszy 
i... ładniejszy
Jedną z atrakcji corocznego 
wrześniowego festynu 
„Barwy Lata, Dary Jesieni” 
w Przysieku było Święto 
Ziemniaka. 

Tabela1. Liczba odmian w grupach wczesności w 2015 r., wg COBORU

Typ/wczesność Bardzo 
wczesne Wczesne Średnio-

wczesne
Średnio-
późne Późne

Jadalne 15 26 36 10 1

Skrobiowe 0 1 11 4 10

Tabela 2. Wyniki konkursów w latach 2007–2014

Lokata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Konkurs „Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka”

I Natascha Natascha Bellarosa Gawin Cekin – Rosagold Syrena

II Zeus Cekin Syrena Viviana Manitou Owacja, 
Viviana Regina Anuschka

III Flaming Miranda Benek Tetyda Natascha, 
Jutrzenka Natascha Ignacy Bohun

Konkurs „Najlepsza odmiana ziemniaka”

I Flaming Jelly Cyprian Stasia Tetyda Owcja, 
Madeline Bogatka Anuschka

II Owacja Miranda Agata Agata Bellarosa – – –

III Red Lady Soplica Ditta, 
Bellarosa Miranda Owacja Jurek – –

mian. Jednak najważniejszą korzyścią 
z udziału w Święcie Ziemniaka jest 
wiedza o tym, które odmiany zyskały 
największe uznanie. 

bogactwo form i odmian ziemnia-
ków. Tylko w Polsce co roku zareje-
strowanych jest ponad 100 odmian.

Prawie wszystkie wczesne odmia-
ny należą do typu jadalnego, nato-
miast większość form późnych to 
ziemniaki ze zwiększonym udziałem 
skrobi, nadające się dla przemysłu 
przetwórczego. Tymczasem kupując 
je w sklepie czy hurtowni często nie 
wiemy, jakie ziemniaki nabywamy. 
Podstawową informacją na etykiecie 
sprzedawanego produktu powinna 
być nazwa odmiany i jej producent, 
a także przynajmniej typ ziemniaków 
(jadalne, skrobiowe). W praktyce jest 
jednak inaczej. Przeważnie najpierw 
nabywamy w sklepie niewielką ilość 
ziemniaków i smakujemy, a jeśli są 
dobre, to kupujemy je dalej.

W trakcie impresy organizowane 
są konkursy, których główną ideą jest 
promowanie nowych odmian: kon-
kurs na odmianę najsmaczniejszą oraz 
na odmianę najlepszą według oceny 
ekspertów (w tym roku zmieniony 
na konkurs konsumencki „Najładniej-
sza odmiana ziemniaka”). W latach 
2007–2015 sześć największych firm 

leżnie od tego podczas festynu można 
degustować parowane bulwy odmian 
nagrodzonych w poprzednich latach. 
Można także nabyć ziemniaki tych od-

Święto Ziemniaka zapewne 
także za rok będzie ważnym ele-
mentem wrześniowego festynu 
w Przysieku. Przedstawiciele 
IHAR i hodowców ziemniaka, 
w składzie rozszerzonym o nowe 
zagraniczne podmioty, już zade-
klarowali swój udział i prezenta-
cje kolejnych nowości odmiano-
wych. Zapraszamy wszystkich 
konsumentów i rolników pro-
ducentów ziemniaka do udziału 
w tej imprezie. Wszak ziemniak 
w naszej kuchni (a więc i na po-
lach) gościć będzie jeszcze przez 
długie lata.

Marek Radzimierski
Fot. M. Rząsa

Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                       
Doradztwa Rolniczego 

Zwycięzcy tegorocznych                               
konkursów

„Najsmaczniejsza odmiana ziem-
niaka”:
1.  Rosagold – zgłoszona przez Agrico 

Polska;
2.  Marabel – zgłoszona przez Euro-

plant HZ;
3.  Ignacy – zgłoszona przez PMHZ.

„Najładniejsza odmiana ziemnia-
ka”:
1.  Liliana – zgłoszona przez Europlant 

HZ;
2.  Impresja – zgłoszona przez HZ Za-

marte;
3.  Constance – zgłoszona przez Agrico 

Polska.
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I mprezę dożynkową rozpoczął tra-
dycyjny korowód złożony z gospo-

darzy, gości, pocztów sztandarowych, 
starostów z chlebami oraz delegacji                   
z wieńcami dożynkowymi, na czele                                     
z Chorągwią Husarską Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmin-
no-Parafialną Orkiestrą Dętą z Tłu-
chowie. Korowód przemaszerował 
na stadion przy ul. Chopina, gdzie 
odbyły się oficjalne uroczystości oraz 
dziękczynna msza święta w intencji 
rolników pod przewodnictwem bi-
skupa toruńskiego Andrzeja Suskie-
go. Mszę uświetniły występy Chóru 
730-lecia Miasta i Chóru Toruńskiego.

W czasie uroczystości dożynko-
wych dziękowano za rolniczy trud                            
i składano życzenia na przyszłość. 
Słowa do rolników skierowali: mar-
szałek województwa Piotr Całbecki, 
prezydent Andrzej Duda w liście od-
czytanym przez posła Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego oraz minister rolnic-
twa Marek Sawicki, za pośrednictwem 
Bartosza Szymańskiego z Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W imieniu 
rolników głos zabrał starosta dożynek 
Krzysztof Kin. 

Po podzieleniu się chlebami i po po-
święceniu wieńców wręczono nadane 
przez prezydenta RP Brązowe Krzy-
że Zasługi oraz odznaczenia nadane 
przez ministra rolnictwa – medale 
„Zasłużony dla Rolnictwa”.

Następnie zostały wręczone na-
grody w konkursach: stoisk promo-
cyjnych wystawionych przez powiaty                                    
i lokalne grupy działania oraz wień-
ców dożynkowych (tradycyjnych                              
i współczesnych). Najciekawsze sto-
isko promocyjne zostało przygoto-
wane przez Starostwo Powiatowe                                           
w Toruniu we współpracy z Sołec-
twem Strużal z gminy Chełmża oraz 
Kołem Gospodyń Wiejskich ze Stru-
żala. Znajdowała się przy nim „Pie-
rogarnia powiatu toruńskiego”, która 
oferowała pyszne pierogi z mięsem                      
i kapustą. Powiat toruński odniósł jesz-
cze jeden sukces, ponieważ KGW ze 
Strużala otrzymało pierwszą nagrodę 

w konkursie na najładniejszy wieniec 
współczesny. Natomiast w konkursie 
tradycyjnych wieńców dożynkowych 
po raz kolejny bezkonkurencyjny oka-
zał się wieniec wykonany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Chrostkowa 
(pow. lipnowski). Twórcy nagrodzo-
nego wieńca reprezentowali nasze 
województwo na Dożynkach Prezy-
denckich w Spale (12–13 września).

W czasie imprezy rozstrzygnięty 
został również konkurs organizowany 
przez Gazetę Pomorską na najpopu-
larniejsze Koło Gospodyń Wiejskich 
w regionie. Ze zgłoszonych 161 kół 
największe poparcie zyskało KGW 
Kruszyn – 3 tys. głosów.

Dożynki wojewódzkie
W niedzielę 6 września w Kowalewie Pomorskim odbyły się 
Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Diecezji 
Toruńskiej. Gospodarzami regionalnego święta plonów byli: 
marszałek województwa, starosta golubsko-dobrzyński, 
burmistrz Kowalewa Pomorskiego oraz ordynariusz 
diecezji toruńskiej.

Na zakończe-
nie oficjalnych 
u roc zy s to ś c i 
przedstawiciele 
Piotrkowa Ku-
jawskiego (bur-
mistrz i starosta) 
odebrali z rąk 
marszałka glejt 
uprawniający 
do rozpoczęcia 
przygotowań do 
przyszłorocz-
nych dożynek 
wojewódzkich.

Kujawsko-po-
morskie święto 
plonów w Ko-
walewie Pomor-
skim zakończy-
ło się występami 

regionalnych zespołów (Kruszynioki, 
Polskie Kwiaty z Chełmży, Chór Se-
niora z Kowalewa), artystów z oko-
licznych szkół, aktorów Teatru im. 
Wilama Horzycy w Toruniu oraz kon-
certem gwiazdy wieczoru – zespołu di-
sco polo Bayer Full i zabawą taneczną 
z grupą Aplauz, na której bawiło się 
około 3 tys. osób.

Oprócz uroczystości oficjalnych na 
odwiedzających imprezę dożynkową 
czekało 38 stoisk wystawowych repre-
zentujących m.in. starostwa powiato-
we, lokalne grupy działania, koła go-
spodyń wiejskich,  szkoły zawodowe,                                                                                     
a także 45 stoisk handlowych. Ofero-
wano degustację ciast, pierogów, chleba 

ze smalcem, grochówki i nabiału, 
można było obejrzeć stroje regionalne 
i występy folklorystyczne oraz zakupić 
lokalne wyroby i produkty. Na sto-
isku Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
porad udzielali specjaliści Powiatowe-
go Zespołu Doradztwa Rolniczego                             
w Golubiu-Dobrzyniu, informacji 
można było zasięgnąć również m.in. 

zarówno światowych marek, jak i pol-
skich producentów. Swoją ofertę na 
wystawie zaprezentowali producenci 
i dystrybutorzy środków do produk-
cji rolnej. 

Nie zabrakło również konkur-
sowych emocji. W kolejnej edycji 
„Precyzyjnego Gospodarza” chętni 
próbowali w jak najkrótszym czasie 
przeładować belę na przyczepę. 

na stoiskach Kujawsko-Pomorskiej 
Izby Rolniczej, Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, KRUS, 
Banku Spółdzielczego, Agencji Nieru-
chomości Rolnych, Rzecznika Praw 
Pacjenta, GUS, Lasów Państwowych. 

Dożynkom towarzyszyła trzecia 
edycja targów rolniczych Agro-Farma 
2015, gdzie zaprezentowano najno-
wocześniejsze i największe maszyny 

Kolekcjonerzy oraz pasjonaci po-
dziwiali ciągniki retro, które pomimo 
sędziwego wieku nadal działają. 

Pomimo deszczu, który towarzyszył 
uroczystościom dożynkowym, impre-
za należała do bardzo udanych.

Dorota Weber, Anna Muchewicz-Sawicka
Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                       

Doradztwa Rolniczego 
fot. M. Ludke
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S tarościną Dożynek była pani 
Katarzyna Małkiewicz, która 

wraz z mężem Pawłem prowadzi go-
spodarstwo rolne o pow. ponad 63 ha                                             
w malowniczej miejscowości Surado-
wo w gminie Lipno. Gospodarstwo 
jest w pełni zmechanizowane, posia-
da nowoczesny park maszynowy oraz 
nowe zabudowania dostosowane do 
produkcji mleka od 26 sztuk. Starostą 
Dożynek był pan Błażej Kopczyński, 
który wraz z żoną Iwoną prowadzi 
gospodarstwo rolne w miejscowo-
ści Bobrownickie Pole o pow. 300 
ha. Poza szeroką produkcją roślinną                                          
w gospodarstwie prowadzona jest 
również hodowla trzody chlewnej                     
w cyklu zamkniętym przy stadzie li-
czącym 300 loch. Gospodarstwo po-
siada nowoczesny park maszynowy 
oraz budynki dostosowane do potrzeb 
prowadzonej produkcji rolnej.

Podczas dożynek dokonano podsu-
mowania przeprowadzanego corocz-
nie na terenie powiatu konkursu na 
Rolnika Powiatu Lipnowskiego, w po-
szczególnych kategoriach zwyciężyli:   

w kategorii produkcja roślinna

Hanna Celmer ze wsi Bógpomóż 
Nowy, gm. Bobrowniki. Gospodar-
stwo obejmuje łącznie 32 ha, z czego 
27 ha stanowią grunty orne. Prowa-
dzona w gospodarstwie produkcja 
roślinna przeznaczana jest głównie 
na potrzeby hodowli trzody chlewnej 
i bydła mięsnego. Gospodarstwo jest 
w pełni zmechanizowane, posiada 
niezbędny park maszynowy.

Małgorzata i Dariusz Różań-
scy prowadzą gospodarstwo rolne 
w Leniach Wielkich, gm. Dobrzyń 
n. Wisłą. Na ponad 38 ha będących 
ich własnością oraz na ponad 27 ha 
gruntów dzierżawionych prowadzo-
na jest wyłącznie produkcja roślinna. 
Podstawowymi uprawami są rzepak, 
pszenica ozima oraz buraki cukrowe. 
W 2014 r. obejście uzyskało wyróż-
nienie w konkursie „Bezpieczne go-
spodarstwo”.

Jadwiga i Stanisław Będlin pro-
wadzą gospodarstwo rolne o pow. 
47 ha (z czego 37 ha stanowią grunty 
własne) w Moszczonnem, gm. Kikół.                                               

Świętowano w Bobrownikach
29 sierpnia w Bobrownikach w powiecie lipnowskim odbyły się dożynki 
diecezjalno-powiatowo-gminne. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 
w kościele parafialnym pw. św. Anny. Część oficjalna odbyła się na placu przy 
ruinach zamku bobrownickiego położonego nad Wisłą. 

Gospodarstwo specjalizu-
je się w produkcji roślin-
nej, w szczególności zbóż                                                         
i buraków cukrowych. Jest 
też cały czas modernizowa-
ne pod względem zaplecza 
technicznego i maszyno-
wego. 

w kategorii produkcja zwierzęca

Jolanta i Jan Wiśniewscy prowa-
dzą gospodarstwo rolne o pow. blisko                                      
36 ha w miejscowości Bobrownickie 
Pole, gm. Bobrowniki. Jest ono nasta-
wione głównie na produkcję zwierzę-
cą, na potrzeby której wykorzystywa-
ne są uzyskiwane płody roślinne. 

Anna i Piotr Nowakowscy pro-
wadzą gospodarstwo rolne w Skasze-
wie, gm. Dobrzyń n. Wisłą. Na ponad           
24 ha prowadzona jest produkcja ro-
ślinna i zwierzęca. Utrzymywane jest 
stado 47 szt. bydła, z czego 24 szt. to 
krowy mleczne. Pozostałą część sta-
nowi jałowizna na odnowę stada oraz 
bydło opasowe. Roczna produkcja 
mleka wynosi 120 tys. litrów.

Katarzyna i Paweł Małkiewicz 
prowadzą gospodar-
stwo rolne o pow.                                 
53 ha w Suradowie, 
gm. Lipno. Gospo-
darstwo specjalizuje 

się w produkcji bydła mlecznego. 
Stado podstawowe liczy 26 szt. krów 
mlecznych, od których pozyskuje się 
rocznie ok. 135 tys. litrów mleka. 
Dzięki przeprowadzonym moderniza-
cjom  gospodarstwo jest dostosowane 
do hodowli 50 szt. bydła.

w kategorii agroturystyka

Irena i Bogdan Brulińscy prowa-
dzą gospodarstwo agroturystyczne                                               
w Dobrzyniu n. Wisłą. Posiadają 7 
pokoi 2- i 3-osobowych z łazienkami. 
Szczególną atrakcją są wspólne bie-
siady z gośćmi, którzy chwalą zarów-
no doskonałą i przemiłą obsługę, jak 
i wspaniałe wyżywienie odpowiadające 
nawet najwybredniejszemu podniebie-
niu. Goście mają możliwość nie tylko 
poznania uroków Ziemi Dobrzyńskiej 
i samego Dobrzynia, ale również ko-
rzystają z bliskości Zalewu Wiślanego. 

w kategorii ogrodnictwo

Agnieszka i Maciej Ligowscy pro-
wadzą gospodarstwo rolne 
o pow. 35ha w Szpiegowie, 
gm. Dobrzyń n. Wisłą. Jest 
to gospodarstwo ogrodni-
cze specjalizujące się m.in. 
w produkcji marchwi, po-
midorów, kapusty, broku-
łów, kalafiorów, buraczków 
czerwonych itp. Uprawa 
prowadzona jest przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych ma-
szyn rolniczych oraz nowych 
technologii, które pozwalają 
uzyskać produkt o najwyż-
szej jakości. 

w kategorii przetwórstwo                                 
rolno-spożywcze

Zakład Przetwórstwa Owocowo-
-warzywnego DAWTONA, Danu-
ta Wielgomas, Zakład Produkcyjny                                                                                                 
w Lipnie. Dawtona to marka obejmująca 
niezwykle szeroki asortyment różnego 
rodzaju przetworów warzywnych                       
i owocowych, które łączy jedna cecha 
– najwyższa jakość oparta o naturalne, 
starannie wyselekcjonowane skład-
niki, tradycyjną recepturę oraz no-
woczesne i innowacyjne technologie 
produkcji. Może się pochwalić jedną 
z największych i najnowocześniejszych 
linii produkcyjnych w branży prze-
twórstwa w całej Europie. 

Pinguin Foods Polska Sp. z o.o. 
Zakład w Lipnie od ponad 20 lat pro-
dukuje mrożonki owoców i warzyw 
z polskich plantacji i dostarcza je do 
sklepów w Polsce i na całym świe-
cie. Warzywa i owoce przeznaczone 
do mrożenia pochodzą z plantacji 
położonych nie dalej niż 50 km od 
zakładów na terenach czystych ekolo-
gicznie, które są kontrolowane przez 
działy kontroli jakości. 

Wyróżnienia w poszczególnych ka-
tegoriach otrzymali:

w kat. prod. roślinna 

Wacław Modrzejewski z Gnojna 
gm. Bobrowniki,

Krzysztof Tucholski z Chudzewa 
gm. Dobrzyń n. W.

w kat. prod. zwierzęca 

Ewa i Zbigniew Tatarewicz z  Ko-
łatka, gm. Kikół.

w kat. ogrodnictwo 
Agata i Robert Radomscy z Trzcian-

ki gm. Tłuchowo,
Małgorzata i Paweł Ciechaccy 

z Trzebiegoszcza, gm. Lipno,
Maria i Roman Kęsiccy ze Stracho-

nia, gm. Dobrzyń n. W.
Dariusz Piotrkiewicz z Wolęcina, 

gm. Kikół.
W trakcie dożynek podsumowane 

też konkursy na „Najładniejszy Wie-
niec Dożynkowy”. 

Konkurs diecezjalny
  I miejsce – Parafia Lubień Kujawski;
 II miejsce – mieszkańcy wsi Jastrzębie, 

Parafia Bł. Bpa M. Kozala w Lipnie;
III miejsce – Parafia Malanów, powiat 

turecki.
Konkurs powiatowy
Konkurs na „Najładniejszy Wieniec 

Tradycyjny”:
  I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 

Chrostkowo, gm. Chrostkowo; 
 II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 

Chalinianki, gm. Dobrzyń n. W;
III miejsce – Koło Gospodyń Wiej-

skich Trzcianka, gm. Tłuchowo.
Konkurs na „Najładniejszy Wieniec 

Współczesny”: 
  I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 

Płonczyn, gm. Wielgie;
 II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 

Trutowo, gm. Kikół;
III miejsce – Koło Gospodyń Wiej-

skich Bobrownickie Pole, gm. Bo-
browniki.

Mieczysław Kwiatkowski, Tadeusz Onyśków 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                       

Doradztwa Rolniczego                                                                                         
Fot. Starostwo Powiatowe w Lipnie 
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W ystawę rolniczą w ramach 
AGRY od lat organizuje Po-

wiatowy Zespół Doradztwa Rolnicze-
go Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

A zaczęło się skromnie. 25  lat temu 
pracownicy Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego zorganizowali pierwszą wy-
stawę rolniczą połączoną z mszą św. 
dożynkową. Wystawa była niewiel-
ka. Przywieziono z Zarzeczewa jeden 
namiot foliowy do produkcji ogrod-
niczej, w nim ustawiono stoiska tema-
tycznie związane z określoną produk-
cją, przy których pracownicy ODR                                                                               
z Zarzeczewa oraz z rejonu rypińskie-
go udzielali informacji i porad zwie-
dzającym rolnikom. Wystawę wzbo-
gacała kompozycja trofeów myśliw-
skich. W kolejnych latach włączono 
w organizację imprezy Urząd Miasta 
i poszczególne gminy, początkowo re-
jonu, a następnie powiatu rypińskiego.

Ponieważ zainteresowanie rolni-
ków tą imprezą rosło, przybywało 
również firm obsługujących rolnic-
two, które chciały przy tej okazji 
przedstawić swoją ofertę towarową 
lub usługową. W związku z tym pla-
cyk zajmowany przez wystawę okazał 
się zbyt mały i zajęto pod tereny wy-
stawowe boiska stadionu miejskiego, 
a od kilku lat również tereny parkin-
gów przed stadionem, na których wy-
stawiane są maszyny rolnicze. Przy-
jeżdżając na stadion nie sposób więc 
ich pominąć. W tym roku wystawcy 
skupili się głównie na prezentacji ma-
szyn uprawowych oraz wyposażenia 
budynków. 

Na płycie boiska ustawili się pozo-
stali wystawcy, wśród których domi-
nowały firmy zaopatrujące w środki 
do produkcji rolnej. Eksponowano 
bogatą ofertę pasz, nawozów i środ-
ków ochrony roślin. Zainteresowanie 

zwiedzających wzbudzały stoiska pre-
zentujące wyroby branży budowlanej 
i wyposażenia ogrodów, a także urzą-
dzenia produkujące energię odna-
wialną. Nadleśnictwo skupiało uwagę 
przechodzących prezentując nowo-
czesne maszyny do obróbki drewna, 
a producenci żywności zachęcali do 
zakupów częstując swoimi wyrobami.

Wśród firm obsługujących rolnic-
two na uwagę zasługiwała duża ilość 
banków prześcigających się w ofer-
tach różnorodnych kredytów. Wysta-
wę urozmaicały stoiska wydawnictw, 
twórców ludowych i rzemiosła arty-
stycznego. Można było zakupić drob-
ne narzędzia, produkty pszczele oraz 
wybrać piękne krzewy i kwiaty do 
swojego ogrodu.

Uroczyste otwarcie Targów AGRA 
odbyło się w sobotę, zaś w niedzielę 
miały miejsce Dożynki Powiatowe. 

Wyróżniono gospodarstwa, które 
osiągają wysokie wyniki produkcyjne. 
W tym roku doceniono gospodar-
stwa Ewy i Krzysztofa Sulkowskich                                                             
z Ugoszcza, gm. Brzuze, Anny i Piotra 
Pryl z Nadroża, gm. Rogowo, Doro-
ty i Marka Mularskich z Godziszew, 
gm. Rypin, Marzeny i Krzysztofa 
Żołnowskich z Baby, gm. Skrwilno 
i Beaty i Piotra Czarneckich z Ła-
pinóżka, gm. Wąpielsk. Starostami 
tegorocznych dożynek zostali pani 
Wioletta Klimkowska z Godziszew                                              
i pan Henryk Szteler z Radzik Małych. 
Tradycyjnie od kilku lat przed rozpo-
częciem uroczystej mszy św., puszczane 
są gołębie na znak pokoju. Na zakoń-
czenie uroczystości nastąpiło poświęce-
nie wieńców dożynkowych i wręczenie 
pucharów wyróżnionym stoiskom. 

Obecnie AGRA, to nie tylko targi 
rolnicze, ale impreza, na którą czekają 

Srebrna AGRA
Rypińska AGRA to impreza wystawienniczo-targowa, 
która w tym roku obchodziła swój jubileusz, a odbyła się 
w dniach 11–13 września na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rypinie. O dużym znaczeniu imprezy 
w rejonie świadczy fakt, iż w tym roku ponad 150 firm 
uczestniczyło w wystawie.

zarówno mieszkańcy wsi, jak i miasta, 
gdyż każdy może znaleźć coś interesu-
jącego dla siebie.

Co roku przybywa dodatkowych 
atrakcji. Już od piątku można było                                                                                                                  

dopingować rywalizację samorzą-
dowców, a w sobotę wziąć udział 
w zawodach wędkarskich czy                             
w Biegu po Zdrowie Doliną Rypie-
nicy. Przez cały czas trwania targów 
słuchano dobrej muzyki, ponieważ 
odbywały się przeglądy zespołów 
artystycznych i koncerty m.in. ze-
społu Shantel i Akcent. Jak co roku                               
w niedzielne popołudnie, tłumy 
widzów przybyły, aby podziwiać 
najpiękniejsze mieszkanki po-
wiatu na wyborach Miss AGRA. 

Do późnych godzin wieczornych 
mieszkańcy powiatu zwiedzali wy-

stawy i bawili się na imprezie.

Jolanta Tyburska 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                   

Doradztwa Rolniczego 
Fot. D. Więcławska,

 Starostwo Powiatowe w Rypinie

Uroczyste otwarcie Agry
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N a stoiskach kół KGW uczestnicy imprezy mo-
gli skosztować dań na bazie kaszy, takich jak: 

swojska kaszanka, zapiekanki, sałatki, ciasta i cia-
steczka. Każdy uczestnik festynu mógł uraczyć swoje 
podniebienie krupnikiem z kuchni polowej. W czę-
ści artystycznej swoje umiejętności zaprezentowały 

Święto kaszy

W niedzielę 13 września w Goryszewie 
po raz szósty odbył się festyn „Święto 
Kaszy”. Impreza ta wpisała się trwale 
w kalendarz imprez regionalnych. 
Organizatorami festynu byli:
miejscowa Rada Sołecka, Koło Gospodyń 
Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna. 

regionalne zespoły: „Kalina”                               
z Chabska i „Rocking Style Crew”                
z Mogilna. Atrakcją był występ ka-
peli „Notocyk” ze Złotowa. Przez 
cały czas trwania festynu można 
było skorzystać z przejażdżki ciągni-
kiem i odwiedzić wesołe miasteczko, 
a także uczestniczyć w loterii fanto-
wej z atrakcyjnymi nagrodami. 

Podczas festynu przedstawiono 
historię Goryszewa, wsi położonej 
nad rzeką Panną, nad którą praco-
wały 4 młyny wodne. Stąd też zro-
dził się pomysł organizacji festynu 
promocji zdrowego żywienia i wy-
kazania walorów kaszy. 

Impreza była dofinansowana ze 
środków budżetu Powiatu Mogileń-
skiego i Gminy Mogilno.

Tekst i fot. Paulina Kaszczyńska
Monika Iwińska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                   
Doradztwa Rolniczego 

J edną z najbardziej popularnych 
i ważnych na tym terenie roślin 

jest kukurydza – główne źródło war-
tościowej paszy, o sporym znaczeniu 
dla hodowców bydła. Nic więc dziw-
nego, że tak chętnie uczestniczą oni w 
corocznym pokazie organizowanym 
przez Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Rypinie, Spółdzielnię 
Mleczarską ROTR oraz firmy Narol-
co i Caldena.

Właścicielami gruntów, na któ-
rych w tym roku przygotowano de-
monstrację są państwo Jaskólscy. 
Powierzchnia ich gospodarstwa wy-
nosi 51 ha, z czego 34,5 ha to grunty 
własne, 50% upraw stanowią użytki 
zielone, kukurydza zajmuje 10 ha                              
i na ok. 15 ha uprawiane są zboża. 
Ponadto prowadzą oni hodowlę by-
dła mlecznego – 87 sztuk, w tym 40 
krów mlecznych.

Rozpoczynając spotkanie kierow-
nik PZDR w Rypinie Jolanta Tyburska                                                                        

przedstawiła program spotkania oraz 
powitała zgromadzonych gości. Wśród 
nich obecni byli m.in. wicestarosta                                                                      
dr Marek Tyburski, przewodniczący 
Rady Powiatu w Rypinie Krzysztof 
Cegłowski, sekretarz Gminy Skrwil-
no Janusz Szmytkowski, przewodni-
czący Rady Gminy Skrwilno Robert 
Celebucki, a przede wszystkim rolnicy                       
z okolic Rypina i sąsiednich powiatów 
województwa kujawsko-pomorskiego 
i mazowieckiego. 

 Powiatowy Dzień Kukurydzy był 
świetną okazją do pogłębiania wiedzy 
z zakresu uprawy tej rośliny i zapo-
znania się z charakterystyką kolekcji 
41 odmian z 8 firm (RAGT, Syngenta, 
Pioneer, HR Smolice, Saaten-Union, 
FarmSaat, Euralis, KWS). Ochronę 
plantacji powierzono firmie Bayer. 

Przedstawiciele wymienionych 
ośrodków hodowlanych zaprezento-
wali odmiany o różnej wczesności, moż-
liwości przeznaczenia i plonowania. 

Chętnie udzielali porad z zakresu 
uprawy pola i siewu kukurydzy. Ob-
serwacja przygotowanych poletek 
demonstracyjnych pozwoliła na oce-
nę wegetacji tej rośliny, szczególnie                                                
w okresie panującej w tym roku su-
szy. Po prezentacji odmian zgroma-
dzeni rolnicy wysłuchali wykładu 
„Ekonomiczne żywienie krów”, któ-
ry wygłosił Edward Kozioł z firmy 
Dolfos. Z kolei Grzegorz Osiński                                                 
z firmy Caldena podzielił się wiedzą 
z zakresu dolistnego nawożenia ku-
kurydzy w uprawie na kiszonkę. Tego 
typu spotkania to również okazja do 
zapoznania się z ofertą handlową firm 
obsługujących producentów rolnych. 

Bezpośrednim nadzorem nad upra-
wą kukurydzy, pielęgnacją plantacji 
i sprawami organizacyjnymi zaję-
li się pracownicy PZDR w Rypinie 
wspólnie z firmami. Jednak przygo-
towanie imprezy nie byłoby możli-
we bez wsparcia ze strony głównego 
sponsora, którym od lat jest Spół-
dzielnia Mleczarska ROTR w Rypi-
nie, a także działających w sektorze 
rolniczym firm: Narolco, Caldena, 
ragt, Syngenta, Pioneer, HR Smoli-
ce, Saaten-Union, FarmSaat, Euralis, 
KWS. Dzięki współpracy dla każdego 
z uczestników spotkania zapewniony 
był poczęstunek. 

Szczególne słowa podziękowania 
należą się przede wszystkim państwu 
Jaskólskim za udostępnienie pola 
i trud włożony w przygotowanie po-
letek.

Karolina Więcławska
Fot. J. Puciński

Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                   
Doradztwa Rolniczego 

Powiatowy Dzień Kukurydzy 
W powiecie rypińskim od 13 lat 
organizuje się tę imprezę. Tym 
razem zaproszeni rolnicy spotkali 
się 27 sierpnia na polu państwa 
Emilii i Mariusza Jaskólskich 
w miejscowości Okalewo 
(gm. Skrwilno). Trzynastka nie 
przeszkodziła, wszystko się udało.

Będzie nabór wniosków o przy-
znanie pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na przystępo-
wanie do systemów jakości” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020.

Wnioski można składać w dniach 
od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycz-
nia 2016 r. w Oddziale Terenowym 
Agencji Rynku Rolnego, właściwym 
ze względu na miejsce zamieszkania 
albo siedzibę wnioskodawcy.

Pomoc przyznawana jest rolnikowi 
aktywnemu zawodowo, który uczest-
niczy w systemach jakości, wytwarza 
produkty, przeznaczone bezpośred-
nio lub po przetworzeniu do spoży-
cia przez ludzi oraz spełnia określone 
warunki

Szczegółowe informacje nt. 
warunków i trybu przyznawania                                        
(w tym formularze wniosków), wy-
płaty oraz zwrotu pomocy finansowej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na                                         

przystępowanie do systemów jakości” 
dostępne są na stronie internetowej 
Agencji Rynku Rolnego http://www.
arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wspar-
cie-na-przystepowanie-do-systemow-
-jakosci oraz w siedzibach Oddziałów 
Terenowych Agencji.

 

Uwaga Rolnicy!!!

http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci
http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci
http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci
http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci
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N a zakończenie wakacji Gminny Ośrodek 
Kultury w Dobrem zorganizował inte-

gracyjny Rajd Rowerowy, który wiódł uroczy-
mi zakątkami gminy, a jego finisz miał miejsce                                  
w remizie w parku bodzanowskim.

Po rowerowych zmaganiach na rajdowiczów 
czekał grill i ciasta domowego wypieku przygo-
towane przez panie z KGW Bodzanowo i Bodza-
nowo Drugie. Jednakże to nie był koniec atrakcji, 
gdyż na odważnych czekał bogaty zestaw kon-
kursów. Było malowanie na kamieniach, rzut 
kartoflem do celu, wakacyjna krzyżówka oraz 
konkurs wiedzy o gminie.

Jednak najwięcej emocji wzbudził konkurs 
kulinarny dla panów z OSP Dobre i jednego 
z uczestników rajdu, którzy mieli za zadanie 
– poszatkować  kapustę, pokroić warzywa na 
sałatkę i zrobić domowy makaron. Ci z kolei                                   
w iście profesjonalny sposób podeszli do tema-
tu i udowodnili, że kuchnia nie jest im obca, za 
co otrzymali gromkie brawa i uznanie wśród 
uczestników rajdu.

Pożegnanie wakacji…

I w tak miłej atmosferze pożegnano wakacje w gminie Dobre. 

Tekst i fot. Katarzyna Korzeniewska, Dobre

4 września w Publicznym Gimnazjum w Skibinie, gm. Radziejów, 
w obecności społeczności szkolnej i samorządowców odbyło się 
uroczyste przekazanie przez przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji                        
i Modernizacji Rolnictwa 23 zestawów komputerowych dla gminnej 
oświaty, biblioteki i KGW oraz czterech toreb dla ratownictwa me-
dycznego dla gminnych druhów ochotników.

Cenny dar 
dla gminnej Oświaty

Pani Halina Nowak, dyrektor miejscowego gimnazjum dziękuje panu  
Andrzejowi Grossowi, prezesowi ARiMR w Warszawie za cenny dar

Od 1 września 2015 r. zmieniły się kwoty 
przychodu decydujące o zmniejszeniu 

lub zawieszeniu emerytur i rent

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego Komuni-
katu o wysokości przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w II kwartale 2015 r., które 
wyniosło 3 854 zł 88 gr, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od  
1 września 2015 r. zmieniły się kwoty przy-
chodu decydujące o zmniejszeniu lub zawie-
szeniu emerytur i rent.

Wynoszą one: 
– 70% przeciętnego miesięcznego wynagro-

dzenia 2 698 zł 50 gr (dot. emerytur/rent 
rolniczych z tytułu niezdolności do pracy 
oraz rent rodzinnych),

– 130% przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia 5 011 zł 40 gr (dot. emerytur/rent 
rolniczych z tytułu niezdolności do pracy 
oraz rent rodzinnych).
Więcej informacji o zawieszeniu 

(zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej 
w związku z osiąganiem przychodu przez 
emeryta/rencistę na stronie www.krus.gov.pl.

Informacja pozyskana za pośrednictwem 
OR KRUS w Bydgoszczy

 Tekst i fot. Mirosław Kowalski, Radziejów

http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/emerytura-rolnicza/zawieszenie-zmniejszenie-emeryturyrenty-rolniczej-w-zwiazku-z-osiaganiem-przychodu-przez-emeryta-lub-renciste/
http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/emerytura-rolnicza/zawieszenie-zmniejszenie-emeryturyrenty-rolniczej-w-zwiazku-z-osiaganiem-przychodu-przez-emeryta-lub-renciste/
http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/emerytura-rolnicza/zawieszenie-zmniejszenie-emeryturyrenty-rolniczej-w-zwiazku-z-osiaganiem-przychodu-przez-emeryta-lub-renciste/
http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/emerytura-rolnicza/zawieszenie-zmniejszenie-emeryturyrenty-rolniczej-w-zwiazku-z-osiaganiem-przychodu-przez-emeryta-lub-renciste/
http://www.krus.gov.pl
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D o Polski gatunki obce trafiają 
głównie z państw Zachodniej 

Europy, gdzie zostały sprowadzone 
do celów hodowlanych lub nauko-
wych. Zwierzęta te uciekają z hodowli 
zwierząt ozdobnych (głównie papugi                         
i inne ptaki), ogrodów zoologicz-
nych, nieraz umyślnie wypuszczane są                            
z ferm do środowiska przyrodniczego 
przez „miłośników przyrody”. Celo-
we sprowadzanie gatunków obcych 
motywowane jest głównie względami 
rozwoju gospodarki rolnej, ogrod-
nictwa, łowiectwa czy rybołówstwa. 
Niektóre zwierzęta podążają także za 
sprowadzonymi wcześniej roślinami 
stanowiącymi ich bazę pokarmową. 

Większość gatunków obcych nie 
radzi sobie w nowym środowisku                            
i szybko zanika. Szacuje się, że na świe-
cie jedynie około 10% przypadków to 
introdukcje udane, a około 1% z tych 
sprowadzanych gatunków powoduje  
groźne w skutkach dla gospodarki 
człowieka i środowiska przyrodnicze-
go zmiany w ekosystemie. Trafiając do 
naszego środowiska przybysze, jako 
element obcy w naszej faunie, nie mają 
także groźnych wrogów naturalnych. 
Człowiek w walce z nimi skazany jest 
tylko na siebie. 

Szacuje się, że straty w światowej 
gospodarce powodowane przez ga-
tunki inwazyjne sięgają nawet 1,4 
biliona dolarów. Oprócz bezpośred-
nich strat ekonomicznych, trzeba 
tu doliczyć także koszty ponoszone 
na ochronę zagrożonych gatunków                                     
i ekosystemów rodzimych. Niszczenie 
siedlisk przyrodniczych uznaje się za 
główną przyczynę zaniku rodzimych 
gatunków, a kolejne miejsce jako za-
grożenie dla różnorodności biolo-
gicznej zajmują właśnie inwazje ga-
tunków obcych. W gospodarce obce 
gatunki inwazyjne powodują szkody 

w uprawach rolnych i ogrodniczych, 
wywołują choroby zwierząt – paso-
żyty, mogą także uszkadzać urządze-
nia związane z retencją wodną (wały, 
tamy, kanały), co ma niebagatelny 
wpływ na stan środowiska i życie ludz-
kie. Gatunki inwazyjne w środowisku 
przyrodniczym konkurują także z ro-
dzimymi gatunkami o miejsca siedli-
skowe, pokarm, zmieniając 
niekiedy całe ekosystemy. 
Aby w pełni uświadomić so-
bie zagrożenie dla naszego 
środowiska gospodarczego 
i przyrodniczego, najlepiej 
posłużyć się konkretnymi 
przykładami, które możemy 
często znaleźć w otaczającej 
nas przyrodzie.

Norka amerykańska

 Gatunek ten został sprowadzony 
do Europy w 1925 roku (Niemcy) 
na potrzeby przemysłu futrzarskie-
go. Poprzez masowe ucieczki z ferm 
hodowlanych gatunek ten rozprze-
strzenił się na terytorium środko-
wej Europy i Skandynawii. Norka                                        

amerykańska zamieszkując te same 
tereny co norka europejska dopro-
wadziła do  całkowitej jej zagłady. 
Jest zwierzęciem mięsożernym. Zja-
da gryzonie, piżmaki, żaby, nie gardzi 
też ptakami i ich jajami. Zasiedla re-
jony położone w pobliżu zbiorników 
wodnych, jest doskonałym pływakiem                           
i chętnie poluje na ryby. W ciągu doby 
norka odżywia się od czterech do 
dziewięciu razy, spożywając pokarm 
wynoszący do 25% ciężaru jej ciała. 
Szacuje się, że dalsze rozprzestrzenia-
nie się norki amerykańskiej może spo-
wodować zniknięcie wielu gatunków 
ptaków wodnych.

Sumik karłowaty

Do Polski osobniki sumika kar-
łowatego sprowadzono już w roku 
1885 w okolice Dębna (woj. zachod-
nio-pomorskie) w celu uatrakcyjnie-
nia łowisk i wykorzystywania go jako 
żywej przynęty w łowieniu ryb dra-
pieżnych. W bardzo krótkim czasie                                                                   

Obce gatunki flory i fauny 
W czasach silnie narastającej globalizacji, zmian 
klimatycznych i łatwości przemieszczania się występuje 
też zjawisko przeniesienia obcych gatunków na miejsca, 
gdzie wcześniej nie występowały. Szacuje się, że w Polsce 
występuje ponad tysiąc obcych gatunków.

gatunek ten rozprzestrzenił się na ob-
szary środkowej i południowej części 
kraju. Do powiększania jego teryto-
rium przyczyniło się też zarybianie 
stawów karpiowatych i przeniesienie 
go z tym narybkiem. Obecnie gatunek 
ten występuje w prawie 30% polskich 
rzek. Sumik karłowaty poprzez zjada-
nie ikry i narybku innych gatunków 
ryb przyczynia się do obniżenia ich  
liczebności, a nawet do całkowitego 
zaniku. W jeziorach, w których się 
pojawia może po pewnym czasie stać 
się jedynym gatunkiem ryb, dlatego 
też Polski Związek Wędkarski nie 
stosuje dla tego gatunku limitów po-
łowowych, ani wymiaru czy okresu 
ochronnego. Zarybiając stawy ho-
dowlane, czy wody otwarte należy 
zwracać uwagę na to, aby materiał 
zarybieniowy był wolny od sumika 
karłowatego.

Szrotówek kasztanowcowiaczek 

Ten niepozorny owad pojawił 
się w naszym kraju we Wrocławiu                                                                   
w 1998 roku na drzewach kaszta-
nowca białego powodując uszkodze-
nia liści i przedwczesne ich opadanie, 
a w dalszej konsekwencji zamieranie 

całych drzew. Szrotówek roznoszony 
jest na krótkie odległości z wiatrem, 
a na dalsze ze środkami transportu. 
Owad ten w ciągu roku może wy-
tworzyć od 3 do 4 pokoleń gąsienic, 
które wyjadają tkankę miękiszową liści 
i powodują przedwczesne zamieranie 
drzew. Z uwagi na to, że w przyrodzie 
nie ma naturalnych wrogów jego eks-
pansja w ciągu roku może sięgać 100 
kilometrów. Prowadzona walka z tym 
szkodnikiem to przede wszystkim            

Rak pręgowany 

W wyniku pojawienia się choroby 
grzybiczej raków europejskich (dżuma 
racza) pogłowie tych bezkręgowców 
wodnych drastycznie spadło. Produ-

cenci raków sprowa-
dzili z Ameryki Pół-
nocnej raka pręgo-
wanego odpornego 
na tę jednostkę cho-
robową. Rak amery-
kański został spro-
wadzony do Europy 
w 1860 roku, a do 
Polski trafił w rejony 
obecnego wojewódz-
twa zachodnio-po-
morskiego. W bardzo 
krótkim okresie czasu 
stał się najpospolit-

szym gatunkiem raka w Polsce. Szybki 
wzrost populacji i wyparcie raka euro-
pejskiego spowodowane jest tym, że 
uczestniczy on w przenoszeniu dżumy 
raczej i w ten sposób konkuruje z ro-
dzimymi gatunkami raków. Gatunek 
ten wykształcił również specyficzną 
reakcję obronną na naturalne dra-
pieżniki. Atakowany, przybiera postać 
kolczastej kuli, trudnej do połknięcia. 

Przedstawione przykłady inwazyj-
nych gatunków obcych to tylko mały 

wycinek zjawiska ingerencji obcych 
gatunków w środowisko przyrodni-
cze. Listę gatunków obcych występu-
jących na terenie kraju stworzyli na-
ukowcy z Instytutu Ochrony Przyrody 
Polskiej Akademii Nauk i zamieścili 
ją na stronach Instytutu. Lista ta jest 
uzupełniana na bieżąco o pojawiające 

grabienie i niszczenie opadłych liści, 
a także stosowanie środków chemicz-
nych w postaci szczepienia drzew                           
z wykorzystaniem odpowiednich 
preparatów. Od niedawna stosuje się 
także pułapki feromonowe w celu 
wyłapywania  form dojrzałych owada                         
w celu ograniczenia jego populacji.

się nowe obce gatunki. W tworzeniu 
tej listy mogą również brać udział 
wszystkie osoby zainteresowane tym 
tematem, a że temat jest godny uwagi 
dlatego też zachęcam do podpatrywa-
nia przyrody i wyszukiwania w swojej 
najbliższej okolicy gatunków obcych                       
i inwazyjnych.

Stanisław Piątkowski
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego                                                                
Fot. internet
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O ferta turystyczna wiosek te-
matycznych tworzona jest na 

bazie wyróżników lokalnej kultury 
materialnej i duchowej, legend, histo-
rii regionu oraz walorów przyrodni-
czych. – Wioski tematyczne to warte 
docenienia przedsięwzięcia, które nie 
tylko promują nasz region, ale też in-
tegrują lokalną społeczność. Aż trzy 
tego rodzaju inicjatywy wyróżniliśmy 
w naszym konkursie „Rodzynki z po-
zarządówki” – mówi marszałek Piotr 
Całbecki. 

Wioska Górnicza w Pile                              
(powiat tucholski)

W położonej w Borach Tucholskich 
Pile nad Brdą w latach 1859–1939 
działały jedyne w północnej Polsce 
kopalnie węgla brunatnego. W wiosce 
można zwiedzić zabytkową kopalnię, 
a także dowiedzieć się jak żyli miesz-
kańcy górniczej wioski w XIX wieku. 

Atrakcyjną propozycją są gry tereno-
we. Na odważnych czeka poszukiwa-
nie skarbu górnika Wilhelma Krugera 
ukrytego w kopalni przed 120 laty. Gra 
„Znajdź pracę w kopalni” pozwala na-
tomiast sprawdzić swoje predyspozycje 
do zawodu borowiackiego górnika. 
Ponadto można próbować swoich sił 
w kowalstwie i garncarstwie, a także 
uczestniczyć w warsztatach plastycz-
nych. Wartą uwagi ofertą przezna-
czoną dla grup zorganizowanych jest 
biesiada borowiacko-śląska „Wesele 
Sztygara”. To rekonstrukcja wesela 
pochodzącego ze Śląska sztygara Ery-
ka i borowianki Zosi, które odbyło 
się we wsi w latach 30. XX wieku.  
Wioska Górnicza w Pile powstała 
dzięki wsparciu przekazanemu przez 
Urząd Marszałkowski w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

Wioska Ptasia w Adamkowie                                    
(powiat tucholski)

Wioska przyciąga nie tylko miłośni-
ków przyrody, ale także sztuki. Zna-
komicie przygotowana ścieżka orni-
tologiczna umożliwia obserwowanie 
wielu gatunków ptaków występują-
cych w Krajeńskim Parku Krajobrazo-
wym. Można także wyruszyć szlakiem 
Leona Wyczółkowskiego, bowiem 
słynny młodopolski malarz czerpał                         
w tych okolicach inspiracje dla swoich 
pejzaży. Obie pasje pozwala połączyć 
Plenerowe Muzeum Ptaka prezentu-
jące drewniane rzeźby. 

Wioska Kwiatowa w Żalnie                           
(powiat tucholski)

Główną atrakcją jest ogród „Tę-
czowy zakątek” o powierzchni 2 ty-
sięcy metrów kwadratowych. Można 
wziąć udział w warsztatach ogrodni-
czych oraz uczestniczyć w grze tere-
nowej „Kwiatowy spacer po Żalnie” 
z zagadkami, rebusami i poszukiwa-
niem skarbu. W wiosce odbywają się 
również warsztaty plastyczne z wy-
korzystaniem filcu, krepiny, papieru                                  
i drewna, a motywem tworzonych 
prac są kwiaty. 

Wioska Miodowa w Wielkim                        
Mędromierzu (powiat tucholski)

Największą atrakcją wioski są pa-
sieki. Tu każdy pogłębi swoją wiedzę 
o pszczołach i pszczelarstwie, dowie 
się czym jest pierzga, jakie mamy ro-
dzaje miodów, do czego służy mleczko 
pszczele, dlaczego pszczoły wytwarza-
ją kit i jak go stosować w lecznictwie. 
Można także skosztować przysmaków 
przygotowanych na bazie miodu. Na 
chętnych czekają też warsztaty wytwa-
rzania świec z wosku oraz gra tereno-
wa „Wyprawa Odkrywców po Wiosce 
Miodowej”.

Wioska Jabłoni w Jabłonce                            
(powiat tucholski)

Położona w Borach Tucholskich 
Jabłonka słynie z owocowych sadów. 
Odwiedzający spróbują wielu potraw 

Wioski tematyczne zapraszają
Wioski tematyczne to innowacyjny sposób na rozwój wsi 
i aktywizację jej mieszkańców poprzez wykorzystanie 
nieoczywistego potencjału turystycznego danej 
miejscowości. W naszym województwie działa jedenaście 
wiosek tematycznych. Można w nich wypiekać chleb, 
wcielić się w zielarza, degustować miody, tworzyć 
rękodzieło ludowe, smażyć konfitury, a nawet uczestniczyć 
w weselu sztygara.

z jabłkami w roli głównej, między in-
nymi szarlotek, racuchów, wyśmieni-
tego jabłecznika. Uczestnicy warszta-
tów „Babusi frysztyk, czyli co babcia 
na śniadanie jadała?” samodzielnie 
upieką drożdżowe bułeczki w piecu na 
świeżym powietrzu oraz ubiją masło 
i przygotują twaróg. W ofercie są też 
warsztaty wyrabiania mydła i „jabłko-
wa olimpiada”. 

Wioska Grzybowa w Krzywogońcu 
(powiat tucholski)

Tematem przewodnim są grzyby, co 
widać na pierwszy rzut oka – tabliczki 
przedstawiające ich rozmaite gatunki 
są umieszczone na każdym budynku 
we wsi. Odwiedzający skosztują wie-
lu tradycyjnych borowiackich potraw                      
w tym sztandra z sosem grzybowym. 
Dla dzieci przygotowano też liczne za-
bawy i gry terenowe nawiązujące do 
motywu grzyba. Corocznie obchodzo-
ne jest hucznie święto grzyba – festyn 
przyciągający wielu turystów. 

Wioska Owocowa w Węgiersku 
(powiat golubsko-dobrzyński)

Tematem przewodnim są drzewa 
owocowe, zwłaszcza śliwki węgier-
ki, z którymi wiąże się legenda o po-
wstaniu osady. We wsi zachował się 
stary sad oraz zabytkowy drewniany 
dom. Można wziąć udział w pokazie 
smażenia konfitur połączonym z ich 
degustacją, a w czasie warsztatów 
własnoręcznie przyozdobić słoiczki 
na owocowe przetwory. W ofercie są 

również gry i zabawy nawiązujące do 
motywu owoców, a także owocowe 
karaoke.  

Wioska Orzechowa                                                               
w Podzamku Golubskim                

(powiat golubsko-dobrzyński)

Podczas pobytu w wiosce poznamy  
dawne sposoby wykorzystania orze-
cha, np. jako źródła oleju czy barw-
nika, a także jako lekarstwa stosowa-
nego w medycynie ludowej. W czasie 
warsztatów plastycznych można przy 
użyciu orzechowego barwnika wyko-
nać kartkę pocztową, albo z różnych 
gatunków orzechów tworzyć biżute-
rię. W programie zwiedzania jest też 
degustacja orzechowych smakołyków. 

Wioska Chlebowa w Janiej Górze 
(powiat świecki)

Na odwiedzających czeka pokaz 
tradycyjnego młócenia zboża oraz 
warsztaty chlebowe: przygotowania 
ciasta chlebowego zgodnie ze starą, 
oryginalną recepturą oraz wspólne 
wypiekanie chleba w prawdziwym 
piecu chlebowym. Organizowana 
jest również gra fabularna, której sce-
nariusz nawiązuje do legendy wioski 
chlebowej. Dzieci mają okazję uczest-
niczenia w tradycyjnych grach i zaba-
wach, w które niegdyś bawili się ich 
rówieśnicy. 

Wieś Maciejowej Duszy                                                     
w Macikowie                                                                        

(powiat golubsko-dobrzyński)

Temat przewodni wioski nawiązuje 
do lokalnego podania o kowalu Ma-
cieju i gęsiareczce Zosi. Odwiedzają-
cy poznają gatunki ziół i ich lecznicze 
działanie. W ramach zajęć rękodziel-
niczych uczestnicy mogą przygotować 
obraz wyklejany ziarnami, ozdobić 
pisankę lub gipsową gąskę. Na dzieci 
czekają też zabawy ruchowe. 

Borowiacka Wioska w Nowym                 
Suminie (powiat tucholski)

Wizyta w Nowym Suminie to oka-
zja, aby doświadczyć bogactwa kul-
tury ludowej Borów Tucholskich. We 
wsi zachowały się tradycyjne boro-
wiackie chaty, stroje ludowe, sprzęty 
gospodarstwa domowego czy dawne 
narzędzia rolnicze. Na gości czeka-
ją lokalne potrawy, np. borowiackie 
mace czy fryndze. Usłyszymy także 
opowieści o historii wsi i lokalne le-
gendy. W ofercie są pokazy strzyżenia 
owiec i przędzenia wełny, warsztaty 
kulinarne, na których nauczymy się  
piec podpłomyki czy ubijać masło,                                                 
a także warsztaty rękodzieła z wy-
korzystaniem drewna, filcu, siana                                 
i pestek. Ciekawą propozycją są gry                       
i zabawy ruchowe w stogu siana (ska-
kanie w stóg siana, walka workami 
wypełnionymi sianem, szukanie ukry-
tych w sianie skarbów). 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego 

Fot. D. Skotnicki, internetWioska Górnicza w Pile  Wioska Grzybowa w Krzywogońcu

Owocowe przetwory z Węgierska
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W edług Ministerstwa Gospo-
darki społeczna odpowie-

dzialność to „dobrowolne, wykracza-
jące poza minimalne wymogi prawne, 
uwzględnianie przez przedsiębiorstwa 
problematyki społecznej i środowisko-
wej w swojej działalności komercyj-
nej i stosunkach z zainteresowanymi 
stronami”.

Działania społecznie odpowie-
dzialne polegają na uwzględnianiu 
interesów różnych osób lub grup, 
które mogą wywierać wpływ na daną 
organizację, lub na które ta organiza-
cja wywiera wpływ. Należą do nich: 
akcjonariusze, pracownicy, związki 
zawodowe, menedżerowie, klienci, 
dostawcy, partnerzy biznesowi, kon-
kurencja, wierzyciele, władze lokalne 
i państwowe, społeczność lokalna, 
środowisko naturalne.

Koncepcja społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw (ang. Cor-
porate Social Responsibility – CSR) 
nawiązuje do zasad zrównoważonego 
rozwoju, które pokazują, jak zaspo-
koić potrzeby rozwojowe obecnego 
pokolenia w sposób umożliwiający 
realizację tych samych potrzeb następ-
nym pokoleniom. Zasady te wskazu-
ją, w jaki sposób można równoważyć 
rozwój gospodarczy i społeczny z po-
szanowaniem środowiska. Składają 
się na nie trzy podstawowe pojęcia, 
do których należy społeczeństwo, 

środowisko oraz ekonomia. Obszar 
„społeczeństwa” obejmuje gwaran-
towanie dobrobytu pracowników. 
Filar „ekonomii” zakłada docenianie 
kompetencji dostawców. Natomiast 
„środowisko” dotyczy ograniczania 
negatywnego wpływu działalności na 
środowisko naturalne.

Działania społecznie odpowiedzial-
ne prowadzone są w ramach różnych 
obszarów. Przedsiębiorstwa najczęściej 
podejmują działania względem:
n partnerów biznesowych – etyczne 

postępowanie wobec dostawców 
oraz uczciwa współpraca ze wszyst-
kimi partnerami biznesowymi (ter-
minowe dostawy i płatności);

n klientów – oferowanie produktów 
bezpiecznych dla zdrowia oraz do-
brych jakościowo;

n środowiska naturalnego – działa-
nia prowadzone na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego w czasie 
działalności i jego ochrona przed 
degradacją (redukcja zużycia ener-
gii i wody, zagospodarowywanie 
odpadów, wykorzystanie źródeł 
odnawialnych, zmniejszenie zużycia 
zasobów nieodnawialnych);

n pracowników – etyczne postępo-
wanie względem pracowników, 
wspieranie ich oraz umożliwianie im 
rozwoju (sprawiedliwe płace, opie-
ka zdrowotna, tworzenie równych 
szans pracy);

n społeczeństwa – pomoc społeczności 
lokalnej, prowadzenie działalności 
charytatywnej, wspieranie potrze-
bujących ludzi i zwierząt (współpra-
ca z organizacjami pozarządowymi).
Koncepcja społecznej odpowie-

dzialności jest teraz bardzo popularna 
ze względu na panujący trend dbania  
o otoczenie. Nabiera ona znacze-
nia, ponieważ działania produkcyjne 
przedsiębiorstw wykorzystują zasoby 
środowiska naturalnego i konieczno-
ścią jest racjonalne ich zagospodaro-
wanie.

Zasady społecznej odpowiedzial-
ności mogą stosować również gospo-
darstwa rolne. Rolnictwo jest głów-
nym użytkownikiem gruntów, a jego 
działalność przede wszystkim wpływa 
na środowisko naturalne poprzez sto-
sowanie różnego rodzaju zabiegów 
agrotechnicznych. Właściciele gospo-
darstw rolnych oferują swoje produk-
ty konsumentom, często zatrudniają 
pracowników, zrzeszają się w grupach 
producentów, funkcjonują w społecz-
nościach lokalnych. Gospodarstwo 
uczestniczy w zużywaniu zasobów 
oraz ma wpływ na różne grupy inte-
resariuszy poprzez swoją działalność, 
dlatego z powodzeniem może włączyć 
się w społeczną odpowiedzialność.

To głównie od rolników zależy fi-
nalna jakość żywności, od której spo-
łeczeństwo wymaga wysokiej jakości, 

Społeczna odpowiedzialność 
w rolnictwie
W ostatnich latach społeczeństwo staje 
się coraz bardziej świadome jak ważna 
jest etyka biznesu oraz jak duże znaczenie 
ma ochrona środowiska naturalnego. 
Pojawiające się nieetyczne praktyki rynkowe 
powodują, że liczne przedsiębiorstwa 
poszukują sposobów na pozytywne 
odróżnienie się od konkurencji. Jednym 
z takich sposobów jest wprowadzenie 
zasad społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, który w ostatnich latach 
dynamicznie się rozwija i cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem.

często potwierdzonej certyfikatami, 
charakteryzującej się coraz częściej 
walorami ekologicznej uprawy lub 
chowu. Na rolnikach spoczywa duża 
odpowiedzialność w odniesieniu do 
procesu zapewnienia bezpieczeństwa 
żywności. Wiąże się ona z wytwarza-
niem produktów niezagrażających 
zdrowiu i życiu konsumentów z jedno-
czesną dbałością o przeprowadzanie 
tego procesu w warunkach chronią-
cych środowisko.

Rolnicy chcąc sprostać tym wy-
mogom i jednocześnie uczestniczyć 
w działaniach CSR dotyczących śro-
dowiska oraz w przestrzeganiu zasad 
zrównoważonego rozwoju powinni:
n w ochronie roślin uwzględniać okre-

sy karencji i prewencji oraz stosować 
zasady ochrony integrowanej;

n prawidłowo postępować z urządze-
niami i maszynami (przestrzegać 
zasad BHP, stosować odpowiednie 
paliwa, nie dopuszczać do skażenia 
gleby i wód wyciekami olejów i sma-
rów oraz pozostałościami środków 
chemicznych z opryskiwaczy);

n w procesach uprawy, chowu i ho-
dowli wykorzystywać atestowane, 
pochodzące od sprawdzonych do-
stawców środki i narzędzia;

n właściwie postępować z powsta-
jącymi w gospodarstwie odpada-
mi (w tym również z martwymi 

zwierzętami, odchodami zwierząt,                                     
niezużytymi partiami roślin i mate-
riału siewnego);

n nie traktować przestrzeni międzypo-
lowych, rowów, zagajników śród-
polnych jako wysypisk śmieci czy 
kanałów ściekowych; zachowywać 
strefy buforowe oraz zapobiegać 
erozji.
Oprócz powyższych działań rolnicy 

mogą włączyć się w program rolno-
środowiskowy. Jego głównym celem 
jest zapewnienie harmonii i równowa-
gi w różnych aspektach działania go-
spodarstw i przedsiębiorstw rolnych. 
Rolnicy przystępują do programu do-
browolnie, a w ramach realizowanych 
pakietów zobowiązują się do prze-
strzegania określonych wymogów, za 
co otrzymują gratyfikację finansową. 
W tym zakresie w ochronie środowi-
ska pomaga stosowany płodozmian 
(charakteryzowany udziałem zbóż                     
w strukturze zasiewów, liczbą grup 
uprawianych roślin, indeksem po-
krycia gruntów ornych roślinnością                        
w okresie zimowym), a także gospo-
darka nawozowa uwzględniająca ob-
sadę zwierząt utrzymywanych w go-
spodarstwie i bilans nawozowy.

Rolnicy chcący wspierać społecz-
ności lokalne mogą zaangażować się                                                                                                          
w akcje społeczne i charytatywne pro-
wadzone na terenie gminy oraz wspierać                                                                                   

finansowo inwestycje realizowane 
w gminie. Działania te obejmują                       
również udział w różnego rodzaju gru-
pach (np. w kole gospodyń wiejskich, 
stowarzyszeniach).

Natomiast w przypadku działań re-
alizowanych względem pracowników 
rolnicy powinni zapewnić bezpieczne 
warunki pracy z użyciem sprawnych 
maszyn i narzędzi, zwrócić uwagę na 
zapewnienie odpowiedniego ubioru        
i butów ochronnych oraz dostosowy-
wać pracę do możliwości pracownika.

Producent rolny może stać się 
uczestnikiem społecznej odpowie-
dzialności w obszarze partnerów biz-
nesowych również jako dostawca dla 
społecznie odpowiedzialnych prze-
twórców czy dystrybutorów żywności. 

Korzyści ze stosowania CSR                           
i zrównoważonego rozwoju

Inwestycja czasu i środków finan-
sowych w rozwijanie działalności 
zgodnie z zasadami społecznej od-
powiedzialności, związanej ściśle ze 
zrównoważonym rozwojem, jest opła-
calna, zwłaszcza w aspekcie wzrostu 
zaufania klientów i dobrego wize-
runku firmy w oczach społeczeństwa, 
mediów i partnerów biznesowych. 
Podejmowanie działań społecznie od-
powiedzialnych prowadzi do zmniej-
szenia kosztów działalności (zuży-

cia energii i materiałów), 
zwiększenia zysków (więk-
sze zaufanie do przedsię-
biorstwa powoduje często 
wzrost sprzedaży jego pro-
duktów), zainteresowania 
przedsiębiorstwem ze stro-
ny inwestorów (przedsię-
biorstwo osiągające dobre 
wyniki finansowe cieszy się 
zaufaniem klientów i do-
brą reputacją, ma większe 
szanse na uzyskanie dodat-
kowych źródeł finansowa-
nia), większej motywacji 
pracowników dzięki stwo-
rzeniu im odpowiednich 
warunków pracy (psycho-
logicznych i zdrowotnych).

Anna Sawicka-Muchewicz,                       
Mariusz Jasieniecki 

Fot. M. Rząsa
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego
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Z amieszkałem w małym miastecz-
ku Elizabethtown liczącym nie 

więcej niż 5 000 duszyczek i rozpoczą-
łem pracę na pierwszej mojej fermie, 
na której pracowali Polacy, Meksyka-
nie, Afroamerykanie i dwóch białych 
tubylców, a także jedna Rosjanka. Na 
fermie było więc wesoło, mówiło się 
kilkoma językami naraz: polskim, 
hiszpańskim, a także rosyjskim, bo na-
sza Rosjanka mówiła sama do siebie, 
żeby nie zapomnieć ojczystej cyrylicy. 
Murzynki trzymały się w swojej gru-
pie, tak samo pobratymcy z Meksyku, 
a oni stanowili najliczniejszą grupę 
pracowników. Żeby się więc z nimi 
dogadać potrzebny był tłumacz i oka-
zał się nim grubaskowaty Cresencio, 
który miał żonę Amerykankę. Ale i on 
nie władał zbyt dobrze językiem an-
gielskim i jeśli wykorzystywało 
się go w charakterze tłumacza, 
to nigdy nie można było być 
pewnym, że zrozumiał wszyst-
ko w 100%? Na jedno słowo 
angielskie wypowiadane w jego 
kierunku, on produkował 8–9 
słów hiszpańskich i wszystko to 
przekazywał swoim krajanom, 
którzy podejrzanie się cieszyli 
i kiwali głowami. Nie wiem, 
może hiszpański jest mało treści-
wy i dlatego tyle gadał. Kiedyś 
zapytałem go, jak porozumie-
wa się z żoną? Odpowiedział 
z szelmowskim uśmiechem, 
że ma wyuczone kwestie, któ-
re do niej wypowiada: prośbę                                          
o seks, prośbę o jedzenie i to                            
w tej kolejności, a gdy ona pyta-
ła go o wypłatę, to mówił, że nie 
rozumie. I tak to z nim było. Ro-
sjanka imieniem Ludmiła gnę-
biła nas wszystkich pisemnymi 

uwagami, że źle wykonujemy poszcze-
gólne czynności. Mogła tak robić, 
bo była asystentką managera i nami 
rządziła z wrodzoną sobie gorliwo-
ścią. Managerem całej fermy był za 
to Polak i dlatego Meksykanie mnie 
poważali, bo znałem język naszego 
szefa. W sposób naturalny oddawali 
się pod moją komendę i często razem 
pracowaliśmy. 

Stan Karolina Północna ze stolicą 
w Raleigh (choć największym mia-
stem jest Charlotte) jest typowo rol-
niczym, uprawia się mnóstwo kuku-
rydzy, bawełny, zbóż, hoduje indyki 
na masową skalę i przede wszystkim 
trzodę chlewną. W całym stanie obo-
wiązuje moratorium, co oznacza, 
że nikt nie może wybudować już 
nowej fermy świń. Jeśli chcesz tam                                                   

produkować prosięta, warchlaki lub 
tuczniki, musisz fermę kupić od ko-
goś innego, wygrać w karty lub ożenić 
się z bogatą Amerykanką, która ma 
wiele ferm. Fermy utrzymywane są 
w zasadzie na rusztach, a gnojowica 
gromadzona w specjalnych lagunach, 
gdzie fermentuje pod wpływem od-
powiednich bakterii, które zabarwiają 
ją na czerwono. Następnie rozlewana 
jest na użytki rolne i pastwiska wo-
kół ferm, na których z kolei pasą się 
stada mięsnych krów. Gnojowica jest 
najprostszą i najtańszą formą azotu, 
wcale nas tak bardzo nie zatruwa, je-
śli rozlewa się ją zgodnie z normami. 

Ponieważ w Karolinie panuje kli-
mat taki sam jak w Egipcie, jest gorąco                                                                                  
i wilgotno, fermy buduje się oszczęd-
nościowo i nie stawia się ścian bocz-
nych. Zakrywa się je tylko siat-
kami chroniącymi przed ptakami,                                 
a temperaturą wewnątrz budynku 
steruje się za pomocą kurtyn pod-
noszonych lub opuszczanych po 
bokach w zależności od sytuacji. 
Takie budynki stawia się również 
w Polsce, na wzór amerykański 
i w przypadku tuczników świetnie 

Wyprawa do Karoliny Północnej
Postanowiłem na dwa lata opuścić naszą ojczyznę 
i wyjechać do pracy na fermie loch do Karoliny Północnej 
– stanu leżącego na wschodnim wybrzeżu USA, nad 
oceanem Atlantyckim, gdzieś w środku drogi między 
Nowym Jorkiem a Miami. W stanie tym wynaleziono 
samolot, bo pierwszy lot wykonali bracia Wright właśnie 
w Karolinie Północnej, ale dzisiaj dominuje tu rolnictwo.

Chatka w Elizabethtown, w Karolinie Północnej

sprawdzają się w polskim klimacie, 
nawet w warunkach zimowych. 

Fermy macior liczyły od 2 000 do 
6 000 sztuk, świnie były tam utrzy-
mywane w kojcach pojedynkach, od 
momentu odsadzenia, poprzez kry-
cie, aż do porodu. Inaczej więc niż                                
w Europie, gdzie wysoko ciężarne 
lochy muszą być utrzymywane w koj-
cach zbiorowych i mieć większy luz. 
Ale Amerykanie mieli dzięki temu                                                                  

lepsze wyniki produkcyjne przez 
mniejsze straty płodów, lepszą kon-
trolę nad każdą sztuką indywidualnie, 
bo lochy mogły być obserwowane, co 
zjadły z przodu, a co wyszło z nich od 
tyłu. Można było lepiej dobierać daw-
kę paszy pełnoporcjowej do kondycji 
mieszkanki każdego kojca. Charakte-
rystyczną cechą dla ferm amerykań-
skich jest to, że maciory utrzymuje 
się w klatkach – flow – sztuki po                                 

inseminacji układane są po prostu po 
kolei, jedna obok drugiej, począwszy 
od pierwszego rzędu klatek i potem 
układ biegnie dalej, aż do ostatniego 
rzędu i klatki. Wtedy świnie wkłada-
ne są od nowa, w te same miejsca od 
początku i wypychają z nich maciory 
przebywające tam dotychczas, które 
teraz przegania się już na porodówkę 
i zwalniają miejsce kolejnym. 

Grupy technologiczne tworzy się 
w systemie tygodniowym, każdy ty-
dzień to jedna grupa loch, a jej nu-
mer jest zgodny z numerem tygodnia,                                 
w którym powstają. Stosuje się więc                                  
1 000-dniowy kalendarz produkcyj-
ny. 2–3 dni przed terminem porodu, 
lochy były zaganiane na porodówki, 
a czasem dopiero w dniu porodu. 
Rano następowało odsadzenie loch, 
do lunchu pomieszczenia miały być 
już umyte, po czym wkraczał wielki 
Meksykanin z butlą z gazem i pal-
nikiem i ogniem wypalał metalowe 
kraty i ruszta, a następnie je dezyn-
fekował. Po godzinie wganialiśmy 
już następne kandydatki do porodu, 
które opraszały się jeszcze niekiedy tej 
samej nocy. Produkcja była więc bar-
dzo intensywna i trzeba było nadążać 
i ogarniać w pełni sytuację. Prosięta 
odsadzało się już w wieku 16–17 dni, 
co dla polskich hodowców wydaje się 
nierealne. Jednak w Karolinie ciepły 
klimat i dobra opieka (praktyka w tym 
zakresie) nad małymi prosiaczkami 
na odchowalniach sprzyjały takiemu 
systemowi.    

Pracę rozpoczynaliśmy o 5:00 lub 
6:00 rano, a przed wejściem na fermę 
musieliśmy zdjąć nasze domowe ciu-
chy, zegarki i biżuterię, wykąpać się                      
i przebrać w specjalne robocze kom-
binezony. Fermy przykładały ogromną 
wagę do bioasekuracji, miały wyraź-
ne, nie mieszające się ze sobą strefy: 
brudną i czystą. W Polsce nieustannie 
są z tym problemy, rolnicy i hodowcy 
często nie przestrzegają tych zasad, co 
w dobie zagrożenia ASF jest głupotą. 

Moi Drodzy, wiele można by mó-
wić, w końcu napisałem książkę z mo-
jego pobytu, pracy i podróży po USA 
– „Moja Karolina – opowieści z USA”, 
można ją obejrzeć i kupić w internecie.

 Tekst i fot. Piotr Włódarczak, Poznań

Autor i Sheryll – brygadzistka porodówek
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Udomowienie

Prawie 10 000 lat temu, na tere-
nach dzisiejszej Jordanii, Palestyny, 
Syrii i Izraela, czyli w rejonie zwanym 
Żyznym Półksiężycem oraz w uro-
dzajnych dolinach między Eufratem 
i Tygrysem (dzisiejszy Irak) silnie roz-
wijało się rolnictwo. Klimat był tam 
przychylny. Na wiosnę często padały 
deszcze, a lato gwarantowało ciepłą      
i suchą pogodę. Zbiory zbóż, najważ-
niejszego produktu żywieniowego 
ówczesnego człowieka, były ogromne. 
Społeczeństwa tam żyjące szybko się 
mnożyły i rozwijały, co spowodowało 
interesowanie się innymi dziedzinami 
produkcji. 

Właśnie na tamtych terenach dość 
pospolicie w stanie dzikiem występo-
wała koza bezoarowa. Ludzie często 
polowali na nią w związku z jej smacz-
nym mięsem, a także mocnymi skóra-
mi, z których szyto części ubrań oraz 
wykonywano różne przyrządy służące 
w życiu codziennym. Jednak polowa-
nie kończyło się różnym skutkiem,                                                               
a odżywcze mięso było potrzebne na 
co dzień. Człowiek zaczął zwabiać 
dzikie kozy w pobliże swoich osad 
między innymi poprzez wykładanie 
grudek soli, które zwierzęta te wręcz 
uwielbiały. Po pewnym czasie grudki 

so l i  wyk ładano                           
w specjalnie przy-
gotowane pułapki,                      
z których kozy nie 
mogły się już wydo-
stać. Dorosłe osob-
niki, w związku z ich 
dużą dzikością od 
razu ubijano, a koź-

lęta próbowano tuczyć. Po pewnym 
czasie zauważono, że odchowywane 
wśród ludzi koźlęta przyzwyczajają się 
do ich obecności, a po urodzeniu mło-
dych dają smaczne i odżywcze mleko. 
To spowodowało, że zaczęto selekcjo-
nować urodzone osobniki, wybierając 
do dalszej hodowli te, które charak-
teryzowała mała dzikość i duża pro-
dukcja mleka. Po czasie ludzie wraz                                                                        
z udomowionymi kozami bezoarowy-
mi zaczęli kolonizować nowe tereny. 
Kozy jako zwierzęta wytrzymałe na 
długie podróże i odporne na zmien-
ne warunki środowiska rewelacyjnie 
wpisywały się w każdy zdobyty teren. 
Obecnie, dzięki badaniom genetycz-
nym i archeozoologicznym niemal jest 
pewne, że to właśnie koza bezoarowa 
jest przodkiem kozy domowej.

Bardzo długie rogi

Długość ciała kozy wynosi 120–
–160 cm, ogona 15–20 cm, wyso-
kość w kłębie 70–100 cm, a masa 
ciała waha się od 25–35 kg u samic 
do 35–40 kg u samców. Ubarwienie 
zwierząt zazwyczaj jest czerwonosza-
re lub brązowożółte, przy czym boki 
ciała zawsze są jaśniejsze. Kozy posia-
dają także czarne lub brunatnoczar-
ne oznaki na czole, pysku, brodzie,                                     

granicy szyi i tułowia (charakterystycz-
na obroża), wzdłuż grzbietu, na ogo-
nie oraz na przedniej stronie kończyn. 
Włosy zwierząt są dość długie, niezbyt 
gęste i ściśle przylegają do skóry. Latem 
sierść jest krótka i jasnobrązowa. Zimą 
przerasta włosem puchowym i staje się 
bardziej siwa. Broda to cecha charak-
terystyczna tylko dla samca i jest ona 
dość długa oraz gęsta. Szablasto wy-
gięte rogi kozła są spłaszczone o dłu-
gości dochodzącej nawet do 150 cm. 
Końce rogów są lekko zwrócone do 
siebie i mają na przedniej stronie 6–12 
zgrubień. Z kolei rogi samic są zde-
cydowanie krótsze (maksymalnie do                             
30 cm), cieńsze, ale ich końce są tak-
że zwrócone do siebie. Ogon zwierząt 
jest płaski, szeroki, w kształcie trójkąta 
i dość często trzymany jest do góry. 
Skóra jego spodniej powierzchni jest 
naga, a u samców występują tam liczne 
gruczoły zapachowe. Nieste-
ty woń emitowana przez nie 
dla człowieka jest wyjątkowo 
przykra.  

Z Bliskiego Wschodu

Kozy bezoarowe żyją                         
w naturze w Azji Środko-
wo-Zachodniej, od Wyżyny 
Irańskiej, poprzez Irak, po 
Kaukaz i Azję Mniejszą, aż 
do wysp na Morzu Egejskim 
(Kreta). Ostatnio pojawił się 
jednak pogląd, że podgatu-
nek żyjący na wyspach na 
Morzu Egejskim mógł tam 
być wprowadzony sztucz-
nie przez ludzi, w okresie 
ich wędrówek (ok. 7 tys. lat 

Koza bezoarowa – przodek 
wszystkich kóz Koza bezoarowa uważana jest za przodka 

wszystkich kóz domowych. Zamieszkuje tereny 
rozciągające się od Iranu po greckie wyspy 
na Morzu Egejskim. Koza ta jako protoplasta 
wszystkich kóz gości u hodowców hobbystów 
oraz w gospodarstwach agroturystycznych 
w krajach Europy Zachodniej już od dawna. 
Ostatnio coraz częściej zaczęła pojawiać się 
u polskich rolników i kolekcjonerów. 

p.n.e.). Uważa się, że dzisiejsze dzikie 
kozy bezoarowe zamieszkujące owe 
wyspy pochodzą od kóz częściowo 
udomowionych, które zbiegły z nie-
woli i zaczęły rozmnażać się w środo-
wisku naturalnym.  

Dzika koza bezoarowa najchętniej 
żyje na stepowych, górskich terenach, 
o wysokości wynoszącej 300–4 200 m 
n.p.m., trzymając się ciągle sąsiedz-
twa zarośli lub widnych lasów. W ra-
zie niebezpieczeństwa potrafi bardzo 
szybko skakać po skałach, a nawet 
przeskakiwać nad przepaściami. Kozy 
bezoarowe w naturze żywią się rośli-
nami zielnymi, trawami, liśćmi, korą 
i delikatnymi gałązkami drzew i krze-
wów. Aby sięgnąć do wyżej rosnących 
liści, stają na tylnych kończynach lub 
nawet wskakują na większe drzewa. 

Kozy tworzą małe stada, które je-
sienią łączą się w większe grupy (na-
wet do 50 szt.) i schodzą na tereny 
niżej położone. Są zwierzętami póź-
no dojrzewającymi, samice gotowe 
są do urodzenia młodych w 2. roku 
życia. Kozły do rozrodu dopuszczane 
są tylko w pełni dorosłe, ok. 5. roku 
życia. Późną wiosną (maj, czerwiec), 
po ciąży trwającej 150–160 dni rodzi 
się jedno lub dwa młode o masie ciała 
wynoszącej 2–3,5 kg. Kozy te mogą 
żyć nawet 10–12 lat. 

Tajemniczy bezoar

Nazwa kozy bezoarowej wywodzi 
się od bezoaru, czyli tworu bardzo 
często znajdowanego w ich żołądkach. 

Bezoarem nazywa się twarde kulki 
powstałe z posklejanych resztek zli-
zywanej sierści wraz z żywicą drzew 
i krzewów oraz ze szczątkami roślin-
nymi. W porównaniu z innymi zwie-
rzętami u tych kóz  prawie zawsze 
znajduje się takie twory w żwaczu. 
Również u innych zwierząt można 
od czasu do czasu spotkać bezoary. 
Przede wszystkim występują one                                                        
u przeżuwaczy, ale zdarzają się także 
u zwierząt mięsożernych. Człowiek 
od dawna przypisywał bezoarom ma-
giczną i uzdrawiającą moc. Wierzono, 
że bezoar chroni przed złymi uroka-
mi, błyskawicami, zranieniami, uką-
szeniami i wieloma chorobami m.in. 
dżumą, biegunką i epilepsją. Bezoary 
często wieszano na szyi, oprawiano                                    
w złoto lub srebro, trzymano w sa-
kwach bądź w domowych skrytkach. 
Z kolei sproszkowany bezoar doda-
wano do nalewek, gdyż miał chro-
nić przed truciznami. Stąd zresztą 
wywodzi się jego stara polska nazwa 
– strutka, co znaczy mniej więcej tyle 
co odtrutka. Przykładano go też do 
bolących miejsc, ukąszeń i trudno go-
jących się ran.

Cenne trofeum

Od wieków kozy bezoarowe były 
obiektem polowań wszędzie tam, 
gdzie występowały. Oprócz smacz-
nego mięsa i cennych skór z kóz po-
zyskiwano bezoary, które były tak 
cenne jak złoto. Ze względu na owy 
wartościowy twór kozy te nadal są 

przedmiotem polowań i obec-
nie w naturze występują bardzo 
rzadko. W Grecji i Turcji objęte 
są całkowitą ochroną gatunko-
wą. Jednak do celów myśliw-
skich powstały ich specjalne 
hodowle na farmach w Amery-
ce Północnej. Część kóz zbiegła 
z niewoli tworząc wolno żyjące 
populacje, które jako zwierzę-
ta introdukowane w Ameryce 
uważane są za szkodniki i jest 
przyzwolenie na ich polowanie. 

Hodowla

Kozy bezoarowe dobrze 
przystosowują się do zmien-
nych warunków klimatycznych, 
co pozwala utrzymywać je na 

terenach o ubogiej roślinności. Koza 
zjada wszystko i to w olbrzymich ilo-
ściach. Gdy wyskubie trawę, zabiera 
się za liście i gałęzie drzew i krzewów; 
to żywa kosiarka. 

Pomieszczenie dla kóz bezoarowych 
powinno być przestronne (2–2,5 m² 
dla jednej kozy), suche, widne, czy-
ste, z dobrą wentylacją, zabezpie-
czone przed mrozem. Pomieszczenie 
dla kóz ścieli się zazwyczaj słomą lub 
trocinami. Niektórzy hodowcy rezy-
gnują jednak z trocin na rzecz słomy, 
gdyż niektóre osobniki mogą zajadać 
się tymi pierwszymi, co często nie wy-
chodzi im na zdrowie.

Do koziarni powinny przylegać 
wybiegi, które ogrodzić można płot-
kiem, siatką lub belkami. Na wybiegu 
muszą znaleźć się drzewa, które będą 
dawały cień, ale zanim wpuścimy tam 
kozy każde drzewo należy zabezpie-
czyć do wysokości 1,5 m, co uchroni 
je przed obgryzaniem i wycieraniem                                   
w nie rogów. Najlepiej jest owinąć 
pień drzewa kilkakrotnie metalową 
siatką lub obić drewnianymi klepka-
mi. Na wybiegu ustawiamy kilka po-
ciętych dużych pni drzew i kamieni, 
po których kozy będą chętnie skakały. 
Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest 
paśnik (gdzie będziemy podawać zie-
lonki) oraz koryto na warzywa i owo-
ce. W żywieniu kóz mogą być zastoso-
wane różne rodzaje pasz zależnie od 
sezonu. Latem i jesienią podstawą po-
żywienia są trawy i zielonki, jednakże 
powinno się dokarmiać kozy sianem, 
ziarnem owsa, ziemniakami, buraka-
mi, marchwią czy brukwią. Z obawy 
przed zadławieniem się kóz rośliny te 
podajemy rozdrobnione. Zwierzęta 
powinny mieć stały dostęp do wody 
oraz otrzymywać sól pastewną. 

Młode kozy bezoarowe są dość 
spokojnymi zwierzętami i jeśli po-
siadamy je w gospodarstwie agro-
turystycznym to bez obawy mogą 
towarzyszyć dzieciom podczas zaba-
wy. Młode kózki są uwielbiane przez 
najmłodszych z uwagi na ich wrodzo-
ną ciekawość i miły wygląd. Samce 
kóz raczej powinniśmy utrzymywać                                     
w pomieszczeniu niedostępnym dla 
odwiedzających, z uwagi na ich zapach 
oraz sezonową zadziorność. 

Tekst i fot. dr Radosław Kożuszek, AR Poznań
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W ZACZAROWANYM ŚWIECIE WYOBRAŹNI W ZACZAROWANYM ŚWIECIE WYOBRAŹNI

Październikowy wiatr
Znowu sobie zęby ostrzy.
Będzie liście zrywał.
Chrupał, miażdżył,
rzucał z góry.
Przy tym pogwizdywał.

Jesteś potrzebny
Już wcześniej na dworze jest szaro.
Wiatr liśćmi puka o szyby.
Gniewa się znowu październik.
Nie umie jak maj być miłym.
Chciałby tak bardzo, aż płacze.
– Nie płacz, jesteś potrzebny.
Wrzesień nie byłby wrześniem,
gdybyś ty po nim nie był.
Listopad – listopadem, 
Gdybyś ty nie był przed nim.

Wierszyki dla dzieci
Krystyna Sarnowska Jakich?

– Kryształowych.
Wszystkie by chciały na fortepianie
słuchać Szopena.
– „Szopen na straganie”...!

Jesienne kwiaty
Już zbliża się zimno
z wiatrem na plecach.
Trzeba opróżnić ogródek:
Marchew wykopać, dynie pościnać...
Astry zostaną dłużej...
Będą czekały na chryzantemy –
białe jak kule śniegowe.
Niektóre znajdą się na obrazach.
Malarz je pędzlem utrwali...
Urodę odda: 
astro – uśmiechy,
wiotkość i barwy główek.
W galerii miejsce swoje zaznaczą,
jak zaznaczyły róże...
Inne odejdą, Jednak na chwilę,
do następnego lata.
Prześpią w nasionkach swoich, 
do wiosny.
Zbudzi je głos skowronka.

Pracowite dni
Hałas jakiś. Co się dzieje?
– Tak zawsze przed zimą.
Kto zapasy już gromadzi
nie odczuje głodu.
– Kto to taki?
Powiedz, proszę.
Chciałabym to wiedzieć,
by zapytać się, co trzeba
do spiżarni składać.
Tak, na przykład:
Rudokitka 
orzechy przynosi.
Pszczołomiódka
już skończyła 
słodki nektar znosić.

Weź parasol
Weź dziś parasol,
Weź go koniecznie.
W radio mówili: dziś deszcze.
– Przecież na niebie nie ma żadnej 
chmurki
i słońce świeci jeszcze.
Paweł nie słuchał przestrogi mamy.
Wyszedł bez parasola.

Nagle świsnęło, mocno dmuchnęło...
Pawłowi na głowę pada.

Październikowe pragnienia
W październiku ciut smutniej,
ale tylko ciut.
Na straganach jest barwnie,
bo wszystkiego w bród.
Są jabłka i gruszki, brzoskwinie i śliwki,
buraczki, pomidory, selery, kalafiory.
Dynie, arbuzy i kiście bananów.
Co jeszcze?
– Nie wiem. Spróbuj mi pomóc.
Z kwiatów, najwięcej astrów różowych.
Śnią o wazonach.

Myszka
Coraz zimniej, coraz zimniej.
Misio poszedł spać.
Schodzą się do domów myszki.
Nie musisz się bać.
Są malutkie, maciupeńkie,
trochę łobuziaczki.
Mogą pogryźć ci skarpetki,
by naostrzyć ząbki,
ale nodze nic nie zrobią,
bo boją się nogi.
Dla nich noga jak pień drzewa
w lesie powalony.
Ty też lubisz po parkanie,
po zwalonym drzewie
– spacerować,
kiedy tata za rękę cię weźmie.
Coraz zimniej, coraz zimniej.
Misio poszedł spać.
Schodzą się do domów myszki.
Nie musisz się bać.

Odloty
Już odlatują, odlatują znowu.
Bociany do ciepłych krajów.
Klucze żurawi klangorem żegnają.
Wszystko muszą zostawić...

Babcie z wnukami przysłaniają oczy.
Patrzą jak lecą jaskółki.
Czas szybko minie. Znowu przylecą.
Zastąpią je inne ptaki...

Już coraz ciszej – w lasach, ogrodach.
Nie słychać śpiewu skowronka
ani gwizdania radosnej wilgi,
i coraz, coraz mniej słonka...

Odloty smutek wzniecają.

W wierszach
W bibliotece cisza niezwykła.
Pani doradza Janince,
którą książkę powinna
wziąć w swoje małe ręce.
Gdy ją otworzysz, od razu
znajdziesz się w świecie wierszy.

Co z ulewą?
Gdzie się podziały domy, ulice?
Gdzie się podziały drzewa?
– Są za zasłoną ulewy deszczu.
Słońce odsłonić zamierza.
Zanim to zrobi, musi się najeść
żółtych promyków jak masło.
Wtedy spragnione połknie ulewę.
Na świecie zrobi się jasno.
W dodatku wszystko będzie 
błyszczało
spłukane mocno deszczem.
Nabierze nowych czyściutkich 
blasków.
z październikowym szelestem.

W deszczowy dzień
W deszczowy dzień – nie musi być 
smutno.
Tyle ciekawych jest zajęć
Jasio maluje. Kasia książkę czyta.
Iwonka układa puzzle.
Waldek się uczy roli na pamięć.
Sławek atlas przegląda.
Milenka pisze opowiadanie.
Leszek zabawkę naprawia.

Jest jeszcze kino, radio i lekcje, 
książka, komputer, rozmowa...
Mnie nie przeszkadza deszcz, kiedy 
piszę.
Deszcz czasem wiersz podpowiada.

Trzynastego
Miało być smutno.
Miało nie udać.
Trzynastka przecież feralna.
Nie dla każdego.
Dla mnie jest zawsze,
trzynastka, bardzo szczęśliwa.
Dzisiaj dostałem piątkę z rysunku.
Ania spojrzała na mnie:
tak jakoś miło, jakoś inaczej…
Zrobiło mi się przyjemnie.
Trzynastka – hurra!
Trzynastka – zawsze!
Trzynastka niech będzie co dzień.
Nie wierzę w żadną feralną cyfrę,
Trzynasty może być co dzień.

Liście
Zasuszone są jak fotografie.
Odczytać z nich można wiele.
Wiosnę zbudzoną, lato gorące
i odchodzącą zieleń.
Zimą – suchutkie – cieszą stronice:
złotem, brązem, czerwienią.
To najpiękniejsze moje zakładki.
Wciąż ze mną wspominają...

Kałuża
– Jaka duża kałuża. Jaka czarna kałuża.
– Bo padały bez przerwy deszcze.
Zaraz wyjdzie słoneczko i wysuszy 
kałużę.
Ja w nią wejdę... Mam przecież 
gumowce.
Ta kałuża jest płytka. Tylko sięga 
do kostek,
A obuwie mam pod kolana.
Plusk. Już pluszcze kałuża.
Już w niej płyną gumowce,
jak okręty na moich nogach.

Może odnajdziesz siebie –
w ostatnim,
może w pierwszym...

W kociej szkole
W kociej szkole, jak w szkole.
Raz jest lepiej, raz gorzej.
Czasem zdarzy się usnąć,
ale miauknąć – broń Boże.
Pani kotka Felicja
chętnie koty swe chwali,
kiedy na to zasłużą,
ale umie też zganić.
Kiedy kotek koteczkę
za ogonek pociągnie
albo kocur kocura
pazurami zadrapie,
to żadnego z łobuzów
nie ominie jej bura.
Wtedy kotu takiemu
zwykle nie jest przyjemnie.
W czasie przerwy 
kocięta mogą sobie poskakać,
kotkę złowić jak myszkę
i pomiauczeć: pa, pa, pa.

Pożegnanie
Jaskółki w czarnych fraczkach i bia-
łych koszulkach
świergotały od rana, że czas zbierać 
piórka.
Zapukały do okna, gdzie mieszkała 
babcia.
Do widzenia. Wrócimy do swego 
gniazdeczka.
– Pozostańcie, choć trochę – prosiła 
je babcia.
Bez was smutne jest życie. Jakże ja 
samotna...
Powrócimy na pewno – pocieszały 
babcię.
Wiosną babcia wołała: – Dobrze, że 
jesteście...
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Ogródek przydomowy
Porady na październik

Piotr Borczyński                                                                                                            
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Fot. W. Janiak

W październiku zwykle warzywa są zbierane i przygo-
towywane do przechowywania. Do przechowalni 

powinny trafić warzywa zdrowe, nie uszkodzone przez 
choroby czy szkodniki. Warzywa korzeniowe układamy     
i przesypujemy wilgotnym piaskiem. Warzywa te zbiera-
my z pola, a nać okręcamy, a nie ucinamy z częścią główki. 
Kapusty głowiaste czy pekińskie układamy w skrzynkach 
jedna na drugiej. Podczas zbiorów trzeba pamiętać, aby 
cięcie było równe. Jeżeli rana po ścięciu będzie poszarpana 
warzywa będą szybciej się psuły. W pomieszczeniu należy 
utrzymywać temperaturę w okolicach 0,5–1°C i wilgot-
ność na poziomie 95–98%. Piasek użyty do przesypywa-
nia warzyw powinien być cały czas wilgotny. Zapewni to 
przechowywanym warzywom odpowiednie warunki. Nie 
będą one wtedy wysychały. 

Por kopcujemy w glebie, stawiając tak jak rósł na polu, 
ale rośliny powinny być ustawione gęsto przy sobie, tak 
aby część biała była zasypana w ziemi. Przed przyjściem 
mrozów przykrywamy rośliny słomą i folią czy agrowłók-
nią. Zamarznięte pory w takim stanie można przechowy-
wać do wiosny. 

R ejonem pochodzenia czosnku jest Azja Centralna. 
Początkowo był rośliną dziko rosnącą, jednak w cza-

sach starożytnych zyskał uznanie i zaczęto uprawiać go na 
szerszą skalę. Uważany był za roślinę boską, bo spożywa-
ny systematycznie w małych dawkach 1–2 ząbki na dobę 
wzmacniał organizm. W Grecji i Rzymie czosnek był sto-
sowany m.in. jako środek dodający odwagi, siły i wytrzy-
małości, dlatego dostawali go gladiatorzy przed wyjściem 
na arenę, a także legioniści armii rzymskiej. 

Czosnek jest rośliną, którą możemy w naszych warun-
kach klimatycznych uprawiać zarówno w formie jarej, jak 
i ozimej. Ze względu na skąpy system korzeniowy, sięga-
jący do 20–30 cm w głąb gleby i rozrośnięty w promieniu 
około 10 cm, czosnek potrzebuje gleb żyznych i bogatych 
w próchnicę. Wymaga nawodnienia, jednak nie znosi gleb 
podmokłych. Najlepiej nadają się bogate w próchnicę mady, 
czarnoziemy, lessy i czarne ziemie. Gleby te muszą być cie-
płe i o odczynie zbliżonym do obojętnego.

Czosnek jest rośliną negatywnie oddziałującą na za-
chwaszczenie. Zwłaszcza we wczesnym etapie rozwoju  
zachwaszczenie może przyczynić się do obniżenia plonów. 
Sadzić nie należy jego również po roślinach cebulowych, 
gdyż jest bardzo silnie porażany przez choroby grzybowe. 

Czosnek
Czosnek jest rośliną coraz bardziej 
popularną. Posiada on niesamowite walory 
smakowe, a także szereg właściwości 
pozytywnie wpływających na nasz organizm. 

Najlepiej uprawiać go w drugim roku po oborniku po ogór-
kach, kapuście, burakach. Czosnek ozimy sadzi się późną 
jesienią, najlepiej w drugiej połowie października lub na 
początku listopada. Trzeba jednak uważać, aby nie wsadzić 
czosnku zbyt wcześnie, gdyż może on wtedy wykiełkować 
i podczas zimy bardzo szybko przemarznie. Czosnek zi-
mowy sadzi się nieco głębiej niż jary, na 5–6 cm. Czosnek 
wiosenny sadzi się wczesną wiosną. Najbardziej optymal-
nym terminem jest koniec marca lub początek kwietnia.

Do sadzenia powinniśmy wybierać odmiany rodzime, 
które lepiej są dostosowane do panujących warunków po-
godowych. Do sadzenia należy użyć ząbki średnie lub duże, 
ponieważ plon z małych ząbków będzie znikomy. Ważne 
jest również, aby ząbki były zdrowe i wolne od patogenów, 
dlatego wcześniej należy czosnek przechowywać w suchym 
i chłodnym miejscu. Brak jest natomiast zarejestrowanych 
środków do zaprawiania czosnku. Ząbki należy wysadzać 
pionowo, szpiczastym końcem do góry. Czosnek należy 
sadzić w rzędach, a odległość między nimi powinna wyno-
sić około 20–25 cm, natomiast odległość ząbków od siebie    
w rzędzie to około 7 cm. 

Czosnek jest rośliną korzystnie reagującą na nawożenie 
obornikiem. Nawożenie to należy zastosować rok przed 
posadzeniem czosnku, bądź przy uprawie czosnku ozimego 
pod roślinę przedplonową w dawkach 20–30 t/ha. Oprócz 
nawożenia organicznego stosujemy także nawożenie mine-
ralne. Stosunek NPK wynosi 1:1:1,5. Nie należy używać 
nawozów zawierających chlorki, gdyż są one szkodliwe 
dla czosnku. Zaleca się podczas pielęgnacji czosnku usu-
wać pędy kwiatostanowe, dzięki czemu zwiększa się tym 
samym plon nawet o ok. 30%.

Zbiór czosnku należy rozpocząć, gdy ponad połowa 
czosnku na plantacji ma załamany szczypior lub u odmian 
wytwarzających kwiatostany objawem dojrzałości główek 
jest całościowe zasychanie liści. Czosnek należy wykopać 
w odpowiednim terminie. Czosnek, który zostanie wyko-
pany za późno będzie się źle przechowywał, główki mogą 
się rozsypywać, ząbki słabo okryte łuską będą bardziej po-
datne na choroby.

Czosnek od wielu wieków cieszy się opinią wspaniałego 
środka leczniczego. Posiada przede wszystkim właściwości 
bakteriobójcze – dzięki zawartości związku allina niszczy 
liczne bakterie, wirusy, grzyby i drożdże. Zabija też lub 
obezwładnia pasożyty jelitowe. Zwiększa wydzielanie so-
ków trawiennych, pobudza wydzielanie żółci, przeciwdzia-
ła nadmiernej fermentacji w jelitach, ułatwia przyswajanie 
składników pokarmowych, a także obniża cholesterol i po-
ziom tłuszczów we krwi. Może być on zjadany jako świeży, 
suszony, sproszkowany lub w kapsułkach. Jednak najwięcej 
substancji aktywnych znajduje się w świeżo rozdrobnionym 
czosnku. Poddany obróbce termicznej traci właściwości 
bakteriobójcze, jednak nadal działa grzybiczobójczo i jako 
antyutleniacz. Ząbki czosnku spożywane systematycznie 
działają na organizm jak naturalny antybiotyk.

Malwina Krzemień
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Fot. M. Rząsa
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Ogród przed zimą
Zimą ogród nie „śpi”, lecz „drzemie” i dlatego nie możemy 
zostawić go samemu sobie. Pogodne dni i mroźne noce 
stwarzają niebezpieczeństwo przemarzania roślin oraz 
pękania kory, dlatego musimy temu przeciwdziałać.

P rzy sprzyjającej pogodzie ogród 
przed mrozem należy zabezpie-

czyć na przełomie października i li-
stopada. Odpowiedni czas jest wtedy, 
gdy temperatura spada do około 0°C. 

Wokół pni drzew i wokoło krze-
wów usypujemy kopczyki ziemne. 
Glebę przed utratą wilgoci i zamar-
znięciem chroni ściółka z liści, kory, 
trocin lub torfu. Do otulenia roślin 
można wykorzystać tekturę, słomę 
lub białą agrowłókninę ze względu 
na właściwości przepuszczania światła                        
i wilgoci (natomiast nigdy nie stosuje-
my czarnej agrowłókniny służącej do 
zapobiegania rozwojowi chwastów). 

Mokry i ciężki śnieg może połamać 
gałęzie, dlatego po obfitych opadach 
należy go otrząsnąć i odgarnąć pod 
drzewa, krzewy i miejsca, gdzie znaj-
dują się byliny, tworząc dodatkową 
okrywę ochronną. 

Starajmy się nie udeptywać zaśnie-
żonych trawników, ponieważ wtedy 
tworzy się lodowo-śniegowa skorupa, 
która sprzyja rozwojowi pleśni śnie-
gowej, a pod zamrożonym śniegiem 
powstają w runi brunatne plamy. 

Rozwiązanie Krzyżówki KRUS          
z nr 170 (Sierpień 2015)

Hasło: „Bezpiecznie na wsi”
Nagrody otrzymują:

1. Kornelia Minkowska, Turzynek,
2. Katarzyna Korzeniewska, Dobre,
3. Michał Kotlarz, Krzywosądz,
4. Barbara Szomszor, Drzycim,
5. Barbara Kopeć, Perkowo.

Gratulujemy!

Uciążliwe ziemiórki
W uprawie roślin ozdobnych częstym 
problemem jest obecność szkodników. Kiedy 
w mieszkaniu pojawią się muszki o niewielkich 
rozmiarach i delikatnej budowie, wyglądem 
przypominające muszki owocówki, ale latające 
w pobliżu doniczek z kwiatami – oznacza to, że 
prawdopodobnie zamieszkały w nich ziemiórki.

Jak rozpoznać atak ziemiórek?

Ziemiórki zaliczane są do mu-
chówek. Występują w szklarniach, 
mieszkaniach, ogrodach, zaroślach, 
lasach – czyli głównie tam, gdzie jest 
wilgotne podłoże. Obecność ziemió-
rek łatwo zauważyć. Wokół zaatako-
wanej rośliny latają małe (2–4 mm) 
muszki, natomiast w ziemi zauważal-
ne są niewielkie (do 7 mm), białe lub 
szkliste larwy. Dorosłe ziemiórki żyją 
kilka dni, larwy do około miesiąca. 
Najczęściej gromadzą się w górnej 
warstwie podłoża. Żerowanie szkod-
nika na roślinie można zauważyć po 
żółknięciu liści.

się materią organiczną 
bądź znajdującymi się 
w podłożu grzybami                
i glonami.

Gdy ziemia w do-
niczkach za bardzo 
przesycha, brak wil-
goci powoduje, że lar-
wy ziemiórek szukają 
pożywienia z dużą za-
wartością wody. Wtedy 
owady zaczynają żero-
wać na korzeniach oraz 
szyjce korzeniowej, co 
może doprowadzić do 
śmierci kwiatka.

owadów, aby zamknąć ich cykl ży-
ciowy. Głównym sposobem walki                             
z ziemiórkami jest mycie podstawek 
doniczek oraz przecieranie miejsc,                   
w których stoją doniczki.

W celu likwidacji dorosłych owa-
dów można wykorzystać żółte tablicz-
ki lepowe, do których ziemiórki się 
przykleją. Można zastosować również 
żółte pojemniki wypełnione wodą                                               
z dodatkiem płynu do naczyń i octu 
jabłkowego oraz żółtego barwnika, 
np. kurkumy. Należy je rozstawić po-
między doniczkami. Żółty kolor oraz 
zapach octu zwabią szkodniki, które 
utopią się w cieczy. Można również 
wykorzystać rośliny owadożerne (np. 
rosiczki), które będą zjadać dorosłe 
osobniki.

Natomiast w celu zwalczenia larw 
można podlewać ziemię napara-
mi, np. z czosnku, tytoniu, skrzypu                                         
i pokrzywy. Warto również na ziemi                                   
w doniczce położyć kawałek jabł-
ka lub płaskie plasterki surowego 
ziemniaka miąższem do dołu. Larwy                             
z przesuszonej ziemi powędrują                             

Żółta tablica lepowa

Pojemnik ze złapanymi muszkami

w kierunku wilgotnego produktu                           
i wnikną w niego. Następnie co 2 dni 
należy zabrać owoc/warzywo i wyrzu-
cić je z wraz larwami.

Aby ograniczyć występowanie zie-
miórek, nie należy przelewać roślin                  
i nie zostawiać wilgotnej ziemi w do-
niczkach. Ponieważ larwy żywią się 
przede wszystkim składnikami zawar-
tymi w górnej części podłoża, należy 
tak nawadniać rośliny, aby pozwolić 
wierzchnim warstwom przeschnąć 
przed następnym podlaniem.

Jeśli metody naturalne nie przyno-
szą rezultatów przy usuwaniu larw, 
można zastosować preparaty chemicz-
ne przeznaczone dla użytkowników 
nieprofesjonalnych, np.:

n deltametryna – 15 g (Decis Ogród 
015 EW),

n acetamipryd – 5 g (Polysect Długo 
Działający 005 SL).
Ziemię w zainfekowanej doniczce 

należy podlać roztworem dwukrotnie, 
w odstępie 14 dni.

Oprócz środków chemicznych                        
w formie roztworu można umieścić 
w podłożu specjalne pałeczki zwalcza-
jące szkodniki z zawartością składni-
ków nawozowych, które dodatkowo 
wzmocnią roślinę.

Zapobieganie

Aby uchronić się przed atakiem 
ziemiórek, najprościej jest stosować 
działania profilaktyczne. Owady mogą 

Zimową porą ogród nie musi wy-
glądać szaro i ponuro. Ogromny wy-
bór gatunków roślin zimozielonych 
umożliwia wprowadzenie dekoracyj-
nych drzew i krzewów, na których 
po opadnięciu liści ukazują się piękne 
jaskrawe owoce. Do najpopularniej-
szych roślin z kolorowymi owocami 
do naszego zimowego ogrodu na-
leżą: berberys, dzika róża, golteria, 
głóg dwuszyjkowy, irga, jarząb po-
spolity, jabłoń ozdobna, kalina kora-
lowa, śnieguliczka biała. Większość 
tych owoców to doskonały pokarm 
dla ptaków, więc sadząc takie rośliny                                 
w ogrodzie zapewniamy sobie towa-
rzystwo skrzydlatych przyjaciół, na-
szych sprzymierzeńców w walce ze 
szkodnikami. 

Zimą dokarmiamy ptaki, które 
odwdzięczą się za opiekę wyjadając 
insekty. Kiedy przyjdą ostre mrozy, 
warto wstawić do ogrodu karmnik. 
Aby pomóc ptakom przetrwać ten 
okres, możemy również pozostawić 
zaschnięte części nadziemne bylin oraz 
roślin jednorocznych, które zawiązały 
nasiona. Rośliny te szczególnie ładnie 

zostać sprowadzone do domu wraz                              
z nowymi roślinami – w tym przypadku 
ważna jest ich kwarantanna. Natomiast 
przed sadzeniem roślin warto odpo-
wiednio przygotować i odkazić ziemię 
(np. poprzez wyparzenie w piekarniku).

Skuteczne zwalczanie ziemiórek 
wymaga zastosowania się do wielu 
zasad, począwszy od wyboru właści-
wego podłoża, odpowiednio prowa-
dzonej uprawy aż do bezpośrednich 
metod zwalczania, zarówno natural-
nych, jak i chemicznych. Najważniej-
sza jest prewencja, monitoring oraz 
systematyczność.

Anna Drzewińska, Anna Sawicka-Muchewicz
Fot. A. Sawicka-Muchewicz

Kujawsko-Pomorski                                         
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

prezentują się zmrożone i pokryte 
śniegiem, a ptaki wyłuskują z nich 
nasionka oraz poszukują zimujących 
larw owadów.

Małgorzata Kawula
Kujawsko-Pomorski                                          

Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Fot. L. Piechocki

Szkodliwość ziemiórek

Dorosłe owady nie stanowią bezpo-
średniego zagrożenia dla roślin, mogą 
jedynie uszkadzać dolne liście. Szko-
dę wyrządzają przede wszystkim lar-
wy, które odżywiają się rozkładającą 

Zwalczanie

Zwalczanie ziemiórek najprościej 
zacząć od metod naturalnych, a do-
piero, gdy te zawiodą – sięgnąć po 
środki chemiczne. Należy pozbywać 
się zarówno larw, jak i dorosłych
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Konkurs fotograficzny 
„My i zwierzęta”
Przedstawiamy Państwu kolejne fotografie 
nadesłane na nasz konkurs. 

Z djęcia przesłała pani Anna Szada-Borzyszkowska           
z Witowa, gmina Bytoń. Na zdjęciach syn Filip (2 lat-

ka) podczas pierwszego spotkania z konikiem, w otoczeniu 
kur na podwórku u dziadków i z ukochanym psem Dżekim.




