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W gospodarstwie zawsze były 
uprawiane truskawki – z dumą 

opowiada gospodarz – wynikało to                      
z jakości gleb i powierzchni gospodar-
stwa. W 1984 r. w momencie prze-
jęcia gospodarstwo liczyło 14,63 ha, 
obecnie razem z dzierżawami zajmu-
je 99 ha. Przeważają gleby klasy IVa                                                     
i IVb, o dużej mozaikowatości, według 
gospodarza bardzo dobre do uprawy 
truskawek.

Produkcja szkółkarska rozpoczęła 
się od pozyskania sadzonek z 25 arów 
plantacji truskawek na potrzeby wła-
sne. Podziw znajomych nad jakością 
i zdrowotnością plantacji po posa-
dzeniu, korzystne warunki do upra-
wy oraz wielolotnie doświadczenie                                                        
w produkcji truskawek zadecydowa-
ły o rozpoczęciu produkcji sadzonek. 

Powierzchnia gospodarstwa i dzier-
żaw zapewnia uprawę w dobrym dla 
truskawek płodozmianie. Do tej pory 
nie było konieczności chemicznego 
odkażania gleby. Stosowane były pło-
dozmiany ograniczające występowa-
nie nicieni. W poplonach przemien-
nie stosowane były: gorczyca sarepska, 
brachina i rzepak odmiany Nelson. 
Bardzo dobre efekty zwalczające ni-
cienie obserwowano po zastosowaniu 
w plonie głównym aksamitki, jednak 
uprawa ta była kosztowna i trudna 
do właściwego jej przeprowadzenia z 
uwagi na problemy z równomiernym 
wysiewem nasion. 

Materiał mateczny do namnaża-
nia roślin truskawek pozyskiwany 
jest od hodowców odmian, po pod-
pisaniu umów. Umowa taka wiąże się 

z jednorazową opłatą licencyjną, któ-
rej cena ustalona jest z góry i do tej 
pory wynosiła od 5 do 15 tysięcy za 
jedną odmianę. Uiszczane są również 
opłaty „royalty”, związane z ilością 
sprzedanych sadzonek. Asortyment 
produkowanych sadzonek to wynik 
ciągłego doboru przez właścicieli „do-
brych” odmian (m.in. wyróżniających 
się smakiem), odpowiadających po-
trzebom rynkowym, jak i zawartych 
umów. Według szkółkarza, nie są to 
łatwe sprawy i wymagają długoter-
minowego planowania. Kluczowa jest 
relacja kosztów pozyskania i utrzyma-
nia odmiany do rozmnażania do moż-
liwości produkcji i sprzedaży sadzo-
nek z gospodarstwa. W asortymen-
cie odmian szkółki pana Niewczasa 
znajdują się między innymi odmiany: 
‘Elkat’, ‘Elsanta’, ‘Elsariusz’, ‘Gran-
darosa’, ‘Hokent’, ‘Honeoye’, ‘Kent’, 
‘Markat’, ‘Pandora’, ‘Panon’, ‘Polka’, 
‘Selva’, ‘Senga Sengana’.

Corocznie w gospodarstwie zakła-
da się mateczniki na powierzchni 10–                           
–12 ha. Przygotowanie gleby pod ma-
teczniki jest jednym z ważniejszych 
zabiegów umożliwiających pozyska-
nie zdrowych i dobrze wyrośniętych 
sadzonek. Przed wysadzeniem roślin 
matecznych wykonuje się ogrodni-
cze analizy glebowe i w zależności od 
ich wyników uzupełnia się składni-
ki pokarmowe i koryguje pH gleby. 
Zazwyczaj stosuje się potas w formie 
siarczanu potasu w ilości do 300 kg/ha                                    
i do 100 kg/ha nawozów fosforowych.                                                                      
Z nawozów azotowych stosowane są            
w zależności od potrzeby: saletra wap-
niowa, saletrzak i mocznik. W ostat-
nich czasach producent przekonał się 
do nawozów z firmy Timac AGRO Pol-
ska. Stosuje Feriactyl Starter oraz Friti-
leader Vital 954. Feriactyl Starter sto-
sowany jest w początkowej fazie wzro-
stu. Zdaniem producenta, stymulując 
rozwój systemu korzeniowego wpływa 
na lepsze ukorzenienie się młodych ro-
ślin, poprawia przyswajalność składni-
ków pokarmowych i wzmacnia rośliny. 
Natomiast Fritileader Vital 954, który 
jest stosowany podczas całego okresu 
wegetacji gwarantuje wysoką jakość 
uzyskiwanych sadzonek.

Do ochrony roślin przed choro-
bami i szkodnikami stosowane są 

preparaty zarejestrowane w progra-
mie ochrony roślin. Gospodarz uwa-
ża, że obecnie nie ma większych pro-
blemów z utrzymaniem bardzo dobrej 
zdrowotności produkowanych sadzo-
nek, chociaż liczba środków chemicz-
nych dozwolonych do wykorzystania 
w ramach uprawy truskawek jest co-
raz bardziej ograniczona.

Bardzo duży nacisk kładzie się                             
w gospodarstwie na spełnienie wyma-
gań związanych z kwalifikacją produk-
cji sadzonek truskawek. Tu producent 
ściśle współpracuje z pracownikami 
IORiN oddziału w Tucholi dostoso-
wując się do wymogów zawartych 
w przepisach dotyczących jakości sa-
dzonek.

W planowaniu rozmieszczenia plan-
tacji zachowana jest 50-metrowa izola-
cja przestrzenna dla roślin dziko żyją-
cych i uprawianych z rodzaju Fragaria 
spp. i 3-metrowe odstępy między po-
szczególnymi odmianami. Przed zało-
żeniem plantacji matecznej pobierane 
są próby glebowe wykluczające wystę-
powanie groźnych dla truskawek cho-
rób i szkodników, szczególnie nicieni. 
W ramach kwalifikacji odbywają się 
dwie oceny plantacji na obecność orga-
nizmów kwarantannowych, przy dru-
giej wykonywanej w sierpniu pobiera 
się próby na występowanie Phytoph-
thora fragariae. Do rozmnażania prze-
znacza się sadzonki w stopniu kwa-
lifikacji Elita 1 (E1) lub Elita 2 (E2),                                                                      
w zależności od odmiany. Sadzonki 
pozyskuje się z roślin matecznych przez 

Zielone sprzedawane są w klasie A                       
o średnicy korony powyżej 10 mm                       
i B 6–10 mm. Natomiast sadzonki Fri-
go oferowane są według średnic koro-
ny A – 10–15 mm, A+ – 15–20 mm, 
A++ – ponad 20 mm oraz B – 8–                
–10 mm.

Odbiorcami sadzonek są zarówno 
plantatorzy truskawek, jak i klienci 
indywidualni (amatorzy i działkow-
cy). Sprzedaż detaliczna stanowi do-
bre uzupełnienie sprzedaży hurto-
wej, która stanowi trzon działalności 
szkółki. Ważną rolę pełni jej obecność                                 
w internecie: strona internetowa, blog 
i newsletter. Pozwalają one osobom 
poszukującym dobrego materiału na-
sadzeniowego poznać firmę, uzyskać 
informacje o dostępnych odmianach, 
jakości sadzonek, instrukcje jak pra-
widłowo założyć i prowadzić plan-
tację truskawek oraz nawiązać dalszy 
kontakt.

Dużym zagrożeniem w produk-
cji sadzonek truskawek jest coraz 
większy problem ze znalezieniem 

Z wizytą w szkółce 
w Wielowiczu
Siedziba gospodarstwa położona jest poza miejscowością, 
ale tablice reklamowe pomogły trafić na miejsce. Pan 
Józef Niewczas, właściciel gospodarstwa zaprosił nas do 
biura na krótkie spotkanie, w którym uczestniczyli też jego 
żona Krystyna i syn Jakub. 

Do przechowywania sadzonek zakupiono specjalistyczne chłodnie mogące pomieścić 
około 2 milionów sadzonek

jeden sezon po posadzeniu. W tym 
czasie prowadzona jest selekcja roślin, 
jak też usuwane są kwiatostany. Rośli-
ny mateczne po wykopaniu sadzonek 
pozostają na tym samym polu przez je-
den kolejny sezon stając się plantacją 
towarową truskawek.

Zbiór przeprowadza się ręcznie, 
przy użyciu wideł amerykańskich. Na-
stępnie sadzonki transportowane są 
do gospodarstwa, sortowane, wiązane                   
w pęczki po 25 i 50 szt. i układane                                                              
w wyściełanych skrzynkach i przecho-
wywane w temperaturze minus 2–3oC. 

Sadzonki z gospodarstwa sprzeda-
wane są jako Zielone i Frigo. Sadzonki 

Podstawową sprawą przy produkcji sadzonek truskawek jest zadbanie o ich zdrowotność 
poprzez precyzyjnie stosowaną ochronę roślin

pracowników. Praktycznie przez se-
zon potrzebnych ich jest 20–40.                                      
W przeszłości przez pewien okres cza-
su producent wspomagał się pracow-
nikami z Nepalu i Ukrainy. Jaki będzie 
kolejny sezon, czas pokaże. 

Tekst i fot. Małgorzata Kołacz
Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                            

Doradztwa w Minikowie

Właściciele szkółki na swojej plantacji
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K omisja Europejska przez dwa 
lata miała analizować skutki 

wprowadzenia zakazu oraz badać, 
na ile te substancje są szkodliwe dla 
pszczół. Niestety, zakaz ten przedłu-
żono o kolejny rok. Była możliwość 
wnioskowania o uchylenie zaka-
zu stosowania zapraw insektycydo-
wych zawierających neonikotynoidy 
na okres nieprzekraczający 120 dni 
i wprowadzenie do obrotu środków 
ochrony roślin w celu ograniczonego 
i kontrolowanego stosowania, jednak 
Polska z tego nie skorzystała. Decy-
zja ta dotkliwie dotyka producentów 
rzepaku, którzy najczęściej korzysta-
li z materiału siewnego zaprawiane-
go tymi substancjami. Najgorsze jest 
to, że zaprawy zawierające substancje 
czynne z grupy neonikotynoidów nie 
mają obecnie żadnych zamienników,                            

a więc do ochrony rzepaku trzeba 
używać mniej skutecznego, droższego                           
i bardziej szkodliwego dla środowiska 
opryskiwania nalistnego.

Tegoroczna jesień jest (do momentu 
oddania miesięcznika do druku) niety-
powa, sucha i upalna, dlatego śmiet-
ka prawdopodobnie będzie groźna                              
w październiku.

Bogatsi o dwuletnie doświadczenie 
plantatorzy rzepaku muszą być czujni         
i często lustrować plantacje. Przy obec-
nie stosowanej, rzadszej obsadzie ro-
ślin nie można sobie pozwolić na wy-
padanie siewek już na początku wege-
tacji. Również przepisy integrowanej 
ochrony roślin zobowiązują rolników 
do monitorowania nalotów szkodni-
ków i ich liczebności, gdyż dopiero 
na podstawie tych obserwacji można 
niszczyć je chemicznie. Zgodnie z ideą 

integrowanej ochrony do ograniczenia 
nalotów szkodników należy przystą-
pić już wcześniej, poprzez prawidłową 
uprawę gleby, właściwy płodozmian, 
izolację przestrzenną od innych ro-
ślin kapustowatych, odpowiednio 
długą przerwę w uprawie na tym sa-
mym polu, terminowy wysiew nasion                                                       
z ewentualnie zwiększoną normą wy-
siewu oraz siew odmian mieszańco-
wych, które zazwyczaj na początku 
wegetacji silnie rosną i dzięki temu 
lepiej regenerują uszkodzenia spowo-
dowane przez owady. 

W monitorowaniu na-
lotów owadów szkodli-
wych na rośliny rzepa-
ku mogą pomóc żółte 
naczynia, których liczba 
zależy od wielkości plan-
tacji. Stawia się je bezpo-
średnio po wschodach,                                   
w odległości przynajmniej 
20 m od brzegu pola. Na-
czynia wypełnione wodą 
i płynem zmiękczającym 
należy kontrolować czę-
sto i systematycznie. Do 
obserwacji muchówek 
śmietki kapuścianej wy-
korzystuje się także pu-
łapki feromonowe, które 
pozwalają na precyzyjne 
określenie nalotu szkod-
nika. Można też korzystać 
z dostępnych systemów 

sygnalizacji zagrożenia. Każda infor-
macja z zewnątrz to sygnał, że trzeba 
dokładnie zlustrować plantację. Dobre 
rozpoznanie szkodników i ich nalo-
tów umożliwi skuteczne wykonanie 
zabiegów ochronnych.

Śmietka kapuściana jest szarą mu-
chówką o długości 5–6 mm, z ciem-
nymi szczecinkami i czerwoną plam-
ką na srebrzystobiałym czole. Sami-
ce mają żółty odcień ciała i skrzydeł,                                    
a samce odróżniają się kępką szczeci-
nek na udach trzeciej pary nóg. Owa-
dy te dają w roku zazwyczaj trzy poko-
lenia, chociaż ze względu na przedłu-
żającą się jesień mogą wytworzyć na-
wet cztery pokolenia śmietek. Śmietka 
kapuściana żeruje na kapustowatych 
roślinach uprawnych (rzepak, gorczy-
ca biała, kapusta, brokuł, brukiew, rze-
pa ścierniskowa) oraz kapustowatych 

Śmietka nadal 
groźna dla rzepaku

Od 1 grudnia 2013 roku w krajach Unii Europejskiej 
wprowadzono zakaz stosowania trzech insektycydów 
z grupy neonikotynoidów. Efekt tego przepisu jest 
taki, że rzepak nie może być zaprawiany substancjami 
owadobójczymi z tej grupy.

dziko rosnących (rzodkiew świrzepa, 
tobołki polne, tasznik pospolity, gor-
czyca polna).

Larwy zimują w bobówce o długo-
ści około 7 mm w ziemi, na głębokości 
kilku lub kilkunastu cm. Na przełomie 
kwietnia i maja pojawiają się dorosłe 
osobniki. Po około tygodniu samica 
składa jaja przy szyjce korzeniowej ro-
śliny żywicielskiej lub w sąsiadujących 
z nią szczelinach w glebie. Beznogie, 
żółtobiałe larwy o długości 7–8 mm, 
bez wyraźnie wyodrębnionej głowy, 
zwężone ku przodowi, wylęgają się po 
upływie 4–8 dni od złożenia jaj. Żer 
rozpoczynają na korzeniach bocznych, 
a potem przenoszą się na korzenie 
główne i szyjkę korzeniową rośliny. 
Rozwój larw trwa 3–4 tygodnie, po 
czym następuje przepoczwarczenie 
w glebie i na przełomie lipca i sierp-
nia pojawia się drugie pokolenie. Dla 
młodego rzepaku najbardziej groźne 

Insektycydy zarejestrowane do zwalczania jesiennych szkodników w rzepaku ozimym w 2016 roku

Insektycyd Substancja czynna 
(grupa chemiczna)

Dawka, l/ha
pchełka 

rzepakowa
pchełka 
ziemna

mszyca 
kapuściana

gnatarz 
rzepakowiec

Agria-Deltametryna 2,5 EC deltametryna (P) 0,25 0,25 – –
Decis 2,5 EC deltametryna (P) 0,25 0,25 – –
Decis Mega 50 EW deltametryna (P) 0,15 0,15 0,15 0,15
Delta 50 EW deltametryna (P) 0,15 0,15 0,15 0,15
Khoisan 25 EC deltametryna (P) 0,25 0,25 – –
Patriot 100 EC deltametryna (P) 0,065 0,065 – –

Pyrinex Supreme 262 ZW chloropiryfos + beta-
cyflutryna (F+P) – – 1 –

Sparviero lambda-cyhalotryna (P) 0,075 0,075 – –

grupa chemiczna: F – fosforoorganiczne, P – pyretroidy

są larwy trzeciego pokolenia. Wrzesień 
i październik to okres intensywnego 
składania jaj przez śmietkę w rzepa-
ku. Najczęściej wybiera ona miejsca 
tuż przy szyjce korzeniowej. W zależ-
ności od temperatury po kilku dniach 
wylęgają się larwy, które wraz ze wzro-
stem schodzą w dół korzenia. Śmiet-
ki należą do jednych z groźniejszych 
szkodników rzepaku, gdyż larwy że-
rując w wydrążonych korytarzach                                                                          
w korzeniach i szyjce korzeniowej po-
wodują ciemne przebarwienia z nad-
gniłymi miejscami oraz zamieranie ko-
rzeni bocznych. W efekcie żerowania 
szkodnika rośliny mogą tracić turgor, 
żółknąć, a nawet zamierać. Uszkodzo-
na szyjka i korzenie są w słabej kon-
dycji, narażone na przemarznięcie                                                                        
w czasie zimy. Wiosną taki rzepak 
często wylega i wcześniej dojrzewa.

W momencie zaobserwowania na-
silenia śmietki w rzepaku ozimym 

należy wykonać chemiczny zabieg 
ochronny. Jednak ponieważ nie ma za-
rejestrowanych insektycydów do zwal-
czania śmietki, stosuje się insektycydy 
do zwalczania jesienią pchełki ziemnej 
i rzepakowej, gnatarza rzepakowca                                                                       
i mszycy kapuścianej, które ogranicza-
ją również liczebność dorosłych mu-
chówek śmietki kapuścianej. Stwier-
dzenie występowania w ciągu trzech 
kolejnych dni po jednej muchówce 
w żółtym naczyniu stanowi wartość 
progową i jest sygnałem do wykona-
nia zabiegu przeciwko śmietce. Należy 
także pamiętać, że pyretroidy działają 
najlepiej do 20°C, a związki fosforo-
organiczne stosuje się w temperaturze 
powyżej 15°C.

Tekst: Maria Sikora
Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                            

Doradztwa w Minikowie  
Fot. M. Rząsa

I nspekcja Weterynaryjna informu-
je, iż zgodnie z przepisami rozpo-

rządzenia (WE) nr 1069/2009 padła 
trzoda chlewna stanowi materiał ka-
tegorii 2. i podlega utylizacji w zakła-
dach utylizacyjnych kategorii 2. lub 1. 
W zakładach tych uboczne produkty 
pochodzenia zwierzęcego są przetwa-
rzane zatwierdzoną metodą, przebie-
gającą w odpowiedniej temperaturze, 
czasie i ciśnieniu. Powstała w ten spo-
sób mączka mięsno-kostna i tłuszcz są 
następnie spalane w zatwierdzonych 
spalarniach. Ten sposób zagospoda-
rowania padłych zwierząt powoduje 

unieszkodliwienie czynników zakaź-
nych i zapobiega przedostawaniu się 
patogenów do środowiska.

Istniejący w Polsce system dopłat 
z budżetu państwa dla zakładów 
utyliacyjnych odbierających od rol-
ników padłe zwierzęta powoduje, 
iż nie ponoszą oni kosztów zwią-
zanych z przekazywaniem padłych 
zwierząt do utylizacji. Wykaz tych 
zakładów działających w poszcze-
gólnych województwach oraz tele-
fony kontakowe do nich dostępne 
są na stronie internetowej Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Inspekcja Weterynaryjna informuje
Rolnictwa w zakładce „Pomoc kra-
jowa”.

Mając na uwadze powyższe istnie-
je całkowity zakaz grzebania padłych 
zwierząt gospodarskich. W przypadku 
stwierdzenia tego procederu Powia-
towy Lekarz Weterynarii ma prawo 
zastosowania kary pieniężnej w wy-
sokości od 3 000 do 11 0000 zł, co 
wynika z przepisów rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                          
z dnia 2 maja 2014 r.

Informacja przekazana przez Powiatowego                        
Lekarza Weterynarii
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O becna sytuacja w rolnictwie daje 
wyjątkowo dużo powodów do 

narzekania dla producentów. Wystar-
czy popatrzeć na ceny płodów rolnych 
chodźby takich, jak zboża, mleko… 
Dodatkowo niesprzyjające warunki 
atmosferyczne (susza, wymarznięcia 
i obecnie również niedobór wody), 
jakby tego było mało, to jeszcze coraz 
większe straty w uprawach spowodo-
wane przez powiększającą się popula-
cję dzików. Pewnie każdy z rolników 
mógłby jeszcze długo wymieniać… 
Krótko mówiąc jest to trudny czas, 
który wymaga odpowiednich dzia-
łań dla poprawienia rentowności go-
spodarstw. Żeby wynik ekonomicz-
ny był lepszy, to każdy wie, że należy 
zwiększać przychody i obniżać kosz-
ty. Niestety rolnik ma bardzo ograni-
czony wpływ na cenę sprzedaży swo-
ich produktów, czyli należy poszukać 
oszczędności w produkcji poprzez zni-
welowanie strat i obniżenie kosztów. 

Szczególne ważne przy produkcji 
mleka jest pozyskiwanie jak najwięk-
szej ilości i jak najlepszej jakości pasz 
objętościowych. Należy pamiętać, że 
produkcja mleka zaczyna się na polu. 
Karma dla krów, której podstawę sta-
nowi pasza objętościowa o wysokich 
parametrach białka i energii nie wy-
maga aż tak dużego uzupełnienia pa-
szą treściwą, którą trzeba zakupić poza 
gospodarstwem. Żeby uzyskać dużą 
ilość i dobrej jakości sianokiszonkę, 
siano czy kiszonkę, musimy spełnić 
szereg warunków związanych z upra-
wą roślin. Należy tu pamiętać, że 
punktem wyjścia i fundamentem dla 
uzyskania dobrych plonów jest odpo-
wiedni odczyn pH gleby. Szczególnie 
ważny w uprawie lucerny (6,8–7,5 
pH) czy innych wysokobiałkowych 
roślin na trwałych użytkach zielonych.

Nawóz organiczno-mineralny                 
OrCal® ma kilka właściwości bardzo 
istotnych i korzystnych dla upra-
wy roślin. Dzięki zawartości wapnia                                                                                 
w formie aktywnego hydratu (Ca(OH)2) 
szybko i trwale podnosi odczyn pH 

gleby. Dla większości upraw w Pol-
sce optymalny odczyn jest w zakre-
sie 6,5–7,2 pH. Niestety średnio pH                            
w naszym kraju jest na poziomie 4,8. 
A jaki Ty masz odczyn pH gleby Dro-
gi Czytelniku?... 

Kolejną pozytywną cechą OrCal®-u 
jest zawartość substancji organicz-
nej, dzięki której użyźniamy glebę, 
zwiększamy udział cennej próchnicy. 
Szczególne ma to znaczenie w cza-
sie suszy, gdyż poprawia możliwości 
zatrzymywania wody w glebie. Po-
przez organikę wprowadzamy do gle-
by azot (w tonie OrCal-u ok. 47 kg N) 
dostarczamy roślinom cennego fosfo-
ru w formie łatwo przyswajalnej (ok. 
2,5%), a także potas (ok. 1,1%) i wie-
le innych cennych makro- i mikroele-
mentów pochodzenia zwierzęcego tak 
bardzo potrzebnych dla prawidłowe-
go rozwoju roślin. OrCal® skutecznie 
odstrasza dziki!

A co sądzą rolnicy, którzy stosowa-
li OrCal®?

Pan Henryk Hamernik, hodow-
ca bydła mlecznego w ogólnej licz-
bie ponad 90 sztuk, posiada rów-
nież ok. 40 ha pól uprawnych. Go-
spodarstwo mieści się w wojewódz-
twie pomorskim, powiat chojnicki                                                 
w miejscowości Leśno Wybudowanie.                                            
W tej okolicy przeważają gleby lekkie 
o niskiej klasie bonitacyjnej. Pan Hen-
ryk podporządkował uprawę roślin 
pod potrzeby bydła mlecznego. Więc 

głównie uprawia użytki zielone, kuku-
rydzę i zboża. W marcu tego roku zde-
cydował się na zakup i zastosowanie 
nawozu OrCal® na łąkę kośną z dużą 
zawartością lucerny i koniczyny, którą 
zakładał w 2015 roku. Sąsiedztwo lasu 
sprzyja dzikom, mogły systematycznie 
odwiedzać i buchtować nowy użytek 
zielony, co również miało miejsce w la-
tach wcześniejszych. Od lat w okolicy 
jest duży problem ze szkodami spowo-
dowanymi przez dziki. Suchy ubiegły 
rok i mróz dodatkowo przyczyniły się 
do ubytków w uprawie, ogólnie łąka 
słabo przezimowała i wiosną trzeba 
było przesiewać  pole. Pan Hamernik 
postanowił  w tym roku wypróbować 
OrCal® i na razie zastosował na jed-
nej działce, żeby zobaczyć jaki będzie 
efekt. Po wysianiu nawozu w dawce 
ok. 0,5 t/ha (powierzchnia obsiana 
nawozem to ok. 10 ha, a łączna po-
wierzchnia działki to ok. 13 ha) pod 
koniec marca pan Henryk zaobser-
wował mniejszą „aktywność” dzików. 
Były widoczne ślady, ale nie ryły, taki 
stan miał miejsce do dnia mojej wizy-
ty tj. do 11 maja. Dziki przechodziły 
dalej na małą część pola, gdzie nie był 
wysiany OrCal® i na łąkę sąsiada. 

Na moje pytanie jakie widzi Pan 
efekty po wysianiu OrCal®-u i czy po-
leciłby Pan nasz nawóz? Pan Henryk 
spojrzał przekonująco na mnie i szcze-
rze odpowiedział: 

– Jeśli chodzi o działanie odkwasza-
jące i poprawę plonu to jeszcze jest za 

wcześnie, żeby coś konkretnie powie-
dzieć, gdyż jest za sucho, w ostatnich 
tygodniach bardzo mało padało. Nato-
miast co mogę stwierdzić z całą pewno-
ścią to na dziki działa. Widoczny efekt 
na dziś to taki, że dziki nie wchodzą                       
i nie ryją łąki. A efekt odkwaszający 
będzie lepiej widoczny, jak dobrze po-
pada deszcz.

Zapytałam też Pana Henryka co 
sądzi ogólnie o naszym nawozie i ja-
kie ma plany na przyszłość odnośnie 
OrCal®-u?

– Na początku miałem duże oba-
wy co do jakości, bo produkt dziwnie 
wyglądał, nowy, nieznany. Na pewno 
już dziś mogę polecić go w celu od-
straszania dzików. Planuję na przyszły 
rok zakupić ok. 10 t pod kukurydzę,                               
a w tym roku jeszcze może na pozosta-
łe łąki wysieję po pierwszym pokosie, 
warunek jest jeden – więcej deszczu.

Podobne problemy wynikające                              
z niedoboru deszczu są niestety wi-
doczne na większości pól w Polsce. 

Pan Jan Kłodziński, hodowca bydła 
mlecznego ze stadem podstawowym 
liczącym ponad 70 krów, a łącznie 
ponad 150 sztuk bydła, prowadzi go-
spodarstwo w miejscowości Niechorz, 
województwo kujawsko-pomorskie, 
powiat sępoleński. Ogólna powierzch-
nia uprawiana to ponad 90 ha, w tym 
56 ha stanowią użytki zielone. Pan Jan 
w marcu tego roku zdecydował się na 
zakup i zastosowanie nawozu OrCal® 
na swoje pola w celu poprawy odczy-
nu pH gleby i odstraszenia dzików. 
Zakupiony nawóz w ilości 24 t został 
wysiany na użytki zielone w dawce 
ok. 0,6 t/ha i w podobnej ilości  przed-
siewnie pod kukurydzę, a na zboża 
ozime pogłównie, jak i pod jęczmień 
jary w dawce ok. 1 t/ha. Pola w du-
żym stopniu graniczą lub są w bliskim 
sąsiedztwie z lasem, więc były często 
ryte przez dziki. Po wysianiu OrCal®-u 
problem dzików odszedł na dalszy 
plan, dziki po prostu dały spokój i na 
pola już nie wchodzą po to, żeby ryć, 
co najwyżej widać, że tylko przecho-
dzą dalej na sąsiednie. 

Zapytałam Pana Janka jak widzi 
sens stosowania OrCal®-u?

– Działanie odstraszające na dzi-
ki jest widoczne, ten nawóz na pew-
no działa odstraszająco. A jakie jest 

działanie odkwaszające, to niestety 
zbyt mało spadło deszczu, żeby moż-
na było coś więcej powiedzieć. Ale na 
polu z jęczmieniem wcześniej były wi-
doczne place z pożółkłymi roślinami, 
a po wysianiu OrCal®-u tych miejsc 
nie ma na polu, jest równo na całości 
zielony jęczmień, czyli – zadział na-
wóz (jęczmień jest bardzo wymagającą 
rośliną co do kwasowości gleby i lubi 
odczyn w okolicach 6,8 pH, jęczmień 
pokazuje gdzie jest kwaśna gleba, tam 
gdzie jest zbyt kwaśno to słabo lub                           
w ogóle nie rośnie).

Zapytałam też: Panie Janku, jakie 
ma Pan plany odnośnie OrCal®-u na 
przyszłość?

–  Myślę o założeniu lucernika, 
wcześniej nie uprawiałem lucerny,                           
a teraz chciałbym spróbować.

Mając tak silną broń w walce                              
z kwaśną glebą i jednocześnie z dzika-
mi, jaką jest OrCal®, uprawa lucerny 
staje się łatwiejszym wyzwaniem. Do-
bry lucernik, a tym samym tanie i bar-
dzo wartościowe białko jest dostępne 
dla każdego chcącego obniżyć kosz-
ty produkcji mleka. Chcieć to móc.                               
Z OrCal®-em jest łatwiej.

Pan Mariusz Nawrocki prowadzi 
gospodarstwo rolne w miejscowości 
Surzyki Wielkie w powiecie ostródz-
kim, województwo warmińsko-ma-
zurskie. Zdecydował się na uprawę 
grochu z przeznaczeniem na materiał 
siewny. Jak wiemy groch jest bardzo 
wymagającą rośliną, jeśli chodzi o od-
czyn pH gleby, podobnie jak lucerna 
lubi poziom ok. 7,0 pH. Przed wy-
sianiem OrCal®-u odczyn pH gleby 

był bliski 6,0. Działka bezpośrednio 
graniczy ze ścianą lasu, a w okoli-
cy sporo zarośniętych, podmokłych 
terenów, czyli raj dla dzika. Działka                                       
o powierzchni 12 ha została wzboga-
cona nawozem w dawce ok. 0,8 t/ha, 
a następnie uprawiona pod zasiew 
grochu. OrCal® został dość intensyw-
nie wymieszany z glebą, talerzowanie                      
i później agregat z siewnikiem. 

Na moje pytanie jak wygląda pole                                                                              
z grochem? Pan Mariusz odpowiedział:

– Liczyłem na to, że będzie efekt 
odstraszania dzików, ale nie spodzie-
wałem się, że aż tak skutecznie je znie-
chęci do żerowania po polu grochu. Są 
ślady, że wychodziły z lasu, ale nie ma 
śladów rycia. Dodatkowo obawiałem 
się, gdyż część nasion było zbyt płytko 
posianych i miejscami były wręcz wi-
doczne na powierzchni. Mimo wszyst-
ko zdołały również zakiełkować. Zaob-
serwowałem również lepszą strukturę 
gleby, bardziej gruzełkowatą. 

Można by tu przytaczać bardzo 
dużo pozytywnych doświadczeń                                  
i spostrzeżeń, gdyż grupa zadowolo-
nych klientów w całym kraju rośnie                           
z sezonu na sezon. Najbliższą okazją 
na sprawdzenie działania nawozu Or-
Cal jest jeszcze obecna wiosna, moż-
na wysiać po pierwszym pokosie na 
łąki czy też po drugim, jak również 
pod nowo zakładane użytki zielone, 
szczególnie zachęcam do stosowania 
OrCal®-u na lucernę. 
A Ty Drogi Czytelniku jakie masz                
plany odnośnie OrCal®-u?...

Weronika Baldys
Kontakt: w.baldys@orcal.pl; tel. 661 618 191

OrCal® nawóz organiczno-mineralny 
to skuteczne narzędzie w walce o lepszy 
wynik ekonomiczny gospodarstwa 
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Pan Michał wraz z teściem Marianem w czasie I pokosu lucerny uprawianej na nawozie 
OrCal®

mailto:w.baldys@orcal.pl
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P rzyjmuje się, że od lochy winno 
odsadzać się od 28–30 prosiąt 

rocznie, a przyrosty dzienne tuczni-
ków od 20–90 kg nie powinny być 
niższe niż 700 g przy zużyciu paszy na 
1 kg przyrostu 2,5–2,7 kg. Realizacja 
tego niełatwego zadania produkcyjne-
go jest uzależniona w głównej mierze 
od potencjału genetycznego świń i ich 
dobrego stanu zdrowotnego. Ochro-
na  zdrowia świń to nic innego jak 
ochrona produkcji, a tym samym za-
sadniczy warunek opłacalności cho-
wu. Prawidłowo realizowana ochro-
na zdrowia świń odbywa się poprzez 
ochronę dobrostanu i bioasekurację,                                            
a jeżeli te dwa elementy postępowania 
są niewystarczające to również poprzez 

postępowanie profilaktyczne i/lub te-
rapeutyczne.  

Prace hodowlano-selekcyjne do-
prowadziły do powstania licznych 
ras świń charakteryzujących się                                                          
w porównaniu z rasami prymitywny-
mi, dużymi walorami produkcyjnymi 
ale równocześnie małymi zdolnościa-
mi adaptacyjnymi, a zatem dużymi 
wymaganiami bytowymi w zakresie 
środowiska. Oznacza to, że nawet 
nieznaczne odchylenia od normy                                                     
w zakresie warunków środowisko-
wych mogą doprowadzić do zabu-
rzeń w chwiejnej równowadze fizjo-
logicznej ich ustroju, spadku odpor-
ności i łatwego powstania procesu 
chorobowego. Należy również mieć 

na uwadze fakt, że świnie już z natu-
ry posiadają niesprawną termoregu-
lację i wysoce labilny układ krążenia,                          
a ich przewód  pokarmowy osiąga peł-
ną sprawność anatomiczną i fizjolo-
giczną dopiero w 5–7 miesiącu życia.                                      
Z tych względów oczywiste jest, że ni-
skie wyniki produkcyjne uzyskiwane 
przez gospodarstwa specjalizujące się 
w produkcji trzody chlewnej, wynika-
ją przede  wszystkim z niekorzystnych 
warunków środowiskowych, prowa-
dząc zawsze do wystąpienia licznych 
schorzeń i upadków świń. Straty to-
warzyszące chorobom świń to ni-
skie przyrosty masy ciała, zaburzenia                                                                   
w rozrodzie, trudności w odchowie 
młodzieży, duże wydatki na leki, 
zwiększone nakłady pracy ludzkiej. 

Jest sprawą bezsporną, że wyniki 
produkcyjne takie jak: ilość urodzo-
nych i odchowanych prosiąt, masa 
ciała przy urodzeniu i odsadzeniu, 
przyrosty dzienne i wykorzystanie 
paszy, wydajność rzeźna i wskaźniki 
rozrodcze są w głównej mierze wa-
runkowane czynnikami środowisko-
wymi i technologicznymi, jakkolwiek 
nie wyklucza się również i przyczyn 
natury genetycznej. 

Środowisko ferm trzody chlewnej 
jest pojęciem bardzo szerokim i rozu-
miane jest jako: 
n Zespół fizycznych, chemicznych               

i biologicznych czynników mikro-
klimatu budynku (temperatura                           
i wilgotność powietrza, ruch powie-
trza i ochładzanie bioklimatyczne, 
promieniowanie słoneczne, oświe-
tlenie, zapylenie, zanieczyszczenie 
bakteryjne powietrza).

n Zespół czynników żywieniowych: 
system utrzymania (grupowe, in-
dywidualne, pastwiskowe), rodza-
je kojców, rodzaje podłóg, system 
żywienia itp.

n Zespół czynników fagicznych –
wartość odżywcza i stan higienicz-
ny paszy.

n Środowisko socjalne – zespół inte-
rakcji zachodzących między osobni-
kami w określonej populacji zwie-
rząt, a także właściwy stosunek ho-
dowcy do zwierzęcia.

Prof. Roman Kołacz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Fot. M. Rząsa

Efekty zależą od nas 

Opłacalność produkcji trzody chlewnej jest możliwa jedynie 
wtedy, gdy uzyskiwane wskaźniki produkcyjne są zbliżone 
do potencjalnych możliwości genetycznych. Aby to uzyskać 
trzeba stworzyć optymalne warunki środowiskowe. 
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B ehawior jest pojęciem ujmującym wzorzec działania, 
występujący u zwierząt instynktownie lub dobrowol-

nie. Bydło posiada swoje naturalne dobowe wzorce zacho-
wań, których znajomość dostarcza informacji niezbędnych 
do udoskonalania strategii żywieniowych, pozwala moni-
torować zdrowotność oraz informuje o zdolnościach ada-
ptacyjnych zwierząt do nowych warunków środowiska.

Bardzo ważnym aspektem dobrostanu jest żywienie. Do 
najważniejszych czynników determinujących behawior ży-
wieniowy należą czynniki osobnicze, takie jak: masa ciała, 
wiek, rasa, status fizjologiczny oraz indywidualne cechy 
zwierzęcia. Natomiast do głównych czynników środowi-
skowych zalicza się: system żywienia, dostępność, rodzaj 
oraz jakość podawanej paszy.

Pobranie paszy jest regulowane na trzech poziomach fi-
zjologicznych (gębowo-gardłowym, żwaczowym i metabo-
licznym). Wielkość pobrania pasz oraz parametry behawio-
ru żywienia są efektem interakcji na tych trzech poziomach. 
Zwierzęta nie mają wrodzonej zdolności rozpoznawania 
potrzebnych im składników odżywczych. Preferencje po-
karmowe kształtują się na podstawie prób i doświadczeń. 

Dopiero odpowiedź organizmu po strawieniu paszy decy-
duje o preferencjach pokarmowych.

Intensyfikacja produkcji spowodowała zamknięcie zwie-
rząt na określonej przestrzeni oraz zastosowanie efektyw-
niejszych systemów grupowego żywienia, jak TMR czy 
PMR. W wyniku czego aktywność żywieniowa bydła jest 
mocno związana z porą podawania i dostępnością. Bydło 
w warunkach naturalnych poświęca więcej czasu w ciągu 
doby na poszukiwanie zróżnicowanego pokarmu.

Zróżnicowanie osobnicze w stadach bydła jest nadal 
wysokie. Dlatego też zaspokojenie indy-
widualnego zapotrzebowania zwierząt na 
składniki mineralne w systemach inten-
sywnego grupowego żywienia może być 
problematyczne. Pobranie odpowiednich 
ilości składników mineralnych ma zasad-
nicze znaczenie dla zdrowia, wzrostu i roz-
woju oraz optymalnej produkcji mleka. 
Niedobory w żywieniu mineralnym mogą 
prowadzić do zwiększonej zachorowalno-
ści zwierząt, spadku produkcji mleka, pro-
blemów reprodukcyjnych oraz pogorsze-
nia rozwoju i wzrostu zwierząt. 

Chęć uzupełnienia dawki pokarmowej 
pobranej przy stole paszowym w składni-
ki mineralne motywuje bydło do poszuki-
wania ich w otoczeniu. Przykładem tego 
mogą być nietypowe zachowania, takie 
jak: zlizywanie ścian, legowisk, elementów 
wyposażenia czy też rozrobionego środka 
do kąpieli racic.

Aby uniknąć kosztownych problemów 
wynikających z niedoborów mineralnych, dobrym roz-
wiązaniem jest podanie zwierzętom minerałów w formie 
lizawek, które nie zawierają substancji nęcących. Wów-
czas bydło pobiera składniki mineralne na zasadzie samo-
regulacji – w wyniku indywidualnego zapotrzebowania. 
Dodatkowym atutem formy lizawki jest to, iż powoduje 
zwiększenie wydzielania śliny, która stanowi bardzo istot-
ny mechanizmem przeciwdziałający zakwaszeniu żwacza. 
Zawiera dwuwęglany oraz fosforany sodu i potasu, któ-
re neutralizują LKT, tym samym buforuje odczyn żwacza.

Świetnym rozwiązaniem zaspokojenia indywidualnych 
potrzeb zwierząt jest specjalistyczna linia bloków mineral-
nych Calseabloc, której działanie opiera się na mechani-
zmie samoregulacji u bydła. Zastosowanie tego typu blo-
ków pozwala na ekspresję naturalnych zachowań zwierząt, 
a co za tym idzie zmniejszenie stresu oraz polepszenie ich 
dobrostanu i zdrowotności. Minerały zbilansowane dla 
określonych grup produkcyjnych stanowią idealne uzu-
pełnienie dawki pokarmowej.

dr inż. Natalia Puzio, Agencja Jatrejon  
Fot. L. Piechocki

Behawior żywieniowy 
Nowoczesne rolnictwo nastawione jest 
na maksymalizowanie zysku. W hodowli 
nie odniesie się jednak sukcesu bez 
zapewnienia zwierzętom odpowiednich 
warunków. W ostatnich latach ze względu 
na wzrost intensyfikacji produkcji 
zwierzęcej, szczególną uwagę należy 
poświęcić zapewnieniu dobrostanu 
w chowie i hodowli bydła.  

ŚRODEK OWADOBÓJCZY

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje  
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  
oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

Podwójny cios 
w szkodniki 
rzepaku!

Czy wiesz, że...
Inazuma  (jap. ) – to błyskawica 
pojawiająca się w czasie burzy. 

Błyskawiczne i długotrwałe 
działanie dzięki połączeniu  
2 substancji czynnych 

Lambda-cyhalotryna błyskawicznie uśmierca szkodniki, 
acetamipryd działa długo, zwalczając szkodniki nalatujące 
na plantację po zabiegu.

Brak konieczności  
powtarzania zabiegu

JEDNYM ZABIEGIEM chronisz rzepak od początku  
wegetacji aż do rozpoczęcia kwitnienia.

Niezawodność w każdych 
warunkach pogodowych

Skuteczne działanie w szerokim zakresie  
temperatur (już od 5°C) i odporność na zmywanie, 
w przeciwieństwie do preparatów opartych o łatwo 
zmywalne pyretroidy i chloropiryfos.

Skuteczność w przypadku 
nalotów mieszanych

Dwutorowe – kontaktowe i żołądkowe – zwalczanie 
chowaczy łodygowych i słodyszka rzepakowego.

Produkt rekomendowany przez

NOWOŚĆ!

JUŻ NA WIOSNĘ !  W dobrych punktach dystrybucji 

W celu ochrony pożytecznych owadów 
zapylających, preparat Inazuma należy 

stosować do fazy żółtego pąka. 
W czasie kwitnienia rzepaku 

rekomendujemy Mospilan. 
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Jak powinno wyglądać środowisko 
cielęcia zaraz po ocieleniu?

Ważne jest w jakich warunkach ro-
dzi się cielę. Poród jest ciężki zarówno 
dla krowy, cielęcia, jak również hodow-
cy. Dobrze jest, jeśli w oborze znajduje 
się kojec porodowy, gdzie krowa nie 
jest przywiązana łańcuchem. W takim 
kojcu należy zabezpieczyć dostateczną 
ilość dobrej jakości słomy. Wielkość ta-
kiego kojca to optymalnie 13–18 m2, 
gdzie najkrótszy bok to 4 m. Kojec 
powinien być wyposażony w mocne 
oświetlenie i dość często w takim koj-
cu umieszcza się również kamerę. Obo-
jętnie od temperatury panującej w tym 
kojcu należy wykluczyć przeciągi. Jeśli 
krowa cieli się na stanowisku uwięzio-
wym, tym bardziej należy zadbać o hi-
gienę stanowiska.

Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne

Zaraz po wycieleniu cielęciu oczysz-
cza się nozdrza ze śluzu. W cięższych 
przypadkach niezbędnym urządze-
niem do oczyszczenia nozdrzy jest 
pompa odsysająca śluz i wspomaga-
jąca oddychanie tzw. resuscytator.                                                                                  
W celu pobudzenia cielęcia do życia 
i stymulacji układu nerwowego kark 
cieląt polewa się zimną wodą. Nale-
ży zwrócić uwagę, aby polewać tylko 
kark, by nie przechłodzić i tak bardzo 
osłabionego po porodzie cielęcia. Ko-
lejnym zabiegiem jest dezynfekcja pę-
powiny. Do dezynfekcji najczęściej za-
lecany jest roztwór jodyny (7%). Za-
bieg ten zabezpiecza przed uciążliwym 
zapaleniem pępowiny i powinien być 
w razie potrzeby powtórzony. Następ-
nie cielę pozostawia się krowie do wy-
lizania. Czas na wylizanie nie powinien 
być zbyt długi w sytuacji gdy cielę jest 
trzymane osobno, co jest stosowane 

najczęściej. Im dłużej ciele przeby-
wa z krową, tym większy powstaje 
stres zarówno u krowy, jak też u cie-
ląt związany z rozstaniem. Z uwagi 
na stres, jak również na to, że kro-
wa rozsiewa zarówno dobre, jak też                                    
i złe mikroorganizmy cielę należy od-
stawić maksymalnie do 2–3 godzin po 
wycieleniu. Przed opuszczeniem przez 
cielę kojca porodowego zimową porą 
należy je osuszyć. Do osuszenia cielę-
cia powinno stosować się czysty ręcz-
nik, nie mniej do tych celów używa 
się również czystej słomy. Cielę można 
również dosuszyć za pomocą promien-
nika podczerwieni. Podczas ostrych 
mrozów przed przeniesieniem cielęcia 
do budki, można je zaopatrzyć w spe-
cjalną kurtkę. Zabezpiecza ona cielęta 
przed wiatrem, wodą i jednocześnie 
przepuszcza powietrze.

Czy podanie siary rzeczywiście      
odgrywa tak ważną rolę w życiu 

cielęcia?

Odporność na choroby z jaką ro-
dzi się cielę funkcjonuje na poziomie 
50% osobnika dorosłego. Siara odgry-
wa kluczową rolę w podniesieniu od-
porności cielęcia. Jak podaje profesor 
Tadeusz Stefaniak z UP we Wrocławiu 
po właściwym podaniu cielętom sia-
ry cielę już w 7 dniu życia może osią-
gnąć aż 75% odporności dorosłej kro-
wy czy byka. Właściwe podanie siary 
polega na tym, żeby cielę otrzymało 
ją możliwie szybko, maksymalnie do 
2 godzin po urodzeniu, ale najlepiej 
w pierwszej godzinie życia. Podawa-
na siara powinna być dobrej jakości, 
co bada się obecnie przy użyciu siaro-
mierza. Jeśli mamy dobrą siarę, któ-
ra zawiera w litrze co najmniej 50 g 
IgG, wówczas cielę powinno otrzymać 

przy pierwszym pojeniu 2 litry siary.                                                           
W pierwszej dobie ciele powinno 
otrzymać tej siary 10% masy ciała, 
co stanowi około 4–5 litrów. Według 
doktora Zbigniewa Lacha dobrą prak-
tyką jest to, aby cielęta jak najszybciej 
otrzymały 4 litry siary. Dzieje się to                                        
w ten sposób, że cielę w trakcie pierw-
szej godziny życia otrzymuje 2 litry 
siary, po kolejnych 30 minutach do-
paja się je 1 litrem i po kolejnych 30 
minutach cielę otrzymuje czwarty litr 
siary. W przypadku braku odruchów 
ssania w pierwszych godzinach życia 
cieląt zaleca się podanie siary przez 
sondę. Tak szybkie podanie siary jest 
ważne z trzech głównych powodów.  
Pierwszym powodem jest to że, prze-
ciwciała są wchłaniane w jelitach 
cieląt tylko przez pierwsze 24 go-
dziny. Jednocześnie istnieje tu zasa-
da, że wchłanianie przeciwciał spada 
w kolejnych godzinach życia cieląt. 
Drugą przyczyną jest to, że enzymy 
trawiące białko (przeciwciała) zwięk-
szają swoją aktywność wraz z po-
stępującym czasem od urodzenia. 
Trzecią sprawą jest to, że przeciwcia-
ła oprócz tego, że dostają się do krwi 
pozostają również na powierzchni ścia-
ny jelita. A jeśli już tam są, to tworzą 
ochronną barierę w stosunku do pa-
togennych mikroorganizmów, które 
równie szybko pojawiają się w jelitach. 
Dzięki tej barierze bakterie pozostaną 
zneutralizowane w jelicie. Jeśli  tej ba-
riery nie będzie, mogą one wtedy ła-
two dostać się do krwioobiegu i wy-
wołać chorobę.

Odchów cieląt – dobry 
start w przyszłość
Jeszcze raz na łamach miesięcznika wracamy do 
problemów właściwego odchowu cieląt. Jest to etap 
życia, który istotnie decyduje o przyszłym zdrowiu 
i możliwościach produkcyjnych dorosłego bydła. 

Który system utrzymania cieląt jest 
lepszy: zamknięty budynek czy też 

budka typu iglo?

Nie ma wielu badań porównują-
cych utrzymanie cieląt w cielętniku 
i budkach na zewnątrz. Jednakże te 
badania, które są wskazują na to, że 
u cieląt utrzymywanych w budkach 
typu iglo znacznie rzadziej występują 
choroby układu oddechowego. Dla-
czego tak się dzieje? Budki umiesz-
czone są na zewnątrz i cielęta mają 

słońcem, może dojść w nich do prze-
grzania cieląt. Zimą podczas mocnych 
wiatrów może nastąpić zbyt duże wy-
chłodzenie. Dlatego budki latem po-
winny znajdować się w cieniu, a zimo-
wą porą powinny być zabezpieczone 
przed wiatrem np. przy pomocy siat-
ki przeciwwiatrowej. Trwałe budynki 
dla cieląt mogą również być idealnym 
pomieszczeniem dla cieląt. W cielęt-
nikach ogromne znaczenie mają duże 
otwory okienne lub inne, które są                            

wiaty/cielętnika znajdują się indywidu-
alne kojce typu iglo. Po drugiej stro-
nie również na zwenątrz znajdują się 
grupowe budki. Otwory budek skiero-
wane są do środka wiaty, gdzie cielęta 
mają wybieg wyścielony słomą oraz 
dostęp do wody, mleka i paszy. Prze-
strzeń pomiędzy dachem a szczytem 
budki, wzdłuż ścian wiaty, zabezpiecza 
się podczas niekorzystnej pogody roz-
wijaną siatką wiatrochronną.

Czy warto karmić cielęta mlekiem 
które nie nadaje się na sprzedaż?

Z przyczyn ekonomicznych część 
hodowców decyduje się na skarmia-
nie mlekiem niehandlowym. Nasuwa 
się pytanie czy jest to dobre podejście 
do tego problemu. Według najnow-
szych badań naukowych rozwiązań 
tego problemu jest kilka. Mleko po-
chodzące od krów nie leczonych an-
tybiotykami po procesie pasteryzacji 
nadaje się do skarmiania cieląt. Przy-
rosty cieląt karmionych pasteryzowa-
nym mlekiem ze zwiększoną liczbą ko-
mórek somatycznych są podobne do 
cieląt odpajanych mlekiem nadającym 
się do sprzedaży. Mleko, które pocho-
dzi od krów leczonych antybiotykami 
powinno trafić jednak do utylizacji.                            
U cieląt żywionych mlekiem z antybio-
tykiem powstaje zdecydowanie wyż-
sza liczba patogennych bakterii od-
pornych na większość antybiotyków. 
Leczenie krów, które za cielęcia piły to 
mleko staje się nieskuteczne. Powstaje 
tu również aspekt społeczny, bo część 
przetrwalników antybiotykoopornych 
bakterii przedostaje się do konsumen-
tów wraz z mlekiem. W przypadku 
choroby u tych ludzi przeciętne an-
tybiotyki przestają działać. Najlepsze 
rozwiązanie powyższego problemu to 
nie stosowanie mleka niehandlowego 
w żywieniu cieląt, niezależnie od tego 
od jakich krów to mleko pochodzi. Na 
takie rozwiązanie problemu przema-
wia następujące uzasadnienie: większą 
korzyść finansową uzyska hodowca, 
jeśli zainwestuje w profilaktykę ma-
stitis, niż jeśli zakupi urządzenie do 
pasteryzacji mleka.

Tekst i fot. Stanisław Pater
Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                            

Doradztwa w Minikowie       

dostęp do świeżego powietrza, które 
zawiera znikome ilości patogennych 
bakterii. W cielętniku, zwłaszcza sta-
rego typu z niskim sufitem, bardzo 
trudno uzyskać dostęp do świeżego 
powietrza unikając jednocześnie prze-
ciągów. Niemniej budki nie zawsze są 
najlepszym rozwiązaniem. Latem, jeśli 
budki znajdują się bezpośrednio pod 

w stanie dostarczyć świeże powietrze 
bez powodowania przeciągów. Opty-
malny ruch powietrza w cielętniku to 
0,2 m/s. Czasami warto iść na kom-
promis i do budowy cielętnika wyko-
rzystać zarówno budki, jak też trwałą 
konstrukcję wiaty. Taki model cielęt-
nika można spotkać w SK Nowe Jan-
kowice. Po jednej stronie na zewnątrz 



16 Wieś Kujawsko-Pomorska                                                                                                                                            Wieś Kujawsko-Pomorska    październik 2016 17październik 2016

A.S.: Stosuje Pan uproszczone tech-
nologie uprawy w swoim gospodar-
stwie. Jak to się zaczęło?

M.Cz.: Tak. Historia wprowadza-
nia uproszczeń rozpoczęła się w 2002 
roku, gdy powierzchnia naszego go-
spodarstwa przekroczyła 1 000 ha                         
i zaczęło brakować czasu na dotrzy-
mywanie terminów agrotechnicz-
nych. Pierwszym agregatem uprawo-
wym był Alpego 400 Skat, urządzenie 
podobne do spulchniacza Gaspardo 
Attila. Maszyna fajna i prosta, wy-
korzystywaliśmy ją do uprawy gleby 
pod wszystkie rośliny. Ale niestety np. 
rzepaki nie chciały rosnąć; nawozy 
fosforowe i potasowe gromadziły się                                                                            
w górnych warstwach roli, co ograni-
czało kiełkowanie i wschody, a pozo-
stawiona słoma mocno wyciągała wil-
goć z gleby. Można więc powiedzieć, 
że było orane, ale bez pługa – z tą tylko 
różnicą, że pług przykrywa słomę i na-
wozy, tworząc dla roślin lepsze warun-
ki do rozwoju systemu korzeniowego.

Natomiast w 2007 roku po raz 
pierwszy spotkaliśmy się z uprawą pa-
sową i zaczęliśmy ją stosować.

A.S.: Jakie są zalety uprawy paso-
wej w porównaniu z uprawą trady-
cyjną oraz z uproszczoną uprawą po-
wierzchniową?

M.Cz.: Najpierw trzeba sobie odpo-
wiedzieć na pytanie, czym jest uprawa 
pasowa. Jest to system uprawy gleby, 
który polega na spulchnieniu wyłącz-
nie wąskiego pasa w rzędzie siewu. 
Łączy zalety uprawy konwencjonalnej 
(m.in. utrzymanie wysokiego poziomu 

plonowania) z korzyściami siewu bez-
pośredniego (np. ochrona gleby przed 
erozją, oszczędność kosztów). 

Głębokie spulchnianie w strefie 
wzrostu korzeni roślin powoduje szyb-
sze ogrzewanie gleby w pasie uprawia-
nym, umożliwia zlokalizowane nawo-
żenie i efektywniejsze jego wykorzy-
stanie, ogranicza rozwój chwastów, 
chroni glebę przed erozją wietrzną                                   
i wodną.

Uprawa orkowa ma niską wydaj-
ność i dużą energochłonność, sprzyja 

się w polskich warunkach. Przede 
wszystkim rolnicy nie są przygotowa-
ni ani mentalnie, ani maszynowo do 
uprawy płytkiej. Wiele osób stosując 
talerzówkę uważa, że jest już specja-
listą od uprawy uproszczonej, ale ob-
niżka plonów szybko studzi zapał do 
wprowadzania uproszczeń. Najpierw 
trzeba zrozumieć procesy zachodzące                                               
w glebie, zainwestować w swoją wie-
dzę, a dopiero później myśleć o inwe-
stowaniu w maszyny odpowiednie dla 
struktury danego gospodarstwa.

Hitowy agregat
Podczas tegorocznych Kujawsko-Pomorskich Dni Pola                               
w Grubnie (18–19 czerwca) duże zainteresowanie wzbudzał 
agregat Czajkowski ST 600 do uproszczonej uprawy 
pasowej, który otrzymał tytuł HIT Dni Pola 2016. Agregat 
można było podziwiać zarówno na wystawie, jak i na 
pokazach pracy maszyn rolniczych. Korzystając 
z okazji, poprosiliśmy o rozmowę twórcę i producenta tego 
urządzenia – Macieja Czajkowskiego z Sokołowa koło 
Golubia-Dobrzynia.

Maciej Czajkowski

tworzeniu podeszwy płużnej i zasko-
rupianiu gleby, wyciąga na powierzch-
nię nasiona chwastów, kamienie oraz 
martwicę glebową, zmniejsza nośność 
gleby, powoduje przesuszenie war-
stwy ornej, niszczy naturalną warstwę 
ochronną gleby.

Natomiast uprawa wyłącznie po-
wierzchniowa raczej nie sprawdzi 

A.S.: Czołowe koncerny wypro-
dukowały już kilka typów maszyn 
do uprawy pasowej. Co więc skło-
niło Pana do podjęcia trudu tworze-
nia własnego agregatu o tak złożonej 
konstrukcji? Skąd czerpał pan do-
świadczenie?

M.Cz.: Nigdy nie planowałem 
produkcji maszyn rolniczych. Ale 

wiadomo, jak to w gospodarstwie 
– zawsze jest coś do przerobienia, 
usprawnienia. Chyba jeszcze nie było 
takiej maszyny, w którą nie trzeba było 
chociaż troszkę zaingerować. A pomy-
słów mi nie brakuje.

Uprawę pasową zaczęliśmy wpro-
wadzać w 2007 roku. Sialiśmy rzepak 
i fasolę z nawożeniem i bez nawoże-
nia, w różnych wariantach. Na moich 
polach pracowały maszyny renomo-
wanych producentów, ale żadna mnie 
nie satysfakcjonowała. Jedna mieszała 
słomę, druga się zapychała, trzecia wy-
ciągała „kluskę” z gleby... Ale przede 
wszystkim maszyny te nie były uni-
wersalne. No i tak sobie pomyślałem, 
że może sam bym coś zbudował...

Wzięliśmy stary kultywator, przy-
spawałem dwa talerze, jakiś krój –                                  
i tak to się zaczęło. Powstawały ko-
lejne prototypy, teraz mam już pięć 
maszyn, którymi obrabiam całe swoje 
gospodarstwo, czyli 1 800 hektarów. 
Świadczymy również usługi dla rol-
ników chcących stosować tę techno-
logię uprawy.

A.S.: Czy zainteresowanie usługa-
mi jest duże?

M.Cz.: Obecnie świadczymy usłu-
gi raczej w celu promowania upra-
wy pasowej, bo jak się policzy koszty 
przejazdów i wynajmu ciągników, to 
wielkiego zarobku nie ma. Organizu-
ję też „dni pola” u siebie i propaguję 
ten rodzaj uprawy. Nie ukrywam, że 
zarówno moje maszyny, jak i efekty 
ich pracy spodobały się wielu oso-
bom. Zainteresowanie usługami jest 
potężne. Mamy zapisane do zasiewu 
już około 2 500 ha samych rzepaków.                      
W terenie ma pracować pięć zesta-
wów, a wiadomo, że jak maszyna po-
jawia się w okolicy, to zawsze coś do 
zrobienia dojdzie.

A.S.: Czym Pański agregat różni się 
od dotychczas produkowanych?

M.Cz.: Najważniejszą zaletą agre-
gatu do uprawy pasowej Czajkow-
ski ST jest jego uniwersalność, czyli 
możliwość wykorzystania do uprawy 
gleby i siewu wszystkich roślin. Po 
bezstopniowym ustawieniu elemen-
tów roboczych i przypięciu na tylnym 
TUZ-ie (trzypunktowym układzie za-
wieszenia) siewnika punktowego ma-
szyna jest wykorzystywana do siewu 

buraków cukrowych, kukurydzy lub 
rzepaku, a jeżeli chcemy siać pszenicę 
lub groch – przyczepiamy belkę siew-
ną, która umieszcza nasiona pasowo.

A.S.: Proszę w skrócie omówić bu-
dowę Pańskiego agregatu.

M.Cz.: Na początku agregatu mamy 
talerze rozgarniająco-rozrywające 
mulcz, których zadaniem jest zgar-
nięcie resztek pożniwnych bądź po-
plonów na boki, w międzyrzędzia. 
Następnym elementem jest krój tnący, 
który przecina glebę na głębokość do 
12 cm. Można też zamontować dodat-
kowy rozgarniacz gwiaździsty, jeżeli 
chcemy siać kukurydzę w technologii 
twin-row. Dalej jest łapa spulchniają-
co-napowietrzająca, której budowa                      
i kształt pozwala pracować na wszyst-
kich rodzajach gleby, a za nią aplikator 
nawozów pracujący w zakresie od 10 
do 35 cm. Następnie idą talerze zagar-
niająco-zamykające o zmiennym kącie 
natarcia, które można regulować we 
wszystkich kierunkach oraz oponowy 
wał zagęszczająco-wyrównujący, który 
przygotowuje rolę pod siew. Agregat 
zakończony jest TUZ-em, do które-
go można doczepić np. przystawkę 
do wysiewu zbóż, a nawet sadzarkę 
do warzyw.

A.S.: Skąd pozyskiwał Pan podze-
społy agregatu?

M.Cz.: Przy budowie prototypów 
zlecałem firmom specjalizującym się 
w obróbce metalu dorabianie poszcze-
gólnych elementów. Obecnie mam 
pięciu głównych podwykonawców, 
fachowców w swoich dziedzinach, bo 
nie ukrywam, że zbyt dużo czasu zaję-
łoby mi organizowanie maszyn i ob-
sługi, by wszystko robić we własnym 

zakresie. Podzespoły przyjeżdżają do 
Sokołowa i tu jest wszystko składane.

A.S.: Czy nie obawia się Pan sko-
piowania swoich rozwiązań?

M.Cz.: Mam dotychczas trzy za-
strzeżenia patentowe, więc jestem pod 
tym względem spokojny. Tak napraw-
dę każdy producent maszyn ma wła-
sną technologię i skakanie z kwiatka 
na kwiatek nie jest nikomu potrzebne. 
Zresztą sama maszyna to nie wszyst-
ko. Moje doświadczenie, badania, 
które prowadzę w gospodarstwie                                     
i wiedza, czyli cała technologia zwią-
zana z uprawą pasową, są nie do sko-
piowania. Nawet gdyby ktoś gdzieś 
kupił kopię mojej maszyny, to pełnej 
informacji by nie uzyskał. Bo zwykle 
wszystko jest dobrze, dopóki nie po-
jawią się problemy.

A.S.: Czy zamierza Pan rozpocząć 
seryjną produkcję agregatu?

M.Cz.: Mamy już zamówienia na 9 
agregatów – od najmniejszego ST 300 
do ST 600. Tak naprawdę nie wiem, 
co przyniesie przyszłość. W tej chwili 
najważniejsze dla mnie jest dopraco-
wanie maszyn do perfekcji, bym mógł 
spokojnie cieszyć się ich bezawaryjną 
pracą u klientów. Po bliższe informa-
cje zapraszam na stronę www.upra-
wapasowa.pl.

A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę 
i życzę powodzenia Panu oraz współ-
pracującym z Panem kontrahentom, 
szczególnie z naszego regionu. 

rozmawiał Andrzej Siennicki
Fot. Z. Grudny

Kujawsko-Pomorski Ośrodek                                            
Doradztwa w Minikowie       
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W odniesieniu do tej grupy 
osób w ramach poddziałania 

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój oferowane jest wsparcie 
w postaci refundacji do 50% ponie-
sionych kosztów kwalifikowalnych 
i w kwocie do 300 000 zł. Pomoc 
jest ukierunkowana na rozpoczęcie 
przetwarzania wybranych produk-
tów rolnych – mleka, mięsa, owoców 
i warzyw, zbóż, ziemniaków, a także 
jaj, miodu, lnu i konopi oraz roślin 
oleistych i wysokobiałkowych. Do-
kładny wykaz działalności (wg kodów 
PKD) jest zawarty w rozporządzeniu 
i we wniosku o przyznanie pomocy. 
Wśród kilkunastu działalności zosta-
ły uwzględnione m.in. produkcja win 
gronowych, produkcja cydru i win 
owocowych, produkcja gotowych 
pasz dla zwierząt gospodarskich i kar-
my dla zwierząt domowych, a także 
przetwarzanie produktów rolnych na 
cele energetyczne. Operacje zgłaszane 
do dofinansowania mogą obejmować 
koszty zakupu i instalacji (w tym le-
asingu zakończonego przeniesieniem 
prawa własności) nowych maszyn lub 
urządzeń przeznaczonych do magazy-
nowania, przygotowywania do i sa-
mego przerobu produktów rolnych,                                 
a także przygotowania ich do sprzeda-
ży. Ważne jest, że w ramach „małego 
przetwórstwa” wydatki inwestycyjne 
związane z uruchomieniem sprzeda-
ży detalicznej są włączone do kosz-
tów kwalifikowalnych. Pomoc może 
dotyczyć również niezbędnej apara-
tury pomiarowej i kontrolnej oraz 
oprogramowania komputerowego. 

Wspierane inwestycje obejmują po-
nadto zamierzenia polegające na bu-
dowie, rozbudowie, przebudowie lub 
remoncie połączonym z modernizacją 
budynków, które będą wykorzysty-
wane do produkcji, magazynowania, 
handlu, oceny laboratoryjnej, a także 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
i niezbędnej infrastruktury technicz-
nej. Ze wsparcia wyłączone zostały 
środki transportu. Pomoc może zo-
stać przyznana na inwestycje zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym spełniające wymogi higienicz-
no-sanitarne, ochrony środowiska                                                      
i dobrostanu zwierząt. Przedsięwzięcia 
nie mogą być finansowane z udziałem 
innych środków publicznych. 

Wnioski będą przyjmowane przez 
Oddziały Regionalne Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Podobnie do innych typów operacji 
objętych pomocą w ramach PROW na 
lata 2014–2020, o przyznaniu pomo-
cy na „małe przetwórstwo” decydo-
wać będzie suma punktów uzyskanych 
przez wnioskodawcę. Będą rozpa-
trywane wnioski, którym przyznano 
przynajmniej 5 punktów. Do punkto-
wanych kryteriów wyboru włączono:
n innowacyjność planowanej operacji 

(5 pkt, jeśli największy odsetek pla-
nowanych kosztów kwalifikowal-
nych stanowią koszty wprowadze-
nia nowych produktów, procesów, 
technologii),

n inwestycje związane z ochroną śro-
dowiska i przeciwdziałaniem zmia-
nom klimatu (5 pkt, jeśli obejmuje 
inwestycje wskazane w załączniku 
do rozporządzenia),

n wiek osoby ubiegającej się o przyzna-
nie pomocy (3 pkt, jeśli ma nie wię-
cej niż 40 lat – to znaczy do ukoń-
czenia 41 lat),

n uczestnictwo w unijnych lub krajo-
wych systemach jakości (3 pkt),

n bezrobocie na obszarze realizacji in-
westycji (do 4 pkt),

n pochodzenie surowca od producen-
tów ekologicznych (5 pkt za co naj-
mniej 10% surowca pozyskiwanego 
bezpośrednio od producentów eko-
logicznych, których trzeba wskazać 
we wniosku),

n premiowane kierunki przetwórstwa 
(2 pkt – mleko, mięso, zboża, owo-
ce i warzywa).
Do 90 dni od dnia zakończe-

nia naboru ARiMR opublikuje listy                                 
o kolejności przysługiwania pomocy. 
Odrębną listę dla województwa ma-
zowieckiego i drugą dla pozostałych 
województw. 

Rozpoczęcie realizacji operacji 
jest możliwe po podpisaniu umowy 
o przyznaniu pomocy, ponieważ od 
tego momentu mogą być ponoszone 
koszty. Wyjątkiem są koszty ogólne 
(do 10% kosztów kwalifikowalnych), 
które mogą być poniesione wcześniej. 
Zadania, których planowany koszt 
netto przekracza 20 000 zł objęte są 
wymogiem przeprowadzenia postępo-
wania ofertowego. Czas na realizację 
projektu zależy od liczby etapów. Dla 
inwestycji jednoetapowych ustalono 
okres 24 miesięcy, dwuetapowych 36 
miesięcy. 

Najważniejszymi zobowiązaniami 
beneficjenta pomocy jest zrealizo-
wanie operacji, osiągnięcie założo-
nych wskaźników, zarejestrowanie 
działalności gospodarczej (w termi-
nie 3 miesięcy od zawarcia umowy 
z ARiMR) i kontynuowanie zapla-
nowanej działalności przez okres co 
najmniej 5 lat od dnia wypłaty płat-
ności końcowej.

opracowanie: Waldemar Janiak 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego

Wnioski na małe przetwórstwo
Do 28 października wyznaczono termin naboru wniosków 
na tak zwane „małe przetwórstwo”. W tym naborze 
o pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych mogą występować rolnicy, domownicy 
i małżonkowie rolników podlegający w pełnym zakresie 
ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS), którzy nie są 
wpisani do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 
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Kalkulacje rolnicze  
Marchew jadalna

Sezon 
sprzedaży

Marchew 
na rynek 

produktów 
świeżych2)

Marchew 
do prze-

twórstwa3)

2011/12 0,90 0,24

2012/13 1,14 0,25

2013/14 0,80 0,35

2014/15 0,90 0,30

2015/16 1,20 0,35

2016/171) 1,10 0,25

Polska jest jednym z czołowych producentów marchwi 
w świecie. Uprawa marchwi zajmuje około 22 tys. ha, co 
daje jej trzecie miejsce pod względem powierzchni uprawy 
warzyw w kraju, po cebuli i kapuście. 

R oczna krajowa produkcja wa-
rzyw ogółem w latach 2004–

–2014 wynosiła od 4,9 mln ton do 
5,6 mln ton, co czyni Polskę trze-
cim/czwartym producentem warzyw                              
w Unii Europejskiej. Produkcja wa-
rzyw w Polsce stanowi około 9% zbio-
rów warzyw we Wspólnocie. Zbiory 
marchwi w latach 2011–2015 kształ-
towały się w przedziale 0,7–0,9 mln 
ton. Jesteśmy unijnym liderem w zbio-
rach marchwi jadalnej oraz buraków 
ćwikłowych. W skali globalnej zajmu-
jemy szóste miejsce w produkcji za: 
Chinami, Uzbekistanem, Rosją, Sta-
nami Zjednoczonymi i Ukrainą.

Według danych GUS-u w 2016 r. 
marchew uprawiana  jest w naszym 
kraju na ponad 22 500 ha. Powierzch-
nia uprawy tego warzywa w naszym 
kraju nie jest mocno zróżnicowana                         
w ostatnich latach, choć analizując sta-
tystyki widać lata z mniejszym i więk-
szym zainteresowaniem marchwią 
i tak w roku 2011 pod jej uprawę 
przeznaczono 23,5 tys. hektarów, 
w 2012 r. – 22,8 tys. ha, w 2013 r. 
– 19,2 tys. ha, w 2014 r. – 22,4 
tys. ha, w 2015 r. – 22,1 tys. ha.

Opłacalność uprawy jest rok-
rocznie zróżnicowana i zależy 
przede wszystkim od kierunku 
produkcji, tj. czy plon jest przezna-
czony do bezpośredniego spożycia 
czy dla przetwórstwa. Pomimo 
zróżnicowanej opłacalności pro-
dukcja nadal się rozwija. 

W sezonie 2015/2016 ceny 
skupu większości warzyw były 
wyższe od uzyskiwanych przez 
producentów w sezonie poprzed-
nim (tab.1). Na rynku produk-
tów świeżych ceny skupu mar-
chwi wzrosły o 33,3%. Wyż-
sze były również ceny niemal 
wszystkich warzyw skupowanych                                       

zwiększenie powierzchni ich uprawy 
w 2016 r. W sezonie 2016/17 ceny 
skupu większości gatunków warzyw 
gruntowych mogą być niższe niż                                                                    
w sezonie poprzednim, a tym sa-
mym obniży się opłacalność ich 
produkcji.

Tabela nr 2 zawiera kalkulację upra-
wy 1 ha marchwi wg cen brutto środ-
ków do produkcji.

Produkty polskiego warzywnic-
twa i przetwórstwa warzywnego cie-
szą się dużym uznaniem konsumen-
tów zarówno krajowych, jak i za-
granicznych. Są synonimem smacz-
nej, zdrowej i bezpiecznej żywności. 
Warzywom przypisuje się ważną rolę                                           
w profilaktyce chorób cywilizacyj-
nych. Ważnym czynnikiem stymulu-
jącym rozwój krajowej produkcji wa-
rzyw jest ich eksport. Po wejściu Pol-
ski do Unii Europejskiej odnotowano 
wzrost wolumenu eksportu większości 
warzyw. Tendencję spadkową odno-
towano jedynie w przypadku cebuli 
oraz ogórków. W latach 2004–2014 
eksport marchwi wykazywał tenden-
cję wzrostową i w 2014 r. wyniósł 42 
tys. ton. W 2015 r. eksport marchwi  
był mniejszy w porównaniu z 2014 r. 
wyniósł  29,2 tys. ton. Głównymi od-
biorcami marchwi na rynku unijnym 
były Słowacja, Czechy oraz Rumunia, 
a spośród krajów trzecich – państwa 
Europy Wschodniej.

z przeznaczeniem do przetwórstwa, 
marchwi o 16,7%. Opłacalność nie-
mal wszystkich warzyw gruntowych 
była zdecydowanie wyższa niż w se-
zonie 2014/2015. 

Tabela 1. Ceny płacone producentom 
za marchew (w zł/kg)

1) – szacunek i prognoza IERiGŻ – PIB
2) – notowania w spółdzielniach ogrodniczych
3) – notowania w zakładach przetwórczych

Wzrost cen skupu większości wa-
rzyw ze zbiorów w 2015 r. spowodował 

Karta AGRO nagrodzona została godłem TERAZ POLSKA.

0zł
0 zł za wydanie karty



22 Wieś Kujawsko-Pomorska                                                                                                                                            Wieś Kujawsko-Pomorska    październik 2016 23październik 2016

Wykorzystano materiały:
1. Rynek Rolny, IERiGŻ – biuletyn nr lipiec/sierpień 2016;

2. Rynek Owoców i Warzyw – analizy rynkowe IERiGŻ, ARR, czerwiec 2016;
3. Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi, IERiGŻ, ARR, kwiecień 2016;

4. www.modr.mazowsze.pl;
5.www.ogrodinfo.pl.

Małgorzata Kutnik
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

Fot. W. Janiak

Lp. Wyszczególnienie

Marchew na 
rynek produktów 

świeżych,
cena jedn. 100 zł/dt

Marchew do 
przetwórstwa,

cena jedn. 
 25 zł/dt

PLON 400 dt/ha 700 dt/ha
A Wartość produkcji 40 928 18 428

Produkcja główna – marchew 40 000 17 500
JPO1 928 928

1 Materiał siewny 4 000 2 000
2 Nawozy mineralne 1 219 1 325
3 Środki ochrony roślin 724 724

4

Koszty specjalistyczne (opakowania, opłaty 
targowiskowe, najem dorywczy do prac 
specjalistycznych) 6 065 3 025

B Koszty bezpośrednie (1+2+3+4) 12 008 7 074
C Nadwyżka bezpośrednia (A–B) 28 920 11 354
5 Usługi2) 1 800 2 800
6 Praca maszyn własnych 5 200 3 900
7 Pozostałe koszty3) 1 343 847
D Koszty pośrednie (5+6+7) 8 343 7 547
E Koszty całkowite (B+D) 20 351 14 621
F Koszt jednostkowy (zł/dt) 50,88 20,89
G Dochód rolniczy netto (C–D) 20 577 3 807

1 – dopłaty obszarowe na podstawie stawek 2015 roku (JPO, płatność za zazielenienie, płatność 
dodatkowa)

2 – zbiór kombajnem, najem
3 – utrzymanie budynków, podatki, ubezpieczenia, pozostałe koszty

Tabela 2. Kalkulacja uprawy 1 ha marchwi jadalnej w zależności od kierunku 
produkcji

W skazuje się, że skala chowu 
pozwala na degresję kosztów 

stałych, tj. spadek kosztów budyn-
ków i maszyn w przeliczeniu na ki-
logram żywca. Technizacja produkcji 
w małej skali jest nieefektywna, a jest 
konieczna w dążeniu do zwiększania 
wydajności pracy wobec narastają-
cego trendu wzrostu kosztów pracy. 
Ponadto, wzrost skali produkcji po-
winien sprzyjać poprawie dostępu do 
rynków i pozycji przetargowej rol-
ników (wobec banków, dostawców                                                                      
i odbiorców). Procesy koncentracji 
produkcji i wzrostu skali dobrze ilu-
struje przypadek farmerów amerykań-
skich. W 1987 roku połowa wszyst-
kich świń w USA została wyhodowa-
na w gospodarstwach rolnych, które 
sprzedały rocznie ponad 1 200 sztuk. 
W 2007 r. połowa wszystkich świń po-
chodziła z gospodarstw, które sprze-
dały 30 000 sztuk lub więcej, co sta-
nowi wzrost o 2 400% w ciągu 20 lat.

Podobnie jak w przypadku wpły-
wu zdrowotności stada i rozrodu na 
koszty i dochody, analizy przeprowa-
dzimy na danych z lat 2010–2014 dla 
20 celowo dobranych gospodarstw 

zamkniętym, za wskaźnik skali pro-
dukcji przyjmiemy liczbę macior.

Nie stwierdzono statystycznej 
zależności między liczbą macior                                   
a kosztami pasz w przeliczeniu na                     
1 zł sprzedaży żywca trzody: nie zna-
leziono związku między skalą produk-
cji a kosztem pasz w przeliczeniu na 
żywiec (rys. 1).    

Nie stwierdzono też statystycz-
nej zależności między liczbą macior 
a kosztami ogółem wytworzenia                             
1 zł produkcji ogółem, co oznacza, 
że w badanej grupie gospodarstw                                                        
z regionu nie stwierdzono zależno-
ści między skalą produkcji a wskaź-
nikiem względnej wysokości kosz-
tów (rys. 2).    

Skala a dochody 
produkcji trzody
Po prezentacji tematów dotyczących produkcji trzody 
chlewnej w Polsce na tle tendencji światowych oraz 
analizie wpływu zdrowotności stada i rozrodu na koszty 
i dochody produkcji świń w regionie („Wieś....” w nr 179 
i 181)  przechodzimy do oceny oddziaływania skali 
produkcji na efekty ekonomiczne tuczu. 

Rys. 1. Liczba macior a koszty pasz

Rys. 2. Liczba macior a koszty ogółem produkcji

trzodowych zlokalizowanych w woj. 
kujawsko-pomorskim. Ponieważ ba-
damy wyłącznie chów trzody w cyklu 

Od 1 września 2016 r. zmieniają 
się kwoty przychodu 

decydujące o zmniejszeniu 
lub zawieszeniu emerytur 

i rent

W związku z komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z 9 sierpnia 2016 r.                                                                            
o wysokości przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w II 
kwartale 2016 r., które wyniosło 
4 019 zł 08 gr, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego infor-
muje, że od dnia 1 września 2016 r.                                                                    
zmieniają się kwoty przychodu de-
cydujące o zmniejszeniu lub zawie-
szeniu emerytur i rent.

Wynoszą one:
n 70% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia 2 813 zł 40 gr 
(dot. emerytur/rent rolniczych 
z tytułu niezdolności do pracy 
oraz rent rodzinnych)

n 130% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia 5 224 zł 
80 gr (dot. emerytur/rent rolni-
czych z tytułu niezdolności do 
pracy oraz rent rodzinnych). 
Więcej informacji o zawiesze-
niu (zmniejszenie) emerytury/
renty rolniczej w związku z osią-
ganiem przychodu przez emery-
ta/rencistę
Więcej informacji o zawiesze-

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

Informacja przekazana za pośrednictwem 
OR KRUS w Bydgoszczy

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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Rys. 4. Liczba macior a koszty bezpośrednie produkcji zwierzęcej w przeliczeniu na 
sztukę przeliczeniową (LU)

Rys. 5. Liczba macior a dochody na osobę w roku

W badanej grupie gospodarstw                           
z regionu nie stwierdzono też zależ-
ności między skalą produkcji a ceną 
uzyskiwaną za żywiec (rys. 3). 

Nie stwierdzono też zależności 
między skalą produkcji a kosztami 
bezpośrednimi produkcji zwierzęcej                                    
w przeliczeniu na sztukę przeliczenio-
wą (LU) (rys. 4).

Co zatem daje wzrost skali produk-
cji? W badanej grupie gospodarstw                        
z regionu stwierdzono silną zależności 
między skalą produkcji a dochodami 
w przeliczeniu na osobę pełnozatrud-
nioną. To może wyjaśniać usilne dą-
żenie rolników do zwiększania skali 
produkcji (rys. 5).

Nawet jeżeli wzrost skali produkcji 
nie łączy się ze wzrostem uzyskiwa-
nych cen (pozycja przetargowa do-
stawcy, jakość) czy spadkiem wskaź-
nika względnej wysokości kosztów 
(wzrostem wskaźnika opłacalności) 
to prowadzi do wzrostu dochodu                         
w przeliczeniu na osobę. W Polsce 
gospodarstwa rolnicze znajdują się                                                             
w procesie intensywnej przebudo-
wy, co zwiększa ryzyko i wrażliwość 
na niekorzystne czynniki. Zarządza-
nie gospodarstwem rolniczym jest 
trudnym zajęciem, wymaga łączenia 
kompetencji z wielu dziedzin, a jest 
łatwiejsze w warunkach „dojrzałego” 
otoczenia instytucjonalnego.

dr inż. Tadeusz Sobczyński 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego     
Fot. M. Rząsa

Rys. 3. Liczba macior a ceny sprzedaży żywca

S tarostami dożynek byli: Małgo-
rzata i Tomasz Czynsz rolnicy 

z Dobrego-Wieś, Elżbieta i Ireneusz 
Woźniakowie z Samszyc, Agnieszka                      
i Włodzimierz Kapturscy z Rudzka 
Dużego, Anna i Mariusz Wojciechow-
scy z Gradowa, Marzena i Andrzej 
Wysoccy z Wójcina.

Liczni goście, wśród których oprócz 
już wymienionych byli m.in.: poseł na 

Jak zawsze w trakcie 
dożynek podzielo-
no się chlebem wy-
pieczonym z mąki                                                       
z  tegorocznych 
żniw. W trakcie części oficjalnej uro-
czystości odznaczenia państwowe 
z rąk wojewody Mikołaja Bogdanowi-
cza otrzymali wyróżniający się rolnicy. 
Piękna pogoda oraz ciekawy program 

Na najładniejszy współczesny wie-
niec z ozdobą dożynkową:
  I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 

Trutowo, pow. lipnowski;
 II miejsce – sołectwo Wielkie Lniska, 

pow. grudziądzki;
III miejsce – gmina Lubanie, dekanat 

Nieszawa.
Na najciekawsze stoisko powiatu 

lub lokalnej grupy działania:  
  I miejsce – LGD Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego, KGW Bronisław, 
pow. radziejowski;

 II miejsce – LGD Nasza Krajna;
III miejsce – LGD Pałuki – Wspólna 

Sprawa.

Święto rolników

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się 
w niedzielę 28 sierpnia na stadionie miejskim 
w Piotrkowie Kujawskim. Gospodarzami 
uroczystości byli: marszałek Piotr Całbecki, 
przewodniczący sejmiku województwa 
Ryszard Bober i ordynariusz diecezji 
włocławskiej biskup Alojzy Mering, a także 
samorządowe władze gminy i powiatu.

Prezentacja przygotowana przez PZDR w Radziejowie

Opracował Leszek Piechocki 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego     
Fot. E. Ostrowska, S. Strzelecki

  

sejm Jan Krzysztof Ardanowski, wi-
cemarszałek Dariusz Kurzawa, woje-
woda Mikołaj Bogdanowicz, starosta 
powiatu radziejowskiego Jarosław 
Kołtuniak, wicestarosta Sławomir Sta-
niszewski, burmistrz Miasta i Gminy 
Piotrków Kuj. Sławomir Bogucki, z-ca 
dyrektora Oddziału Regionalnego 
ARiMR w Toruniu Paweł Drzażdżew-
ski, dyrektor KPODR Minikowo Ro-
man Sass, uczestniczyli w mszy świętej 
i mieli okazję wysłuchać oficjalnych 
wystąpień gospodarzy uroczystości. 

przygotowany przez organizatorów 
sprawiły, że dożynkowi goście bawili 
się do późnych godzin.

Wyniki konkursów dożynkowych 

Na najlepszy wieniec wykonany                
w stylu tradycyjnym:
  I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 

z Chalina, pow. lipnowski;
 II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 

Grzybno, pow. brodnicki;
III miejsce – Urząd Miasta i Gminy 

Piotrków Kuj., pow. radziejowski.

Marszałek Piotr Całbecki powitał rolników i gości
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przełomie lat 90. i początku XXI wieku, kiedy to ważyły 
się losy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Był to przeło-
mowy okres dla polskiego rolnictwa, jak i doradztwa. Do-
stosowanie bowiem rolnictwa do konkurowania na wspól-
nym unijnym rynku było niezwykle trudnym wyzwaniem 
dla doradztwa, co wynikało z ogromnego dystansu jaki 
dzielił nasze rolnictwo od zachodnioeuropejskiego. Z jed-
nej strony trzeba było przekonać rolników o korzyściach 
wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej, a jednocześnie 

Ośrodek w Minikowie  
świętował swoje 60-lecie

Z tej okazji do Minikowa przybyło wielu znamienitych 
gości między innymi senator Jan Rulewski, posłowie 

Jan Krzysztof Ardanowski i Eugeniusz Kłopotek, Ryszard 
Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujaw-
sko-pomorski, Ryszard Bober, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zbigniew Ostrow-
ski, wicemarszałek województwa, prof. dr hab. Tomasz 
Topoliński, rektor UTP w Bydgoszczy oraz przedstawi-
ciele samorządów lokalnych, instytucji i organizacji rol-
niczych oraz byli i obecni pracownicy Ośrodka w liczbie 
ponad 400 osób. 

W wypowiedziach gości honorowych podkreślano, że 
Ośrodek w Minikowie zaliczany jest do jednych z najlep-
szych w kraju. Jest to zasługa m.in. obecnego dyrektora, 
jak również dużego zaangażowania i aktywności byłych                      
i obecnych pracowników Ośrodka. 

Historię Ośrodka w Minikowie oraz jego rolę i znacze-
nie dla rolnictwa i mieszkańców wsi regionu, przedstawił 
dr Roman Sass – wieloletni dyrektor. W wielkim skró-
cie przedstawił najważniejsze etapy w życiu Ośrodka po-
cząwszy od działalności adaptacyjno-doświadczalnej w la-
tach 50. i 60. poprzez okres wdrożeń i upowszechnień, aż 
po okres wielkich przemian społeczno-gospodarczych na 

Doradztwo rolnicze w Polsce ma długoletnią i piękną tradycję, sięgającą początków 
XX wieku, a w formie instytucjonalnej – lat 50. minionego wieku. W tę historię jasną kartą 
wpisał się również Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, który 2 września obchodził 
60-lecie działalności na Kujawach i Pomorzu. Były gratulacje, kwiaty, odznaczenia i medale.

Puchar Ministra Rolnictwa wręcza dyrektorowi Romanowi Sassowi 
podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki

Leszek Chmielnicki, prezes Przedsiębiorstwa Nasiennego  ROLNAS odbiera  
okolicznościową statuetkę z okazji 10-lecia kolekcji roślin uprawnych w Minikowie

uświadomić o warunkach jakie trzeba będzie spełnić,  
aby z nich skorzystać. Dlatego w tym okresie Ośrodek pod-
jął na niespotykaną dotąd skalę kampanię informacyjno-
-szkoleniową wyjaśniającą istotę i cele WPR. Przeszkolo-
no kilkadziesiąt tysięcy rolników, co jak się potem okazało 
miało decydujący wpływ na wynik referendum, a potem 
na efektywne wykorzystanie funduszy unijnych kierowa-
nych do rolnictwa i na obszary wiejskie. To był niekwestio-
nowany sukces doradztwa rolniczego. Bez tej pomocy, bez 
ogromnego zaangażowania doradców było by to niemoż-
liwe. W swoim wystąpieniu dyrektor podziękował Samo-
rządowi Województwa za siedmioletni, okres współpracy, 
dzięki czemu można było zrealizować ważne dla Ośrodka 
inwestycje warte prawie 6 mln zł.     

Do tego przełomowego okresu nawiązał poseł Jan 
Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Według niego Ośrodek w Miniko-
wie był absolutnie niezbędny w tych trudnych dla rolnic-
twa przemianach i dzięki pracy doradców wielu rolników 
zdobyło wiedzę niezbędną w tych przekształceniach. Na-
tomiast wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Za-
rudzki podkreślił, że minikowski Ośrodek zawsze aktyw-
nie służył wsi oraz rolnictwu i w dużym stopniu przyczynił 
się do rozwoju regionu. Zawsze też aktywnie uczestniczył 
w przemianach polskiego rolnictwa, dostosowując się do 
zmieniającej się polityki rolnej państwa, potrzeb rolników, 
zmiennej sytuacji rynkowej, tak aby poprawiać efektywność 
produkcji rolnej i rozwój obszarów wiejskich. W ocenie 
ministra minikowski Ośrodek spełnia najwyższe standar-
dy doradcze i jest wzorem dla innych. 

…Po wejściu do UE wykorzystanie środków ze Wspól-
nej Polityki Rolnej, to niewątpliwa zasługa specjalistów                              
i doradców Ośrodka, bo to oni przeprowadzali rolników 
przez coś, co było dla nich jakby „ziemią obiecaną”. Sie-
dem lat, w czasie których Ośrodek podlegał pod Samorząd 
Województwa, to były owocne lata dla Ośrodka i dla rol-
nictwa kujawsko-pomorskiego. Znaczenie Ośrodka dla
rolnictwa regionu jest czymś nieocenionym – powiedział

Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Unitas Durat 
Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis – wręcza wicemarszałek Zbigniew 
Ostrowski

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Ośrodka 
przekazuje Ryszard Bober – przewodniczący Sejmiku

O roli Ośrodka w przemianach w rolnictwie mówił m.in. Jan Krzysztof  
Ardanowski – poseł RP, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi
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profesjonalnego doradztwa, a takie właśnie daje Ośrodek 
w Minikowie. Dodał również, że materiały i analizy przy-
gotowywane dla Zespołu Doradczego Wojewody przez 
dyrektora zawsze były na najwyższym poziomie i widać w 
nich skalę i pułap wiedzy. 

Ważnym momentem jubileuszu 60-lecia było wręczenie 
licznych odznaczeń państwowych, resortowych oraz me-
dali okolicznościowych zasłużonym pracownikom.

W uznaniu zasług Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel wraz z gratulacjami przyznał okoliczno-
ściowy puchar, a marszałek województwa odznaczył Ośro-
dek Medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pome-
raniensis (Zawsze wierni Kujawom i Pomorzu).

Część oficjalna zakończyła się występem big bandu. 

Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Złożył też podziękowanie za wielką 
mądrość, wolę współpracy, zaangażowanie oraz otwarcie 
na innowacje, które są wpisane w strategię województwa 
na najbliższe lata. Nawiązując do wypowiedzi marszałka 
Ryszard Bober, przewodniczący Sejmiku Województwa 
kujawsko-pomorskiego podziękował za to, co przez te 60 
lat udało się zrobić i zapewniał o dalszej współpracy z sa-
morządem, który zawsze miał otwarte drzwi dla Ośrodka, 
niezależnie od tego jaka jest podległość. „60 lat, to piękny 
jubileusz, to okres, który zmienił wieś kujawsko-pomorską 
i to pracownicy tego Ośrodka przyczynili się do skoku cywi-
lizacyjnego naszego rolnictwa”. W uznaniu dorobku i osią-
gnięć wręczył na ręce dyrektora Romana Sassa, rzecz nie-
zwykle cenną – herb województwa kujawsko-pomorskie-
go. Z kolei Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bog-
danowicz stwierdził, że nowoczesne rolnictwo potrzebuje 

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
  1. Szwochert Henryk

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
  1. Borta Tomasz 

MEDAL ZŁOTY  
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

  1. Białczyk Jerzy
  2. Błaszczyńska Bożena
  3. Grudny Zygmunt
  4. Kardasz Zbigniew
  5. Kirszenstein Benedykt
  6. Nowakowska-Hapka Hanna
  7. Piątkowski Stanisław
  8. Poświata Waldemar
  9. Radzimierski Marek
10. Sawa Piotr
11. Szwejka Stanisław
12. Zmarzlak Bożena

MEDAL SREBRNY  
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

  1. Adamowicz Marta
  2. Kamiński Ryszard
  3. Nowacki Marek

MEDAL BRĄZOWY  
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

  1. Lewandowska Lidia
  2. Rakowski Stanisław

ODZNAKA ZASŁUŻONY  
DLA ROLNICTWA

  1. Bet Grzegorz
  2. Depta Piotr
  3. Drążkowska Grażyna
  4. Gornowicz Tadeusz
  5. Grabczyńska Małgorzata
  6. Kamiński Ryszard
  7. Karnecki Jerzy
  8. Kiszka Władysław
  9. Kołacz Małgorzata
10. Lach Krzysztof
11. Mostowski Aleksander
12. Skowrońska-Malendowicz Zofia
13. Sobczyński Tadeusz
14. Sowińska Grażyna 
15. Szklarski Bogumił
16. Szwochert Henryk
17. Tyburska Jolanta
18. Wojciechowski Janusz
19. Zakrzewska-Pesta Jolanta

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I RESORTOWE

Ponadto z okazji jubileuszu 117 zasłużonym osobom 
wręczono medal okolicznościowy 60-lecia Ośrodka.

Tekst: Jerzy Białczyk  
Fot. J. Domiński  

Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego     

Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP otrzymał Henryk 
Szwochert (wręcza Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj 
Bogdanowicz)

Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP otrzymał 
m.in. Jerzy Białczyk

Najbardziej zasłużeni dla Ośrodka otrzymali okolicznościowe  
medale 60-lecia 

Przyznano też liczne Odznaki Zasłużony dla Rolnictwa

W targach uczestniczyło ponad 
60 wystawców. Swoje stoiska 

przygotowały gospodarstwa ogrodni-
cze, pasieki, wytwórcy produktów lo-
kalnych i regionalnych oraz Koła Go-
spodyń Wiejskich. Ogrodnicy zapre-
zentowali bogaty asortyment roślin, 
takie jak: wrzosy, drzewka owocowe, 
róże, drzewa i krzewy iglaste itp.

Głównym celem imprezy była pro-
mocja ryb, zachęcenie do spożywania 
ryb przez cały rok pod różną postacią. 

Odbyły się liczne się pokazy kulinar-
ne w wykonaniu lokalnych restaura-
torów. Potrawy z ryb promowały fir-
my i restauracje, m.in.: Gospodarstwo 
Rybackie w Ślesinie, Lokalna Grupa 
Rybacka Krajna i Pałuki, Zespół Pa-
łacowo-Parkowy z Sypniewa, Bankiet 
Wiesław Królak oraz Zajazd WiK ze 
Ślesina. Przygotowano m.in.: szczupa-
ka faszerowanego, sandacza smażone-
go w sosie holenderskim, pierogi na-
dziewane karpiem. Pan Jan Bagrowski  

z Gospodarstwa Rybackiego 
w Ślesinie zaprezentował po-
kaz filetowania karpia. 

Można się było również 
zapoznać z działalnością 
Gospodarstwa Rybackie-
go w Ślesinie, gdzie znajdu-
ją się największe w naszym 
regionie stawy hodowla-
ne. Karp ma już swoją mar-
kę wśród klientów, dlatego 
warto wiedzieć jak przebiega 
proces hodowli i chowu kar-
pia nim trafi na nasze stoły.                                     
W tym miejscu warto dodać, 

że Karp Nakielski został w tym roku 
zarejestrowany na Liście Produktów 
Tradycyjnych prowadzonej przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Chętni mogli zakupić świeżego kar-
pia. Wielkim zainteresowaniem zwie-
dzających cieszył się karp smażony, jak 
również ryby wędzone.

Oprawę muzyczną na imprezie za-
pewnił pan Józef Grochowski.

Szacujemy, iż Minikowo tego dnia 
odwiedziło ponad 3 000 osób. 

 Tekst: Katarzyna Szczepaniak
 Fot. J. Domiński

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
 Doradztwa Rolniczego

Z karpiem za pan brat
W niedzielę 18 września w Minikowie odbyła się Jesienna 
Wystawa Ogrodnicza oraz impreza promocyjna Karpia 
Nakielskiego. Organizatorami imprezy byli: Kujawsko-
-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
oraz Gospodarstwo Rybackie w Ślesinie.

Wystawa ogrodnicza cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających

Pokaz filetowania karpia – Jan Bagrowski

Restauracja pokazała jak przygotować szczupaka 
faszerowanego
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 Ad a m  P i s z -
czek omówił pro-
gram szkolenia oraz 
przedstawił firmy 
uczestnicące w po-
kazie. Część teore-
tyczną szczegóło-
wo zreferował prof. 
dr hab. inż. Dariusz 
Jaskulski z UTP  
w  B y d g o s z c z y.                                                    
W referacie „Uprosz-
czona uprawa roli, 
teoria i wyniki do-
świadczeń polo-
wych” przedstawił 
niezależne opinie do-
tyczące tego tematu. 

Maciej Czajkowski – rolnik z Sokołowa omówił uprosz-
czone metody siewu na podstawie swojego doświadczenia, 
rolę uprawy pasowej i zalety wykorzystania tego sposobu 
uprawy roli. 

D eficyt wody, z jakim borykamy się w ostatnich latach, wy-
musza w coraz większym stopniu wdrażanie takich spo-

sobów uprawy, które lepiej wykorzystują te skromne zasoby.  
O tym istotnym problemie oraz sposobie minimalizowania 
strat wody w glebie mówiono 7 września w Kujawsko-Po-
morskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 
Doradcy z Ośrodka zorganizowali praktyczne szkolenie dla 
rolników pod nazwą „Innowacyjne systemy uprawy przy 
użyciu agregatów nowej generacji w technologii Strip -Till”. 

Po części teoretycznej wszyscy uczestnicy przeszli na 
pole demonstracyjne, gdzie pokazano ciągniki z agregata-
mi do uprawy pasowej. Podczas siewu pszenicy zaprezen-
towały się firmy:
n Agroland ze Śmielina – ciągnik CLAAS Axion 870                                 

o mocy 295 KM i agregat uprawowo-siewny Mzuri Pro-
-Til 4T o szerokości roboczej 4 m;

Pokazano najnowocześniejsze  
agregaty Okres żniw, jak i przygotowanie gleby pod zasiew roślin 

następczych, to czas wzmożonej pracy. Szereg czynników 
atmosferycznych, przede wszystkim ilość opadów, decyduje 
o jakości i ilości przyszłych plonów. Jak przy deficycie wody 
uprawiać glebę zaprezentowano w Minikowie.  

Prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski

Firma Agroland ze Śmielina

Firma Czajkowski Uprawa Pasowa

Firma Agro-Sieć i Vädrestad

Dla zainteresowanych rolników tym sposobem sie-
wu pszenicy proponujemy zwiedzanie pola demonstra-
cyjnego, a nawet aktywne uczestnictwo w organizowa-
nych przez Ośrodek kolejnych szkoleniach. Efekty pra-
cy poszczególnych agregatów będzie można oceniać  
w czasie całego okresu wegetacyjnego pszenicy i rzepa-
ku. Obok zasiewów Strip Till jest wykonany siew pszeni-
cy ozimej w technologii orkowej. Dla rolników pokazano 
również siew rzepaku ozimego, co prawda agrotechnicznie 
jest to późny termin zasiewu, ale nie o termin tu chodzi,                             
a porównanie efektu pracy różnych agregatów.

Maszyny do uprawy pasowej są uniwersalne i potrafią 
zasiać praktycznie każdy materiał siewny. W trakcie trwa-
nia pokazu siewu rzepaku ozimego do ww. maszyn dołą-
czyła firma Bogart, która zaprezentowała agregat uprawo-
wo-siewny Strip Dog L 300/6 o szerokości roboczej 3 m 
wraz z ciągnikiem Landini 7-175.

n wzrost efektywności nawożenia poprzez siew punktowy 
nawozów mineralnych;

n korzystny wpływ na strukturę gleby, ograniczenie erozji;
n zwiększenie zawartości próchnicy glebowej, co jest sko-

relowane z właściwościami kompleksu sorpcyjnego;
n ochronę roślin w okresie zimowym, dzięki nieuprawia-

nym międzyrzędziom.

Firma Bogart z Gniewkówca

Uprawa pasowa ma wiele zalet, do których możemy za-
liczyć przede wszystkim:
n ograniczenie liczby uprawek do jednego przejazdu ro-

boczego; 
n skrócenie czasu pracy do 20%;
n poprawę retencji wody w glebie;

Siew bezpośredni, bo i tak można nazwać omawianą 
technologię, odbywa się bezpośrednio w ściernisko. Jed-
nakże niezbędny jest do tego odpowiedni sprzęt, co widać 
na wyżej załączonych zdjęciach. 

Szkolenie było zrealizowane ze środków Unii Europej-
skiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zapraszamy na XXVI Olimpiadę Wiedzy Rolniczej 
W olimpiadzie organizowanej przez KPODR Minikowo 

mogą startować właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby 
gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Mogą startować rolnicy 
prowadzący własną, dodatkową działalność w ramach gospo-
darstwa. Nie mogą natomiast uczestniczyć osoby pracujące do-
datkowo poza gospodarstwem oraz uczniowie szkół i uczelni 
dziennych. Olimpiada przeznaczona jest dla rolników w wieku 
od 18 do 40 lat. W olimpiadzie nie mogą startować ubiegło-
roczni zwycięzcy powiatowych olimpiad (pierwsze miejsce). 

Eliminacje powiatowe – 17 listopada
Finał Wojewódzki – 30 listopada w Przysieku
Szczegółowe informacje w Powiatowych Zespołach Doradz-

twa Rolniczego oraz na stronie www.kpodr.pl. 
Serdecznie zapraszamy do udziału, na laureatów czekają 

wartościowe nagrody.
Organizatorzy

n Czajkowski Uprawa Pasowa pokazał nowatorską kon-
strukcję maszyny do Strip-Till o szerokości roboczej 3 m;

n Agro-Sieć Maszyny z Chełmna przedstawiła ciągnik 
John Deere 8245R o mocy 270KM i agregat do siewu 
pasowego marki Väderstad model Spirit StripDrill 400C  
o szerokości roboczej 4,0 m.

Tekst: Adam Piszczek
Fot. J. Domiński

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Wszystkich uczestników przybyłych na szkolenie (140 osób) 
przywitał dyrektor Ośrodka Roman Sass.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

http://www.kpodr.pl
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P o uroczystym otwarciu festy-
nu „Barwy Lata, Dary Jesieni”                                                           

i przywitaniu zaproszonych gości 
można było posłuchać zespołów folk-
lorystycznych „Kruszynioki” oraz 
„Melodia” z GOK Zławieś Mała,                       
a także wziąć udział w licznych kon-
kursach dla publiczności. 

Kolejną atrakcją było 
Święto Ziemniaka –                           
z towarzyszącymi mu 
wystawami najlepszych 
odmian, konkursami                                          
i stoiskami konsultacyj-
nymi. Odbył się między 
innymi konkurs „Ziem-
niak w tradycji kuchni 
Pomorza i Kujaw”. Przy-
stąpiło do niego 11 kół 
gospodyń wiejskich, lo-
kalnych grup działania                                                           
i stowarzyszeń z całego 
województwa, przed-
stawiając łącznie 23 potrawy. Trzy-
osobowe jury oceniało walory sma-
kowe i zapachowe, estetykę, sposób 
podania i zaprezentowania potrawy,                                        
a także związek z tradycją regionalną. 

Zwycięską zupę ziemniaczaną „ślepy 
rosół” przygotowało Stowarzyszenie 
na rzecz Rozwoju Wsi Pieranie. Dru-
gie miejsce zdobyły pierogi ziemnia-
czane oferowane przez Stowarzysze-
nie Miłośników Kultury Kujawskiej – 
Sami Swoi, a trzecią lokatę zajęły szare 

kluchy na kwaśno przywiezione przez 
Stowarzyszenie „Kuchnia Pałucka”. 
Nagrody w tym konkursie ufundował 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

W teście konsumenckim wybrano 
też najsmaczniejszą odmianę ziem-
niaka. Laureatem w tym roku zosta-
ła Laskara z Pomorsko-Mazurskiej 
Hodowli Ziemniaka w Strzekęcinie, 
a najładniejszą odmianą okazała się 
Annalena z firmy Europlant.

Również w tym roku nie zabrakło 
lokalnych grup działania. Specjalnie 
dla nich nasz Ośrodek zorganizował 
konkurs na najlepsze stoisko. Ocenie 
poddano sposób prezentacji produk-
tów lokalnych, regionalnych i ręko-
dzieła ludowego, a także przedsię-
biorczości opartej na lokalnych zaso-
bach. Konkurs wygrała LGD „Pałuki 
– Wspólna Sprawa”, drugie miejsce 
zdobyła LGD „Zakole Dolnej Wi-
sły”, trzecie – LGD „Podgrodzie To-
ruńskie”.

Swoją obecnością zaszczycili nas 
m.in. Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof 
Ardanowski oraz wicewojewoda ku-
jawsko-pomorski Józef Ramlau. 

Jak co roku w festynie uczestniczyły 
rzesze miłośników dobrego jedzenia, 
swojskiej atmosfery i ludowej muzyki. 
Zwiedzający i kupujący mieli w czym 
wybierać. Swoje stoiska zaprezento-
wało 79 wystawców. Zwolennicy do-
brej żywności mogli zrobić zapasy na 
nadchodzący sezon jesienno-zimowy. 
Ale przecież nie tylko żywność moż-
na było kupić. Również wyroby rę-
kodzieła ludowego, donice, biżuterię 
i ozdoby z surowców naturalnych, 
wyroby wikliniarskie, rośliny ozdob-
ne, materiał szkółkarski, elementy ar-
chitektury ogrodowej, miód, wędli-
ny, przetwory... Do kupienia były też 
ziemniaki najlepszych odmian i przy-
rządzone z nich potrawy. 

Przysiek 
w Barwach Lata...
W sobotę 10 września w Przysieku były 
i „barwy lata”, i „dary jesieni”. Letnia                           
z pewnością była pogoda, która sprzyjała 
organizatorom, wystawcom i zwiedzającym, 
ale również atmosfera, która jak co roku 
przyciągnęła tysiące osób. 

specyficznego zapachu dymu, pokaz 
zgromadził wielu gapiów. Ponadto 
można było wybić dla siebie pamiąt-
kową monetę na okoliczność 25-le-
cia gminy.    

Całość imprezy dopełniły boga-
te stoiska gastronomiczne. Można 
było skosztować grochówki przygoto-
wanej przez OSP Straszewo i kiełbasek 
oraz kaszanki z grilla przygotowanych 
przez panie z KGW ze Zbrachlina. 

Dożynki w Zbrachlinie
Tegoroczne dożynki w gminie Waganiec odbyły się 
4 września. Szczególny ich charakter polegał na tym, iż 
w tym roku Gmina Waganiec obchodziła swoje 25-lecie.                                        

O rganizatorem tegorocznych do-
żynek w Zbrachlinie były sołec-

twa: Konstantynowo i Kaźmierzyn, 
które zadbały o piękne dekoracje. Sta-
rostowie dożynek: Dorota Lisińska                                                                          
z Konstantynowa i Piotr Tomaszew-
ski z Wagańca na stadion zajechali 
dorożką powożoną przez Mariusza 
Sobczaka.

Bardzo podobał się występ zespo-
łu „Mimoza”, któremu przewodni-
czy pani Teresa Herba. Kierowni-
kiem muzycznym zaś jest pan To-
masz Centkowski. Wieńce i boch-
ny chleba od delegacji z poszczegól-
nych sołectw odbierali: wójt Piotr 
Kosik, przewodniczący Rady Gminy 
Jarosław Różański i ks. proboszcz 
Henryk Chabasiński. 

Po korowodzie chleb został po-
krojony i rozczęstowany wśród gości 
i mieszkańców, a przyśpiewkami po-
nownie umilały czas panie z zespołu 
Mimoza. Swoje zdolności aktorskie 
przedstawiły też panie z lokalnego 
zespołu” ZBRAT” w przedstawie-
niu pt. „My jesteśmy tanie dranie”. 
Widowisko wyreżyserowała Dorota 
Danielak, kostiumy przygotowała 
Ewa Zimecka, a muzyką zajęła się 
Renata Wojciechowska. Kolejnym 
punktem programu artystycznego 
był pokaz dawnego młócenia zboża 
oraz improwizacja pożaru. Pomimo 

Stoiska i wystawy informacyjne 
uświetniły również swą obecnością 
tegoroczne dożynki, a dzieci mogły 
skorzystać z wielu atrakcji, które spe-
cjalnie dla nich przygotowano.                                                                                                                                   

Zabawa taneczna dzięki sprzyjają-
cej pogodzie trwała do późnych go-
dzin wieczornych.

Tekst i fot. Katarzyna Chudziak
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego     

Zorganizowano też Wystawę Drobnego 
Inwentarza. Swoje zwierzęta prezentowało 
ponad 20 hodowców, można było zobaczyć 
króliki rasowe, drób ozdobny: kury, bażanty, 
kaczki, gęsi, indyki oraz gołębie. Oprócz tego 
hodowcy i osoby zainteresowane miały oka-
zję uczestniczyć w szkoleniu, które odbyło się 
na świeżym powietrzu w namiocie KPODR, 
na temat produkcji królików rzeźnych. Wykła-
dowcami byli: prof. dr hab. Paweł Bielański                        
z Instytutu Zootechniki PIB z Krakowa, dr inż. 
Jacek Zawiślak z Uniwersytetu Technologicz-
no-Przyrodniczego w Bydgoszczy, lek. wet. Be-
renika Chybicka. Zainteresowanie szkoleniem 
było duże i rozmowy przedłużyły się jeszcze po 
szkoleniu w kameralnym gronie zainteresowanych. Mię-
dzy prezentacjami wykładowców, hodowca pan Joachim 
Hinze z Bydgoszczy wręczył Januszowi Wojciechowskie-
mu – głównemu specjaliście ds. hodowli owiec, kóz, drobiu                                                                                
i drobnego inwentarza kwiaty w podziękowaniu za długo-
letnią współpracę i organizację wystaw zwierząt. 

Tegoroczny festyn w Przysieku można zaliczyć do uda-
nych. Już dziś zapraszamy na „Barwy Lata, Dary Jesieni” 
za rok. Postaramy się, żeby atrakcji nie zabrakło…

Tekst: Elwira Zakrzewska, Anna Mońko
Fot. M. Rząsa, A. Mońko

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego     
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Ziemniaczane 
szkolenia polowe

Odmiany Hodowca
Agata, Constance, Excellency, Impala Agrico
Leyla, Liliana, Red Sonia, Vineta Europlant Handel Ziemniakami
Gwiazda, Impresja, Jurek, Michalina, Tacja Hodowla Ziemniaka Zamarte
Altesse, Ignacy, Laskara, Mazur, Owacja, Tajfun Pomorsko-Mazurska Hodowla 

Ziemniaka w Strzekęcinie
Belmonda, Lilly, Queen Anne, Red Lady, Satina Solana 

Kolekcja odmian ziemniaka prezentowana w Grubnie na XX Kujawsko-
-Pomorskich Dniach Pola 2016

Kolekcja odmian roślin uprawnych, zakładana 
od 20 lat w Grubnie koło Chełmna dla potrzeb 
Kujawsko-Pomorskich Dni Pola, to doskonałe 
miejsce spotkań rolników ze specjalistami dla 
zapoznania się z nowymi odmianami roślin. T utaj odbywają się systematycznie 

szkolenia przy poletkach odmia-
nowych zbóż, rzepaku i kukurydzy,                      
a w tym roku – również ziemniaka. 

Dla rolników z naszego regionu 
specjalizujących się w produkcji ziem-
niaka szkolenia takie odbyły się 18–19 
czerwca oraz 4 sierpnia. Omawiano 
zagadnienia agrotechniczne, zwraca-
jąc uwagę na innowacyjny program 
wspomagania decyzji w zakresie 
ochrony przed zarazą ziemniaczaną 
NegFry. Rolnicy byli bardzo zadowo-
leni z takiej formy prezentacji pro-
blemów uprawy wynikających z aury 
– tym bardziej, że kolekcja liczyła aż 
24 najnowsze odmiany ziemniaka ja-
dalnego. Kolekcja objęta była upo-
wszechnieniem w zakresie wprowa-
dzania programu NegFry do prakty-
ki. Podkreślić trzeba, że dzięki niemu 
wykonano do czasu zbiorów tylko 4 
zabiegi ochronne przed zarazą. Szaco-
wane plony są wysokie, a niektórych 
odmian – bardzo wysokie. 

Tekst: Marek Radzimierski
Fot. M. Radzimierski, M. Rząsa, M. Sikora

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
 Doradztwa Rolniczego

Próbne wykopki na poletkach odmianowych

Bulwy wszystkich odmian zebrano do jednakowych woreczków 
i dokładnie zważono. To wstępny test plonowania, który będzie 
konfrontowany z rzeczywistymi plonami.

Przedstawiciel firmy Agrico prezentuje odmiany ziemniaka

W Rypińska AGRA przyciągnęła 
w tym roku ponad 120 wy-

stawców, którzy prezentowali środ-
ki do produkcji rolnej, materiały bu-
dowlane, wyposażenie budynków go-
spodarskich. W sobotę od wczesnych 
godzin rannych firmy prezentowały 
swoje produkty i zawierały transakcje 
handlowe. Mieszkańcy, nie tylko mia-
sta, ale i powiatu zjeżdżali się tłumnie, 
aby zapoznać się z ofertą firm obsłu-
gujących rolnictwo i miło spędzić czas. 

można było uzyskać od pracowni-
ków ARiMR, ARR, ANR czy KRUS.                              
W trosce o  zdrowie rolników specjali-
ści medycyny wykonywali podstawo-
we badania i udzielali porad żywienio-
wych, a szkoły różnych stopni prze-
ścigały się w przedstawianiu swoich 
zalet, zachęcając młodych rolników 
do podjęcia u nich nauki. Stoiska wy-
dawnictw, a także twórców ludowych 
i rzemiosła artystycznego urozmaicały 
wystawę. Można było poznać zasady 

Ewa i Ryszard Kruzińscy z Okoni-
na w gm. Brzuze, Małgorzata i Da-
riusz Ciemieccy ze wsi Rumunki Li-
kieckie w gm. Rogowo, Anna i Rafał 
Zgliniccy z Borzymina w gm. Rypin, 
Anna i Paweł Szmytkowscy z Kiełpin 
w gm. Wąpielsk oraz Emilia i Karol 
Sosnowscy z Zofiewa w gm. Skrwil-
no. Wyróżniono też firmę Emix pana 
Stanisława Packa, która zajmuje się 
przetwórstwem produktów rolnych, 
produkując m.in. gotowy mix do pro-
dukcji lodów, gofrów i deserów.

Corocznie przybywa imprez to-
warzyszących  Targom AGRA. Już                                                              
w piątek odbywały się zawody sporto-
we, mecz samorządowców miejskich 
Rypina i Lipna, a w sobotę zawody 
wędkarskie, Bieg po Zdrowie Doliną 
Rypienicy oraz V Dziecięcy Bieg po 
Zdrowie. Można też było się zabawić 
oglądając zawody samorządowców, 
przeprowadzone na wesoło, w stylu 
XIX-wiecznej wsi oraz posłuchać kon-
certów w wykonaniu zespołów arty-
stycznych powiatu. Tradycyjnie po-
południową niedzielną atrakcją były 
wybory MISS AGRA, podczas któ-
rych widownia na stadionie zapełniła 
się po brzegi.

Wszyscy przybyli goście mogli cie-
kawie spędzić czas, zwiedzając wysta-
wy, uczestnicząc w uroczystościach 
dożynkowych i słuchając koncertów 
zarówno muzyki ludowej, jak i naj-
nowszych przebojów, ciesząc się pięk-
ną, słoneczną pogodą do późnych go-
dzin wieczornych.

Tekst i fot. Jolanta Tyburska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek

 Doradztwa Rolniczego

AGRA Rypin 2016

Na targach rolniczych AGRA Rypin spotkaliśmy się już po 
raz 26. i mimo iż sama formuła targów niewiele się zmienia, 
nadal cieszą się one dużym zainteresowaniem. W tym 
roku zorganizowane zostały 10–11 września, jak zwykle na 
obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wyróżnione gospodarstwa

Można było zakupić drobne narzędzia 
czy wyposażenie do ogrodów przydo-
mowych oraz wzbogacić swój ogród, 
wybierając ciekawe rośliny ozdobne 
z jak zwykle bardzo bogatej oferty. 
Stoiska z roślinami kusiły różnorod-
nością pięknie uformowanych drze-
wek i krzewów ozdobnych, kolekcją 
drzewek owocowych, cebul i koloro-
wych kwiatów. Na rypińskich targach 
nie zabrakło też ciągników, maszyn                             
i narzędzi rolniczych. Zobaczyć moż-
na było szereg ciągników średniej mocy 
wraz z maszynami towarzyszącymi, 
głównie uprawowymi. Nie zawio-
dły też firmy obsługujące rolnictwo. 
Oprócz doradców z PZDR w Rypi-
nie, którzy jako współorganizatorzy 
imprezy, udzielali na bieżąco porad                                                                                       
z każdej dziedziny rolnictwa, informacje  

pracy instytucji charytatywnych i do-
mów opieki społecznej. Wśród firm z 
sektora rolno-spożywczego na uwagę 
zasługiwały firmy EMIX i CEDROB, 
które w tym roku obchodziły 25 rocz-
nicę swojej działalności.

W niedzielę oprócz zwiedzania 
wystaw  można było uczestniczyć                                               
w uroczystej dziękczynnej mszy św. na 
Dożynkach Powiatowych, a następnie 
obejrzeć  wieńce  wykonane przez pa-
nie z kół gospodyń wiejskich. Wszyscy 
zebrani mieli okazję poznać najlepsze 
gospodarstwa rolnicze w powiecie.                                                                          
W tym roku wyróżnione zostały go-
spodarstwa Starostów Dożynek: Mał-
gorzaty Gutkowskiej z Pręczek w gm. 
Rogowo oraz Radosława Jabłońskie-
go ze wsi Kowalki w gm. Rypin. Poza 
tym wyróżnienia otrzymali państwo 
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Powiatowy Dzień Kukurydzy 

W powiecie rypińskim nie bra-
kuje gospodarstw specjalizu-

jących się w hodowli bydła mleczne-
go i opasowego, a tym samym upra-
wiających kukurydzę. Rolnicy dosko-
nale wiedzą, jak wartościową paszą                                   
w żywieniu przeżuwaczy jest kiszon-
ka przygotowana z kukurydzy. Swoje 
doświadczenia i posiadane informacje 
mogą weryfikować i dzielić się nimi 
podczas corocznego pokazu organi-
zowanego przez Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego w Rypinie, 
Spółdzielnię Mleczarską ROTR oraz 
firmę Narolco. 

W tym roku demonstracja została 
przygotowana na gruntach państwa 
Elżbiety i Wiesława Bułkowskich, 
którzy swoje mleczne gospodarstwo 
prowadzą w miejscowości Długie (gm. 
Wąpielsk). Rolnicy posiadają 48 ha, 
z czego 18 ha stanowią dzierżawy. 
W tym roku na 23 ha zasiana zo-
stała kukurydza, powierzchnię 7 ha 
stanowi uprawa buraka cukrowego,                                   
5 ha zajmują zboża, pozostały areał 
to użytki zielone. Państwo Bułkowscy 
utrzymują 60 sztuk bydła, w tym 21 
krów dojnych. Ponadto wraz z synem 
Maciejem prowadzą firmę świadczącą 
usługi agrotechniczne dla rolników. 

Spotkanie rozpoczęła Jolanta Ty-
burska – kierownik PZDR w Rypinie, 
która przedstawiła program spotkania 
oraz powitała licznie zgromadzonych 
gości. Wśród uczestników pokazu 
obecni byli m.in. wicestarosta rypiń-
ski Marek Tyburski, przewodniczący 
Rady Powiatu w Rypinie Krzysztof 
Cegłowski, wójt Gminy Wąpielsk Da-
riusz Górski, wójt Gminy Rypin Ja-
nusz Tyburski, przewodniczący Rady 
Gminy Wąpielsk Tomasz Czajkowski, 
przedstawiciele KPODR w Minikowie 
oraz rolnicy z okolic Rypina i sąsied-
nich powiatów.

Część warsztatowa została po-
przedzona wykładem dr Ryszarda 

Kujawiaka na temat „Dawka TMR 
dla krów wysokowydajnych w oparciu 
o doświadczenia Sano Agrar Institut”. 
XIV Powiatowy Dzień Kukurydzy był 
świetną okazją do pogłębienia wiedzy 
z zakresu uprawy tej rośliny i zapo-
znania się z charakterystyką kolekcji 
43 odmian z 8 firm (RAGT, Syngen-
ta, Pioneer, HR SMOLICE, Saaten-
-Union, FarmSaat, EURALIS, KWS). 
Ochronę plantacji powierzono fir-
mie Bayer.

Przedstawiciele wspomnianych 
ośrodków hodowlanych omawiali 
charakterystykę poszczególnych mie-
szańców kukurydzy wysianych na 
poletkach oraz udzielali porad doty-
czących doboru wczesności odmiany                                                             
w zależności od kierunku jej użyt-
kowania. Eksperci podzielili się tak-
że wiedzą odnośnie nowości odmia-
nowych. Uczestnicy pokazu mogli 

porównać dojrzałość ziarna, 
kształt kolb, a przede wszystkim 
to co najbardziej interesuje pro-
ducenta kukurydzy, czyli plono-
wanie poszczególnych odmian. 

Bezpośrednim nadzorem 
nad uprawą kukurydzy, pielę-
gnacją poletek oraz sprawami 
organizacyjnymi zajęli się pra-
cownicy PZDR w Rypinie. Jed-
nak przygotowanie imprezy nie 
byłoby możliwe bez wsparcia 
ze strony głównego sponsora, 
którym od lat jest Spółdziel-

nia Mleczarska ROTR w Rypinie,                              
a także działających w branży rolniczej 
firm: Narolco, RAGT, Syngenta, Pio-
neer, HR SMOLICE, Saaten-Union, 
FarmSaat, EURALIS i KWS. Dla każ-
dego z uczestników spotkania zapew-
niono smaczny posiłek. 

Organizatorzy kierują serdeczne 
podziękowania do państwa Bułkow-
skich za udostępnienie pola i możli-
wość przygotowania poletek, a tak-
że do firm z sektora rolnictwa, które 
wzięły udział w obsłudze pokazu. 

Tekst: Karolina Więcławska
Fot. J. Puciński

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
 Doradztwa Rolniczego

Demonstracja odmian kukurydzy, wykład na temat 
żywienia krów i prezentacja firm obsługujących rolnictwo 
to najważniejsze punkty programu XIV Powiatowego Dnia 
Kukurydzy w powiecie rypińskim.  Pogoda dopisała 
– dopisali również zainteresowani tematem rolnicy. 

N a uroczyste spotkanie przybyły 
członkinie koła oraz licznie za-

proszeni goście m.in. senator RP Jó-
zefa Łyczak, Przewodnicząca Gmin-
nej Rady Kobiet w Bądkowie Anna 
Czajkowska, Wójt Gminy Bądkowo 
Ryszard Stępkowski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Bądkowo Dariusz 
Skierkowski, Prezes RZKiOR we 
Włocławku Irena Muszyńska, Prezes 
SPTCH „BĄDKOWO” Franciszek 

– zgłaszając potrawy do konkursu 
„Czym Kujawska Chata Bogata”. Ich 
produkty tradycyjne  były wystawiane 
do konkursu kulinarnego na Targach 
„Lato na Wsi” w Minikowie, brały 
również udział w targach „Miodowe 
Lato w Zarzeczewie”, gdzie prezen-
towały swoje stoisko z produktami 
opartymi na bazie miodu.

Koło może się poszczycić zare-
jestrowanymi produktami trady-

cyjnymi, które są wpisane na listę 
krajową. Kultywując kujawską tra-
dycję panie na wszystkich uroczysto-
ściach występują w strojach kujaw-
skich. Ostatnio członkinie brały udział                              
w „Światowych Dniach Młodzieży” 
we Włocławku, gdzie zawiozły upie-
czone ciasta. Uczestniczyły również                                 
w Targach „Partnerstwo z Kuchnią Ku-
jawską” – konkursie organizowanym 
przez „Stowarzyszenie dla Ziemi Ku-
jawskiej” w Aleksandrowie Kujawskim 
– za swoje stoisko zdobyły I miejsce.

Panie uczestniczą w różnych szko-
leniach, pokazach, wyjazdach szko-
leniowych, wyjeżdżają również na 
wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Uroczystość była okazją do wrę-
czenia „Odznaczenia za Długoletnią 
Działalność w Kole”. Uhonorowane 
zostały członkinie: Wiesława Kobu-
sińska, Zofia Rożnowska i Bożena 
Tobolska.

Panie przygotowały program arty-
styczny, zaśpiewały „tradycyjne  przy-
śpiewki” na wszystkich zaproszonych 
gości. Oprawę muzyczną zapewnił 
Krzysztof Ulczycki, a słowa przy-
śpiewek panie ułożyły same. Występ 
wzbudził uznanie wśród zaproszonych 
gości. Na zakończenie przewodniczą-
ca podziękowała wszystkim zaproszo-
nym gościom i sponsorom za okazaną 
pomoc i współpracę. 

  Tekst i fot. Anna Tuszyńska 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek

 Doradztwa Rolniczego

Diamentowy jubileusz 

8 września w restauracji „GRACJA” w Bądkowie 
jubileusz 60-lecia świętowało hucznie Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łowiczku.

Po raz ósmy ruszył nabór szkół podstawowych do programu „Owoce 
i warzywa w szkole”. 

W tym roku szkolnym zmieniły się zasady przystąpienia do programu. 
Wystarczy tylko zawarcie umowy szkoły z jednym z zatwierdzonych przez 
ARR dostawców.

W programie „owoce i warzywa w szkole” mogą uczestniczyć dzieci 
uczęszczające do klas I–III szkół podstawowych oraz „zerówek” zorgani-
zowanych w szkołach podstawowych. Dzieci będą otrzymywały 2–3 razy                        
w tygodniu, przez 10 tygodni w semestrze, porcje owocowo-warzywne. 
Porcje składają się ze świeżych owoców (jabłka, gruszki, borówki, truskawki)                                                                                                                                    
i warzyw (marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki) oraz 
soków (owocowe, warzywne oraz mieszane). Ponadto obowiązkowym ele-
mentem programu jest edukowanie o zdrowych nawykach żywieniowych. 

Wykaz dostawców oraz warunki uczestnictwa w programie dostępne są 
na stronie internetowej ARR.

Źródło: ARR

Program „Owoce i warzywa w szkole”
Kaczorowski. Nie zabrakło rolników, 
radnych, prasy i przedstawicieli nasze-
go Ośrodka. 

Przewodnicząca koła pani Bożena 
Tobolska przedstawiła 60-letnią hi-
storię działalności Koła w Łowiczku, 
które powstało w 1956 roku. Na po-
czątku działalności koło liczyło kilka 
osób, ale co roku członkiń przybywa-
ło i rozwijała się działalność. Obecnie 
koło liczy 22 członkinie i aktywnie 
działa, uczestniczy w życiu społecz-
nym i kulturalnym wsi i gminy Bąd-
kowo. KGW Łowiczek jest widoczne 
na różnych imprezach okolicznościo-
wych, w gminie, w powiecie aleksan-
drowskim, a także województwie ku-
jawsko-pomorskim. Przez 5 kolejnych 
lat panie brały udział w kultywowa-
niu kujawskich tradycji kulinarnych 

http://www.arr.gov.pl/owoce-i-warzywa-w-szkole
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W śród traw ozdobnych domino-
wały: miskanty, rozplenice, ost-
nice, turzyce, prosa itp. Dużym 

zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się 
ekspozycja hortensji bukietowych, ogrodo-
wych i pnących. A pokaz tych roślin urzą-
dzono wśród licznych iglaków, bylin i pną-
czy. Zwiedzający oprócz aranżacji nasadzeń 
roślin ozdobnych mogli zobaczyć ciekawą 
kolekcję wystawową kamieni ozdobnych – 
kolejny element ozdoby ogrodów. W czasie 
wystawy pracownicy udzielali fachowych po-
rad ogrodniczych.

W swojej ofercie właściciele oprócz  sprze-
daży roślin ozdobnych polecają projektowa-
nie i aranżację ogrodów oraz ich pielęgnację                         
i utrzymanie. Szkółka roślin ozdobnych zaj-
muje areał 3,00 ha, więc wybór roślin jest 
duży. Wystawa cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem zwiedzających, którzy na miejscu 
mogli zakupić ulubione rośliny ozdobne.   

Tekst i fot. Anna Tuszyńska 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek

 Doradztwa Rolniczego

Świat traw ozdobnych i hortensji   
Pod taką nazwą odbyła się 
po raz pierwszy wystawa 
w szkółce roślin ozdobnych 
państwa Wiolety i Cezarego 
Niemczyków w Bądkowie. 

G ospodarzami imprezy było Stowarzyszenie 
LGD Czarnoziem na Soli oraz Koło Pszczela-

rzy w Kruszwicy, które w tym roku obchodzi jubileusz 
100-lecia swojej działalności. Z tej okazji zorganizo-
wano w amfiteatrze nad Gopłem festyn pszczelarski.                                                                                                       
Z kolei panie, członkinie KGW przygotowywały potra-
wy mięsne oraz ciasta na bazie lub z dodatkiem miodu.

Po raz pierwszy do udziału w tej imprezie została 
zaproszona Gminna Rada KGW w Dobrem, którą re-
prezentowało KGW Bodzanowo na czele z przewodni-
czącą Grażyną Rolewską. Panie przygotowały: żeberka 
w miodzie na dwa sposoby, paszteciki, orzechowiec 
z miodem, miodownik, sernik, papryczkę na bazie 
miodu oraz dodatkowo chleb ze smalcem i barszczyk.  

Mimo deszczowej aury stoisko przyciągało nie tylko 
smakołykami, ale również pięknymi kreacjami naszych 
pań oraz dekoracją. 

Tekst i fot. Katarzyna Korzeniewska, Dobre

XXXIII Wojewódzki Dzień Pszczelarza

Od lewej: Aneta Zaborowska, Renata Olejniczak, Aleksandra 
Pikulska, Halina Balcerak, Halina Marciniak i Grażyna Rolewska

S zkolenie prowadzone było przez 
znakomitego specjalistę w tej 

dziedzinie pana Eugeniusza Hofma-
na, wielokrotnie już docenionego za 
swój niezwykły talent i umiejętności 
rękodzielnicze. Uczestnicy warszta-
tów zapoznali się z zasadami i techni-
kami wyplatania tradycyjnych wień-
ców i ozdób dożynkowych. Przybli-
żono im też symbolikę elementów 
wykorzystanych w tworzeniu tych 
niecodziennych dzieł. Adepci kolej-
no wykonywali zadania omawiane                                              
i prezentowane przez instruktora. Pod 
jego profesjonalnym okiem powsta-
wały prawdziwe cuda, pojawiało się 
oczywiście wiele praktycznych pytań 
i zdradzono nawet kilka sekretów wy-
twórczych. 

Zainspirowani i zmotywowani do 
pracy uczestnicy z sołectwa Czarże 
postanowili spróbować własnych sił 
i zderzyć się z rzeczywistością, a re-
zultaty jak się później okazało były 

w konkursie na „Najładniejszy Wie-
niec Dożynkowy Tradycyjny”. Sukces 

Warsztaty – prosta droga 
do sukcesu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Bydgoszczy oraz Rada Sołecka Czarże zorganizowali 
na terenie gminy Dąbrowa warsztaty praktyczne pt. 
„Sztuka wyplatania tradycyjnych wieńców dożynkowych 
– zachowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi”.

Dożynki Sołeckie, podczas których 
prezentował się znakomicie i wzbu-
dzał zachwyt wśród zaproszonych 
gości. Jak głosi stare przysłowie „na-
uka nie idzie w las, ale z lasu wypro-
wadza”, tak uczestnicy warsztatów 
dowiedli, że warto zdobywać nową 
wiedzę i umiejętności, aby osiągać                       
w przyszłości sukcesy.

Tekst: Ewelina Lewandowska 
Fot. członkowie Rady Sołeckiej Czarże

Pan Eugeniusz Hofman prezentujący splot na wieniec dożynkowy

Praca przy wieńcu dożynkowym

imponujące. Poświęcono wiele go-
dzin ciężkiej pracy na stworzenie wła-
snego wieńca dożynkowego. Podczas 
tegorocznego Gminnego Święta Plo-
nów, które odbyło się w Otowicach 
sołectwo zajęło pierwsze miejsce                                       

ten powtórzono również na 
Dożynkach Powiatowych, 
które odbyły się 3 września                                                    
w Sicienku. Ostatnią uro-
czystością, którą uświetniał 
przygotowany wieniec były 

21 sierpnia w Kruszwicy odbyły się wojewódzkie 
obchody Dnia Pszczelarza. 
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O rganizatorami konkursu byli: 
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-

woju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego oraz Państwowa 
Inspekcja Pracy. Celem konkursu była 
promocja zasad ochrony zdrowia i ży-
cia w gospodarstwach rolnych oraz 
wyłonienie gospodarstw mających 
osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.

Gospodarstwo państwa Spychal-
skich zostało wyłonione spośród 970 
gospodarstw indywidualnych, które 
zgłosiły się do konkursu. Komisje kon-
kursowe na szczeblach regionalnym, 

wojewódzkim i krajowym dokona-
ły wizytacji wszystkich gospodarstw,                      
a przy ocenie brały pod uwagę wiele 
elementów. 

Państwo Alicja i Krzysztof Spychal-
scy otrzymali w nagrodę ciągnik rol-
niczy Zetor Major ufundowany przez 
Prezesa KRUS. Uroczysta gala wrę-
czenia nagród odbyła się 23 września 
podczas Międzynarodowej Wystawy 
Rolniczej AGRO SHOW w Bedna-
rach. Gratulujemy!

Więcej informacji dotyczących kon-
kursu znajdziecie Państwo na stronie 

Nasze najbezpieczniejsze
Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne wyłonione w XIV 
Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne prowadzą państwo Alicja i Krzysztof Spychalscy 
w Pikutkowie gm. Brześć Kujawski. 

Laureaci z synem Mateuszem

O gółem w wyjeździe uczestniczy-
ło dwudziestu nauczycieli z ca-

łej Polski. Projekt obejmował wizyty                                                                                  
w gospodarstwach i przedsiębior-
stwach działających na rzecz rolnictwa, 
w tym niekonwencjonalne przykłady 
działalności gospodarczej. W trakcie 
dwutygodniowego pobytu odwiedzi-
liśmy trzy kraje: Danię, Szwecję i Nor-
wegię. Najciekawszymi miejscami,                                                              
w których przebywaliśmy były: go-
spodarstwo o produkcji ekologicznej                                          
w Danii, prywatna firma naprawczo-
-handlowo-mechanizacyjna i gospo-
darstwo produkujące trzodę chlew-
ną w systemie tradycyjnym i ekolo-
gicznym, zajmujące się przerobem                                                           
i sprzedażą tegoż mięsa, obie firmy                        
w Szwecji. Istotnym spostrzeżeniem 
w tym gospodarstwie był fakt, iż wła-
ściciel – Niemiec, w rozmowie w nami 

Pożyteczny wyjazd 
Kadra kierownicza Zespołu Szkół Licealnych 
i Agrotechnicznych im. Leona Janty-
-Połczyńskiego w Tucholi uczestniczyła 
w wyjeździe szkoleniowym zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej 
i Leśnej EUROPEA – POLSKA i Green 
Academy Aarhus w Beder – Dania EUROPEA 
– DENMARK.

opowiedział, iż droga do sukcesu wcale 
nie była łatwa, ale jego upór i chęć po-
siadania własnej firmy spowodowały, 
że osiągnął sukces w Szwecji. 

Ciekawym doświadczeniem była 
też wizyta w prywatnej szkole rolniczej 
w Norwegii. Szkoła jest także człon-
kiem Stowarzyszenia EUROPEA – 
NORWAY, więc właściciele pokazali 
nam, członkom EUROPEA – POL-
SKA kulisy kierowania taką placówką, 
jej problemy, ale też sukcesy. Również 
pouczający jest duński przykład szkoły 
rolniczej z 30-letnim kampusem dydak-
tycznym, w którym uczniowie realizu-
ją kształcenie teoretyczne i praktyczne. 
Bardzo duży nacisk kładzie się tu na 
kształcenie praktyczne, szkoła posia-
da bogate wyposażenie do produkcji 
rolniczej, ogrodniczej i architektury 
krajobrazu. Należało by sobie życzyć 

takiego standardu w naszych placów-
kach. To tylko niektóre spostrzeżenia                    
i przedsięwzięcia, które realizowaliśmy. 

Reasumując uważam, iż przykłady 
i doświadczenie osób, firm, instytucji 
można śmiało wykorzystać na lekcjach 
przedmiotów zawodowych. Wspól-
nym mianownikiem wszystkich osób, 
które osiągnęły sukces w każdym                                                                          
z tych krajów była pracowitość, otwar-
tość na innowacje, brak zahamowań 
w kontaktach z innymi ludźmi (tam         
z powodzeniem pracowali obywatele 
polscy),  a także nie zrażanie się drob-
nymi niepowodzeniami. Myślę, że są 
to cechy, które można przekazać na-
szym uczniom jako dobre przykłady 
na starcie w dorosłe życie. 

Tekst fot. Ireneusz Wesołowski  
Zespołu Szkół Licealnych  

i Agrotechnicznych w Tucholi

www.krus.gov.pl (Red.: w następnym 
numerze zamieścimy wywiad z laure-
atami).

informacja przekazana przez KRUS
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P rzyzwyczailiśmy się do tego, iż o 
pomocy w zimie mówi się głów-

nie w kontekście ptaków lub zwierząt 
bytujących w lasach, ale koło nas żyją 
też inne dzikie zwierzęta. Jeże coraz 
częściej dzielą z nami przestrzeń miej-
ską – nie dlatego, że tak im się u nas 
podoba, ale dlatego, że my zagrabiamy 
ich naturalne środowisko. Jeszcze do 
niedawna koło mojego domu miesz-
kały jeże, które bardzo często widy-
waliśmy na naszej posesji i wokół niej, 
ale to przyjemne sąsiedztwo skończyło 
się z chwilą wycięcia drzew i krzewów, 
podobno w celu uporządkowania te-
renu, czyli według mnie zrobienia tzw. 
pustyni miejskiej nie dając w zamian 
nic ciekawego. 

Najbardziej niebezpiecznym okre-
sem dla jeży jest zima, na czas której 
muszą znaleźć odpowiednie schro-
nienie. Możemy jednak pomóc je-
żom przeżyć zimę w naszych ogro-
dach. Możemy zrobić (w Internecie 

są instrukcje) lub zakupić stosowne 
skrzynki w cenie do 100 zł. Skrzyn-
ki dla jeży należy umieszczać w mało 
uczęszczanym, spokojnym miejscu                     
w ogrodzie, zakrytym opadłymi li-
śćmi lub odpadkami (kompostem) 
ogrodowym. Ze względu na warunki 
zimowania jeży, budki dla nich prze-
znaczone muszą być wykonane z ma-
teriałów odpornych na wodę i inne 
warunki atmosferyczne. Oczywiście 
należy zadbać o to, aby nasze domo-
we pupile nie miały dostępu do miej-
sca, gdzie została usytuowana budka 
dla jeża, gdyż mogą stanowić dla nie-
go zagrożenie.

Jeże są bardzo mile widzianymi go-
śćmi w naszych ogrodach. Postawienie 
w nim budki może zachęcić jeża do 
zamieszkania w nim. Budkę powinno 
się wyłożyć w środku suchymi liśćmi 
i/lub sianem. Nie należy często zaglą-
dać do budki, aby sprawdzić czy jeż                                                                                
w niej zamieszkał. Zamiast tego 

można położyć mały przedmiot                                      
w wejściu do budki, i jeżeli zostanie 
on przesunięty, będzie to oznaczało, 
że jakieś zwierzę weszło do domku, 
być może będzie to właśnie jeż.

A tak na koniec chciałabym przy-
toczyć 6 faktów o jeżach, które war-
to znać, a które znalazłam na stronie 
internetowej fundacji Arka:

Jest ich coraz mniej

Śmiertelność jeży z roku na rok jest 
coraz większa. Giną pod kołami samo-
chodów, podczas wypalania traw czy 
też od trucizn na gryzonie i ślimaki.

To pożyteczne zwierzęta

Jeże zmniejszają ilość szkodników 
i owadów, a przez to oczyszczają oto-
czenie człowieka z myszy, szczurów, 
chrząszczy, gąsienic, pająków czy śli-
maków.

Kochają wolność

Jeży nie wolno więzić, przetrzymy-
wać w zamknięciu, hodować, sprze-
dawać. To zwierzęta dzikie, które 
realizują swoje życiowe potrzeby na 
wolności.

Zapadają w sen zimowy

W listopadzie jeże zapadają w stan 
hibernacji. W tym czasie ich serce bije 
tylko 20 razy na minutę, a nie jak nor-
malnie 180 razy na minutę.

Potrzebują schronienia na zimę

Jeże rozpoczynają zimowy sen, gdy 
temperatura spada poniżej 9oC. Dla-
tego tak ważne jest, żeby w tym cza-
sie znalazły odpowiednie, suche i bez-
pieczne legowisko.

Potrzebują ludzkiej pomocy

Jeśli przed nadejściem zimy jeż 
waży mniej niż 700 gramów, to obu-
dzi się w środku zimy i prawdopo-
dobnie zginie. Chyba, że pomoże mu 
człowiek!

Magdalena Banaszak
Kujawsko-Pomorski Ośrodek

 Doradztwa Rolniczego
Fot. M. Grabczyński

Pomóż jeżom przetrwać zimę
Wpadł mi w ręce przypadkowo miesięcznik „Mody na 
zdrowie”. Po wstępnym przejrzeniu co ciekawego znajduje 
się w nim, wertując strona po stronie natknęłam się 
na krótki artykuł o przesympatycznie wyglądających 
zwierzakach, jakimi są jeże. Autor namawia nas do pomocy 
jeżom w okresie zimowym. K oncentracja przestrzenna turysty-

ki podmiejskiej determinowana 
jest nie tylko walorami przyrodniczy-
mi czy atrakcyjną infrastrukturą, ale 
też przyzwyczajeniami i modą. Dla-
tego składową sukcesu jest również 
aktywna działalność marketingowa 
właścicieli obiektów. Specyfika tury-
styki na obrzeżach miast opiera się 
więc na kilku spójnych, charaktery-
stycznych cechach: jest krótka, ewen-
tualnie średniookresowa – „weeken-
dowa”, nie wymaga specjalnego pla-
nowania, w jej efekcie następuje szyb-
ka regeneracja sił, realizowana jest                                                                                  
w niewielkiej odległości od stałego 
miejsca zamieszkania, realizowana 
raczej indywidualnie, w niewielkim 
stopniu absorbująca finansowo i or-
ganizacyjnie. Jest to zatem forma wy-
poczynku bardzo dostępna i mało wy-
magająca od turysty. Jednak dla pod-
miotów świadczących usługi to nie 
lada wyzwanie, zwłaszcza z uwagi na 
nieprzewidywalność tego typu ruchu 
turystycznego i konieczność ciągłego 
dostosowywania się do zmieniających 
potrzeb różnych grup klientów.

Turystyka wiejska a agroturystyka

Na początek warto zaznaczyć istot-
ną różnicę pomiędzy turystyką wiej-
ską a agroturystyką, gdyż zarówno 
pierwsza, jak i druga posiada swoich 
amatorów. Turystyka wiejska to for-
ma rekreacji odbywająca się na obsza-
rach wiejskich, przy wykorzystaniu ich 
przyrodniczej oraz kulturowej specy-
fiki, natomiast agroturystyka (będąca 
jedną z form turystyki wiejskiej) bazu-
je przede wszystkim na  wypoczynku 
w czynnym gospodarstwie rolnym. 
Świadomy klient, wybierający pobyt 
w gospodarstwie agroturystycznym, 
oczekuje atrakcji bezpośrednio z nim 
związanych. Kontakt z rodziną rolni-
ka, obecność zwierząt gospodarskich, 

świeża, nieprzetworzona żywność, 
uczestniczenie w obowiązkach zwią-
zanych z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego, stanowi zupełnie odrębną ja-
kość spędzania wolnego czasu. Klienci 
gospodarstw agroturystycznych często 
pragną powrócić do czasów młodości 
(w przypadku osób starszych) lub za-
poznać młodsze pokolenia z bogac-
twem prawdziwej wsi (np. rodziny                       
z dziećmi). 

W przypadku wypoczynku u rol-
nika cena i standard schodzi na dal-
szy plan – liczą się emocje związane 

odpowiadała klientom wybierającym 
pobyty krótko- i średnioterminowe. 
Choć na pierwszy rzut oka może się 
wydawać, że dłuższy pobyt gwarantu-
je wyższy zysk, to właśnie wizyty jed-
no-, dwudniowe są bardziej opłacal-
ne. Wynika to z faktu, że przeciętny 
klient może sobie pozwolić na dłuższy 
wypoczynek tylko raz lub dwa razy 
do roku, a na wypady weekendowe 
zdecydowanie częściej (kilka do kil-
kunastu razy w roku). Dodatkowo, 
pobyty krótkoterminowe są bardziej 
opłacalne, ponieważ klienci chętniej 
wydadzą kilka razy mniejsze kwoty 
niż jednorazowo dużo. 

Rosnąca konkurencja na rynku tu-
rystycznym zmusza właścicieli obiek-
tów do wyspecjalizowania swojej ofer-
ty. W szczególności dotyczy to obiek-
tów położonych w okolicach miast, 
ze względu na konkretne oczekiwania 
klientów względem sposobu zagospo-
darowania swojego czasu wolnego. 

Turystyka podmiejska

Na atrakcyjność turystyki podmiejskiej największy wpływ 
ma jej dostępność oraz brak konieczności wcześniejszego 
planowania wypoczynku. Jest to bardzo istotny aspekt, 
biorąc pod uwagę zmienność i nieprzewidywalność pogody. 

Prawdziwie wiejska chata w agroturystyce „Chata Pod Strzechą”

z „powrotem do korzeni”, natomiast 
turystyka wiejska powinna przede 
wszystkim bazować na wysokiej jako-
ści i różnorodności oferty, dostosowa-
nej do specyfiki odbiorców.

Charakter oferty turystycznej                   
okolic miast

Aby obiekty turystyki wiejskiej i go-
spodarstwa agroturystyczne działające 
w okolicach miast były dochodowe, 
właściciele powinni tak skonstruować 
swoją ofertę, aby była ona skorelowa-
na z tego rodzaju położeniem, czyli 

Stąd specjalizacja oferty turystycz-
nej, powinna być kreowana z myślą                                 
o określonych grupach odbiorców. 
Do grup wybierających turystykę wiej-
ską należą: rodziny z dziećmi, oso-
by starsze i niepełnosprawne, grupy 
towarzyskie, grupy zorganizowane                                                            
(w tym grupy szkolne, pracownicy 
firm), miłośnicy przyrody, osoby zain-
teresowane aktywnym wypoczynkiem 
oraz członkowie klubów/związków. 

Badając charakter oferty turystycz-
nej okolic miast, na pierwszą linię wy-
suwają się obiekty oferujące obsługę 
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imprez (wesela, jubileusze, imprezy 
integracyjne), zajęcia edukacyjne (za-
grody edukacyjne, wioski tematycz-
ne), aktywny wypoczynek (głównie 
wędkowanie i tzw. „weekend w sio-
dle”) oraz krótkie pobyty, głównie dla 
rodzin z dziećmi i par. 

Sale biesiadne i konferencyjne

Klienci, wybierając ofertę obiektu 
położonego na wsi, mają określone 
oczekiwania, dlatego właściciele de-
cydując się na obsługę imprez zor-
ganizowanych, muszą przygotować 
ofertę w sposób zdecydowany róż-
niącą się od ofert hoteli położonych 
w centrach miast, przy jednoczesnym 
zapewnieniu standardów niezbędnych 
do realizacji tego typu przedsięwzię-
cia. Możliwość organizowania imprez 
grupowych, takich jak biesiady, wesela 
czy konferencje, wiąże się z koniecz-
nością posiadania odpowiedniego za-
plecza. Zarówno obsługa wesela, jak 

Oferta dla aktywnych

Biorąc pod uwagę przyrodnicze 
uwarunkowania terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego, największym 
zainteresowaniem osób aktywnych 
cieszą się oferty obejmujące: spływy 
kajakowe, wędkowanie, wycieczki ro-
werowe, jazdę konną, nordic walking 

i grzybobrania. Ten typ 
klientów nastawiony jest na 
aktywność poza gospodar-
stwem, a oczekuje przede 
wszystkim bazy noclegowej 
z niepełnym wyżywieniem 
(śniadania i obiadokolacje), 
będącej dobrym „punktem 
wypadowym” do pobli-
skich atrakcji – lasy, jezio-
ra, rzeki, ścieżki rowerowe.

Trendem dobrze zako-
rzenionym na zachodzie,                              
a dopiero rozwijającym się 
w Polsce jest sieciowanie 
produktów turystycznych, po-
legające na nawiązaniu trwałej 

współpracy pomiędzy kilkoma pod-
miotami w celu stworzenia jednej, 
kompletnej, gotowej do sprzedaży 
oferty turystycznej. Przykładowo, wła-
ściciele trzech gospodarstw wprowa-
dzają do sprzedaży ofertę, w której 
pierwsze gospodarstwo stanowi bazę 
noclegową, drugie wypożycza go-
ściom kajaki, a w trzecim przyrządza 
się obiad na zakończenie spływu. Ko-
rzyści z takiej współpracy są ogrom-
ne i co najlepsze dotyczą wszystkich 
podmiotów, tworzących dany produkt 
sieciowy, prowadząc do podniesienia 
atrakcyjności całego obszaru objętego 
sieciowaniem.

Zagrody Edukacyjne

To oferta skierowana w szczegól-
ności do grup zorganizowanych (np. 
wycieczek szkolnych) oraz rodzin                                 
z dziećmi. Zagrody Edukacyjne funk-
cjonują w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Zagród Edukacyjnych od 2011 
roku. Jednym z jej głównych celów 

jest szerzenie wiedzy na te-
mat rolnictwa i dziedzictwa 
kulturowego wsi, szczegól-
nie wśród dzieci i młodzie-
ży odwiedzających należą-
ce do niej obiekty. Zagrody 
Edukacyjne oferują szeroki 
wybór programów, w tym 
zajęcia warsztatowe, pokazy 
i prelekcje dotyczące m.in. 
wypieku chleba, ekologii                                  
w domu i zagrodzie, pozna-
wania ginących zawodów                           
i tak, wydawałoby się „oczy-
wistych” tematów, jak spo-

sób pozyskiwania mleka (nie wszyst-
kie dzieci wiedzą, że mleko bierze się 
od krowy, a nie z kartonu). Aktualnie 
do Sieci należy 9 obiektów z woj. ku-
jawsko-pomorskiego.

Równie ciekawą opcją jest odwie-
dzenie jednej z 11 Wiosek Tematycz-
nych naszego województwa. W przy-
padku Wiosek, podstawowym wymo-
giem powstania spójnej tematycznie 
oferty turystycznej, było nawiązanie 
współpracy pomiędzy mieszkańca-
mi danej wsi. W wielu przypadkach,                         
o sukcesie projektu nie decydowała 
infrastruktura czy bogactwo przyrod-
nicze terenu, ale dobry pomysł, umie-
jętność współpracy i zaangażowanie 
mieszkańców w budowanie oferty 

Sala biesiadna w „EkoGościńcu PACHOTÓWKO”

Konie w „Jaśkowej Zagrodzie” – gospodarstwie 
położonym pod Bydgoszczą

Zagroda Edukacyjna w gospodarstwie „Gzinianka”

i konferencji wymaga posiadania sali 
biesiadnej z odpowiednim nagłośnie-
niem (w przypadku konferencji ko-
niecznie wyposażonej w sprzęt multi-
medialny) i bezpośrednim dostępem 
do części sanitarnej oraz kuchni, od-
powiednio dużego parkingu i więk-
szej bazy noclegowej. Równie istotna 
jest cena takiej usługi – powinna być 
ona tańsza od kosztów jej realizacji                                     
w obiektach miejskich. I na koniec naj-
ważniejszy wyróżnik – powinna mieć 
wiejski charakter. Również rodzinna 
atmosfera determinuje przewagę ofer-
ty gospodarstwa agroturystycznego 
nad ofertą typowego hotelu. 

turystycznej. Wioska Górnicza, Chlebowa czy Kwiatowa, 
które pracę nad produktem rozpoczynały praktycznie od 
zera, są obecnie rozpoznawanymi markami, w dodatku łą-
czącymi się w tym roku, we współpracy z Pałacem Poled-
no, w jeden turystyczny produkt sieciowy.

Imprezy cykliczne

Imprezy cykliczne cieszą się dużą popularnością, zwłasz-
cza wśród mieszkańców miast, gdyż w krótkim czasie po-
zwalają na szybką regenerację sił, zmianę otoczenia i naby-
cie regionalnych produktów kulinarnych lub rękodzielni-
czych, bez konieczności wynajmowania noclegu. Do naj-
bardziej popularnych należą: Święto Śliwki w Strzelcach 
Dolnych, Festiwal Smaku w Grucznie, Gęsina na Św. Mar-
cina w Przysieku k/Torunia, Piknik Napoleoński i Święto 
Kapusty w Brukach Unisławskich. 

Dokąd zmierzamy?

Sprostanie wymaganiom współczesnych turystów nie 
jest proste. W związku z tym, dobrze jest wziąć pod uwagę 
doświadczenia innych krajów, uwzględniając jednocześnie 
specyfikę polskiego rynku. Choć nie jest tajemnicą, że pol-
skie społeczeństwo się starzeje, nie została dotychczas zbu-
dowana oferta mogąca w pełni zaspokoić potrzeby osób 
starszych i niesamodzielnych. 

Tak popularne w krajach zachodnich gospodarstwa opie-
kuńcze, oferujące nie tylko opiekę, ale również szereg atrak-
cji swoim klientom, u nas są mało znane. Innowacyjność 
oraz wysoce korzystne społecznie oddziaływanie tego typu 
obiektów, stoją u podwalin projektu pn. „Zielona Opie-
ka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomor-
skim”, przygotowanego przez specjalistów z Kujawsko-Po-
morskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.                                                                                                     
W ramach projektu, w ciągu półtora roku (od stycznia 2017 
roku do czerwca 2018 roku) ma powstać 15 gospodarstw 
opiekuńczych. Osoby docelowo zajmujące się podopiecz-
nymi otrzymają m.in. kompleksowe przeszkolenie z zakresu 
opieki nad osobami starszymi oraz profesjonalne wsparcie 
doradcze przez cały czas trwania projektu.

Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze połączone z wy-
poczynkiem i rekreacją będzie rosło i może stać się szcze-
gólnie rozwojowe dla turystyki obrzeży miast, ze względu 
na możliwość zapewnienia pobytu w rodzinnej atmosferze, 
zwłaszcza gdy zobowiązania bliskich uniemożliwią samo-
dzielną opiekę nad rodzicami i dziadkami.

Stworzenie cieszącej się zainteresowaniem oferty tury-
stycznej obrzeży miast jest prawdziwym wyzwaniem. Za-
lety umiejscowienia obiektu i dużej ilości potencjalnych 
klientów, łatwo mogą zostać zaprzepaszczone, jeśli ofer-
ta obiektu nie będzie wynikiem przemyślanego wyboru 
właściciela. W najbliższej przyszłości, o rozwoju turystyki 
podmiejskiej będzie decydować odpowiednia specjalizacja 
i wysoka jakość świadczonych usług, co ostatecznie prze-
łoży się na atrakcyjność oferty.

Tekst: Elwira Zakrzewska, Aleksandra Hapka
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Fot. K. Turzyński, H. Nowakowska-Hapka, J. Domiński i M. Rząsa

A le cóż – wszystko 
zmienia się i do 

odważnych świat na-
leży. Dlatego też  pani 
Martyna Szczepańska 
jako miłośniczka pie-
sków postanowiła spró-
bować sił w tej profe-
sji. A wszystko zaczęło 
się od własnego pieska 
rasy West, który wy-
maga strzyżenia oraz 
wyjątkowej pielęgnacji. 

Pani Martyna szyb-
ko spostrzegła, że ma 
zdolności, a nożyczki 
w jej dłoniach pięknie 
stylizują małego czwo-
ronoga. Idąc za ciosem 
ukończyła z wynikiem 
bardzo dobrym – kurs pierwszego stopnia strzyżenia, try-
mowania i pielęgnacji psów, co upoważnia do używania 
tytułu groomera samodzielnej pracy w zawodzie na tere-
nie Unii Europejskiej.

Po 2-letniej praktyce w salonie pielęgnacji zwierząt przy 
jednej z renomowanych lecznic weterynaryjnych w Toru-
niu postanowiła otworzyć własny zakład w miejscowości 
Dobre-Wieś (gm. Dobre, pow. Radziejów).

Jej klienci to czworonogi różnych ras – m.in. foksterie-
ry, samojedy, shih tzu, berneński pies pasterski, a przede 
wszystkim urocze yorki oraz koty. Pani Martyna oferuje 
kompleksowy zakres usług w zakresie zabiegów kosme-
tycznych i strzyżenie wg upodobań właściciela pupila oraz 
wg wzorców FCI. A to wszystko wykonywane jest w mi-
łej, spokojnej i przyjaznej atmosferze z myślą o zwierzętach                              
i ich komforcie psychicznym.

Przygotowuje także psy i koty do wystaw. Jej ostatnie 
dzieło można było podziwiać na III Krajowej Wystawie 
Psów Rasowych w Gniewkowie, gdzie dwa przygotowy-
wane przez nią urocze maltańczyki odniosły sukces. Wła-
ścicielka salonu stara się dbać o najwyższą jakość usług, 
dlatego podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w warsz-
tatach oraz szkoleniach. Jej dewizą jest indywidualne po-
dejście do zwierzaka niezależnie czy jest to kundelek czy 
rasowy pupil.

W przyszłości marzy o poszerzeniu działalności o kolejny 
salon pielęgnacji  psów i kotów oraz szkołę tresury psów, 
ale to już w Toruniu, gdzie obecnie mieszka.

 Tekst i fot.  Katarzyna Korzeniewska, Dobre

Pupil w salonie piękności
Jeszcze kilka lat temu nikt by nie pomyślał, 
a tym bardziej marzył o otworzeniu na wsi 
salonu pielęgnacji psów i kotów. 
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G ołębie odegrały imponującą rolę 
podczas I i II wojny światowej, 

były na wyposażeniu łodzi podwod-
nych, statków i samolotów. W przy-
padku zestrzelenia bądź zatopienia 
miały za zadanie dostarczyć do bazy 
wiadomość ze współrzędnymi kata-
strofy. Z gołębiej poczty korzystali 
żołnierze sił specjalnych oraz agenci 
wywiadu wojska obu stron konfliktu. 
Posłużyli się nią komandosi lądujący               
w Normandii w celu unieszkodliwie-
nia niemieckiej artylerii ostrzeliwują-
cej plaże. O wyniku bitwy pod Water-
loo mieszkańcy Anglii dowiedzieli się                                                                                
z wiadomości przyniesionej przez gołę-
bia. Natomiast bitwą, po której wpro-
wadzono gołębie na utrzymanie więk-
szości europejskich wojsk była obrona 
Paryża 1870–1871. W jej trakcie woj-
ska pruskie oblegające miasto poprze-
cinały wszystkie przewody telegra-
ficzne, a listonoszy karano śmiercią. 
W ten sposób obrońcy Paryża stracili 
kontakt z dowództwem ulokowanym 
w wolnych miastach. Wtedy na pomoc 
obrońcom przyszli hodowcy gołębi. 
Ich ptaki transportowano balonami 
za pruskie linie. Tam zaopatrywano                        
w wiadomości z rozkazami i wypusz-
czano w drogę powrotną.

W 1907 r. niemiecki aptekarz Ju-
lius Neubronner odkrył, że gołębie 
mogą przenosić ładunki o wadze do 
100 g. Skonstruował więc kilka mode-
li aparatów fotograficznych z automa-
tycznym wyzwalaczem, które przypi-
nał do piersi gołębia. Tak wyposażone 
gołębie wypuszczano za liniami wro-
ga, by w trakcie powrotu do domu ro-
biły zdjęcia nieprzyjacielskiego terenu.

Gołębie pocztowe mają dosko-
nałą pamięć przestrzenną, której 

mechanizmów nauka wciąż do końca 
nie rozpracowała. Potrafią wrócić do 
swego gniazda, nawet jeżeli zostały wy-
wiezione w osłoniętej klatce na odle-
głość setek kilometrów. W gołębim sta-
dzie więź między samcem a samiczką                  
i między rodzicami i dziećmi jest bar-
dzo silna. Silny jest też odruch powrotu 

zapewne początkowo chowane były 
dla mięsa, to ich niezwykłe zdolno-
ści powrotu do gniazda sprawiły, że 
zaczęto je wykorzystywać do komu-
nikacji. Przez wieki były „na wyposa-
żeniu” praktycznie każdej historycz-
nej potęgi. 

Już w starożytnej Persji oraz Egip-
cie wypuszczano je m.in. ze statków 
nadpływających z ważnymi gośćmi,                                     
a egipscy faraonowie za ich pośred-
nictwem ogłaszali swoje wstąpienie na 
tron. Wraz z upływem czasu rola gołę-
bi w komunikacji rosła. Pierwszą go-
łębią pocztę otworzono w Bagdadzie,                     
w XII wieku. Przetrwała ona do wieku 
XVII, a pomysł szybko podchwycili 
Europejczycy, którzy podczas wypraw 
krzyżowych regularnie z niego korzy-
stali. Do szybkiego rozwoju gołębiej 
poczty przyczyniły się głównie wojny, 
gdyż komunikacja za pośrednictwem 

Podniebni kurierzy 
Kiedy szwankowały radiostacje gołębie dostarczały 
wiadomości, od których zależało często życie wielu tysięcy 
żołnierzy. Ptaki te wykonywały swoją pracę, mimo że często 
w jej trakcie zostawały ranne. Za swoje posługi gołębie 
odznaczane były medalami wojskowymi za odwagę, 
a po śmierci preparowane. Niektóre z nich można do dziś 
oglądać w amerykańskich muzeach. 

gęsich piór, których ucięty koniec za-
lepiano pszczelim woskiem. Tak przy-
gotowany pakunek mocowany był 
między piórami na ogonie gołębia. 
Postępowano tak z dwóch powodów. 
Po pierwsze nie obciążało go to oraz 
dawało swobodę podczas lotu. Po dru-
gie, ukryta wiadomość była na pierw-
szy rzut oka niewidoczna dla wro-
ga. W późniejszym czasie (od XVIII 
wieku) wiadomości umieszczano                                                                          
w metalowym krążku mocowanym 
do nogi gołębia. 

W XIX wieku pewien angielski 
przedsiębiorca i finansista Nathan 
Rothschild zainwestował w stworze-
nie gęstej sieci gołębich stacji pocz-
towych zarówno w Anglii, jak i na 
kontynencie europejskim. Dzięki nim 
chciał mieć szybki dostęp do infor-
macji związanych z gospodarką oraz 
ówczesną sytuacją geopolityczną. 
Informacje te dawały mu przewagę                                          
w operacjach finansowych. Dosko-
nale potwierdzającym to przykładem 
jest fakt, iż przed decydującą bitwą 
pod Waterloo (18 czerwca 1815) 
wysłał na miejsce bitwy obserwato-
ra z gołębiem z Londynu, gwarantu-
jąc sobie wiedzę o jej wyniku na trzy 
dni wcześniej niż reszta inwestorów 
na giełdzie londyńskiej. Wiedząc już                                                    
o klęsce Napoleona, baron Rothschild 
odwiedził giełdę w Londynie i po dys-
kretnym wycofaniu swoich inwestycji 
giełdowych przekazał fałszywą wiado-
mość: „Przegraliśmy, Napoleon wy-
grał”. Nastąpiła głęboka zapaść cen 
papierów wartościowych, które Ro-
thschild niebawem wykupił za mały 
ułamek ich wartości. W rezultacie 
stał się najbogatszym człowiekiem                                          
w Londynie, a na jego konto wpłynęły 
dziesiątki milionów funtów. 

II wojna światowa również była 
doskonałym sprawdzianem gołębich 
umiejętności. Częstokroć były one 
ostatnią nadzieją dla okrętów, czy sa-
molotów zestrzelonych i zaginionych 
na morzu. Jednym z takich ptaków 
była angielska gołębica o imieniu Win-
kie, która znajdowała się na pokła-
dzie brytyjskiego samolotu wykonu-
jącego zadanie u wybrzeży Norwegii.                                                                           
W drodze powrotnej zestrzelony sa-
molot spadł do Morza Północnego, 
a piloci zdążyli jedynie nadać sygnał 

SOS, bez podania współrzędnych ka-
tastrofy. Poszukiwania załogi zestrze-
lonego samolotu nie przyniosłyby 
efektu, gdyby nie Winkie, która uma-
zana smarem i paliwem, pokonała dy-
stans ok. 200 km dzielący rozbitków 
od bazy. Na podstawie czasu jej lotu 
obliczono przybliżone miejsce kata-
strofy i uratowano ocalałych żołnierzy. 
Za ten wyczyn Winkie (jako pierwszy 
z 32 gołębi) została odznaczona meda-
lem Dickin (odpowiednikiem angiel-
skiego Krzyża Wiktorii i amerykań-
skiego Medalu Honoru).  

W trakcie II wojny światowej na-
rodził się jeszcze jeden plan na wyko-
rzystanie gołębi w walce z wrogiem                             
i przechylenie szali zwycięstwa na 
swoją korzyść. Pomysł ten nosił na-
zwę Project Pigeon i należał do alian-
tów, a dokładniej rzecz ujmując, jego 
propozycja wyszła od amerykańskiego 
naukowca Burrhusa Frederica Skinne-
ra. Koncepcja ta zakładała produkcję 
rakiet naprowadzanych na cel przez 
gołębie. Pełen inwencji psycholog od-
krył, że jest w stanie nauczyć gołębie 
rozpoznawania statków. Kiedy poka-
zywał im umieszczone za szybą zdjęcia 
okrętów, potrafiły dziobać właściwy 
obrazek nawet 10 000 razy w ciągu 
45 minut. W zamian za to dostawały 
karmę. W praktyce miało to wyglądać 
tak, że rakieta w swojej przedniej czę-
ści powinna mieć zmontowaną szybkę 
podłączoną do mechanizmu sterujące-
go, za którą umieszczany był gołąb. 
Pierzasty pilot widząc okręt i licząc na 
porcję karmy dziobał w miejsce na szy-
bie, gdzie znajdował się wrogi statek. 
Jeśli uderzał dziobem nieco na lewo 
od środka szklanej tafli, pocisk miał 
wychylać się w lewo, jeśli zaś dziobał 
w prawo, pocisk wędrował w prawo. 
Wskazanie środka oznaczało, że cel 
znajduje się na kursie. Gołębie miały 
być przeszkolone, żeby tym intensyw-
niej dziobać, im bliżej znajdował się 
statek. Aż do tragicznego finału, kiedy 
to eksplozja pochłaniała statek, rakie-
tę i jej dzielnego nawigatora – kami-
kadze. Na szczęście pomysł Skinnera 
został porzucony, oszczędzając wiele 
gołębich istnień.

Poza przenoszeniem wiadomo-
ści oraz roli pilotów żywych bomb, 
gołębie wykorzystywane były do 

szpiegostwa. Postęp miniaturyzacji 
urządzeń służących do zapisu obra-
zu skłonił wojskowych strategów do 
przysposobienia gołębi do kolejnej 
roli – „ptasich dronów” rejestrujących 
strategiczne cele przeciwnika. Przy-
padek takiego kontrwywiadu odno-
towano stosunkowo niedawno, bo 
w 2008 roku w Iranie. Złapano tam 
dwa ptaki z elektronicznym sprzętem 
szpiegowskim, które latały nad jednym                                   
z irańskich ośrodków nuklearnych zlo-
kalizowanym w pobliżu miejscowości 
Natanz. Miasto to uznawane jest za 
główną irańską siedzibę wzbogacania 
uranu. Po schwytaniu wspomnianych 
gołębi, siły Bezpieczeństwa ogłosiły, 
że zwierzęta to amerykańscy szpiedzy.

W obecnych czasach hodowla go-
łębi pocztowych to niezwykłe hob-
by oraz dyscyplina sportowa. Zda-
rza się jednak, że wyjątkowe umiejęt-
ności tych ptaków wykorzystywane 
są do łamania prawa. W 2008 roku                                  
w Bośni zatrzymano pierwszego „go-
łębiego” przemytnika narkotyków. 
„Wpadł” podczas próby dostarczenia 
heroiny do jednego z największych 
więzień w kraju. Strażnicy więzienni 
zaczęli przypuszczać, że zwierzę może 
być uwikłane w przemyt narkotyków, 
gdy zauważyli odurzonych więźniów 
zaraz po tym, jak gołąb usiadł na wię-
ziennym oknie. Mieli rację, czterech 
więźniów zostało poddanych testom, 
które wykazały obecność heroiny                             
w ich organizmie. Gołąb najprawdo-
podobniej przetransportował narko-
tyki z oddalonej o 70 km Tuzli, pozo-
stał za kratkami do czasu wyjaśnienia, 
kto był nadawcą przesyłki. Hodowla 
gołębi stosowana była w więzieniu                                               
w Zenicie jako program rehabilitacyj-
ny. Jednak po tym zdarzeniu urzędni-
cy więzienni rozważają wycofanie jej 
z grafiku. Podobny proceder zaobser-
wowano w Brazylii i Kolumbii, tam 
gołębie poza narkotykami dostarcza-
ły także karty SIM do telefonów ko-
mórkowych. Amerykanie twierdzą 
nawet, że gołębia poczta jest chwilo-
wo popularnym sposobem przemy-
tu narkotyków przez granicę między 
Meksykiem a USA.    

Tekst i fot. Emilia Fohs
Kujawsko-Pomorski Ośrodek

 Doradztwa Rolniczego

do rodzinnego gniazda. W epoce dro-
nów, satelitów zwiadowczych i innych 
zaawansowanych systemów elektro-
nicznych zastosowanie gołębi poczto-
wych do celów wojskowych wygląda 
na śmieszny anachronizm, ale człowiek 
wykorzystywał niezwykłe uzdolnienia 
gołębi od tysiącleci.

Od zarania ludzkości gołębie towa-
rzyszyły człowiekowi. Najprawdopo-
dobniej były hodowane przez naszych 
przodków już w neolicie, a pierwsze 
obrazy gołębi żyjących z ludźmi znale-
ziono na tabliczkach w Mezopotamii, 
datowanych na 5000 lat p.n.e. Choć 

gołębi była najszybszą z wówczas zna-
nych metod przekazywania wiadomo-
ści na duże odległości. Przykrym jest 
fakt, że w dzisiejszym Wojsku Polskim 
nie ma ani jednej jednostki łączności, 
która kultywowałaby swoje tradycje 
związane z hodowlą gołębi poczto-
wych. Rekonstrukcja bazy hodowla-
nej nie wymaga wielkich nakładów.                                          
A mogłaby, na wzór pokazów kawa-
leryjskich, stać się wielką atrakcją pod-
czas różnych uroczystości i imprez.

Początkowo wiadomości pisane 
na cienkim papierze umieszczano                                                                     
w kilkucentymetrowych tutkach 
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W ZACZAROWANYM ŚWIECIE WYOBRAŹNI

Wierszyki dla dzieci
U Artura i Brunona 

U Artura w pokoju zawsze bywa ba-
łagan.
Żadnej rzeczy na miejsce nie kładzie...
Bruno, chociaż przedszkolak,
sam swój pokój odkurza
i skarpetki nawet wypierze...

Niby bracia, a różni.
Jeden lubi grać w piłkę,
Drugi pewnie lubi porządek.
– Już niedługo tak będzie. 
Bruno pójdzie do szkoły
i porządku mieć już nie będzie...

Artur bardzo się mylił. 
Zajęć bratu przybyło,
lecz planuje tak umiejętnie,
że go chwalą wciąż w szkole,
na treningach i w domu...
Artur myśli: „ja też tak potrafię...”

Rozmowa Marty z motylem
Marta zobaczyła w gablocie szkolnej
zasuszonego motyla.
– Biedny motylku – szepnęła smutno
– powiedz, gdzie twoja ojczyzna?
Motyl na słowa miłej dziewczynki
bajkowo zareagował: 
złożył skrzydełka, poruszył nóżkami 
i słodko – motylo – powiedział:
– Myśl o ojczyźnie wróciła mi życie
i zapach kwiatów Yorku.
– Wiem, ten przylądek jest w Australii
– Jak się tam żyło motylku?
– Jak tobie w Polsce wśród twoich 
bliskich:
z mamą, tatą i braćmi,
póki nie złowił mnie pewien papuas,
by mieć na chleb dla dzieci.

Krystyna Sarnowska

U nas złota jesień
Już jesień, tu i ówdzie, ludziom zna-
ki daje...
Zrzuca jabłka i gruszki, gdy ktoś zdjąć 
nie zdążył.
Wyjmuje też paletę barw słoneczno- 
rdzawych
i liściom sprawia darmo nowy wyraz 
twarzy...
Ciepły, rdzawo-jesienny uśmiech wy-
wołuje.
Nasturcje, złote kule, coraz mocniej 
świecą,
bo słonko się zmęczyło wielodnio-
wym latem
i znużone opuszcza coraz niżej gło-
wę...
Jesienią lubi drzemać nawet przed za-
chodem.
A teraz sen ci złoty podrzuci jak jajko...

Jaskółki u babci
U babci Anielki mieszkały jaskółki.
Gniazdeczko uwiły pod strzechą.
Dach był mięciutki ze złocistej słomki,
więc dobrze im było w lato.
Kiedy już jesień na dobre przyszła,
zbierały się do odlotu.
Anielka co dzień przychodziła spraw-
dzać,
czy już opuściły gniazdko.
Raz, drugi, trzeci – jaskółki były.
Gdy przyszła znów w sobotę.
Nie było żadnej jaskółki w gniazdku.
Anielka szepnęła: – Już tęsknię...

Zmartwienie kaczuszki
Dzika kaczka dziób odwraca od zwier-
ciadła.
Pewnie jestem mocno chora. Zbla-
dłam.
Chora jestem. Gubię pióra. Nie pasuję  
do kaczora...
Na dobre przepadłam.
Tak kaczuszka się żaliła wśród szu-
warów,
ale co to? Takie same pozostałe kaczki.
Czyżby plaga jakaś była? Każda piór-
ka pogubiła.
Ty głuptasku – gdacze matka. Pani je-
sień bardzo mądra.
Jak co roku, stare pióra nam zabrała, 
by na podróż 
przypiąć nowe – lśniące, mocne pióra...

Na śliwki
Dzwoni telefon. Odbierz Zuzanko.
– Wuj nas zaprasza na śliwki.
Już trzeba zrywać, bo z drzew opadną.
– Które?
– Śliwki węgierki.
Lubię je bardzo – małe i słodkie.
Mama z nich robi powidła.
W zimę smaruje nam grubo bułki.
Lubimy jeść zimą powidła...

Za oknem może ostatnio już nieco bardziej 
jesiennie, nadal jednak jest bardzo zielono, 
pachnąco i przyjemnie. Pamiętajmy jednak, 
że niebawem zacznie się robić chłodniej.

Do końca października sadzimy też tulipany, narcyzy                        
i hiacynty. Przy bylinach usuwamy przekwitłe kwiatostany. 

W październiku, na początku listopada wyrywamy kwia-
ty jednoroczne, a tzw. tarasówki (wieloletnie rośliny z tara-
sów i balkonów) przenosimy do domu lub mieszkania. Póki 
nie spadnie śnieg, ścinamy regularnie trawę, bowiem pod 
śniegiem lepiej zimuje trawa krótka. Przed nadejściem du-
żych mrozów należy podlać obficie rododendrony i iglaki 
zimozielone, lepiej wówczas zniosą tzw. suszę fizjologiczną.

Należy też pamiętać, aby po pierwszych przymrozkach 
zabezpieczyć agrowłókniną rośliny wrażliwe na mróz. Nie 
należy w tym celu używać zwykłej foli, bowiem folia nie 
przepuszcza powietrza ani wody i rośliny ulegają zaparze-
niu. Gdy opadną liście, trzeba usunąć uszkodzone konary 
i gałęzie. Obcinamy je sekatorem lub nożycami. Narzędzia 
muszą być ostre, bowiem gładkie cięcia zmniejszą możli-
wość infekcji. Przycinamy też o 2/3 długości gałązki róż oraz 
byliny na rabatach. Pędy kompostujemy, a gałązki wyko-
rzystujemy jako ściółkę.

Pamiętajmy, że jedynie staranne przygotowanie gleby 
na zimę przyniesie efekty latem, a nasze przyszłoroczne 
uprawy będą udane. Gleby gliniaste przekopujemy głęboko                                                                                                                
i zostawiamy, aby rozkruszył je mróz. Lekkie i piaszczyste 
odchwaszczamy i lekko spulchniamy. Na koniec przykrywa-
my warstwą dobrego kompostu. Zagon przeznaczony pod 
nowalijki wykładamy kompostem, okrywamy włókniną 
lub słomianą matą, które zabezpieczą ziemię przed głębo-
kim przemarznięciem i umożliwią uprawę wczesną wiosną.

Na koniec po wyczerpujących pracach przygotowują-
cych nasz ogród do zimowego spoczynku zabezpieczamy 
altanę ogrodową, czyścimy narzędzia i możemy odpoczy-
wać… Gorąca czekolada nam nie zaszkodzi.

Oby do wiosny!

Anett Wejner-Wiśniewska 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

fot. L. Gawrysiak 

Hu hu ha, hu hu ha – nasza 
zima zła…

D latego zatem, już teraz przypominam, że zbliża się 
czas jesiennych przymrozków, deszczy i zawieruchy. 

Opady deszczu stopniowo zaczną zamieniać się w opady 
śniegu i okryją świat śnieżnobiałą pierzynka. 

Przypominam o tym z jednego prostego powodu – zima 
nadejdzie i to szybciej niż myślimy. Teraz więc jest ten naj-
lepszy moment, aby zacząć się do niej przygotowywać. 

Wyjątkowego przygotowania do zimy wymagają rów-
nież nasze ogródki. Ogród przed nastaniem zimy jest pięk-
ny, kolorowy, mieniący się rudo-brązowymi barwami. Wol-
no opadają liście, a wśród traw snuje się babie lato. Ale 
niestety… złota polska jesień to nie tylko piękne widoki, 
ale też czas wytężonej pracy w ogrodzie.

Nim nastanie zima w ogrodzie musimy wykonać jesien-
ne prace, trzeba m.in. uporządkować oczko wodne, skosić 
trawnik, zgarnąć liście i przyciąć gałęzie.

Jesień to najlepszy moment na sadzenie roślin z tzw. go-
łym korzeniem, np. żywopłotów. Zanim nadejdą przymroz-
ki, trzeba też okopczykować (obsypać nasadę korzenia zie-
mią) róże, hortensje i winorośla. Dzięki temu, jeżeli w zimie 
zmarznie nam górna część rośliny, wiosną pojawią się nowe 
pędy. Porządkując ogród, należy również zamieść opadłe 
liście. Chore trzeba zniszczyć, zdrowe – skompostować.

Na trawniku nie powinny zalegać liście, bo zimą mura-
wa zgnije. Lekką pierzynkę z liści warto natomiast zosta-
wić na roślinach okrywowych rosnących pod drzewami                            
i krzewami oraz na rabatach. Jeżeli nasz ogród graniczy                          
z lasem, należy pamiętać o zabezpieczeniu roślin przed za-
jącami i sarnami. Teraz sadzimy drzewa i krzewy owocowe. 
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Mamy jesień. Coraz więcej 
ludzi szuka wyciszenia 
w lesie, przy okazji umilając 
sobie czas zbieraniem 
grzybów. Aczkolwiek z uwagi 
na suszę efekty zbierania 
nie muszą być w tym roku 
zadowalające.

Na grzyby
O bserwując rośliny i grzyby nie-

jednokrotnie jesteśmy oczaro-
wani ich kształtem, barwą i zapachem. 
Przypadkowo lub rozmyślnie bierze-
my do ust owoce lub części roślin, gry-
ziemy je, a nawet zjadamy. Niekiedy 
w zaciszu domowego ogniska przy-
rządzamy z nich wyszukane potrawy 
nie uświadamiając sobie, że mogą to 
być rośliny lub grzyby trujące. Przede 
wszystkim trzeba wiedzieć, co się zbie-
ra. Nie znasz – nie zbieraj.

W mediach nieustanne niestety 
słychać o tragicznych skutkach za-
truć grzybami. W Polsce odnotowuje 
się do kilkuset przypadków rocznie, 
z których część kończy się śmiercią.

Smaczna i ładna miodówka uznawana jest przez wielu za grzyb trujący 

Sierpniowy wypad na grzyby omal 
nie zakończył się tragiczne również 
dla dwóch mieszkanek Bydgoszczy.  
34-latka i jej nastoletnia córka trafiły 
do szpitala, po tym jak zatruły się ze-
branymi przez siebie okazami. Oka-
zało się, że obie zjadły trującego za-
słonaka rudawego, którego pomyliły 
z kurką. Groźny dla zdrowia grzyb 
zawiera silnie toksyczną orellaninę, 
która powoduje ciężkie zatrucia oraz 

prowadzi do uszkodzenia 
nerek i w następstwie do ich 
niewydolności.

Eksperci i mykolodzy ape-
lują do grzybiarzy o ostroż-
ność.

Na stronie Wojewódzkich 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznych znajdują się podsta-
wowe zasady, dzięki którym 

Powinniśmy zbierać grzyby, które dobrze znamy, jak podgrzybek, zwany potocznie 
czarnym łebkiem

Muchomora czerwonego każdy raczej rozpozna

można uniknąć bądź ograniczyć do 
minimum niebezpieczeństwo zatruć 
grzybami.

Podczas wyprawy do lasu:
n należy zbierać tylko te gatunki grzy-

bów, które są nam dobrze znane;
n nie należy zbierać grzybów zbyt sta-

rych i przejrzałych, ponieważ mogą 
spowodować nieswoiste zatrucie 
pokarmowe;

n nie należy zbierać zbyt młodych 
owocników bez wykształconych 
cech danego gatunku – to one są 
najczęstszą przyczyną tragicznych 
pomyłek;

n grzyby należy zbierać do przewiew-
nych koszy lub łubianek, nigdy do 
reklamówek foliowych;

n nie wolno pod żadnym pozorem 
dokonywać oceny grzybów po 
smaku.

Najbardziej pożądane są borowiki

Podsumowując według danych statystycznych zatrucia 
grzybami powodującymi ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy 
stanowią 52%, a grzybami o działaniu neurotoksycznym 
(działającymi na układ nerwowy) – 2%. Zatrucia mucho-
morem sromotnikowym stanowią 46%. Dzieci stanowią 
do 30% ogólnej liczby zatrutych grzybami. Medyczna pra-
sa informuje o krajach, w których śmiertelność osób za-
trutych muchomorem sromotnikowym sięga nawet 95%. 

Muchomor sromotnikowy jest mylony z czubajką kanią 
(sójką) i pieczarką. 

Więc jeśli wybierasz się na grzyby, ale brakuje ci wiedzy      
i doświadczenia – musisz uważać. Są grzyby, które wyglą-
dają jak jadalne, a tak naprawdę są śmiertelnie trujące.

Powyższy artykuł nie ma na celu zniechęcić do grzy-
bobrania, nie mniej pamiętajmy, że wśród ofiar zatruć 

Kania

grzybami są również doświadczeni zbieracze grzybów.      
Zachowajmy ostrożność!

Anett Wejner-Wiśniewska                                                                                
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

Fot. L.Gawrysiak, W. Janiak
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To prawdopodobnie najbardziej powszechne warzywo, które 
systematycznie serwowane jest na naszych stołach pod 
różnymi postaciami. Możemy je przyrządzać na różną nutę, 
na obiad, na kolację lub przekąskę. Smakują nam zarówno 
na ciepło, jak i na zimno. Pora roku również staje się okazją 
do tego, aby ziemniaki przedstawić jako składnik przewodni 
w naszych potrawach. Oto propozycje.

Blaszak
Składniki: 1,5 kg drobno startych 

ziemniaków, 30 dag łopatki wieprzo-
wej lub chudego surowego boczku, 
1 duża cebula, 2–3 ząbki czosnku, 2 
jajka, 2 łyżki kwaśnej gęstej śmietany 
22%, 3–4 łyżki mąki pszennej, sól, 
pieprz, suszony majeranek, olej.

Wykonanie: cebulę i czosnek obrać, 
posiekać i dodać do ziemniaków. Do 
masy wbić jajka. Wlać śmietanę, wsy-
pać mąkę. Przyprawić solą, pieprzem 
oraz majerankiem, wymieszać.

Mięso pociąć w słupki, usmażyć na 
oleju. Formę wyłożyć pergaminem. 
Warstwami ułożyć w niej masę ziem-
niaczaną oraz usmażone mięso.

Wstawić do piekarnika rozgrzane-
go do temperatury190oC. Piec 1,5 
godziny.

Pyzy ziemniaczane
Składniki: 0,5 kg surowych i ugo-

towanych ziemniaków, 3 łyżki mąki 
ziemniaczanej, 30 dag mięsa mielone-
go, 20 dag boczku, 1 jajko, 1 cebula,   
3 łyżki bułki tartej, sól, pieprz.

Wykonanie: ugotowane ziemnia-
ki zmielić. Surowe zetrzeć i odcisnąć. 

Sok wylać, a osad z dna (krochmal) 
dodać do startych ziemniaków. Doło-
żyć zmielone ziemniaki i mąkę. Posolić 
do smaku i wymieszać.

Mięso, bułkę, jajko i obraną, po-
siekaną cebulę wyrobić. Przyprawić.                           
Z masy ziemniaczanej uformować 
krążki, nakładać po porcji mięsa, okle-
ić ciastem, robiąc pyzy.

Pyzy wrzucić w posolony wrzątek, 
gotować ok. 30 minut. Boczek pociąć 
w kostkę, wysmażyć. Skwarki nało-
żyć na pyzy.

Babka ziemniaczana 
Składniki: 2 kg ziemniaków, 20 dag 

masła, 3 jajka, 50 dag twarogu, po 2 
łyżki marynowanego pieprzu, mrożo-
nego groszku i pokrojonej marynowa-
nej papryki, 3 korniszony, sól, olej.

Wykonanie: ziemniaki obrać, ze-
trzeć i odcisnąć. Wymieszać ze sto-
pionym masłem. Wbić 2 jajka. Dodać 
pieprz oraz groszek. Posolić i dobrze 
wymieszać.

Twaróg zmielić i połączyć z po-
zostałym jajkiem. Dołożyć paprykę 
oraz pokrojone w kosteczkę korni-

szony. Masę posolić do smaku. 
Wyrobić.

Formę z kominkiem posma-
rować olejem. Na dnie umieścić 
połowę masy ziemniaczanej. 
Wyłożyć twaróg i przykryć go 
resztą masy ziemniaczanej. Piec                  
1 godz. w temp. 175oC.

Kreple
Składniki: 1 kg ziemnia-

ków, 1 opakowanie suszonych 

drożdży, 10 dag wędzonki, 2 jajka, 3 
łyżki mąki pszennej, 1 łyżka śmietany, 
1 łyżka cukru, 1 łyżka masła, sól, olej.

Wykonanie: ziemniaki obrać, ugo-
tować w posolonym wrzątku, odce-
dzić. Lekko przestudzić, a następnie 
przecisnąć przez praskę. Drożdże 
wymieszać z cukrem oraz śmietaną. 
Dodać do ziemniaków wraz z jajka-
mi, miękkim masłem i mąką. Wyro-
bić ciasto.

Wędzonkę pokroić w kosteczkę. 
Dodać do masy ziemniaczanej. Posolić 
do smaku. Dobrze wyrobić.

Z ciasta formować niewielkie kulki. 
Wkładać je na mocno rozgrzany olej. 
Smażyć na złoty kolor ze wszystkich 
stron (około 5 minut).

Ziemniaki pieczone                               
nadziewane pieczarkami

Składniki: 1 kg dużych ziemnia-
ków, 50 dag pieczarek, 2 cebule, 2 jaj-
ka, 30 dag sera żółtego, zielenina (ko-
perek, natka pietruszki), sól, pieprz, 
Vegeta, olej.

Wykonanie: ziemniaki umyć, 
ugotować w mundurkach. Gotować 
tyle, aby były jeszcze trochę twar-
de. Wystudzone ziemniaki obrać ze 
skórki, przekroić na połowę wzdłuż, 
łyżeczką wydrążyć masę z połówek 
ziemniaków. Drobno pokrojone pie-
czarki i cebulę podsmażyć na oleju. 
Zmielić na maszynce masę ziemnia-
czaną z podsmażonymi pieczarkami                               
i cebulą. Do zmielonej masy dodać 

Ziemniaki na co dzień 
i od święta

jaja, sól, pieprz, Vegetę, 
zieleninę i wszystko wy-
mieszać. Środki połówek 
ziemniaków lekko oso-
lić, oprószyć pieprzem. 
Nałożyć masę do połó-
wek ziemniaków, wygła-
dzić powierzchnię nożem 
zwilżonym w mleku, po-
sypać startym serem. Uło-
żyć ziemniaki na blasz-
ce natłuszczonej olejem, 
wstawić na 15–20 minut 
do bardzo gorącego pie-
karnika. Podawać gorące                            
z dodatkiem surówki.

Suflet ziemniaczany
Składniki: 30 dag ziem-

niaków ugotowanych w mundurkach, 
10 dag masła, 10 dag cukru, starta 
skórka z cytryny, 10 dag posiekanych 
migdałów, 6 jaj, 25 dag wydrylowa-
nych wiśni, 2 łyżki koniaku.

Wykonanie: wiśnie zalać konia-
kiem, odstawić na 2 godziny. Obrane 
ziemniaki przepuścić przez maszyn-
kę. Utrzeć masło z cukrem, ucierając 
cały czas dodawać po 1 żółtku. Utartą 
masę połączyć z ziemniakami, migda-
łami, skórką z cytryny, dokładnie ucie-
rając. Dodać na sztywno ubitą pianę                             
z białek. Formę wysmarować masłem, 
wlać połowę masy, ułożyć na niej lek-
ko osączone wiśnie, przykryć pozosta-
łą masą, wstawić do rozgrzanego pie-
karnika. Piec około 50 minut.

Ziemniaczana przystawka
Składniki: 1 kg małych ziemnia-

ków, 6 ząbków czosnku, 2 strączki chi-
li, 2 łyżeczki kminku, 1 łyżeczka słod-
kiej papryki, szklanka oliwy, 4 łyżki 
octu winnego, pęczek natki pietruszki, 
pęczek kolendry, sól gruboziarnista.

Wykonanie: ziemniaki umyć, prze-
łożyć do garnka i zalać do połowy 
wodą. Posypać 3 łyżkami gruboziarni-
stej soli, zagotować. Między pokrywkę 
a garnek włożyć ściereczkę, gotować 
20 minut, aż woda wyparuje, a sól 
przywrze do ścianek garnka.

Sos czerwony: 3 ząbki czosnku 
obrać i przecisnąć przez praskę. Do-
dać 2 posiekane strączki chili, wsypać 
po łyżeczce kminku, soli i słodkiej 

papryki, wlać pół szklanki oliwy i 2 
łyżki octu winnego, zmiksować.

Sos zielony: posiekać po pęczku na-
tki i świeżej kolendry, dodać 3 zmiaż-
dżone ząbki czosnku, łyżeczkę kmin-
ku, pół szklanki oliwy i 2 łyżki octu, 
zmiksować.

Oba sosy dodać do gorących ziem-
niaków.

Kartoflanka z bryndzą
Składniki: 3–4 ziemniaki, 1 cebu-

la, 1 łyżka oleju, 1 łyżeczka mielonej 
słodkiej papryki, 4 szklanki bulionu 
warzywnego (lub wody), sól, pieprz, 
20 dag bryndzy, pół pęczka natki.

Wykonanie: ziemniaki obrać, 
umyć, pokroić w małą kostkę. Cebulę 
obrać i posiekać. W garnku rozgrzać 
olej, zeszklić cebulę. Posypać papry-
ką, chwilę razem smażyć. Wlać gorą-
cy bulion, dodać pokrojone ziemniaki, 
doprawić do smaku solą i pieprzem.

Zupę zagotować na silnym ogniu. 
Następnie gotować ją pod przykry-
ciem około 15 minut na małym ogniu, 
aż kartofle będą miękkie. Bryndzę do-
kładnie rozdrobnić widelcem, rozło-
żyć do głębokich talerzy, wlać zupę. 
Natkę opłukać, osuszyć i posiekać. 
Każdą porcję zupy udekorować po-
siekaną natką.

Racuchy drożdżowe
Składniki: 0,5 kg ziemniaków, 0,5 

kg mąki, 1 szklanka mleka, 3 dag droż-
dży, 1 łyżeczka cukru, 2 jajka, olej do 
smażenia, 30 dag dżemu malinowego 
(lub mrożonych owoców), sól.

Wykonanie: ziemniaki umyć i ugo-
tować w mundurkach do miękkości 
(około 20 minut). Ostudzić, obrać                       
i zetrzeć na drobnej tarce. Następnie 
wymieszać z przesianą mąką i szczyp-
tą soli. Mleko wymieszać z drożdżami                                                                       
i cukrem, przykryć, odstawić na 15 
minut do wyrośnięcia. Gotowy roz-
czyn wlać do masy ziemniaczanej, do-
dać jajka i wyrobić elastyczne ciasto. 
Stolnicę oprószyć mąką, rozwałkować 
ciasto. Szklanką wykrawać krążki i od-
stawić je do wyrośnięcia na 15 minut.

W głębokim garnku rozgrzać olej                     
i porcjami smażyć racuchy na złoty 
kolor. Lekko przestudzić, posmaro-
wać dżemem.

Chleb z ziemniakami
Składniki: 1 kg żytniej mąki, 0,5 kg 

ziemniaków, 15 dag drożdży, sól, 
woda od gotowania ziemniaków plus 
szczypta cukru.

Wykonanie: ziemniaki obrać, ugo-
tować, odlać wodę do odrębnego na-
czynia, ostudzić wodę i ziemniaki.

Wykonać rozczyn: 1 szklanka cie-
płej wody, 0,15 kg drożdży, szczypta 
cukru, 0,1 kg mąki (pozostawić do 
wyrośnięcia). 0,5 kg mąki zmieszać 
z wodą od ziemniaków, zmielonymi 
ziemniakami, rozczynem i solą. Wyro-
bić ciasto i odstawić w ciepłe miejsce 
na 3–4 godziny. Po tym czasie dodać 
resztę maki, wyrobić aż będzie odsta-
wało od ręki. Przełożyć do foremki, 
pozwolić aby wyrosło. Piec ok. 80 mi.

Placek po węgiersku z surówką
Składniki: 2 kg ziemniaków, 2 jaj-

ka, 2 cebule, 2 ząbki czosnku, 0,5 kg 
łopatki wieprzowej, 2–3 kawałki pa-
pryki konserwowej, 2–3 ogórki kon-
serwowe, 2 ziarna ziela angielskiego, 
1 listek laurowy, 4 łyżki mąki, olej.

Składniki na surówkę: główka ka-
pusty pekińskiej, pomidor, ogórek, ce-
bula, puszka kukurydzy, 2 łyżki majo-
nezu, łyżeczka musztardy, sól, pieprz.

Wykonanie: ziemniaki obrać, 
umyć, zetrzeć na tarce. Jedną cebu-
lę i czosnek obrać, posiekać i dodać 
do ziemniaków. Wbić jajka, wsypać 
mąkę, przyprawić solą i pieprzem, 
wymieszać. Placki usmażyć na oleju.

Łopatkę pokroić w kostkę, opró-
szyć mąką i obsmażyć na oleju. Zalać 
wodą, dodać pozostałą pokrojoną 
cebulę, ziele angielskie i listek lauro-
wy. Gotować na małym ogniu, aż sos 
zgęstnieje. Dodać pokrojone papryki 
i ogórki, przyprawić do smaku.

Surówka: kapustę oczyścić i pokro-
ić. Pomidor i ogórek pokroić w pół-
plasterki, cebulę w piórka. Kukurydzę 
odcedzić. Włożyć warzywa do miski, 
dodać majonez i musztardę, wymie-
szać i przyprawić. Mięso ułożyć na 
plackach, podawać z surówką.

Smacznego.

Marta Woźniak
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego   
Fot. M. Rząsa
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Konkurs fotograficzny 
„My i zwierzęta” II etap
Poniżej prezentujemy zdjęcia nadesłane na nasz konkurs. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału.
Przypominamy, że fotografie można przesyłać do 31 października 2016 r. Podsumowanie 
Konkursu oraz przesłanie dyplomów i nagród odbędzie się w grudniu 2016 roku. 
Szczegółówe informacje na stronie www.kpodr.pl.

Na zdjęciu Maja Kwasiborska z Torunia z pieskiem Dyziem 
podczas spływu kajakowego w Borach Tucholskich. Fot. Alicja 
Lewna. Zdjęcie nadesłała Maria Kabat z Górzna. 

Zdjęcia z dzieciństwa nadesłane przez Marka Jankowskiego       
z Kujawki, gm. Bądkowo.

Na zdjęciu Alicja Lewna ze świnką sąsiada Kropką, Kuczwały, 
gm. Chełmża. Fot. Sławomir Lewna. Zdjęcie nadesłała Maria 
Kabat z Górzna.

polifoska.pl nawozy.eu

• POLIMAG® S i POLIFOSKA® START to nawozy o niskiej zawartości chlorków, przeznaczone dla roślin wrażliwych na chlorki, czyli rośliny jagodowe, 
wiele warzyw i roślin ozdobnych, do upraw pod osłonami; niezastąpione w uprawach hobbystycznych. 

• POLIDAP® i POLIFOSKI® zawierają bardzo dobrze przyswajalne formy – mogą być stosowne także pogłównie, wiosną na oziminy. 

• Jakość granul ułatwia równomierny wysiew oraz równomierne uwalnianie się składników, a następnie pobieranie przez rośliny.

• POLIDAP®, POLIFOSKĘ® i POLIMAG® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem,  
a w dowolnym czasie z solą potasową.

• Szeroka oferta nawozów o stosunku P:K jak 1:1 do 1:2,7 umożliwia trafny wybór nawozu pod każdą roślinę uprawną, przy różnych zasobnościach 
gleb.

• Ponadto kompleksowe nawozy wieloskładnikowe z „POLIC” to niskie koszty transportu i przeładunku oraz mniejsza liczba przejazdów  
na polu.

Nawozy z POLIC z pełnym składem
to gwarancja wysokiej efektywności nawożenia

Nawóz
Azot
(N)

Fosfor 
(P₂O₅)

przyswajalny

Potas 
(K₂O) 

przyswajalny

Stosunek
P₂O₅: K₂O

Magnez 
(MgO)

Siarka 
(SO₃) 

przyswajalna

inne
Gęstość 

nasypowa 
ton/m³ 

Nawozy azotowe

MOCZNIK.PL®

N 46
46 0,70-0,78

POLIFOSKA® 21
N(MgS) 21-(4-35)

21 4 35 0,85-0,95

Nawozy kompleksowe – uniwersalne

POLIDAP®

NP(S) 18-46-(5)
18 46 5 0,85-0,95

POLIDAP® Light
NP(S) 14-34-(17)

14 34 17 0,85-0,95

POLIFOSKA® 4
NPK(MgS) 4-12-32-(2-9)

4 12 32 1:2,7 2 9 0,90–1,00

POLIFOSKA® PLUS
NPK(Mg) 5-10-20-(7-9)

5 10 20 1:2 7 9
+ wersja  
z 0,2 B

0.98-1,08

POLIFOSKA® 5
NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)

5 15 30 1:2 2 7 0,95-1,05

POLIFOSKA® KRZEM
NPK(S) 6-12-34-(10)

6 12 34 1:2,83 10 1 SiO
2
 (0,5 Si)  0,94-0,99

POLIFOSKA® 6
NPK(S) 6-20-30-(7)

6 20 30 1:1,5 7 0,95-1,05

POLIFOSKA® TYTAN
NPK(S) 6-25-25-(5)

6 25 25 1:1 5
+0,5 Fe

+0,05 Zn
0,92-1,02

POLIFOSKA® 8
NPK(S) 8-24-24-(9)

8 24 24 1:1 9 0,90-1,00

Nawozy kompleksowe – wiosenne

POLIMAG® S
NPK(MgS) 10-8-15-(5-35)  
z mikroskładnikami

10 8 15 1:1,9 5 35
+0,1 B, +0,1 Cu, 

+0,2 Mn,  
+0,5 Zn

1,00-1,10

POLIFOSKA® START
NPK(MgS) 12-11-18-(2,7-26)  
z mikroskładnikami

12 11 18 1:1,6 2,7 26
+0,15 B, +0,5 Fe, 

+0,02 Zn
0,92-1,02

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

tel. 91 317 29 64, fax. 91 317 47 72



Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia stosowane w zależności od klasyfikacji substancji/mieszaniny

Piktogram Klasa i kategoria zagrożenia Symbole, które zostały wycofane 

Zagrożenia fizykochemiczne:

- związki wybuchowe lub samo reaktywne

- łatwopalne (ciecze/gazy/aerozole/ciała stałe),
- samonagrzewające się, samoreaktywne,
- piroforyczne (stałe/ciekłe),
- nadtlenki organiczne,
- substancje/mieszaniny, które w kontakcie z wodą uwalniają palne gazy

- utleniające (gazy/ciecze/ciała stałe)

- gazy pod ciśnieniem (sprężone) Nie istnieje symbol 
dla tego zagrożenia

 - powodujące korozje metali
 

Zagrożenia dla zdrowia


