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Od stagnacji do wulkanizacji (Hanna Świerczyńska, LODR)
Artykuł pokazuje przykład dobrych praktyk—Pana Jana
Półtoraka, który dzięki środkom pomocowym w ramach PROW
2007-2013 postanowił dokończyć budowę warsztatu oraz zakupić
niezbędne wyposażenie. W ramach inicjatywy skorzystał
z działania ,, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej’.
Inwestycja ta jest szczególnie przydatna na obszarze wiejskim,
jakim jest gmina Bogdaniec w województwie lubuskim. Stała się
również dużym udogodnieniem
dla klientów, ponieważ w tym
rejonie nie było tego typu
zakładu. Celem operacji był
wzrost lic zb y k lientów
i dochodu poprzez ...

e-Biuletyn wydawany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Brwinowie

Zachęcamy do zamieszczania w e-Biuletynie artykułów,
ciekawych informacji i ofert.
Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem
e-Biuletynu Informacyjnego drogą elektroniczną, prosimy
o zgłoszenia na adres:

p.pruszek@cdr.gov.pl
lub tel. 22/729 66 34 w. 132
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99, tel. 22 729 66 34 do 38

szkolenia CDR

2

Konferencje, szkolenia, warsztaty
organizowane przez CDR

NAZWA WYDARZENIA/

DATA

ZGŁOSZENIA

FORMA EDUKACYJNA

I MIEJSCE

I INFORMACJE

CDR Brwinów

Pszczoły w rolnictwie i życiu
człowieka /szkolenie/

Ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych
w programie rolno-środowskowoklimatycznym, oceny oddziaływania
na środowisko /studia podyplomowe/

17-19; 24-26
listopada

21-22 listopada
(pierwszy zjazd)

Janina Dąbrowska
j.dabrowska@cdr.gov.pl
tel.: 22/729 66 34 wew. 106

Grażyna Bulińska
g.bulinska@cdr.gov.pl
tel. 696 41 01 91

CDR O/Poznań

Rolnictwo precyzyjne
w zakresie efektywnego
nawożenia /szkolenie/

Dobór międzyplonów w ochronie
gleb i wód programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego
/szkolenie/

Pszczoły w rolnictwie i życiu
człowieka /szkolenie/

4-5 listopada

Iwona Kajdan-Zysnarska
i.zysnarska@cdr.gov.pl
tel. 61 823 20 81

19 listopada

Małgorzata KossowskaGórecka tel. 61 823 20 81
wew.133
poznan@cdr.gov.pl

25-27 listopada

Iwona Kajdan-Zysnarska
i.zysnarska@cdr.gov.pl
tel. 61 823 20 81
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Konferencje, szkolenia, warsztaty
organizowane przez CDR

NAZWA WYDARZENIA/

DATA

ZGŁOSZENIA

FORMA EDUKACYJNA

I MIEJSCE

I INFORMACJE

CDR O/Kraków

Babiniec II – jarmark wiedzy
i innowacji /seminarium/

14-16, 16-18, 1820, 20-22, 25-27,
27-29 listopada

Hubert Boczek
tel. 503879401
babiniec.nabor@gmail.com

Rola i znaczenie innowacji
w polityce rozwoju ze szczególnym
uwzględnieniem działań
wspierających innowacje ramach
PROW 2014-2020 /szkolenie
internetowe/

16-27 listopada

Grzegorz Dziedzic
tel. 12 424 05 06
g.dziedzic@cdr.gov.pl

Finansowe i organizacyjne
wsparcie działań społecznych i pro
przedsiębiorczych na obszarach
wiejskich aktywizujących młodzież
ze szkół rolniczych /szkolenie
internetowe/
Problematyka społeczna
i ekonomiczna obszarów Europy
o rozdrobnionej strukturze
agrarnej /szkolenie internetowe/
Koncepcja funkcjonowania
i budowa systemu opiekunów wsi
/seminarium internetowe/

23 listopada
- 4 grudnia

23 listopada
- 4 grudnia

1-8 grudnia

Grzegorz Dziedzic,
tel. 12 424 05 06
g.dziedzic@cdr.gov.pl

Grzegorz Dziedzic,
tel. 12 424 05 06
g.dziedzic@cdr.gov.pl
Grzegorz Dziedzic
tel. 12 424 05 06
g.dziedzic@cdr.gov.pl

CDR O/Radom

Tradycyjny proces wędzenia
w gospodarstwie rolnym

3-4; 9-10; 13-14;
16-17 listopada

Andrzej Śliwa
Tel.: 48 365 69 33
a.sliwa@cdr.gov.pl
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imprezy zewnętrzne

Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu

miejsce/kontakt

www.dodr.pl
listopad XVI Wystawa Rękodzielnictwa i Twórczości
Ludowej Ziemi Górowskiej

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
www.modr.pl

14 listopada XV Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych
„O Złotą Warzechę”

Listopad 2015

21 listopada Konkurs Potraw Regionalnych

Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie

DODR we Wrocławiu, PZD Góra
pzd.gora@dodr.pl
tel. 65 543 24 41

organizator/kontakt

MODR w Karniowicach
dariusz.gorycki@modr.pl
tel. 33 874 70 03

MODR w Karniowicach, TZDR w Limanowej
tel. 18 331 70 02

organizator/kontakt

www.sodr.pl

listopad Olimpiada Wiedzy o OZE w woj. śląskim

listopad Konkurs Wiedzy Rolniczej

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

ŚODR w Częstochowie
tel. 34 37 70 117
sodr@odr.net.pl

ŚODR w Częstochowie, PZDR w Raciborzu
tel. 32 415 26 10
PZDR.Raciborz@odr.net.pl

organizator/kontakt

www.zodr.pl

listopad Forum Rolników Ekologicznych

ZODR w Barzkowicach
tel. 91 479 40 44,
a.boltryk.barzkowice@home.pl
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Możliwości wykorzystania różnych gatunków
roślin uprawnych w żywieniu świń
Autor: Bożena Ginalska; CDR O/Radom

Produkcja mięsa wieprzowego wymaga od rolnika wiedzy o potrzebach dostarczenia
zwierzętom takiej paszy, która zapewni im należyty przyrost wagi, a przede wszystkim dobre
zdrowie .Bardzo ważnym składnikiem jest białko – zarówno pod względem ilościowym jak
i jakościowym a zwłaszcza zawartość potrzebnych aminokwasów.
Aminokwasy tzw. niezbędne to lizyna, metionina, treonina, tryptofan, a również walina,
izoleucyna i dla prosiąt arginina.
Uprawa coraz nowszych odmian roślin pastewnych powoduje również zmiany zawartości
składników potrzebnych w żywieniu świń., u których hodowli też poczyniono znaczny postęp
genetyczny. Nastąpiła poprawa szybkości wzrostu i efektywności odkładania mięsa u tuczników
pochodzących z krzyżówek towarowych. Dlatego też ważne jest właściwe dobranie paszy
zawierającej wszystkie potrzebne składniki do poprawy efektywności i równocześnie opłacalności
produkcji tuczników.
Producenci świń oprócz stosowania w żywieniu mieszanek pełnoporcjowych produkowanych
przez specjalistyczne zakłady paszowe ,często mogą wykorzystać również zebrane ze swoich
pól bardzo wartościowe składniki paszy potrzebnej w żywieniu swoich świń. Różnego rodzaju
zboża, nasiona, rośliny strączkowe i motylkowe, nasiona roślin oleistych i produkty ich
przetworzenia, jak również rośliny okopowe można w różnych ilościach i postaciach stosować
jako komponenty pasz.
Na podstawie długoletnich i coraz bardziej szczegółowych badań i doświadczeń naukowych
ustalono dokładne zapotrzebowanie zwierząt na poszczególne składniki żywieniowe jak również
ich zawartość we wszystkich
komponentach mogących wchodzić w skład mieszanek
paszowych. Trzeba też pamiętać, że mogą się one różnić w zależności od odmiany, warunków
uprawy, pochodzenia, obróbki i stopnia przetworzenia. Tabele wartości pokarmowej , z których
zazwyczaj się korzysta uwzględniają wartości średnie.
Ważne również jest to, że we wszystkich komponentach paszy mogą być substancje
o charakterze antyodżywczym i dlatego dla każdego z tych komponentów powinien być
określony ich dopuszczalny procentowy udział w mieszance( zależnie od wieku, okresu tuczu ,
czy stanu fizjologicznego).
Część I. Zboża, nasiona i produkty ich przetworzenia
1.Żyto
W Polsce żyto jest uprawiane na ok. 1,5 mln ha, a plon przeciętny ok. 23 q ziarna/ha,
dominuje forma ozima.
Ziarno jest paszą wysokoenergetyczną a w porównaniu z innymi zbożami ma mało białka
o wysokiej wartości odżywczej i więcej substancji antyodżywczych.
Produkty przetworzone :
- wywar żytni - produkt uboczny przy produkcji spirytusu – może być stosowany suszony
- otręby żytnie – przy przemiale żyta na mąkę
Żywienie
Prosięta
W żywieniu prosiąt i warchlaków nie zaleca się stosować żyta.
Tuczniki
Śruta żytnia może byś stosowana w żywieniu tuczników wpływając na dobrą jakość mięsa,
pozwala też obniżyć koszty żywienia.
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Rośliny uprawne w żywieniu świń
W I okresie tuczu udział w dawce może wynosić nie więcej niż 40% a w II okresie do 65%.
Zamiast śruty tuczniki mogą też otrzymywać w dawkach do 20% otrąb żytnich.
Lochy
Śruta żytnia w ilościach 10 do 20 5 może być stosowana w mieszankach dla loch luźnych
i niskoprośnych. Umiarkowany udział śruty żytniej w dawce pokarmowej zwierząt hodowlanych
może wpływać dodatnio na ich popęd płciowy. Nie zaleca się stosowania śruty żytniej w dawkach
dla loch wysokoprośnych i karmiących.
Tab 1. Średnia zawartość pokarmowa produktów żytnich (88%suchej masy)

Składnik %
Energia metaboliczna (MJ EM)

Ziarno
13,3

Otręby
9,5

Wywar
8-11

Białko ogólne

9,5

14

23-30

Lizyna

0,37

0,60

0,63

Metionina + cystyna

0,37

0,55

0,65

Tłuszcz surowy

1,50

3,10

3,4-4,9

Popiół surowy

1,76

3,61

1,4-3,1

Włókno surowe

2,29

4,75

11,5-21,1

Skrobia

52,54

13,55

3,1-4,9

Wapń

0,07

0,16

0,63

Fosfor

0,3

0,76

0,47

Uwagi:
Ziarno żyta nie nadaje się do skarmiania bezpośrednio po zbiorze, wymaga ok. 8 tygodni
„leżakowania”,
Skarmianie świeżego ziarna (także innych zbóż) prowadzi do zaburzeń trawienia i zatruć,
może być niebezpieczne u zwierząt młodych , loch wysokoprośnych i karmiących ze względu
na działanie zatwardzające i wzdymające.
2. Pszenica
Pszenicę zarówno ozimą jak i jarą uprawia się w Polsce na powierzchni ok. 2.5 mln ha,
a średnie zbiory ok. 4,1 t/ha. Ma ona większe wymagania niż żyto, potrzebuje gleby o wyższym
stopniu bonitacji i dobrych warunków klimatycznych.
Jest paszą smaczną, chętnie pobieraną przez zwierzęta i łatwo strawną. Ze względu na
wysoką zawartość skrobi jest paszą energetyczną , ma też dość wysoką zawartość białka i niską
włókna surowego. Podobnie jak w innych zbożach ma też różne substancje antyodżywcze.
Produkty przetworzone :
Wywar pszenny suszony –DDGS (ang. Dried Distiller Grains with Solubles)
Otręby pszenne
Zarodki pszenne
Ekstrudowane ziarno pszenicy
Żywienie
Prosięta i warchlaki: śruta pszenna może być składnikiem mieszanek paszowych dla prosiąt
w ilości do 50%, natomiast nie zaleca się stosowania w żywieniu prosiąt otrąb pszennych ze
względu na wysoką zawartość włókna. Udział suszonego DDGS nie powinien być większy niż
10%.
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Rośliny uprawne w żywieniu świń

Tuczniki – śruta pszenna może być stosowana w żywieniu tuczników bez negatywnego
wpływu na jakość mięsa ; w I fazie (grower) do 30% a II fazie (finiszer) nawet do 50%
w mieszance.
Udział otrąb pszennych w fazie grower i finiszer udział może wynosić 15 i 25%.
W mieszankach dla tuczników 2/3 części poekstrakcyjnej śruty sojowej można zastąpić
pszennym DDGS (do 9%) , jego udział w mieszance nie powinien przekraczać 20% dawki.
Lochy karmiące mogą otrzymywać śrutę pszenną w ilości do 50% mieszanki. Dla loch
zalecane są także otręby pszenne do 30%, działają mlekopędnie i wzbogacają paszę we włókno.
Uwagi:
W żywieniu świń ziarna zbóż powinny być grubo śrutowane lub gniecione, żeby umożliwić
lepszy dostęp enzymów trawiennych do składników odżywczych. Ziarno drobno zmielone
pochłania wilgoć i stwarza możliwość zagrzybienia paszy.
Lepsze wykorzystanie węglowodanów obecnych w pszenicy i innych zbożach można uzyskać
stosując dodatki enzymatyczne (fitaza, ksylanaza).
Tab. 2. Skład chemiczny pasz pszennych (%)
Wyszczególnienie

Ziarno

Otręby

Zarodki

DDGS

Ekstruderat

Sucha masa

88,0

88,0

88,0

90,0

88,0

EM MJ/kg

13,9

10,0

15,0

16,0

13,0

Białko ogólne

11,9

14,2

26,6

35,4

11,5

Popiół surowy

1,8

4,3

4,4

3,0

1,5

Tłuszcz surowy

2,0

3,7

9,2

4,0

2,0

Włókno surowe

2,9

7,0

15,5

8,0

2,5

Lizyna

0,4

0,6

1,47

0,9

0,4

Metionina

0,2

0,2

0,5

0,7

0,2

Tryptofan

0,1

0,2

0,3

0,4

0,1

Treonina

0,4

0,5

0,9

1,2

0,3

3. Pszenżyto
Pszenżyto uprawia się w Polsce na ok. 1,33 mln ha , a średni plon wynosi 3,3 t/ha. Ma
mniejsze wymagania glebowo-klimatyczne niż pszenica, jest odporne na wiele chorób i bardziej
mrozoodporne.
Zawiera więcej białka niż żyto i bardziej korzystny skład aminokwasów niż pszenica
i kukurydza. Wartość energetyczną ma podobną do pszenicy a substancji antyodżywczych ma
mniej niż żyto.
Żywienie
Odmiany pszenżyta o niższej zawartości substancji antyodżywczych mogą być stosowane
w żywieniu starszych prosiąt i loch.
Prosięta: dla prosiąt poniżej 15 kg nie zaleca się stosowania pszenżyta w mieszankach a dla
prosiąt starszych najwyżej 5% w mieszance.
Tuczniki: w mieszankach dla tuczników udział pszenżyta w granicach 30-40 % i nie powinien
przekraczać 50% zbóż w mieszankach grower lub finiszer.
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Rośliny uprawne w żywieniu świń

Lochy: mogą otrzymywać do 30% pszenżyta w mieszance ale nie więcej niż 25% użytych
zbóż.
Uwagi:
Ziarno pszenżyta cechuje duża zmienność odmianowa i wahania składu chemicznego,
Pszenżyto powinno byś śrutowane przed podaniem, rozdrobnienie średnie i powinno być
dobrze przechowywane ,ponieważ ze względu na bogaty skład pokarmowy jest atakowane
przez insekty
Tab. 3. Skład chemiczny nasion pszenżyta.

Składniki (%)

Pszenżyto

Energia metaboliczna MJ/kg
Sucha masa

13,5
88,0

Biało ogólne

12,2

Lizyna

0,41

Metionina +cystyna

0,43

Włókno surowe

2,4

Tłuszcz surowy

1,4

Popiół surowy

1,8

Wapń

0,05

Fosfor

0,37

4. Jęczmień
Jęczmień w Polsce jest uprawiany na ok. 1,1-1.2 mln ha powierzchni, głównie jest to
jęczmień jary, jęczmień ozimy uprawiany jest na niewielkiej powierzchni z powodu gorszej
mrozoodporności. Jęczmień jary nie ma dużych wymagań glebowo-klimatycznych, dobrze znosi
zarówno niskie jak i wysokie temperatury. Średni plon to ok. 5-7 ton/ha. Ziarno jęczmienia jest
paszą wybitnie energetyczną i tuczącą.
Żywienie
Prosięta i warchlaki; Jęczmień jako jedyny komponent zbożowy może być stosowany
w żywieniu młodych świń w prawidłowo zbilansowanej mieszance. Udział jęczmienia
w mieszance dla warchlaków może stanowić 20-40%.
Tuczniki ; śruta jęczmienna jest podstawowym komponentem pełnoporcjowych mieszanek
dla tuczników, może stanowić nawet do 85% jej składu.
Śruta z ziarna jęczmienia o wyższej niż 13% zawartości białka, jeśli będzie uzupełniona
aminokwasami i prefiksami mineralno-witaminowymi może być jedyną paszą w II okresie tuczu.
Jęczmień ma pozytywny wpływ na jakość i smak mięsa.
Lochy
Śruta jęczmienna jako pasza wybitnie tucząca nie powinna być stosowny w paszach dla loch
po odsadzeniu prosiąt, żeby nie opasały się nadmiernie, bo to utrudnia dalszy rozród (ruja,
zapłodnienie, oproszenie)
Uwagi
Ziarno jęczmienia powinno być średnio rozdrobnione (wielkość cząstek ok. 700 mikronów)
Wartość pokarmową jęczmienia można poprawić przez obłuszczanie ziarna, dodatek enzymów
paszowych (np. betaglukanaza, fitaza)
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Tab. 4. Średni skład chemiczny ziarna jęczmienia.

Składnik (%)
Energia metaboliczna MJ/kg
Sucha masa
Włókno surowe
Białko ogólne

Jęczmień
12,6
88,0
5,1
11,0

Lizyna
Metionina + cystyna
Wapń

0,39
0,41
0,04

Fosfor
Fosfor strawny

0,36
0,16

5. Owies
Na powierzchni ok. 550 tys. ha uprawia się w Polsce głownie gatunek owies prawdziwy
(Avena sativa)., średni plon ziarna w kraju wynosi 2,5 t/ha , a przy bardzo korzystnych warunkach
nawet do 5,5 t/ha. Owies uprawiany jest w dwóch formach oplewionej i nieoplewionej (owies
nagi). Z uwagi na sporo niższe plony (20-30%) owies nagi jest rzadko uprawiany.
Około 80% ziarna owsa przeznacza się na paszę dla zwierząt.
Produkty owsiane
Śrutowane ziarno owsa oplewionego i nagiego
Słoma owsiana (zawiera mniej trudno strawnego włókna)
Plewy owsiane mogą być wykorzystane w żywieniu świń
Żywienie
Owies jest paszą dość smaczną dla świń. Ziarno owsa nagiego może konkurować z innymi
zbożami pod względem wartości odżywczej w mieszankach paszowych dla świń.
Prosięta; owies tradycyjny jest zbyt ościsty i ma za dużo włókna , żeby stanowić główny
komponent w paszach dla świń zwłaszcza młodych i rosnących. W diecie dla prosiąt może
stanowić 10 do 20% i jest zalecany w celu ograniczenia występowania biegunek. Dla warchlaków
do 25% mieszanki. Owies nagi może częściowo zastąpić pszenicę w mieszance dla odsadzonych
prosiąt.
Tuczniki
W mieszakach dla tuczników owies zwyczajny może stanowić maksymalnie 40% mieszanki.
W przypadku stosowania owsa nagiego jego udział w mieszance może stanowić do 50%.
zbóż w mieszance dla tuczników. Żywienie paszą zawierającą owies nagi wpływa pozytywnie na
wydajność rzeźną, poprawia walory mięsa (kruchość, soczystość, smak).
Lochy i knury
Ziarno owsa jest dobrą paszą dla zwierząt rozpłodowych (knury, lochy prośne).
W mieszankach dla loch udział owsa nie powinien przekraczać 50% a dla karmiących 20%.
Owies stosowany jest żywieniu loch , aby zapobiec zaparciom w okresie wyproszenia.
Uwagi:
Przy zbiorze ziarna trzeba zwrócić uwagę na jego wilgotność (max. do 15%) , w ziarnie
zawilgoconym szybko jełczeje tłuszcz i obniża się wartość paszowa
Ziarno owsa nie powinno być przechowywane dłużej niż 1 rok (szczególnie owies nagi)
ponieważ traci smak, gorzknieje i jest podatne na grzyby co sprzyja pojawieniu się
mykotoksyn;
Ziarno przed podaniem świniom powinno być mocno ześrutowane, żeby poprawić
wykorzystanie paszy.
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6. Kukurydza
W 2011 roku kukurydzę uprawiano w Polce na obszarze ok. 750 tys. ha. , średni plon ziarna
to 6 ton/ha. Uprawiana jest głownie na paszę a powodzeniem cieszą się odmiany przeznaczone
na ziarno i na kiszonkę. W Krajowym Rejestrze jest ponad 170 odmian nadających się do uprawy
w klimacie umiarkowanym.
Kukurydza ze względu na wysoki udział skrobi (do 70% w suchej masie) jest zbożem o
wysokiej wartości energetycznej. Zawartość białka i jego jakość są niskie ale skrobia i białko
kukurydzy charakteryzują się wysoką strawnością.
Produkty z kukurydzy
CCM (Corn-Cob-Mix))- kiszonka otrzymywana z ziarna kukurydzy i osadek kolb
zapewniająca wykorzystanie ziarna nie w pełni dojrzałego , a wartość zależy od odmiany,
fazy zbioru i udziału poszczególnych części rośliny w materiale
DDGS – suszony wywar kukurydziany – produkt uboczny przy destylacji etanolu i produkcji
biopaliw,
Otręby kukurydziane – produkt uboczny przemiału ziarna na mąkę
Gluten- zawiera ok. 60% białka o wysokiej zawartości aminokwasów siarkowych a niskiej
lizyny i tryptofanu, niezbyt smaczna dla zwierząt
Zarodki- produkt uboczny przy przemiale kukurydzy na gryz, są wykorzystywane do
pozyskiwania oleju, a z tego pozostają wytłoki ,które wykorzystać można jako paszę dla świń
Żywienie
Ze względu na brak substancji antyodżywczych i wysoką strawność śruta z kukurydzy może
być stosowana w żywieniu wszystkich grup świń , a szczególnie polecana jest dla zwierżt
rosnących.
Prosięta i warchlaki; Udział śruty kukurydzianej w mieszankach dla warchlaków może
dochodzić do 50%, a udział DDGS 5-10% .
Tuczniki; W mieszankach dla tuczników udział ziarna kukurydzy może wynosić 50-60%.
W drugim okresie tuczu zaleca się zmniejszanie udziału kukurydzy do 30-40% a w końcowym
(2-3 tygodnie przed ubojem) do 20%, żeby nie pogorszyć jakości tuszy i słoniny.
Kiszone ziarno może być stosowane w I okresie tuczu w ilości 0,7 kg na sztukę a w II do 3,0
kg/szt. Ilość CCM w I fazie powinna wynosić do 4kg, a w II fazie tuczu do 6kg/szt.
DDGS można dodawać do mieszanki w I fazie tuczu Donie więcej niż 10-20% a w II fazie
można zwiększyć udział do 30%.
Lochy; dla loch wysokoprośnych i karmiących ziarno kukurydzy może stanowić komponent
mieszanki, nie jest natomiast zalecane w mieszance dla loch luźnych niskoprośnych
i hodowlanych ze względu na właściwości tuczące.
CCM można podawać lochom niskoprośnym w ilości 2 kg/szt/dzień, wysokoprośnym do 2,5
kg/sz./dzień a karmiącym do 5kg/szt/dzień.
Lochy prośne i knury mogą otrzymywać mieszanki nawet do 50% DDGS.
Uwagi
Ziarno kukurydzy we względu na wysoką wilgotność wymaga dosuszenia po zbiorze,
W mieszankach dla świń DDGS może zastępować kukurydzę. Udział do 10% DDGS w paszy
dla tuczników wpływa korzystnie na wzrost, pobieranie i wykorzystanie paszy,
Skład DDGS jest bardzo zróżnicowany w zależności od materiału wyjściowego i parametrów
fermentacji.
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Tab. 6. Porównanie wartości pokarmowej różnych pasz z kukurydzy (w s.m.)

Składniki (%)

CCM

DDGS

Energia metaboliczna MJ/kg
Białko ogólne

Ziarno ku- Ziarno
kurydzy
kiszone
15,9
15,1
10,6
10,2

12,1-14,4
9,7-10,4

14,0
27,0-40,0

CORN
MIX
14,4
do 10

Tłuszcz surowy
Włókno surowe
Lizyna
Metionina z cystyną
Treonina
Tryptofan

4,5
3,3
0,30
0,46
0,37
0,07

3,0-4,2
8,9-11,2
0,22-0,29
0,35-0,45
0-0,36
0-0,08

7-10
9,0-10
0,6-0,8
0,78-1,1
1,0-1,13
0,17-0,25

8,5-9
3,5-5,0
0,60
0,32
0,39
0,05

5,2
4,7
0,29
0,44
0,06
0,04

7.Proso
W Polsce są 3 gatunki prosa; rózgowate, włosowate i zwyczajne. Proso jest uprawiane na
ok. 6 tys. ha , a zbiory do 4 t/ha. Jest to roślina wieloletnia, dostarcza dość duży plon biomasy15-25 ton z hektara. Głównym składnikiem ziarna są węglowodany a białko pod względem
jakości można porównać do pszenicy i kukurydzy,
Żywienie
W żywieniu zwierząt wykorzystywane są ziarniaki, jagły i plewy prosa. Ziarno jest niechętnie
zjadane, dlatego należy go przed podanie ześrutować, bo ziarna są małej wielkości i nie są
rozgryzane i trawione. Najlepsze efekty można uzyskać stosując mieszanki zawierające oprócz
prasa również jęczmień albo kukurydzę, wtedy nawet dodatek 60-75% prosa nie wpływa
negatywnie na wyniki produkcyjne.
Tab. 7. Średni skład chemiczny i wartość energetyczna ziarna prosa, sorgo, gryki
i szarłatu.

Składnik (%)

Proso

Sorgo

Gryka

Sucha masa
Energia metaboliczna MJ/kg
Białko ogólne
Tłuszcz surowy
Włókno surowe
Lizyna
Wapń

89,0
15,6
12,5
4,9
8,3
0,35
0,05

89,0
15,7
9,2
2,9
2,5
0,22
0,03

90,3
13,6
16,0
2,1
12,8
0,66
0,1

Szarłat
(amarantus)
89,0
13,8
15,0
7,0
3-5
047
0,18

Fosfor

0,33

0,29

0,35

0,48

Uwagi:
Proso na paszę dla zwierząt powinno być dobrej jakości mieć duże ziarna, nie powinno
zawierać ziaren uszkodzonych i łusek, właściwie pachnieć i nie być zanieczyszczone innymi
zbożami
Proso zawiera więcej białka niż ziarno kukurydzy i ma wyższą koncentrację niezbędnych
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aminokwasów, dwa razy więcej tłuszczu i wyższą koncentrację energii.
8. Sorgo
Powierzchnia uprawy sorgo w Polsce jest niewielka ok. 10 tys. ha i uprawiane jest głownie na
zielonkę (wydajność do 100 t/ha). W naszym klimacie, jako roślina dnia krótkiego nie może
tworzyć dostatecznie dojrzałych nasion. Na polskim rynku dostępne są duże partie ziarna
z importu.
Ziarno sorga zawiera mniej białka ogólnego i włókna surowego, niektóre odmiany mogą
zawierać dużo garbników co powoduje gorszy smak i mniejszą wartość odżywczą.
Żywienie
Prosięta i warchlaki W mieszankach dla warchlaków udział sorga nie powinien przekraczać
30% ze względu na niską wartość biologiczna białka i zawartość garbników.
Tuczniki: sorgo może stanowić nawet do 50% dawki. Udział nie więcej niż30% DDGS
w mieszankach dla tuczników nie wpływa negatywnie na przyrost i niektóre parametry jakości
tuszy.
Lochy; Ziarna o wysokiej zawartości tanin powinno się unikać w żywieniu loch karmiących
i prosiąt.
Uwagi:
Nie zaleca się stosowania ziarna sorgo jako jedynego zboża w mieszankach dla świń.
Sorgo może zastępować kukurydzę, pszenicę lub jęczmień w mieszankach dla wszystkich
grup świń, jeżeli mieszanki będą bilansowane na podstawie aminokwasów strawnych
uzupełnieniem ich niedoborów
Sorgo stosowane w paszach powinno być zmielone lub granulowane.
9. Gryka
Grykę uprawia się w Polsce na powierzchni ok. 50- 65 tys. ha, plon ziarna w granicach 0.61,7 t/ha a w dobrych warunkach pogodowych i optymalnej agrotechnice może dochodzić nawet
do 3t/ha. Mimo zawartości 10-16% biała bezglutenowego i stosunkowo dużej ilości potrzebnych
aminokwasów ma stosunkowo niską strawność.
Żywienie
Prosięta i warchlaki; w żywieniu prosiąt do 15 kg wagi gryka nie powinna być stosowana
z powodu zbyt dużej zawartości włókna i niskiej wartości energetycznej.
Tuczniki; zaleca się , żeby udział gryki w mieszance nie przekraczał 50%.
Lochy; Gryka może stanowić nawet do 80% udziału w mieszance dla loch prośnych , nie jest
wskazana w żywieniu loch karmiących.
10. Szarłat (Amarantus)
W Polsce uprawę szarłatu prowadzi się na zaledwie kilkuset hektarach, koszty uprawy są
niewielkie a plon ziarna może wynosić od 2 do 3 ton /ha. Jest dobrym przedplonem dla innych
roślin, zostawia stanowisko niezachwaszczone. Jest odporny na suszę ale wrażliwy na
przymrozki.
Pod względem wartości odżywczych nasiona amarantusa przewyższają inne zboża.
Żywienie
Prosięta i warchlaki; ze względu na dużą zawartość włókna nie stosuję się.
Tuczniki; udział ziarna do 10%
żywieniową mięsa

w mieszance może wpływać korzystnie na wartość

Literatura:
Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Andrzej Frankowicz; Baza paszowa dla świń

13

PRODUKCJA ROLNA

Strączkowe w mieszankach
Autor: Danuta Nowak; CDR O/Poznań

Rośliny strączkowe (motylkowe grubonasienne) inaczej bobowate
można uprawiać z przeznaczeniem: na pasze dla zwierząt (rośliny
pastewne na zielonkę, nasiona), do spożycia przez ludzi (rośliny jadalne) czy
nawóz zielony. Rośliny te charakteryzują się dużą zawartością białka
w masie zielonej i nasionach. Uprawiać można je w siewie czystym lub
mieszankach. Kiedyś powszechnie siane, stanowiły podstawowe źródło
białek roślinnych stosowanych w żywieniu zwierząt. Dzisiaj wyparte przez
śrutę sojową z importu (zawartości białka ogólnego powyżej 40%).
Ich powierzchnia uprawy jest zdecydowanie mniejsza niż innych roślin pastewnych, np. kukurydzy
na zielonkę, czy poszczególnych gatunków zbóż. Zainteresowanie roślinami strączkowymi nieco
rośnie ze względu na możliwość pozyskania dopłat do powierzchni upraw, w tym przypadku upraw
roślin wysokobiałkowych uprawianych w plonie głównym lub w mieszankach ale bez udziału zbóż, czy
też z tytułu wdrażania niektórych pakietów rolnośrodowiskowych bądź utrzymania obszarów
proekologicznych (EFA) w przypadku gospodarstw z gruntami ornymi o powierzchni powyżej 15 ha.
W bieżącym roku stawka dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem
siewnym w kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi dla roślin strączkowych w czystym siewie 130
zł, natomiast w mieszankach 80 zł. Natomiast z tytułu uprawy w plonie głównym roślin
wysokobiałkowych w zależności od powierzchni uprawy można uzyskać 239,6 € i dodatkowo 71,8 €
na zazielenienie.
Prowadzone są też prace badawcze nad lepszym wykorzystaniem rodzimych źródeł białka
roślinnego w produkcji zwierzęcej poprzez udoskonalanie odmian roślin strączkowych, wprowadzanie
nowych, innowacyjnych rozwiązań agrotechnicznych w ich uprawie, propagowanie wiedzy nt. ich
przydatności żywieniowej czy znaczenia środowiskowego z możliwością powiększenia powierzchni ich
uprawy.
Obecnie do krajowego rejestru w grupie roślin strączkowych (bobowatych) wpisanych jest 71
odmian.
W grupie tych roślin znajdują się m. in.: łubiny: żółty – 8 odmian, wąskolistny – 20 odmian, biały
– 2 odmiany; groch siewny – 22 odmiany; wyka siewna - 4 odmiany, wyka kosmata - 1 odmiana;
bobik - 9 odmian, a także soja – 5 odmian. Uprawa roślin strączkowych jest ściśle powiązana
z produkcją zwierzęcą i płatnościami bezpośrednimi.
Mieszanki
Rośliny wchodzące w skład mieszanek można tworzyć w obrębie tego samego gatunku lub
różnych gatunków (np. strączkowe-zboża). Mogą zawierać w swoim składzie dwa, trzy gatunki roślin.
Ich dobór w mieszance powinien uwzględniać zbliżone warunki co do wymagań siedliskowych roślin
oraz przeznaczenia mieszanki. Mieszanki strączkowo-zbożowe można uprawiać na różnych typach
gleb. Gatunki/odmiany w mieszankach powinien charakteryzować: zbliżony termin dojrzewania,
wysokość roślin, niewielka konkurencyjność między sobą. Wymagania co do odczynu gleby powinny
zaś uwzględniać zasadę, że łubiny żółty, wyka kosmata i łubin wąskolistny uprawiamy na glebach
lżejszych (pH kwaśne lub lekko kwaśne), podobnie owies, żyto, pszenżyto natomiast groch, wyka jara,
jęczmień i pszenica lepiej plonują na glebach zwięźlejszych, zasobniejszych (pH zbliżone do
obojętnego).
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Rośliny strączkowe w mieszankach wykazują lepsze warunki uprawy ze względu na
wykorzystanie warunków siedliskowych tj.
pobieranie wody, składników pokarmowych,
wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych gatunków roślin. Skład proporcjonalny
mieszanki może być różny w zależności od przeznaczenia (nasiona, masa zielona - skarmiana
lub przyorana), nawet z uwzględnieniem ceny materiału siewnego.
Hodowla Roślin Smolice proponuje mieszanki strączkowo –zbożowe, w celu przerywania
monokultur zbożowych, z udziałem łubinu w ilości 70% ich normy wysiewu i zbóż 30%. Biorąc
pod uwagę wzrost plonowania i zmniejszenie zachwaszczenia zalecana jest zwiększona obsada
roślin o 10-20% w odniesieniu do siewu czystego. Przykłady mieszanek to łubin wąskolistny
(70%) z pszenżytem (ok. 40%) lub z pszenżytem (25%) i owsem (15%); czy łubin wąskolistny
z udziałem jęczmienia (ok. 40%). Innym przykładem mieszanki jest uprawa grochu z udziałem
zbóż w proporcji: groch 40-50% normy wysiewu z dodatkiem jęczmienia lub pszenżyta 50-60%
normy wysiewu lub z dodatkiem obu tych zbóż w proporcjach jęczmień 25%, pszenżyto 27%.
Jeszcze inny przykład mieszanki strączkowo-zbożowej w poplonie: strączkowe- groch
pastewny i łubin wąskolistny po 20%, bobik 10% i wyka siewna 5% oraz zboża - jęczmień jary
20% owies 45%. W literaturze i praktyce można znaleźć wiele przykładów różnych mieszanek
roślin strączkowych.
Uprawa roli
Sposób uprawy roli zależy od terminu zbioru i rodzaju przedplonu, parku maszynowego jakim
dysponujemy, a także możliwości doboru środków ochrony w uprawie. Uprawa roli powinna być
wykonana jak pod uprawę roślin jarych wcześnie sianych. Ze względu na brak lub okrojony dobór
środków ochrony w uprawie mieszanek należy zadbać, aby gleba była dobrze i starannie
przygotowana tj. wolna od zachwaszczenia, wyrównana (ważne przy zbiorze roślin o wiotkich
łodygach). Poza tym w uprawie mieszanek powinno uwzględnić się też odpowiedni dobór odmian
z powodu ograniczenia chemicznej ochrony plantacji przed patogenami.
Termin siewu mieszanek zależny jest od ich przeznaczenia, bardziej dowolny
z przeznaczeniem na zielonkę.
Nawożenie
Niezbędnym czynnikiem w rozwoju i wzroście roślin jest nawożenie. Wielkość ustalanych
dawek nawożenia mineralnego powinna uwzględniać zasobność gleby w składniki pokarmowe
oraz zbiór roślin przedplonowych. Rośliny uprawiane w mieszankach mają mniejsze wymagania
niż ich uprawa w siewie czystym. Znacznie lepiej wykorzystują warunki siedliskowe.
Przedsiewnie można też wykonać zabieg zaprawiania nasion r. strączkowych nitraginą celem
zwiększenia asymilacji azotu atmosferycznego przez bakterie i dostarczenia go w odpowiedniej
formie roślinom. Pozwala to ograniczyć nawożenie roślin azotem. Wielkość dawki fosforu (P 2O5)
w kg/ha powinna wynosić w granicach 60-90 kg/ha, natomiast potasu (K2O) 80–120 kg/ha.
Nawożenie należy zastosować jesienią, natomiast na glebach lżejszych gdy warunki nie są
sprzyjające czynność tę można wykonać w okresie wiosennym.
Obecność roślin strączkowych w mieszankach i ich zdolności wiązania azotu z powietrza,
oraz lepszego oddziaływania na roślinę współrzędną nie wymaga dużego udziału nawozów
azotowych. Dawkę ta ustala się w miarę potrzeb w granicach 20-40 kg N/ha.
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Odmiany roślin strączkowych
Obecnie w doborze odmian roślin strączkowych mamy wiele odmian słodkich, które są bardziej
pożądane w żywieniu zwierząt ze względu na brak lub śladową obecność substancji niepożądanych, które
pogarszają jakość i smakowitość paszy.
Tab. : Odmiany w Krajowym Rejestrze
Gatunek rośliny

Odmiany zarejestrowane

Albus (NK), Amulet (NK), Ashleigh (NK), Bobas (NK), Granit (SK), Kasztelan (NK),
Oena (NK), Olga (NK), Sonet (NK)
Zawartość białka w nasionach bobiku waha się od 28,8% do 30,7%
Odmiany o niskiej zawartość tanin: Albus, Amulet, Olga Kasztelan ,
Odmiany o wysokiej zawartości tanin - Bobas
Bobik

odmiany ogólnoużytkowe: Akord, Arwena, Audit, Batuta, Boruta, Cysterski, Ezop, Lasso,
Mecenas, Medal, Mentor, Santana, Tarchalska, Wenus
odmiany pastewne:
Hubal, Milwa, Model, Muza, Pomorska, Roch, Sokolik, Turnia
Zawartość białka w nasionach grochu pastewnego waha się od 21,6% do 23,6%
Odmiany wysokie Muza, Roch, Audit, Batuta, Mentor, Boruta,
Odmiany o drobnych nasionach (MTN do 240 g), np. Cysterski, Mentor, (MTN do 200 g), Roch, Muza
Odmiany o większych nasionach (MTN ponad 300 g) np. Brylant
Odmiany dobrze plonujące: pastewne – Hubal, Turnia, Model; ogólnoużytkowe – Audit, Batuta, Lasso, Mecenas,
Tarchalska
Nowa odmiana: Arwena
Łubin biały
Boros (SK), Butan (NK) – odmiana słodka, dobrze plonuje
Groch siewny

Baryt (NK), Bursztyn (NK), Dukat (NK), Lord (NK), Mister (NK), Parys (NK), Perkoz
(SK), Taper (SK)
Zawartość białka w nasionach łubinu żółtego waha się od 39,2,% do 44,9%
Odmiany najlepiej plonujące i odporne na choroby fuzaryjne : Mister, Dukat i Baryt
Odmiany do uprawy na terenie całego kraju: Baryt, Bursztyn, Dukat, Mister, Taper, Perkoz
Odmiana najbardziej odporna na antraknozę Taper
Łubin żółty

Łubin
wąskolistny

Bojar (NK), Boruta (SK), Dalbor (NK), Graf (NK) ,Heros (NK), Kadryl (NK), Kalif (NK),
Kurant (NK), Lazur (NK),
Neptun (NK), Regent (SK), Rumba (NK), Salsa (NK), Sonet (SK) słodka, Tango (NK),
Wars (NK), Zeus (NK)
Odmiany gorzkie Karo (NK), Mirela (NK) i Oskar (NK)
Zawartość białka w nasionach łubinu wąskolistnego waha się od 29% do 35%
Odmiany wcześnie dojrzewające, tj. Sonet, Regent, Neptun;
Odmiany średniowczesne, tj. Bojar, Zeus, Boruta, Baron
Odmiany średniopóźne, tj. Graf, Kalif, Kadryl
Odmiany o zawartości białka powyżej 30%: Kurant, Kadryl, Tango
Odmiany dobrze plonujące: Tango, Dalbor, Heros i Zeus
Odmiany wysoce tolerancyjne na fuzariozę, tj. Kalif, Graf, Bojar i po części Zeus, Boruta*.
Odmiany odporne na Fusarium, antraknozę i szarą plamistość liści: Boruta, Kurant, Tango, Regent
Odmiany szybko rosnące tworzące dużo masy zielonej: Boruta, Karo, Zeus
Odmiany nowe 2015 Lazur, Rumba, Salsa
Bojar i Tango MTN powyżej 160 g Heros – MTN około 130 g
Wyka kosmata
Rea
Wyka siewna
Hanka (NK), Ina (SK), Jaga (NK), Kwarta (NK)
Odmiana o wysokiej zawartości związków cyjanogennych Ina
Soja zwyczajna
Aldana, Augusta, Mavka
Odmiany nowe Aligator, Madlen
Zawartość białka w nasionach soji waha się od 32,6% do 33,4%
(SK)

– odmiany samo kończące,

(NK) odmiany niesamokończące
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Strączkowe w mieszankach
Ochrona upraw
W przypadku mieszanek między gatunkowych strączkowe-zboża wyboru w środkach ochrony
roślin nie ma. Jedynym środkiem grzybobójczym przeciwko zgorzeli siewek dopuszczonym do
stosowania w uprawie grochu, łubinów i zbóż jest zaprawa nasienna Vitavax 200 FS (substancje
aktywne karboksyna i tiuram). Niektóre przedstawione poniżej środki ochrony roślin mają
zastosowanie
tylko
w
uprawach
małoobszarowych
lub
w
czystym
siewie.
W przypadku stosowania środków ochrony roślin należy bezwzględnie stosować się do wymagań
podanych na etykiecie.
Łubiny żółty, wąskolistny i biały

Zaprawy

Vitavax 200 FS zgorzel siewek

Herbicydy

Afalon dyspersyjny 450 SC (linuron – zw. z gr pochodnych mocznika)
Zwalcza chwasty dwuliścienne: gorczycę polną, gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, sporek
polny, niezapominajkę polną, pokrzywę żegawkę, , starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wykę ptasią, żółtlicę drobnokwiatową. Stosowany: bezpośrednio po siewie, od
fazy wschodów do fazy 6 liści. W sezonie wegetacyjnym 1 zabieg. Zalecana dawka do zastosowania: 1,25 - 1,5 l/ha.
Dongola 450 SC- (linuron – zw. z gr. pochodnych mocznika) przeznaczony do zwalczania
rocznych chwastów dwuliściennych (jak wyżej) .Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
W sezonie 1 zabieg. Zalecana dawka to: 1,25 - 1,5 l/ha.
Stosowanie środka tylko w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
Fusilade forte 150 EC (fluazyfop-P-butylowy – zw. z gr. arylofenoksykwasów)
Zwalcza chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową, owies głuchy, włośnicę zieloną i siną.
Oprysk po wykształceniu przez łubin 2-3 liści. Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (tylko ch. jednoroczne).
Golden Pendimet 330 EC (pendimetalina N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitroanilina
zw. z gr. dinitroanilin) Zwalcza jednoroczne chwasty dwu- i jednoliścienne w łubinie żółtym.
Zalecana dawka: 4 l/ha. Oprysk bezpośrednio po siewie (do 3 dni).

Fungicydy

Gwarant 500 SC (chlorotalonil - zw. z gr. ftalanów)
Stosowany zapobiegawczo lub w kiedy wystąpią pierwsze objawy antraknozy w łubinie wąskolistnym i żółtym. W sezonie wegetacyjnym 1 zabieg. Zalecana dawka 2,0 l/ha.
Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
Switch 62,5 WG (cyprodynil - zw. z gr. anilinopirimidyn i fludioksonil - zw. z gr. fenylopiroli) Zwalcza choroby grzybowe łubinów: szarą pleśń, zgniliznę twardzikową, askochytozę,
zgorzelową plamistość, mączniak prawdziwy.
Stosowany zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób na roślinach. W sezonie wegetacyjnym 2 zabiegi, w odstępie co najmniej 10 dni. Zalecana dawka:
1,0 kg/ha.
Stosowanie środka tylko w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.

Desykacja

Reglone 200 SL (dikwat - zw. z gr. pirydyli)
Środek do desykacji w łubinach żółtym, białym , wąskolistnym.
Stosowanie: gdy strąki na pędzie i co najmniej połowa strąków bocznych jest zbrązowiała,
pozostałe żółte, a nasiona fizjologicznie dojrzałe. Dawka 2,5-3 l/ha.
Termin zbioru: w 7-10 dni po opryskiwaniu (łubin żółty do 7 dni po opryskiwaniu).
brak

Insektycydy

Wyka kosmata i siewna
Brak środków ochrony roślin w uprawie tych gatunków roślin.
Desykacja
Reglone 200 SL stare zezw.
plantacje naTermin stosowania: gdy rośliny są żółte, dolne strąki brązowe i suche, górne brązowiejące, co
sienne
najmniej 90% strąków dojrzałych, gdy nasiona łatwo oddzielają się od strąka. Termin zbioru:
w 4-7 dni po opryskiwaniu. Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
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Strączkowe w mieszankach

Groch jadalny
Zaprawy
Herbicydy

Sarox T 500 FS groch siewny zgorzel siewek; Vitavax 200 FS zgorzel siewek
Afalon dyspersyjny 450 SC jak w łubinach. W sezonie 1 zabieg, dawka: 1,0 l/ha.
Agil-S 100 EC (propachizafop - zw. z gr. pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) Stosowany nalistnie, zwalcza perz właściwy, samosiewy zbóż, chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową, owies głuchy i in. chwasty jednoliścienne (po wschodach), w grochu zielonym i na suche nasiona. W sezonie 1 zabieg. Dawka zależna od zwalczanego chwastu.
Aflex Super450 SC (linuron –zw. z gr. pochodnych mocznika)
Zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne, przedwschodowo, w grochu na suche nasiona. Zalecana dawka: 1,0 - 2 l/ha, w sezonie wegetacyjnym – 1zabieg.
Nuflon 450 SC (linuron - sub. z gr. poch. mocznika) podobnie jak Aflex Super 450 SC
Przedwschodowo zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne. Dawka do zastosowania: 1,0 - 2
l/ha, w sezonie wegetacyjnym – 1zabieg.
Command 480 EC i Command 360 CS (chlomazon – sub. z gr. izoksazolidionów)
Stosowany doglebowo, bezpośrednio po siewie, zwalcza niektóre jednoroczne chwasty dwuliścienne i jednoliścienne. W sezonie 1 zabieg. Zalecana dawka:0,2 l/ha.
Butoxonem 400 SL ( MCPB – zw. z gr. fenoksykwasów )
Zwalcza chwasty dwuliścienne. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 3,0 – 4,0 l/ha.
Środek stosować w fazie 1 - 3 wąsów czepnych. Liczba zabiegów w sezonie 1
Dongola 450 SC jak w łubinach. Stosowany bezpośrednio po siewie. Zalecana dawka środka 1,0
l/ha. W sezonie 1 zabieg.
Fusilade forte 150 EC jak w łubinach. Dawka 0,75-1 l/ha na ch. Jednoliścienne; dawka 0,5-0,75
l/ha na samosiewy zbóż, i zwalczanie perzu w fazie 4-10 liści, dawka: 2-2,5 l/ha.
Linurex 500SC (linuron –zw. z gr pochodnych mocznika)
Stosowany doglebowo, bezpośrednio po siewie, zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne w
grochu na suche nasiona. Dawka 0,9 l/ha, w sezonie max. 1 zabieg.
Pantera 040 EC (chizalofop-P-tefurylowy - zw. z gr. pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) Zwalcza jednoroczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne (po ich wzejściu). Zalecana dawka: 1,75-2 l/ha. Zabieg w fazie 2-4 liści grochu.
Wolof A 480 SL (bentazon - zw. z gr. diazyn)
Zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne w grochu j. zielonym i na suche nasiona, najskuteczniej do fazy 3-4liści. Stosowany przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. na początku pojawienia się wąsów czepnych (z adiuwantem Olbras 88 EC). Dawka: 2,5-3 l/ha.

Fungicydy

Amistar Opti 480 SC (chlorotalonil z gr. ftalanów i azoksystrobina – z gr. strobiluryn)
Zwalcza askochytozę grochu i maczniak rzekomy. Stosowany zapobiegawczo, z sygnalizacją lub
przy pierwszych objawach. Zalecana dawka to: 2,0 - 2,5 kg/ha. Maksymalnie 2 zabiegi w sezonie,
stosowane w odstępie 14 dni.
Switch 62,5 WG Zwalcza choroby grzybowe grochu jadalnego na suche nasiona: szarą pleśń,
zgniliznę twardzikową, askochytozę. Stosowany z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób
na roślinach, od początku kwitnienia grochu. Zalecana dawka to: 0,8 - 1,0 kg/ha. Maksymalnie 2
zabiegi w sezonie, stosowane w odstępie 10 - 14 dni.
Rovral Aquaflo 500 SC (iprodion – zw. z grupy dikarboksymidów)
Zwalcza szarą pleśń i zgnilizna twardzikową. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,5 l/ha. Zabieg wykonać w okresie kwitnienia grochu.
Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
Gwarant 500 SC (chlorotalonil - zw. z gr. ftalanów)
Stosowany jak w łubinach na askochytozy grochu. Dawka 2,0 l/ha, w sezonie 1 zabieg.
Stosowanie środka tylko w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.

Insektycydy

Cyper-Fas 100EC, Jetstak 100EC, Fastac 100EC (alfa–cypermetryna – śr. z gr. pyretroidów)
Zwalcza szkodniki kłująco-ssące i gryzące w grochu j. zielonym i na suche nasiona.
Oprzędziki - termin stosowania: w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy
lub pierwszych uszkodzeń. Zalecana dawka stosowania: 0,08 - 0,1 l/ha. Liczba zabiegów w sezonie: 2; odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Mszyca grochowa - termin stosowania: po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Oprysk w początkowym okresie zawiązywania się strąków. Zalecana dawka do stosowania: 0,1 - 0,12 l/ha. Zabiegi
w sezonie wegetacyjnym: 2, odstępy między zabiegami: 7 - 10 dni.
Bulldock 025 EC(beta-cyflutryna – zw. z g. pyretroidów) Środek owadobójczy do zwalczania
szkodników ssących i gryzących: zmienniki, mszyca grochowa, oprzędziki, pachówka strąkóweczka, wciornastki. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha. Maksymalnie w
sezonie wegetacyjnym: 2 zabiegi.
Stosowanie środka tylko w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.

Desykacja

Reglone 200 SL (dikwat - zw. z gr. pirydyli)
Środek chwastobójczy przeznaczony do desykacji plantacji. (stare zezwolenie)
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Strączkowe w mieszankach

Peluszka

Herbicydy

Fungicydy

Fusilade forte 150 EC Jak w grochu jadalnym. Oprysk po wykształceniu przez rośliny
uprawne 2-3 liści. Dawka 0,75-1 l/ha na ch. jednoliścienne, dawka 0,5-0,75 l/ha na samosiewy
zbóż, do zwalczania perzu w fazie 4-10 liści dawka: 2-2,5 l/ha.
Aflex Super 450 SC – jak w grochu jadalnym
Nuflon 450 SC (z gr. pochodnych mocznika) Stosowany przedwschodowo, jak w grochu.
Dawka 1,0 - 2 l/ha.
Amistar Opti 480 SC Zwalcza askochytozę i maczniak rzekomy jak w grochu jadalnym.

Insektycydy

Bulldock 025 EC jak w grochu j Zalecana dawka do stosowania: 0,25-0,3 l/ha. Liczba
zabiegów w sezonie wegetacyjnym: max.2.
Stosowanie środka tylko w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.

Desykacja

Reglone 200 SL jak w grochu jadalnym

Bobik

Herbicydy

Fusilade forte 150 EC jak wyżej. Dawka 0,75-1 l/ha na ch. jednoliścienne; dawka 0,5-0,75
l/ha na samosiewy zbóż, i do zwalczania perzu w fazie 4-10 liści dawka: 2-2,5 l/ha.
Agil 100 EC(propachizafop i inne - zw. z grupy pochodnych kwasu
arylofenoksypropionowego) Zwalcza chwasty jednoroczne(jak wyżej). Zalecana dawka 0,6 –
0.8 l/ha
Aflex Super 450 SC – jak w grochu jadalnym. Zalecana dawka 2.0 l/ha
Nuflon 450 SC Stosowany przedwschodowo jak w grochu. Zalecana dawka 1,5 - 2 l/ha.

Fungicydy

Brak zaleceń
Gwarant 500 SC Stosowany zapobiegawczo lub gdy wystąpią pierwsze objawy chorób
askochytozy bobiku i czekoladowej plamistość bobiku. Zalecana dawka środka 2,0 l/ha.
W sezonie 1 zabieg.
Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.
Rovral Aquaflo 500 SC jak w grochu j. Stosować w fazie kwitnienia bobiku.
Dawka do stosowania: 1,5 l/ha. Środek stosować przemiennie z fungicydami o innym
mechanizmie działania. W sezonie max. 2 zabiegi, odstępach 10 – 14 dni.
Stosowanie środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.

Insektycyd

Bulldock 025 EC(beta-cyflutryna – zw. z g. pyretroidów)
Zwalcza szkodniki ssące i gryzące: mszycę trzmielinowo-burakową, strąkowca bobowego
oprzędziki. W sezonie do 2 zabiegów. Dawka jednorazowego zastosowania: 0,25-0,3 l/ha.
Stosowanie środka tylko w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.

Desykacja

Reglone 200 SL Środek chwastobójczy do desykacji plantacji. Stosowany: gdy około 80%
strąków jest sczerniałych, a pozostałe brązowieją, w około 5-6 dni po terminie koszenia
w przypadku zbioru dwufazowego. Termin zbioru: w 7-10 dni po opryskiwaniu. Zalecana
dawka: 2,5-3 l/ha.

Soja - zarejestrowany jeden herbicyd Sencor Liquid 600 SC.( metrybuzyna. – zw. z grupy
triazynonów) Zwalcza chwasty dwuliściennych i niektórych jednoliścienne. Zalecana dawka 0,55
l/ha,1 zabieg w sezonie. Środek stosowany do 3 dni po siewie soi.
Żródło: www.coboru.pl; www.hrssmolice.pl; www.monrol.gov.pl
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Nowa przestrzeń wiejska
Autor: Iwona Draus, Fundacja Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych

Miejscem, gdzie spędziłam najpiękniejsze chwile
swoich dziecinnych lat była niewielka, urocza wioska
w województwie kieleckim. Podróż z Krakowa do owej wsi
odbywałam pociągiem, z dwukrotną przesiadką na trasie,
następnie polnymi drogami - wynajętą furmanką, której koła
wpadały raz po raz w wypełnione błotem wyboje.
Niejednokrotnie, gdy koło zapadło się w grząską ziemię
głębiej, trzeba było pomóc koniom wyciągnąć pojazd z dziury. Opuszczało się wówczas wóz
i wspólnie próbowano wypchnąć z koleiny, w której utknął, by móc dalej kontynuować podróż.
Corocznie wyjeżdżałam tam na okres wakacji (spędzałam je w małej szkole podstawowej,
w której uczyli najpierw moi dziadkowie, a potem ich dzieci). Mój pobyt w tej malowniczej
miejscowości przeciągał się często do późnej jesieni. Wspomnienia z tamtego okresu pozostały
w mojej pamięci nadal intensywne i żywe. Piękne pagórkowate tereny, lasy pełne grzybów.
Żyzne urodzajne pola, głównie czarnoziemy. Łąki okolone starymi wierzbami, w których - w co
wtedy, jako dzieci, bardzo wierzyliśmy, mieszkały diabły. Niedaleko rzeka Nida, płynąca leniwie,
cudownymi zakolami, tworząca zjawiskowe piaszczyste plaże i urocze wysepki. Wiejskie domy
nie wyglądały zbyt okazale. Zazwyczaj były bardzo proste, złożone z dwóch części oddzielonych
sienią. Część mieszkalna, składająca się z kuchni, pokoju i spiżarni była po jednej stronie,
natomiast po drugiej stronie sieni była obora dla zwierząt. Jedynie kilku zamożnych chłopów
posiadało solidne, murowane budynki mieszkalne i osobne stajnie czy obory. Co ciekawe,
obszary usytuowania poszczególnych gospodarstw określało się potocznie nazwami, mającymi
uzasadnienie w dawnej (przedwojennej) historii tych miejsc. Chodziło się więc na przykład na
„plebania”, na „pańskie” - gdzie zachowała się wówczas jeszcze przepiękna aleja dębowa
i resztki dworu, rozbieranego sukcesywnie, ale pieczołowicie, kamień po kamieniu przez
okolicznych mieszkańców.
Wieś tętniła życiem i oceniając z perspektywy dzisiejszych czasów, była bardzo ekologiczna.
Gospodarstwa prowadziły wielopokoleniowe i w większości wielodzietne rodziny.
W takich tradycyjnych domach, silna była pozycja ojca. Ustalone i respektowane były wtedy
przez wszystkich hierarchie rodzinne, starsi mieli autorytet, dzieci były zdyscyplinowane, choć nie
oznacza to, że brakowało im potrzebnej dzieciom swobody i wyrozumiałości. Przy drogach
spotkać można było babcie pasące z wnukami krowy.
Zwierzęta, plony i inne owoce pracy w gospodarstwie w większości zaspakajały podstawowe
potrzeby żywieniowe całej rodziny. A inne artykuły, których zabrakło, można było nabyć
w sklepie, do którego chodziło się nie z pieniędzmi, którymi rzadko się posługiwano, ale
z koszem jaj, na wymianę. W każdym gospodarstwie była krowa, trzoda chlewna, drób
i uprawiano ogródki warzywne. Na polach królowało zboże, ziemniaki i tytoń.
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Przyjaźniłam się ze swoją szkolną koleżanką i nierzadko uczestniczyłam w jej obowiązkach
w domu. Jej rodzice byli jak na tamte okolice zasobnymi gospodarzami, mieli ponad 15 hektarów
pola, w gospodarstwie były 2 konie, pełny sprzęt rolniczy i cały asortyment zwierząt
gospodarskich. Pomagałam nabijać (przygotowując do suszenia) liście tytoniu, które później
oglądać można było na większości płotów na wsi. Pilnowałyśmy też razem krów na pastwisku,
w międzyczasie zerkając łakomie na morele, rosnące za płotem sąsiada. Morele były małe,
często porażone chorobą lub zarazą, ale słodkie – jednak, ponieważ za płotem, dla nas
nieosiągalne. Z kolei u drugiego sąsiada, rosła grusza. Czasem poza płot, na naszą stronę,
spadały małe gruszki, które nazywało się ulęgałkami. Spadały tylko te mocno dojrzałe, więc były
słodkie i soczyste. Jednak trzeba się było spieszyć z konsumpcją, bo po zaledwie dwóch dniach
już zaczynały się psuć, a wtedy ich zapach przyciągał do domu osy. Dziś prawdopodobnie nikt by
takich owoców nie kupił na stoisku w sklepie czy na targu, pewnie nawet, gdyby rozdawali je za
darmo, nie znalazłoby się wielu chętnych. Dlaczego piszę właśnie o tych dwóch, niezbyt
atrakcyjnych z wyglądu, owocach z mojego dzieciństwa? Otóż w zeszłym roku miałam okazję
odwiedzić gospodarstwa ekologiczne prowadzone w Austrii. W gospodarstwie usytuowanym
w okolicy słynącej z uprawy moreli, zaprezentowano nam wyroby z owych owoców m.in. dżemy,
soki, czekolady, nalewki.
Wiedziona ciekawością, poszłam zobaczyć, z jakich odmian są robione te pyszności. Moje
zdziwienie było ogromne, gdy zobaczyłam drzewka z tą drobną morelą pamiętaną
z dzieciństwa, którą tutaj prezentowano dumnie i reklamowano jako odmianę rodzimą, nie
skażoną chemią i nawozami sztucznymi. Podobnie było w innym gospodarstwie promującym
wyroby z gruszek. Tutaj z kolei spotkałam się z naszą swojską „ulęgałką”, będącą bazą
do wytwarzania produktów regionalnych m. in. alkoholowych „mostów”. Morele i grusze kusiły
nas zza płotu sąsiadów, natomiast w ogrodzie mojej babci królowały jabłonie, również nietknięte
żadnymi opryskami. Dlatego też w jabłkach czasem trafiały się tłuste robaki,
co tylko było znakiem, że są zdrowe i dojrzałe i nie stanowiło dla nikogo większego problemu, bo
część owocu z robakiem, po prostu się omijało lub wycinało. Do dziś pamiętam smak tych jabłek,
ich cudowną woń, aromat i soczystość. Babcia prawie co dzień piekła chleb i cudowne
podpłomyki, które wkładane były do pieca po zakończeniu wypieku chleba.
W ogrodzie stało też kilkanaście uli. Miodobranie do dziś kojarzy mi się z ociekającymi miodem
plastrami, brzęczeniem pszczół, ale też z bolesnymi ukąszeniami, które się czasem zdarzały.
Babcia pocieszała nas, że jad pszczeli chroni przed reumatyzmem. Zresztą samo ukąszenie nie
było tak bolesne i straszne. Znacznie większą panikę natomiast powodował dźwięk brzęczącej,
oszołomionej pszczoły, wplątanej we włosy i bezradnie próbującej się wydostać.
Tamten okres kojarzy mi się ze świeżym mlekiem, słodkim miodem, zapachem domowego
chleba i świeżo skoszonego siana, z nieskażoną, naturalną przyrodą, prawdziwym spokojem,
czyli czymś, do czego dziś bardzo tęsknimy.
A jak wspominam tę samą wieś z lat 80-tych?
Moi koledzy i koleżanki, z którymi bawiłam się i pracowałam w wakacje, pozakładali własne
rodziny, część wyjechała za chlebem do innych krajów: Ameryki, Niemiec, a nawet Australii.
Kolejną grupę przyciągnęły śląskie kopalnie. A wieś zaczęła się zmieniać. Zaczęły powstawać
nowe, murowane domy i znikać „wygódki”. Na polach, oprócz tradycyjnych upraw, zaczęły

21

ROW

Nowa przestrzeń wiejska
pojawiać
się
coraz
częściej
na
szerszą
skalę
uprawy
ogórków,
papryki
i pomidorów, znane wcześniej tylko z przydomowych ogródków. Dobrze funkcjonowały punkty
skupu płodów rolnych, chociaż nie każdego satysfakcjonowały gwarantowane przez nie ceny.
Zaczęto zakładać duże sady owocowe, głównie jabłoni. Gdy nadchodził czas kwitnienia,
wyglądały zachwycająco. Jesienią uczyłam się jak prawidłowo zbierać jabłka.
Nie sądziłam, że w tej dziedzinie także potrzebna jest fachowa wiedza. To już były inne odmiany
jabłek, niż te z wcześniejszych lat, wyglądały pięknie, ale wymagały dużo większych nakładów
pracy - właściwej pielęgnacji, cięcia i oprysków. Zaczęto budować przechowalnie owoców.
Podziwiałam energiczność i operatywność ludzi – niezmordowaną, wytrwałą pracę od świtu do
wieczora. Z biegiem lat do pomocy przy dużych gospodarstwach, gdzie brakowało rąk do pracy,
zaczęto zatrudniać Ukraińców. Miejsce koni zajęły traktory. Doprowadzono do zlikwidowania
miejscowej szkoły, stary las wycięto i posadzono nowy, w którym nie rosły już grzyby.
Wybudowano remizę, w której odbywały się wesela i inne imprezy okolicznościowe. Nastąpiły
gruntowne zmiany, a ta sama wieś w latach 80-siątych coraz mniej przypominała miejsce mojego
beztroskiego dzieciństwa.
A jak ta sama wieś wygląda dziś?
Sad moich dziadków zarósł samosiejkami, kuzyni przeprowadzili się do miasta, nie mając
czasu ani chęci do zajmowania się ojcowizną. Podobnie wygląda duża część innych
gospodarstw. Domy w większości stoją puste. W niektórych mieszkają jeszcze wiekowi raczej
właściciele, którym brak już sił potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa i którym brak pomocy
ze strony dzieci czy wnuków odebrał też chęć i sens do dalszego wysiłku i pracy.
Z kolei większości ich następcom ciężka praca na roli się nie opłaca. Niestety Ukraińcy nie
wspomogą już nielicznych chętnych do pracy gospodarzy, bo mają już większe wymagania
i przestali być tanią siłą roboczą. Z pól zniknęły też uprawy tytoniu (niestety funkcjonujące na
rynku zakłady tytoniowe sprowadzają tytoń z obcych krajów), zamknięto także pobliską
mleczarnię i cukrownię. Rolnicy skarżą się, że niejednokrotnie wracają z giełdy
z niesprzedanym towarem, przez co prowadzenie rentownego gospodarstwa staje się coraz
trudniejsze. Część moich dawnych znajomych wprawdzie na starość powróciła na wieś, ale
prowadzi spokojne i beztroskie życie emeryta. Większość pól jest koszonych tylko dwa razy do
roku, zgodnie z wymogami i standardami Unii Europejskiej. Mnóstwo domów wystawionych jest
na sprzedaż. Ludzie już nie chcą lub nie umieją tak ciężko pracować jak dawniej. Zresztą to
praca
szczególna,
skomplikowana
i
ciężka,
którą
trzeba
rozumieć
i kochać, której się powinno uczyć od dziecka, podpatrując dorosłych i pomagając starszym.
Dla tych, którzy nigdy nie mieli takiej okazji, wiedza jak prowadzić gospodarstwo rolne jest mniej
dostępna, a podjęcie takiej pracy jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest jednak skazane na
niepowodzenie. Zauważyć jednak trzeba uczciwie, że nieodwracalnie zmieniły się czasy
i teraz prowadzenie samowystarczalnego gospodarstwa na wzór dawnego, jest praktycznie
niemożliwe. Trzeba szukać nowych rozwiązań. Czym zatem zajmują się dzieci moich
rówieśników z „mojej” kieleckiej wsi? W większości przeniosły się do miast. Jednak Ci, którzy
pozostali, szukają nowych możliwości i poświęcają się rozwijaniu nowych specjalizacji.
Funkcjonuje duża prywatna hodowla bydła mięsnego, dzięki czemu zagospodarowane zostaje
siano z okolicznych pól. Powstała również firma zajmująca się ekspedycją drewna do innych
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krajów europejskich. Sady nadal są wykorzystywane, jednak kolejny raz wycięto las
i ponownie trzeba było szukać nowych miejsc na grzybobranie, bo stare, sprawdzone miejsca
zniknęły bezpowrotnie. Uregulowano, tak czarowne w naturalności swoich zakoli i rozlewisk,
koryto rzeki Nidy. Zmodernizowano całkowicie dotychczasowy układ drogowy (dawne polne drogi
są prawie nie do poznania). Ktoś handluje maszynami rolniczymi. Niestety zaledwie garstka
gospodarstw funkcjonuje na pełnych obrotach, z pasją i dobrymi rezultatami. Zniknęły zwierzęta
gospodarskie, na pastwiskach nie widać już pasących się krów. Podstawowe wiejskie produkty
jak jajka, chleb, masło, jarzyny, teraz kupuje się w sklepie. Czy taki stan rzeczy to brak pomysłu
na działalność czy brak chęci do pracy? Gdy na terenie innej wsi przekopywałam ręcznie
ogródek, spotkałam się z uwagą, że na wsi już nikt tak ciężko nie pracuje. Bardzo mnie ta uwaga
zaskoczyła, gdyż oczekiwałam, że osoby urodzone, wychowane w tym miejscu i przyzwyczajone
do ciężkiej pracy, jaką wykonuje się na wsi, są w stanie zaakceptować wysiłek fizyczny, jakiego
wymaga tego rodzaju praca, zwłaszcza, że dostępny jest już sprzęt i maszyny ułatwiające te
czynności. Pamiętam przecież wieś pracującą nieustannie od świtu do nocy, w ustalonym rytmie.
Sama wstawałam z innymi ze świtem, o godzinie 5 rano, jechałam na pole lub do sadu.
W południe była przerwa, później znów wracało się do pracy, aż do wieczora.
I pamiętam tę bijącą od ludzi radość, satysfakcję z pracy i robienia czegoś pożytecznego,
obojętnie czy to były prace w sadach, szklarniach czy suszarniach. Skąd więc ta zmiana
w ludziach? Nie rozumiem zwłaszcza, dlaczego dopuszczono, by tak żyzne gleby leżały
odłogiem, przecież z logicznego punktu widzenia to czyste marnotrawstwo. Czy nas Polaków na
to stać? Czy na pewno życie na wsi jest cięższe niż w mieście, że tak odstrasza zwłaszcza
młodych? To raczej nie problem długiego dnia pracy. Przecież w mieście też trzeba wstać około
piątej, aby dojechać do miejsca zatrudnienia, a późne powroty do domu są czymś na porządku
dziennym. Do tego dochodzą do spełnienia takie same jak na wsi obowiązki domowe.
Może wystarczyłoby tylko chcieć…
Dla porównania, odniosę się tutaj do moich spostrzeżeń z zagranicy. Będąc na Krecie,
zapisałam się na wycieczkę po okolicy, w czasie której m. in. trafiłam do gospodarstwa,
w którym rosły drzewa pomarańczowe. Przewodniczka poinformowała nas, że właścicielom nie
opłaca się zbierać owoców, przez wzgląd na niskie ceny w skupach, koszty zbioru owoców nie
kalkulowały się. Dostaliśmy koszyki i zachęcono nas do zbiorów na własną rękę. Przez chwilę
poczułam się jak w raju, pomarańczowy gaj wyglądał bajecznie. Owoce były słodkie i soczyste,
a na koniec postawiono koszyczek na dowolną opłatę za uzbierane plony. Można było również
zakupić w litrowych butelkach świeżo tłoczony sok. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się,
że butelek starczyło zaledwie dla kilku osób. Mimo, że pozostaliśmy w gospodarstwie ponad
godzinę, kilkuosobowa rodzina gospodarzy wolała z nami posiedzieć wygodnie w ogrodzie i miło
rozmawiać, niż przygotować następne butelki soku, na które byli chętni. Czas na odpoczynek był
widocznie dla nich ważniejszy.
Kolejny, tym razem pozytywny przykład. W ramach zwiedzania hiszpańskiej wyspy Ibizy,
zaprowadzono nas na stanowiący miejscową atrakcję targ „hipisowski”. Osiedleni tu od pół wieku
hipisi prezentowali swoje artystyczne wyroby. Przewodniczka zaprowadziła nas
do stoiska ekologicznego, na którym podawano do degustacji i sprzedawano m. in. nalewki
ziołowe, produkowane od lat na bazie lokalnych ziół i owoców, wytwarzanych zgodnie
ze starą recepturą „babci”, której podobizna widniała na etykiecie butelki. Innym produktem
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ekologicznym na tym stoisku była ręcznie tłoczona oliwa z oliwek, a także sól morska zmieszana
z miejscowymi ziołami. Czy i u nas w wielu domach nie ma takich sekretnych przepisów na
miejscowe specjały? Trzeba tylko je odszukać, podnieść do rangi produktu regionalnego
i odpowiednio rozreklamować, a na pewno znajdą się tacy, którzy za taki produkt zapłacą.
Z kolei, będąc na Maderze, portugalskiej wyspie pochodzenia wulkanicznego,
obserwowałam z podziwem malusieńkie poletka szerokości półtora do trzech metrów, oplatające
tarasowo miejscowe strome wzgórza, gdzie różnice między poszczególnymi poziomami,
niwelowane były murkami z kamienia, wydobywanego z ziemi i układanego starannie przez
miejscowych rolników. Niektóre znajdowały się na wysokości kilkuset metrów nad poziomem
morza. Od samego patrzenia w dół kręciło mi się w głowie. Jak dużo wysiłku kosztuje tu
wyhodowanie pomidorów, papryki czy sałaty i oliwek? Z pewnością importowane towary byłyby
znaczenie tańsze, jednak doceniono tu fakt, że świeże owoce są dużo smaczniejsze i zdrowsze
niż żywność przechowywana przez tygodnie w kontenerach czy chłodniach. Także liczne
ogródki, usytuowane przy restauracjach sugerują przybyłym klientom, że to, co tam serwują jest
świeże i zgodnie z ostatnią modą na ekologię, wyprodukowane w sposób naturalny. Oglądałam
również takie same, niestety opuszczone, poletka tarasowe, na sąsiedniej wysepce Porto Santo.
Kiedyś uprawiane były one przez czarnych niewolników. Gdy zostali oni odesłani do swoich
ojczyzn, pozostały one niezagospodarowane i marnieją. Jak widać, nie opłaca się! Jednak nie
wszyscy wychodzą z tego założenia, ponieważ i na tej wyspie odwiedziłam lokalne
gospodarstwo, gdzie od pokoleń uprawiano drzewa oliwne i produkowano tam oliwę z oliwek,
którą sprzedawano turystom jako produkt regionalny.
Jednak wszystko co dobre wymaga niestety wysiłku i pasji, czasami też cierpliwości, ale ten
trud przynosi wymierne korzyści i ogromną satysfakcję. Trzeba po prostu znaleźć w sobie zapał,
kochać to, co się robi, a sukcesy przyjdą same. Liczy się pomysł i pracowitość. Wyprodukowanie
żywności w sposób naturalny wymaga wiele trudu, jednak jest to i tak z pewnością łatwiejsze do
zrealizowania na większą skalę niż pól wieku temu.

Artykuł został opracowany w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” realizowanego
przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych.
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Autor: Zdzisław Ginalski, CDR O/Radom

W nowej perspektywie finansowej, oprócz nacisku na innowacyjność, walki z wykluczeniem
społecznym oraz rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej, dużo uwagi i środków planuje się
wydatkować na ochronę środowiska – efektywność energetyczną, gospodarkę niskoemisyjną,
zmniejszenie emisji CO2 oraz na biogospodarkę. Biogospodarka którą definiuje się jako
„produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów
i powstających w procesie ich przetwarzania odpadów w produkty o wartości dodanej, takie jak
żywność, pasze, bioprodukty i bioenergia”. Rozwojowi biogospodarki ma służyć nowy Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach którego rozpoczęły się nabory
wniosków inwestycyjnych. Nowy PROW nie przewiduje szczególnego traktowania instalacji
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Możliwości takich inwestycji ukryte są w celach
i priorytetach poszczególnych 20 działań programu.
Spośród wielu działań nowego PROW w których inwestor może otrzymać pomoc finansową
na budowę instalacji OZE ustawodawca nie rozróżnia typów ani preferencji rodzajów
odnawialnych źródeł energii, a także nie określa ich mocy, wielkości ani parametrów
użytkowania. Jedynym wyróżnikiem takich instalacji jest ich cel. Po pierwsze, celem inwestycji
nie może być wytwarzanie energii (wszystkich rodzajów) z myślą o jej dalszej komercyjnej
odsprzedaży (zgodnie z załącznikiem nr 1 do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), po
drugie, instalacja powinna służyć przeciwdziałaniu zmianom klimatu i ochronie środowiska
poprzez oszczędzanie zasobów, w tym energii i wody.
Dokonując przeglądu możliwości finansowania OZE w nowym PROW-ie, należy wszystkie
działania inwestycyjne (tzw. twarde) podzielić na pomoc dla rolnika jako rolnika wytwarzającego
produkty rolne (płatnika KRUS) i rolnika przedsiębiorcę, rozliczającego się wg fiskalnych zasad
ogólnych.
Tab.1. Pomoc dla rolnika wytwarzającego produkty rolne.
Nazwa działania

Restrukturyzacja małych gospodarstw

60

Wysokość dotacji (tys. zł)
200/500 prosięta
/900 mleko
-

Premie dla młodych rolników

100

-

5/36

-

300

5/24

-

300

5/40

Modernizacja gospodarstw rolnych

Przywracanie potencjału produkcji
rolnej i leśnej zniszczonego w wyniku
klęsk
Przetwórstwo i marketing

Wysokość
premii (tys. zł)
-

Dodatkowe punkty
za OZE/ilość całk.
5/24
5/35
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Tab.2. Pomoc dla rolnika przedsiębiorcy.
Nazwa działania
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych
LEADER – realizacja operacji w ramach LSR
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wysokość
premii (tys. zł)
100

Wysokość dotacji (zł)
-

Dodatkowe
punkty za OZE
5/24

-

500

5/35

50/100

300/500

5/30

-

3 mln

5/40

Z zestawień zawartych w tabelach 1 i 2 wynika, że zastosowanie w gospodarstwie rolnym czy
przedsiębiorstwie zajmującym się przetwarzaniem lub handlem produktami rolnymi instalacji OZE
bądź innych rozwiązań pro środowiskowych wyraźnie zwiększa szanse otrzymania dotacji lub
premii, które w obecnej perspektywie przyznawane będą wyłącznie na podstawie przeprowadzanych
naborów konkursowych.
Przykładem promowania zastosowania innowacyjnych rozwiązań, np. zmniejszających emisje
CO2, jest działanie ujęte w nowym PROW-wie: EPI „Współpraca”, w którym bardzo korzystnie
(100%/90%/50%) finansowane jest opracowanie i wdrażanie nowych innowacyjnych metod czy
konkretnych technologii produkcji lub przetwórstwa rolnego.
Technologie OZE albo podwyższające efektywność energetyczną można najczęściej spotkać
w inwestycjach w przetwórstwie spożywczym ze współfinansowaniem z działania „Zwiększenie
wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej czy leśnej”. Mamy już kilka z powodzeniem
funkcjonujących przekładów:
biogazownie zintegrowane – mleczarstwo, gorzelnie, ubojnie.
kotłownie biomasowe – mleczarnie, zakłady mięsne, przetwórnie owocowo-warzywne;
instalacje hybrydowe – mała turbina wiatrowa +PV
powtórne wykorzystanie wód technologicznych – mleczarstwo, koncentraty jabłkowe.
Jednym z głównych miejsc koncentracji środków dostępnych dla OZE będzie Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ponadto projekty w obszarze OZE będą również
wdrażanie poprzez Regionalne Programy Operacyjne. Łączne dofinansowanie ze środków UE
wyniesie ok. 1,2 mld EURO. Według danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na POIiŚ
przeznaczono 300 mln EURO (25%), natomiast ma RPO 897 387 314 EURO (75%). Planuje się , że
energetyka prosumencka będzie finansowana z RPO natomiast w ramach POIiS będą wspierane
projekty większych mocy wytwórczych o charakterze ponadregionalnym. Działania w ramach RPO
przewidziane są w zależności od województwa w dwóch priorytetach inwestycyjnych:
1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz
2. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach
publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Informacji o naborach wniosków należy szukać na
stronach urzędów marszałkowskich województw.
Program Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Do końca 2014 r. trwał realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) program dotacji do zakupu kolektorów słonecznych.
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Program cieszy się dużą popularnością, o czym świadczy zbudowanie w ciągu 3,5 lat (ze
wsparciem NFOŚiGW) 58 019 instalacji na kwotę dotacji 387 691 tys. zł. o łącznej powierzchni 414, 6
tys. m2 . Kontynuatorem jest program „Prosument”
Program Prosument został ogłoszony przez NFOŚiGW w 2014 r. i zastąpił opisany powyżej
program dotacji na zakup instalacji kolektorów słonecznych. Celem programu jest „Wspieranie
rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”. Pełna nazwa programu brzmi "Prosument - linia
dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii". Jak
wskazuje nazwa, dotacje zostaną przeznaczone na wszystkie mikro instalacje OZE, tj: kotły na
biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe
i układy mikro-kogeneracyjne (np. biogazownie).
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania,
maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju
beneficjenta i przedsięwzięcia,
określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków
publicznych.
Program „Prosument” cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2015 roku został zmodyfikowany
i jest jeszcze bardziej przyjazny. Szczegóły na stronach NFOŚiGW.
Nowe możliwości rozwoju energetyki prosumenckiej daje ustawa o odnawialnych źródłach energii
i system taryf gwarantowanych. Systemem taryf gwarantowanych będzie obowiązywał dla nowych
mikroinstalacji OZE od 1 stycznie 2016 roku (nowobudowanych po 1 stycznia 2016 roku, lecz ta część
przepisów nie jest do końca jednoznaczna i wymaga doprecyzowania.) Taryfy gwarantowane będą
ważne przez 15 lat, w tym okresie prosumenci otrzymają stałą cenę za wyprodukowaną energię.
Liczba mikroinstalacji OZE, które otrzymają dofinansowanie jest ograniczona.
Taryfy mają wygasnąć, gdy moc zainstalowana w takich instalacjach osiągnie łącznie 800 MW,
gdzie do 3 kW będzie to maksymalnie 300 MW, a w przedziale 3 kW - 10 kW to maksymalnie 500
MW, wówczas - o ile w międzyczasie nie zmieni się prawo - kolejne instalacje będą mogły skorzystać
już tylko z częściowego net-meteringu.
Stawki dla właścicieli mikroinstalacji o mocy do 3 kW:
Energia wodna
Energia wiatrowa
Fotowoltanika

0,75 zł za 1 kWh
0,75 zł za 1 kWh
0,75 zł za 1 kWh

Stawki dla właścicieli mikroinstalacji o mocy 3 kW do 10 kW:
Biogaz rolniczy

0, 70 zł za 1 kWh

Biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów

0,55 zł za 1 kWh

Biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków

0,45 zł za 1 kWh

Energia wodna
Energia wiatrowa

0,65 zł za 1 kWh
0,65 zł za 1 kWh
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1822

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 .
Dz. U. z 2015 Nr 1822

1821

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów
i egzaminów uzupełniających.
Dz. U. z 2015 Nr 1821

1813

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych
gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dz. U. z 2015 Nr 1813

1799

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego,
jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni
gruntów ornych.
Dz. U. z 2015 Nr 1799

1795

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dz. U. z 2015 Nr 1795
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1780

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do
skażania alkoholu etylowego.
Dz. U. z 2015 Nr 1780

1755

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października
2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych
województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dz. U. z 2015 Nr 1755

1714

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października
2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych.
Dz. U. z 2015 Nr 1714

1709

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania
rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris
(Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner).
Dz. U. z 2015 Nr 1709

1703

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.
Dz. U. z 2015 Nr 1703

1661

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów
o rybołówstwie morskim .
Dz. U. z 2015 Nr 1661
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1653

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny
materiału siewnego.
Dz. U. z 2015 Nr 1653

1625

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października
2015 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r..
Dz. U. z 2015 Nr 1625

1624

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października
2015 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2015 r.
Dz. U. z 2015 Nr 1624

1623

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października
2015 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za
2015 r.
Dz. U. z 2015 Nr 1623

1622

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października
2015 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2015 r.
Dz. U. z 2015 Nr 1622

1621

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października
2015 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2015 r.
Dz. U. z 2015 Nr 1621
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1620

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października
2015 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2015 r.
Dz. U. z 2015 Nr 1620

1619

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października
2015 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r.
Dz. U. z 2015 Nr 1619

1581

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .
Dz. U. z 2015 Nr 1581

1577

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej
drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy.
Dz. U. z 2015 Nr 1577

1576

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2015 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać
rośliny rodzaju Brugmansia Pers. oraz gatunku Solanum jasminoides
Paxton, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przemieszczane przez jej terytorium, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się
Potato spindle tuber viroid.
Dz. U. z 2015 Nr 1576

1574

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla
przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych
towarzyszących podróżnym.
Dz. U. z 2015 Nr 1574
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1570

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dz. U. z 2015 Nr 1570

1552

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dz. U. z 2015 Nr 1552

1541

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r.
Dz. U. z 2015 Nr 1541

1536

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.
Dz. U. z 2015 Nr 1536

1530

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup
producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców
i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany
dochodzenia do uznania.
Dz. U. z 2015 Nr 1530
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Od stagnacji do wulkanizacji
Autor: Hanna Świerczyńska, LODR

Pan Jan Półtorak jest mieszkańcem wsi
Bogdaniec, w której wybudował warsztat.
Miejscowość położona jest 5 km na zachód od
granic
administracyjnych
Gorzowa
Wielkopolskiego. Dobra lokalizacja blisko miasta
oraz innych wsi wpłynęła na pełne powodzenie
zakładu. Bezrobocie wśród mieszkańców,
zaplecze w formie działki, własny budynek oraz
aspekty ekonomiczne skłoniły Przedsiębiorcę do
podjęcia inwestycji. Zorientował się o
środków na tego rodzaju
Hanna Świerczyńska – od roku jest pracownikiem dostępności
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedsięwzięcia i postanowił skorzystać.
w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w
Pan Jan Półtorak dzięki środkom
Gorzowie. Jej praca polega na doradztwie
ogólnorolnym, ze szczególnym nastawieniem na
chów i hodowlę zwierząt. Swą opieką objęła gminę pomocowym w ramach PROW 2007-2013
Lubiszyn w powiecie gorzowskim. Swoją pasją zaraża postanowił dokończyć budowę warsztatu oraz
mieszkańców i motywuje do pracy. Wykazuje się
dużą wrażliwością na otaczającą przyrodę co pomaga zakupić niezbędne wyposażenie. W ramach
jej we współpracy z lokalną ludnością. Działalność inicjatywy skorzystał z działania ,, Różnicowanie
wulkanizacyjną Pana Jana Półtoraka wybrała jako
przykład dobrej praktyki, ponieważ zaimponował Pani w kierunku działalności nierolniczej’.
Hani swoją przedsiębiorczością oraz konsekwentnym
Inwestycja ta jest szczególnie przydatna na
dążeniem do zamierzonego celu.
obszarze wiejskim, jakim jest gmina Bogdaniec
w województwie lubuskim. Stała się również
dużym udogodnieniem dla klientów, ponieważ w tym rejonie nie było tego typu zakładu.
Celem operacji był wzrost liczby klientów i dochodu poprzez uruchomienie nowego
punktu usługowego. Przedsiębiorca złożył wniosek o przyznanie pomocy na kwotę 100 000
złotych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioskował o wypłatę zaliczki
w wysokości 50 000 złotych.
Realizując program dokończył budowę warsztatu, na którą składało się pokrycie dachowe,
stolarka okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki oraz elewacja. Zakupił również specjalistyczne
maszyny, takie jak: montażownica, prostownica do felg, podnośnik, wyważarka itp. Kompleksowe
wyposażenie zapewniło nowoczesność, innowacyjność zakładu. Znacznie poprawiła się jakość
i czas wykonywanych usług. Pozwoliło to także zwiększyć ilość obsługiwanych klientów.
Warsztat zajmuje 110 m2. Obejmuje sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych z wyłączeniem motocykli. Oferowane usługi to sprzedaż opon gumowych,
wymiana opon i wyważanie, prostowanie felg. Jako element reklamy zastosował podświetlaną
tablicę przed obiektem oraz maszty flagowe.
Rozpoczęcie działalności przyczyniło się to do powstania nowych miejsc pracy dla ludności
wiejskiej. Inwestycja rozwija się, przynosi stałe comiesięczne dochody. Dzięki umieszczeniu firmy
w intrenecie pojawia się coraz większa ilość klientów.
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Fot. 1. Zaplecze warsztatu „Wulkanizacja”

Przedsiębiorca w sposób efektywny wykorzystuje potencjał swoich pracowników. Wszystkie
te aspekty zaowocowały harmonią z lokalną społecznością.
Założenie Pana Jana, jakim było przyciągnięcie znacznie większej liczby osób
korzystających z usług zostało w pełni osiągnięte.
Obecnie uważa, że warto było rozwinąć swoje możliwości. Jest dumny, że może pochwalić
się tak dobrze prosperującym i unowocześnionym zakładem wulkanizacji opon.

Fot. 2. Warsztat „Wulkanizacja” – główne wejście

Zdecydowanie wszystkim poleca aby rozejrzeli się wokół siebie co posiadają, czym
dysponują i rozwijali to- gdyż przyznawane dotacje są dobrą perspektywą oraz szansą
na ,,lepsze jutro’’. Jak opowiada, najpierw wszystko przeanalizował, zakiełkował mu pomysł,
z którym udał się do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gorzowie Wielkopolskim.
Przy pomocy doradców zebrał komplet niezbędnych dokumentów i w ten sposób konsekwentnie
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realizował swój plan. W sierpniu 2010 roku złożył wniosek do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, natomiast ukończenie projektu nastąpiło w październiku 2012 roku.

Fot. 3. Warsztat „Wulkanizacja”

Do dziś warsztat wpływa na rozwój Gminy Bogdaniec. Klienci korzystający z usług zakładu
zaczęli zwracać uwagę na walory turystyczne okolicy oraz zaglądać do lokalnych sklepów.
Spowodowało to rozkwit zupełnie niezamierzonego celu, jakim jest większe zainteresowanie
gminą. Rosnąca produktywność przełożyła się na dobrobyt mieszkańców.
Nie trudno zauważyć, że warto inwestować na obszarach wiejskich, korzystać z dostępnych
programów rozwoju oraz wsparcia, gdyż jedno przedsiębiorstwo może ,,otworzyć okno’’ na
kolejne.

