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Targi rolnicze w Gołaszynie po raz dwunasty W Poznaniu szykuje się największa w historii prezentacja ras rodzimych

ŚRODA, 15 MAJA 2019

W dniach 18-19 maja Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu organizuje w Gołaszynie koło Rawicza kolejną edycję Regionalnych Targów Rolniczych.
Regionalne Targi Rolnicze
w Gołaszynie są organizowane
już po raz dwunasty. Organizatorami imprezy są: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu,
gmina Bojanowo oraz Starostwo Powiatowe w Rawiczu.
Ubiegłoroczna edycja skupiła
130 wystawców oraz około 7 tysięcy zwiedzających.
Podczas targów prezentowane są: bogata oferta środków

do
produkcji,
usług
okołoprodukcyjnych i sprzętu
mechanicznego. Zapewnienie
specjalistycznego doradztwa,
połączonego z indywidualnymi konsultacjami i udzielaniem porad dotyczących funkcjonowania gospodarstw, uzyskiwania dotacji zewnętrznych,
podatków, ubezpieczeń, produktów bankowych dedykowanych rolnikom uatrakcyjnia
wystawę.
Po raz czwarty targom będzie towarzyszyć wystawa ozdobnego ptactwa: papug, gołębi, kur , a także królików.
Corocznie podczas trwania
imprezy
targowej
w Gołaszynie odbywa się rozstrzygnięcie
regionalnego
etapu konkursu „Bezpieczne
gospodarstwo rolne“, który organizowany jest przez Kasę

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Nie zabraknie również
atrakcji na scenie. Podczas tegorocznych targów zaplanowano m. in. występy: lokalnego
zespołu Gołaszyniacy, Kapeli
Biskupiańskiej
działającej
przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana
z Domachowa Bzdęgi w Krobi,
zespołu Anima z Bojanowa
oraz koncert muzyki myśliwskiej. Ponadto, pierwszego dnia
targów około godziny 19.00
wystąpi zespół „Jupiter“,
a po 21.00 - „Alibi“.
Drugiego dnia targów odbędzie się przegląd piosenki
dziecięcej i młodzieżowej
przedszkoli oraz szkół powiatu
rawickiego. Dla wystawców zaplanowano też konkurs na najciekawszą ekspozycje targową.

Redakcja
redakcja@panoramaleszczynska.pl

Aż 180 sztuk bydła mlecznego,
80 sztuk bydła mięsnego, 160
owiec i kóz, 500 królików, 150
szynszyli. Nie zabraknie również kur, kaczek, indyków, gęsi
czy przepiórek, a nawet ślimaków winniczków czy piskląt
strusi. Od 17 do 19 maja Poznań
na trzy dni stanie się polską
stolicą hodowców.
Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się premierowa Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych przygotowana
m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe
Centrum Hodowli Zwierząt,
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. 3dniowy pokaz skupi najlepszych polskich hodowców prezentujących swoje zwierzęta
oraz producentów i dystrybutorów pokazujących najnowszą technologię i rozwiązania
wykorzystywane w rolnictwie
i chowie zwierząt.
Będziemy świadkami największej w historii wystawy ras
rodzimych, m.in.: bydła rasy
Polska Czerwona czy Białog-
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Jakub Latusek
latusek@panoramaleszczynska.pl

Na wystawie nie zabraknie owiec czy kóz. Podobnie było
na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w 2017 roku
rzbieta, owiec Wrzosówki, Merynos Polski, Czarnogłówka,
kur nośnych – zielononóżka
kuropatwiana czy sussex, gęsi
– lubelska, kielecka, podkarpacka, pomorska, kartuska,
a także królików i szynszyli.
Ciekawie zapowiada się
też ekspozycja kucy szetlandzkich. Nie zabraknie pokazów koni czy prezentacji bydła
na ringach. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprezentuje ambulans dla zwierząt.
Wystawie przyświeca idea
zdrowego żywienia, m.in. jedzenie dobrze przyrządzonego
mięsa wieprzowego, wołowego

i drobiowego od polskich producentów. Będzie można przekonać się o tym w strefie degustacyjnej wystawy ras rodzimych.
– Przygotujemy takie
strefy na placu św. Marka.
Na powierzchni ponad 2 tys.
m2 będzie można znaleźć drób,
wołowinę, produkty mleczne,
regionalne czy z ras rodzimych
– zapowiada dyrektor projektu
Łukasz Rachubiński.
Wystawa odbędzie się
w pawilonach nr 1, 2, 3, 3A, 4
oraz na placu św. Marka na terenie MTP. Wstęp na wystawę
jest bezpłatny.

FOT. JAKUB LATUSEK
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Ubiegłoroczna edycja targów rolniczych w Gołaszynie skupiła 130 wystawców oraz około 7
tysięcy zwiedzających
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za inseminacją wykonywaną
we własnym zakresie przez hodowcę przemawiają też finanse. Podwójna inseminacja
kateterem przez rolnika to
koszt ok. 48 zł, natomiast skorzystanie z usług inseminatora
kosztuje ok. 60 zł. Ważne też są
kwestie bezpieczeństwa sanitarnego stad.
- Rolnik wykonując we
własnym zakresie inseminację
na teren gospodarstwa nie
musi wpuszczać obcych osób –
podkreśla Włodzimierz Dudek,
współwłaściciel gabinetu weterynaryjnego w Jerce, gmina
Krzywiń. – Redukuje w ten sposób możliwość przeniesienia
do swojego stada jakiejś choroby zakaźnej. W moim gabinecie rolnicy mogą kupić katetery
z nasieniem. Zainteresowanie
nimi wzrasta. Już po jednym
krótkim przeszkoleniu większość z nich przeprowadza zabiegi prawidłowo.
W ostatnich latach technika inseminacji loch została
udoskonalona. Jak informuje Tomasz Grzelczyk, dwa
lata temu wszedł na rynek produkt, który bardzo ułatwia
samą technikę jej stosowania
oraz skuteczność.
- Nasz kateter GEDIS został
zastąpiony kateterem SELFIX –

wyjaśnia Tomasz Grzelczyk. –
W stosunku do poprzedniego
zawiera główkę z dodatkowym
wachlarzem pierścieni silikonowych. Dzięki temu jest ona
lepiej dostosowana do budowy
anatomicznej szyjki macicy
loch. W efekcie jest skuteczniejsza.
Zdaniem wielu rolników
stosowanie nowego katetera
SELFIX przyczynia się także
do oszczędności czasu. W krótkim okresie mogą przeprowadzić kilka lub kilkanaście inseminacji.
- Zauważyłem lepszą skuteczność tych kateterów,
zwłaszcza u loszek – twierdzi
jeden z rolników. – Wcześniej
inseminowałem trzy loszki i zostawałem w pobliżu, żeby obserwować ewentualne wysunięcie się katetera. Dziś zerkam
jeszcze przez chwilę, bardziej
odruchowo, lecz już nie zostaję
w pobliżu lochy, tylko kontynuuję dalsze inseminacje. Kateter
wchodzi głębiej i zagnieżdżenie
jest bardziej pewne.
Jak dodaje, ten nowy kateter sprawia, że jest spokojniejszy i zyskuje na czasie, który
przedtem trzeba było przeznaczyć na pilnowanie lochy.
W ciągu 30 minut bez trudu inseminuje 25 loch.

Rolnicy sami inseminują lochy
Gerwazy Konopczyński
redakcja@panoramaleszczynska.pl

- Już od prawie dwóch lat zaopatruje się w katetery zawierające nasienie – tłumaczy Roman Bosy, rolnik z Maksymilianowa, gmina Kamieniec. – Hoduję trzodę chlewną i takie rozwiązanie jest dla mnie korzystne. Przede wszystkim dlatego, że podaję nasienie loszce
wtedy, gdy jest na to najbardziej odpowiedni czas.
Już od kilku lat rynkiem
sprzedaży nasienia do inseminacji loch w regionie leszczyńskim zajmuje się Tomasz
Grzelczyk, kierownik rejonu
Stacji Hodowli i Unasienniania
Zwierząt w Bydgoszczy. Jak
podkreśla, zainteresowanie rolników produktami instytucji,
którą reprezentuje, wzrasta
z roku na rok.
REKLAMA
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Jeszcze kilkanaście lat temu
sztucznym zapładnianiem
loch zajmowali się głównie inseminatorzy. Dziś sytuacja wygląda już inaczej. Coraz częściej
inseminacją zajmują się sami
rolnicy, korzystając z kateterów zawierających nasienie
knurze. Jak twierdzi wielu
z nich , takie rozwiązanie ma
duże plusy.

Kateter Selfix stosowany przez rolników w inseminacji. Podkreśljają oni, że jest skuteczniejszy
- W hodowli trzody chlewnej widzimy ostatnio ogromne
zmiany – opowiada Tomasz
Grzelczyk. – Wypadają rolnicy,
którzy posiadali tylko po kilka
loch. Jest to spowodowane ekonomią, ale też wymogami weterynaryjnymi. Pozostali ci,

którzy mają większe stada.
Wielu z nich stawia na inseminacje przeprowadzane we
własnym zakresie.
Każda locha w okresie rui
jest dwukrotnie kryta. Gdy hodowca decyduje się na skorzystanie z usług inseminatora,

moment przyjazdu jest zależny
od możliwości czasowych tego
specjalisty. Gdy zabieg wykonuje sam rolnik, nie musi czekać, tylko może go przeprowadzić w najdogodniejszym dla
lochy okresie. Ponadto - zdaniem Tomasza Grzelczyka -
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Wołowina wraca do łask konsumentów.
Statystyczny Polak zjada jej 4 kg na rok
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Region zmaga się
z suszą. Plony
mogą być niższe

Gerwazy Konopczyński
redakcja@panoramaleszczynska.pl

Według osób związanych
z branżą mięsną końcówka
stycznia i początek lutego dla
hodowców bydła był to bardzo trudny okres.

Część ubojni bardziej jest zainteresowana skupem krów
i jałówek niż byków
wana skupem krów i jałówek
niż byków. Tak zmiennej i niezrozumiałej sytuacji na rynku
nie było już dawno.
Poprawiającą się powoli
sytuację w branży wołowej widzi dr Zbigniew Kwiatkowski,
specjalista do spraw bydła
w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
- Polska wołowina jest bardzo bezpiecznym dla konsumentów mięsem, a sprawa
sprzed kilku miesięcy była

skrajnym, odosobnionym przypadkiem – uważa dr Zbigniew
Kwiatkowski. – Na szczęście
w jej wyniku nie straciliśmy
zbyt wielu rynków zbytu.
W ostatnich latach rośnie
także spożycie tego mięsa w naszym kraju. Jeszcze kilka lat
temu było to ok. 2 kilogramy
na statystycznego Polaka, a dziś
to już ok. 4 kg. Jeżeli ten trend
się utrzyma, może się to przełożyć na zwiększenie opłacalności hodowli bydła w przyszłości.
009074034

Aura w ostatnich tygodniach
spędza sen z powiek rolnikom
w naszym regionie. Wszystko
to za sprawą zbyt małych opadów deszczu. Wielu z nich podkreśla, że jak nie popada
w maju i czerwcu, może nas
czekać jeszcze trudniejsza sytuacja niż przed rokiem.
- Już teraz jest odczuwalny brak
wody w uprawach – uważa Tadeusz Spurtacz, dyrektor Zakładu Nasiennego- Rolnego
„Danko” w Kopaszewie, gmina
Krzywiń. – W szczególny sposób jest to widoczne na słabych, piaszczystych ziemiach.
W przypadku zbóż ozimych
na tego typu glebach widać, że
już usychają.
Nie najgorzej jest na lepszych ziemiach. W nich znajdował się większy zapas wody
z czasu zimy. Niestety i na nich
zaczyna jej brakować. Jeżeli nie
popada w maju i w czerwcu,
gdy opady są najbardziej potrzebne, zbiory mogą być jeszcze gorsze niż przed rokiem.

Powinno być minimum 20 litrów na metr kw.
Opady deszczu w skali miesiąca, aby rośliny mogły się prawidłowo rozwijać, powinny
wynieść minimum 20 litrów
wody na metr kwadratowy.
W kwietniu wyniosły w naszym regionie ok. 10 litrów, a
w niektórych miejscach nawet
mniej. Jest to bardzo mała ilość,

co przy zeszłorocznej suszy
jeszcze bardziej utrudnia sytuację.
Elementem, który problemu na szczęście nie zwiększa, bo na razie nie występuje,
są wysokie temperatury. Jeżeli
jednak nadejdą i to bez opadów, sytuacja upraw może być
wręcz dramatyczna.
- Deficyt wody na polach
powiększyły: zeszłoroczna susza, mało opadów śniegu
i deszczu zimą, a także
wietrzna aura – dodaje Marek
Kmiećkowiak,
specjalista
z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. – Wiatr powoduje szybkie osuszanie
gleby. Miejmy nadzieję, że maj
i czerwiec będą miesiącami,
kiedy to deszczu spadnie więcej.

Martwią się hodowcy bydła
i użytków zielonych
Deficyt wody na polach martwi
nie tylko producentów zbóż.
O swe plony niespokojni są też
hodowcy bydła i właściciele
użytków zielonych. Brak wody
to mniej kukurydzy, ale też
trawy i innych roślin będących
podstawą paszy dla bydła
mlecznego i opasowego.
- Jak na razie nie można
popadać w histerię – uważa dr
Zbigniew Kwiatkowski, specjalista z Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. – Hodowcy bydła
mlecznego pośród swych
upraw posiadają zazwyczaj lucernę, która jest ważnym elementem paszy. Roślina ta po-

siada system korzeniowy o długości nawet 19 m. W jej przypadku aż tak widocznych strat
w wyniku suszy nie powinno
być. Od 20 do 25 ton z hektara
rolnicy powinni jej zebrać w postaci suchej masy. Gorzej może
być z trawą. Kukurydza dopiero
zaczyna wschodzić, więc jak
będzie za kilka miesięcy plonować, dziś nie można powiedzieć.

Niedobór wody jest różny
Zdaniem dr Kwiatkowskiego
problem niedoboru wody nie
występuje równomiernie w całym naszym regionie. Są miejsca, gdzie w długi majowy weekend spadło 20 litrów wody
na metr kwadratowy, ale są też
takie, gdzie było to tylko 2 litry.
Jak twierdzi, niektóre uprawy,
m.in. rzepaku oraz zbóż ozimych, są w zadowalającym stanie.
- Brak wody może niekorzystnie się odbić na uprawach
wieloletnich – dodaje Tadeusz
Spurtacz. – Pokosów m.in. lucerny będzie prawdopodobnie
tyle samo, lecz niestety, ilość
uzyskanej paszy może być
mniejsza. Podobnie z łąk rolnicy mogą zebrać mniej trawy
oraz siana.
W jakimś stopniu sytuacja
ta może się jeszcze poprawić.
Musiałoby jednak padać, jak to
miało miejsce pod koniec
pierwszej dekady maja. Najlepiej gdy pada częściej i mniej intensywnie. Gwałtowne ulewy
mogą bowiem spowodować lokalne podtopienia.

FOT. GERWAZY KONOPCZYŃSKI
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Po tzw. aferze leżaków, ceny
dramatycznie poszły w dół.
Osiągnęły poziom ok. 6 zł za kilogram, gdy dla porównania
pod koniec ubiegłego roku
kształtowały się na poziomie
nawet 8 zł za kilogram wagi żywej. Przez jeden zakład, który
prowadził nieuczciwe praktyki,
tak naprawdę ucierpiała cała
branża.
Dziś po kilku miesiącach
od tego wydarzenia wydaje się,
że sytuacja poprawia się. Ceny
poszły w górę - za byka rasy HF
rolnicy otrzymują ok. 6,50 zł
za kilogram wagi żywej,
a za mięsnego nawet 7,50 zł
za kilogram wagi żywej. Zdaniem naszego informatora, nie
widać jednak jeszcze stabilizacji na rynku.
- Ceny są niestabilne
i w ciągu kilku dni mogą się bardzo zmienić – dodaje nasz informator. – Ponadto część
ubojni bardziej jest zaintereso-

Na szczęście w maju pojawiły się opady, co pozytywnie wpłyneło na stan zboża na polach
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Nawet małe oczko wodne
z pewnością uatrakcyjni ogródek
Andrzej Rajewicz
a.rajewicz@glos.com

Oczko wodne w ogrodzie z łatwością możemy zbudować
sami. Możemy również zatrudnić do tego odpowiednich fachowców, którzy z betonu wybudują nam zbiornik. Jego zaletą będzie wytrzymałość
na wiele możliwych uszkodzeń, wadą – dość wysoka
cena.
Z tego powodu warto
oczko wodne zrobić samemu.
To nic trudnego! Najpierw,
po znalezieniu odpowiedniego
miejsca, wyznaczamy obszar,
jaki zajmie oczko. Najlepiej
użyć do tego zwykłego kolorowego sznurka, który przywiązujemy do wbitych w ziemię
palików, tym samym wyznaczymy kształt oczka wodnego

FOT. ARCH, NM

Maj, czerwiec to miesiące kiedy nasze ogrody nabierają barw i rośliny pięknie
kwitną. To także doskonały
czas na założenie oczka wodnego, które łatwo wykonać samemu.

Oczko wodne wymaga pracy i poświęcenia, ale z pewnością ozdobi każdy ogród
i jego wielkość. Miejsce dla
oczka wodnego nie powinno
być przypadkowe. Najokazalej
zaprezentuje się na uboczu
działki. Starajmy się wybierać
miejsce tak, by przez większość

dnia nie padał na oczko wyłącznie cień, a przynajmniej przez
kilka godzin zbiornik ogrzewały promienie słoneczne.
Standardowa wielkość
oczka wodnego to około 2 me-

REKLAMA009074289

try długości oraz 2,5–3 metrów
szerokości. Głębokość zależy
od tego, czy w oczku pływać
będą ryby. Jeśli zdecydujemy
się na nie, ważne, by jego głębokość rozpoczynała się

od około 80 cm. Następnie kopiemy dół, który potem okryjemy folią lub ułożymy gotową
formę.
Na tym etapie, po wykopaniu odpowiedniego dołu, należy ustalić, ile metrów folii będziemy potrzebowali. Najlepiej, gdy całe dno oczka wodnego uda nam się okryć jednym
kawałkiem folii. Jeśli nie, konieczne będą łącza wykonane
przez specjalistów.Pamiętajmy
jednak, że przed nałożeniem
wcześniej zakupionej folii, należy dno oczka oczyścić ze
zbędnych rzeczy, po czym dno
zasypać niegrubą warstwą piasku.
Jeśli zdecydowaliśmy się
na gotową, zakupioną wcześniej formę do oczka wodnego,
najlepsza będzie taka z polietylenu. Jest stosunkowo lekka,
co jest ważne w transporcie.
Jednak pamiętajmy, że gotowe
formy do oczek wodnych zwykle mają od 58 cm głębokości.
Ważne, by z płytkiego zbiornika
na zimę odławiać ryby.Po pracach związanych z budową
oczka przyszedł czas na napeł-
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nienie go wodą, o którą od tego
momentu trzeba będzie dbać.
Musimy wybrać odpowiedni filtr. System filtracyjny
zapewni wodzie czystość. Dostępne są, m.in. filtry przepływowe i ciśnieniowe. Ciśnieniowe umieszczone są w ziemi
nieopodal zbiornika, przepływowe - w oczku wodnym. Jeśli
mimo przeprowadzonych prac
porządkowych stawek „kwitnie”, spróbuj sposobu „na worek”. Do jutowego worka o pojemności ok. 50 litrów wsyp
kwaśny torf wysoki i umocuj
całość na dnie zbiornika
na okres od dwóch do czterech
tygodni. Kwaśnego odczynu
wody glony nie tolerują.
Oczko wodne organizujemy według własnego uznania.
Wybierając
rośliny
zwróćmy uwagę na późniejszy
wygląd oczka. Wiele z roślin
może się zbyt bujnie rozrosnąć,
np. mięta wodna. Latem zadbać musimy o rośliny wodne.
Rośliny, które straciły już swoje
walory estetyczne, możemy
wyjąć z wody i oczyścić albo
przyciąć.

REKLAMA009074063
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„Polska smakuje” - co to oznacza?

Sporo informacji na ten temat
zamieszczono na specjalnej
stronie polskasmakuje.pl. Serwis oferuje oprócz strony również aplikację mobilną.
- Zostały stworzone z myślą o oczekiwaniach producentów i rolników wytwarzających żywność. Aby producenci i rolnicy wytwarzający
żywność mogli dotrzeć z ofertą do jak najszerszego grona
odbiorców, w oparciu o serwis
„Polska smakuje”, utworzono
platformę komunikacji pomiędzy producentami polskiej żywności wyróżniającej
się wysoką jakością a konsumentami, którzy chcą dokonywać świadomych wyborów
- czytamy w serwisie.
Podkreślono również, że
skupia on wystawców oferu-

FOT. ANNA MAĆKOWIAK

Przemierzając sklepowe
alejki, coraz częściej czytamy
etykiety produktów spożywczych. Sprawdzamy, jakie zawierają dodatki, chcemy wiedzieć, w jaki sposób i w jakich
warunkach zostały przygotowane. Szukamy oznaczeń,
które mogą być sygnałem, że
sięgamy po wyroby, które
będą smaczne, a jednocześnie bezpieczne i maksymalnie naturalne. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promuje tego typu żywność
pod hasłem „Polska smakuje”. Na długiej liście różnorakich wyrobów można znaleźć również produkty z naszego regionu.

FOT. ANNA MAĆKOWIAK

Anna Maćkowiak
mackowiak@panoramaleszczynska.pl

Konsumenci coraz częściej szukają rodzimych produktów. Sprawdzają nie tylko ich wygląd,
ale również pochodzenie

Wśród smaków polskich czy z regionów znaleźć można
również rozmaite przyprawy

jących produkty wysokiej jakości, wytwarzane zgodnie ze
specyficznymi, często tradycyjnymi metodami produkcji,
na bazie rodzimych surowców. Wyróżniają się one
cechami jakościowymi i zdrowotnymi, jak również walorami smakowymi.

produkty ekologiczne, sygnowane znakiem tzw. euroliścia
- gwiazdkami Unii Europejskiej ułożonymi w kształcie
liścia na zielonym tle.
Jeżeli takie oznaczenie,
wraz z numerem certyfikatu,
znajdziemy na etykiecie, stanowi to sygnał, iż wyrób jest
wolny od zanieczyszczeń, chemii i GMO oraz że wyprodukowano go z dbałością o środowisko naturalne. Produkcja żywności ekologicznej podlega dużym restrykcjom i na poszczególnych etapach przechodzi regularne kontrole.

Dla podróżujących
Ciekawe rozwiązanie stanowi
wspomniana aplikacja mobilna. Może być szczególnie
pomocna dla osób, które podróżują po Polsce, chcąc jednocześnie posmakować lokalnych specjałów. Stosownych
informacji mogą szukać z wykorzystaniem smartfona.
W serwisie „Polska smakuje” produkty podzielono
na kilkanaście grup. W osob-

REKLAMA009074322

nych zakładkach umieszczono:
mięsa i wędliny, miody, nabiał,
napoje, oleje, potrawy, produkty zbożowe, przetwory,
przyprawy, ryby, słodycze, warzywa i owoce. Bazę można
przeszukać według produktów
lub według wystawców, zawężając wyniki do wyrobów posiadających konkretny certyfikat lub oznaczenie czy też
do konkretnego obszaru geograficznego. Warto zajrzeć
do tej bazy, bowiem prezentowane są w niej również wyroby
producentów z regionu leszczyńskiego.
Poza tym jest też m.in.
wykaz ciekawych imprez, którym towarzyszą kulinarne akcenty. Wśród polecanych są
np. zaplanowane już na najbliższy weekend (18-19 maja)

XII Regionalne Targi Rolnicze
Gołaszyn – Wiosna 2019, organizowane przez Wielkopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Na co zwracać uwagę?
Z myślą o konsumentach,
twórcy serwisu „Polska smakuje” przygotowali wykaz wybranych certyfikatów i oznaczeń, wraz z towarzyszącymi
im symbolami. Warto wiedzieć, co one oznaczają.
Wśród nich są m.in. certyfikowane produkty regionalne,
z takimi oznaczeniami jak:
„Jakość tradycja”, „Chroniona
nazwa pochodzenia”, „Chronione oznaczenie geograficzne”, „Gwarantowana tradycyjna specjalność”. Kolejną
pulę stanowią certyfikowane

REKLAMA009089402
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Moraczewo

Usługi
Weterynaryjne

Gabinet czynny:
pon. - pt. 800 - 1800
sob. 900 - 1400

lek. wet. Dominik Ruciński

Kontakt:

zwierzęta gospodarskie
tel.: 603 188 132
zwierzęta towarzyszące:
tel.: 697 731 991

ul. Wielichowska 33, Czacz
64-030 Śmigiel
e-mail: domwet@o2.pl
REKLAMA009074207

Od polskiego rolnika
Są również certyfikowane produkty spożywcze, a także produkty spożywcze z oznaczeniami takimi jak: „Poznaj do-

brą żywność”, „Produkt polski”, „Produkt tradycyjny” czy
„Produkt górski”. Można również spotkać się z oznaczeniem „Bezpośrednio od polskiego rolnika”, któremu graficznie towarzyszy rysunek
trzymanej w dłoni marchwi.
- Od początku 2017 roku
rolnicy mają możliwość sprzedawania produkowanej przez
siebie żywności bezpośrednio
konsumentom, czyli nie w sklepach czy przez pośredników, ale
wprost klientom końcowym.
I chociaż produkowana w ten
sposób żywność nie musi posiadać oznaczeń, to w rzeczywistości odróżnić ją można poprzez bezpośrednią formę zakupów, a na „Polska smakuje”
dzięki znakowi - czytamy w serwisie polskasmakuje.pl.

REKLAMA

oferuje: zboża, węgiel, nawozy,
otręby, premiksy, dodatki paszowe,
koncentraty firmy Sano

Dowozimy
na miejsce

Prowadzimy również skup zbóż

Tel. 65/538-00-61, 695-434-114
009089944

www.maki-sielatyccy.pl

hydraulika siłowa
pneumatyka
łączniki
przewody wysokociśnieniowe
SERWIS PRZEWODÓW 24 h
608 697 000

TECHMAK Sp. z o.o. 64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 4a

[ +48 65 529 62 21 [ +48 65 529 96 00 | fax: +48 65 529 93 62
e-mail: techmak@techmak.com.pl | www.techmak.com.pl
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Margerytki – uniwersalne
i bajkowe. Dlaczego są popularne?
Andrzej Rajewicz
a.rajewicz@glos.com

Dlaczego ten kwiat wyróżnia
się na tle innych? Bo charakteryzuje go prosty, klasyczny
kształt kwiatostanów. Zielone
łodygi zdobią słoneczne kwiaty
o białych płatkach, dzięki
czemu rozpoznać margerytkę
w ogrodzie czy doniczce jest
niezwykle prosto. Ale popularność margerytki w naszych
ogrodach i domach spowodowana jest także tym, że jest to
roślina prosta w uprawie i nawet początkujący ogrodnik będzie mógł latem cieszyć oko jej
pięknymi kwiatami.
Na tym też polega jej uniwersalność: margerytka urośnie wszędzie i nadaje się na bukiety oraz do doniczek. Ale dlaczego margerytka jest bajkowa?

FOT. ARCH. NM

Margerytkę potocznie nazywamy „margaretką”. Ale nie
tylko. Inne nazwy margerytki
to jastrun i złocień. Jest to bylina zimująca w gruncie w ogrodach. Można ją także uprawiać
w skrzynkach na balkonach.

Pamiętajmy, by margerytki ścinać dopiero, gdy kwiaty całkowicie się rozwiną.
Ponieważ kształt jej kwiatów
nie jest szczególnie oryginalny... przypomina tradycyjne
kwiaty z bajek.
Jednak mimo wielu plusów margerytki mają także

REKLAMA009074050

swój minus. To rośliny samo
rozsiewające się. Zdarza się, że
pojawiają się nie tylko na rabatach, ale i w całym ogrodzie,
co utrudnia zaprowadzenie
ładu na terenie działki.

Miejsce, w którym rosną
margerytki, powinno być maksymalnie
nasłonecznione.
Tylko wtedy kwiaty rozwiną się
prawidłowo. W cieniu będą
mniejsze i mniej estetyczne

REKLAMA009074044

będą wyglądały. Tyczy się to
nie tylko jastrunów ogrodowych, lecz i tych w pojemnikach. Najlepszym miejscem dla
jastrunów w doniczce będzie
parapet okna. W miejscu bardziej zacienionym rośliny mogą
być liche.
Co do gleby margerytki nie
mają specjalnych wymagań.
Urosną w zasadzie na każdym
jej rodzaju, nawet na glebach
piaszczystych, gliniastych.
Świetnie nadadzą się również
do ogródków skalnych. Mimo
niewielkich wymagań dobrze,
kiedy zapewnimy im glebę
przepuszczalną, nie kwaśną (o
odczynie obojętnym lub zasadowym). Kiedy gleba będzie
zbyt kwaśna, łodygi kwiatów
mogą zacząć się skręcać, efektem czego będzie „chory” i nieestetyczny wygląd całej rośliny.
Rośliny podlewamy tylko
w przypadku dość znacznego
przesuszenia gleby, np. kiedy
przez długi okres czasu nie
pada deszcz. Pamiętajmy jednak, że roślina ma płytki system korzeniowy i zaszkodzi jej
nadmiar zalegającej wody.
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Kiedy margerytkę zbyt obficie
będziemy podlewać jej liście
gwałtownie zżółkną, roślina
zacznie zamierać i więdnąć.
W przypadku jastrunów w doniczce, pamiętajmy, żeby nadmiar wody nie zalegał w podstawce. Podczas podlewania
należy go usuwać.
Zasilnie margerytek nawozem nie jest konieczne. Jeśli
jednak chcemy je zasilić, wykorzystajmy kompost (w przypadku roślin ogrodowych).
Kompost wymieszajmy z ziemią. Wiosną możemy także zasilić je nawozem granulowanym. Rośliny doniczkowe
warto nawozić nawozem do roślin doniczkowych. Nie potrzeba specjalnych substancji.
Po raz pierwszy, kiedy
przekwitną, usuwamy zwiędnięte kwiatostany. Później
przycinamy już całą roślinę, pozostawiając na zimę tylko przyziemne części. Kępy mocno rozrośniętych margerytek należy
także co kilka lat przerzedzać.
Dzięki temu zabiegowi kwiaty
będą piękniejsze a roślina będzie lepiej rosła.
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FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

SKUP BYDŁA RZEŹNEGO
OFERUJEMY

REKLAMA009090617

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
zs. w Choryni
Zakład Nasienno- Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski
zaprasza do złożenia ofert na:
1. Wykonanie stołów paszowych w oborach i jałownikach w Stefanowie
2. Montaż zatrzaskowych drabin paszowych
dla Zakładu Nasienno Rolnego Szelejewo,
Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie.
Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego
Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja
2019 roku do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
- dla stołów paszowych „ZNR Szelejewo-Stoły paszowe”,
- dla zatrzaskowych drabin „ZNR Szelejewo – Drabiny zatrzaskowe”.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie
internetowej www.danko.pl
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni
od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym )

UBÓJ BYDŁA Z KONIECZNOŚCI
tel. kom. 517 955 204, 517 955 207, 601 423 923
skupujemy również tuczniki – 509 134 177
tel. do biura: 65 572 50 07

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
REKLAMA009074191

L O RYC H

Machcin 23, 64-030 Śmigiel

Oferuje:
SKUP BYDŁA
tel. 603 591 890
SPRZEDAŻ CIELĄT
tel. 669 802 681
Gotówka/Przelew - 1 DZIEŃ!!!
REKLAMA009085086
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Przyszedł czas na urządzenie
naszego balkonu i tarasu
Malwina Korzeniewska
malwina.korzeniewska@polskapress.pl

Meble odpowiednie na balkon
to takie, które pomogą oszczędzić miejsce, ułatwią utrzymanie porządku i pozwolą cieszyć
się nową, pięknie zaaranżowaną przestrzenią. Na małe balkony najlepsze będą lekkie,
składane stoły, krzesła czy leżaki, które można rozstawić,
kiedy chcemy odpocząć od codziennych zajęć.
Na rynku dostępna jest
szeroka oferta mebli składanych, montowanych do barierki
czy ściany, dzięki czemu składając np. stolik, kiedy go nie używamy, oszczędza się wiele miejsca.Dobrym pomysłem w przypadku małego balkonu mogą
być również wiszące fotele,

FOT. ARCHIWUMREDAKCJI

Podczas słonecznych i letnich
dni uwielbiamy spędzać czas
na powietrzu w otoczeniu bujnej i kolorowej roślinności. Nawet najmniejszy balkon,odpowiednio zaaranżowany, może
stać się przytulnym miejscem
relaksu.

Meble ogrodowe powinny być wygodne. Dobrze, aby nie zajmowały dużo miejsca
które nie zajmą zbyt wiele miejsca masywną podstawą.
Jeśli balkon ma około 80
cm szerokości, można w nim
umieścić wygodny zestaw
mebli, który składa się z dwóch

foteli i małego stolika. Najlepiej,
gdy jest wykonany z lekkiego
tworzywa polipropylenowego
i pomimo swoich kompaktowych wymiarów zapewnia
dużą wygodę użytkowania,

a dodatkowo stolik wyposażony jest pod blatem w pojemnik, który pełni funkcję skrzyni.
Wówczas można do niej schować na przykład poduszki czy
inne
akcesoria.

Ponieważ pogoda bywa
zmienna w naszym klimacie,
warto dobrać takie meble, które
nie zniszczą się nawet
pod wpływem deszczu czy wiatru, a dodatkowo można je zimą
przechowywać na balkonie,
a wiosną wystarczy przemyć je
jedynie wodą z płynem.
Decydując się na meble
na niewielki balkon warto wybrać takie, które są lekkie i dają
możliwość ich przestawienia.
Kiedy
zdecydujemy
się
na meble kompaktowe, wybierzmy raczej lżejsze modele,
dające możliwość przestawiania ich z miejsca na miejsce,
i tym samym pozwalające
na zmianę stylistyki balkonu co
jakiś czas.
Trudno wyobrazić sobie
relaks na balkonie bez roślin.
Na niewielki balkon można wybrać pnącza. Zajmują one mało
miejsca i bardzo szybko rosną.
Ustawiając pergolę na bocznych
ścianach balkonu i obsadzając
ją np. groszkiem pachnącym,
bluszczem czy chmielem ozdobnym, stworzymy zielone
ekrany i odgrodzimy się od są-

siadów. Pamiętajmy, że niektóre
gatunki pnączy osiągają kilka
metrów wysokości. Należy je
przycinać, aby nie porastały
przestrzeni balkonowej sąsiadów.
W małej przestrzeni balkonowej świetnie zdadzą egzamin
również donice podwieszane
pod sufitem np. Cozy firmy
Keter. Można w nich posadzić
kwiaty zwisające, takie jak: niecierpki, pelargonie, petunie
i fuksje.
Pojedyncze kwiaty w donicach można zawiesić na balustradzie czy postawić na parapecie, dzięki czemu będą one
również widoczne z wnętrza
mieszkania. Pamiętajmy, aby
nie były zbyt wysokie i nie ograniczały dostępu światła do pomieszczenia.
Urządzając
roślinność
na balkonie należy wziąć
pod uwagę czas, jaki trzeba poświęcić na pielęgnację roślin,
aby wyglądały pięknie. Na balkonach najlepiej rosną jałowce,
sosny, tuje i modrzewie. Na zacienionych: cisy i choiny kanadyjskie.
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