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Jubileuszowe  rolnicze  święto  –  Dni Otwartych  

Drzwi  Podkarpackiegoo Ośrodka 

 Doradztwa  Rolniczego

(Boguchwała, 23–24 czerwca 2018)

Tradycyjnie, jak co roku, w dniach 23 i 24 
czerwca Podkarpacki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale był instytucją rolniczą 
chętnie odwiedzaną przez niezliczone rzesze rol-
ników, hodowców, doradców, wystawców, specja-
listów instytucji rolniczych i mieszańców miast. 
To przecież jest doroczna impreza promocyjno-
-handlowa Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego połączona z XX 
Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych, 
a więc wielkie święto rolników i rolniczego śro-
dowiska. W tym roku okazja jest wyjątkowa, bo 
PODR w Boguchwale obchodzi jubileusz 50-lecia 
swego powstania oraz 20-lecia organizacji Regio-
nalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Z okazji 
jubileuszu liczne grono pracowników Ośrodka zo-
stało wyróżnionych odznaczeniami państwowymi 
i resortowymi.

W tym roku patronat honorowy nad Wy-
stawą sprawowali: Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Wojewoda i Marszałek województwa 
podkarpackiego oraz prezes Podkarpackiej Izby 
Rolniczej, a patronat medialny: TVP3 Rzeszów, 
Polskie Radio Rzeszów, Radio VIA, „Gazeta Co-
dzienna Nowiny” oraz portale Nowiny24 i gospo-
darkapodkarpacka.pl.

W rolniczym święcie uczestniczyli powita-
ni przez dyrektora PODR Roberta Pieszczocha 
m.in.: senator RP Z. Pupa, posłowie na Sejm RP 
– S. Ożóg, H. Szydełko, A. Szmid-Rodziewicz, 
Z. Gołojuch, M. Miazga, a także wojewoda E. 
Leniart, wicemarszałek P. Pilch, przewodniczą-
cy Sejmiku J. Cypryś, duszpasterz rolników ks. 
J. Uchman. Przybyli również starostowie ze sta-
rostą rzeszowskim J. Jodłowskim na czele, bur-
mistrz miasta i gminy Boguchwała W. Dronka 
oraz wójtowie gmin. W święcie rolników uczest-
niczyli – prezes S. Bartman, prezes M. Fajger, 
dyrektor T. Pamuła, dyrektor J. Borcz, dyrektor 

Instytutu Zootechniki PIB prof. M. Pompa-Ro-
borzyński oraz dyrektorzy, prezesi, inspektorzy 
fi rm związanych z rolnictwem. Swoją obecnością 
zaszczycili Boguchwałę także przedstawiciele 
świata nauki: profesorowie M. Ruda, C. Puchal-
ski, S. Sosnowski, J. Trela, I. Pankiv z Ukrainy. 
W imprezie uczestniczyli przedstawiciele fi rm 
paszowych i nawozowych, podmiotów świad-
czących doradztwo rolnicze, fi rm przetwórstwa 
rolno-spożywczego, wytwarzających środki pro-
dukcji dla rolnictwa, hodowlanych, produkują-
cych i sprzedających maszyny rolnicze, banków, 
instytucji świadczące usługi fi nansowe i ubezpie-
czeniowe, a także rolnicy – producenci żywności 
tradycyjnej i produktów ekologicznych.

Szczególne powitanie dyrektor PODR skie-
rował do rolników-hodowców prezentowanych 
zwierząt i ptaków oraz wszystkich wystawców, 
a także licznie zgromadzonej publiczności, w tym 
młodzieży i dzieci.

W tej rolniczej imprezie uczestniczyli także 
pracownicy Polskiej Federacji Hodowców By-
dła i Producentów Mleka, m.in. Adam Kłopotek 
– kierownik Oddziału Federacji w Lublinie oraz 
pracownicy i zootechnicy Biura w Rzeszowie: A. 
Kruk, R. Goc, S. Baran, B. Czepiel, E. Kworyj, 
E. Dolżycka-Myćka i M. Nowak oraz P. Rucha-
ła z Biura PFHBiPM w Krakowie. Obecni byli 
przedstawiciele – Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Bydła Mięsnego, Regionalne-
go Związku Hodowców Owiec i Kóz, Związku 
Hodowców Królików, a także Drobiu i Gołę-
bi. Wśród gości byli także prezesi – Polskiego 
Związku Hodowców Bydła Simentalskiego – E. 
Beneŝ, Polskiego Związku Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka w Rzeszowie – J. Czubski 
oraz Zakładów Doświadczalnych IZ PIB w Cho-
rzelowie – J. Fijał i w Odrzechowej – W. Brejta ze 
współpracownikami. 
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XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowla-
nych

W XX jubileuszowej Regionalnej Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych uczestniczyło 93 najlep-
szych hodowców z województw: podkarpackie-
go, małopolskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, 
śląskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy pre-
zentowali swoje zwierzęta. 

Można było podziwiać 39 szt. bydła mlecz-
nego, 9 szt. cieląt ras mlecznych pochodzących 
po czołowych buhajach z MCB w Krasnem, 15 
szt. bydła mięsnego, 11 szt. koni, 27 szt. owiec, 
11 szt. kóz, 47 szt. królików, 42 szt. szynszyli 
oraz zasoby genetyczne kur, gęsi i kaczek, a poza 
oceną hodowlaną – drób użytkowy i ozdobny: 
kury, indyki, pawie, przepiórki, bażanty i gołębie 
przeróżnych ras. Po raz pierwszy zaprezentowa-
no 18 szt. alpak pochodzących z 6 czołowych ho-
dowli krajowych.

Kolejne święto rolników i hodowców
Wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych są 

istotnym czynnikiem wspomagającym realizację 
programów doskonalenia zwierząt. Stały się one 
widoczną formą przedstawiania dorobku hodow-

lanego rolników, którzy od wielu pokoleń użytku-
ją i doskonalą swoje zwierzęta. Tereny wystawo-
we są także miejscem spotkań oraz wymiany po-
glądów między hodowcami i rolnikami a przed-
stawicielami władz: centralnych, wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych i samorządowych oraz 
organizacji służących rolnictwu i hodowli, w tym 
także przedstawicielami nauk rolniczych.

Wystawa bydła mlecznego i mięsnego
Dla zobrazowania sytuacji w krajowym po-

głowiu bydła należy wspomnieć, że na koniec 
2017 r.  jego liczebność wynosiła około 4,4, mln 
szt., w tym około 2340 tys. krów mlecznych oraz 
około 180 tys. krów ras mięsnych i mieszańców. 
W 2017 r. kontrolą użytkowości mlecznej objęte 
było w kraju średnio rocznie w 20 784 oborach – 
790 261 krów o średniej rocznej wydajności 8150 
kg mleka, 4,08% tłuszczu i 3,38% białka.

W rejonie podkarpackim w ostatnich latach 
jest użytkowanych około 95 tys. szt. bydła róż-
nych ras, w tym około 68 000 krów. Kontrolą 
użytkowości mlecznej w 2017 r. objęte było 7449 
krów o średniej rocznej wydajności 6127 kg mle-
ka, 4,15% tłuszczu i 3,38% białka.

Rasa Liczba krów Wydajność (kg mleka)
Zawartość (%)

tłuszczu białka

Polska holsztyńsko-fryzyjska (cb) 2168 7288 4,05 3,35

Polska holsztyńsko-fryzyjska (czb) 513 6439 4,28 3,36

Simentalska 3926 5578 4,18 3,39

Polska czerwona* 81 3628 4,47 3,45

Polska czarno-biała* 80 4975 4,27 3,29

Polska czerwono-biała* 51 4810 4,26 3,27

Białogrzbieta* 16 3694 3,78 3,21

Jersey 24 3565 5,30 3,78

Montbeliarde 8 6565 4,17 3,30

Inne rasy 6 4322 4,54 3,74

Mieszańce 576 6048 4,19 3,37

Razem/ średnio 7449 6127 4,15 3,38

*Rasy objęte Programem ochrony zasobów genetycznych.

Organizatorem Wystawy i pokazów był 
PODR w Boguchwale, a współorganizatorami 
m.in. PFBiPM, PZHiPB, PZHBSim, MCB Kra-
sne, SHiUZ Bydgoszcz.

Do oceny bydła mlecznego przedstawiono 

39 sztuk. Komisja w składzie A. Toroński – sędzia 
główny (PFHBiPM) i F. Kagan (asystent sędzie-
go) przeprowadzili ocenę zwierząt zaprezento-
wanych przez 22 hodowców. Wyniki oceny wy-
kazały bardzo dobre przygotowanie zwierząt do 
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pokazów – wszystkie zwierzęta uzyskały I lokaty, 
a najładniejsze: wiceczempionaty, czempionaty 
i superczempionat:

- w kategorii jałowice cielne rasy phf 
czempionem została ZUZA, nr kat. 10 
z G.R. M. Pankiewicza z Majdanu Lipo-
wieckiego a wiceczempionem KALIA, 
nr kat. 9 z tej samej obory;

- w grupie krów pierwiastek rasy phf odm. 
cb czempionem została JUKA, nr kat. 
18 z ZD IZ PIB w Chorzelowie a wice-
czempionem ZANA, nr kat. 20 z G.R. S. 
Kiełba z Górna;

- w kategorii krów rasy phf odm. cb w II 
laktacji na czempiona wybrano krowę 
MAGNOLIA, nr kat. 30 z ZD IZ PIB 
w Chorzelowie a na wiceczempiona kro-
wę MALINA, nr kat. 25 z hodowli A. 
Paśki z Glinika;

- spośród krów w laktacji III i starszej rasy 
phf odm. cb czempionatem uhonorowano 
krowę SALETA, nr kat. 34 z ZD IZ PIB 
w Chorzelowie a wiceczemionatem kro-
wę DUMKA, nr kat. 32 z hod. M. Sirego 
z Dynowa;

- w grupie krów rasy phf odm. czb czempio-
nem została DULA, nr kat. 43 z hod. S. Bu-
kały ze Szklar a wiceczempionem MYSZ-
KA, nr kat. 49 z hod. S. Trałki z Brzezin;

- w rasie simentalskiej na czempiona wy-
brano krowę PAULA, nr kat. 55 z hod. 
D. Brysia z Korczyny a na wiceczempio-
na krowę BAJKA, nr kat. 58 z hod. A. 
Kędziora z Lipin;

- w rasie polskiej czerwonej czempiona-
tem uhonorowano krowę MALINA, nr 
kat. 64 z hod. G. Sowy z Kąkolówki a wi-
ceczempionatem krowę CIMOSZKA, 
nr kat. 62 z tej samej obory;

- w rasie Jersey prezentowano (bez oceny) 
2 sztuki z hod. P. Langosa z Wróblika 
Królewskiego.

Na zakończenie oceny bydła mlecznego 
z grupy czempionów wybrano najładniejsze 
zwierzę. Superczempionem Wystawy wśród 
bydła mlecznego została krowa SALETA, nr 
PL005284906252W, ur. 9.09.2013 r., po III lak-
tacji, po ojcu Bakarat PL00509495428262 z ho-
dowli krajowej; maksymalna wydajność za 305 
dni – 16 557 kg mleka, 3,39% tłuszczu i 2,96% 
białka z ZD IZ PIB Sp. z o.o. w Chorzelowie.

Ocenę bydła mięsnego, do której przedsta-
wiono 15 szt., przeprowadziła Komisja w skła-
dzie: M. Stachyra – sędzia główny i M. Radecki 
– asystent. Krowy te prezentowano na Wystawie 
jako alternatywę dla produkcji mlecznej, Ho-
dowla bydła mięsnego powinna rozwijać się na 
terenie Podkarpacia obfi tującego w duże obszary 
użytków zielonych. Spośród ocenianych zwierząt 
nagrodzono następujące sztuki:

- w rasie Limousine czempionat otrzyma-
ła krowa VFAVIA, nr kat. 5, z cielęciem 
a wiceczempionat krowa VIRGULA, nr 
kat. 4, z cielęciem z hod. M. Demkow-
skiego z Zahutynia;

- w grupie jałowic w rasie Charolaise 
czempionem została BADYKA, nr kat. 
13 z hod. P. Bukały z Tarnawki;

- w rasie Limousine na czempiona wybra-
no jałówkę CYSTA, nr kat. 8 z hod. C. 
Witko z Kielnarowej, a na wiceczem-
piona jałówkę VAVA, nr kat. 7 z hod. P. 
Stączka z Jaćmierza.

Pozostałe zwierzęta ras mięsnych uzyskały I lo-
katy. Jałowica CYSTA rasy Limousine z hodowli 
Czesława Witko z Kielnarowej otrzymała tytuł 
superczempiona bydła mięsnego Wystawy

Po zakończonej ocenie bydła nastąpił ocze-
kiwany „Konkurs Młodego Hodowcy”, organi-
zowany przez MCB w Krasnem i PFHBiPM. Po 
prezentacji cieliczek przez występujące w stro-
jach regionalnych dzieci lub wnuki hodowców 
nastąpiła uroczystość wręczenia im dyplomów, 
pucharów oraz nagród rzeczowych za świet-
ne przygotowanie cieliczek i dobrą prezentację, 
a publiczność nagrodziła wszystkich wystawców 
rzęsistymi oklaskami.

Ocena i pokazy pozostałych gatunków zwie-
rząt i ptaków

Na tegorocznej Wystawie ze względu na za-
grożenie afrykańskim pomorem świń nie prezen-
towano ras trzody chlewnej. Niemniej jednak, nie 
zapomniano o pracy hodowlanej rolników tego 
gatunku zwierząt. Odznaczono:

- Ignacego Zarembę z Horyńca Zdroju za 
wybitny postęp genetyczny w stadzie za-
rodowym świń rasy polskiej białej zwi-
słouchej;

- Pawła Inglota z Markowej za wybitne 
osiągnięcia w hodowli zarodowej i wkład 
w poprawę efektywności chowu masowe-
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go świń na terenie woj. podkarpackiego;
- Jacka Frydrycha z Krościenka Wyżnego 

za najwyższą plenność loch stada zaro-
dowego na terenie woj. podkarpackiego;

- Tadeusza Borowca z Górek w pow. mie-
leckim za wybitne osiągnięcia w hodowli 
zarodowej świń rasy wielkiej białej pol-
skiej na terenie woj. podkarpackiego.

Konie 
Wystawę koni, paradę bryczek i pokazy jeź-

dzieckie zorganizowano po raz pierwszy w no-
wym miejscu na dużym, rozległym, zielonym 
terenie. Jak co roku konie cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem zwiedzających. Na tegorocz-
nej Wystawie zaprezentowano 5 szt. klaczy rasy 
konik polski oraz klacze ras: małopolska, hucuł, 
kuc, śląska, polski koń szlachetny półkrwi, polski 
koń zimnokrwisty.

Czempionem wystawy została klacz koni-
ka polskiego HUCZKA I z hod. K. Zacharczyk 
z Przedmieścia Czudeckiego, a wiceczempio-
nem NORIDA z hod. G. Matuszka z Grodzi-
ska Górnego.

Julia Michałowicz z Kuźminy, oprowadzają-
ca kucyka Cytrynka została wybrana najlepszym 
prezenterem koni podczas XX Regionalnej Wy-
stawy Zwierząt w Boguchwale.

Owce i kozy
Na wystawie oceniano 5 stawek owiec ma-

ciorek w rasach: czarnogłówka, cakiel podhalań-
ski, polska owca pogórza, świniarka, olkuska oraz 
1 stawkę kóz rasy karpacka. Komisja oceny owiec 
i kóz czempionatami wyróżniła: czarnogłówkę – 
z hodowli G. Sowy z Kalnicy; cakla podhalań-
skiego – z hod. Beaty i W. Misiurów ze Średnie-
go Wielkiego; polską owcę pogórza – z hod. K. 
Baciaka z Samoklęsk; świniarkę – z hod. ZD IZ 
PIB z Chorzelowa; olkuską –  z hod. Bogusławy 
Wrażeń z Książnic; kozę karpacką – z  hod. ZD 
IZ PIB z Odrzechowej.

Poza oceną hodowlaną prezentowano owce 
ras: kameruńska, Suffolk, wrzosówka, owca św. 
Jakuba, quessant (najmniejsze owce), a także kozy 
ras: miniaturowa, saaneńska, burska i koźlęta rasy 
karpackiej.

Króliki
15 hodowców z województw podkarpac-

kiego, małopolskiego i śląskiego przedstawiło do 

oceny 44 szt. królików następujących ras i odmian 
barwnych: belgijski olbrzym – biały, szary, żela-
zisty, srokacz, francuski baran szary, kalifornijski, 
burgundzki, szynszyl wielki, wiedeński szary, pod-
palany czarny, termondzki biały, zajęczak.

Sędzia ocenił, że na tytuł czepiona króli-
ków zasługują: belgijski olbrzym szary z hod. J. 
Małyjurka z Goleszowa; olbrzym srokacz z hod. 
Elżbiety Kubies z Pietrzykowic; francuski baran 
szary z hod. Karoliny Hańderek z Buczkowic; 
nowozelandzki biały z hod. T. Mazurka z Prze-
worska; kalifornijski z hod. J. Marmuszewskiego 
z Nowego Sącza; burgundzki z hod. M. Szabow-
skiego ze Studzian; wiedeński niebieski z hod. J. 
Małyjurka z Goleszowa.

Tytuły wiceczempionów przypadły nastę-
pującym królikom: belgijski olbrzym żelazisty 
z hod. B. Jabłońskiego z Korczyny; olbrzym sro-
kacz i francuski baran szary z hod. Elżbiety Ku-
bies z Pietrzykowic; nowozelandzki biały z hod. 
T. Mazurka z Przeworska; kalifornijski z hod. R. 
Góraka z Łańcuta; burgundzki z hod. M. Steca 
z Falkowej; podpalany czarny z hod. G. Sowy 
z Czarnej.

Szynszyle
Sześciu hodowców zaprezentowało 42 szt. 

szynszyli w odmianach standard i beżowa. Ty-
tuł czempiona otrzymały szynszyle: odmiany 
standard z hod. Krystyny Oleszczuk ze Starego 
Chojna; odmiany beżowa z hod. Antoniny i J. 
Czarneckich z Krakowa. Tytuł wiceczempiona 
przyznano szynszylom: odmiany standard z hod. 
Krystyny Oleszczuk ze Starego Chojna; odmiany 
beżowa z hod. G. Orkisza z Woźnik.

Poza oceną hodowlaną zaprezentowano 
kolorowe alpaki. Hodowcy tych pięknych, eg-
zotycznych zwierząt udzielali wyczerpujących 
informacji nt. ich utrzymania i żywienia. Można 
było także zakupić wyroby z ich wełny. Podkar-
packie Towarzystwo Hodowców Gołębi Raso-
wych i Drobnego Inwentarza zaprezentowało 
drób ozdobny oraz gołębie różnych ras. Zachwy-
cały kolorowe pawie, drób ozdobny i użytkowy, 
a także strusie emu. Były ekspozycje ryb, w tym 
oryginalnie ubarwione karpie koi. Podziwiano 
osiołki, rzadkie rasy królików, a nawet wielbłąda, 
który był niewątpliwą atrakcją. Wystawa, zlokali-
zowana w pięknym parku w pobliżu pałacu ksią-
żąt Lubomirskich cieszyła się dużą oglądalnością, 
zwłaszcza wśród mieszkańców miast oraz dzieci.
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czenie dyplomów, pucharów i nagród rzeczo-
wych dla hodowców, których zwierzęta uzyskały 
wyróżnienia.

Wyniki wszystkich ocen przedstawiła prof. 
Maria Ruda – przewodnicząca Komisji Oceny 
Zwierząt w towarzystwie Stanisława Kawy – Ko-
misarza Wystawy i pokazów. Należy podkreślić, 
że wszystkie prezentowane na Wystawie zwie-
rzęta pochodziły z czołowych hodowli naszego 
województwa, posiadały najwyższe walory ho-
dowlane, wybitne wydajności, były doskonale 
przygotowane, zadbane i profesjonalnie przed-
stawione publiczności. Uhonorowano również 
pucharami hodowców, których stada uzyskały za 
2017 r. najwyższą wydajność mleczną w woje-
wództwie podkarpackim:

- w rasie phf odmiany czarno-białej – ZD 
IZ PIB Sp. z o.o. Chorzelów – średnia 
wydajność 10 922 kg mleka od 1 sztuki 
w stadzie 250 krów;

- w rasie phf odmiany czerwono-białej – 
RWKS im. A. Paśki z Dębna – średnia 
wydajność 10 173 kg;

- w rasie simentalskiej – stado J. Stączka 
z Jaćmierza o średniej wydajności 8204 
kg mleka.

Podczas XX Jubileuszowej Regionalnej 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Boguchwa-
le Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki 
PIB Sp. z o.o. w Odrzechowej został uhonorowa-
ny pucharem za wybitny wkład w rozwój chowu 
i hodowli bydła simentalskiego i koni huculskich.

Wszystkim organizatorom serdecznie dzię-
kujemy za współpracę, zaangażowanie i pomoc 
w organizacji Wystawy zwierząt promującej pod-
karpacką hodowlę.

W godzinach wieczornych hodowcy, rolni-
cy, organizatorzy i zaproszeni gości uczestniczyli 
w spotkaniu „Wieczór hodowcy”, w trakcie któ-
rego rozmawiano na interesujące wszystkich te-
maty, degustując potrawy regionalne i słuchając 
towarzyszącej muzyki.

W drugim dniu imprezy po uroczystej Mszy 
Św. w Kościele parafi alnym nastąpiło uroczyste 
powitanie wszystkich zaproszonych gości przez 
Dyrektora PODR w Boguchwale i uroczyste 
otwarcie „Święta Rolników” przez przedstawi-
cieli urzędów: wojewódzkiego i marszałkowskie-
go – wojewodę podkarpackiego Panią Ewę Le-
niart i wicemarszałka Piotra Pilcha.

W pierwszym dniu „Dni Otwartych Drzwi” 
w godzinach popołudniowych zorganizowano 
wyjazd zainteresowanych osób do Małopolskie-
go Centrum Biotechniki w Krasnem. Zadaniem 
MCB jest m.in. promocja ras użytkowanych na 
Podkarpaciu, pokazy buhajów oraz gromadzenie 
i sprzedaż nasienia najwyższej wartości hodowla-
nej. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
była okazją pokazania potomstwa po wybranych 
buhajach. Na terenie MCB spotkało się około 
150 uczestników „parady buhajów”, którzy mieli 
możliwość zasięgnięcia informacji hodowlanych 
i zootechnicznych o prezentowanych buhajach 
wszystkich ras, zakupu nasienia (po promocyj-
nych cenach), dyskusji na temat zagadnień nurtu-
jących hodowców oraz „degustacji potraw”.

Na zakończenie pokazu w imieniu hodowców 
i producentów mleka prof. J. Trela serdecznie po-
dziękował pani prezes – Agnieszce Pawlak, Zarzą-
dowi i pracownikom Spółki za współudział w re-
alizacji programów doskonalenia użytkowanych 
ras bydła, szczególnie simentalskiego – wprowa-
dzenie nowych zdobyczy genetyki krajowej i za-
granicznej do naszej populacji bydła oraz wspo-
maganie organizacyjne i fi nansowe wszystkich 
imprez związanych z hodowlą i chowem zwierząt 
gospodarskich na terenie działalności Spółki.

W trakcie realizacji programu „Drzwi 
Otwartych” można było uczestniczyć w wie-
lu różnych konkursach. Przygotowano też inne 
atrakcje i rozrywki, zwłaszcza dla najmłodszych. 
Jedną z nich był konkurs „Doimy krowę”, w któ-
rym dzieci mieszkający na co dzień w mieście 
w sposób praktyczny mogły przekonać się skąd 
pochodzi mleko i jak ciężka jest praca dojarza. 
Konkurs polegał na tym, aby w określonym cza-
sie udoić jak najwięcej mleka. Dużą atrakcją dla 
dzieci była możliwość przejażdżki na wielbłądzie. 
Imprezę uświetniły występy zespołów artystycz-
nych, a w wśród nich Sanockiej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej – „Avanti”, zespołu ludowego 
„Kamratki” z Krosna, zespołu muzyczno-obrzę-
dowego „Pakoszowianie” z Pakoszówki, kapeli 
i zespołu ludowego „Liszanie” z Lisznej, zespołu 
śpiewaczego i tanecznego „Kompanija”, kape-
li ludowej „Kmiecie” z Boguchwały oraz kapeli 
Staśka Derenia. Gwiazdą wieczoru hodowców 
był zespół „Zbóje”. Interesujący był także pokaz 
prezentujących choreografi czne układy taneczno-
-marszowe mażoretek.

Istotną częścią święta hodowców było wrę-
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W czasie trwania Dni Otwartych Drzwi 
PODR w Boguchwale, odbywało się także wiele 
różnych pokazów i konkursów związanych z pro-
dukcją zwierzęcą, roślinną i obsługą rolnictwa.

Parada zaprzęgów konnych. Zaprezen-
towano 6 parokonnych zaprzęgów, na których 
najlepsi hodowcy – zdobywcy czempionatów 
uczestniczyli w honorowej przejażdżce bryczką 
po mieście Boguchwała. W pięknie wyglądają-
cych zaprzęgach można było podziwiać konie 
różnych ras – rzadko spotykaną rasę Shire, Śląską, 
Małopolską, Konika polskiego, Huculską, a także 
dzielne kucyki. W pobliżu zespołu pałacowo-par-
kowego zorganizowano pokazy jeździeckie z za-
kresu ujeżdżania konia wierzchowego.

Pole doświadczalne. Na 19-hektarowym polu 
zaprezentowano rolnikom aż 1156 poletek, na któ-
rych prowadzono doświadczenia ze zbożami ozimy-
mi i jarymi, roślinami strączkowymi, ziemniakami, 
warzywami, ziołami, roślinami przyprawowymi 
oraz energetycznymi. Prace były prowadzone w ra-
mach 37 tematów doświadczalnych i objęły 234 od-
miany roślin. Pokazowi twarzyszyły stoiska fi rm 
nasiennych, chemicznych i nawozowych.

Wystawa maszyn rolniczych towarzysząca 
pokazowi była imponujących rozmiarów. Pre-
zentowało się 35 producentów i dystrybutorów 
maszyn i ciągników rolniczych oraz narzędzi 
wykorzystywanych w rolnictwie i ogrodnictwie. 
Rolnicy często, po zapoznaniu się z ofertą, pro-
wadzili negocjacje handlowe dotyczące zakupu 
tych maszyn.

W czasie dwudniowej imprezy ośrodek od-
wiedziło około 30 000 rolników, hodowców, 
mieszkańców miast oraz sympatyków rolnictwa. 
Zainteresowanych przyciągnęły oferty przygo-
towane przez 300 fi rm, agencji i instytucji pra-
cujących w otoczeniu wsi i rolnictwa, zakładów 
przetwórstwa rolno-spożywczego, a także banki 
i instytucje świadczące usługi fi nansowe i ubez-
pieczeniowe oraz koła gospodyń wiejskich.

Konkursy i inne atrakcje. Zakłady prze-
twórcze, koła gospodyń wiejskich, stowarzysze-
nia oraz indywidualni producenci demonstrowa-
li tradycyjną żywność w konkursie „Najlepszy 
produkt podkarpacki”. Do konkursu przystąpiło 
36 podmiotów, prezentując i poddając ocenie 70 
produktów tradycyjnych i regionalnych.

Konferencja – sfera inspiracji. W trakcie 
imprezy odbyła się również zorganizowana przez 

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa w Rzeszowie konferencja: „Jak od-
nieść sukces – produkcja, sprzedaż, marketing” 
– skierowana do zainteresowanych sprzedażą 
bezpośrednią produktów z własnego gospodar-
stwa. Omawiano na niej zagadnienia dotyczące 
promocji i nowoczesnych kanałów dystrybucji 
żywności z wykorzystaniem aplikacji „Polska 
smakuje”.

Finansowe wsparcie. Organizacja XX 
Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 
w Boguchwale była możliwa dzięki fi nansowemu 
wsparciu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
ze środków „Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wy-
stawa została również dofi nansowana z Fundu-
szu Promocji Mleka i Funduszu Promocji Mięsa 
Wołowego. Wszystkim darczyńcom i sponsorom 
serdecznie dziękujemy. Dzięki ich wsparciu fi -
nansowemu można było zorganizować tak duże 
przedsięwzięcie.

Doradztwo rolnicze. Dni Otwartych Drzwi 
to też święto i promocja PODR w Boguchwa-
le, dlatego tak bardzo ważne było świadczone 
w tych dniach doradztwo rolnicze. Specjaliści 
PODR z poszczególnych działów udzielali porad 
zainteresowanym rolnikom z zakresu technologii 
produkcji, hodowli zwierząt, ochrony środowiska 
i realizacji programów rolnośrodowiskowych, 
możliwości uzyskania środków pomocowych, 
opłacalności produkcji, funkcjonowania rynków 
rolnych, żywienia, agroturystyki, przedsiębior-
czości i innych problemów nurtujących miesz-
kańców wsi.

Wszystkim rolnikom, hodowcom, wystaw-
com, współorganizatorom i publiczności serdecz-
nie dziękujemy za udział w tym jubileuszowym 
rolniczym święcie, promującym postęp hodowla-
ny, tradycję i kulturę podkarpackiej wsi.

Do miłego zobaczenia w 2019 roku.
 

Jan Trela – IZ PIB w Balicach

Stanisław Kawa – PODR w Boguchwale

Andrzej Kruk – PFHBiPM, Przedst. w Rzeszowie

Bartosz Szymik – IZ PIB w Balicach

Fot. w art.: MCB Krasne, A. Kruk, K. Paleczny, 

W. Rasiński, J. Trela
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Superczempion – krowa Saleta rasy phf odm. cb

z hod. ZD IZ PIB w Chorzelowie

Jałówka cielna Zuza – czempion rasy phf

z hod. M. Pankiewicza z Majdanu Lipowieckiego

Jałówka Badyka rasy mięsnej Charolaise – czempion 
z hod. P. Bukały z Tarnawki

Konkurs Młodego Hodowcy

Krowy z ZD IZ PIB w Chorzelowie
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Hodowcy odbierają nagrody

Rasy zachowawcze – kaczki, kury, gęsi

Pokaz ciągników rolniczych

Parada bryczek w Boguchwale

„Zespół hodowlany” z ZD IZ PIB w Chorzelowie


