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Het EX6URSIEPROGRAMMA zoals door de LH te Warszawa aan de deelnemers verstrekt.
Program des Aufenthaltes der Studentengruppe aus Niederlanden - Landwirtschaftlich«
Universität, Wageningen in Polen, vom 22 August bis 4 September 1977.
Organisation: Landwirtschaftliche Hochschule - Abteilung Praktische Berufsanbil
dung 02-766 Warszawa ul. Nowoursynowska 166, Telephonzentralle 43-14-11
Innennummer 275.
Montag 22 August 1977
- Ankunft

Hauptbahnhof Poznafi ungefähr 11 Uhr / wir bitten uns über genaue
Ankunftszeit telegraphisch benachrichtigen/.

- Abfaht

zum landwirtschaftlichen Staatsbetrieb / PGR/ Bieganowo Woiewodschaft Poznan.

Dienstag, 23 August
- Besichtigung des Landwirtschaftlichen Staatsbetriebes Bieganowo,
Mittwoch 24 August
- Besuch im Gemüsebau - Kombinat Naramowice in Poznan
- Besuch in einem Industriebetrieb / Molkerei oder Obst.u.Gemüse Konservenfabrik/
Donnerstag 25 August
- Besuch - Staatliche Zentralstelle für Sortenprüfung - Slupia Wielka, Woiew.Poznan.
- Besuch - Nationalmuseum und dendrologischer Park / Arboretrum/ in Kornik woiew.Poznan.
Freitag, 26 August
- Besuch im Landwirtschaftlichen Versuchbetriebe für Woiewodschaft Poznan in
Sielinko und Besichtigung 2-3 individueller landwirtschaftlichen Bauernbetriebe.
Samstag, 27 August
- Reise von Sielinko nach Wroclaw
- Besuch - Zootechnischer Versuchsbetrieb in Czechnica bei Wrêclaw.
Sonntag, 28 August
- Reise von Wroclaw nach Krakow
- Unterwegs Besichtigung des Dorfskansens /altes Bauernbauwesen/ bei Opole
- Übernachtung in Krakow
Montag, 29 August
- Reise von Krakow nach Zakopane,
- Besichtigung des Kurortes Zakopane und der Tatragebirge
- Übernachtung in Zakopane
Dienstag, 30 August
- Reise von Zakopane nach Krakow
- Besichtigung von Krakow /Altstadt - KÖningsschloss - Wawel/
Mittwoch, 31 August
- Besuch der Salzgruben in Wieliczka
- Besichtigung des Vernichtungs - Konzentrationslager
Auschwitz /Oswiecim/
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Donnerstag, 1 September
- Reise von Krakow nach Warszawa
- Übernachtung im Studentenheim Warszawa
Freitag, 2 September
- Empfang durch den Rektor
- Besuch in landwirtschaftlichen Instituten der Landwirtschaftlichen
Hochschule - Warszawa
- Nachmittags - Freizeit
Samstag, 3 September
- Besichtigung der Altstadt und der königlichen Paläste /Wilanow, Lazienki/
- Nachmittags - Freizeit
Sonntag, U September
- Abfahrt nach Holland vom Bahnhof Warszawa - Gdanska - ungefähr um 1M-.00 Uhr.
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REISVERSLAG

Na een voorspoedige treinreis, gedeeltelijk per ligwagen en na een groot
aantal zorgvuldige doch.humane grenscontroles arriveerden wij op maandag 22 augus
tus tegen 12.00 uur op het station van Poznan.
We werden verwelkomd door mgr. Czerwinski en mgr. Rozycki. Twee begeleiders welke
in een der voorgaande jaren met een groep Poolse studenten Nederland hebben be
zocht.
Per'bus vertrokken we naar het grote staatsbedrijf Bieganowo van bijna 8.000 ha
(zie verslag elders). Dit bedrijf, ca. 50 km ten Oosten van Poznan., werd ons
domicilie voor de eerstkomende 4 dagen (zie kaart). Na het uitreiken van het zak
geld (1.000 Zl. per student) en het excursieprogramma, begeleid met o.a. documentatie-materiaal over de Poolse landbouw, was het mogelijk alsnog het tekort aan
nachtrust te kompenseren.
De gelegenheid voor huisvesting en overnachting bestond uit een der
landgoederen behorende bij het bedrijf. Het omvatte een landhuis en een later
bijgebouwd internaat, normaliter in gebruik voor bij- en nacholing van mechanisatie-deskundigen.
De volgende M- dagen waren gewijd aan de bezichtiging van het staatsbedrijf Biega
nowo in al zijn facetten, het grote tuinbouwbedrijf Naramowice, het instituut voor
rassenonderzoek in Slupia Wielka, het proefbedrijf Sielinko en enkele historische
objecten. We konden gedurende deze dagen kennis nemen van.de Poolse veerassen en
de intensieve veehouderij, de oogstopslag en verwerking van akkerbouwprodukten,
de moderne ruwvoedervoorziening waaronder veel snijmais en de afdeling wildbeheer.
De accommodatie op Bieganowo was goed en het eten uitstekend. Op het jachtslot en
het directie landgoed zelfs zeer uitgebreid, 's Avonds na de excursies was er op
de officiële ontvangstavond na, weinig gelegenheid om door enige vorm van ontspan
ning de indrukken van de dag te verwerken. Dit kon echter op een later tijdstip
in het excursieprogramma ruimschoots goed gemaakt worden.
Op vrijdag vertrokken wij na een kort persoonlijk afscheid van mgr.Paul,
de directeur van Bieganowo en zijn zoon naar het proefbedrijf Sielinko. We konden
terugzien op een gastvrije ontvangst en een interessant verblijf op een der groot
ste staatsbedrijven van Polen.
Op het proefbedrijf Sielinko, waar we tevens een nacht zouden verblijven konden
we kennis nemen van diverse onderzoeken waarvan de resultaten direct overgedra
gen worden aan de praktijk. Tijdens de rondleiding zagen wij een intensieve vorm
van beweiding voor de 160 melkkoeien en een groot aantal werktuigen waarvan de
wieltrekker met 8-scharige wentelploeg en een bijzondere maiskneuzer uit de
Sovjet-Unie de aandacht trokken. De maiskneuzer scheidde bij het oogsten de kolven
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van de stengel waarna de eerste, in schijven gehakseld, gebruikt werden voor
varkensvoer en de stengels gekneusd werden voor silage.
Het vermelde bezoek aan enkele kleine prive bedrijven ging helaas niet door.
Het motief dat de

:privat

Bauer" in het geheel geen tijd had om iemand te ont

vangen, was voor ons een acceptabel excuus, aangezien door de extreme regenval
de oogst aanzienlijk was vertraagd.
De opbrengstramingen bedroegen ongeveer 2/3 van de normale oogst.
Zaterdagmiddag arriveerden wij tegen 1 uur op het zoötechnisch instituut
in Czechnica bij "Wroclaw. Dit instituut met 700 medewerkers en H500 ha. cultuur
grond voor produktie en onderzoek kon slechts in vogelvlucht worden bezichtigd.
Ook de melkveeafdeling met 1000 dieren, ondergebracht in een gebouwencomplex,
met o.a. Alfa-Laval carousel melkstallen kon slechts vanaf de openbare weg worden
waargenomen. Dit met het oog op besmettingsgevaar.
Na ca. 4- uur n.m. was er gelegenheid het centrum van Wroclaw te bezichtigen,
terwijl dhr. Czerwinski voor de avond kaarten wist te bemachtigen voor een stu
denten-discotheek in de stad. Op de terugweg naar het instituut waren enkelen
onder ons in een melancholische stemming door de korte duur en het afscheid van
de charme en genegenheid ondervonden in bovengenoemd ontmoetingscentrum.
Aangezien er in dit eerste week-end geen vrije tijd voorzien was vertrokken we
op de gebruikelijke tijd (7.00 uur) naar Krakow.
Geen der deelnemers vertoonde op deze vroege zondagmorgen, evenmin als de overige
excursiedagen, tekenen van "ochtendstress '. Mede door de lange busreizen ont
stond er een goed onderling kontakt, terwijl niemand zich van de groep distancieerde. Een belangrijk criterium om een dergelijke excursie te laten slagen
en een maximum aan informatie en indrukken te behouden en te verwerken.
Het op de route aangekondigde programmapunt:"Besichtigung des Dorfkansens"
ging niet door maar werd vervangen door een bezoek aan een stuwdam met stuwmeer
in de omgeving van Opole. Dit van 1933 - 1948 gebouwde project met een verval
van 13 m, kon door middel van een waterkrachtcentrale een stad van ca. 8.000
inwoners van stroom voorzien. Het hoofddoel was echter om een buffer voor de
waterstand in de Oder te vormen.
In Krakow werden we tot en met woensdag gehuisvest in een dependance van het
internationale studentenhotel BabyIon van de reisorganisatie Almatours.
Dit verblijf werd maandag onderbroken door de tocht naar het Tatragebergte
met als centrum Zakopane. Aldaar konden we beschikken over een voortreffelijke
gids, onder wiens leiding we met een kabelbaan de 2.000 m hoge top, de Kasprqwy-
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Wierch, beklommen en daarna met een bus en een wandeling van een half uur het
bergmeer Morski-Oko. 's Avonds kregen we in deze gezonde en zuivere berglucht
de beschikking over een aantal niet te ruime zomerhuisjes om te overnachten.

Terug in Krakow, de volgende dagj bezichtigden we nu met een kloeke vrouwelijke
gids het kasteel Wavel (1536), de Maria-kerk (14e eeuw), de JageHonen univer
siteit (1364) en de Lakenhal op het marktplein.
De volgende avond konden we tot ons aller genoegen, met het kasteel Wavel als
decor, een openluchtconcert bijwonen van het Nationaal Philharmonisch orkest.
Dit bleek een afscheidsconcert te zijn van de beroemde Poolse dirigent Withold
Rowicki.

Op woensdagmorgen werden we in de gelegenheid gesteld om in de zoutmijnen van
Wieliczka tot een diepte van 110 m af te dalen. Deze mijnen, sinds de 13e eeuw
in exploitatie, boden een imposant schouwspel aan uit zoutsteen gehouwen Skulp
turen, kapellen en zalen.
's Middags bezochten we het concentratiekamp Auschwitz. Om het nabij gelegen en
nog realistischer Birkenau (Brzezinka) te bezichtigen was echter de tijd te kort.

Tijdens de reis naar Warszawa de volgende dag volgden wij de westelijke route
via Czestochowa. De weg bestaat hier uit H banen, aangezien dit een belangrijke
verbinding vormt tussen Warszawa en het zware industriegebied met Katowice als
centrum. In Czestochowa werd de reis onderbroken door een bezoek aan het beroem
de Pauliner klooster (1382), een bedevaartsoord, met zijn schatkamer vol waar
devol goedsmeedwerk.
In Warszawa aangekomen lag het accent weer wat meer op het landbouwkundige
vlak, door de bezoeken aan de instituten aldaar. Door een aantal inleidingen
welke werden gehouden en de mogelijkheid om vele vragen te stellen, werden
tot nu toe niet-duidelijke facetten nader belicht, waardoor de studierich
tingen welke niet aan hun trekken waren gekomen dit alsnog konden compenseren.
Tijdens de ontvangst door de pro-rector prof.dr. Szujecki kwam o.a. naar voren
dat het aantal studenten voor 50% uit vrouwelijke studenten bestaat en dat er
d.m.v. een toelatingsexamen een selectie vooraf wordt toegepast waarbij onge
veer 2/3 wordt afgewezen. De studie is echter gratis terwijl iedere afgestu
deerde een baan krijgt toegewezen.
De vrije zaterdagmiddag kon helaas niet worden gebruikt voor de laatste inkopen,
aangezien sinds kort de winkels tijdens de eerste zaterdag van de maand zijn
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gesloten. Dit frustreerde menigeen danig.
Na bijna 14- dagen Polen was voor een ieder van ons naast het agrarische ook
het functioneren van het maatschappelijk en financieel gebeuren door persoon
lijke ervaringen en gesprekken enigszins duidelijk geworden.
De officiële koers van de Zloty was 7.M5 cent.
De niet-officiële of zwarte koers

2.22 cent.

De Polen kunnen de buitenlandse valuta op een P.K.O. tankrekening deponeren "
en sparen. In de PEWEX winkels (in O.Duitsland Intershops) kunnen ze voor dit
geld export of buitenlandse artikelen kopen. Wie niet of onvoldoende over
buitenlandse valuta beschikt kan "normaal" bijkopen op de vrije of zwarte
markt. Via de PEWEX winkels en de P.K.O. harkt de regering de buitenlandse
deviezen weer naar zich toe.
Hoewel het enthousiasme van de Poolse bevolking voor de regering Giërëk na
1970 niet verdwenen was, heerste er momenteel toch een zekere sociale onrust.
Dit m.b.t. de sterke waardevermindering van de Poolse munteenheid en de schaar
ste aan sommige soorten voedsel o.a. vlees.
Op zondagmiddag om kwart over drie vertrokken we van het Gdanska station
in Warszawa. Door de begeleiders was voordien een afscheidsbijeenkomst geor
ganiseerd, waar we onze dank konden uitspreken voor de zorg en moeite die zij
zich hadden getroost om het programma zo goed te organiseren en te laten verlopen.

Om 10.00 uur de volgende morgen arriveerden we weer in Utrecht, terugziend op
een vruchtbare excursie met een groep zeer enthousiaste deelnemers.
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HET LANDBOUWPROEFBEDRIJF TE SIELINKO
Dit is het proefbedrijf voor het gebied rond Poznan, een van de 39
provincies in Polen. De omvang van het bedrijf is 670 ha. Doelstelling is:
het overdragen van onderzoeksresultaten naar de praktijk en de adaptatie van
de resultaten in de praktijk. Het werk dat gedaan wordt kan worden onderver
deeld in onderzoek en praktijk.
Onderzoek
1.

35 ha van het land wordt gebruikt voor kleine veldproeven. Hierbij worden
de onderzoeksresultaten gecontroleerd voor de specifieke omstandigheden te
Poznan; ook worden enkele nieuwe proeven gedaan.

2.

Op velden van 50 ha worden de resultaten getoetst op praktijkschaal; tevens
wordt zaad vermeerderd van nieuwe variëteiten.

Twee verschillende bodemtypes doen zich voor op het bedrijf:
Complex A - de vruchtopvolging die hier wordt toegepast is:
hakvruchten - zomergraan - wintergraan/koolzaad.
Complex B - met vruchtopvolging:
hakvruchten - zomergraan/luzerne - luzerne - koolzaad - wintertarwe.
De grond is niet de allerbeste : 50% III, 25% IV, 20% V, 5% VI.
Bemest wordt met 350 kg NPK/ha en 300 kg stalmest.
Afdelingen die bij het onderzoek zijn betrokken zijn: agrotechniek, zootechniek,
economie, laboratorium, informatie en publikatie.
Praktijk
1.

Verschillende cursussen worden gegeven, om adviseurs op te leiden en om
de boeren te informeren.

2.

Er zijn 20 adviseurs verbonden aan het instituut. Zij werken voornamelijk
onder de 60.000 kleine boeren te Poznan (klein is +_ 7 ha). Doorspelen van
de resultaten naar de praktijk gebeurt
a) d.m.v. voorbeeldbedrijven. De boer volgt het advies op en krijgt in
ruil hiervoor zijn materiaal.
b) door gespecialiseerde bedrijven, waar nieuwe technieken worden uit
geprobeerd.
c) op produktieve bedrijven, waar de boeren kunnen kennismaken met de
nieuwe technieken.
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Na deze inleiding volgde een rondleiding. De varkens kregen we niet te zien
i.v.m. besmettingsgevaar. Wel gingen we langs de schapen, koeien en het machi
nepark. Genoemd moet worden een nieuw soort machine uit de USSR die bij het
oogsten van de mais deze scheidt in kolf en blad + steel. De kolven zijn be
stemd voor varkensvoer, het groen voor veevoer. Helaas lag de machine al een
beetje uit elkaar.
Ook zagen we onderweg nog hun hopaanplant. Sinds enkele jaren wordt hiermee
geëxperimenteerd.
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DE BOSBOUW IN POLEN
Inleiding

. . . .

Het was de bedoeling, dat de 2 bosbouwers van de groep een verslag moesten maken
van de 'bosbouw in Polen.
Daar de bosbouw echter

zeer summier aan de orde kwam, is over onze eigen indruk

ken vrij weinig te zeggen. Toch hebben we het één en ander neergeschreven. In
het eerste deel wordt de bosbouw in zijn algemeenheid behandeld. Het tweede deel
is een verslag van een paar excursiepunten.
De bosbouw in Polen
Aan het einde van de tweede wereldoorlog had Polen een bosareaal van 55 miljoen
ha (20.8% van de totale landoppervlakte), hetgeen toen ruim beneden het gemid
delde in Europa lag. Na de tweede wereldoorlog is hier verandering in gekomen.
Er is sindsdien zeer veel bos aangeplant/gezaaid op vooral woeste gronden en
op gronden waar landbouw onrendabel was. Ook mede door een bomen- en struikenaanplantaktie (200 milj. bomen en 220 milj. struiken), ter ere van het duizend
jarig bestaan van Polen, is het bosareaal nu zo'n 3.5 miljoen ha (27.3% van de
totale landoppervlakte). Hiervan is 77% staatsbos en het resterende oppervlak
is in andere handen (zie tabel).
Het huidige bosbestand heeft de volgende samenstelling:
A) Naaldhout : 82.3%, waaronder 72.6% grove den en lariks, 7.2% spar (picea),
2.5% abies en douglas.
B) Loofhout: 17.7%, waaronder 5.3% eik, es, iep, esdoorn en linde, 3.8% beuk,
0.5% haagbeuk, 4.1% berk en robinia, 3.4% els, 0.5% populier, esp en wilg.
De houtsoortenverdeling, zoals die in de Poolse bossen voorkomt, wordt als ken
merkend gezien voor de bossen van M. Europa.
Door de grootte van Polen en op grond van de daaruit voortvloeiende verschillen
in bodem, klimaat en hoogte, heeft men Polen verdeeld in 8 natuurlijke bosdistricten (zie figuur).
I

Baltic Region: tot 330 meter boven zee (mbz); 500-700 mm neerslag; gemid
delde temperatuur is 7.6°C. De voornaamste houtsoorten zijn: vnl. beuk in
menging met eik en/of grove den, of zelfs zuivere beukenopstanden.

II

Mazurian-Podlasie Region: tot 300 mbz.; 500-700 mm neerslag; gemiddelde
temperatuur is 5.7°C. De voornaamste houtsoorten zijn: spar (picea) in
. menging met grove den of met haagbeuk; ook veel grove den, zwarte els,
espen en beukenopstanden, al dan niet in menging.

Bosoppervlakte in Polen naar bezitsvorm.
(Stand op 31-7-1974 *)
Oppervlakte
in 1000 ha
I.

Aandeel in
procenten

Staatsbos
totaal

6 887,5

80,7

6 641,0

77,8

6 569,9

77,0

- Nationale parken

71,1

0,8

b) Resorterend onder het
beheer van anderen

246,5

2,9

1 651,2

19,3

9,0

0,1

119,7

1,3

1 522,5

17,9

8 538,7

100,0

hiervan:
a) onder beheer van
het Ministerie voor
bosbouw en houtverwerkende
industrie
- Staatsbosbeheer

II. Niet Staatsbos
totaal:
hiervan
a) Bossen van produktiecoöperaties
b) Gemeentelijke en gemeen
schappelijke bossen
c) Part. bosbezit
Totaal
st) Bron: Statistisches Jahrbuch 1975 (GUS).
III Great Poland and Pomorze Region: tot 220 mbz; 450-600 mm neerslag; gemiddel
de temperatuur is 7.6°C. De voornaamste houtsoorten zijn: grove den, al dan
niet in menging met eik; ook beuken-opstanden in menging met eik en zuivere
eik-opstanden.
IV

Mazowsze-Podlasie Region: tot 200 mbz;; 500-600 mm neerslag; gemiddelde tem
peratuur is 7.4°C. De voornaamste houtsoorten zijn: vnl. grove den-opstanden,
maar in het Zuid-Oosten ook in menging met eik of zelfs zuivere eik-opstanden;ten Zuiden van Warszawa komt een Poolse variëteit van de Europese lariks
voor.

V

Silesia Region: tot 500 mbz.; 550-700 mm neerslag; gemiddelde temperatuur
is 8.1°C. De voornaamste houtsoorten zijn: grove den in mencing met spar
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Kaart van de botanische gebieden en de bos gebieden in POLEN

Poolse landsgrenzen
Prov. grenzen van Staatsbosbeheer
Grenzen van botanische en bosgebieden
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(picea), eventueel nog met eik en beuk; ook beuk met eik- en haagbeuk met
eik-opstanden; ook zuivere eik en Poolse-lariks opstanden.
VI

Plateaus of Central Poland: tot 600 mbz.; 550-700 mm neerslag; gemiddelde
temperatuur is 7.6°C. De voornaamste houtsoorten zijn:
grove den met eik en soms met beuk en abies; deze streek is tevens de beste
groeiplaats voor de Poolse-lariks.

VII Sudety Region: van 500-1600 mbz.; 700-1500 mm neerslag; gemiddelde tempera
tuur is van 0.1°C (op 1600 mbz.) tot 9.0°C (op 500 mbz.).
De voornaamste boutsoorten zijn: spar (picea), beuk, abies en grove den;
ook lariks-opstanden (Sudeten-variëteit van de Europese-lariks).
VIII Karpaty Region: van 300-2500 rabz.; 700-1800 mm neerslag; gemiddelde tempe
ratuur is van -0.2°C (1800 mbz.) tot 8.0°C (300 mbz.).
De voornaamste houtsoorten zijn: spar (picea) overheerst verreweg; abies en
beuk met abies-opstanden liggen vooral in het centrale deel van de Karpaten
bergketen; in het Oosten vindt men vooral beuk en in de lagere delen grove
den.
Op het moment wordt aan een nog meer gedetailleerde classificatie gewerkt.
In de Poolse bosbouw is de houtproduktie-functie de belangrijkste en daarna
jacht, natuurbeheer en recreatie.
De houtproduktie wil men opvoeren door verschillende maatregelen. Voor.;een goede
bosverpleging en voor een betere benutting van het bos wordt een verdere .mecha
nisering en het gebruik van moderne technologie als onmisbaar gezien. Vooral aan
de mechanisatie van het zware boswerk wordt veel aandacht; geschonken. Het werk
dat ook buiten het bos gedaan kan worden., zal men ook zoveel mogelijk buiten het
bos doen. Buiten het bos zijn de werkomstandigheden beter (minder ongelukken!)
en de mechanisatie kan dan ook verder doorgevoerd worden.
Ook in de kwekerijen, in de oogst en het transport van hout ziet men een duide
lijke mechanisering en verbetering van technieken.
Om dit alles te kunnen bereiken, moeten de bosgebieden goed toegankelijk zijn.
Vandaar dat er zeer veel aandacht aan een goed wegennet (ontsluiting) wordt
besteed.
Als onderdeel van een betere ontsluiting van de bosgebieden, wordt ook het
stichten van bevolkingscentra (vooral voor mensen die werkzaam zijn in de bos
bouw) met goede voorzieningen op het gebied van handel, diensten en cultuur,
als essentieel gezien.
3
De produktie bedraagt 22.3 milj. m hout per jaar. Verder heeft men ook nog
grote opbrengsten (2 miljard zloty) uit de bosbijprodukten, zoals hars, vruchten,
paddestoelen, jacht en bijenteelt.

- 16 Gezien het belang van goed zaad en plantmateriaal, wordt er erg veel aandacht aan
de selectie en veredeling besteed. Men heeft daartoe 5800 ha zaadtuinen en M-.000
ha kwekerij in gebruik (als onderdeel van de staatsbossen). Om de jaarlijkse her
bebossingen van ca 50.000 ha te kunnen doorvoeren, heeft men een zaadgoed-program
opgesteld voor de staatsbossen. Piet zaaigoed wordt ook geëxporteerd.
De jacht en het natuurbeheer zijn ook erg goed georganiseerd. Polen is een van de
zeer weinige landen met een rijksinstelling zoals net RTN (Rijksinstituut voor .na
tuurbeheer).
De jacht neemt een belangrijke plaats in. De jacht levert vlees (ook voor de ex
port) en geld (voor het schieten van b.v. een hert) op. Voor het jagen op groot
wild moet men een examen afleggen. De jacht wordt in Polen, net zoals in Neder
land, bedreven door de meer gegoede lui (tenminste op groot wild). Verder orga
niseert het reisbureau "Orbis" jachtpartijen voor toeristen, als deze mensen een
behoorlijk bedrag willen neertellen.
Het belang van de recreatie is de laatste jaren steeds groter geworden.
Door de hoger wordende levensstandaard en meer vrije tijd is de behoefte om de
^'natuur" in te trekken, groter geworden. Daarom heeft men grote bosgordels rond
de grote steden aangelegd. De toegang tot de meeste bossen is echter wel gebonden
aan allerlei voorschriften. Van de staatsbossen is 32.6% gedeeltelijk of geheel
gesloten (voor de jacht en natuurbehoud).
De bosinrichting is in Polen al ver gevorderd. Hiervoor heeft men een speciale
rijksdienst, die zich bezighoudt met de inrichting en het opstellen van een be
heersplan. In zo'n beheersplan staan de uitgewerkte doelstellingen voor een perio
de van 10 jaar. Met behulp van zo!n beheersplan stelt men kortere beheersplannen
op, hetgeen uiteindelijk leidt tot een werkplan.
In Polen zijn vele onderzoeken gaande, waarvan.ik er twee noemen wil:
a) Men heeft een groot probleem bij de grove den. De groei van deze soort staat
na 20 jaar praktisch stil.

Naar de oorzaak wordt nog steeds onderzoek ver

richt. Door deze groeistop heeft men besloten de omloop terug te brengen van
100 jaar naar 60 jaar.
b) Onderzoek naar boderr.leven, vooral op de zeer jonge, ongerijpte gronden
(stuifzanden, polders).

HET ARBORETUM TE KORNIK
Op 25 augustus hebben we het arboretum te Kornik bezocht. Echter alvorens hier
door rondgeleid te worden, hebben we eerst nog een kijkje kunnen nemen in het
kasteel, waartoe het arboretum oorspronkelijk behoorde. Dit kasteel, dat reeds
in de 15e eeuw is gebouwd, en diverse malen is herbouwd, is eeuwenlang door tel
gen van het zeer edele en natuurminnende geslacht der Podotsky's bewoond.
De huidige inrichting moet een weergave zijn hoe deze mensen hier altijd gewoond
hebben. Me werden rondgeleid - op grote sloffen - door een lieftallige.Poolse
jongedame, die met een zekere schalksheid de legenden, die aan de verschillende
bezienswaardigheden verbonden waren, vertelde. Het meest in de smaak: viel toch
wel het verhaal van ;'de Witte Dame", die 's nachts uit de lijsten van het-schil
derij kroop om achter de niets vermoedende mannen aan te gaan. Ook de spiegel,
waar je - voorstaand - een immer in vervulling gaande wens kon doen, trok de
interesse van menig rondgeleide.
Het kasteel is in de vorige eeuw door de laatste afstammeling geschonken aan de
Akademie voor Kunsten en Cultuur, terwijl de tuin aan de Akademie voor Dendrolo
gie is overgedragen.
Stichter van het Arboretum en het daarin ook aanwezige Dendrologisqh Instituut
was Jan Driabinsky (1829-1880). Samen met zijn opvolger Wladyslaw Zamoyski
(1853-1924) heeft hij gemaakt, wat het arboretum nu is nl. het grootste.
(ca 50 ha) en meest beroemde arboretum van Polen. weer dan 3000 boomsoorten en
variëteiten uit de gehele wereld worden in dit arboretum.gevonden, De belang
rijkste factor voor het wel of niet gedijen van een soort blijkt ,de absoluut
minimum temperatuur te zijn, die in Kornik soms tot -30°C. kan dalen..
De inrichting van het park is voornamelijk gebaseerd op compositie van de soorten
ten opzichte van elkaar en niet zoals eveneens in veel arboreta gebeurd op grond
van geografische' herkomst of familie.
In het arboretum is ook een xylotheek (houtmuseum) en - zoals gezegd - een Insti
tuut gehuisvest.
De onderzoekstaken van het Instituut liggen vooral op het vlak van acclimatisatie,
genologische observatie, selectie en veredeling, genetisch onderzoek, fytopathologie en fysiologie. Het instituut onderhoudt contacten met diverse buitenlandse
instituten, voornamelijk voor uitwisselingen van zaad en plantmateriaal van
allerlei boomsoorten en -variëteiten.
Ook is er een kwekerij in het arboretum, gericht op de verkoop in binnen- en
buitenland. Toevalligerwijs hoorden we dat alle recent geplante bomen op de
proefbedrijven in Sielinko betrokken waren van deze kwekerij.
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Al met al was het voor de geïnteresseerden een leuk middagje, welke werd besloten
met een bezoekje aan een aantal "1000-jarige1' eiken in het bos te Rogalin in de
nabijheid van Kornik. Het indrukwekkende van deze relikwieën was enerzijds hun
leeftijd en anderzijds hoe met allerlei "boomchirurgische" ingrepen hun leeftijd
met enkele jaren getracht werd te verlengen.

DE TATRA
Op maandag 29 augustus stond een bezoek aan Zakopane en een wandeling door een
gedeelte van de Poolse Tatra op het program. Deze dag kan wel bestempeld worden
als een van de hoogtepunten van "twee weken Polen:'. De combinatie van mooi weer,
een prachtig panorama, lekker wandelen in de natuur en de mogelijkheid tot ver
pozing en uit,1even in kooplust te Zakopane stak de studenten en staf in goede
2
.
•
"
luim. De Tatra beslaat ca 800 km . Ongeveer 1/5 deel is gelegen xn Polen.
De rest ligt in Tsjecho-Slowakije. Sinds 195U is de Poolse Tatra Nationaal Park,
hetgeen inhoudt dat alle planten en dieren beschermd zijn. Dus kap van bomen en
de jacht is uit den boze. Vroeger heeft enorm veel kap plaatsgevonden ten be
houd van de mijnbouw en vooral de metalurgische industrie. Het oorspronkelijke
gemengde bos van beuk (Fagus sylvatica) en Fijnspar (Picea abies) in de zones
tot ca 1250 m.b.z. en het fijnsparbos tot 1600 m.b.z. zijn hierdoor volledig ver
dwenen. De schermfuncties van het bos (tegen lawines, windschade door de regel
matig optredende tyfonen, overstromingen) werden door dit oorspronkelijke bos
beter vervuld dan de later met alleen fijnspar aangeplante bossen. Voor deze
herbebossingen heeft men gebruik gemaakt van Oostenrijks zaad van fijnspar.
Deze herkomst geeft een snellere groei. De beuk is nu helemaal verdwenen. De na
tuurlijke rijkdom van het bos is hierdoor achteruitgegaan. Door de aanwezigheid
van een puur fijnsparbos is b.v. de van nature in het gemengde fijnspar-beukenbos voorkomende rode eekhoorn vrijwel verdwenen, terwijl de zwarte eekhoorn nu
veel talrijker is geworden.
Nadat we 's morgens in Zakopane (het toeristencentrum van Polen in zomer en
winter) hadden kunnen rondlopen, zijn we 's middags allereerst met een kabelbaan
de 1985 meter hoge Kasprowy Wierch opgegaan. Tijdens de "lift" kregen we een
korte uiteenzetting over de verschillende hoogte-zones die hier te onderscheiden
zijn.
Globaal kan de volgende zone-indeling gemaakt worden:
I

0 - 1000 m.b.z. : landbouwgronden

II 1000 - 1250 m.b.z. : oorspronkelijke mengbossen van beuk en fijnspar
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III

1250 - 1600 m.b.z. : fijnsparbossen

IV

1600 - Hh 1800 m.b.z. : zone waarbinnen bos- en boomgrens liggen;
zone met P. mugo (bergden) en Pinus cembra (alpenden); verspreid staande geaarde wilg en lijsterbes

V

j+1800 - 2300 m.b.z. : alpiene weiden

VI

>2300 m.b.z.

: rotsachtige zone met vrijwel alleen korstmossen
(rneer dan 300 soorten).

De in zone I bedreven private landbouw is kleinschalig en half-gemechaniseerd.
Het bostype in zone II is vrijwel geheel omgevormd tot zuiver fijnsparbos.
In zone III zagen we verschillende stormgaten ten gevolge van af en toe optre3
dende tyfonen (snelheid ca 150 km/uur). In 1968 was aldus 150.000 m hout gestre
ken. Opvallend was dat in de verschillende stormgaten de natuurlijke verjonging
met fijnspar vrij goed was.
P. cembra wordt hoofdzakelijk in de zone van 1600 - 1800 m.b.z. en dan verspreid
staand aangetroffen, terwijl de struikvormige P. mugo meer in aaneengesloten
bosjes aanwezig is. Opvallend was ook dat P. mugo de lagere zones (1250 - 1600
m.b.z.) was binnengedrongen daar waar door steenlawines het oorspronkelijk bos
(fijnspar) was weggeslagen.
De in zone V aanwezige alpenweiden werden voornamelijk begraasd door schapen.
Het tweede gedeelte van de middag bestond uit een wandeling naar het Morski Oko
(het Zwarte Meer). Dit gletsjermeer van 35 ha groot (860 m lang, 510 m breed,
max. 51 m diep, gem. temperatuur 4-,5°C) is het grootste en het mooiste van
alle van dit type voorkomende meertjes. Het meer is door verschillende toppen
ingesloten en volgens de toeristische folders is het door menig dichter bezongen
en is het voor verscheidene schilders een geliefd onderwerp geweest (en dat
konden we ons heel goed voorstellen).

,

- 20 IRRIGATIE IN POLEN
Tijdens ons bezoek aan de landbouwuniversiteit in Warszawa werd ook een bezoek
gebracht aan de afdeling Cultuurtechniek. Naast een, voor- de neesten weinig
zeggend, bezoek aan het laboratorium voor grond-mechanisch en hydrologisch onder
zoek werd door twee medewerkers het een en ander verteld over waterbeheer.
Door het sterk wisselend klimaat in Polen is zowel drainage als irrigatie nodig.
Momenteel wordt er 4 miljoen ha gedraineerd, waarvan drie miljoen ha door middel
van "sub-surface-drainage" (dus ondergrondse drainagebuizen van pvc of keramiek).
Vroeger werd grasland veelal door middel van greppels gedraineerd, tegenwoordig
veel meer m.b.v, ondergrondse buizen die in de zomer gebruikt kunnen worden voor
irrigatie. Het waterpeil in de afvoersloot is dan hoger dan de drainagebuizen
waardoor water van de sloot in de drainagebuizen stroomt en van daaruit in de
grond infiltreert.
Door deze gecombineerde drainage/irrigatiebuizen verkrijgt men een goed gecontro
leerde waterspiegel. Deze methode wordt ook in Nederland, op daarvoor geschikte
gronden, toegepast.
Voor de toekomst worden er momenteel reservoirs aangelegd met een totale capaci3
teit van 4 miljard m water. Deze hoeveelheid dient dan om
a) 1 miljoen ha grasland te irrigeren volgens boven beschreven methode;
b) 3 miljoen ha akkerbouwgronden te beregenen.
De Poolse planners hebben om de volgende redenen gekozen voor de relatief dure
beregening als methode van irrigatie:
1) Doordat het water in bekkens zal worden opgeslagen en vanwege de geacciden
teerdheid van het terrein is de enige mogelijke manier om water te vervoeren
door middel van pijpleidingen.
2) Omdat akkerbouw vaak in de hooglanden wordt bedreven moet het water worden op
gepompt en staat het dus al onder druk als het bij de boerderij aankomt.
3) Irrigatie is niet iedere zomer nodig, het is meer 'aanvullen van eventuele
vochttekorten'' dan primaire irrigatie. De installaties zijn dus maar af en
toe nodig.
4) Irrigatie m.b.v. greppels bemoeilijkt mechanisatie.
Hoewel bovenstaande argumenten zeker gelden moet men zich toch realiseren dat de
aanschaf van een beregeningsinstallatie een zeer kostbare zaak is die waarschijn
lijk alleen gedaan kan worden door de staatsbedrijven. Juist omdat irrigatie niet
elk jaar nodig is, zal het voor de kleine particuliere boeren zeer de vraag zijn
(hoewel hij niets voor het water hoeft te betalen) of de aanschaf van een dure
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installatie wel opweegt tegen de door droogte veroorzaakte opbrengstverminderingen.
Voor de toekomst is wel een eigen industrie gepland; op dit moment komen de in
stallaties nog uit Rusland en Joegoslavië.
Door gebrek aan tijd bleven vele vragen, met name over eventuele subsidies/
regelingen bij de aanschaf van installaties en over de preciese motieven om
voor beregening te kiezen, onbeantwoord.
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HET STAATSBEDRIJF BIEGANOWO

Ons eerste excursiedoel was het staatslandbouwbedrijf Bieganowo.
We werden welkom geheten door de directeur, de heer Paul sr., welke ons wat ver
telde over het bedrijf en vragen beantwoordde. Daarna werden we door zijn zoon
langs enkele delen van het bedrijf geleid. Onder meer werd een bezoek gebracht
aan enkele schaapskudden en hun behuizing, een mestveestal, een drogerij, een
kalkoenenteeltbedrijf, en aan de herten en de '!,wilde': zwijnen, die in de bossen
gehouden worden.
De totale grootte van het bedrijf is 7700 ha. Het bestond eerst uit 5 produktiecentra, maar dit aantal is teruggebracht tot drie, ter grootte van resp. 3000,
2000 en 2700 hectare. Uitbreiding vindt plaats door aankoop van grond van par
ticuliere boeren, die hun bedrijf beëindigen. Deze grond wordt alleen dan gekocht,
als deze voor het bedrijf gunstig ligt. Het afgelopen jaar was 200 hectare aan
gekocht.
Op het bedrijf zijn aanwezig:
- 7000 stuks grootvee, waaronder 2000 melkkoeien
- 13000 schapen
- 10000 varkens.
Voor dit vee worden 2500 ha voergewassen (luzerne en mais) verbouwd.
Tevens worden onder meer verbouwd
800 ha tarwe
4-00 ha rogge
600 ha gerst
400 - 500 ha gerst-havermengsel (hoge dz^oogteresistentie).
Verder worden verbouwd:
aardappelen, suikerbieten, koolzaad.
De tarwe is hoofdzakelijk bestemd voor de zaadvermeerdering, de rogge voor de
broodbakkerij. Het gersthavermengsel is bestemd voor veevoeders.
Omtrent de produktie werd het volgende verteld:
De vleesproduktie is 2500 ton per jaar;
de melkproduktie is

3000 kg/per koe per jaar;

de wolproduktie

50 ton

is

aardappelen

30 ton/ha

suikerbieten

35 ton/ha

koolzaad

2,5 ton/ha.

De produktie zal dit jaar echter wel lager zijn ten gevolge van de overvloedige
regenval in de zomermaanden.
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In totaal werken 1100 mensen op het bedrijf, waarvan onder meer 430 als veeverzorger, 112 in sociale taken en opleidingen, 38 als bewaker, 14 als jager en
400 werkzaam in de akkerbouw.

v

Tevens heeft het bedrijf twee spiritusfabrieken, een drogerij en een voermengerij.
De winst van het afgelopen jaar (96 miljoen zt.) werd als volgt verdeeld:
36 miljoen was bestemd voor de medewerkers van het bedrijf in de zin van uitke
ringen en opleidingen;
30 miljoen werd geïnvesteerd in machines en gebouwen;
30 miljoen werd uitbetaald aan de staat.
Na de oorlog is de veestapel vooral m.b.v. uit Nederland geïmporteerd rundvee weer
opgebouwd. Nu worden ook veel Canadese rassen ingevoerd. De koeien staan continu
op stal (geen loopstal).
De weilanden worden hoofdzakelijk gebruikt voor de schapenhouderij. Deze schapen
houderij is primair gericht op de wolproduktie. De wolopbrengst is ongeveer 8 kg
per schaap per jaar. De twee rassen die men kent zijn: Merinos Polski (4500 ooien)
en Anglo Merinos (2000 ooien).
De drogerij, die we hebben bezocht wordt gebruikt voor de meest uiteenlopende
Produkten. Naast graan worden ook gedroogd: luzerne, mais(stengels), gras, aard
appelen, bieten. Het produkt is grof meel, dat gemengd wordt en als veevoer dient.
Het gebruik van het droogproces in een zo breed terrein is mogelijk door de lage
energiekosten (steenkool).
Mechanisatie
Op het bedrijf was een machinepark aanwezig dat grote overeenkomst vertoont met
een machinepark van een Westers grootbedrijf: grote machines als tractoren, grond
bewerkingswerktuigen (8 schaarploegen), maaidorsers, maisoogstmachines, bieten
rooiers. De tractordichtheid was een op 35 ha.
Dit stelt de grote personeelsbezetting echter wel in een vreemd licht.
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DE GODSDIENST IN POLEN
Aandacht voor religieuze zaken is tijdens een landbouwkundige excursie niet van
zelfsprekend. De mogelijkheid tot kerkgang bleek er aan het eind van onze eerste
zondag in Polen dan ook bij ingeschoten te zijn. De tweede zondag was de dag van
vertrek en voor velen was het moeilijk na de laatste nachtelijke uitspattingen in
Warszawa de weg naar een van de kerken nog te vinden.
De godsdienst bleek zowel voor de Polen als voor onze groep een heet hangijzer te
zijn. Het verzoek, van de heer Czerwinski om tijdens het gesprek met de rector
geen vragen van religieuze aard te stellen stichtte zelfs enige verwarring in de
groep.
Dankzij bezoeken aan Poolse geestelijken en leken en gesprekken op straat en in
bars, restaurants etc. en met de gidsen werd toch enigszins een indruk van de
godsdienstsituatie verkregen.
Polen is voor ongeveer 80% Katholiek, hiervan getuigde ook het grote aantal
kathedralen dat we tegenkwamen. De diensten werden druk bezocht en daar tuSsen
door kwamen veel mensen in de kerk bidden. De Poolse kardinaal Wyszynski

is

ook in West-Europa bekend vanwege zijn aanhoudend verzet tegen de regering.
Voor deze houding heeft hij o.a. enige jaren in de gevangenis moeten doorbrengen.
De verhouding tussen de staat en de RK kerk is nu in een soort verdrag geregeld.
Naast de Katholieke kerk zijn er ook Protestantse kerken: Baptisten, Lutherse,
Anglicaanse en Pinkstergemeentes hebben enige duizenden leden. De Protestantse
kerken stellen zich loyaler op tegenover de overheid dan de Katholieke kerk dit
doet.
Behalve Christenen wonen er in Polen ook nog Joden. Heer nog dan de Polen zelf
hebben zij tijdens de tweede wereldoorlog onder de nazibezetting geleden. De
Joodse bevolkingsgroep werd in de concentratiekampen gedecimeerd. Na de oorlog
vestigden de. overlevenden hun hoop op een realiteit wordende eigen land: Israël.
Ook uit Polen zijn er Joden naar Israël geëmigreerd. De Poolse Christenen trekken
zich het de Joden aangedane leed erg aan en sommigen proberen nu ook de kloof
tussen Joden en Christenen te overbruggen. De Poolse regering onderhoudt echter
met Israël geen officiële betrekkingen. Veel waardering hadden de Christenen
daarom voor de steun van de Nederlandse regering aan Israël.
De Poolse burger heeft de vrijheid om gelovig te zijn. Men loopt geen persoonlijk
gevaar als men lid wordt van de kerk van zijn keuze.
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Zo was het ook mogelijk dat we in Warszawa de enige bijbelwinkel van heel OostEuropa aantroffen: een winkel voor 350 miljoen mensen. In deze winkel lag een
groot aantal Engelse bijbels. Alleen jamir.er dat zo weinig Polen de Engelse taal
beheersen. Aan bijbels in het Pools is een groot gebrek: één van de gevolgen van
de regeringspolitiek.
De regering en het door haar gevoerde beleid zijn namelijk uitgesproken atheïs
tisch, de uitpuilende kerkgebouwen ten spijt.
De volgende punten en gevolgen van dit beleid getuigen hiervan:
- EenvChristen wil, om geloofsredenen, geen lid van de communistische partij
worden. Hierdoor zijn hogere maatschappelijke functies niet bereikbaar.
- Het is verboden je levensovertuiging uit te dragen door b.v. het verspreiden
van folders en tijdschriften. Aankondigingen van bijeenkomsten (mondeling of
via affiches) mogen alleen binnen de kerkgebouwen gedaan worden.
- Het bouwen van kerken is officieel wel toegestaan, maar wordt in de praktijk
door allerlei maatregelen tegengewerkt.
- Christelijke boeken worden niet gedrukt. Bijbels in een veel te kleine oplage.
De kerk moet vaak zelf voor papier zorgen en is hiervoor dan weer afhankelijk
van hulp uit het Westen.
- Christelijke lectuur uit het buitenland mag niet worden ingevoerd.
- De kerk mag zich niet met zending bezighouden en kan ook geloofsgenoten in
andere landen niet materieel ondersteunen.
Behalve deze passieve tegenwerking van het Christelijk geloven wordt er b.v. op:
de scholen en in het leger een actieve atheïstische propaganda gemaakt.
In feite is de situatie minder rooskleurig dan het zich op het eerste gezicht laat
aanzien. Er is vrijheid van geloven, maar niet van geloofsuiting. Christenen wor
den getolereerd maar tegelijkertijd ook gediscrimineerd. De geestelijke behoef
ten van de Christenen - de grootste bevolkingsgroep - worden niet volledig erkend.
Ondanks de tegenwerking door de staat bloeit de kerk in Oost-Europa. De Katholie
ke kerk vormt in Polen een machtsblok waar de regering wel rekening mee moet
houden. De laatste tijd is er dan ook sprake van een versoepeling in de houding
van de autoriteiten. De toestand van een normale vrijheid van geloven zoals we
die in Nederland kennen is nog erg ver weg. Voor onze Poolse vrienden een pijn
lijke zaak.
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DE TUINBOUW IN POLEN EN HET BEDRIJF NARAMOWICE
De drie belangrijkste takken van de Poolse tuinbouw zijn, de fruitteelt, de groen
teteelt en de bloementeelt.
De Poolse fruitteelt is voornamelijk gevestigd ten zuid-oosten van de lijn .
Warszawa-Lodz. Na de tweede wereldoorlog was de fruitvoorziening slecht. De produktie lag op ongeveer 15 kg per hoofd. (In Nederland 1974/1975 is dat .+ 100 kg).
Het huidige produktieniveau ligt op ongeveer 50. kr per hoofd. De lage produktie
was te wijten aan de oorlog, maar ook aan de zeer strenge winter van 1939/1940, .
O
met temperaturen van -40 C.
Van de ongeveer 1,5 miljoen ton fruit wordt ruim de helft ingenomen door de appelproduktie. Na de oorlog was het beurtjareneffeet een zeer groot probleem. Zo was
de produktie in 1952 slechts 20% van die in 1951. Door eén verbetering van het
rassensortiment, met een groter aandeel aan Golden Delicious, een: ras-dat erggelijkmatig draagt, en een verbetering van het onderhoud in de boomgaard is hët
beurtjarenprobleem tot een aanvaardbaar niveau teruggedrongen.
Zowel de peer als de pruim leveren jaarlijks een produktie van een kleine 200.000
ton. Van het kleinfruit is de aardbei met een produktie van 110.000 ton verreweg
het belangrijkste. Polen is hiermee de grootste Europese aardbeiproducent met
veel uitvoer, o.a. naar Nederland i.v.m. jamproduktie. Het land heeft een uiter
mate geschikt klimaat voor de aardbeitëelt. Het is net warm genoeg voor de aardbei,
maar te koud voor de belangrijkste vektor van de aardbeivirus. Ook het arbeids
intensieve karakter van deze teelt past in een land met lage arbeidslonen.

: -

Dé totale produktie van groenten in Polen is vrij hoog (4 miljoen ton per jaar).
Een probleem is de vrij slechte verdeling over het jaar, met een piek in dç late
zomer en de herfst en het vrij eenzijdige sortinent, dat voor 40%.uit koolsoorten
bestaat. Het areaal is 250.000 ha groot. Hiervan is S5% in handen van privetuinders.
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is laag (40% kleiner dan 2 ha). De grootste produktiecentra zijn rond de grote steden zoals Warszawa en Poznan.
Naast uien zijn wortelen en.bieten elk met een produktie van 400.000 ton de belang
rijkste tuinbouwgewassen. Tomaten en komkommers van de open grond.hebben met
350.000 ton elk ook een belangrijk aandeel in de totale groentenproduktie.
Het totale areaal aan kassen is 500 hai -Hiervan wordt 60% voor de groentenproduktie
gebruikt. Van het totale glasareaal is 70% in handen van privetuinders, met een
2

bedrijfsgrootte overwegend tussen 100 en: 400 m . De staatsbedrijven hebben een
gemiddelde glasoppervlakte van ongeveer 6 ha.
Tomaten en komkommers zijn de belangrijkste glasprodukten. De totale ,produktie is
slechts 30.000 ton. De glasgroenten moeten dus gezien v?orden als relatief luxe
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dure produkten. Een paardeland als Polen is uitermate geschikt voor de produktie
van champignons. Je mag aannemen dat er voldoende paardemest voorhanden is.
De produktie van champignons is gestegen van 200 ton in 1955 tot 3000 ton in 1975.
Het totale areaal met bloementeelt is circa 10.0C0 ha, waarvan 170 onder glas.
Dit levert een produktie van 16 bloemen per hoofd, wat laag genoemd mag worden.
De produktie is zeer sterk gericht op speciale gelegenheden, zoals moederdag,
Allerheiligen op 1 november en de zogenaamde naamdagen, zoals Kazimir op 4 maart
en Sofia op 15 mei. De anjer is met 65% van de glasproduktie verreweg de belang
rijkste snijbloem. Van potplanten zijn de chrysant (30%) en de cyclaam (25%) de
favorieten. Rozen en anjers zijn in de open grond de belangrijkste snijbloemen.
Poolse producenten zijn vrij hun produkten af te zetten waar zij willen. Veel
groente en fruit wordt afgezet op markten en in particuliere winkels. Daarnaast
wordt veel afgezet aan staatsfabrieken die zorgen voor de verwerking of het
invriezen en de afzet. Een belangrijke afnemer is de tuinbouwinkoopcoöperatie
(C.S.O.) die 1000 permanente en 2000 tijdelijke (in de zomer en het najaar)
verzamelpunten voor groenten en fruit beheert. Elke afdeling van de C.S.O. heeft
de verantwoordelijkheid van de distributie in haar gebied. Daarnaast heeft een
afdeling ook een voorlichtende taak. Particulieren spelen slechts een zeer geringe
rol in de groothandel.
Ten behoeve van de export van verse als verwerkte tuinbouwprodukten bestaat er
een staatsorganisatie Hortex. De totale exportvaarde aan groenten en fruit be- ""
draagt ongeveer 50 miljoen bij een import van circa 58 miljoen dollar.
Het staatsbedrijf Naramowice is in totaal 30C0 .ha groot. Dit areaal is verspreid
over 10 kleinere bedrijfseenheden, die allen

rond Poznan liggen. De fruitteelt

vormt met een areaal van 1000 ha een zeer belangrijke pijler van het bedrijf.
Er worden voornamelijk appels, peren, pruimen en kersen geteeld. De laatste jaren
is vooral de aanplant van nieuwe kersenbomen vrij aanzienlijk geweest. Dit onder
invloed van de sterk stijgende vraag. Voor de komende jaren wordt.een uitbrei
ding van het fruitareaal beoogd van in totaal 500 ha.
De groenteteelt in de volle grond betreft een breed assortiment van kruiden,
knolgewassen en bladgroenten. In totaal wordt hiermee 300 ha beteeld. Een groot
deel van de opbrengst wordt in de drooginstallaties van het bedrijf gedroogd
en verwerkt tot concentraten.
Op het gehele bedrijf bedraagt het totale oppervlak aan kasteelten 21 ha. Naast
de teelt van komkommers en tomaten, wordt 40% van het glasareaal gebruikt voor
de teelt van snijbloemen en potplanten.
De kassen zijn allen van Nederlandse.makelij (Venlo-type).
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Voor de komende 2 jaar staat een uitbreiding van 12 ha op het programma, en een
totaal glasoppervlak van 60 ha. is het (voorlopige) einddoel.
Het resterende deel van het totale areaçtl wordt gebruikt als weideland voor 1200
koeien, en bebouwd met veevoedergewassen.
Voor de glasteelten, op tabletten en de potplantenteelt, is een speciale substraat
bereidingsafdeling aanwezig.

Hier wordt diepgevroren veen uit N. Polen vermengd -

met de bast vai> dennenbomen én met kalk op de gewenste PH gebracht:. In totaal wordt
3
er 20.000 m substraat per jaar verbruikt.
Bij de jaarrondteelt van chrysanten wordt gebruik gemaakt van de variëteiten
Perfection en Balcombe. De teelt vindt plaats op verhoogde tabletten, bij een
dag-nacht temperatuurregiem van 16° - 14°C.
Het bedrijf kweekt zelf het plantmateriaal op en levert tevens jonge planten aan
particuliere bedrijven in de omgeving. Bij de chysantenteelt kent men nauwelijks
ziekteproblemen; witte roest komt hier niet voor, en alleen tegen meeldauw wordt
preventief gespoten.
In de anjerteelt heeft men evenals in Nederland grote problemen met Fusorium en
ook met Verticillium. De verschillende geteelde variëteiten zijn allen van
Nederlandse herkomst.
In de rozenkas waren de struiken net teruggesnoeid, om half oktober een gelijk
matige oogst te krijgen. Rond die tijd worden de beste prijzen verwacht. De hier
geteelde rassen waren Baccara,. Ilona, Carina en Saria.
Voor de stooktomatenteelt werd gebruik gemaakt van het cultiver Riverdam. De jonge
planten worden hier nog geënt op fusarium resistente onderstam. Doordat het be
drijf in de buurt van een electriciteitcentrale staat, kan men beschikken over
afvalwater voor de verwarming. Doordat er niet op het bedrijf zelf gestookt wordt,
ontbreekt de mogelijkheid om koolzuur te doseren. Hier wordt ook niet op een an2
dere wijze in voorzien. Ieder jaar wordt er 10 - 20 kg/m stalmest door de grond
gewerkt en aanvullend nog kunstmest gegeven volgens de groridanalyse-gegévëns.
2

De tomatenopbrengst is gemiddeld slechts 12 kg/m /jaar, hetgeen nog niet de helft
is van wat er in Nederland wordt gehaald.
De produktafzet vindt plaats door middel van directe verkoop vanaf het bedrijf en
m.b.v. tuinbouwcoöperaties. Bovendien wordt een klein deel van de bloemen geëxpor
teerd naar West-Duitsland, Zweden, DDR, Tsjechoslowakije en Hongarije.
Op het kombinat werkt in totaal 1500 man personeel. De gemiddelde leeftijd van de
werknemers is 24 jaar. Personeel dat langer dan 2 jaar in dienst van het bedrijf
is komt in aanmerking voor een gratis bedrijfswoning. Zeventig % van alle werkne
mers woont in dergelijke bêdrijfsflats en maakt ook gebruik van de mogelijkheid
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Maast een achturige werkdag van maandag tôt en met vrijdag, wordt er op zaterdag
nog 6 uur gewerkt. Het personeel krijgt 20 - 26 vakantiedagen per jaar en.kan
in die tijd gratis gebruik maken van de bedrijfsvakantiehuizen.
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Het inkomen van dë werknemers varieert van M-OOO - bOOO Zloty per maand.
Aan het eind van het jaar wordt, afhankelijk van het bedrijfsresultaat, een
premie uitgekeerd, dié tot 100% van het maandloon kan 'bedragen.
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ENIGE GEOLOGISCHE EN BODEMKUNDIGE GEGEVENS OVER POLEN
1. Geologie en geomorfologie
Evenals in de andere landen die noordelijker liggen dan 50° NB, hebben
de Pleistocene ijstijden ook in Polen duidelijk hun stempel gedrukt op het uiter
lijk van het huidige landschap en veel van het oudere Tertiaire landschap ver
bloemd.
Dit oudere Poolse landschap heeft in grote trekken de volgende ontwikkeling door
gemaakt. Reeds in het Precambrium hebben sterke tektonische bewegingen gebergten
gevormd, die in de loop der tijd volledig weer zijn afgevlakt tot schilden en nu
grote plateaus vormen, zoals hier het Oosteuropese platvorm, dat samenhangt met
het Noordse schild. Het N.O. van Polen is aan de rand van dit plateau gelegen en
het Mazurische merengebied en het Platform van Lublin zijn een onderdeel ervan.
Latere gebergtevormingen vonden plaats in het Palaeozoicum, het Siluur (Caledonische orogenese) en het Carboon (Hercynische orogenese). Het vegolg van een en
ander was o.a. het nu sterk geërodeerde en versneden Sudetengebergte in het Z.W.
Het centrale deel van Polen wordt gevormd door een Mesozoisch platform, waarop
in N.W. - Z.O. richting zwakke anti- en synclinalen lopen. Vooraf echter zijn in
Trias, Jura en Krijt nog gesteenten gevormd die ook deze tektonische fase hebben
meegemaakt en die nu in Zuid-Polen dagzomen.
De Karpaten zijn het resultaat van de Alpiene orogenese. De randgebieden van de
Karpaten bestaan in Polen uit zandsteen en flysch, het centrale deel uit Kwartsieten en vulkanische gesteenten.
In het Tertiair zijn op het aldus gevormde landschap sedimenten afgezet, die een
tropische bodemvorming hebben doorgemaakt. In het Pleistoceen heeft het ijs dit
weer grotendeels opgeruimd; de resten ervan worden nog teruggevonden in de keileem.
De Tertiaire afdekking maskeerde het relief van de oudere structuren.
Gedurende het Kwartair ontstonden er neo-tektonische en glacio-isostatische bewegingen, wat verschillende fasen in erosie en afvlakking tot gevolg had.
In Polen onderscheidt men drie glaciale perioden (fig. 1):
1. Het Zuid-Poolse glaciaal (Mindel), waarin net ijs geheel Polen tot aan de
Karpaten en Sudeten bedekte;
2. Het Midden-Poolse glaciaal (Riss), waarin het ijs minder ver kwam;
3. Het Noord-Poolse glaciaal (Würm), waarin het ijs alleen het Noorden bedekte.
Ten Zuiden ervan ontstonden in periglaciale omstandigheden loessafzettingen. Ook fluvioglaciale en fluviatiele sedimentatie vond plaats, evenals
solifluktie. O.W. lopende morene ruggen zijn de overblijfselen van de verschil
lende stadia in de ijsbewegingen. Ten Zuiden van het ijs zijn verschillende oer
stroombeddingen aanwezig, o.a. de Warszawa-Berlijn vallei.
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Fig. 1: Geologie-Kwartair
mariene afzettingen

Pradolina's
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alluviale en meerafzettingen
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drift afzettingen; Würm
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idem; Riss
idem; Mindel
eindmorene
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fl'uvioglaciale afzettingen
lacustriene afzettingen
loess
afzettingen, ouder dan Kwartair

B. Warszawa-Berlijri
C. Glogow-Baruth
maximale omvang Würm
•

idem Riss
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idem Mindel
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Talrijk zijn de eolische afzettingen.
Veel vorstverschijnselen, zoals t.g.v. permafrost en kryoturbatie zijn nu nog
in de bodems terug te vinden.
De glaciatie die Polen drie keer ondergaan heeft, heeft voor een groot deel de
geomorfologie van het land bepaald, zowel door de talrijke afzettingen uit vooral
de laatste en voorlaatste ijstijd, alsook door de erosiedalen in de bergen maar
ook in het morenengebied. Ook veel bodemtypen zijn ontstaan in moedermateriaal
dat van glaciale ouderdom is : morenenmateriaal (zand tot klei of leem, met ver
schillende gehalten aan lutum en met meer of minder stenen), rivierterrasmateriaal
(meestal zand, grof zand of grind) en eolisch materiaal (löss).
De aard van het moedermateriaal en het daarin ontwikkelde bodemprofiel bepalen,
met de terreinligging of het relief en de klimatologische omstandigheden, de ge
schiktheid voor landbouw.
In de jonste tijd van het Kwartair, het Holoceen, is er geologisch ge
zien veel minder gebeurd. Vorming van nieuw moedermateriaal (sedimentatie) heeft
alleen plaatsgevonden door rivieren en door de zee vanuit de kust. In natte ter
reinen is nieuw organisch moedermateriaal opgehoopt als gevolg van veengroei.
Bodemkundig is er wel veel gebeurd, omdat pas na de laatste ijstijd de meeste
bodemtypen gevormd zijn. Later heeft de mens op veel plaatsen de ontwikkeling van
de verschillende bodems onder natuurlijke omstandigheden min of meer stopgezet
door de grond voor landbouw in gebruik te nemen. Bodemerosie in hellende gebieden
is hiervan vaak het gevolg geweest.
2. Bodemklassifikatie
De Poolse bodemklassifikatie kent de volgende taxonomische eenheden:
afdeling (section), klasse (class), type, subtype, geslacht (genus), soort (specùs)
en variant (variety).
Op het hoogste niveau, afdeling, vindt onderscheid plaats op basis van mate van
ontwikkeling:
a. slecht ontwikkelde en onontwikkelde bodems,
b. tamelijk goed en goed ontwikkelde bodems en
c. antropogeen veranderde en beïnvloede bodems.
Binnen de afdeling worden diverse klassen onderscheiden op grond van biologische,
fysische en chemische eigenschappen van het bodemmateriaal.
Het onderscheid binnen de klasse, type, geschiedt op grond van bodemhorizonten,
ontstaan door bodernvormende processen. Het bodemtype vormt de basis van het sys
teem. Het subtype wordt onderscheiden naar de mate, waarin de bodernvormende pro
cessen de bodemhorizonten hebben gevormd.
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Fig. 2 '• Bodemkaart
Rendzina's
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Het geslacht vindt zijn onderverdeling in de geolo�ische oorsprong van het moeder
materiaal of de bedrock.

Het geslacht wordt onderscheiden in soorte� op grond van de grametometrische

samenstelling van de bodemhorizonten.
Het soort wordt verder onderverdeeld ir. varü,-1-::ten op basis van kleinere verschil
len zoals dikte, humusgehalte, vochtighei0. etc. Locaal vindt onderscheid plaats

op grond van bodemgebruik- en behandeling.

De hydromorfe gronden zijn al op klasseniveau onderverdeeld, al naar gelang de
aard en de duidelijkheid van de hydromorfe kenmerken.

Wanneer de hydromorfe kenmerken overheerst worden door andere duidelijke eigen

schappen, vindt onderscheid plaats op subtype-niveau.
Fig. 2 is een sterk vereenvoudigde bodemkaart.

In de nieuwste Poolse bodemkartering wordt sterk de nadruk gelegd op bodemgeschikt
heid ( zie bij 3: landclassificatie).
3. Landclassificatie
Bij de landclassificatie in Polen neemt men de volgende factoren in

overweging:

a. bodemtype met zijn fysische en chemische eieenschappe�

b. de geomorfologische ligging en het klimaat

c. de z.g. soil valuation class. Hierbinnen worrien gronde:1 onderscheiden op basis

van verschil in produktivitei t en gebruil-':si�ogelijkh,�id, de potentiële gebruiks

waarde, afgezien van klimaat etc.

De diverse klassen zijn;

I

II

Uitmuntend bouwland
Zeer goed bouwland

III a,b

Matig goed bouwland

IV

a,b

VI

Zeer slecht bouwland.

V

Matig slecht bouwland

Slecht bouwland

Op dezelfde wijze wordt permanent grasland onderverdeeld in 6 klassen.

E.e.a. op grond van verschillen in vochthuishouding, in samenstelling van het gras,
in droogtegevoeligheid, in kwaliteit van het hooi en in kwantiteit.

De verdeling van bodems onder bos in diverse klassen is gebaseerd O? fysiogr-afische
eenheden, bodemkwaliteit en samenstelling van de vegetatie.

Uit de onder a, b en c genoemde gegevens worden z.g. complexes of agricultural
usefulness gevormd.
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Fig. 3. geeft de verschillende :'complexes of agricultural usefulness;' met daarbij
de bodems die in de verschillende klassen vallen.
(Gegevens overgenomen uit het Verslag van de bodemkundige excursie naar Polen
26 juni - 8 juli 1972 door R.H. Roldaan. Afd. Bodemkunde en Geologie LH 1973,
aangevuld met andere gegevens en indrukken tijdens deze excursie).
Tijdens de excursie was goed te zien dat de omgeving van Poznân bestaat
uit een jong glaciaal landschap (Würm) : zwak golvend, niet heuvels en laagten,
en met enkele opvallende eindmorenen. De bodems in de omgeving van Poznan bestaan
overwegend uit lemig zand en keileem, die in het algemeen behoren tot pseudopodzolachtige en bruine uitgeloogde gronden. Deze gronden worden veelal geclassi
ficeerd als rogge-aardappelland met hoge produktiviteit (tarwe-roggeland) en als
rogge-aardappelland van matige kwaliteit.
Verder naar het Zuiden wordt de glaciale geomorfologie steeds minder
duidelijk, samenhangend met de drie Ijstijden die Polen gekend heeft. Ten Zuiden
van Wroclaw begint het bergachtige gebied, dat een totaal ander landschapsbeeld
geeft als het morenenlandschap. Tussen Wroclaw en de bergen bij de Tsjechoslowaakse
grens komt een lössgordel voor. In de löss zijn diverse bodemtypes ontwikkeld,
terwijl er ook zwarte aarden (chernozems) voorkomen. Hier liggen gronden van het
tarweland van matige tot hoge kwaliteit.
Van Wroclaw naar Krakow rijdt men aan de rand van het gebergte. Van de
bergen kregen we een goede indruk tijdens de rit van Krakow naar Zakopane en terug,
en vooral tijdens de beide tochten bij Zakopane. De gronden in de bergen zijn
overwegend verweringsgronden uit niet-kalkhoudende gesteeinten, waar de dikte van
de gronden afhankelijk is van de steilheid van de hellingen en de duur van het
agrarisch grondgebruik. Het zijn gronden die geclassificeerd worden als het haveraardappel- en haver-groenvoederland in bergachtig gebied. Hier zagen we op gunstig
gelegen hellingen (evenals elders in Polen) de smalle en lange percelen die keu
rig op de hellingen lagen om de erosie zo gering mogelijk te doen zijn. Ondanks
het intensieve gebruik door de boeren blijft de landbouw hier altijd moeilijk,
samenhangend met het boeren in een bergachtig gebied. De bosbouw zou er beter
op zijn plaats zijn; boven de boomgrens is dit uiteraard niet meer mogelijk.
Tijdens de tocht per kabelbaan kon een goede indruk verkregen worden van de ver
schillende vegetatiegordels die veranderen met de hoogteligging.
Van Krakow naar Warszawa verlaat men het bergachtige gebied en wordt
het landschap voor een groot deel bepaald door kalksteen uit de Jura- en Krijtperioden en door verschillende afzettingen uit het Tertiair. Warszawa, gelegen
langs het grote oerstroomdal van de Wisla (Weichsel), ligt ook weer in een gla
ciaal gebied, maar in tegenstelling tot Poznan van een eerdere ijstijd (Riss).
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HET INSTITUUT VOOR RASSENONDERZOEK IN SLUPIA WIELKA
Een van de hoogtepunten van de excursie was wel het bezoek aan het
instituut voor rassenonderzoek. Dit instituut dateert van 1965, en heeft tot taak
rassen te registreren en de cultuurwaarde ervan te onderzoeken. Haar werkterrein
omvat alle cultuurgewassen uitgezonderd de fruitsoorten.
In Slupia werken 180 mensen. Ze wonen rondom het instituut en hebben de beschik
king over vele culturele en maatschappelijke voorzieningen.
Op zeer heldere wijze werd uitgelegd hoe het rassenonderzoek in Polen is georga
niseerd. Een veredelaar test zijn veelbelovende plantrnateriaal enkele seizoenen
en meldt het dan aan bij een commissie. Deze neemt het aspirant-ras op in een
onderzoek naar de cultuurwaarde en voor registratie. Het onderzoek naar de cul
tuurwaarde vindt plaats op 84- stations verspreid over Polen. Dit vanwege de bodem
en klimatologische verschillen. De meeste proeven betreffen de cultuurwaarde in
het algemeen, enkele trials echter een bepaalde eigenschap (b.v. eiwitgehalte of
resistentie). Parallel worden op 5 proefstations de rassen botanisch beschreven
en vergeleken met alle bestaande rassen van de betreffende cultuursoort. Daar kijkt
men of het materiaal wel werkelijk nieuw (=origineel) is, onderscheidbaar van
alle bestaande rassen is en of het genetisch voldoende zuiver is (geen grote
genetische variatie). Als dit onderzoek positief uitvalt wordt het nieuwe ras in
een register opgenomen. De rassen in dit Register genieten wettelijke bescherming
(te vergelijken met auteursrechten).
De gegevens van veld- en laboratoriumonderzoek worden net een indrukwekkende com
puter verwerkt. Wanneer de cultuurwaarde van het nieuwe ras hoger is dan die van
de andere rassen, wordt het ras behalve in het Register ook opgenomen in een lijst
van aanbeveling: de Rassenlijst. Deze lijst bevat dus de beste rassen voor ver
schillende regio's van Polen. OD deze lijst kernen ook buitenlandse (o.a. Neder
landse) rassen voor.
De buitenlandse kwekers verkopen namelijk zaaizaad aan Polen of geven een Poolse
zaadteler licentie hun rassen te vermeerderen. Het instituut coördineert het onder
zoek en verzorgt de voorlichting. Een eigen drukkerij publiceert de resultaten voor
wetenschappers, landbouw-voorlichters en boeren in nieuwsbulletins, beschrijvende
rassenlijsten etc. Sinds 2 jaar bouwt men een voorlichtingssysteem op, waarbij de
boer een formulier met gegevens en wensen invult. Het instituut geeft dan via de
computer advies welke rassen hij het beste kan verbouwen. Opvallend is de samen
bundeling van de gewassen onder een instituut.
Aan het eind van het bezoek was de indruk gevestigd dat het Poolse rassenonderzoek
efficiënt en degelijk wordt georganiseerd.
De directeur heeft zich bereid verklaard om Wageningse studenten voor een praktijk
stage op het instituut te ontvangen.
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ALGEMENE INDRUKKEN.EK HUISHOUDWETENSCHAPPEN
Inhoud: I-

verzorging van de groep
-

II

vervoer
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lichamelijk en geestelijk welbevinden
vertier1, contact met de Polep

indrukken van het niveau en de wijze van de huishoudelijke verzorging
van de Polen
- statistieken

III Home Economics in Polen
I

Verzorging van de groep
Vervoer ; De reis naar en van Polen werd gemaakt per trein. Dit gebeurde snel en
efficiënt en redelijk comfortabel. Hinderlijk waren de grenscontroles , die" allen
's nachts plaatsvonden. In Polen hadden we de beschikking over een bus van de
Akademia Rolnicza van Warszawa. Met eigen chauffeur, die ons overal en soms meer
dan dat,, heen bracht. De bus zelf was van een wat achterhaalde kwaliteit. Met
name de vering functioneerde slecht. Daarbij gevoegd de slechte kwaliteit van
de wegen, zal het duidelijk zijn dat we, en vooral degenen die achterin zaten, wel
eens wat. abrupt verrast werden. Opvallend was de slechte voorbereiding van de te
volgen route door de Poolse begeleiding. Men beschikte ook niet over een gedetail
leerde kaart, zodat we nogal eens omreden.
De bus was met zijn juist toereikende aantal zitplaatsen wel erg gezellig: een
knusse bus. Jammer was het dat een omroepinstallatie ontbrak; menig interessante
uitleg van gidsen ging ten onder in het motorgeruis.
De berijder van "onze bus", Wladislaw Rocki, kwam ondanks de taalbarrière, zeer
sympathiek ovçr. Hij was het ook die er voor zorgde dat de bus steeds keurig schoon
bleef.
In de steden maakten we tijdens onze privê-excursies veel gebruik van het openbaar
vervoer. Zeer frequent, snel en goedkoop. Laat Westerterp maar eens gaan kijken.
Met onze dollars waren taxi's een goed haalbare kaart. Drie soorten waren te onder
scheiden: witte: staatseigendom, met vaste standplaatsen en vastgesteld tarief;
zwarte: in eerste instantie niet als taxi herkenbaar, prive-eigendom van vooral
jonge lieden, met mobiele standplaatsen in dé buurt van de officiële standplaatsen,
tarieven vastgesteld door onderhandeling; taxi-speciaal: idem als zwarte maâr met
verplicht wisselen van vreemdè valuta.
Huisvesting: Over het geheel genomen redelijk goed. Het varieerde van de vakan
tiehuisjes, in, Zakopane (:wat ons toch wel minimaal leek) tot heuse hotels met
2-persoonskamers (Sielinko).
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Veel sliepen we in studentenhuizen. Voor ons, excursiegangers voldoende, maar om
als Poolse student samen met 2 tot 4 anderen een kamer te moeten delen, lijkt ons
geen pretje. Daar komt nog bij dat de Poolse studenten verplicht zijn in de 3
zomermaanden hun kamers te ontruimen or. huisvesting van figuren, als wij, moge
lijk te maken.
In Krakow kwam de onderbemeting en overbezetting van de campus aldaar wel duidelijk
tot uiting in het grote aantal verstopte toiletten. De sfeer was er ook niet zo
prettig: een beetje té internationaal.
Nog wat over de studentenhuizen in net algemeen: alle huizen hebben een eigen
portier volgens het hotel-systeem van sleutel afgeven en ophalen. Weinig vrijheid
na sluitingstijd, dus.
Wij,buitenlanders, hadden weinig last en konden de ganse nacht aankomen, waar we
vooral in Warszawa gebruik van maakten.
Voeding: Iedere faculteit heeft een eigen mensa, waar goedkoop gegeten kan worden.
Wij hebben daar vaak gebruik van gemaakt, ook van de z.g. bedrijfsmensa's. Er
wordt niet alleen 's avonds gegeten, maar ook 's morgens en tussen de middag.
De maaltijden zijn eenvoudig, doch voedzaam, tot op de kcal. afgemeteii. Weinig
groenten en weinig vlees, maar veel soep, sap, meelprodukten en aardappelen.
Opvallend was de ongezellige inrichting en de minimale tafeltjes. Zonder op ande
ren te wachten begon men te eten, in een erg hoog tempo. Aan tafel werd er nau
welijks gesproken. Een verhaal apart vormen de maaltijden op Bieganowo: decadent,
weelderig en overdadig. Het staatsbedrijf kon in eigen voedingsproduJcten voorzien
en Paul jr. heeft dat aangewend om ons een staaltje van de Poolse keuken en sto
kerijen te laten proeven: damhertentartaar, worst van de wilde zwijnen, roodwild
vlees en talloze andere vlees-variaties, soms begeleid door de wodka. In restau
rants onderweg kregen we enkele keren te eten wat de modale Pool eet: dat maakte
een sobere indruk. De lange wachtrijen voor slagerijen en groentenwinkels deden
ons beseffen dat we toch wel in een uitzonderingspositie verkeerden.
In de steden hielden enkelen privê-excursies naar de wat luxere restaurants.
Voor betrekkelijk weinig geld (Hollandse begrippen) kon je daar érg goed eten.
Financiën: De lasten van de excursie waren voor iedere student ƒ 215,—. Daarvoor
kreeg men Zl. 1000 zakgeld, de reis en het verblijf. Voor enkelen was dit zakgeld
voldoende voor een verblijf van 2 weken. Anderen konden de verleiding van het wis
selen van dollars tegen hoge zwarte koersen niet weerstaan en gingen zich te buiten
aan ongekende luxe (taxi's, sjiek eten, fooien geven) of het aanschaffen van mis
schien wel nuttige en anders wel mooie artikelen. De bepaling dat je voor maximaal
Zl. 1000 mocht uitvoeren, heeft velen er niet van weerhouden om in (daar aange
schafte) koffers de vele extra's voor het thuisfront mee te slepen. Door de zieke
lijke koopdrift en "oer-Hollandse" handelsgeest zijn velen waarschijnlijk niet toe
gekomen aan het rustig genieten van het eigenlijke Polen.

- 4M- Lichamelijk en geestelijk welbevinden: Het lichamelijk welbevinden van de groep
werd door de begeleiding in het oog gehouden. Uit voorzorg waren allerlei medi
cijnen meegenomen en voldoende reserve dollars om een eventuele snelle terugreis
per vliegtuig te maken,
De hoofdpijnpoeders, laxeermiddelen, stoptabletten, vitaminepastilles, norit en
aspirines vonden dankbaar en gretig aftrek. Niet alleen ziekte, maar ook overvloe
dig drankgebruik was hier debet aan. En sommigen kregen pas thuis last
Het geestelijk welbevinden van de groep werd vooral door Willem Colenbrander in
de gaten gehouden en met een losse opmerking een weinig bijgestuurd, hetgeen nie
mand frustreerde. Zijn aura straalde uit over een ieder, wat volop lust tot leven
verschafte.
Vertier, contact met de Polen: Het vertier in de groep, en dan vooral in bus en
trein, had een kreatief en kompetatief karakter: er werd gezonden en geklaverjast.
Misschien niet voor iedereen, maar velen wisten zich aldus de lange busreizen ver
teerbaar te maken. Ook was het reizen een uitstekende gelegenheid om met elkaar
kennis te maken, wat naar ons idee wel geslaagd is.
Contact met de Polen was moeilijk te krijgen, behalve dan met Christine. Niemand
uit de groep sprak Pools, wat toch wel een groot gemis bleek. De Polen leren wel
of Russisch, of Engels, of Duits, of Frans op school, maar gelegenheid om die
talen te spreken en te oefenen is er voor hen zelden.
In de disco's van Wroclaw en Warszawa zijn er wel redelijke contacten geweest.
Jammer was het dat onze Poolse begeleiding pas de laatste middag in Warszawa een
selectie uit zijn vrouwelijke studenten op ons ter vermaak en lering afzond.
Ze bestaan dus wel, dat weten we nu.
In de discotheken viel het ons op dat de jeugd zo georiënteerd is op het Westen.
Gekleed in de meest moderne Westerse kledij (hoe ze eraan komen laat zich raden)
dansen ze op Abba en George Baker. Opvallend is wel dat ze zo ontzettend verveeld
dansen, van enig enthousiasme is maar heel weinig te merken.
*

We hebben ook nog andere vormen van Poolse cultuur bezocht, zowel gezamenlijk als
ook in privê-excursies. Zo werd een uitstekend jazzconcert door enkelen van ons
bijgewoond, een musical, een openluchtconcert van het Nationaal Philharmonisch
orkest. Dit bleek een afscheidsconcert van de beroemde Poolse dirigent Witold
Rowicki te zijn, waar muziek uitgevoerd werd van de 20e eeuwse Poolse componisten
Karlowicz, Szymanowski en Kilar, waarbij als interessant detail nog te vermelden
valt dat de laatste in levende lijve aanwezig was. Daarnaast bekeken wij nog
talloze musea, kerken, kloosters en paleizen (allemaal UNESCO-zero-class).
Het geheel van culturele activiteiten werd door de echte liefhebbers afgesloten
met een piano-recital in het Chopin-park. Het was een ware belevenis de mazurka's,
nocturnes en walsen te horen en zien spelen in dit prachtige park, waar je met je
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voeten in de vijver kon genieten van het stralende weer.
Tenslotte is de affichekunst uit Polen nog een eervolle vermelding waard.
Verzorgingsniveau
Zo heel terloops konden we enige summiere indrukken krijgen van het huishoudelijke
verzorgingsniveau van de Polen. Wij achten het voor een volgende excursie,zeer
aanbevelenswaardig hier systematisch aandacht aan te besteden, teneinde een indruk
van die kant van het Poolse leven te krijgen.
Het gezinsinkomen bedraagt in Polen ongeveer 3.000 - 4.500 Zloty schoon per maand.
Een vergelijking met het Nederlandse modale inkomen is om verscheidene redenen
onmogelijk. Enkele daarvan volgen hieronder:
1 - de collectieve voorzieningen zijn in Polen zeer uitgebreid, en gratis of goed
koop (onderwijs, medische verzorging, sociale voorzieningen, openbaar vervoer,
culturele voorzieningen).
2 - de prijsverhoudingen binnen het consumptiepakket liggen totaal anders dan in
Nederland. Enkele voorbeelden:
1 broodje

0,5 Zl.

retour tram

1 Zl.

1 L. melk

3

Zl.

Lada (Fiat 124)

1 kg peren

7

Zl.

ijsje

1 fl. bier

10

Zl.

ijsje op terras

50 Zl.

2 L. wodka

103

Zl.

grammofoonplaat LP

65 Zl.

200.000 Zl.
5 Zl.

De dagelijkse levensbehoeften zijn goedkoop en de luxe artikelen zijn extra duur.
Wij weten niet precies hoe het zat met de beschikbaarheid van de dagelijkse levens
behoeften, we hoorden dat varkensvlees praktisch niet te krijgen was en consta
teerden verder dat de keus in levensmiddelenzaken altijd beperkt was. Luxe artike
len in Polen zijn vaak niet of tijdelijk niet te krijgen, maar datgene wat er is,
is er dan ook in grote hoeveelheden. Zo zagen we in een warenhuis in Warszawa op
de kledingafdeling jurken hangen, die slechts voorradig waren in een maat, een
dessin, maar ze hebben er dan wel 50 stuks hangen. Deze slechte distributie en
veelal hoge prijzen van (duurzamere) gebruiksartikelen brengen veel Polen ertoe
naar de Pewex winkels te gaan, waar ze (met buitenlands geld) wel alles kunnen
kopen wat hun materialistische hart begeert. Met het gevolg, dat ze de hele dag
aan je toeristenkop lopen te zeuren: Dollar, Gulden, Ut-rhsel, Wechsel?
Na deze uitweiding op dit zijspoor terug naar de onver blijkbaarheid van het Poolse
en Nederlandse maandelijks inkomen:
3 - ook door bedrijven worden nog extra voorzieningen /erschaft. In de door ons
bezochte bedrijven waren dat o.a. gratis hui^ Esting, goedkope voeding voor
het hele gezin, vakantiemogelijkheden (huis;

culturele clubs en als histo
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risch gegroeid recht: de eigen behoefte aan zout voor de mijnwerkers.
Op platteland kregen de arbeiders ook wel een flinke volkstuin ter beschikking
voor de verbouw van eigen produkten.
Consumptie
Uit de statistische jaarboeken van Nederland en Polen zijn voor het jaar 1973
enige vergelijkbare gegevens te vinden omtrent de consumptie per hoofd van de
bevolking. Zeer opvallend zijn de hoge Poolse consumptie van meelprodukten,
aardappelen, melk en ook wel vlees.
Interessante gegevens omtrent Poolse consumptie van groenten en fruit worden helaas
niet vermeld maar zijn naar onze indruk zeer laag.
1973

Polen

meelprodukten

126

rijst
aardappelen
vlees
vis
suiker

Nederland
kg

1,9 kg '
133

kg

57

kg

3 ,1 kg
84

kg

62,1 kg

48,5 kg

7,2 kg

11,4 kg

42,4 kg

45,9 kg

gedestilleerd (10%)

4,2 L

2,55 L

wijn

6,5 L

8,94 L

bier

37,5 L

sigaretten

2345

st.

73,9
1742

L
st.

melk

246

L

162

L

thee

378

O"

700

g
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III Hoe de huishoudkundigen dan toch nog een trekje mochten' nemen van de groene
excursie-sigaar.
Bij onze laatste lezing in Warszawa hoorden wij tot onze grote vreugde en blijd
schap dat aan de Agrarische Universiteit van Warszawa ook een afdeling Home
Economics zal worden opgericht, in samenwerking met een afdeling Human Nutrition.
Misschien dat de heren excursiemakers en de (alweer) heren excursiebegeleiders
nu tot de slotsom komen dat het onderwijs in deze sociaal-wetenschappelijke vakken
een essentieel onderdeel vormen van het onderwijs (evenals de immer verwaarloosde
agrarische sociologie) aan de Landbouwhogeschool en dc-i het niet langer aangaat
deze uitwisselingsexcursies uitsluitend te richten op net beplerkte groene front.
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ALGEMEEN LANDBOUWKUNDIGE EN VEETEELTKUNDIGE ASPECTEN
Inleiding
:
.
.
.
2
Polen is met ëeri oppervlakte van 312.520 km , ongeveer 9 maal zo groot -als Neder
land. Het aantal inwoners bedraagt +_ 33,5 miljoen. Van deze 33,5 miljoen zijn, er
ongeveer 6 miljoen werkzaam in de landbouw. Dit is 37% van de totale beroeps
bevolking. Terwijl voor 9,6 miljoen mensen de landbouw de voornaamste bron van
inkomstenis. Daarnaast is voor een groot aantal industrieën de landbouw ë'eri'belang
rijke leverancier van grondstoffen.
We mogen dus zonder overdrijving stellen;'dat Polen in belangrijke mete een agra
risch land is.
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De, Poolse landbouw
Ai,¥lak; na>

Tweede Wereldporlog. stond. d£."çolse. Jandbpuw voor. d?„ bijna. onmogelijke

. täak-' -om - de!bevplk-ing van een.uitgejwt efl,;

.land. te voeden.

Irr-:Denprod4iktieSj wënpen tot een zeer - laag ,ry.ye,?u. teru^gçvalien e n. de mee|te.r bedrijven
met de grond gelijkgemaakt. Ondanks deze.jn^ser-abele,-tp^s.tand begon men toch pet
groot enthousiasme aan de wederopbouw. En hoewel de landbouwsituatie momenteel
nog lang niet de; vergelijking met Nederland haalt wist men toch de belangrijkste
taak, het voeden van de eigen bevolking, te verwezenlijken. De landbouw is nu zelfs
een van de belangrijkste exportbronnen van Polen. Bij dit alles moet worden bedacht
dat door de werkelijk ontzaglijke oorlogsverwoestingen, en het ontbreken van de
in het Westen voorhanden zijnde Marshall-hulp, Polen een veel moeilijker start
positie had dan een groot aantal Westerse landen. Dit is nog steeds te merken aan
een groot aantal feiten, zoals het veelvuldig gebruik van paardentractie voor
landbouwdoeleinden (vervoer, ploegen etc.), het vele handwerk in de landbouw, het
feit dat in kleinere plaatsen soms geen goed waterleidingsysteem aanwezig is (dorps
pompen) en het gebruik, van stoomlokomotieven. De faktor arbeid, die volop aanwezig
is, wordt hierbij ingeschakeld oir. het tekort aan technische hulpmiddelen op te
vangen. Het Poolse systeem ontkent het bestaan van werkeloosheid, desalniettemin
; komt er, ons inziens, nogal wat verborgen werkeloosheid voor.
Een: van de problemen van de Poolse landbouw is de landvlucht. Men schat dat _+ 30%
van de privébedrijven zonder opvolging is, doordat de jongeren naar de steden zijn
getrokken.
Een ander probleem is dat, met name in het Zuiden van het land, waar het terrein
toch al moeilijk begaanbaar is voor machines, de struct .ur van de bedrijven wordt
gekenmerkt door een sterke versnippering. Percelen van + 15 m bij 100 m liggen,
met verschillende gewassen bebouwd, als een bonte lappendeken naast elkaar.
De totale oppervlakte van het aldus ingerichte landbouwgebied bedraagt ^1,8 mil
joen ha.

- 48 De algemene agrarische structuur
Het gehele land heeft _+ 20 milj, hectare landbouwgrond. Men kent eigenlijk vier
typen landbouwbedrijven. De verschillende typen zullen in het kort onder de loupe
worden genomen:
1. familie bedrijven

2. staatsbedrijven

2. coöperaties

4. landbouwçirkels

1. Deze familiebedrijven, die ca 80% van het grondareaal uitmaken zijn zeer klein
(+_ 5 ha). In totaal zijn er zo'n 3 miljoen van deze bedrijven, waarvan 35% aange
merkt moet worden als nevenbedrijf. In deze nevenbedrijven wordt door de "boer"
gemiddeld zo'n 1000 uur per jaar gewerkt, terwijl hij daarnaast in de fabriek ook
nog eens zo'n 2400 arbeidsuren markt. Dit geeft al met al een 65-urige werkweek,hetgeen geen kleinigheid is. Wel heeft de man dan een hoger inkomen als zijn col- -,
lega fabrieksarbeider, maar het is de vraag of een bedrijfje op een dergelijke
basis voortgezet zal worden door de opvolgers (landvlucht !),
Het proces in de richting van grotere bedrijven gaat erg langzaam. In sommige gebie
den, bijvoorbeeld in het Zuiden met zeer kleine bedrijven, sneller dan andere
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(Noorden, grotere bedrijven). Als optimale grootte van het familiebedrijf streeft
men naar bedrijven van 15 (Zuiden) tot 30 ha (midden, Noorden).
De grootte van de privebedrijven is echter aan banden gelegd. Ze mogen maximaal 100
ha groot zijn (50 ha in sommige andere gebieden).
Met een erg goed functionerend bedrijf in het Noorden van het land is het mogelijk
een hoger inkomen te halen dan de boerenarbeiders op de staatsbedrijven hebben.
Gemiddeld genomen ligt het inkomen in de landbouw echter 20% lager dan in de andere
beroepen. Dit is mede een oorzaak van de landvlucht.
2. De staatsbedrijven beslaan gezamenlijk zo'n 17% van de landbouwgrond. Hun doel
is voornamelijk de landbouwproduktie van Polen te verhogen en daarnaast zaaizaad
en pootgoed alsook verbeterde fokrassen ter beschikking van de individuele boeren
te stellen. Hiervoor ontvangen zij, zonodig, financiële steun van de staat.
De gemiddelde grootte van de staatsbedrijven is 800 ha. De uitbreiding van deze
bedrijven geschiedt voornamelijk door de aankoop van gronden die vrijgekomen zijn
door de opheffing van privebedrijven. De laatste tijd komt in verschillende secto
ren veel samenwerking op gang met de kleine boeren (b.v. contractbouw t.b.v. staats
bedrijven).
3 en 4. De overige 3% van de landbouwgronden worden door coöperaties en landbouwcirkels geëxploiteerd. Daar het echter om relatief kleine aantallen gaat lijkt het
niet zinvol deze hier te bespreken.

- 49 Veeteelt
Algemeen: De dierlijke produktie is een zeer belangrijk facet van de Poolse-land
bouw. De stijging van de inkomens van de bevolking is vergezeld gegaan van een
vergrootte vraag naar hoogwaardige dierlijke voedingsmiddelen zoals vlees, melk
en melkprodukten.
In 1945 was het aantal landbouwhuisdieren nog slechts een kwart van voor de oorlog.
Zeer snel is deze achterstand ingelopen. Alhoewel met name de produktiecijfers in.
de melkveehouderij niet zo snel omhoog zijn gegaan:
Melkprcduktie per koe per jaar en aantal melkkoeien in Polen,
gem. kg melk jr.

aantal melkkoeien

1945

< 1400

2 milj.

1972

2531

6 milj.

Rundvee
Het belangrijkste in Polen gehouden rundveeras is het zuivere Fries-Hollandse ras,
ingevoerd uit Nederland.
Gezien het feit is het de vraag hoe het komt dat de produktie in Polen zo achter
blijft bij die in Nederland

5000 kg/jr.).

Hiervoor zijn verschillende redenen te bedenken:
a. mindere vakbekwaamheid Poolse boeren
b. minder bijvoedering met krachtvoer
c. niet direct de beste dieren geïmporteerd uit Nederland.
Als belangrijk middel tot verbetering van de rundveestapel wordt in Polen, evenals
in Nederland, kunstmatige inseminatie toegepast. In 1973 werd 86,7% van de koeien
en vaarzen door middel van K.I. geïnsemineerd. Dit is een situatie, die ongeveer
overeenkomt met die in Nederland.
Schapen
De schapenfokkerij is langzamer ontwikkeld dan de andere veeteelttakken. Op het
ogenblik hoopt men echter deze achterstand in te kunnen lopen. De schapenrassen,
die veel gehouden worden, zijn de Poolse merino en kruisingen hiervan met Engelse
rassen:
Kent x Poolse Merino
Lincoln

x F

Anglo Merino
De wolopbrengst,van deze Anglo-merino-schapen is behoorlijk hoog, namelijk 8 kg
per schaap per jaar, terwijl ter vergelijking de Texelaar, het Nederlandse (vlees)
ras +_ 4,5 kg per jaar per schaap produceert.
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De gemiddelde worpgrootte van 1,4- valt voor een wolras tegen, de Texelaar werpt
namelijk gemiddeld 1,6 lam per keer. Geboorteproblemen bij deze dieren kent men
nauwelijks, terwijl dit bij de Texelaar in 83% van de gevallen voorkomt.
De dieren worden gedeeltelijk buiten, door een herder, gedeeltelijk binnen op
een potstal gehouden. Proeven worden de laatste jaren gedaan om het aantal worpen:
per 2 jaar op 3 te brengen. De hiérbij toegepaste methode .werd echter niet duide
lijk, terwijl de informatie, die hierover werd verstrekt, weinig vertrouwen gaf
in het zullen slagen van deze proef. Over het algemeen, kreeg men trouwens de in
druk, dat men bij het veeteeltkundig onderzoek maar wat uitprobeerde en dan keek
of er iets van terechtkwam. Dit gold althans voor de door ons bezochte bedrijven
en instituten.
Varkens
1,11
I' Het voornaamste varkensras in Polen is hét Pools landvarken.
Dé resultaten, die men met deze dieren behaalt zijn zodanig, dat men (nog) geen
interesse heeft in kruisingen, zoals men die in Nederland toepast. Er werd zelfs
beweerd, op het staatsbedrijf Sielinko, dat men met kruisen slechtere resultaten
in de fokkerij behaalde dan met zuivere rassen. In het algemeen gaat men er echter
vanuit, dat bij kruising, het heterosiseffekt grote voordelen biedt.
Het gemiddelde aantal biggen, dat men op de staatsbedrijven behaalde, bedroeg on
geveer 19 gespeende biggen per zeug per jaar. Dit mag men een goed resultaat noe
men. Op onderzoeksinstituten behaalde men zelfs 22 biggen per zeug per jaar, ter
wijl men met een voedercoëfficient van 2,5 kg voeder per kg groei en een dage
lijkse groei- van 700-800 gram zeer goede resultaten in de mesterij behaalde.
Op de staatsbedrijven kwam men 'slechts" tot gemiddeld 600 gram groei/dag.
De resultaten van deze staatsbedrijven komen ongeveer overeen met de gemiddelde
produktiegegevens van Nederland.
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Over de echte praktische varkenshouderij , bij de kleine boér, werden geen gegevens
verstrekt. Men kan hierbij aannemen, dat deze zeker niet boven die van de staats
bedrijven -zullen liggen, door onder andere de slechtere voedervoorziening en
slechtere huisvesting.
Structuur van de veeteelt
Evenals in de algemene landbouwkundige situatie kan men de Poolse veeteelt voor
namelijk onderverdelen in veeteelt beoefend op de grote staatsbedrijven en de
kleinschalige veeteelt op de priyébedrijfjes. Een tussenvorm kent men niet, mede
omdat het systeem hier beperkend ingrijpt (geen bedrijven groter dan 100 ha).
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De grote staatsbedrijven
De grote staatsbedrijven liggen met name in het Westen en het Midden van het land.
Een van deze bedrijven is het door ons bezochte bedrijf Bieganowo. Hier houdt
men op een klein gedeelte van het 7700 ha tellende bedrijf ongeveer:
-

7.000 runderen, waarvan 2.000 melkkoeien

- 13.000 schapen, waarvan

6.500 moederdieren

- 10.000 varkens, waarvan

600 zeugen

- andere dieren, zie bijlage I
In totaal werken er 1100 arbeiders op dit bedrijf.
Zo'n bedrijf is vrijwel volledig zelfvoorzienend, met een eigen mengvoederfabriek,
drogerij, bakker, mecaniciens, etc. Helaas zijn we niet in de gelegenheid geweest
om het management van een dergelijk bedrijf aan de tand te voelen. Wel kregen we
een grote hoeveelheid technische gegevens, die echter voor de niet-veeteeltkundigen
onder ons weinigzeggend waren.
Enige gegevens, die in het kort genoemd kunnen worden zijn:
-gemiddelde worpgrootte van de ooien was 1,4 (Ned.: 1,6)
- gemiddelde melkproduktie per koe per jaar bedroeg 4000 kg (Ned.:+_ 5200 kg per
koe per jaar)
- gemiddeld vetpercentage van de melk 4,0% (Ned.: 4,2%)
- gemiddeld eiwitpercentage van de melk 3,6% (Ned.: 3,85%).
- Er waren geen problemen met uierontsteking (??)..
(in Ned. jaarlijks hierdoor +_ 600 miljoen verlies volgens Oosterlee, mondelinge
mededeling, 1975)
- Na de oorlog zijn veel koeien uit Nederland ingevoerd
- zie verder bijlage I.
Opvallend was, dat op een bedrijf met zoveel melkkoeien een melkmethode werd toe
gepast, namelijk 1 persoon met 2 melkapparaten, die nu niet direct modern is te
noemen. Hieruit zou men kunnen opmaken, dat de faktor kapitaal (- machines), in
het Poolse veeteeltbedrijf, de faktor arbeid nog niet verdrongen heeft. Er is
immers genoeg mankracht aanwezig. Dit bleek wel uit het feit, dat we op een ander
groot (proef)bedrijf een groep van

200 melkkoeien met een herder aantroffen.

De dagtaak van deze man bestond uit het halfuurlijks verzetten van de omheining,
waarbinnen de koeien graasden. Zo werd de hoeveelheid grasland, die hier niet zo
groot was, optimaal benut.

1

s Avonds werden deze dieren naar een aanbindstàl ge

dreven, waar ze aangebonden werden om gemolken te worden. Namelken werd hier in
tegenstelling tot in Nederland nog gedaan, met de hand!.' Na het melken werden de
koeien weer los gemaakt en in een soort koraal gedreven, die in de nabijheid van
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de stal lag. Hier werden ze bijgevoederd met lucerne en gierst. De volgende morgen
werd het ritueel weer herhaald waarna de dieren weer door de herder naar het wei
land werden gebracht.
De kleine familiebedrijven
Door verschillende omstandigheden bleek het niet mogelijk, dat we een klein bedrijf
bezochten op deze excursie. Door velen werd dit als een gemis ervaren. Voor indruk
ken van de kleinere bedrijven moesten we dus uitsluitend afgaan op wat we tijdens
onze bustocht door het land, vanuit de rijdende bus, hebben waargenomen.
Over het algemeen zijn deze bedrijven zeer klein. De veestapel bestaat uit ongeveer
3 à 4- koeien, die overdag naar een plekje worden gebracht om te grazen. In.de
slootkant langs de wegen bijvoorbeeld treft men vaak deze, met behulp van een ket
ting en eeh pin vastgezette dieren aan. Hiernaast bevindt zich op het erf van het
bedrijf vaak een grote hoeveelheid kleinere dieren, zoals ganzen, kippen, eenden
enz. Veel werk op het land wordt nog met de hand gedaan, terwijl het vervoer gro
tendeels met behulp van paard en wagen plaatsvindt.
Toekomst van de Poolse landbouw
Men streeft ernaar om in de toekomst het volgende te verkrijgen:
a) Financieel en technisch gezonde familiebedrijven, met een grotere gemiddelde
oppervlakte, dan tot nu toe.
b) Zelfvoorzienende staatsbedrijven, die zoveel mogelijk in samenwerking met de
kleine particuliere bedrijvan de landbouwproduktie in Polen omhoog brengen.
Door een hogere produktie en dus ook meer export kan men meer deviezen verkrijgen,
wat voor een Oost-Europees land van levensbelang is.
Voor de rundveeteelt streeft men verder naar een ras met zo'n 25% Canadees bloed.
Hiertoe heeft men onlangs Canadese stieren ingevoerd. Met behulp van Simenthalers
wil men de vleesproduktie verhogen. Bij de schapen wil men de goede eigenschappen
van de huidige veel gebruikte merino paren aan de goec.e eigenschappen van. de oude
landrassen.
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Bijlage I
Extra gegevens van het staatsbedrijf Bieganowo:
- 2500 ton vleesproduktie per jaar
5 ton wolproduktie per jaar
- 25%

Holstein Friesian bloed wil men in de koestapel brengen door middel van in
gevoerd sperma uit Canada.

- de zeugen produceren gemiddeld 19 gespeende biggen per zeug per jaar.
- de mestvarkens behalen een gemiddelde groei van 500-600 gram per dag.
- de aanwezige paarden waren voornamelijk van het Groot-Poolse ras en Fjorden,
terwijl er nog enkele Tarpans aanwezig waren.
Deze dieren werden voornamelijk door de boswachter gebruikt en voor het
amusement.
- Er waren + 3000 kalkoenen aanwezig. Deze groeiden in een jaar tot jf 18 kg,
waarna ze voornamelijk voor de export verkocht werden. In de fokkerij verkreeg
men

40 eieren per hen per jaar.

- De 10.000 aanwezige fazanten werden voornamelijk onder gaas opgefokt, waarna ze
af werden gemest in een weide, waar ze gekortwiekt werden uitgezet. In de fokke
rij verkreeg men +_ 60 eieren per hen per^ jaar.
- Wilde zwijnen fokte men voornamelijk voor de export naar natuurparken in WestDuitsland, Italië en Zweden (_+ 300 per jaar). Uitbetaald werd naar gelang de
lengte van de slachttanden en de conditie. Daarom werden de dieren met hormonen
ingespoten om de tandgroei te bevorderen.
De voeding bestond hoofdzakelijk: uit voedereikels, mais en gierst.
- De Rotwild produktie was ongeveer 50 stuks per jaar.
Er werd reeds 10 jaar een bergras met een landras gekruist, om een sterk dier
met veelvlees te krijgen. De voedering bestond voornamelijk uit voederkastanjes,
mais en gierst.
Bijlage II
Proefbedrijf Sielenko
- 160 melkkoeien met een produktie van 5000 liter melk per dier per jaar met
4,2% vet.
- 400 zeugen met gemiddeld 19 gespeende biggen per zeur per jaar.
- 650 schapen; ras: Merino x Kent. De produktie is: 6,5 kilo wol/dier/jaar
1,5 lam/ooi/jaar.
Het streven was om de ooien 3 x in 2 jaar te laten lammeren. Dit hoopte men te
verkrijgen door: scheren in december of laten lammeren in januari en passende
voedering.
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Zoötechnisch instituut in Czechnica bij Wroclaw
- 1200 melkkoeien - 200 koeien in de zogenaamde fokkudde gem. produktie 5300kg
melk / koe / jaar
- 1000 jongere koeien met gemiddeld 3600 kg melk / koe / jaar.
- 1500 fokooien
doelstelling o.a. : instandhouden van primitieve rassen waaronder de
Vrozuska, die een goede huid en wol heeft. De huid is
sterk en licht (+ 1,5 kg). Dit schaap werpt 2 lammeren
per ooi per jaar.
door kruisen meer en betere wol en meer vlees.
- Onderzoek voor wat betreft voedering:
informatiebank over de samenstelling van alle voeders in Polen,
biologische werking voeder in de dieren v.w.b.: produktie van het voeder
conservering v.h. voeder
vervoedering v.h. voeder
beoordeling van de kwali
teit van het dier.
Het onderzoek is vooral gericht op: - Suiker(voeder)bieten
- Mais en
- nieuwe bronnen van eiwit.
Mais; enkele resultaten:
- voor runderen is het het beste de gehele plant, gehakseld, te drogen. Men
verkrijgt hierdoor 2,5 ton rundvlees per ha.
- Men kweekt kleinere planten voor de varkensvoeding, waardoor het ruwe celstofgehalte terug wordt gebracht (rot 12% toe).
Voeder(suiker)bieten:
Voedersuikerbieten, gedroogd en gemalen, in het varkensvoeder (en wel 50%)
geeft een goede kwaliteit varkensvlees en een produktie van 35 mestvarkens
per ha.
Nieuwe eiwitbronnen:
Men heeft 2 schepen gebouwd die in Antarctica Kriel vangen, dit zijn kleine
kreeftjes, 3-5 cm groot, die, gedroogd, een voeder geven met 60% eiwit en
25% vet.
- Varkens. 22 biggen per zeug per jaar
voedercoëfficient van 2,5 kg voeder per kg groei
700-800 gram groei per dier per dag over een mesttraject van 30 tot
110 kg.
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