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Rolnictwo

NAWOZY WAPNIOWE

FLORMEX
nawożenie z zyskiem

Flormex – to wapno nawozowe zawierające w swoim składzie magnez naturalnego pochodzenia. Jako nawóz wapniowo-
magnezowy w kontrolowany sposób podnosi pH gleby, odkwaszając ją i wzbogacając w składniki mineralne, poprawiając jej 
żyzność, a tym samym wpływając na jakość i obfitość plonów.

Produkt spełnia wymogi dofinansowania z programu: Ogólnopolski program regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie

Flormex przeznaczony jest na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne ubogie w magnez.   

Dlaczego warto stosować FLORMEX
• poprawia odczyn gleby – odkwasza ją podnosząc poziom pH

• bogate źródło wapnia i magnezu

• wysoka reaktywność

• wzbogaca glebę o mikro i makroelementy

• polepsza strukturę i aktywność biologiczną gleby

• dostarczamy wprost na Twoje pole

• transport luzem całosamochodowy

Certyfikat potwierdzający 
zgodność z typem nawozu 
oznaczonego „NAWÓZ WE”

Certyfikat uprawniający do 
oznaczania wyrobu znakiem 
jakości Q

Świadectwo kwalifikacji produktu 
do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym

Rolnictwo

Centrum Obsługi Klienta 
+48 800-700-077
+48 693-361-474

www.cemex.pl/rolnictwo
www.kruszywaogrodowe.pl

Chcesz sprawdzić pH swojej gleby?
Wykonamy dla Ciebie darmowe badanie gleby 
– o szczegóły pytaj eksperta

Piotr Cencek
tel. +48 607 23 88 22
piotr.cencek@cemex.com 

NAWOZY WAPNIOWE - WAPNOWANIE GLEBY

ZAWARTOŚĆ
CaO + MgO  MIN. 50%

MgO > 15 %    

SYPKI NAWÓZ 
WAPNIOWY

o frakcji 0/2 mm 
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Obchody rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele parafialnym w Wierzcho-
sławicach, koncelebrowaną przez bi-
skupa diecezji tarnowskiej Andrzeja 
Jeża, wspólnie z księdzem Zbignie-
wem Krasem – kapelanem Prezydenta 
RP oraz wierzchosławickim probosz-
czem Jerzym Czujem. W homilii wy-
głoszonej przez biskupa można było 
usłyszeć słowa wielkiego uznania 
dla roli, jaką Wincenty Witos odegrał 
w historii Polski, nie tylko jako dzia-
łacz ludowy, polityk i społecznik, ale 
jako człowiek wielkiej wiary i moral-
ności, nieustannie walczący o prawdę 
i godność człowieka.

małopolski ośrodek Doradztwa rolniczego 
na ogólnopolskich obchodach 146. rocznicy urodzin 
wincentego witosa

Podtarnowskie wierzchosławice, miejsce urodzenia wincentego witosa, wybitnego działacza ludowego i polityczne-
go, trzykrotnego premiera rzeczpospolitej Polskiej, były miejscem, w którym po raz kolejny uczczono jego pamięć 
w 146. rocznicę urodzin. organizatorem uroczystości, które odbyły się w dniu 19 stycznia br., był Niezależny Samo-
rządny związek rolników indywidualnych „Solidarność”, a uhonorował je Patronatem Narodowym rP i zaszczycił 
swoją obecnością Prezydent andrzej Duda.

Msza święta w intencji Ojczyzny 
i polskich rolników była pierwszym 
miejscem spotkania wielu osobisto-
ści, które zaszczyciły swoją obecno-
ścią obchody rocznicy urodzin Win-
centego Witosa. Do Wierzchosławic 
przyjechali: Prezydent RP Andrzej 
Duda, Komisarz UE ds. rolnictwa Ja-
nusz Wojciechowski, Beata Szydło – 
dzisiejsza europoseł i była Premier 
RP, poseł na Sejm RP Wiesław Kra-
jewski, poseł na Sejm RP Teresa Hałas, 
jednocześnie przewodnicząca NSZZ 
RI „Solidarność”, Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanow-
ski oraz wielu przedstawicieli agend 
rządowych, przedstawiciele władz 

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiary, 
nadziei i siły ducha, radosnego czasu spędzanego w gronie rodziny

 i przyjaciół oraz obfitości na świątecznym stole
życzy

Dyrekcja i pracownicy Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach
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samorządowych i organizacji społecz-
nych. Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego reprezentował p.o. Dyrek-
tora Dominik Pasek.

Kolejnym punk tem uroczysto-
ści było złożenie wieńców na gro-
bie Wincentego Witosa i Stanisława 
Mierzwy (działacza Stronnictwa Lu-
dowego, adwokata i inicjatora utwo-
rzenia Muzeum Wincentego Wito-
sa), znajdujących się na cmentarzu 
w Wierzchosławicach. Cześć wiel-
kiemu działaczowi oddali również 
liczni przedstawiciele organizacji 
rolniczych, nadleśnictw, strażacy, 
uczniowie, którzy w pochodzie pocz-
tów sztandarowych przybyli do ka-
plicy grobowej Wincentego Witosa 
współtowarzyszyć w oddaniu hołdu 
Jego pamięci.

Podczas Ogólnopolskich Obcho-
dów 146. rocznicy urodzin Wincen-
tego Witosa w Centrum Kultury Wsi 
Polskiej w Wierzchosławicach odby-
ła się konferencja naukowa. Otwar-
cia konferencji dokonał i prowadził 
ją Przewodniczący Małopolskiej Rady 
Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” 
Wojciech Włodarczyk. Jako pierwsza 
podczas konferencji wystąpiła po-
słanka Teresa Hałas, która w pięknych 
i wzruszających słowach przybliżyła 
obecnym życiorys i postawę Wincen-
tego Witosa, odczytując tym samym 
list okolicznościowy do Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego. 

Następnie Prezydent RP Andrzej 
Duda, w swoim wystąpieniu, pod-
kreślił, że Wierzchosławice, poprzez 
osobę Wincentego Witosa, są „symbo-
lem” polskiej wsi, polskiego rolnictwa 

i polskiego chłopa, który zachował 
ziemię, wiarę i swoją narodowość… 
i dzięki któremu Polska mogła się od-
rodzić. Prezydent RP zaznaczył swo-
ją dumę i wiarę w polskich rolników, 
podziękował i podkreślił, że z ogrom-
nym szacunkiem podchodzi do ich 
pracy, poświęcenia i wielkiego udzia-
łu w rozwoju krajowej gospodarki. Za-
pewnił również rolników o wszelkim 
wsparciu państwa w kryzysowych dla 
nich sytuacjach słowami: „To wszyst-
ko są ważne obowiązki, które pań-
stwo polskie powinno brać na siebie 
i powinno je nieść”.

W dalszej kolejności w konferencji 
głos zabrali: poseł Wiesław Krajewski, 
który odczytał list okolicznościowy 
Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskie-
go, Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz 
Wojciechowski i Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanow-
ski. Słuchając tych wystąpień można 
było, oprócz pięknych słów o Wincen-
tym Witosie, odnaleźć wyrazy uzna-
nia dla polskich rolników, zapewnie-
nia wszelkiego wsparcia w rozwoju 
i przyszłości polskiego rolnictwa.

Obchodom rocznicy urodzin Win-
centego Witosa i konferencji w Cen-
trum Kultury Wsi Polskiej w Wierz-
chosławicach towarzyszyły stoiska 
promocyjne i informacyjne instytucji 
działających w branży rolniczej, Lasów 
Państwowych, Kół Gospodyń Wiej-
skich z powiatu tarnowskiego. Obok 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa, Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego stanęła 
również reprezentacja Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, służąc 
uczestnikom radą i informacją, prezen-
tując swój status w branży i aktualne, 
fachowe wydawnictwa. Przyjemnym 
„dodatkiem” wystawy MODR były jabł-
ka odmiany Jonaprince pochodzące 
z lokalnego gospodarstwa sadowni-
czego Barbary Kubis, które opatrzone 
logotypem MODR, trafiły do rąk Pre-
zydenta RP, Ministra Rolnictwa i wielu 
obecnych dygnitarzy.

jolanta zych
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Konferencję w Karniowicach otwo-
rzył pan Dominik Pasek p.o. dyrek-
tora MODR.

Głównym prelegentem konferen-
cji był dr hab. lek. wet. Kazimierz Ta-
rasiuk, dyrektor Uniwersyteckiego 
Centrum Medycyny Weterynaryjnej 
UJ-UR, uznany wykładowca na wielu 
międzynarodowych spotkaniach po-
święconych tematyce zdrowia i produk-
cyjności trzody chlewnej. Celem prezen-
tacji było przedstawienie uczestnikom 
konferencji odpowiedzi na pytanie: 
jak maksymalnie wykorzystać poten-
cjał reprodukcyjny loch? Pan Tarasiuk 
w bardzo obszerny sposób zmierzył się 
z aktualnymi problemami w hodowli 
i utrzymaniu trzody chlewnej, szczegól-
nie związanych z rozrodczością loch, li-
czebnością miotów, śmiertelnością pro-
siąt. Porównując wydajność rozrodczą 
na przestrzeni lat, wskazał możliwości 
i sposoby pełnego wykorzystania po-
tencjału rozrodczego loch.

Kolejny wykład pt. „Możliwości zasto-
sowania krajowych źródeł białka roślin-
nego w żywieniu świń” przedstawiła dr 
inż. Anita Zaworska-Zakrzewska z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu. Podczas wystąpienia uczestnicy 

poznali właściwości i wykorzystanie 
krajowych roślin białkowych przy skar-
mianiu zwierząt hodowlanych wraz 
z możliwościami uzyskania wysokiej 
jakości produktów zwierzęcych. Te-
mat wzbudził duże zainteresowanie 
uczestników.

W trakcie kolejnego wykładu przed-
stawiciel firmy Trouw Nutrition Polska 

Sp. z o. o. pan mgr inż. Wojciech Dzieni-
siewicz odpowiedział na pytanie: jak 
poprawić witalność i żywotność prosiąt 
po porodzie? Prelegent poruszył temat 
zmieniającej się liczebności i zróżnico-
wania miotów na przestrzeni lat, masy 
urodzeniowej oraz przeżywalności pro-
siąt. Zaproponował również zastosowa-
nie różnych możliwości suplementacji 
loch przed porodem, w celu poprawy 
żywotności i witalności prosiąt.

Natomiast pani Katarzyna Pie-
trzyk, pracownik działu Technologii 
Produkcji Rolniczej i Doświadczalnic-
twa w MODR, przedstawiła podsta-
wowe zasady przeprowadzania ubo-
ju z konieczności wraz z wymogami 
zawartymi w przepisach prawnych.

Pan Krzysztof Wcześniak, właści-
ciel firmy DDD-1, podczas wykładu 
„Bioasekuracja – świadomość czy ko-
nieczność” omówił aktualny temat 
związany z zapobieganiem występo-
waniu chorób zakaźnych m.in. takich 
jak ASF. Poruszył nie tylko aspek-
ty prawne, ale również, jak bioase-
kuracja wygląda w praktyce. Podał 
praktyczne informacje i podstawo-
we błędy popełniane przy obliczaniu 

relacja z wojewódzkiej konferencji dla hodowców 
i producentów trzody chlewnej

28. stycznia br. w małopolskim ośrodku Doradztwa rolniczego z s. w karniowicach odbyła się Wojewódzka kon-
ferencja dla hodowców i producentów trzody chlewnej. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach corocznych 
spotkań rolników, hodowców, producentów, przedstawicieli naukowych i akademickich, dyrektorów oraz przed-
stawicieli arimr, firm branżowych oraz wielu indywidualnych jednostek zainteresowanych aktualnymi tematami 
związanymi z trzodą chlewną.

wYDarzeNia moDr karNiowice
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dezynfekowanej powierzchni i stę-
żenia preparatu na daną powierzch-
nię. Poza przykładowymi produkta-
mi do przeprowadzania dezynfekcji 
zwrócił uwagę na wiele innych istot-
nych czynników, od których jest za-
leżna jakość i działanie przeprowa-
dzonej dezynfekcji.

Temat „Zrównoważona genetyka, naj-
ważniejszy trend w genetyce świń”, za-
prezentowany przez przedstawicie-
la firmy Choice Genetics pana Adama 
Warulika, pozwolił obecnym na spo-
tkaniu osobom poznać możliwości 
wykorzystania potencjału genetycz-
nego świń poprzez zastosowanie gene-
tycznej selekcji zwierząt. Pan Warulik 
przedstawił bieżące informacje z za-
kresu nowych, kompleksowych roz-
wiązań hodowlanych wpływających 

na polepszenie kondycji, odporności, 
behawioru i socjalności osobników.

Ostatnim poruszonym podczas 
konferencji tematem były „możliwości 
wsparcia obszarów wiejskich w ramach 
działań PROW 2014-2020 wdrażanych 
przez ARiMR”, zaprezentowane przez 
pana Adama Ślusarczyka – Dyrek-
tora Oddziału Regionalnego ARiMR 
w Krakowie. Możliwości wsparcia 
inwestycji w gospodarstwach rol-
nych w ramach działania moderni-
zacja gospodarstw rolnych zwierząt 
przedstawili reprezentanci ARiMR: 
pan Krzysztof Marek oraz pan Maciej 
Śmiałowski. Pomoc przyznawana bę-
dzie za rozwój produkcji prosiąt, roz-
wój produkcji mleka krowiego, rozwój 
produkcji bydła mięsnego.

Wśród uczestników konferencji za-
interesowanie wzbudziła możliwość 
uzyskania wsparcia w ramach przed-
sięwzięć rolno-środowiskowych i po-
prawy dobrostanu.

Zakres tematyki całej konferencji 
był bardzo urozmaicony. Udało się po-
ruszyć wiele problematycznych kwe-
stii związanych z utrzymaniem trzo-
dy chlewnej. Prelegenci w szczegółowy 
sposób przestawili możliwości popra-
wy efektywności produkcyjnej zwie-
rząt, zarówno z zakresu całego rozrodu, 
możliwości produkcyjnej loch, odchowu 
prosiąt, jak również otrzymania lepsze-
go materiału genetycznego.

Przedstawiciele firm branżowych 
na stoiskach przygotowali dla uczest-
ników wiele materiałów informacyj-
nych oraz chętnie odpowiadali na za-
dawane przez rolników pytania. Całą 
konferencję zakończyła wspólna dys-
kusja i poczęstunek.

Katarzyna Pietrzyk



8 DoraDca marzec kwiecień 2020

wYDarzeNia moDr karNiowice

Konferencje pszczelarskie organizo-
wane są przez MODR w Karniowicach 
co roku, tradycyjnie na progu nowe-
go sezonu pszczelarskiego. Od prze-
szło 20 lat cieszą się dużym zaintere-
sowaniem pszczelarzy i sympatyków 
pszczelarstwa. Świadczy o tym liczba 
uczestników, jaką co roku gromadzi 
to wydarzenie.

W roku bieżąc y m konferencja 
była organizowana wspólnie z Wo-
jewódzkim Związkiem Pszczelarzy 
w Krakowie.

Konferencję otworzył Pan Dominik 
Pasek – pełniący obowiązki dyrekto-
ra Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach. Przywi-
tał gości i uczestników konferencji, 
przekazując następnie głos Panu Woj-
ciechowi Spisakowi – prezesowi WZP, 
reprezentującemu współorganizatora 
konferencji.

Wśród licznych gości konferencji 
był Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego Pan Edward Czesak, 
który przemawiając do uczestników 
konferencji zwrócił uwagę na zna-
czenie pszczelarstwa dla gospodarki 
i środowiska.

Tradycyjnie podczas Wojewódzkich 
Konferencji Pszczelarskich w Karnio-
wicach wyróżniani są pszczelarze, 
którzy swoją działalnością na niwie 

małopolscy pszczelarze 
na konferencji w karniowicach 
Niemal 300 pszczelarzy zgromadziła XXiV wojewódzka konferencja Pszczelarska, jaka miała miejsce 1 lutego 2020 r. 
w małopolskim ośrodku Doradztwa rolniczego w karniowicach.

pszczelarskiej zasłużyli się dla nasze-
go regionu. W tym roku pszczelarzy 
odznaczono Odznaką Honorową Wo-
jewództwa Małopolskiego – Krzyż 
Małopolski.

Złoty Krzyż Małopolski otrzymali: 
Jan Ślósarz – emerytowany pracow-
nik MODR w Karniowicach, specjalista 
pszczelarstwa, Wojciech Spisak – Prezes 
WZP w Krakowie, Jan Świdroń – Pre-
zes Zarządu Podhalańskiego Zrzeszenia 
Pszczelarzy. Srebrny Krzyż Małopolski 
otrzymali: Jerzy Smoter, Jacek Nowak, 

Mieczysław Grzybek. Wymienionych 
pszczelarzy Krzyżem Małopolskim od-
znaczył Pan Edward Czesak. 

Odznaczeniami Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy zostali uhonoro-
wani: Jerzy Smoter – Statuetką Święte-
go Ambrożego, Bogusław Cencek – Me-
dalem Świętego Ambrożego, Tadeusz 
Żmijowski – Złotą Odznaką WZP, Sta-
nisław Drabik – Srebrną Odznaką WZP, 
Paweł Stoczyński – Srebrną Odznaką 
WZP, Grzegorz Cera – Dyplomem Uzna-
nia WZP.

Podobnie jak w latach poprzednich, 
co już stało się tradycją karniowickich 
konferencji pszczelarskich, ogłoszono 
wyniki Małopolskiego Konkursu Pa-
siek, jaki jest co roku organizowany 
przez MODR Karniowice. Do uczestnic-
twa w nim, pasieki są kierowane we 
współpracy z organizacjami zawodo-
wymi pszczelarzy działającymi w na-
szym województwie. Pasieki uczestni-
czące w konkursie w roku 2019 zostały 
zaprezentowane przez dr inż. Jacka Ko-
stucha, specjalistę MODR, a następnie 
dokonano ogłoszenia wyników i wrę-
czenia nagród. W roku 2019 w kon-
kursie rywalizowało 9 pasiek. Najwy-
żej oceniono pasiekę „Miś” Pana Jana 
Kołacza z Obłazów Ryterskich w gmi-
nie Rytro, liczącą 360 pni pszczelich. 
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Drugie miejsce zdobyła pasieka „Kósz-
ka” Pana Piotra Kołacza z Gródka nad 
Dunajcem, a dwa równorzędne trzecie 
miejsca przyznano pasiece Pani Boże-
ny Szczepa z Miłocic w gminie Słom-
niki oraz „Pasiece Orłów” należącej 
do Pana Stanisława Orła. Wyróżniono 
także dwie pasieki: Księdza Mirosława 
Cidyło z miejscowości Bartne w Gmi-
nie Sękowa oraz Pasiekę „Na Górce” 
należącą do Pana Stanisława Domitra 
z Laskowej. Liczne nagrody rzeczowe 
zostały ufundowane przez sponsorów 
konkursu, a nagrodę pieniężną ufundo-
wał Dyrektor Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego z s. w Karnio-
wicach. W gronie sponsorów konkursu 
były instytucje: Centrum Doradztwa 
Rolniczego Oddział w Krakowie, Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa Małopolski Oddział Regionalny, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Terenowy w Krakowie, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Krakowie, Nad-
leśnictwa: Niepołomice, Krzeszowice, 
Limanowa, Miechów i Stary Sącz oraz 
Małopolska Izba Rolnicza. Sponsorami 
były także firmy produkujące sprzęt 
pszczelarski: ZPHU „Kokoszka”, PP To-
masz Łysoń Sp. z o.o., Sp.k., PPHU Plast
-Produkt – Jerzy Wyrobek, Wydawnic-
two „Sądecki Bartnik”, Wydawnictwo 

„Pasieka” oraz Spółdzielnia Ogrodnicza 
Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu.

Tegoroczną konferencję wypełniły 
bardzo ciekawe wykłady specjalistów 
zajmujących się pszczelarstwem, a rów-
nocześnie praktyków pszczelarzy.

Dr hab. Zbigniew Kołtowski z Zakła-
du Pszczelnictwa w Puławach, który 
jest jednostką Instytutu Ogrodnictwa 
w Skierniewicach, mówił o zmianach 
fenologii roślin drzewiastych i łąko-
wych stanowiących bazę pokarmową 
pszczół. Poznanie zmian w tym zakre-
sie na postępujące zmiany klimatycz-
ne, jest ważne z uwagi na konieczność 
racjonalnego kierowania rozwojem ro-
dzin pszczelich, co pozwoli optymalnie 
wykorzystać dostępne pożytki i uchro-
ni przed popełnianymi błędami w go-
spodarce pasiecznej. 

Wyniki najnowszych badań nauko-
wych, jakie mają aplikacyjne zastoso-
wanie w pszczelarstwie z uwzględnie-
niem odporności pszczół przedstawił, 
w bardzo ciekawym wykładzie, dr hab. 
Grzegorz Borsuk, prof. Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. Zakład 
Pszczelnictwa Instytutu Biologicznych 
Podstaw Produkcji Zwierzęcej na Uni-
wersytecie Lubelskim jest jedną w wio-
dących jednostek naukowych w dzie-
dzinie pszczelnictwa w naszym kraju. 
Prezentowane wyniki badań pozwoliły 

zwrócić uwagę na kierunki poszukiwań 
badaczy w zmaganiu się z chorobami 
pszczół.

Bardzo ciekawy wykład, z wieloma 
wskazówkami praktycznymi, na temat 
gospodarki pasiecznej w warunkach 
zagrożeń chorobami pszczół wygłosił 
mgr inż. Sławomir Trzybiński, pszcze-
larz praktyk, hodowca matek pszczelich 
i autor wielu książek o tematyce pszcze-
larskiej. Pan Sławomir prowadzi duże 
gospodarstwo pasieczne liczące około 
tysiąca rodzin pszczelich. Stąd wiele 
cennych i praktycznych wskazówek, 
jakie przekazał podczas swojego wystą-
pienia z pewnością pozwoli na wyko-
rzystanie ich w swoich pasiekach wielu 
uczestnikom konferencji.

Uczestnicy konferencji mieli moż-
liwość zadania pytań wykładowcom, 
także w kuluarach.

Oprócz wykładów na uwagę zasłu-
guje także wystąpienie dr hab. Zbi-
gniewa Kołtowskiego dotyczące ak-
tualnej sytuacji w Polskim Związku 
Pszczelarskim. Dr hab. Z. Kołtowski, 
oprócz pracy naukowej, pełni też funk-
cję wiceprezydenta Polskiego Związku 
Pszczelarskiego w zarządzie tej orga-
nizacji zawodowej pszczelarzy. Pod-
kreślił on w swoim wystąpieniu rolę 
silnej organizacji zawodowej, jaka bę-
dzie partnerem do rozmów z Ministrem 
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Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie 
ustaleń dotyczących wsparcia pszcze-
larstwa i regulacji prawnych korzyst-
nych dla pszczelarzy. Zwrócił także 
uwagę na to, że poprawia się sytuacja fi-
nansowa organizacji. Po trudnym okre-
sie, Polski Związek Pszczelarski pod no-
wym zarządem ustabilizował sytuację 
finansową i zlikwidował zadłużenie.

Pszczelarze uczestniczący w konfe-
rencji mieli możliwość zapoznania się 
z najnowszą ofertą firm produkujących 
urządzenia i sprzęt pszczelarski, a tak-
że materiały do produkcji pasiecznej. 
Stoiska wystawiennicze towarzyszą-
ce karniowickiej konferencji, przygo-
towały wiodące firmy, dostarczają-
ce produkty na rynek pszczelarski. 
Wśród oferowanych wielu nowości 
nie brakowało także innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie sprzętu pszcze-
larskiego, żywienia pszczół oraz tych 
służących aplikacji leków zwalczają-
cych pasożyty, a szczególnie Varroa 
destructor. Pomimo walki z tym pa-
sożytem, nadal jest on groźny i dlate-
go należy poszukiwać coraz skutecz-
niejszych praktycznych rozwiązań 
zmierzających do ograniczenia jego 

występowania w pasiekach.
Patronat medialny nad konferencją 

objęła Telewizja Polska, Polskie Radio, 
Internetowy Portal Pszczelarski oraz 
Wydawnictwo „Pasieka”.

Karniowickie konferencje pszcze-
larskie są też zawsze doskonałą oka-
zją do wymiany wzajemnych doświad-
czeń pomiędzy ich uczestnikami oraz 
do nawiązywania kontaktów, które 
później skutkują zacieśnianiem współ-
pracy, wymianie handlowej, a nawet 
nawiązywaniu relacji towarzyskich. 
Podobnie było zapewne w tym roku, 
o czym świadczyły liczne dyskusje 
w kuluarach.

Na uwagę zasługuje zawsze licz-
ny udział w konferencjach przedsta-
wicieli Lasów Państwowych. Nadle-
śnictwa zawsze chętnie włączają się 
w uczestnictwo, wspierając Małopol-
ski Konkurs Pasiek poprzez nagrody 
dla uczestników. Nadleśnictwo Nie-
połomice zaprezentowało także cie-
kawe stoisko promocyjne, na którym 
można było zapoznać się ze znacze-
niem lasu dla środowiska przyrodni-
czego i podejmowanymi działaniami 
nadleśnictwa dla ochrony środowiska 

przyrodniczego. Nadleśnictwa zawsze 
podkreślają rolę pszczoły dla różno-
rodności biologicznej, stąd zagad-
nienia pszczelarskie nie są leśnikom 
obce, a wielu z nich jest także równo-
cześnie pszczelarzami.

Karniowicka konferencja jest do-
brym przykładem podejmowania 
współpracy dla dobra naszego śro-
dowiska przyrodniczego i gospodarki 
przez podmioty z różnych dziedzin 
naszej gospodarki. Wszystkim, którzy 
się włączyli w pomoc w realizacji tego 
wydarzenia serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy ponownie do Karnio-
wic za rok, na kolejną konferencję 
pszczelarską. Będzie to Jubileuszo-
wa XXV Wojewódzka Konferencja 
Pszczelarska.

Pszczelarzy zapraszamy także 
do uczestnictwa w Małopolskim Kon-
kursie Pasiek 2020. Zgłoszenia będzie-
my przyjmować do 15 czerwca 2020 
r. Szczegóły konkursu zostaną po-
dane na stronie internetowej MODR 
w Karniowicach.

jacek kostuch 
fot. jan Pajdzik

wYDarzeNia moDr karNiowice
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Święty walenty 
– tradycje lubeckie – sercem gotowane

15. lutego w Lubczy w Gminie Rygli-
ce odbyło się wydarzenie pod nazwą 
„Święty Walenty – tradycje lubeckie”, 
w ramach którego 12 kół gospodyń 
wiejskich wzięło udział w II edycji ogól-
nopolskiego konkursu potraw regional-
nych i tradycyjnych „Sercem gotowane”. 
Swój dorobek kulinarny zaprezentowa-
ły panie z kilku regionów Polski: z wo-
jewództwa śląskiego, pomorskiego, 
świętokrzyskiego, łódzkiego, a także 
podkarpackiego i małopolskiego. Przy-
gotowane zostały dania główne oraz 
ciasta i desery. Potrawy oceniało jury 
w składzie:
· Urszula Gieroń – etnograf – specja-

lista ds. rejestracji produktów re-
gionalnych – Muzeum Etnograficzne 
w Tarnowie,

· Lidia Rygiel – inspektor specjalista 
ds. rejestracji produktów regional-
nych – Urząd Marszałkowski Oddział 
w Tarnowie,

· Zofia Tulik – starszy specjalista, opie-
kun KGW – Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa oddział 
w Tarnowie,

· Piotr Pielichowski – uczestnik 
programu „Masterchef”, kucharz, 
restaurator.
Nagrodzono następujące grupy:
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich 

Kołodzieje, Koło Gospodyń Wiejskich 
Dankowice, Koło Gospodyń Wiejskich 

Kowalowianki, Koło Gospodyń Wiej-
skich Lubcza, Koło Pań Rygliczanki, 
Koło Gospodyń Wiejskich Zalasowa.

II miejsce: Koło Gospodyń Wiej-
skich Huba, Koło Gospodyń Wiejskich 
Wisowianie, Koło Gospodyń Wiejskich 
Joniny.

III miejsce: Koło Gospodyń Wiej-
skich Gosposia, Koło Gospodyń Wiej-
skich Łyszkowice, Koło Gospodyń Wiej-
skich Wola Lubecka.

Nagroda specjalna Burmistrza Ry-
glic Pana Pawła Augustyna trafiła dla 
Koła Gospodyń Wiejskich Łyszkowice.

Wydarzenie miało na celu pokazanie 
bogactwa i różnorodności polskiej kul-
tury ludowej.

Swoje umiejętności zaprezentowa-
ły zespoły folklorystyczne z różnych 
regionów Polski: z województwa ma-
łopolskiego – Gminy Ryglice: Zespół 
„W Kuźni u Kowala” z Kowalowej, Ze-
spół „Zalasowianie” z Zalasowej, Zespół 
„Lubczanie” i Kapela „Spod Kokocza” 
z Lubczy, z Gminy Czorsztyn – Muzy-
ka Góralska, z województwa podkar-
packiego – Kapela „Jodłowianie”,  z wo-
jewództwa łódzkiego – Zespół Pieśni 
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i Tańca „Blichowiacy”, z województwa 
śląskiego – Zespół Folklorystyczny 
„Dankowianie”, z województwa pomor-
skiego – Zespół muzyczny „Cyganeczki”.

Lokalni twórcy wystawiali swo-
je prace rękodzielnicze: koronki Pani 
Marii Potockiej, kwiaty bibułkowe Pani 
Doroty Garncarz, haft koralikowy Pani 
Heleny Skrzek, rękodzieło artystycz-
ne Pani Aliny Kumięga oraz zabawki 
drewniane.

Podczas imprezy można było de-
gustować potrawy tradycyjne przy-
gotowane przez panie z kół gospodyń 
wiejskich, a także lubecką zupę z lub-
czykiem, wpisaną na ministerialną li-
stę produktów tradycyjnych, rozdawa-
ne były także piernikowe serduszka. 
Skosztować można było nalewki z lub-
czykiem. Wina regionalne serwowa-
li lokalni winiarze: Pan Antoni Marci-
nek z Winnicy Antoniego oraz Państwo 

Krystyna i Szczepan Marcinek z Winni-
cy Kowalówka. Zakupić można było róż-
ne rodzaje miodu oraz ocet z winogron.

Swoim występem zachwyciły także 
najmłodsi artyści: uczniowie Zespołu 
Szkół w Lubczy oraz Szkoły Podstawo-
wej z Woli Lubeckiej, którzy przedsta-
wili bogaty program artystyczny.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Karniowicach był jednym 
ze sponsorów tej imprezy. Ufundował 
dwie nagrody dla uczestników kon-
kursu kulinarnego. Stoisko promujące 
działalność naszego Ośrodka przygo-
tował Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Tarnowie. Dla uczest-
ników imprezy przygotowano liczne 
materiały promocyjne: ulotki informa-
cyjne o różnej tematyce oraz dwumie-
sięcznik „Doradca”. Pracownicy PZDR 

Tarnów: Eugeniusz Tadel, Jolanta Zych 
oraz Agnieszka Rąpała-Pawluś udzielali 
informacji zainteresowanym rolnikom.

Honorowy patronat nad wydarze-
niem objął Starosta Powiatu Tarnow-
skiego Roman Łucarz. Patronat medial-
ny objęli: TVP3 Kraków, Trendy Radio, 
RDN Małopolska, Tarnowska.tv, TEMI, 
Gazeta Krakowska, NaszeMiasto.pl, Su-
per Galicja, Ryglice-okolice.pl.

Wspaniała lokalna muzyka, potrawy 
przygotowane według starych, regio-
nalnych przepisów, barwne stroje lu-
dowe były okazją do poznania kultury 
i folkloru z różnych regionów Polski. 
Były także doskonałą promocją nasze-
go regionu. Małopolska wieś zaskakuje 
różnorodnością, otwartością mieszkań-
ców i dziedzictwem kulturalnym.

agnieszka rąpała-Pawluś
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Tegoroczna V edycja konferencji 
Sady i Ogrody obfitowała w inno-
wacje oraz praktyczne informacje 
na temat upraw ogrodniczych. od-
była się 7 listopada 2019 roku w Glo-
bal expo w warszawie. Sporą część 
panelu obejmowała tematyka zwią-
zana z uprawą truskawki. eksperci 
z tego zakresu starali się przedsta-
wić innowacyjne technologie, które 
sprawdzają się już w innych krajach 
oraz takie, które będą koniecznością 
dla producentów truskawek w Polsce, 
ze względu chociażby na dynamicz-
nie zmieniający się klimat. 

W tematykę związaną z uprawą tru-
skawki wprowadzili uczestników kon-
ferencji, właściciele firmy Doradca Ja-
godowy, dr hab. Zbigniew Jarosz oraz 
Albert Zwierzyński. Omówili najważ-
niejsze problemy agrotechniczne minio-
nego sezonu oraz przekazali informacje 
na temat nowych technologii w uprawie 
truskawek.

Dr hab. Zbigniew Jarosz popro-
wadził wykład pt. „Najważniejsze 
problemy agrotechniczne w mija-
jącym i nadchodzącym sezonie”. 
Jako głównego winowajcę odpowie-
dzialnego za problemy w uprawie tru-
skawki wskazano na klimat. Dużym 
problemem w 2019 roku była susza 
wiosenna. Nawożenie mineralne było 
mniej efektywne, gdyż dobre rozpusz-
czenie i pobranie składników mine-
ralnych przez rośliny, jest zależne 
od optymalnej ilości opadów w okre-
sie wiosennym. Obserwowano rów-
nież mechaniczne uszkodzenia liści, 
ogonków liściowych oraz kwiatosta-
nów odmian wczesnych, które były 
spowodowane silnymi wiatrami. Do-
datkowo wiosenne przymrozki sta-
nowiły istotny czynnik stresowy dla 
roślin. W maju producenci truskawki 
zmagali się z ulewami, w efekcie cze-
go plantacje opanowały liczne cho-
roby. Dodatkowo pojawiły się u nas 
choroby nietypowe dla naszego rejo-
nu jak np. bakteryjna kanciasta pla-
mistość liści truskawki. W tym roku 

również szkodniki dały o sobie znać, 
w tym przede wszystkim glebowe. Ich 
presja była bardzo duża, a związane 
jest to z ich zwiększoną odpornością 
na większość dostępnych chemicz-
nych środków ochrony roślin. Dlate-
go producenci truskawek coraz czę-
ściej stawiają na biologiczną walkę 
z agrofagami.

Pan dr Z. Jarosz wskazał, że koniecz-
nością w uprawach truskawki w Polsce 
w obliczu zmieniającego się klimatu 
jest stosowanie fertygacji. Jednoczesne 
nawadnianie oraz zrównoważone na-
wożenie mineralne, sprawia, że skutki 
suszy nie są już tak dotkliwe. Dodatko-
wo, aby ograniczyć negatywne skutki 
suszy, należy stosować składniki po-
karmowe takie jak krzem, siarkę oraz 
miedź. Tak zwana biostymulacja roślin, 
jest niezbędna do uzyskania dobrej ja-
kości owoców i utrzymania plantacji 
w dobrym stanie. Kolejnym czynni-
kiem, który sprawi, że producenci tru-
skawek będą mogli w pewnym stopniu 
zapanować nad skutkami zmian klima-
tu jest uprawa pod osłonami. 

innowacje w uprawie truskawki – 
relacja z V edycji konferencji Sady i ogrody

TechNoLoGia ProDukcji



14 DoraDca marzec kwiecień 2020

TechNoLoGia ProDukcji

W kolejny temat pt. „Sprawdzone 
technologie w uprawie truskawek, 
przed nowym sezonem – dlacze-
go warto?” wprowadził uczestników 
Albert Zwierzyński. Na wstępie po-
stawiono pytanie: Jakie są przyczyny 
konieczności zmian technologicznych 
w uprawie truskawki w Polsce? Odpo-
wiedzią jest przede wszystkim zmie-
niający się klimat, ale również wpro-
wadzanie do upraw nowych odmian 
oraz czynniki ekonomiczne, w tym 
konieczność zmiany technologii zbio-
ru. Na rynku ogrodniczym obserwuje 
się zmniejszoną liczbę pracowników 
sezonowych, zatem zachętą dla po-
tencjalnych pracowników, może być 
bardziej komfortowa stojąca pozycja 
pracy w trakcie zbiorów. Podwyższo-
na uprawa niesie ze sobą jeszcze inne 
korzyści np. zmniejszenie lub zupełna 
eliminacja presji chorób oraz szkodni-
ków glebowych. Dodatkowo nowe od-
miany charakteryzują się dużą wraż-
liwością na herbicydy, więc uprawy 
wolne od zachwaszczenia to kolejne 
ważne wyzwanie dla ogrodników. 
Ostatnim czynnikiem determinują-
cym poszukiwanie nowych technolo-
gii jest dopasowanie się do wymagań 
rynku i konsumentów. Związane jest 
to z koniecznością produkcji wysokiej 
jakości owoców truskawek, głównie 
z przeznaczeniem na rynek świeży. 

Uprawa na podwyższeniach oraz 
pod osłonami jest bez wątpienia przy-
szłością w uprawie truskawki w Pol-
sce. Na świecie opracowano różne 
technologie uprawy truskawki, które 
z powodzeniem są już praktykowane 
w Polsce. Ze względu na reżim czaso-
wy, udało się Panu Zwierzyńskiemu 
wskazać jedynie kilka przykładów. 

W Hiszpanii opracowano i wdrożo-
no system NGS (New Growing System), 
czyli w tłumaczeniu na język polski, 
Nowy System Uprawy. Jest to system 
charakteryzujący się intensywną 
uprawą roślin pod osłonami w perfo-
rowanych rękawach umieszczonych 
w wiszących stelażach z drutu. Bazu-
je on na zamkniętym obiegu pożyw-
ki, czyli wody wraz z substancjami 
odżywczymi, co pozwala na znaczne 
oszczędności oraz dodatkowo wpływa 
korzystniej na środowisko naturalne, 
niż nawożenie doglebowe w tradycyj-
nej uprawie truskawki. Ponadto sys-
tem NGS do uprawy truskawek prze-
widuje wypełnienie rękawa niewielką 
ilością podłoża tj. 5-7 l/mb. Pierwsze 
badania nad uprawą truskawki w sys-
temie NGS w Polsce prowadził dr hab. 
Zbigniew Jarosz w obiekcie szklarnio-
wym Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Lublinie już w 2015 roku. System 
ten jest wciąż udoskonalany i przy-
stosowywany do warunków uprawy 
w naszym kraju. Jego cechą szczegól-
ną jest możliwość uprawy w systemie 
rękawów dwupoziomowych, gdzie po-
szczególne rzędy są umieszczone bli-
sko siebie, a tylko na czas zbioru lub 
zabiegów pielęgnacyjnych, co drugi 
rząd podnosi się lub opuszcza. Dzięki 
temu można uzyskać dwukrotne za-
gęszczenie obsady roślin oraz opty-
malnie wykorzystać powierzchnię 
szklarni bądź tunelu. Wysokość rę-
kawów w tym systemie na czas zbio-
ru roślin można również dopasować 
do wysokości pracowników, co po-
zwala zoptymalizować nie tylko zbiór 
owoców, ale również wszelkie zabiegi 
pielęgnacyjne. 

W Holandii opracowano system 
uprawy truskawki w tzw. rynnach 
pod daszkami. Pierwsze krajowe pró-
by uprawy w tym systemie odbyły 
się w 2009 roku w Sadowniczym Za-
kładzie Doświadczalnym Instytutu 
Ogrodnictwa w Brzeznej. Natomiast 
w 2019 roku w Tyńcu, Polski Instytut 
Truskawki założył plantację truskawki 
w tym systemie na powierzchni 5 ha. 
Ta inwestycja ma charakter doświad-
czalno-wdrożeniowy w Małopolsce. 
Obecnie coraz większa liczba produ-
centów truskawki w Polsce decyduje 
się na ten typ uprawy, gdyż wiąże się 
z nim wiele korzyści m.in. komfortowy 
zbiór w pozycji stojącej, zupełny brak 
chwastów oraz ograniczony wpływ 
czynników pogodowych na uprawę. 
Rośliny uprawia się w specjalnie wy-
profilowanych rynnach umieszczo-
nych na stabilnej konstrukcji na opty-
malnej wysokości dla pracowników, 
powyżej poziomu gruntu. W rynnach 

umieszczone są maty z substratem 
i w tym przypadku również koniecz-
ne jest zastosowanie fertygacji, w za-
mkniętym systemie obiegu pożywki. 
Nad roślinami montowane są lekkie 
konstrukcje z daszkami foliowymi. 
Taka konstrukcja zapewnia lepszą cyr-
kulację powietrza oraz mniejsze ryzy-
ko wystąpienia chorób niż w uprawach 
pod typowymi osłonami. 

Kompromisem dla polskich pro-
ducentów może być zastosowanie 
w naszych uprawach systemu pod-
wyższonej uprawy truskawek. Ten 
system jest głównym systemem upra-
wy truskawki stosowanym w Hiszpa-
nii. Są to wysokie, 50 cm wały z gleby, 
ściółkowane czarną folią pod tune-
lami foliowymi z fertygacją. Gęstość 
nasadzenia roślin jest uzależniona 
od warunków klimatycznych i ryzy-
ka wystąpienia chorób. Również klu-
czowy jest odpowiedni dobór odmian 
nadających się do uprawy w naszym 
kraju. Główną zaletą takiego systemu 
jest częściowe ograniczenie negatyw-
nych skutków gwałtownych zjawisk 
pogodowych jak np. ulewne deszcze 
czy późnowiosenne przymrozki. 

Wszyscy prelegenci V edycji Sady 
i Ogrody byli zgodni, że obecnie naj-
ważniejszym zadaniem producenta 
truskawek i nie tylko, jest uzyskanie 
wysokiego plonu, lecz przede wszyst-
kim z utrzymaniem jak najwyższych 
walorów jakościowych i smakowych 
owoców. Bez wątpienia również klimat 
będzie głównym czynnikiem determi-
nującym zmiany technologii uprawy 
truskawki, jednak mogą one przynieść 
zdecydowanie więcej korzyści niż obec-
nie możemy sobie wyobrazić. 

ilona maczek

uprawa truskawki na podwyższonych zagonach (pixabay.com)
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Szeroko znany był już w średniowiecz-
nej Polsce, głównie ze względu na swoje 
wartości smakowe oraz odżywcze. Jak 
podają XVIII-wieczne dzieła farmaceu-
tyczne, był szeroko stosowany również 
w lecznictwie. Obecnie z trudem można 
go odnaleźć w sklepach czy na targach. 
Jednak jak wiele innych zapomnianych 
warzyw i owoców, wraca na nasze 
działki i do ogrodów, ze względu na sze-
roko rozpowszechnione wyniki badań 
dotyczących wartości odżywczych róż-
nych produktów ogrodniczych. Burak 
liściowy jest chyba rekordzistą w ilości 
nazw zwyczajowych. Możemy go odna-
leźć pod następującymi określeniami: 
burak naciowy, burak szpinakowy, bo-
ćwina szwajcarska, kapusta rzymska, 
mangold (z niemieckiego der Mangold; 
w Niemczech jest bardzo popularnym 
warzywem), ćwikła ozdobna… A kwe-
stia czy między boćwiną a botwiną 
możemy postawić znak równości czy 
nie, chyba nigdy nie zostanie rozstrzy-
gnięta. Głównym powodem, dla którego 
burak liściowy jest tak mało popular-
ny w Polsce, jest fakt, że u nas wiosną 
w charakterze „boćwiny” stosuje się 
liście i ogonki liściowe buraka ćwikło-
wego. Jednak dzięki uprawie buraka li-
ściowego, tę pyszną zupę możemy przy-
gotowywać niemal przez cały sezon 
wegetacyjny. 

Burak liściowy jest rośliną dwulet-
nią, ale w uprawie traktowany jest jak 
roślina jednoroczna. Korzeń buraka li-
ściowego nie jest organem spichrzo-
wym jak u buraka ćwikłowego. Ponad-
to jest on niejadalny, łykowaty, twardy 
i niesmaczny. Wygląda za to bardzo es-
tetycznie, ponieważ kolor jego skórki 
ma odcień zbliżony do ogonka liściowe-
go np. żółty lub czerwony. Kwiaty i owo-
ce są takie same jak u buraka ćwikłowe-
go i wybijają w drugim roku wegetacji. 
Można pokusić się o pozostawienie kil-
ku okazów na działce w celach dekora-
cyjnych. Średnio z kwiatostanem rośli-
na osiąga ponad 1 m wysokości.

 Część użytkową buraka liścio-
wego stanowią zebrane w rozetę 

odziomkowe liście wraz z nerwami 
i mięsistymi ogonkami lub same ogon-
ki liściowe. Odmiany buraka liścio-
wego można podzielić na dwie grupy: 
boćwina właściwa oraz boćwina sze-
rokoogonkowa. Pierwsza charaktery-
zuje się węższym ogonkiem liściowym. 
Tu częścią jadalną są zarówno liście, 
jak i ogonki liściowe o kilku centyme-
trowej szerokości. Ta grupa charakte-
ryzuje się dużymi liśćmi osiągającymi 
długość do 70 cm i szerokość nawet 30 
cm. Boćwina szerokoogonkowa posia-
da natomiast sztywną blaszkę liścio-
wą i bardzo szeroki, mięsisty ogonek 
liściowy, który stanowi część jadalną 
rośliny. Wszystkie odmiany mogą róż-
nić się między sobą także pokrojem. Im 
sztywniejsze ogonki, tym jest on bar-
dziej wzniesiony. Wysokość rośliny bez 
pędu kwiatostanowego waha się 40-70 
cm. Różny może być również charak-
ter blaszki liściowej: od gładkiej do pę-
cherzykowatej. Najważniejszą cechą 
z punktu widzenia estetyki grządki czy 
potraw jest zabarwienie blaszek, ogon-
ków i nerwów liściowych. Najintensyw-
niej zabarwione są ogonki i mogą mieć 
barwę żółtą, szkarłatnie czerwoną, 
białą, różową lub jasno- i ciemnozie-
loną. Brawa blaszek jest skorelowana 
z barwą ogonków i nerwów liściowych. 
Są barwy żółtawej, jasno lub ciemno-
zielonej, a także szkarłatnie czerwonej. 

W sprzedaży dostępne są nasio-
na wielu odmian buraka liściowego. 
W amatorskiej uprawie godne polece-
nia są odmiany: Lukullus, Bright Li-
ghts, Rhubarb Chard, Silver White oraz 
Yellow. Lukullus to stara odmiana li-
ściowa najbardziej polecana do upra-
wy na działkach lub w ogrodach. Ma 
ona grube i białe ogonki liściowe oraz 
duże, karbowane, mięsiste i żółtozie-
lone liście. Jest bardzo plenna, smaczna 
i odporna. Kolejną bardzo dekoracyj-
ną i smaczną odmianą łodygową jest 
Bright Light. Jej liście są jasnozielone, 
czasami wpadające w czerwień, nato-
miast ogonki są różnokolorowe (bia-
łe, żółte, pomarańczowe, bordowe). 

Rhubarb Chard to odmiana łodygowa 
o szkarłatnie czerwonych ogonkach li-
ściowych oraz nerwach. Ciemnozielo-
ne liście są silnie pofałdowane. Zale-
cane do spożycia są młode liście wraz 
z ogonkami. White Silver jest odmianą 
o zielonych liściach oraz ogonkach li-
ściowych, które lekko wpadają w ko-
lor pomarańczowy, różowy lub żółty. 
Również bardzo dekoracyjna i łatwa 
w uprawie. Yellow jest odmianą o żół-
tych, soczystych ogonkach liściowych 
i nerwach. Duże i mięsiste liście są na-
tomiast zielone. Jest równie dekoracyj-
na i smaczna jak pozostałe wymienione 
odmiany buraka liściowego.

Najczęściej towarową uprawą bura-
ka liściowego zajmują się gospodarstwa 
ekologiczne. Oferują świeże liście sprze-
dawane w pęczku w jednej odmianie 
lub w którym, są wymieszane różne 
kolorowe odmiany. Średnio za kilogram 

Burak liściowy – 
zapomniane warzywo
Buraka zwyczajnego (Beta vulgaris L.) nie trzeba nikomu przedstawiać. mało kto jednak wie, że gatunek ten obejmuje 
4 grupy odmian, a wśród nich najpopularniejsze są: burak ćwikłowy, burak pastewny oraz burak cukrowy. Prawdą 
jednak jest, że protoplastą tych wszystkich odmian jest burak liściowy (Beta vulgaris L. var. cicla L.). 

Burak liściowy odmiana gele sier – nasiona trudno do-
stępne w polsce (podobna odmiana to yellow np. polanu) 
(fot. Ilona Maczek)
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zapłacimy ok. 28 zł (ok. 7 zł za pęczek 
250 g). Dostępne są również różne prze-
twory z liści buraka przygotowywane 
przez gospodarstwa ekologiczne np. 
botwina do zup, kiszone liście czy tzw. 
ekologiczne przysmaki. 

 Burak liściowy jest bardzo odpor-
ny na niskie temperatury. Gdy pogo-
da jest sprzyjająca można go wysiać 
do gruntu już w II poł. kwietnia. Można 
również wcześniej przygotować rozsa-
dę (I dek. marca), a następnie posadzić 
w odpowiednim momencie na miejsce 
stałe. Wytrzymuje przymrozki do -4oC, 
a do kiełkowania potrzebuje min. 8oC. 
Można również zastosować włókninę, 
wtedy zabezpieczy ona siewki przed 
przymrozkami i przyspieszy rozwój 
roślin. Drugi termin siewu buraka li-
ściowego to pierwsza połowa lipca, jako 
poplon np. po cebuli i grochu. Oczy-
wiście nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby wysiać go również w maju bądź 
w czerwcu, gdy zajdzie taka potrzeba. 
Jest to roślina o krótkim okresie we-
getacji. Pierwszy zbiór liści możemy 
przeprowadzić po około 2 miesiącach 
od siewu, gdy na roślinie jest min. 8 li-
ści. Kolejne zbiory możemy przeprowa-
dzać aż do późnej jesieni. Rozstawa dla 
buraka liściowego to 15-20/40-50 cm. 
Nasiona siejemy na głębokość 2-3 cm 
i w momencie, gdy wzejdą zbyt gęsto, 
należy zrobić tzw. przerywkę, zosta-
wiając najsilniejsze rośliny. 

Stanowisko dla buraka liściowego 
powinno być słoneczne, ewentualnie 
lekko zacienione oraz przewiewne. 
Na tym samym miejscu możemy go 
uprawiać co 3 lata. Zastosowanie bu-
raka liściowego jest bardzo szerokie. 
Można go wysiać w warzywniku, na ra-
batach kwiatowych, na podniesionych 

grządkach oraz w dużych donicach np. 
na tarasie. Burak liściowy nie ma wy-
sokich wymagań glebowych, jednak 
w podłożu żyznym, o wysokiej za-
wartości próchnicy będzie większy, 
plenniejszy i smaczniejszy. Nawoże-
nie mineralne należy ograniczyć lub 
w ogóle z niego zrezygnować ze wzglę-
du na możliwość akumulacji szkodli-
wych dla ludzi azotanów w częściach 
użytkowych rośliny. Azotany są formą 
azotu łatwo przyswajalną przez rośli-
ny, jednak gdy gleba jest przenawożo-
na, roślina może je nadmiernie akumu-
lować. Nawadnianie buraka liściowego 
ogranicza się do okresów suszy, gdyż 
jest to roślina stosunkowo odporna 
na braki wody. Należy pamiętać, aby 
nie zwilżać liści buraka, gdyż może 
to doprowadzić do choroby grzybo-
wej np. chwościka buraka. Burak li-
ściowy jest odporny na wiele chorób 
i szkodników, jednak mogą go porażać 
te same agrofagi co buraka ćwikłowe-
go np. mączniak rzekomy, śmietka ćwi-
klana, mszyce i ślimaki. 

Burak liściowy jest warzywem 
o wysokich wartościach odżywczych 
i właściwościach leczniczych, których 
wszystkich wymienić nie sposób. Za-
wiera dużą ilość lekkostrawnego biał-
ka. Jest świetnym zamiennikiem bura-
ka ćwikłowego dla diabetyków, gdyż 
zawiera węglowodany złożone. Bu-
rak liściowy dostarcza nam również 
cenne witaminy i minerały tj. wita-
mina A, B1, B2, C, kwas foliowy oraz 
potas, wapń i żelazo i wiele innych. 
Jest niskokaloryczny i zawiera duże 
ilości błonnika, więc mogą go spoży-
wać osoby, które dbają o linię. Barw-
niki roślinne głównie z grupy betalain, 
sprawiają, że ma właściwości antysta-
rzeniowe i antynowotworowe. Burak 
liściowy jest przedstawicielem rodziny 

komosowatych, do której należy rów-
nież szpinak. Niestety tak samo zawie-
ra on w sobie kwas szczawiowy, który 
jest substancją antyodżywczą. Spo-
żywany w nadmiarze ma szkodliwy 
wpływ na nerki i kości. Z tego powodu 
spożycie buraka liściowego powinny 
ograniczyć osoby chore na kamicę ner-
kową czy osteoporozę. Dania z buraka 
warto poddawać obróbce termicznej 
i podawać je z produktami pochodze-
nia mlecznego. Pozwala to zredukować 
negatywny wpływ kwasu szczawio-
wego na zdrowie. 

Buraka liściowego można spoży-
wać na surowo, jednak najsmaczniej-
szy jest po ugotowaniu. Liście można 
blanszować jak szpinak, a ogonki go-
tować jak szparagi. Z buraka liściowe-
go można przygotowywać botwinkę 
i inne zupy, świeże soki, liście można 
kisić lub przygotowywać z nich pasty 
oraz chipsy warzywne. Liście buraka 
liściowego świetnie nadają się również 
na gołąbki, a ogonki liściowe do sała-
tek lub jako przystawka. Buraka liścio-
wego możemy również mrozić. 

 Uprawa buraka liściowego ze wzglę-
du na jej prostotę i niesamowite walory 
dekoracyjne i odżywcze, powinna być 
propagowana nie tylko wśród dział-
kowców, ale również rolników. Jako 
warzywo odporne na wiele czynników 
zewnętrznych tj. choroby czy klimat, 
idealnie nadaje się do upraw ekologicz-
nych. Taka uprawa jest również najlep-
sza z punktu widzenia jakości i warto-
ści prozdrowotnych buraka liściowego. 
Ze względu na krótki okres wegetacji 
i dużą zdolność do magazynowania 
azotanów, musimy być pewni, że nie 
ma w nim pozostałości herbicydów, 
środków ochrony roślin czy nawozów. 

ilona maczek

odmiana Lukullus (fot. Ilona Maczek)

odmiana buraka liściowego o czerwonych ogonkach liściowych (fot. Ilona Maczek)
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Nietypowa zima z wysoką temperatu-
rą stawia przed rolnikami nowe wy-
zwania i temu tematowi poświęciliśmy 
nasze szkolenie, które zgromadziło bli-
sko 200 osób, a odbyło się 26 lutego 
2020 r. na sali konferencyjnej w MODR 
Karniowice.

Czy rolnik europejski w dzisiejszych 
czasach jest skazany na kaprysy po-
gody? Większość odpowie, że tak, ale 
czy rzeczywiście tak jest? Nauka w rol-
nictwie zrobiła ogromny postęp i dys-
ponuje narzędziami, o których pięć-
dziesiąt, trzydzieści lat temu nawet nie 
marzyliśmy. Fizjologia roślin została 
bardzo dobrze poznana i dziś wiemy, 
co dzieje się z rośliną w kolejnych fa-
zach jej rozwoju. Te fazy na potrzeby 
praktyki rolniczej zostały opisane, 
w formie skali BBCH1 (skala numerycz-
na). I tu pojawia się pierwsze pytanie 
– ilu rolników korzysta i posługuje się 
w praktyce międzynarodowym syste-
mem numerycznym BBCH? W systemie 
BBCH są formułowane zalecenia upra-
wowe. W ilu gospodarstwach odbywa 
się monitoring pogody przy wykorzy-
staniu polowych stacji meteorologicz-
nych (fot. 1). Od roku 2014 wprowadzo-
no obowiązek integrowanej ochrony 
roślin, sądząc po zapisach chociażby 
w notatnikach zabiegów chemicznej 
ochrony roślin mam wątpliwości (o pro-
wadzeniu historii pól już nie wspomnę) 
co do racjonalnego podejścia w obsza-
rze chemicznego zwalczania chwastów, 
chorób i szkodników roślin uprawnych. 
Tych kilka pytań, a jest ich dużo wię-
cej, pokazuje, że pomimo ogromnego 
postępu technicznego, są duże bra-
ki organizacyjne w gospodarstwach, 
co przekłada się bezpośrednio na wy-
niki ekonomiczne. Rolnicy, z którymi 
mam przyjemność współpracować 
i uczyć się od nich trudnego rzemio-
sła rolniczego, za główny cel stawiają 

1 Sk rót BBCH pochodzi od Biolog ische 
B u ndde s a n s t a l t ,  B u nde s s s or t en a mt 
i CHemical industry. Celem skali BBCH jest 
nie tylko udostępnienie standardowego opisu 
faz rozwojowych roślin, ale także podanie 
praktycznego kodu cyfrowego, który może 
zastąpić formę opisową.

sobie stabilne plony w mało stabilnych 
warunkach pogodowych i klimatycz-
nych. Mój kolega Jarosław Kuźmiński 
z firmy POLTOR zwykł mawiać: pokaż 
mi najsłabsze pole w twoim gospodar-
stwie, a powiem ci, jakim jesteś rolni-
kiem. Jeżeli rolnik potrafi współpraco-
wać i sterować warunkami glebowymi 
(np. utrzymywać stabilne pH), które ma 
na swoim najsłabszym kawałku pola, 
to reszta pól na pewno prowadzona jest 
wzorowo. Anomalie pogodowe, które 
są najprawdopodobniej oznaką zmian 
klimatycznych, zmuszają rolników 
do bardziej dynamicznego reagowa-
nia, niestety prawo nie nadąża za tym, 
co czyni przyroda. Przykładem niech 
będzie obowiązujący termin stosowa-
nia azotu na wiosnę. Na szczęście udało 
się sprawę zamknąć pozytywnie z ko-
rzyścią dla wszystkich roślin ozimych.

Temat, którym się szczególnie zaj-
muję od pięciu lat, to problem dopro-
wadzania gleb bardzo kwaśnych i kwa-
śnych do poziomu optymalnego pH dla 
wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. 
Zaniedbania w tym obszarze są kil-
kudziesięcioletnie, w tej chwili poło-
wa gleb w Małopolsce wymaga wap-
nowania regeneracyjnego; pH ≤5,5. 
Efekt corocznych spotkań z rolnikami 
poświęconych temu tematowi jest już 
widoczny, coraz więcej gospodarstw 
przystąpiło do planowego wapnowania 

swoich pól (fot. 2). Dzięki zastosowaniu 
wapna pylistego o wysokiej reaktyw-
ności (szybkim działaniu) w odpowied-
nim okresie mamy nadzieję za kilka lat 
ograniczyć zabieg wapnowania już tyl-
ko do stabilizującego warunki odczynu 
pH w glebie. Należy, bowiem pamiętać, 

„Gleba i plony naturalnie lepsze” 
– piąte spotkanie agrotechniczne – karniowice 2020
już po raz piąty spotkaliśmy się z rolnikami, doradcami i przedstawicielami instytucji pracujących na rzecz rolnic-
twa, aby porozmawiać o bieżącej sytuacji na polach małopolski. coroczne spotkania organizujemy we współpracy 
z kopalnią wapienia „czatkowice”. 

Fot. 1. stacja meteorologiczna wykorzystywana dla ce-
lów rolniczych

Fot. 2. usługowe wapnowanie pól przez rolnika eugeniusza niemca z miejscowości niedźwiedza w powiecie brzeskim
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że wapnem nawozimy głównie glebę, 
a w mniejszym stopniu rośliny – nawóz 
glebowy. „Ogólnopolski program re-
generacji środowiskowej gleb poprzez 
ich wapnowanie” stał się motywacją 
dla gospodarstw do 75 ha, aby zabieg 
wapnowania przeprowadzić. 

Podczas naszego spotkania w Kar-
niowicach p. Jarosław Kuźmiński przed-
stawił wyniki ekonomiczne zastoso-
wania wapna nawozowego w swoim 
gospodarstwie w kontekście oszczęd-
ności w nawożeniu mineralnym roślin 
uprawnych, a co za tym idzie ochronie 
środowiska naturalnego. 

W swoim wykładzie pokazałem 
zdjęcia stanu ozimin na polach w po-
wiecie brzeskim, pszenicy, rzepaku 
i jęczmienia, które odwiedziłem ty-
dzień przed naszym szkoleniem tj. 18 
lutego br. (fot. 3, 4, 5). Pierwszą czyn-
nością, którą wykonałem podczas lu-
stracji plantacji roślin ozimych, było 
zbadanie temperatury gleby i pH. Pola 
należą do wzorowych rolników w po-
wiecie brzeskim. Odczyn gleby pH 6,9 
był na polu rzepaku, pszenicy i jęczmie-
nia ozimego. Żółty kolor plantacji jęcz-
mienia ozimego (pH 6,9) wskazywał 

i jego formy. Pierwszą dawkę należy 
tak zaplanować, żeby nie tylko żywić 
rośliny do końca fazy krzewienia, ale 
żeby w miarę możliwości, jak będzie 
rok suchy, zabezpieczyć część azotu 
na okres krytyczny, czyli fazę strze-
lania w źdźbło. Dobrze rozkrzewione 
zboża, które są mocno rozwinięte, po-
trzebują form bardziej łagodnych, czyli 
takich nawozów jak RSM, saletrosan 
czy mocznik.

W naszych działaniach operacyjnych 
przy prawidłowym prowadzeniu łanu 
roślin ozimych musimy główny nacisk 
położyć na racjonalne wykorzystanie 
wody glebowej, tej na szczęście jeszcze 
w Małopolsce mamy stosunkowo dużo 
i musimy robić wszystko, żeby nią do-
brze gospodarować, odpowiednio do-
branymi zabiegami agrotechnicznymi.

Na tym przykładzie widać, jak ważny 
jest monitoring roślin uprawnych i de-
cydowanie na bieżąco odnośnie działań, 
które należy podjąć – patrząc na stan 
rozkrzewienia musimy już myśleć o na-
stępnej fazie rozwoju roślin strzelaniu 
w źdźbło, faza BBCH 30.

Podsumowując można powiedzieć, 
że nie do końca rolnik jest całkowicie 
uzależniony od warunków pogodowych 
(należy wyłączyć ekstremalne sytuacje: 
deszcze nawalne, huragany, powodzie), 
dzisiaj już można tak sterować techno-
logią uprawy, żeby założony plon w du-
żym stopniu był możliwy do uzyskania. 
Mam nadzieję, że nasze tegoroczne spo-
tkanie z rolnikami, które odbyło się 26 
lutego br. w Karniowicach, dostarczy-
ło wiedzy na temat działań operacyj-
nych, którymi możemy wpłynąć na plo-
ny celem ich ustabilizowania w dalszej 
perspektywie.

andrzej Gmiąt

Fot. 3. przekrzewiona pszenica ozima przed nawożeniem prawidłowo dobraną dawką azotu

Fot. 4. rzepak ozimy przed nawożeniem azotem Fot. 5. plantacja jęczmienia ozimego w oczekiwaniu na wiosenną dawkę azotu

na pilną potrzebę dokarmiania azotem, 
pozostałe dwie rośliny również oczeki-
wały na ten składnik pokarmowy: azot. 
Pszenica ozima z powodu anormalnych 
warunków temperaturowych tej zimy 
była silnie rozkrzewiona i wskazywa-
ła poziom 24 w skali BBCH, stan nie-
typowy jak na tę porę roku. Przekrze-
wienie zbóż ozimych będzie wymagało 
zweryfikowania planu nawożenia azo-
tem. Optymalnie dążymy do utrzyma-
nia 2-3. pędów bocznych na jednym pę-
dzie głównym, które powinny wydać 
silne dorodne kłosy, dodatkowe pędy 
zabierają niepotrzebnie składniki po-
karmowe. Temperatura gleby 18 lute-
go br. wynosiła 5oC i była przesycona 
wodą w wyższej temperaturze, procesy 
biologiczne w glebie zachodzą już coraz 
intensywniej. 

W swoim wykładzie prof. Witold 
Szczepaniak z UP w Poznaniu zwra-
cał uwagę m.in. na następujący pro-
blem: z temperaturą gleby i powie-
trza wiążą się decyzje o zastosowaniu 
pierwszego nawożenia azotowego 
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Wymagania glebowe 
Soja nie ma zbyt wygórowanych wyma-
gań i może być uprawiana na różnych 
glebach. Pod jej uprawę nie nadają się 
gleby ciężkie, podmokłe, zlewne, z na-
tury zimne oraz kwaśne, także piasz-
czyste. Nie powinno się uprawiać soi 
na zaniedbanych stanowiskach, silnie 
zachwaszczonych, wyjałowionych, po-
zbawionych struktury. Optymalne pH 
gleby dla uprawy tego gatunku powin-
no wynosić 6,0-7,0.

 
Agrotechnika
Dobrym stanowiskiem dla soi są pola 
po zbożach w 3. roku po oborniku, oko-
powych. Soję sieje się po 25 kwietnia 
do 5 maja, gdy temperatura gleby wyno-
si 8-10 stopni C. Fenologicznym wskaź-
nikiem terminu siewu soi jest okres 
kwitnienia klonu zwyczajnego. Pole pod 
jej zasiew powinno być zaorane na zimę 
między innymi po to, aby nastąpił roz-
kład resztek pożniwnych, by zgroma-
dzić wilgoć i odbudować strukturę 
gleby. Soja to gatunek mający wysokie 
zapotrzebowanie na wodę w okresie 
kiełkowania. Należy zadbać o zachowa-
nie wiosną jak najwięcej wilgoci w gle-
bie. Uprawy przedsiewne powinny być 

z tego względu ograniczone do mini-
mum i wykonywane bardzo starannie, 
by uzyskać jak najlepsze wyrównanie 
pola bez grud ze względu na koniecz-
ność niskiego koszenia. Wskazane jest 
nawet wyrównanie pola po siewie lek-
kim wałem gładkim, by ułatwić zbiór 
kombajnem i ograniczyć straty nasion 
z najniżej osadzonych strąków. Siew 
można wykonać siewnikiem redlico-
wym zbożowym jak również siew-
nikiem punktowym do buraków czy 
kukurydzy. Soję sieje się w rozstawie 
rzędów12-25 cm. 

Norma wysiewu wynika z masy ty-
siąca nasion i kształtuje się na poziomie 
ok. 140-180 kg/ha, zwykle to odpowia-
da gęstości 60-100 nasion/m2. Więk-
szość firm sprzedaje nasiona w jednost-
kach siewnych po 150 tys. nasion i przy 
obsadzie 60-70 nasion/m2, to odpowia-
da 4-4,5 j.s./ha.

Nawożenie i ochrona
Dzięki symbiozie z bakteriami bro-
dawkowymi soja sama zaopatruje się 
w azot. Absolutnie nie należy jej nawo-
zić azotem, bakterie brodawkowe po-
trafią zgromadzić w glebie nawet 100 
kg N/ha. W tym celu konieczne jest 

zaprawianie nasion  szczepami bak-
terii Rhizobium. W zakresie podstawo-
wego nawożenia należy zastosować 
od 40-60 kg fosforu/1 ha i 80-100 kg 
potasu/1 ha, ważne jest też nawoże-
nie magnezem w ilości 40 kg/1 ha. 
Soja nie wymaga ochrony fungicydo-
wej ani insektycydowej. W Polsce jak 
dotychczas nie występują szczególne 
zagrożenia dla tej rośliny ze strony 
chorób i szkodników. Jedynie chwasty 
są uciążliwe, najbardziej krytycznym 
okresem zagrożenia przez chwasty 
jest pierwszy miesiąc po wschodach. 
Ochrona herbicydowa zgodnie z zale-
ceniami aktualnego programu ochro-
ny roślin.

  
Zbiór i przechowywanie
Soja dojrzewa w Polsce w trzeciej deka-
dzie sierpnia i pierwszej połowie wrze-
śnia. Dojrzałość soi do zbioru poznaje 
się po opadnięciu liści. Strąki są żółto-
brązowe, a nasiona nabierają żółtej bar-
wy z brązowym znaczkiem, twardnieją 
i „dzwonią w strąkach”, zbioru dokonuje 
się kombajnem zbożowym, aparat tnący 
należy ustawić jak najniżej, aby unikać 
przecinania dolnych strąków i pozosta-
wiania ich na polu, wilgotność ziarna 
nie powinna przekraczać 13%, przy 
większej wilgotności nasiona wyma-
gają dosuszenia. Z 1 ha zbiera się od 1,5 
tony do 3,5 tony ziarna. Rozpoczęty 
w Polsce program rozwoju produkcji 
białka roślinnego powinien sprzyjać 
podjęciu uprawy soi wolnej od GMO. 
Przypomnę, że 30 lat temu nie dawa-
no szans uprawie kukurydzy w Polsce, 
a dziś największy wzrost powierzchni 
uprawy dotyczy właśnie kukurydzy. 
Trudno sobie wyobrazić rolnictwo i ży-
wienie bydła bez kukurydzy.

henryk huma
źródło: „hodowla roślin strzelce”
czasopismo „raport rolny”

uprawa soi w warunkach polskiego rolnictwa,  
celem zwiększenia białka w naszych gospodarstwach

Do Polski sprowadza się co roku od 2,0 do 2,5 mln ton śruty sojowej. jest to surowiec genetycznie modyfikowany. 
ceny rynkowe śruty sojowej wynoszą od 1600 do 1800 zł średnio za 1 tonę. wśród rolników ciągle trwa dyskusja 
nad możliwością uprawy tej wartościowej rośliny w Polsce. w naszych warunkach klimatycznych i geograficznych 
można uprawiać tylko te odmiany soi, które są wyhodowane i przebadane w Polsce. Soja jest rośliną dnia krótkiego 
o bardzo dużych wymaganiach termicznych, dlatego większość odmian zagranicznych w naszym kraju nie dojrzewa. 
Do uprawy w naszych polskich warunkach nadają się odmiany, które wymagają w okresie wegetacji sumy dziennych 
temperatur do 2200 stopni c, a ich okres wegetacji nie może przekroczyć 140 dni, np.: odmiana augusta lub aldana. 
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Podstawowym zadaniem dyrektywy 
azotanowej jest ograniczenie zanie-
czyszczenia wód azotanami pochodzą-
cymi ze źródeł rolniczych. Temu ma 
służyć wprowadzenie tzw. „Progra-
mu działań”, który już obowiązuje 
od 27 lipca 2018 roku. Program ten 
określa m.in.: sposób przechowywa-
nia nawozów naturalnych i kiszonek, 
terminy stosowania nawozów oraz 
ich maksymalne dawki, prowadze-
nie rejestru zabiegów agrotechnicz-
nych i opracowania planów nawoże-
nia azotem. Program obowiązuje w 27 
państwach członkowskich UE, które 
realizują działania na obszarze stano-
wiącym 39,6% ich terytoriów.

W związku z przystąpieniem do pro-
gramu azotanowego i sporządzania pla-
nu nawożenia każdy rolnik powinien 
mieć aktualne badanie gleby, które 
umożliwi określenie stanu zakwasze-
nia gleby. Warto takie badanie zrobić, 
bo możliwe, że niekonieczne jest sto-
sowanie zbyt dużo nawozów. 

Należy pamiętać, by maksymal-
na dawka azotu nie przekraczała 170 
kg w czystej postaci na 1 ha użytków 
rolnych na rok, w przypadku nawo-
zów naturalnych. Jednak nie dotyczy 
to wszystkich upraw np. pod jęczmień 
jary pastewny – 140, pod pszenicę ozimą 
– 200,  pod rzepak nawet 240 kg N/ha. 

W województ wie małopolskim 
większość gospodarstw rolnych to go-
spodarstwa małe i średnie. W zależ-
ności od wielkości gospodarstwa 
są odpowiednie regulacje i obowiązki, 
do których należy się dostosować. Zgod-
nie z programem azotanowym małe go-
spodarstwa mają obowiązek przestrze-
gania „Programu działań”, w którym 
są zawarte terminy nawożenia i spo-
soby przechowywania nawozów natu-
ralnych oraz odległości od zbiorników 
i cieków wodnych. Natomiast średnie 
gospodarstwa również powinny prze-
strzegać „Programu działań”. Poza tym 
muszą prowadzić ewidencję nawoże-
nia azotem oraz wszystkie gospodar-
stwa muszą przestrzegać stosowania 
maksymalnych dawek azotów. Małe 

gospodarstwa to takie do 10 ha użyt-
ków rolnych lub do 10 DJP, a średnie 
od 10 do 100 ha użytków rolnych lub 
od 10 do 60 DJP. Ewidencja zabiegów, 
gdzie zastosowano azot może być pro-
wadzona w wersji elektronicznej, jak 
i w papierowej. W takiej ewidencji musi 
być zawarta: data zastosowania na-
wozu, gatunek uprawy,  powierzchnia 
uprawy, powierzchnia, na której zasto-
sowano nawóz, rodzaj nawozu i zawar-
ty w nim azot, dawka nawozu. 

Za nieprzestrzeganie ww. obowiąz-
ków grożą kary, które w 2020 r. są już 
nieco wyższe, niż w roku 2019. Najwięk-
sze kary grożą za złe przechowywanie 
obornika i nieprawidłowe stosowanie 
nawozów. Na tych rolników, którzy nie 
będą przestrzegać zasad „Programu 
działań”, Główny Inspektorat Ochro-
ny Środowiska będzie nakładał sank-
cje. Wysokość maksymalnych stawek 
za naruszenie programu azotanowego 
w 2020 r.:
• 2072,64 zł za stosowanie nawozów 

niezgodnie z programem azotano-
wym (w 2019 r. – 2040 zł),

• 3108,96 zł za złe przechowywanie 

odchodów zwierzęcych (w 2019 r. – 
3060 zł),

• 518,16 zł za prowadzenie dokumen-
tacji realizacji Programu azotanowe-
go niezgodnie z programem azotano-
wym (w 2019 r. – 510 zł),

• 518,16 zł za brak planu nawoże-
nia azotem, jeżeli jest wymagany 
(w  2019 r. – 510 zł).

Stosowanie nawozów naturalnych 
w postaci płynnej wiosną można roz-
począć 1 marca zarówno na gruntach 
ornych, jak i na użytkach zielonych. 
Na trwałych użytkach zielonych stoso-
wanie nawozów płynnych jest dozwo-
lone do 31 października. Na gruntach 
ornych: do 20 października na obsza-
rach o średniej dla kraju długości okre-
su wegetacyjnego, do 15 października 
w rejonach o krótszym okresie wege-
tacji i do 25 października w tych rejo-
nach, gdzie wegetacja trwa nieco dłużej. 
Po tych terminach jest możliwe stoso-
wanie, ale tylko w przypadku wystą-
pienia np. suszy lub nadmiernego uwil-
gotnienia gleby. Terminy stosowania 
nawozów zawarte w tabeli 2. programu 

wyższe kary  
za nieprzestrzeganie  
programu azotanowego

Rodzaj nawozów

Rodzaj gruntów

Nawozy azotowe 
mineralne

i nawozy płynne

Nawozy naturalne 
stałe

Grunty orne 1 marca –
20 października

1 marca –
31 października

Grunty orne na terenie gmin objętych 
wykazem stanowiącym załącznik nr 2 
do programu

1 marca –
15 października

Grunty orne na terenie gmin objętych 
wykazem stanowiącym załącznik nr 3 
do programu

1 marca –
25 października

Uprawy trwałe

1 marca –
31 października

1 marca –
30 listopada

Uprawy wieloletnie

Trwałe użytki zielone

tab 2. terminy stosowania nawozów
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azotanowego dotyczą nawozów natu-
ralnych (obornik, gnojówka, gnojowica, 
pomiot ptasi) oraz nawozów azotowych 
mineralnych. Terminów określonych 
w tabeli 2. nie stosuje się do innych na-
wozów np. organicznych lub odpadów 
poddawanych obróbce. Należy pamiętać 
także o zakazie stosowania nawozów 
na glebach zamarzniętych, zalanych 
wodą, nasyconych wodą lub przykry-
tych śniegiem. Zabronione jest składo-
wanie pomiotu ptasiego bezpośrednio 
na gruncie przez cały rok. Obornik na-
leży składować w sposób bezpieczny 
dla środowiska, zapobiegający przedo-
stawaniu się odcieków do wód i gruntu, 
na nieprzepuszczalnym miejscu, umoż-
liwiającym przechowywanie 5 miesięcy. 
Dopuszcza się czasowe przechowywa-
nie obornika bezpośrednio na gruncie 

tzw. pryzmie tymczasowej, ale nie dłu-
żej niż 6 miesięcy w odległości więk-
szej, niż 25 m od linii brzegowej wód, 
na terenach o dopuszczalnym spadku 
do 3%. Obornik na pryzmie można po-
nownie usytuować w tym samym miej-
scu dopiero po upływie 3 lat od dnia 
zakończenia uprzedniego składowa-
nia. W przypadku składowaniu obor-
nika na pryzmie konieczny jest wyrys 
na mapce z dokładną lokalizacją pryzmy 
i datą jej utworzenia. 

Nawozy płynne powinno się prze-
chowywać w szczelnych zbiornikach, 
a ich pojemność powinna zapewnić 
możliwość przechowania przez okres 
6 miesięcy. Nawozy naturalne płyn-
ne to gnojówka i gnojowica. Gnojowica 
pochodzi z chowu bezściołowego i jest 
mieszaniną przefermentowanego kału 

i moczu zwierząt, zawierającą znaczące 
ilości azotu, fosforu i potasu. Gnojówka 
natomiast powstaje w warunkach cho-
wu zwierząt na płytkiej ściółce i stano-
wi nawóz azotowo-potasowy. 
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Ptasia grypa, to ostra wirusowa choro-
ba zakaźna występująca powszechnie 
u ptaków na całym świecie, ale może 
atakować również inne zwierzęta: koty, 
psy, świnie, łaskuny, tygrysy, a także lu-
dzi. Chorobę u ptactwa wywołuje wirus 
grypy typu A, należący do rodziny Or-
thomyxoviridae. Najbardziej narażone 
na zakażenie wirusem grypy są kury, 
indyki oraz pozostały drób grzebiący. 
Pierwsze poważne doniesienia o ptasiej 
grypie pochodzą z 1997 roku, wówczas 
na fermie w Hong Kongu (Azja) wykry-
to wirusa typu H5N1, którym zarazi-
ło się 16 osób, z czego osiem zmarło. 
Do Europy wirus dotarł w 2003 roku, 
a do Polski 2006 r. Do tej pory zidenty-
fikowano ponad 140 szczepów wirusa. 
Najgroźniejsze są dwa szczepy o dużej 
patogeniczności, są to szczepy H5 i H7 
powodujące dużą śmiertelność wśród 
drobiu (nawet 100%). Szczepy te jed-
nak zazwyczaj nie występują u dziko 
żyjących ptaków. Pojawiają się głównie 
u drobiu przetrzymywanego w ogrom-
nym, nienaturalnym zagęszczeniu 
i złych warunkach sanitarnych. Nie po-
twierdziły się przypuszczenia o zaraże-
niu się drobiu od dzikiego migrującego 
ptactwa. Głównym źródłem zakażenia 
dla ptactwa jest przemieszczanie za-
każonego drobiu, skażona woda, za-
nieczyszczona pasza. Okres inkubacji 

wirusa u ptaków trwa zazwyczaj 3 – 5 
dni (czasami 7) i zależy od typu wirusa, 
jego zjadliwości, wieku i gatunku dro-
biu. Objawy choroby są mało charakte-
rystyczne. Główne to: 
 • depresja,
 • brak apetytu,
 • zasinienie i obrzęk grzebienia i korali, 
 • spadek lub utrata nieśności (miękkie 

skorupy jaj),
 • silne łzawienie, obrzęk zatok po-

doczodołowych, kichanie,
 • trudności z oddychaniem, 
 • biegunka. 

Wirus ptasiej grypy nie stanowi du-
żego zagrożenia dla ludzi pod warun-
kiem przestrzegania pewnych zasad. 
Największym zagrożeniem dla ludzi 
byłoby pojawienie się mutacji wiru-
sa, która pozwoliłaby na przenoszenie 
się wirusa z człowieka na człowieka. 
W tej chwili człowiek może się zarazić 
jedynie od zwierzęcia. W grupie pod-
wyższonego ryzyka na zakażenie wiru-
sem ptasiej grypy należą: dzieci w wie-
ku od 6 do 23 miesiąca życia, kobiety 
w ciąży, dzieci i dorośli chorzy na prze-
wlekłe choroby układu sercowo–na-
czyniowego, oddechowego (astma), cu-
krzycę, niewydolność nerek, niedoboru 
odporności, hemoglobinopatii, osoby 
po przeszczepach. 

Aby ustrzec się zarażenia wirusem 
H5N1 należy przestrzegać podstawo-
wych zasad higieny: 
 • nie dotykać chorych ptaków, ich wy-

dzielin i odchodów, 
 • wszystkie przedmioty stykające się 

z surowym drobiem myć detergen-
tami i dokładnie spłukiwać,

 • powstrzymywać się od jedzenia su-
rowych jaj – kogel mogel (wirus ginie 
w temperaturze powyżej 700C),

 • unikać kontaktu z ptasimi odchodami 
np. podczas mycia samochodu, okien 
(używać rękawiczek jednorazowych),

 • unikać by soki z surowego mięsa dro-
biowego nie stykały się z innymi pro-
duktami spożywczymi,

 • jaja przechowywać osobno od innych 
produktów, a przed użyciem wypa-
rzać je we wrzątku,

 • myć ręce i narzędzia po każdej obrób-
ce produktów drobiowych. 

Ponadto pamiętać należy o zachowa-
niu tzw. zdrowego rozsądku i nie ulegać 
panice często pod wpływem doniesień 
medialnych podawanych w taki sposób, 
aby zagrożenie wydawało się większe 
niż jest w rzeczywistości. 

Stanisław Drabik 
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Ptasia grypa – czym jest, 
jak się jej ustrzec?
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Obecnie w wyniku rozwoju cywilizacji, 
technologii, rozpowszechnienia nauki 
i edukacji wiele chorób zostało zdiagno-
zowanych i opisanych. Dzięki temu uda-
je się zapobiegać niektórym schorze-
niom czy nawet zgonom występującym 
wśród zwierząt i ludzi. Jednak istnieją 
jeszcze choroby nieustępliwe, które po-
mimo wprowadzenia prewencji, pro-
filaktyki i leczenia powodują śmierć 
setek tysięcy ludzi rocznie na całym 
świecie. Do jednej z nich należy właśnie 
wścieklizna – najbardziej powszechna 
i jednocześnie najgroźniejsza choro-
ba odzwierzęca.  Jest ostrą, śmiertelną 
chorobą wirusową, atakującą centralny 
układ nerwowy ssaków, w tym ludzi. 
Wywołują ją neurotropowe wirusy z ro-
dzaju Lyssavirus, rodziny Rhabdoviridae. 
Wścieklizna jest wciąż wszechobecnym 
światowym zagrożeniem, jej powszech-
ny zasięg obejmuje dwie trzecie kra-
jów świata. Każdego roku zabija około 
60 000 osób na całym świecie. Ponad 
80% zanotowanych zgonów występuje 

na obszarach wiejskich, a najwyższy 
wskaźnik 95% śmiertelności po zara-
żeniu wirusem wykazują kontynenty: 
Afryka i Azja. Regiony te należą do ta-
kich, gdzie występowanie wścieklizny 
u psów nie jest wystarczająco kontrolo-
wane. Ponad 95% przypadków wście-
klizny u ludzi jest spowodowanych 
ugryzieniem przez zarażone psy. Moni-
torowanie i eliminowanie wścieklizny 
występującej u ludzi wiąże się zatem 
ze zwalczaniem jej u zwierząt. 

Głównymi gospodarzami rezerwu-
arów są:
 • Afryka: pies domowy, szakal, man-

gusta,
 • Bliski Wschód i Azja: pies domowy, lis 

rudy, ryjonos, szakal złocisty,
 • Europa: lis rudy, jenot, borsuk, nie-

toperz,
 • Ameryka Północna: szop pracz, lis 

szary, skunks, kojot,
 • Ameryka Południowa: pies domowy, 

majkong, pazurczatka,

 • Wyspy Karaibskie: pies domowy, 
mangusta,

 • Eurazjatyckie i amerykańskie regiony 
arktyczne i subarktyczne: lis polarny.

Choroba przenoszona jest na ludzi 
najczęściej poprzez pokąsanie przez 
zarażone zwierzę, w którego ślinie znaj-
duje się wirus wścieklizny. Infekcja do-
staje się przez zanieczyszczenie uszko-
dzonej skóry lub bezpośredni kontakt 
materiału zakaźnego (tkanki nerwowej, 
płynu mózgowo-rdzeniowego, śliny) 
z uszkodzoną skórą, spojówkami, bło-
nami śluzowymi.

Wirus nie może przenikać przez 
nienaruszoną skórę. Okres inkubacji 
jest zależny od czynników takich jak 
sposób i miejsce wprowadzenia wi-
rusa do organizmu oraz ilości zakażo-
nej substancji. Zwykle wynosi on 2-3 
miesiące, ale może trwać od kilku 
dni nawet do kilku lat. Wirus może 
przetrwać w środowisku nawet kil-
ka miesięcy po śmierci zarażonego 
zwierzęcia i jest odporny na działanie 
czynników fizycznych i chemicznych. 
Wnika, namnaża się i rozprzestrze-
nia drogami nerwowymi, gdy obejmie 
zasięgiem centralny układ nerwowy 
doprowadza do szybko postępującego 
i śmiertelnego zapalenia mózgu i rdze-
nia kręgowego. 

Wyróżnia się dwie formy choroby:
1. Gwałtowna, w której można wyróż-

nić 3 fazy: zwiastunową, pobudze-
niową i porażenną
Objawy następują stopniowo, wy-

stępuje paraliż mięśni zaczynając 
od miejsca wniknięcia wirusa przez 
ranę. Pierwszymi objawami wściekli-
zny mogą być obrzęki, ból, mrowienie, 
pieczenie, kłucie, drętwienie w miejscu 
rany. Może wystąpić stan podgorącz-
kowy lub gorączka, ból głowy, nudno-
ści, wymioty. Symptomy nasilają się 
i doprowadzają ostatecznie do śmierci. 
Ze względu na niespecyficzne objawy, 
postać zwiastunowa często nie jest ko-
jarzona z zarażeniem wirusem wście-
klizny, co przyczynia się do złego dia-
gnozowania i niskiej liczby zgłaszanych 
chorób. Często postać ta przeobraża się 
w porażenną. 

2. Porażenna 
Forma porażenna jest znacznie bar-

dziej drastyczna. Występują oznaki 
nadpobudliwości, światłowstręt, wo-
dowstręt, ślinotok, trudności w od-
dychaniu, zaburzenia koordynacji 
ruchowej, porażenia żuchwy, dróg od-
dechowych. Po wystąpieniu ostrych ob-
jawów neurologicznych, po 7-10 dniach 

wścieklizna 
wciąż zabija 
zoonozy nazywane również chorobami odzwierzęcymi według definicji 
przedstawionej przez Światową organizację zdrowia (who) są chorobami 
lub zakażeniami, które w warunkach naturalnych w sposób bezpośredni 
lub pośredni mogą być przenoszone pomiędzy zwierzętami kręgowymi 
a człowiekiem. od tysięcy lat kontakt człowieka ze zwierzętami znacznie się 
zwiększył. zmiana trybu życia ludności, rozpowszechnienie polowań, chowu 
i hodowli zwierząt wpłynęły na szerzenie się chorób odzwierzęcych. 
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dochodzi do niewydolności krążenia 
i zgonu. Zdarzają się przypadki prze-
chodzenia wścieklizny bez okresu po-
budzeniowego lub z wystąpieniem nie-
znacznych zmian w organizmie – brak 
charakterystycznych symptomów zara-
żenia, tzw. „cicha wścieklizna”.

W Polsce wścieklizna najczęściej 
występuje u zwierząt dzikich: lis rudy 
i nietoperz, które stanowią pierwotny 
rezerwuar wirusa. Przenoszona jest 
najczęściej na zwierzęta domowe takie 
jak: psy, koty, zwierzęta gospodarskie 
oraz na ludzi. Gryzonie mogą być nosi-
cielami mechanicznymi i biologicznymi 
wścieklizny. Tworząc źródło przetrwa-
nia przez dłuższy okres czasu, uczest-
niczą w szerzeniu się choroby przez 
przemieszczenie wirusa do środowi-
ska życia innych zwierząt.

Przypadki wścieklizny zarejestro-
wane w Europie można zaklasyfiko-
wać do tzw. formy leśnej, nazywanej 
również naturalną, występującą na ca-
łym świecie u zwierząt wolno żyją-
cych. Zwierzęta te stanowią około 
80% wszystkich przypadków wście-
klizny. Wśród nich zdecydowaną więk-
szość stanowią lisy rude. W przeszło-
ści do metod zwalczania wirusa wśród 
lisów należało intensywne ubijanie, 
chwytanie w pułapki w celu zmniej-
szenia populacji. 

W rzeczywistości metody te nie 
przyczyniły się do spadku często-
tliwości występowania wścieklizny. 
Obecnie przyjęt ym i skutecznym 
planem zwalczania choroby w śro-
dowisku życia lisów jest zastoso-
wanie doustnych szczepień przeciw 

wściekliźnie. Saszetka ze szczepion-
ką otoczona jest najczęściej przynętą 
składającą się z mączki rybnej, tłusz-
czu i parafiny. Przygotowane przy-
nęty należy ulokować we wszystkich 
potencjalnych siedliskach lisów. Stwo-
rzono różne systemy rozprowadzania 
wabików ze szczepionkami. Najbar-
dziej wydajnym sposobem jest dys-
trybucja samolotem lub helikopterem. 
Ręczne rozmieszczenie przynęt jest 
środkiem uzupełniającym i najlepiej 
je stosować na terenach otaczających 
większe miasta, w parkach, na tere-
nach prywatnych, wokół obszarów 
przemysłow ych oraz na terenach 
gospodarstw. Należy bezwzględnie 
chronić zwierzęta domowe przed 
możliwością pobrania przynęty oraz 
unikać kontaktu ze środkiem wśród 
ludzi. Osoby, które przypadkowo mia-
ły kontakt ze szczepionką powinny 
zgłosić się do lekarza medycyny pracy, 
a zwierzęta domowe należy zaprowa-
dzić do lekarza weterynarii. 

W celu zabezpieczenia przed wście-
klizną w Polsce (zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie przeprowadzania ochron-
nych szczepień lisów wolno żyjących 
przeciwko wściekliźnie) na terenach 
o największym ryzyku wystąpienia 
wścieklizny Inspekcja Weterynaryj-
na prowadzi szczepienia lisów żyją-
cych na wolności. Przez zaszczepie-
nie 70% populacji psów domowych, 
które są nosicielami wirusa, można 
wyeliminować wściekliznę przery-
wając cykl zakaźny choroby między 

zwierzętami a ludźmi. Obecnie do-
stępnym na rynku sposobem zwal-
czania zarażeń są szczepionki prze-
ciw wściekliźnie. W Polsce zgodnie 
z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
obowiązkowemu ochronnemu szcze-
pieniu podlegają psy powyżej 3 mie-
siąca życia. 

Do działań pozwalających ograni-
czyć występowanie wścieklizny należą:
 • masowe szczepienia psów w zainfe-

kowanych obszarach – jedyny spo-
sób, aby trwale przerwać zakaźny 
cykl choroby między zwierzętami 
a ludźmi;

 • szczepienia zapobiegawcze dla ludzi;
 • podawanie surowicy przeciw wście-

kliźnie po ugryzieniu przez zwierze 
podejrzane o zakażenie;

 • kontrola populacji bezpańskich psów;
 • kontrolowany międzynarodowy 

przepływ psów i kotów pochodzą-
cych z krajów zakażonych wściekli-
zną – polskie przepisy nie pozwalają 
na transport do terytorium naszego 
kraju młodych psów, kotów i fretek 
bez ważnego szczepienia przeciwko 
wściekliźnie;

 • metody diagnostyczne i produkcja 
szczepionek o standardzie wetery-
naryjnym;

 • profilaktyka i kontrola wścieklizny, 
w tym przepisy dotyczące progra-
mów kontroli urzędowej dla wście-
klizny.

Apel!
Rolniku i przedsiębiorco pamiętaj, 

szczepiąc zwierzęta domowe: psy oraz 
koty zapobiegasz dalszemu rozprze-
strzenianiu się wścieklizny. Dodatko-
wo gwarantujesz zdrowie i bezpie-
czeństwo zwierząt oraz swojej rodziny. 
Kontrola i wspólne działania profilak-
tyczne otwierają możliwość uznania 
terenu, w którym żyjemy jako wolnego 
od wirusa wścieklizny.

Walczmy i dbajmy o piękno naszej 
krainy. 

katarzyna Pietrzyk
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Zarejestrowane przypadki wścieklizny u nietoperzy zgłoszone w Europie w latach 2000-
2018, zilustrowane za pomocą narzędzia do mapowania umieszczonego na stronie 
Internetowej Rabies Bulletin Europe.
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Organizatorami konferencji były dwa 
stowarzyszenia zrzeszone w Federa-
cji Stowarzyszeń Naukowo Technicz-
nych NOT Tarnów, których połączył 
wspólny temat jakim jest rolnictwo. 
Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Chemicznego sta-
nowi w ogromnej większości kadra 
Grupy Azoty, jednego z największych 
w Europie producenta nawozów. Sto-
warzyszenie Inżynierów i Techników 
Rolnictwa zrzesza przede wszystkim 
doradców rolniczych ODR oraz pra-
cowników PIORIN. Wiodącym tema-
tem konferencji była problematyka 
precyzyjnego nawożenia w oparciu 
o doświadczenia Grupy Azoty oraz 
powiązanego z Azotami startupu Sa-
tAgro. Partnerami konferencji były: 
Grupa Azoty, Małopolski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego, Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Przybyli licznie uczestnicy powi-
tani zostali przez gospodarza, Panią 
Prezes Tarnowskiego NOT Renatę 
Łabędź, a konferencję otworzył Ma-
riusz Grab, v-ce prezes Zarządu Gru-
py Azoty S.A., Dyrektor Małopolskie-
go Oddziału Regionalnego ARiMR 
Adam Ślusarczyk, szerzej omówił rolę 

ARIMR we wspieraniu nowoczesnego 
rolnictwa. Dotychczasowe kilkuletnie 
doświadczenia Grupy Azoty w zakre-
sie precyzyjnego nawożenia przedsta-
wione zostały przez v-ce Prezesa Za-
rządu Grupy Azoty S.A dr Grzegorza 
Kądzielawskiego oraz Adama Żurka, 
Dyrektora Departamentu Korpora-
cyjnego Strategii i Innowacji. 

Czym jest zatem Rolnictwo 
Precyzyjne – SmartFarming – 
Agriculture 4.0 ?
Rolnictwo precyzyjne to system za-
rządzania gospodarstwem oparty 
na identyfikacji, analizie i zarządza-
niu obszarem ziemi w celu uzyska-
nia optymalnej rentowności, trwało-
ści i ochrony jej zasobów. Narzędzia 
precyzyjnego rolnictwa umożliwia-
ją efektywne zarządzanie uprawami 
w odpowiednim czasie, z wykorzy-
staniem odpowiedniej ilości środków 
ochrony roślin i nawozów, zwiększa-
jąc przy tym efektywność ekonomicz-
ną i produkcyjną przy jak najmniej-
szym oddziaływaniu na środowisko. 
Szacuje się ze rynek rolnictwa pre-
cyzyjnego wart jest obecnie około 4 
mld euro, wzrasta średnio rocznie 
o 12%. Dla porównania rynek ma-
szyn rolniczych odnotowuje średnio 
rocznie 4% wzrostu. Jest to na pewno 
rynek przyszłościowy, będący wyni-
kiem globalnych trendów w obszarze 
rolnictwa, takich jak: rosnące potrze-
by żywnościowe (zwyczaje żywno-
ściowe, rosnąca populacja), zmiany 
w strukturze agrarnej, rozwój tech-
nologii (digitalizacja, postęp w me-
chanizacji), socjopolityczne trendy 
(struktura wieku, starzejące się spo-
łeczeństwo, wymagania ekologicz-
ne). Dalszy dynamiczny rozwój tego 
sektora determinowany będzie przez 

Trendy rozwoju rolnictwa Precyzyjnego z Grupą azoty
Pod patronatem medialnym magazynu rolniczego agroProfil w Tarnowskim NoT w dniu 28.11.2019 r. odbyła się 
konferencja poświęcona innowacyjnym sposobom precyzyjnego nawożenia.

TechNika
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takie czynniki jak: stworzenie sys-
temu doradztwa w zakresie imple-
mentacji rozwiązań, korzyści, analizy 
potrzeb oraz ryzyka, a także dostęp-
ność intuicyjnych narzędzi-progra-
mów łatwych w codziennym użyciu, 
jak również usług dedykowanych 
do precyzyjnego rolnictwa. Rozwojo-
wi sprzyjać powinny przepisy UE, ta-
kie jak: dyrektywa azotanowa mająca 
na celu ograniczenie odpływu azotu 
do wód gruntowych, dyrektywa „ga-
zowa” ograniczająca emisję amoniaku 
do atmosfery, promująca precyzyjne 
nawożenie pod dedykowane uprawy 
– polityka „więcej za mniej”.

Kierunki działań Grupy Azoty
Odpowiedzią Grupy Azoty na przewi-
dywane ograniczenia wzrostu zuży-
cia nawozów jest rozwój oferty usług 
rolnictwa precyzyjnego kierowanych 
do klientów Grupy Azoty, którego ce-
lem jest budowanie długoletnich, 
trwałych relacji z odbiorcami nawo-
zów z portfolio Grupy Azoty. Obec-
nie Azoty zaangażowane są w kilka 
rozwojowych projektów z tego za-
kresu. Jednym z nich jest BIOSTRA-
TEG, koncepcja mobilnego nawadnia-
nia i nawożenia w oparciu o pomiary 
i ich analizę, pozycjonowanie GPS oraz 
automatyzację procesu w czasie real-
nym w oparciu o technikę sensorową.

Z dużym zainteresowaniem wysłu-
chano przedstawicieli Azotów którzy 
omawiali realizację projektu „telede-
tekcja hiperspektralna”. Celem było 
potwierdzenie możliwości określania 
składników pokarmowych zawartych 
w glebie oraz jej parametrów fizycz-
nych przy wykorzystaniu wysoko-
rozdzielczych kamer hiperspektral-
nych zawieszonych na wiatrakowcu, 

a docelowo na satelitach. Rezultatem 
tego projektu powinno być stworze-
nie unikatowego na skalę światową 
narzędzia pozwalającego na szybką 
ocenę zasobności gleb oraz podstawo-
wych parametrów fizycznych na pod-
stawie analizy zdjęć hiperspektral-
nych takich jak: makroelementy (P2O5, 
K2O, Mg, Ca, S), mikroelementy (Fe, Zn, 
Mn, Cu, B, Mo, Co). Ocenie podlegałyby 
także takie parametry fizyczne jak: 
pH, wilgotność, przewodnictwo, skład 
granulometryczny. Teledetekcja hiper-
spektralna zbiera i przetwarza dane 
w całym spektrum elektromagnetycz-
nym światła VIS i IR (400 -2500 nm). 
Obrazowanie hiperspektralne pozwala 
uzyskać widmo dla określonej długości 
fali, co umożliwia identyfikację zawar-
tości wybranych składników z górnej 
powierzchni gleby. 

Pilotaż w przyszłym roku
W 2020 r. realizowany będzie pilo-
taż na 35-40 ha. Metodologia obejmu-
je szereg kroków: analiza chemiczna 
gleby w Stacji Chemiczno-Rolniczej, 
obrazowanie hiperspektralne próbek 
glebowych, wyznaczenie algorytmu 
dla składników odżywczych gleby od-
powiadających analizie gleby vs obra-
zowaniu hiperspektralnemu. Kolejne 
kroki to obrazowanie /skanowanie 
w terenie z wykorzystaniem nalotów 
wiatrakowcem wyposażonym w ka-
mery hiperspektralne, przetwarza-
nie danych i określanie algorytmów 
umożliwiających weryfikację podsta-
wowych składników odżywczych gle-
by w obrazowaniu hiperspektralnym.

Skaner próbek glebowych
Duże zainteresowanie uczestników 
konferencji wzbudził skaner próbek 

glebowych Analizator SoilCare, któ-
rego demonstracje przeprowadził 
Grzegorz Kuropatnicki, regionalny 
przedstawiciel Grupy Azoty. Narzę-
dzie to pozwala zbadać glebę szyb-
ciej, łatwiej, taniej i bez wykorzysta-
nia odczynników chemicznych, tylko 
w oparciu o technologię czujników 
IR, celem przedstawienia rekomen-
dacji nawozowych. Zasada działania 
polega na porównaniu badanej już 
w polu próbki glebowej przy wyko-
rzystaniu spektometrii z zasobami 
globalnej bazy danych SoilCare za po-
średnictwem internetu. Wynik w po-
staci raportu przesyłany jest w ciągu 
15 min na urządzenie użytkownika. 
Mierzone parametry to: pH, materia 
organiczna, azot, fosfor, wymiennik 
potasu, glina, zdolność do wymiany 
kationów, temperatura gleby.

SatAgro – monitoring upraw 
z kosmosu
Projekt Grupa Azoty & SatAgro zre-
alizowany został w 2017 roku w 8 go-
spodarstwach na powierzchni 7230 
ha. W latach 2018-2019 kontrakt obej-
mował kilkaset gospodarstw na po-
wierzchni kilkudziesięciu hektarów. 
Na rok 2020 planuje się objęcie pro-
gramem do 800 gospodarstw na po-
wierzchni do 62500 ha. Jak mówił 
Dyrektor Adam Żurek oferta ta jest 
także skierowana do mniejszych go-
spodarstw. Zmienne dawkowanie 
azotu umożliwia jego oszczędność, 
zmiana dawki o +/-10% w obszarze 
pola prowadzi do zmniejszenia jego 
zużycia o +/- 10%. Nawóz kierowany 
jest tam, gdzie obszary upraw są sła-
bo rozwinięte.

Grupa Azoty poszukuje również al-
ternatywnych rozwiązań. Przykła-
dem może być nawiązanie współpracy 
z SatRevolution polskim startupem, 
który jest konstruktorem pierwsze-
go polskiego satelity obserwacyjnego. 
W oparciu o tą technologię planowana 
jest budowa serwisu o podobnych wła-
snościach funkcjonalnych do serwisu 
„SatAgro”. Przewagą SatRevolution 
ma być dostęp do hiperspektralnych 
danych satelitarnych, umożliwiają-
cych detekcję mikro- i makroskład-
ników innych niż azot.

Precyzyjna aplikacja nawozów
Kontynuacją referatu Grupy Azoty 
skupiającego się na tworzeniu map 
aplikacyjnych potrzeb nawozowych 
był komplementarny wykład „Zmien-
ne dawkowanie płynnych agrochemi-
kaliów”, który przedstawił Eugeniusz 
Tadel (STR, MODR, NOT). W trakcie 
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prezentacji przedstawiono w zasa-
dzie wszystkie dostępne obecnie roz-
wiązania w technice oprysku, bądź 
rozlewu płynnych nawozów, szcze-
gólnie doglebowych typu roztwór sa-
letrzano mocznikowy RSM. Zaprezen-
towano ponad 100 zdjęć i krótkich 
filmów obrazujących elementy tech-
niki oprysku i rozlewu, które są wy-
znacznikami Rolnictwa Precyzyjne-
go. Materiały te pozyskiwane zostały 
przez autora w ostatnich latach na eu-
ropejskich wystawach, targach i po-
kazach polowych typu Agritechnika 
Hannover czy DLG Feldtage. Oczywi-
ście nie zabrakło fotorelacji z Agri-
techniki 2019, która miała miejsce 
w listopadzie ub.r. Można powiedzieć 
śmiało, że współczesne techniki apli-
kacji wyprzedzają technikę analizy 
potrzeb, tworzenia map aplikacyj-
nych. W najnowszych rozwiązaniach 
to pojedynczy rozpylacz może stano-
wić sekcję o szerokości roboczej 50 
cm i z taką rozdzielczością możemy 
zmieniać dawkę (lub ją zamykać). Ob-
serwuje się coraz szersze wykorzy-
stanie rodem z USA technologii PWM 
(modulowanych pulsacyjnie rozpyla-
czy). Dużo było o słowach kluczowych 
najnowszej techniki oprysku i rozle-
wu, ikonach rolnictwa precyzyjne-
go: SectionControl, DistanceControl, 
Curve Control Aplikation, SwingStop, 
ContourControl, SwingStopPro, Dy-
naJetFlex 7140 Nozzle Control, Boom 
Sight, Boom Sight Control Pro, PWM, 
BalancePlus, ProActiveBalancePlus, 

BoomSuportPlus, StrictHeightPlus, 
HighTechAirPlus, VarioSelect, ESV – 
Elektrical Stop Valve (Lechler), Eu-
rofoil – Danfoil, i inne. Zademonstro-
wano film z ostatniej Agritechniki 
z działaniem precyzyjnego siewnika 
nawozowego, w którym każdy aparat 
wysiewający może pracować z inną 
prędkością zmiennie, ale precyzyj-
nie realizując nawożenie. Oczywiście 
już od kilku lat znane są beczkowo-
zy asenizacyjne zmiennie dawkujące 

gnojowicę z wykorzystaniem techni-
ki GPS.

W konferencji wzięli udział rolnicy, 
doradcy rolniczy, pracownicy ARiMR, 
Stacji Chemiczno-Rolniczej, PIORiN, 
KRUS. Oprócz wymienionych wcze-
śniej przedstawicieli, Grupa Azoty 
reprezentowana była również przez 
członków Rady Nadzorczej Grupy 
Azoty: Romana Romaniszyna, Zbi-
gniewa Paprockiego (równocześnie 
prezesa SITP-CHEM w Azotach), a tak-
że Tomasza Sikorę z Departamentu 
Korporacyjnego Handlu Nawozami. 
Wszystkich uczestników konferencji 
Magazyn Rolniczy AgroProfil wypo-
sażył bezpłatnie w literaturę: Pro-
gram Ochrony Roślin Rolniczych, Do-
kumentację Ochrony Upraw, wybrane 
numery miesięcznika. Była możliwość 
zamówienia 3 miesięcznej bezpłat-
nej prenumeraty Magazynu Rolnicze-
go AgroProfil. Po zakończeniu kon-
ferencji uczestnicy mieli możliwość 
obejrzenia najnowszej fotograficz-
nej wystawy w tarnowskim NOT „80. 
rocznica wybuchu II Wojny Światowej 
– przygotowania, pierwsze dni walki, 
represje, porównanie techniki, sta-
nu uzbrojenia armii – Wojna zaczęła 
się w Tarnowie”. Współpraca środo-
wisk inżynierów i techników rolni-
ków i chemików w temacie Precision 
Farming będzie rozwijana w ramach 
statutowych działań obu stowarzy-
szeń: SITR oraz SIT PChem zrzeszo-
nych w NOT Tarnów.

eugeniusz Tadel
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Zmiany w ustawie – Prawo budowla-
ne weszły w życie z dniem 1 stycznia 
2020 r.

Teraz na zgłoszenie można:
 • budować i przebudowywać szczel-

ne zbiorniki na gnojówkę i gnojo-
wice, bez względu na pojemność 
– związane z produkcją rolną i uzu-
pełniające zabudowę zagrodową 
w ramach istniejącej działki siedli-
skowej (wcześniej pozwolenia wy-
magały tylko zbiorniki o pojemności 
do 25 m3);

 • budować i przebudowywać silosy 
na kiszonkę – związane z produkcją 
rolną i uzupełniające zabudowę za-
grodową w ramach istniejącej dział-
ki siedliskowej (wcześniej nie były 
zwolnione z pozwolenia na budowę);

 • wykonywać i przebudowywać 
urządzenia melioracji wodnych 
(wcześniej była mowa tylko o urzą-
dzeniach melioracji wodnych szcze-
gółowych).
Również płyty do składowania obor-

nika bez względu na wielkość i pojem-
ność, tak jak dotychczas można budo-
wać na zgłoszenie do odpowiedniego 
organu administracyjnego.

Nie zmieniły się natomiast odległo-
ści budowli rolniczych od budynków 
i budowli i zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budowle 
rolnicze i ich usytuowanie i tak:
1) dla zamkniętych zbiorników 
na płynne odchody zwierzęce oraz 
zamkniętych zbiorników na produk-
ty pofermentacyjne w postaci płyn-
nej, mierzone od pokryw i wylotów 
wentylacyjnych, powinny wynosić 
co najmniej: 
 • 10 m od pomieszczeń przeznaczo-

nych na pobyt ludzi na działkach są-
siednich, jednak nie mniej niż 15 m 
od otworów okiennych i drzwiowych 
w tych pomieszczeniach;

 • 15 m od magazynów środków spo-
żywczych, a także od obiektów bu-
dowlanych służących przetwórstwu 
artykułów rolno-spożywczych;

 • 4 m od granicy działki sąsiedniej;
 • 5 m od budynków magazynowych 

pasz i ziarna;
 • 5 m od silosów na zboże i pasze;
 • 5 m od silosów na kiszonki.

2) dla otwartych zbiorników na pro-
dukty pofermentacyjne w posta-
ci płynnej oraz płyt do składo-
wania obornika powinny wynosić 
co najmniej:
 • 25 m od pomieszczeń przeznaczo-

nych na pobyt ludzi na działkach są-
siednich, jednak nie mniej niż 30 m 
od otworów okiennych i drzwiowych 
w tych pomieszczeniach;

 • 50 m od budynków służących prze-
twórstwu artykułów rolno-spożyw-
czych i magazynów środków spożyw-
czych;

 • 10 m od budynków magazynowych 
pasz i ziarna;

 • 4 m od granicy działki sąsiedniej;
 • 5 m od silosów na zboże i pasze;
 • 10 m od silosów na kiszonki.

3) dla silosów na kiszonki powinny 
wynosić co najmniej: 
 • 25 m od pomieszczeń przezna-

czonych na pobyt ludzi, jednak nie 
mniej niż 30 m od otworów okien-
nych i drzwiowych w tych pomiesz-
czeniach;

 • 50 m od budynków służących prze-
twórstwu artykułów rolno-spożyw-
czych i magazynów środków spożyw-
czych;

 • 8 m od budynków magazynowych 
pasz i ziarna;

 • 15 m od instalacji służących do otrzy-
mywania biogazu rolniczego;

 • 15 m od składu węgla i koksu;
 • 5 m od granicy działki sąsiedniej.

Silosy na kiszonki powinny mieć dno 
i ściany nieprzepuszczalne. Konstruk-
cja silosów na kiszonki musi zapew-
niać ochronę przed oddziaływaniem 
soków powstałych w procesie kiszenia 
oraz przenikaniem tych soków do ota-
czającego środowiska przez wykona-
nie odpowiednich spadków i kanalików 
do odprowadzania soków do szczelnych 
studzienek.

Dopuszcza się sy tuowanie za-
mkniętych zbiorników na pł ynne 
odchody zwierzęce oraz zbiorników 
na produkty pofermentacyjne w po-
staci płynnej, a także płyt do skła-
dowania obornika w odległościach 
mniejszych niż określone powyżej lub 
na granicy działek, w przypadku, gdy 
będą przylegać do tego samego ro-
dzaju budowli rolniczych na działce 
sąsiedniej.

Zmiany, choć nie duże w porówna-
niu z poprzednim rozporządzeniem, 
idą jednak w dobrym kierunku ułatwia-
jąc inwestorom (rolnikom) planowa-
nie, budowę i przebudowę ww. budowli 
rolniczych. 

Tomasz Stanek

zmiany w prawie budowlanym 
dotyczące budowli rolniczych

ustawa z dnia 11 września 2019 roku o zmianie ustawy – prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.u. z 2019 r. poz. 2170), która weszła w życie 
wprowadziła m.in. zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane 
(Dz.u. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami). znowelizowany art. 29 ust.1 pkt.1 tej 
ustawy umożliwia budowę zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, o dowolnej 
pojemności, oraz silosów na kiszonkę na podstawie zgłoszenia budowy. 
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Dla rolników harmonogram naborów 
jest bardzo cenną informacją, pozwa-
lającą im na precyzyjne, a tym samym 
skuteczne przygotowanie się do pozy-
skiwania dofinansowania. Istotnych 
zmian w ogólnych warunkach ubiega-
nia się o dotacje raczej już nie będzie, 
dlatego rolnik najlepiej razem z doradcą 
rolnym – pracownikiem MODR, ma czas 
na spokojne przeanalizowanie możli-
wości w zakresie rozwoju swojego go-
spodarstwa rolnego i solidne przygoto-
wanie się do interesującego go naboru.

Analizę gospodarstwa rolnik powi-
nien rozpocząć od wyliczenia wyjścio-
wej wielkości ekonomicznej gospodar-
stwa, w skład której wchodzi struktura 
upraw oraz ilość posiadanych zwierząt 
gospodarskich w roku składania wnio-
sku. W tym celu można wykorzystać 
uproszczony kalkulator wielkości eko-
nomicznej znajdujący się na stronie in-
ternetowej: https://www.kalkulator-so.
pl/ lub precyzyjny kalkulator znajdują-
cy się na stronie ARiMR: https://www.
arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-
2020/kalkulator-obliczania-wielkosci
-ekonomicznej-gospodarstw-so.html 

Wyliczenie wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa jest istotne z punktu 
widzenia dostępu do danego działania 

pomocowego. W niektórych działaniach 
PROW 2014-2020, np. „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, „Premie dla mło-
dych rolników” oraz „Restrukturyzacja 
małych gospodarstw” pomoc jest kie-
rowana do gospodarstw o określonej 
wielkości ekonomicznej.

Przed wizytą u doradcy rolnego 
rolnik powinien być przygotowany 
i mieć dokładną wiedzę na temat struk-
tury upraw i posiadanych zwierząt go-
spodarskich swojego gospodarstwa 
rolnego. Ponadto powinien przeanali-
zować własne potrzeby i możliwości 
rozwoju pod kątem posiadanych zaso-
bów m.in.:
 • posiadane środki finansowe na in-

westycje, 
 • środki transportu i park maszynowy, 
 • ewentualnie maszyny potrzebne 

do zmiany profilu lub rozmiaru pro-
dukcji, 

 • budynki gospodarcze. 
Dopiero tak przygotowanemu rolni-

kowi doradca rolny będzie mógł precy-
zyjnie i racjonalnie zaplanować kieru-
nek rozwoju i rodzaj inwestycji. 

W ramach nowych naborów konty-
nuowane będą bardzo popularne wśród 
rolników działania premiowe (na rzecz 
młodych rolników, restrukturyzację 

małych gospodarstw oraz premie 
na rozpoczęcie działalności pozarolni-
czej). Ponieważ nabór na Restruktu-
ryzację małych gospodarstw będzie 
ogłoszony już w lutym i dotyczy naj-
większej liczby gospodarstw, poniżej 
przybliżę podstawowe warunki ubiega-
nia się o wsparcie.

W ramach operacji Restrukturyza-
cja małych gospodarstw rolnik może 
otrzymać 60.000,00 zł premii na rozwój 
gospodarstwa po spełnieniu następują-
cych warunków:
 • Jest posiadaczem samoistnym lub za-

leżnym gospodarstwa rolnego, obej-
mującego, co najmniej 1 ha użytków 
rolnych, tj. gruntów ornych, sadów, 
łąk trwałych, pastwisk trwałych, 
gruntów rolnych zabudowanych, 
gruntów pod stawami lub gruntów 
pod rowami, lub nieruchomości słu-
żącej do prowadzenia produkcji w za-
kresie działów specjalnych produk-
cji rolnej, położonych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, którego 
wielkość ekonomiczna jest mniejsza 
niż 13000 Euro;

 • Jest pełnoletni w dniu złożenia wnio-
sku;

 • Przedłożył biznesplan dotyczący roz-
woju gospodarstwa oraz zobowiązał 
się do jego realizacji;

 • W gospodarstwie, którego jest posia-
daczem prowadzi w celach zarobko-
wych, osobiście i na własny rachunek, 
działalność rolniczą w zakresie pro-
dukcji roślinnej lub zwierzęcej, z wy-
łączeniem chowu i hodowli ryb. Uzna-
je się, że rolnik prowadzi działalność 
rolniczą w celach zarobkowych, jeże-
li: działalność ta nie jest prowadzona 
w celach naukowo-badawczych; jego: 
dochody z rolnictwa stanowią, co naj-
mniej 25% jego wszystkich docho-
dów lub przychody z rolnictwa sta-
nowią, co najmniej 25% wszystkich 
jego przychodów.

Przygotowanie się rolników do pozyskania dotacji 
inwestycyjnych w ramach planowanych naborów 
z Prow 2014-2020
ogłoszony przez arimr harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach Prow 2014–2020 przewiduje 
szeroki wachlarz dotacji, dzięki czemu rolnicy, przetwórcy i przedsiębiorcy z pewnością znajdą coś dla siebie. har-
monogram zaplanowano do końca 2021 r., czyli do końca okresu przewidzianego na składanie wniosków w ramach 
Prow 2014–2020. Należy jednak pamiętać, że propozycje terminów naborów wniosków na 2021 rok będą uzależ-
nione od wyników naborów wniosków w roku 2020. informacje o naborach można znaleźć na stronie internetowej: 
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html 
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Premia wypłacana jest w dwóch 
ratach:
 • I rata: 80% pomocy (tj. 48 tys. zł) 

– po spełnieniu warunków określo-
nych w decyzji o przyznaniu pomocy,

 • II rata: 20% pomocy (tj. 12 tys. zł) – 
po poprawnej realizacji biznesplanu.

Przeznaczenie pomocy
Pomoc może być przyznana na wy-
datki dotyczące działalności rolniczej 
w gospodarstwie lub przygotowania 
do sprzedaży produktów rolnych wy-
tworzonych w gospodarstwie w kwo-
cie stanowiącej, co najmniej 100% 
kwoty pomocy, w tym inwestycje 
w środki trwałe o wartości równej, 
co najmniej kwocie stanowiącej 80% 
kwoty pomocy.

W ramach inwest ycji w środki 

trwałe rolnik może przeznaczyć pre-
mię m.in. na: zakup nowych maszyn, 
urządzeń i wyposażenia, budowę, prze-
budowę lub remont budynków i bu-
dowli służących produkcji rolniczej, 
zakup gruntów rolnych, zakup stada 

podstawowego zwierząt, założenie sa-
dów i plantacji wieloletnich.

antoni kiełbasa
źródło: www.arimr.gov.pl 

Wprowadzone ułatwienia w zakresie 
przepisów weterynaryjnych dają moż-
liwość rolnikom utrzymującym zwie-
rzęta we własnym gospodarstwie i za-
mierzającym rozszerzyć dodatkową 
działalność o ubój zwierząt lub rozbiór 
mięsa, w celu wprowadzenia do obrotu 
na małą skalę. Rzeźnie rolnicze będą 
mogły składać się z co najmniej jednego 
pomieszczenia. Wprowadzone zostały 
ułatwienia dotyczące konstrukcji, roz-
planowania i wyposażenia pomiesz-
czeń dla rzeźni o małej zdolności pro-
dukcyjnej. W rozporządzeniu określone 
zostały wymogi dotyczące m.in. liczby 
pomieszczeń w rzeźni, czynności jakie 
mogą być wykonywane, sposobu i miej-
sca przechowywania mięsa pozyskiwa-
nego w wyniku rozbioru, miejsc zmia-
ny odzieży i obuwia dla pracowników 
(szatni), miejsca do odkażania narzędzi, 
jak również przechowywania środków 
sanitarnych. 

Podmioty prowadzące tego typu 
d z ia ł a l ność bę d ą zobow ią z a ne 
do przestrzegania wymogów okre-
ślonych w innych przepisach prawa 
krajowego lub unijnego dotyczących, 

np. kryteriów mikrobiologicznych 
dla mięsa, łańcucha chłodniczego, czy 
kwalifikacji osób dokonujących uboju. 
W rzeźniach rolniczych ubijane mogą 
być zwierzęta będące własnością pod-
miotu prowadzącego rzeźnię, a także 
zwierzęta innych podmiotów utrzy-
mane w gospodarstwach położonych 
w tym samym powiecie, w którym 
zlokalizowana jest rzeźnia lub w po-
wiatach sąsiadujących. Wprowadzo-
no również możliwość rozbioru mięsa 
z ubitych w tych rzeźniach zwierząt. 
W rozporządzeniu określone zosta-
ły maksymalne dzienne limity liczby 
ubitych zwierząt: 6 szt. w przypadku: 
świń, owiec lub kóz o wadze powyżej 
13 kg, 1-2 sztuk w przypadku bydła 
lub koni, 50 szt. w przypadku drobiu 
lub zajęczaków. Łączna liczba zwie-
rząt poddawanych ubojowi w danym 
dniu nie będzie mogła przekroczyć 50 
sztuk w przypadku drobiu albo zaję-
czaków oraz 15 sztuk w przypadku 
pozostałych zwierząt. Istnieje jednak 
możliwość podwyższenia limitów za 
zgodą powiatowego lekarza wetery-
narii, na wniosek danego podmiotu 

małe ubojnie
z dniem 18 lutego 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi z 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany niektórych 
wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji 
produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności pro-
dukcyjnej położonych na terenie gospodarstwa rolnego, zwanych rzeźniami 
rolniczymi. 

pod warunkiem uboju w danym dniu 
lub tygodniu zwierząt jednego gatun-
ku oraz nieprzekroczeniu rocznego 
limitu uboju określonego w rozporzą-
dzeniu. Podmioty prowadzące rzeź-
nie rolnicze mogą zbywać pozyskane 
w niej mięso innym podmiotom lub 
zakładom, jak również wprowadzać je 
na rynek, a także wykorzystać do pro-
dukcji żywności w ramach innych form 
prowadzonej działalności, w tym rolni-
czy handel detaliczny. Istnieje również 
możliwość dokonywania uboju zwie-
rząt innym podmiotom utrzymującym 
zwierzęta w tym samym powiecie lub 
w powiatach sąsiadujących, w ramach 
tzw. uboju usługowego. Wprowadzone 
uproszczenia rozwiążą wiele barier 
dla małych producentów w stosunku 
do podmiotów prowadzących działal-
ność na dużą skalę zwłaszcza na tere-
nach, gdzie nie funkcjonowały. Rzeźnie 
rolnicze to dodatkowe źródło docho-
dów rolniczych, głównie dla małych 
producentów rolnych.

anna Tobiasz
źródło: minro.gov.pl
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Działanie rolno-środowiskowo-klima-
tyczne to dofinansowanie gospodarstw 
rolnych realizujących pakiety, które 
mają wpływ na przyrodniczą sferę rol-
nictwa i otaczające je obszary.

Polega ono na rekompensowaniu 
poniesionych dodatkowych kosztów 
i utraconych dochodów rolnikom, któ-
rzy dobrowolnie stosują metody pro-
dukcji sprzyjające zachowaniu różno-
rodności biologicznej krajobrazu oraz 
zasobów środowiska, przede wszyst-
kim gleby i wody.

Działanie PRŚK w ramach PROW 
2014-2020 składa się z siedmiu pakie-
tów oraz w ramach pakietów z wielu 
szczegółowych wariantów.

Rolnicy w zależności od lokalizacji 
gospodarstwa, uwarunkowań przyrod-
niczych oraz rodzaju prowadzonej pro-
dukcji mogą wybrać odpowiedni pakiet, 
którego podejmą się realizacji w okre-
sie pięciu kolejnych lat.

Decyzja ta powinna być podejmowa-
na po konsultacji z doradcą rolnośro-
dowiskowym, który może przedstawić 
realną propozycję dla konkretnego go-
spodarstwa, po zapoznaniu się z cha-
rakterystyką gospodarstwa.

Wśród wielu pakietów PRŚK jest kil-
ka propozycji, szczególnie dla małych 
gospodarstw, które mogłyby korzystać 
z dofinansowania, a produkcja w ich 
gospodarstwie już na wstępie spełnia 
wymogi działań rolnośrodowiskowych. 
Na uwagę zasługują dwa pakiety:

Pakiet 4.4-5.4 Półnaturalne łąki 
wilgotne,

Pakiet 4.5 – 5.5 Półnaturalne łąki 
świeże. 

Pakiety te obejmują ochronę łąk 
użytkowanych rolniczo jednokośnych, 
dwukośnych lub wypasanych, na któ-
rych znajdują się charakterystyczne 
dla tego siedliska rośliny. Celem tych 

pakietów jest ochrona wartościowych 
siedlisk przyrodniczych (cennych ga-
tunków roślin i zwierząt).

W ramach tych pakietów rolnicy 
otrzymują wsparcie za tradycyjne użyt-
kowanie łąk i pastwisk. Rolnik decy-
dując się na realizację tych pakietów 
nie stosuje lub ogranicza nawożenie 
i środki ochrony roślin oraz stosuje od-
powiednie terminy koszenia lub wypasu 
na łąkach. Za takie działanie na łąkach 
wilgotnych (pakiet 4.4) rolnik otrzyma 
dofinansowanie w kwocie 911 zł do ha 
łąk, a na łąkach świeżych (pakiet 4.5) 
w kwocie 1083 zł do 1 ha łąk. Kwoty 
te mają zrekompensować zmniejszone 
plony siana, oraz zmniejszoną jakość 
plonu poprzez opóźniony termin kosze-
nia, tj. po 15 czerwca.

Aby realizować zobowiązanie rolnik 
musi posiadać ekspertyzę przyrodni-
czą, czyli opracowanie przez eksperta 
przyrodniczego, że łąki, które posiada 
są cennymi siedliskami przyrodniczy-
mi, które należy chronić oraz plan dzia-
łalności rolnośrodowiskowej wykonany 
przez doradcę rolnośrodowiskowego.

Rolnik podejmując zobowiązanie 
po wizycie eksperta przyrodniczego 
może złożyć wniosek do Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w okresie od 15 maca do 15 maja 
określając pakiety, które będzie reali-
zował na konkretnych działkach.

Złożony wniosek jest zobowiąza-
niem na 5 lat w czasie, których rolnik 
realizuje wymogi pakietów, musi za-
chować wszystkie trwałe użytki zielone 
znajdujące się na terenie gospodarstwa 
oraz prowadzić rejestr działalności rol-
nośrodowiskowej dotyczący działań 
agrotechnicznych na działkach objętych 
zobowiązaniem PRŚK. Rolnik w pierw-
szym wniosku do ARiMR może wnio-
skować o tzw. koszty transakcyjne, czy-
li koszty opracowania ekspertyzy, czy 
planu działalności rolnośrodowiskowej.

Drugim działaniem wartym uwagi 
dla małych gospodarstw rolnych jest 
pakiet 3 Zachowanie sadów tradycyj-
nych odmian drzew owocowych. Sady 
te stanowią ostoję rzadko występują-
cych gatunków zwierząt, w tym ptaków 
i owadów zapylających. Sady tradycyjne 
to stare odmiany drzew owocowych, 

np. jabłoń Antonówka, grusza Bojka, wi-
śnia Hiszpanka, czereśnia Bladoróżowa, 
czy śliwa Renkloda zielona. Lista od-
mian, a jest ich dość duża ilość znajduje 
się w załączniku nr 4 Rozporządzenia 
MRiRW dotyczącego Programu PRŚK.

Aby przystąpić do tego działania rol-
nik musi posiadać stary sad owocowy, 
w którym jest co najmniej 12 drzew 
owocowych, 15. letnich, z czterech róż-
nych odmian drzew lub gatunków o mi-
nimalnej wysokości pnia 1,2 m, a liczba 
drzew w przeliczeniu na 1 ha wynosi 
minimum 90 sztuk. Dofinansowanie 
do takiego sadu wynosi 1964 zł do hek-
tara sadu tradycyjnego. Rolnik podej-
mując to działanie musi utrzymać przez 
5 lat stary sad, oraz prowadzić w nim 
działania pielęgnacyjne oraz uzupeł-
niać ubytki drzew starymi odmianami 
określonymi w pakiecie, aby zachować 
odpowiednią obsadę drzew na ha.

Podejmowanie realizacji programów 
rolnośrodowiskowych jest rekompen-
sowane dofinansowaniem, ale przede 
wszystkim służy ochronie przyrody, 
wpływa na różnorodność przyrodniczą 
w krajobrazie wiejskim. W wielu rejonach 
Polski rolnictwo jest coraz bardziej inten-
sywne, co narusza równowagę przyrod-
niczą. Nadmierna eksploatacja łąk i pa-
stwisk oraz wysokie nawożenie w celu 
osiągnięcia wyższych plonów powoduje 
ubożenie składu runi, a w konsekwencji 
zniknięcie z tego środowiska cennych 
roślin, ziół i traw. Z drugiej strony na wie-
lu już obszarach zaniechano użytkowa-
nia łąk, co także niekorzystnie wpływa 
na bioróżnorodność, poprzez zarasta-
nie. Takie skrajne działania mogą tylko 
niekorzystnie oddziaływać na przyrodę, 
a w końcowym efekcie możemy utracić 
bogactwo łąk i pastwisk.

Odpowiednio prowadzona gospodar-
ka rolna sprzyja zachowaniu bogactwa 
przyrodniczego kraju.

Zachęcam rolników do zapoznania 
się z pakietami rolnośrodowiskowy-
mi i zdecydowanie czy możliwe i opła-
calne byłoby podjęcie zobowiązań 
rolnośrodowiskowych.

halina karpierz
źródło: przewodnik po działaniu rolno-środowiskowo
-klimatycznym prow 2014-2020

Programy rolnośrodowiskowe  
dla małych gospodarstw
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małopolski ośrodek Doradztwa rolniczego z s. w karniowicach organizuje wojewódzką edycję konkursu agroLiga 
2020. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.modr.pl lub w Powiatowych zespołach Doradztwa 
rolniczego. Podpisane zgłoszenia do konkursu można składać w biurach PzDr lub w moDr karniowice, ul. osiedlo-
wa 9, 32-082 karniowice z dopiskiem agroLiga 2020, do 30 czerwca 2020 r. Na jubileuszowej XXX aGroPromocji 
we wrześniu 2020 r. nastąpi wręczenie nagród i pucharów laureatom agroLigi 2020.

REGULAMIN Konkursu  
AgroLiga 2020
Konkurs AgroLiga 2020 organizo-
wany jest na szczeblu wojewódz-
kim przez Wojewódzkie Ośrodki Do-
radztwa Rolniczego, zaś na szczeblu 
krajowym – przez Redakcję Audycji 
Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Sto-
warzyszenie AgroBiznesKlub. Hono-
rowy Patronat nad konkursem spra-
wują: Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor Gene-
ralny KOWR i Prezes KRUS. Patronat 
Medialny pełni Magazyn Ludzi Przed-
siębiorczych AGRO. Celem konkursu 
jest wyłonienie Mistrzów Krajowych 
AgroLigi 2020 w kategoriach: Rolni-
cy i Firmy. 
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

wojewódzkim i krajowym. Do ry-
walizacji nie mogą przystąpić 
Mistrzowie Krajowi wszystkich 
dotychczasowych edycji AgroLi-
gi oraz Mistrzowie Wojewódzcy 
AgroLigi z lat 2015-2019.

2. Pierwszy etap rozpoczyna się 
w kwietniu 2020 r. poprzez wy-
drukowanie regulaminu w czaso-
pismach wydawanych przez Wo-
jewódzkie Ośrodki Doradzt wa 
Rolniczego.

3. Na podstawie regulaminu do Wo-
jewódzkich Ośrodków Doradztwa 
Rolniczego powinny wpływać zgło-
szenia kandydatów w kategoriach 
Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu 
danego województwa.

4. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego powinny powołać Komi-
sje Konkursowe, które dokonają oce-
ny zgłoszeń.

5. W czasie swoich prac Komisje Kon-
kursowe powinny wziąć pod uwagę 
następujące elementy oceny:
a) do kategorii Rolnicy można za-

liczyć osoby prowadzące samo-
dzielnie lub wraz z rodziną go-
spodarstwo rolne. Kandydaci 
powinni uzyskiwać wyniki (plony, 
wydajność w produkcji zwierzęcej 
itp.) powyżej średniej krajowej. 

c)  przy wyborze Mistrza i Wicemi-
strza Wojewódzkiego w obu kate-
goriach Komisje Konkursowe po-
winny też brać pod uwagę: zasady 
bezpieczeństwa pracy, estetykę 
obejścia i otoczenia gospodarstwa 
lub firmy.

d) Wojewódzkie Ośrodki Doradz-
twa Rolniczego jako organizato-
rzy AgroLigi 2020 na szczeblu wo-
jewódzkim są odpowiedzialne za 
weryfikację płynności finansowej 
uczestniczących w konkursie firm 
i gospodarstw rolnych.

6. Prezentacja kandydatów do tytułu 
Mistrza i Wicemistrza Wojewódz-
kiego AgroLigi 2020 powinna się 
odbywać na łamach czasopism wy-
dawanych przez ODR-y. Wskazane 
jest, by Wojewódzkie Ośrodki Do-
radztwa Rolniczego – w miarę moż-
liwości – rozpropagowały konkurs 
oraz jego uczestników na szczeblu 
wojewódzkim w lokalnej prasie, ra-
diu i telewizji.

7. Wyłonienie Mistrzów i Wicemi-
strzów Wojewódzkich AgroLigi 
2020 w kategorii Rolnicy i Firmy 
powinno się odbyć do 30 wrze-
śnia 2020 r., w wyniku oceny Ko-
misji Konkursowej powołanej 

zapraszamy rolników i firmy rolnicze  
do wzięcia udziału w konkursie agroLiga 2020

W gospodarstwach może być pro-
wadzona dodatkowa działalność 
gospodarcza (świadczenie usług 
mechanizacyjnych i innych, prze-
twórstwo, agroturystyka, itp.), 
z której uzyskiwane dochody nie 
przewyższają jednak dochodów 
z zasadniczej działalności rolni-
czej. W gronie laureatów nie mogą 
się znaleźć gospodarstwa z niedo-
kończonymi inwestycjami, mocno 
zadłużone lub niestabilne ekono-
micznie. W tej kategorii nie mogą 
być też uwzględniane osoby, które 
nie mają ziemi i zajmują się wy-
łącznie obrotem płodami rolnymi.

b) do kategorii Firmy można zaliczyć 
wyłącznie przedsiębiorstwa dzia-
łające na rynku regionalnym (czy-
li na terenie danego województwa 
i ościennych) i zajmujące się prze-
twórstwem rolno-spożywczym, 
świadczeniem usług rolnych 
i wiejskich, handlem środków pro-
dukcji dla rolnictwa, produkcją 
maszyn, pasz itp. Do kategorii Fir-
my zaliczają się także wielkoob-
szarowe gospodarstwa rolne, pro-
wadzone przez właścicieli bądź 
dzierżawców i zatrudniające siłę 
najemną.
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aBc dla kół Gospodyń wiejskich
Koła Gospodyń Wiejskich, jako głów-
ny animator kultywowania tradycji 
i obrzędów ludowych już od ponad 
150 lat mają zasadniczy wpływ na ży-
cie wiejskie. Zajmują się głównie kul-
tywowaniem tradycji m.in. poprzez 
doskonalenie i podtrzymywanie sztu-
ki kulinarnej, promowanie i sprzedaż 
wyrobów rękodzieła ludowego, kulty-
wowaniem folkloru i sztuki ludowej. 
KGW biorą udział również w organi-
zowaniu wielu uroczystości, takich jak: 
odpusty, dożynki, festiwale i konkursy 
ludowe, pokazy ludowej twórczości, 
inscenizacje regionalnych obrzędów 
i wiele innych. Razem też spędzają 
Dzień Kobiet, Dziecka czy Dzień Stra-
żaka, organizują loterie fantowe, wy-
cieczki, zajmują się przygotowaniem 
wieńców dożynkowych na święto 

plonów, czy nawet organizują kursy 
szycia, warsztaty haftu itp. 

W kołach gospodyń wiejskich waż-
na jest tradycja, która jest bardzo sza-
nowana i ciągła, często tradycja ta się-
ga nawet trzech pokoleń kobiet (córka, 
matka, babcia). W Polsce koła gospodyń 
wiejskich przeżywają swój renesans. 
W ostatnich latach aktywność kół go-
spodyń wiejskich wzrasta, ich odrodze-
nie nastąpiło po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej oraz w ostatnim czasie 
po wprowadzeniu nowej ustawy o Ko-
łach Gospodyń Wiejskich, która daje im 
nowe możliwości.

Dokumentem regulującym funkcjo-
nowanie KGW jest Ustawa z dnia 9 li-
stopada 2018 r. o kołach gospodyń wiej-
skich. Jest to jedyna z ustaw, w której 
określone zostały formalno-prawne 

aspekty działalności KGW. Nie jest 
jednak jedyną ustawą, na mocy której 
KGW mogą prowadzić swoją działal-
ność. Wcześniej funkcjonujące podmio-
ty prawa utworzone np. na podstawie 
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Pra-
wo o stowarzyszeniach oraz Ustawie 
z dnia 8 października 1982 r. o spo-
łeczno-zawodowych organizacjach 
rolników nadal funkcjonują. Nowe pra-
wo daje możliwość działającym już ko-
łom gospodyń wiejskich w dniu wejścia 
w życie powołanej ustawy, by mogły 
dostosować swoje statuty do wyma-
gań określonych w ustawie i wystą-
pić z wnioskiem o wpis do Krajowe-
go Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich 
wprowadzonego ustawą z listopada 
2018 r. Przykładowo, jeżeli KGW dzia-
łające w formie stowarzyszenia złoży 
do ARiMR wniosek o wpis do rejestru, 
nie utraci ono statusu stowarzyszenia, 
a jedynie uzyska wpis do rejestru pro-
wadzonego przez Agencję. Co za tym 
idzie, takie koło będzie mogło starać 
się o pomoc udzielaną przez ARiMR 
na podstawie ustawy z dnia 9 listopa-
da 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą 
ustawą koła gospodyń wiejskich są do-
browolną, niezależną od administracji 
rządowej i jednostek samorządu teryto-
rialnego, samorządną społeczną orga-
nizacją mieszkańców wsi, wspierającą 
rozwój przedsiębiorczości na wsi i ak-
tywnie działającą na rzecz środowisk 
wiejskich.

KGW może prowadzić swoją dzia-
łalność w następujących ramach 
prawnych:
1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (jako 
stowarzyszenie).

na szczeblu wojewódzkim lub w dro-
dze głosowania czytelników cza-
sopism wydawanych przez ODR-y.

8. Organizatorzy konkursu na szcze-
blu krajowym zastrzegają sobie 
prawo do weryf ikacji zgłoszeń 
w wypadku:
· stwierdzenia braku pł ynno-

ści finansowej zgłaszanych firm 
i rolników,

· wejścia w konflikt z prawem,
· wadliwego zakwalifikowania fir-

my lub rolnika do odpowiedniej 
kategorii.

 W takich sytuacjach Mistrz Woje-
wódzki może nie zostać dopuszczo-
ny do finału krajowego. Jego miej-
sce zajmie wówczas Wicemistrz 
Wojewódzki.

9. W  d r u g i m  e t a p i e  k o n k u r s u 

do sekretariatu konkursu AgroLiga 
wpływają zgłoszenia Mistrzów Wo-
jewódzkich AgroLigi 2020 w kate-
goriach Rolnicy i Firmy, jako nomi-
natów do tytułu Mistrza Krajowego 
AgroLigi 2020. Zgłoszenia powinny 
zawierać: protokół z rozstrzygnięcia 
konkursu AgroLiga 2020 na szczeblu 
wojewódzkim, dokładne dane tele-
adresowe (adres pocztowy, telefon, 
fax, e-mail, ew. strona www) oraz 
wizytówki gospodarcze poszczegól-
nych Mistrzów Wojewódzkich o ob-
jętości do 1 strony formatu A4.

 Zgłoszenia należy przesłać do 31 
października 2020 r. pod adres:
Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa
z dopiskiem

Sekretariat Konkursu
„AgroLiga 2020”

10. Kapituła Krajowa konkursu Agro-
Liga 2020, złożona z Mistrzów Kra-
jowych AgroLigi z lat 2015-2019 
w kategoriach Rolnicy i Firmy 
oraz przedstawicieli organizato-
rów i honorowych patronów, wy-
łoni Mistrzów Krajowych, Wicemi-
strzów Krajowych oraz Laureatów 
Krajowych AgroLigi 2020 na pod-
stawie nadesłanych zgłoszeń przez 
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego.

11. Krajowy finał konkursu AgroLiga 
2020 odbędzie się w II kwartale 
2021 roku.
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2. Ustawy o społeczno-zawodowych 
organizacjach rolników (w ramach 
Krajowego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych, jako samo-
dzielne kółko rolnicze lub działalność 
w strukturach kółka rolniczego).

3. Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o kołach gospodyń wiejskich.

4. Grupa nieformalna (osoby fizyczne).
No dobrze, więc jak krok po kroku 

zabrać się do założenia Koła Gospodyń 
Wiejskich w oparciu o Ustawę z dnia 9 
listopada 2018 r.?

Koło gospodyń wiejskich reprezen-
tuje interesy i działa na rzecz popra-
wy sytuacji społeczno-zawodowej ko-
biet wiejskich oraz ich rodzin, a także 
wspiera wszechstronny rozwój tere-
nów wiejskich.

Na terenie jednej wsi może mieć sie-
dzibę jedno koło gospodyń wiejskich. 
W przypadku złożenia wniosku o wpis 
przez więcej niż jedno KGW utworzone 
na terenie tej samej wsi, prezes ARiMR 
dokonuje wpisu tego koła, które złożyło 
wniosek najwcześniej. KGW w zakre-
sie realizacji zadań mogą współpra-
cować i współdziałać ze sobą. W tym 
celu mogą na zasadzie dobrowolności 
zrzeszać się i tworzyć związki kół go-
spodyń wiejskich.

Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich 
prowadzi Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 
9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń 
wiejskich (Dz.U., poz. 2212, z 2019 poz. 
693), zwanej dalej ustawą o KGW. 

Rejestracja przebiega następująco:
Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) 

może założyć co najmniej 10 osób, któ-
re ukończyły 18 lat i stale zamieszku-
ją na obszarze wsi będącej terenem 
działalności koła. Pierwszym etapem 
więc przy zakładaniu Koła Gospodyń 
Wiejskich jest wspólne spotkanie 
członków. Założyciele koła uchwalają 
statut koła (można skorzystać z wzor-
cowego statutu dostępnego na stronie 
agencji lub utworzyć własny) oraz wy-
bierają komitet założycielski, który 
będzie odpowiedzialny za rejestrację 
koła i do czasu wyboru, zgodnie ze sta-
tutem, jego organów będzie pełnił funk-
cję reprezentacyjną koła. 

Komitet założycielski danego KGW 
składa wniosek o wpis koła gospodyń 
wiejskich do Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich wraz ze statu-
tem koła do powiatowego biura ARiMR 
(pełnomocnika ds. KGW). Należy rów-
nież dołączyć załącznik do wniosku 
o wpis koła gospodyń wiejskich 
do Krajowego Rejestru Kół Gospo-
dyń Wiejskich dla założycieli lub 

członków koła (formularz W-1.1/566). 
W przypadku, gdy z wnioskiem o wpis 
KGW do KRKGW wystąpi koło działają-
ce na podstawie przepisów dotychcza-
sowych, wówczas załącznikiem obo-
wiązkowym będzie również Uchwała 
członków koła o wyborze zarządu. 

ARiMR po sprawdzeniu zgodności 
dokumentów z wymogami ustawy wpi-
suje KGW do rejestru. Wydane zostaje 
zaświadczenie o dokonanym wpisie, 
a koło uzyskuje osobowość prawną 
w momencie wpisania do Krajowego 
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. 

O nadanie numeru REGON zwra-
camy się do Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z wnioskiem GUS RG-OP 
(do wniosku załączamy również kse-
rokopię zaświadczenia, uchwalony 
statut oraz Uchwałę osób reprezentu-
jących koło – komitet założycielski). 
Składamy do Urzędu Skarbowego NIP 
– 2 i Naczelnik Urzędu Skarbowego na-
daje Numer Identyfikacji Podatko-
wej (NIP). Kolejny krok to udanie się 
do Banku, by założyć konto (jest nie-
zbędne do otrzymania pomocy).

Formularze dokumentów potrzeb-
nych do wpisania KGW do KRKGW oraz 
formularze do uzyskania NIP-u oraz nu-
meru REGON można pobrać ze strony 
ARiMR -www.arimr.gov.pl -> Krajo-
wy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich -> 
Dokumenty niezbędne do przyznania 
pomocy.

Jeżeli koło spełnia warunki wskaza-
ne w art. 24. ustawy o KGW do Urzędu 
Skarbowego składamy oświadczenie 
o uproszczonej ewidencji przy-
chodów i kosztów (UEPiK) do koń-
ca pierwszego miesiąca roku podat-
kowego, w którym KGW rozpoczyna 
prowadzenie ewidencji. W przypadku 
jednostek rozpoczynających dzia-
łalność, w terminie 30 dni od dnia 
rozpoczęcia działalności!. Koło, które 
nie dotrzyma tego terminu i nie zgłosi 
się do US nie może prowadzić UEPiK. 
Prowadzi wtedy księgowość wg zasad 
ustawy o rachunkowości i jego obo-
wiązkiem jest sporządzać coroczne 
sprawozdanie finansowe (o uprosz-
czonej ewidencji podatkowej można po-
myśleć w następnym roku obrotowym). 
Koło prowadzące UEPiK z sprawoz-
dania finansowego jest zwolnione, 
nie zwalnia to jednak kół z obowiąz-
ku rozliczenia się z Urzędem Skar-
bowym – czyli corocznego wypeł-
niania i wysyłania deklaracji CIT-8 
wraz z załącznikami (ale koła prowa-
dzą UEPiK właśnie po to, by można było 
tą deklarację do US wypełnić).

W ustawie o KGW pojawia się wiele 
uproszczeń, dlatego koła, które chcą 

działać w szerszym wymiarze i pro-
wadzić działalność na większą skalę, 
w tym działalność gospodarczą, w kon-
sekwencji muszą prowadzić pełną 
księgowość.

Dzięki uzyskaniu osobowości 
prawnej koła zyskują więcej możli-
wości finansowania swojej działalno-
ści statutowej. KGW, które znajdują się 
w KRKGW mogą otrzymywać dotacje 
celowe na realizację ustawowo okre-
ślonych zadań, według zasad określo-
nych w odrębnych przepisach. Ponadto 
KGW mogą uczestniczyć w wielu pro-
gramach rozwojowych, mogą samo-
dzielnie ubiegać się o środki finansowe 
(również europejskie), czy dotacje. 

Członkowie KGW z zachowaniem 
obowiązujących przepisów, mogą przyj-
mować darowizny, spadki i zapisy oraz 
korzystać z ofiarności publicznej. Do-
chód z działalności KGW służy reali-
zacji celów statutowych i nie może 
być przeznaczony do podziału mię-
dzy jego członków.

Od 29 listopada 2018 r., czyli od dnia 
wejścia w życie nowych przepisów, 
do grudnia 2019 r. powstało ponad 5,8 
tys. nowych kół. Łącznie w prowadzo-
nym przez ARiMR rejestrze wpisanych 
zostało 8780 tego typu stowarzyszeń.

ewelina czarnik
Źródło: 
1. ariMr, https://www.arimr.gov.pl/,
2.  portal organizacji pozarządowych, www.ngo.pl/,
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Instalacja fotowoltaiczna to system, 
który zamienia promieniowanie sło-
neczne na energię elektryczną. Momen-
tem przełomowym dla tej technologii 
w Unii Europejskiej zdaje się być rok 
2009, kiedy to wprowadzono Dyrekty-
wę OZE (Odnawialne Źródła Energii). 
W Polsce zyskuje na popularności każ-
dego dnia i jest coraz częściej wybiera-
nym sposobem na oszczędności. Aby 
wesprzeć rozwój fotowoltaiki w Polsce, 
wprowadza się różnego rodzaju dofi-
nansowania. Jednym z takich projektów 
jest program „Mój prąd”.

Beneficjentami mogą być osoby 
fizyczne, które podjęły się przed-
sięwzięcia polegającego na zakupie 
i montażu mikroinstalacji fotowolta-
icznych, wytwarzających energię elek-
tryczną na własne potrzeby, o mocy 
elektrycznej od 2 kW do 10 kW. Osoby 
te muszą mieć zawartą umowę kom-
pleksową, regulującą kwestie związa-
ne z wprowadzeniem do sieci energii 
elektrycznej.

Przy tym przedsięwzięciu można 
uzyskać dofinansowanie określone 
warunkami:
1. kwota dotacji: do 5 tys. zł, nie więcej 

niż 50% kosztów kwalifikowanych;
2. dofinansowaniu podlegają insta-

lacje niezakończone przed dniem 
23.07.2019 r.;

3. dofinansowania udziela się na pro-
jekty zakończone przed dniem zło-
żenia wniosku o dofinansowanie;

4. dofinansowanie jest udzielane jed-
nokrotnie w ramach danej umowy 

kompleksowej na zakup i dystrybu-
cję energii elektrycznej;

5. warunkiem wypłaty środków jest 
wstępna akceptacja wniosku o do-
finansowanie przez NFOŚiGW i za-
twierdzenie przez Ministra Energii;

6. nie wymaga się zabezpieczenia 
wierzytelności;

7. urządzenia muszą być instalowane, 
jako nowe, wyprodukowane w ciągu 
24 miesięcy przed montażem;

8. Beneficjent zobowiązany jest do eks-
ploatacji instalacji (we wskaza-
nej we wniosku lokalizacji) przez 
co najmniej 3 lata od dnia wypłaty 
dofinansowania;

9. dofinansowanie nie może być udzie-
lone na instalacje sfinansowane lub 
realizowane z innych środków pu-
blicznych, w tym programu „Czyste 
powietrze”. Jeżeli wnioskodawca za-
mierza ubiegać się o wsparcie w ra-
mach programu „Czyste Powietrze” 
instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona 
do programu „Mój Prąd” musi zostać 
wyłączona z zakresu programu „Czy-
ste Powietrze”;

10. w przypadku przedstawienia kosztu 
zakupu i montażu instalacji dofinan-
sowanej ze środków Programu prio-
rytetowego „Mój Prąd’ do rozliczenia 
w ramach ulgi termomodernizacyj-
nej, kwota przedstawiona do odlicze-
nia od podatku będzie pomniejszona 
o kwotę otrzymanego dofinansowania.
Nabór wniosków o dofinansowanie, 

odbywa się na podstawie ogłoszenia 
o konkursie publikowanego na stronie 

www.nfosigw.gov.pl
 − wnioski należy składać wyłącznie 
w formie papierowej na formularzu 
dostępnym na stronie internetowej, 
właściwym dla danego konkursu, 
w ramach programu priorytetowego.

 − wniosek składa się wyłącznie w wer-
sji papierowej, z podpisem własno-
ręcznym wnioskodawcy, w kopercie 
opatrzonej adnotacją „Program prio-
rytetowy „Mój Prąd”.

 − wniosek składa się w terminach 
wskazanych w ogłoszeniu o nabo-
rze. O zachowaniu terminu złoże-
nia wniosku decyduje data złożenia 
wniosku w siedzibie NFOŚiGW przy 
ul. Konstruktorskiej 1, w portierni 
w godzinach 800 – 1500. 
Pierwszy nabór został już ogło-

szony w terminie od 30.08.2019 r. 
do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania 
alokacji środków, kolejny nabór jest 
już planowany od początku 2020 roku 
– wniosek złożony poza ogłoszonym 
terminem naboru zostaje odrzucony 
o czym wnioskodawca jest informowany 
za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej na adres e-mail podany we wniosku.

Zainwestowanie we własny prąd 
to oszczędności na rachunkach za prąd 
i niezależność od wzrostu cen energii, 
a dodatkowo dbanie o środowisko na-
turalne oraz zdrowie Twoje i Twoich 
bliskich.

Barbara Stanek
źródło: www.nfosigw.gov.pl
Fot. Barbara stanek 

„mój prąd”
To program rządowy, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych na terenie rzeczpospolitej Polskiej.
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Duża popularność uprawy kukury-
dzy na ziarno i zielonkę w warunkach 
upraw konwencjonalnych w naszym 
kraju, nie ma przełożenia na istot-
ne zainteresowanie tą uprawą w wa-
runkach gospodarstw ekologicznych. 
Przyczyn tego niekorzystnego zjawiska 
szukać należy między innymi w braku 
informacji o odmianach odpowiednich 
do ekologicznych metod produkcji oraz 
braku materiału siewnego wytworzo-
nego w sposób ekologiczny. Ze względu 
na ograniczenia w stosowaniu nawo-
zów mineralnych oraz środków ochro-
ny roślin, podejmowane przez produ-
centów ekologicznych samodzielne 
próby uprawy kukurydzy na kiszonkę 
nie przynosiły zadawalających rezulta-
tów. Aby przełamać istniejące bariery 
i utrudnienia Instytut Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin Państwowy Instytut 
Badawczy w Radzikowie przeprowa-
dził w 2015 roku 3 doświadczenia ścisłe 
w 3 różnych miejscach w Polsce:

 − w Pokazowym Gospodarstwie Ekolo-
gicznym CDR Brwinów, oddział w Ra-
domiu w Chwałowicach, 

 − na polu ekologicznym Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB 
w Radzikowie,

 − w gospodarstwie ekologicznym 
w Piotrkowie Borowskim (woj. dol-
nośląskie). 
Do prac doświadczalnych wytypo-

wano od 12 do 8 odmian F1 oraz 1 od-
mianę populacyjną (Wielkopolanka). 

Dobór odmian kukurydzy do uprawy na kiszonkę 
w warunkach gospodarstw ekologicznych

W badaniach i obserwacjach oprócz 
wielkości i stabilności plonowania, 
szczególną uwagę zwrócono na od-
porność roślin na choroby i szkodni-
ki oraz skłonność do akumulacji tok-
syn badanych odmian. Doświadczenia 
przeprowadzono w typowych gospo-
darstwach ekologicznych z wykorzy-
staniem ekologicznych technologii 
oraz zgodnie z lokalnymi metodami 
uprawy. W gospodarstwie położonym 
w Piotrkowie Borowskim u Państwa 
Mirosławy i Mieczysława Krawczyszy-
nów, wybrano stanowisko po bobiku, 
zastosowano obornik w dawce 60 t/
ha i jesienią wykonano orkę zimową. 
Na wiosnę na polu wykonano uprawę 
przedsiewną agregatem uprawowym 
i 26 kwietnia zasiano nasiona na głę-
bokość 5 cm w ilości 86000 szt./ha, 

Nazwa
Udział ziarniaków 

w kiszonce z całych 
roślin

SM łodyg 
[%] SM kolb [%] SM sieczki 

[%]
Plon świeżej 
masy [dt/ha]

Plon suchej 
masy [dt/ha]

Udział kolbw 
S.M.[%]

Skarb b.mały 43,2 46,6 50,4 107,9 54,4 18,1

Smolik średni 50,4 60,9 48,4 79,4 38,4 27,1

kosynier b.mały 48,4 54,8 50,8 95,2 48,4 39,5

rataj średni 43,7 55,0 43,9 133,3 58,5 38,7

Dumka b.mały 40,3 57,2 47,3 150,8 71,3 38,6

opcja średni 48,8 54 45,5 158,7 72,3 44,5

opoka mały 40,8 51,2 44,2 149,2 66 38,3

kosmal mały 52,8 57,2 41,2 141,3 69,8 39,5

kosmo230 dobry 39,1 52,4 49,4 177,8 73,3 35,0

rosomak średni 35,8 54,6 42,8 181,0 77,5 25,9

Legion b.mały 36,5 49,4 45,0 176,2 79,2 29,8

kadryl b.mały 37,3 44,0 42,7 182,5 77,9 26,1

wielkopolanka b.mały 41,4 57,1 51,5 91,2 45,7 26,0

po czym pole zabronowano. Zabiegi 
pielęgnacyjne polegały na kilkukrot-
nym wykorzystaniu pielnika między-
rzędowego. W Chwałowicach na polu 
pokazowym w dobrych warunkach gle-
bowych (kl. II-III) po przedplonie żyto 
ozime, zastosowano obornik w dawce 
20 t/ha. Następnie wykonano orkę zi-
mową oraz wiosną prace uprawowe 
przy wykorzystaniu agregatu uprawo-
wego. Siew nasion przeprowadzono 24 
kwietnia na głębokość 5 cm przy wy-
siewie 95000 szt./ha. W trakcie sezo-
nu wegetacyjnego prowadzono zabiegi 
pielęgnacyjne w postaci dwukrotnego 
bronowania chwastownikiem po szpil-
kowaniu oraz czterokrotnego pielenia 
opielaczem z nożami kątowymi, a tak-
że odchwaszczanie ręczne. W IHiAR 
PIB w Radzikowie kukurydza była 

tab. nr 1. plon świeżej i suchej masy zebrane w chwałowicach

ekoLoGia
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uprawiana po gryce. Wykonano orkę 
zimową oraz wiosenną uprawę przed-
siewną przy użyciu agregatu uprawo-
wego. Siew nasion w ilości 95000 szt./
ha przeprowadzono 6 maja na głębo-
kość 5 cm. W trakcie wegetacji zasto-
sowano nawożenie nawozem zawie-
rającym azot organiczny Fertil 12,5 
w ilości 500 kg/ha oraz zabiegi pielę-
gnacyjne przy zastosowaniu opielacza, 
a także pielenie ręczne. Zbiory zielonki 
zostały przeprowadzone po uzyskaniu 
przez rośliny odpowiednich parame-
trów technologicznych, tj. zawartości 
s.m. odpowiedniej do zakiszania. Uzy-
skane wyniki dotyczące badań prze-
prowadzonych w Chwałowicach oraz 

Radzikowie przedstawiają tab. nr 1 
oraz tab.nr 2.

Najwyższe plony zielonej oraz su-
chej masy osiągnęły odmiany: Legion, 
Rosomak i Kadryl. Mniejsza od śred-
niej wieloletniej ilość opadów at-
mosferycznych oraz wyższy poziom 
temperatur wpłynęły niesprzyjająco 
na rozwój chorób grzybowych (głow-
nie, fuzarioza kolb), które obserwo-
wano sporadycznie. Ślady żerowania 
omacnicy prosowianki znajdowano 
w 8-13% kolb. Stwierdzono także niż-
szy niż normalnie udział kolb, słabsze 
wypełnianie kolb w ziarna w plonach 
suchej i świeżej masy, co wpłynęło 
niekorzystnie na jakość kiszonki. 
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Skarb 0 275 135 0 580 97 99 196 33,7 50,9

Smolik 3 280 115 0 451 83 71 154 34 56,7

kosynier 2 290 150 0 563 88 100 188 33,4 47,4

rataj 1 265 135 4 587 102 86 187 31,9 52,9

Dumka 1 310 150 2 553 95 87 182 33,9 50,9

opcja 1 300 165 3 566 94 89 184 31,0 50,6

opoka 2 280 140 0 557 96 80 186 33,3 53,1

kosmo 1 252 135 1 382 73 59 131 32,0 55,1

tab. nr 2. plony świeżej i suchej masy zebrane w radzikowie

W innych dodatkowo przeprowadzo-
nych badaniach wykazano, że najlep-
szą strawność masy organicznej po-
siadają odmiany: Smolik, Kosynier 
i Rataj.

Uzyskane plony zielonej jak i suchej 
masy w doświadczeniu w Radzikowie 
były zdecydowanie wyższe niż w Chwa-
łowicach. Wynika to w części z tego, 
że rośliny w Radzikowie były zbiera-
ne we wcześniejszej fazie dojrzałości, 
przy wyższym poziomie wilgotności. 
O wcześniejszym zbiorze zdecydowano 
ze względu na lepszą zdolność do zaki-
szania i lepszą jakość otrzymanej ki-
szonki z roślin wcześniej zebranych 
z pola. Trzecie z założonych doświad-
czeń (w gospodarstwie indywidual-
nym, w województwie dolnośląskim) 
zostało zdyskwalifikowane, ze wzglę-
du na wystąpienie długotrwałej suszy 
w tamtym rejonie. Oceniając wyniki 
uzyskane z zebranych poletek doświad-
czalnych, można wszystkie przebada-
ne odmiany zalecić do uprawy na ki-
szonkę dla gospodarstw prowadzonych 
metodami ekologicznymi. Duże róż-
nice w plonowaniu roślin pomiędzy 
doświadczeniami, wynikają przede 
wszystkim z przebiegu pogody (brak 
opadów) w sezonie wegetacyjnym. Naj-
wyższe plony osiągnięto z nowo wpro-
wadzonych odmian Skarb i Kosynier, 
a najniższe z odmiany Kosmo 230.

Stanisław cyra
źródło: wyniki doświadczeń ścisłych przeprowadzonych 
przez Instytut hodowli i aklimatyzacji roślin państwowy 
Instytut Badawczy w radzikowie

Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym
Prąd w Polsce będzie drożał, a to ze względu na wysokie inwestycje, rosnące ceny surowca oraz koszty zanieczysz-
czania atmosfery. jednak postęp techniczny oraz korzystna sytuacja prawna sprawiają, że fotowoltaika nigdy nie 
była bardziej opłacalną inwestycją.

Panele fotowoltaiczne zamieniają pro-
mieniowanie słoneczne na energię elek-
tryczną, która jest wykorzystywana 
przez urządzenia w domostwie lub da-
nym budynku gospodarczym. Panele 
słoneczne generują prąd w ciągu dnia.

Wytworzona energia, która nie jest 
zużyta od razu, staje się nadwyżką. 
Nadwyżki przekazywane są do sieci 
energetycznej. Rolnik będący prosu-
mentem może w ciągu roku odebrać 
80% oddanych nadwyżek. Cały proces 
jest automatyczny i nie wymaga dodat-
kowej biurokracji.

Niektórzy rolnicy mogą jednak mieć 
wątpliwości, czy inwestycja w coś nie-
związanego bezpośrednio z rolą ma 
sens. W końcu to dość spory wydatek, 
a te pieniądze mogą być zainwestowa-
ne w park maszynowy lub lepsze upra-
wy. Jakie inne powody przemawiają za 
inwestycją w fotowoltaikę? Na przy-
kład fakt lepszego wykorzystania do-
stępnej powierzchni.

Co daje fotowoltaika rolnikom? Lep-
sze wykorzystanie nieużytków.

Rolnictwo i hodowla polega na efek-
tywnym wykorzystaniu dostępnej 

powierzchni. Żyzne grunty przeznacza 
się na uprawy, a na innych terenach wy-
pasa się bydło i trzodę. Panele fotowolta-
iczne można z kolei montować na wszel-
kich budynkach gospodarczych.

Panele fotowoltaiczne można mon-
tować na budynkach gospodarczych, 
dzięki czemu ta nieużyteczna po-
wierzchnia zaczyna generować zyski.

Na instalacje fotowoltaiczne można 
też przeznaczyć część pól. Instalacje 
prosumenckie nie zajmują zbyt dużej 
powierzchni, a ponadto farma fotowol-
taiczna nie wyklucza jednoczesnego 

ekoLoGia
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wypasu pewnych zwierząt hodowla-
nych, na przykład owiec.

Panele fotowoltaiczne zapewniają 
owcom cień, owce dbają, by panele 
słoneczne nie zarosły, a właściciel ma 
zyski z fotowoltaiki i z hodowli. 

Większe farmy fotowoltaiczne dzia-
łają na nieco innych zasadach niż mi-
kroinstalacje prosumenckie. Te drugie 
oferują zysk w formie oszczędności 
na rachunkach za prąd, ale nie można 
na nich zarobić. Farmy fotowoltaicz-
ne generują przychody, jednak wtedy 
każda wyprodukowana kWh mocy jest 
warta mniej od tej wyprodukowanej 
przez instalację prosumencką.

Czy rolnik może być prosumentem? 
Jakie warunki musi spełnić?

Rolnik może być prosumentem, 
o ile spełnia pewne proste warunki: 
posiada umowę kompleksową na za-
kup energii (to znaczy z tym samym 
operatorem ma podpisaną umowę 
na przesył i na dostarczanie energii) 
oraz jest w stanie wykazać, że pro-
dukuje energię głównie na własne 
potrzeby (na przykład na zasilanie 
domostwa oraz na przechowywanie 
własnych produktów rolnych). Mak-
symalna moc instalacji prosumenckiej 
to 50 kWh. 

Jeśli rolnik chce produkować dużo 
więcej energii elektrycznej z farmy fo-
towoltaicznej z myślą o jej sprzedaży, 
wtedy nie może być prosumentem, pro-
sument bowiem nie sprzedaje nadwy-
żek energii, a jedynie je magazynuje.

Gdzie rolnik może postawić instala-
cję fotowoltaiczną?

Rolnicy mogą w tym celu wykorzystać:
 • dach domostwa,
 • dachy budynków gospodarczych,
 • grunty rolne, przy czym większych 

instalacji nie można stawiać na grun-
cie o klasie lepszej niż IV.
Ile wynosi podatek VAT?
Za położenie instalacji na dachu 

domu mieszkalnego jednorodzinnego 
VAT wynosi 8%. W pozostałych przy-
padkach VAT wynosi standardowe 23%.

Gdzie szukać dotacji z PROW?
Przydatne linki do odpowiednich re-

alizatorów Programów Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich PROW:
 • Urzędy Marszałkowskie.
 • Program Czyste Powietrze, którego 

środkami dysponują Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

 • Regionalne programy samorządowe, 
o które należy pytać w gminach.

 • Wojewódzkie Programy Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

 • Niskooprocentowane kredyty np.: 
Bank Ochrony Środowiska.

Leasing na panele fotowoltaiczne 
dla rolników

Rolnicy mogą zakupić panele sło-
neczne z własnej kieszeni bądź sięgnąć 
po kredyt lub dotację, ale istnieje też 
inna forma korzystnego finansowania 
- leasing. Wśród zalet leasingu najczę-
ściej wymienia się:

 • proste procedury,
 • natychmiastowe zyski,
 • możliwość wpisania w ydatków 

w koszty.
W ramach leasingu właścicielem 

paneli jest zewnętrzna firma, która 
„wypożycza” je rolnikowi. Ten płaci 
co miesiąc określoną sumę pieniędzy, 
mniejszą od zysków, które sam otrzy-
muje z tytułu instalacji.

Ulga inwestycyjna w podatku 
rolnym dla rolnika z tytułu 
fotowoltaiki.

Fotowoltaika niesie dla rolników 
jeszcze jedną korzyść – 25% udoku-
mentowanych rachunkami nakładów 
można odpisać od podatku rolnego 
w ramach ulgi inwestycyjnej.

Podatek rolny za rok 2019 wynosi 
na ogół (mogą być niższe w niektórych 
gminach):
 • 135,9 PLN od hektara przeliczeniowe-

go dla gruntów gospodarstw rolnych
 • 271,8 PLN od hektara fizycznego dla 

pozostałych gruntów
Inwestycję tego typu można odpisy-

wać od podatku rolnego przez 15 kolej-
nych lat. Instalacja fotowoltaiczna musi 
być zrealizowana ze środków własnych 
lub kredytu bankowego oraz położona 
na terenie gminy, w której opodatkowa-
ne są dane grunty rolne.

artur kruźlak
źródło: fotowoltaikaonline.pl
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DzieDzicTwo

W tradycji ludowej wierzono, że po-
święcone w kościele palmy wielka-
nocne mają w sobie nadzwyczajnie 
dobroczynną moc i potrafią chronić 
ludzi, zwierzęta oraz domy. Przynie-
sionymi z kościoła palmami kropiło 
się domy, obejścia i bydło w oborze. 
Palma włożona w strzechę chroni-
ła przed piorunami. Połknięcie bazi 
strzegło przed bólem gardła, a krzy-
żyki z niej wykonane i wkopane w rolę 
miały zabezpieczać zasiane ziarno 
przed szkodnikami. Palma pomocą 
służyła również przy wyganianiu 
po raz pierwszy bydła na pastwisko, 
a gdzie indziej przez ogień z palących 
się jej kawałków przepędzano bydło, 
które wychodziło po raz pierwszy 
na paszę, oczywiście celem uchro-
nienia od różnych niebezpieczeństw. 

Gospodynie uderzały palmą krowy, 
aby były tłuste i okrągłe jak bazie. 
W gospodarstwie i nie tylko miały jak 
widać wielorakie zastosowanie. 

W Niedzielę Palmową znany był 
również zwyczaj „palmowania”, po-
legający na uderzaniu się palmami 
„na szczęście”. Tu jednak tradycja była 
różna w zależności od regionów w Pol-
sce (w wielu miejscach zwyczaj ten jest 
związany dopiero z poniedziałkiem 
wielkanocnym).

W Polsce, gdzie oryginalne palmy 
nie występują, trzeba było gałęzie 
palmowe zastępować innymi i w taki 
sposób powstały liczne odmiany tra-
dycyjnych polskich palm. Sama gałąz-
ka do wyżej wymienionych celów nie 
wystarczała, dlatego ją rozbudowy-
wano. Stawały się one coraz wyższe, 
wykonywane nie z jednej, a z kilku 
związanych w pęczek gałązek. Oczy-
wiście im zamożniejszy gospodarz, 
tym jego palma była większa, bo im 
więcej miał pola, tym więcej musiał 
wykonać krzyżyków, więcej krów 
przepędzić nad ogniem.

W różnych wsiach różnie robiono 
palmy. Zawsze jednak znajdowały się 
w nich gałązki wierzby (tzw. bazie kot-
ki) oraz inne przybrane pęczki gałą-
zek, takich, które są zielone wczesną 
wiosną, np. bukszpan, gałązki drzewek 
iglastych (m.in. cis, tuje itp.), widłaki, 
gałązki brzozowe, gałązki leszczyny, 
borówkę leśną i inne (ważne, aby nie 
były to gałązki topoli. Jak podaje tra-
dycja, bowiem to na niej powiesił się 
Judasz). Do wykonania palmy wyko-
rzystać możemy również zasuszone 
kwiaty (także z bibuły), trawy, zbo-
ża, liście palm, gałązki dekoracyjnych 
krzewów np. barwinek oraz inne do-
datki. Całość przybiera się kolorowymi 
wstążeczkami. Barwne akcenty pod-
kreślają w ten sposób radość z faktu 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, 
a także nadejścia wiosny, odrodzenia. 

Ta stara wielkanocna tradycja 
jaką jest święcenie palm jest ciągle 
żywa i powszechnie praktykowa-
na. W kościołach podziwiamy nawet 

kilkumetrowe palmy. Ta tradycja 
podtrzymywana jest przez organi-
zowanie konkursów na najładniejszą 
z palm. Te piękne kwietno-roślinne 
kompozycje pozostają w świątyniach, 
by zdobiły ich wnętrza przez okres 
Wielkanocy.

Niezależnie od tego, czy zakupimy 
palmę wielkanocną, czy wykonamy ją 
samodzielnie, najważniejsze abyśmy 
wiedzieli po co je święcimy, co one 
symbolizują i dlaczego wykonywane 
są  z takich, a nie innych materiałów. 
Wielkanoc to święto pełne radości, 
a Niedziela Palmowa wraz z palmami 
wielkanocnymi, jest zapowiedzią na-
dejścia wyjątkowych wydarzeń.

ewelina czarnik
Źródło:
1. kamocki j. 1986. od andrzejek do dożynek. wyd. 
Młodzieżowa agencja wydawnicza, warszawa.
2. ogrodowska B. 2000. Święta polskie. tradycja i obyczaj. 
wyd. alfa-wero, warszawa.
3. swiatkwiatow.pl, https://www.swiatkwiatow.pl/

Palmy wielkanocne – mają wielką moc
Niedziela Palmowa (inaczej Niedziela męki Pańskiej) w kościele katolickim rozpoczyna wielki Tydzień. jest to ru-
chome święto, przypadające zawsze w ostatnią niedzielę przed wielkanocą zwane jest również jako Kwietna czy 
Wierzbna Niedziela, która razem z palmami wielkanocnymi w liturgii chrześcijańskiej upamiętniają uroczyste 
powitanie i wjazd chrystusa na osiołku do jerozolimy. Podczas mszy świętej tego dnia wierni święcą palmy. 
Ta piękna tradycja w naszym kraju jest wielowiekowa, a początki święcenia palm sięgają Xi w.
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aGroTurYSTYka

Agroturystyka jest jedną z najważ-
niejszych sfer aktywności turystycz-
nej na wsi. Aby rozpocząć prowadze-
nie gospodarstwa agroturystycznego 
trzeba poznać aspekty prawne regu-
lujące prowadzenie takiej działalno-
ści. Agroturystyka nie jest terminem 
bezpośrednio używanym w przepisach 
prawnych. Ułatwienia dla tego rodzaju 
działalności są zawarte w kilku odręb-
nych ustawach. Wymagają każdorazo-
wo interpretacji w zależności od indy-
widualnej sytuacji gospodarstwa oraz 
usług w nim świadczonych.

Wraz z wejściem w życie Ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przed-
siębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646) zo-
stała uchylona Ustawa z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności go-
spodarczej, która stanowiła dotych-
czas podstawowe akty prawne regulu-
jące kwestie działalności gospodarczej. 
Zgodnie z art. 6. ustawy nie ulega zmia-
nie zwolnienie rolników z obowiązku 
rejestrowania działalności gospo-
darczej, w związku z wynajmowaniem 
pokoi, sprzedażą posiłków domowych 
oraz świadczeniem w gospodar-
stwach rolnych innych usług zwią-
zanych z pobytem turystów. Oznacza 
to, że przepis ten ma ściśle określony 
zakres zastosowania tzn.:

 − osoby świadczące usługi muszą być 
rolnikami – osobami prowadzącymi 
na własny rachunek działalność rol-
niczą, jako właściciele lub dzierżawcy, 
użytkownicy czy inne osoby, których 
prawo do korzystania z posiadanego 
gospodarstwa wynika z umowy za-
wartej z właścicielem,

 − wynajmowane są pokoje, nie domki 
kempingowe, czy przyczepy mieszkalne,

 − sprzedawane są posiłki domowe dla 
osób wypoczywających w gospodar-
stwie, a nie usługi małej gastronomii 
ogólnodostępnej lub cateringu, czy 
przyjęć okolicznościowych.

 − świadczenia innych usług związa-
nych z pobytem turystów w gospo-
darstwie rolnym, np. warsztaty 
z wypieku chleba, usługi rekreacyj-
ne, wynajmowanie rowerów, jazdy 
konne, itp.
Przepis ten nie wprowadza żadnych 

ograniczeń ilościowych. Faktyczną 
granicę natomiast wyznacza koniecz-
ność wynajmowania pokoi w gospodar-
stwie rolnym, czyli muszą one należeć 
do zasobów tego gospodarstwa (naj-
częściej jego budynków mieszkalnych). 
Działalność wykraczająca poza te uła-
twienia, będzie wymagała dostosowa-
nia do ogólnie obowiązujących prze-
pisów, w tym przepisów dotyczących 
pozarolniczej działalności gospodar-
czej, wymagającej wpisu do Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej. Prowadzenie usług 
turystycznych przez osoby niebędące 
rolnikami lub, gdy będą świadczone 
w innym miejscu niż gospodarstwo rol-
ne będą już działalnością gospodarczą.

O ile w przepisach Prawo przedsię-
biorców nie określono limitów ilościo-
wych, co do prowadzonej działalności 
w zakresie agroturystyki, o tyle w prze-
pisach podatkowych takie limity już 
występują.

Us t aw a o p od at k u doc hodo -
wym od osób fizycznych przewidu-
je zwolnienie z konieczności odpro-
wadzania podatku dochodowego 
od dochodów uzyskanych z tytułu wy-
najmu pokoi gościnnych, w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenach 
wiejskich w gospodarstwie rolnym, 
osób przebywającym na wypoczynku 
oraz dochodów uzyskanych z tytułu 
wyżywienia tych osób, jeżeli liczba 
wynajmowanych pokoi nie przekracza 
5 (art.21 ust. 1 pkt. 43). 

Zwolnienie to przysługuje każde-
mu, kto spełnia warunki określone 
w ustawie, nawet jeśli osiąga docho-
dy z innego tytułu, np. z działalności 
handlowej. Rolnicy, którzy nie speł-
nią tych warunków powinni zgłosić 
działalność do ewidencji gospodar-
czej oraz wybrać odpowiednią formę 
opodatkowania. 

Co z podatkiem VAT?
Podatek VAT jest podatkiem powszech-
nym. Jednak działalność agrotury-
styczna najczęściej prowadzona jest 
na niewielką skalę, dlatego osoba pro-
wadząca takie gospodarstwo korzysta 
ze zwolnienia podmiotowego z podat-
ku VAT (do kwoty 200000 zł warto-
ści sprzedaży w skali roku), co jednak 
nie zwalnia ją z obowiązku prowadze-
nia ewidencji dziennej sprzedaży. 
W przypadku, gdy oprócz zakwatero-
wania i przygotowywania posiłków 
w gospodarstwie świadczone są inne 
usługi, niewliczane w cenę noclegu, 
to opodatkowane są one stawką VAT 
właściwą dla tych usług.

Każda osoba planująca rozpoczęcie 
prowadzenia działalności agrotury-
stycznej powinna zapoznać się z Usta-
wą o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i prze-
wodników turystycznych oraz z Roz-
porządzeniem Ministra Gospodarki 
i Pracy w sprawie obiektów hotelar-
skich i innych obiektów, w których 
są świadczone usługi hotelarskie. 
Według tej ustawy, usługi hotelarskie 
mogą być świadczone również w innych 
obiektach niż obiekty hotelarskie. Za 
inne obiekty, w których mogą być świad-
czone usługi hotelarskie, uważa się tak-
że wynajmowane przez rolników pokoje 
i miejsca na ustawienie namiotów w pro-
wadzonych przez nich gospodarstwach 
rolnych, jeżeli te obiekty spełniają mini-
malne wymagania co do wyposażenia, 
wymagań sanitarnych, przeciwpożaro-
wych oraz innych określonych odrębnymi 
przepisami.

Ustawa ta nakłada również obowią-
zek zgłoszenia obiektu do ewiden-
cji innych obiektów świadczących 
usługi hotelarskie, prowadzonej przez 
wójta (burmistrza, prezydenta), właści-
wego ze względu na położenie obiektu.

anna Nowak

Podstawowe informacje 
dla właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych



40 DoraDca marzec kwiecień 2020

NaSz Dom i oGróD

Minęły czasy ogromnego szacunku 
dla pożywienia będącego wytworem 
ciężkiej ludzkiej pracy. Chleb, który 
w naszej kulturze symbolizował za-
pewnienie bytu, chronił przed głodem, 
był przedmiotem ogromnego szacun-
ku. Sam wypiek chleba w wiejskich 
domach był wydarzeniem, do którego 
gospodyni starannie się przygotowy-
wała. Po wyrobieniu ciasta, uformo-
waniu bochenków, drewniana dzieża 
była dokładnie czyszczona, a z wybra-
nych resztek pieczono poskrobek – nic 
nie mogło się zmarnować. Przeważ-
nie przeznaczano go dla zwierząt, po-
nieważ czasem mogła do niego trafić 
drzazga z dzieży. Gdy napoczynano 
nowy bochen chleba, pierwsze ruchy 
noża zakreślały na jego spodzie znak 
krzyża, natomiast jeśli czasem zdarzy-
ło się, że kromka chleba spadła na pod-
łogę – podnoszono ją i z szacunkiem 
całowano. Może jeszcze w rodzinach 
kultywujących dawne zwyczaje darzy 
się chleb tak wielkim szacunkiem, ale 
patrząc na dzisiejszą rzeczywistość, 
chyba już w nielicznych domach tak się 
dzieje. Chleba naszego powszedniego 
daj nam dzisiaj Panie, a my zobaczymy, 
co z nim się stanie. Może część będzie 
skonsumowana, a reszta być może trafi 

do śmietnika? Chleb to symbol naszego 
pożywienia, więc pisząc o jego marno-
waniu poruszam temat marnowania 
wszelakiej żywności. Dlaczego tak się 
dzieje, że do odpadów trafia ogromna 
ilość pożywienia? Przecież jest to dar 
Boży, owoc ludzkiej pracy, wytwór mat-
ki Ziemi! Czy jest to wina obecnego za-
biegania, przedmiotowego traktowania 
wszystkiego łącznie z człowiekiem? Je-
śli w dążeniu do lepszego bytu, zgroma-
dzenia jak największej ilości dóbr mate-
rialnych, zapominamy o podstawowych 
wartościach, to pomyślmy, że właśnie 
w ten sposób wyrzucamy nasze ciężko 
zarobione pieniądze. 

My, Polacy, jesteśmy w niechlubnej 
czołówce pod względem marnotraw-
stwa żywności. Według danych sta-
tystycznych zajmujemy piąte miejsce 
w Europie za Wielką Brytanią, Niem-
cami, Francją i Holandią. Dane Polskiej 
Federacji Banków Żywności przerażają 
– średnio marnujemy 1/3 zakupionego 
jedzenia, przy czym najczęściej marnu-
jemy wędliny (43%), pieczywo (36%), 
warzywa (32%) i owoce (27%). Przy-
czyny takiego stanu rzeczy nasuwają 
się same: kto pamięta „wystaną” w dłu-
gich, czasem kilkudniowych kolejkach 
świąteczną szynkę? Kto pamięta półki 

sklepowe ziejące pustkami? Pamiętam 
moje pierwsze zetknięcie z marketa-
mi w Europie Zachodniej (to było za 
czasów PRL-u), gdzie na widok sklepo-
wych półek można było dostać zawrotu 
głowy!!! Tylko wtedy nasz tradycyjny 
schabowy usmażony z tamtego mię-
sa nie smakował tak, jak u nas w kra-
ju. I teraz należy się zastanowić, czy 
ta rozmaitość wszelkiego pożywienia, 
różnorodność surowców, półproduk-
tów i gotowej, mocno przetworzonej 
żywności, nie zawsze najlepszej jakości, 
to taki dobrobyt i szczęście. Oferty, re-
klamy, promocje mamią nas i powodują, 
że kupujemy za dużo, o wiele za dużo 
żywności, bardzo często tracąc kontro-
lę nad naszymi zakupami w odniesieniu 
do faktycznych potrzeb. 

Marnowanie żywności nie zdarza 
się każdemu, więcej żywności mar-
nują osoby bardziej majętne oraz sta-
tystycznie mieszkańcy dużych miast. 
Równocześnie trzeba wspomnieć o fak-
cie, że w krajach Unii Europejskiej ok. 
16% społeczeństwa korzysta z pomocy 
żywnościowej, a w Polsce ponad 2 mln 
ludzi żyje w ubóstwie niepozwalającym 
na zakup podstawowych produktów 
żywnościowych. Paradoksalnie w sa-
mej Unii Europejskiej na straty idzie ok. 

chleba naszego powszedniego 
daj nam dzisiaj …
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89 milionów ton żywności (z tej ilości 9 
milionów ton marnują Polacy). 

Za marnowanie żywności odpowia-
dają zarówno konsumenci, jak i branża 
spożywcza. My, jako konsumenci ku-
pujemy za dużo jedzenia, często kupu-
jąc „oczami”. Najczęściej nie planuje-
my zakupów, a jeśli już w jakiś sposób 
próbujemy zaplanować, to i tak, bę-
dąc w sklepie, poddajemy się bez za-
stanowienia reklamom i promocjom. 
Często wybieramy się na rodzinne za-
kupy, a wtedy do koszyka trafia mnó-
stwo niepotrzebnych, nieprzemyśla-
nych produktów, będących chwilową 
zachcianką. Nie daj Boże, gdy jeszcze 
podczas zakupów odczuwamy głód – 
wtedy nasze zakupy na pewno będą 
większe i bogatsze, często w wysoko 
kaloryczne produkty, ponieważ naszym 
pragnieniem jest wtedy jeść, najeść się 
do syta, nie biorąc pod uwagę pojem-
ności naszego żołądka i naszych rze-
czywistych potrzeb. Pójście do sklepu 
bez wyraźnej potrzeby, tak tylko, żeby 
zobaczyć, co jest aktualnie w promocji, 
również nie wychodzi nam na dobre. 
W konsekwencji lodówka przeładowa-
na produktami, o których istnieniu nie-
jednokrotnie zapominamy, powodu-
je, że tracimy kontrolę nad terminami 
przydatności do spożycia (zwłaszcza, 
że często produkty kupowane w cenach 
promocyjnych mają ten termin już moc-
no ograniczony). Samo przyrządzanie 
potraw w zbyt dużej ilości też nie sprzy-
ja oszczędzaniu, ponieważ domowni-
cy niekoniecznie będą chętnie zajadać 
się tym samym przez kilka dni i w ten 
sposób jesteśmy już na prostej drodze 
do konieczności pozbycia się pozostałej 
żywności. 

Aby zapobiec marnowaniu żywności 
– oczywiście chyba nikomu nie uda się 
to w 100% – powinniśmy wprowadzić 
kilka podstawowych zasad, które nam 
w tym pomogą: 
1. Planowanie posiłków – najlepiej by-

łoby zaplanować posiłki na najbliż-
szy tydzień lub nawet dwa. Dzięki 
ustalonemu jadłospisowi będziemy 
odżywiać się racjonalniej, gdyż mo-
żemy się wówczas zastanowić nad 
składem i kolejnością spożywanych 
potraw. Przed sporządzeniem listy 
zakupów mamy czas na sprawdzenie 
zawartości naszej lodówki i domo-
wej spiżarni, aby uniknąć kupowania 
produktów już posiadanych. 

2. Sporządzenie listy artykułów spo-
żywczych niezbędnych do realiza-
cji zaplanowanego jadłospisu. Lista 
uchroni nas także od zakupu chwilo-
wej „zachcianki”, często niezdrowej. 

3. Z a k upione pr o du k t y  n a le ż y 

odpowiednio przechowywać, aby nie 
uległy zepsuciu. Warzywa, a zwłasz-
cza owoce, trzeba często przeglądać, 
gdyż w ich przypadku mogą wystą-
pić „niespodzianki”, których nie je-
steśmy w stanie przewidzieć. Często 
tak się dzieje z cytrusami i owocami 
miękkimi. 

4. Zakupione produkty najlepiej ukła-
dać w lodówce lub spiżarni wg za-
sady: pierwsze wchodzi – pierwsze 
wychodzi, czyli żywność zakupioną 
wcześniej i przeznaczoną do wcze-
śniejszego spożycia układamy 
na półkach z przodu, natomiast to, 
co zakupiono później i jest później 
do zjedzenia, dajemy do tyłu. Wyją-
tek stanowią produkty, które mają 
krótki termin spożycia – te musimy 
mieć „na widoku” cały czas, aby nie 
przegapić terminu ważności. 

5. Gdy stwierdzimy, że na danym pro-
dukcie termin ważności już został 
przekroczony, a oznaczenie przed 
datą brzmiało: najlepiej spożyć 
do … lub: najlepiej spożyć przed ter-
minem… wówczas należy spraw-
dzić stan produktu (jego wygląd, 
smak, zapach) – jeśli stwierdzi-
my, że wszystko mieści się w nor-
mie, a przechowywanie odbywało 
się zgodnie z zaleceniami, to można 
go jeszcze bezpiecznie spożyć (np. 
produkty suche, sypkie, mrożonki, 
z produktów mlecznych ewentualnie 
jogurty). 

6. Dobrze jest, aby porcje na talerzu 
były odpowiednio dobrane do wy-
magań biesiadników – najlepiej, 
gdy każdy nakłada sobie porcję wg 
uznania. Jeśli zostaną resztki na ta-
lerzach, to nadają się już tylko do wy-
rzucenia, natomiast te z półmisków, 
salaterek czy garnków możemy póź-
niej wykorzystać. 

7. Jeśli pozostają nam resztki jedze-
nia z obiadu lub warzywa z zupy, 
ewentualnie resztki wędlin, serów, 
nabiału itp., zamiast zastanowić się 
co kupić, spróbujmy wyzwolić naszą 
kreatywność lub skorzystać z porad 
na stronach internetowych, aby spo-
rządzić z nich coś smacznego (zapie-
kanki, pasty serowe, sałatki, kopyt-
ka) – satysfakcja murowana, gdyż 
świadomość zrobienia „czegoś z pra-
wie niczego’’ zawsze działa na nas 
pozytywnie. Zdarzają się sytuacje, 
że pozostają większe ilości produk-
tów lub potraw i wiemy, że nie uda 
się ich skonsumować – można je 
po prostu zamrozić i wykorzystać 
w późniejszym czasie. Czasem warto 
mieć w zamrażarce (oczywiście, gdy 
dysponujemy w niej większą ilością 

miejsca) kilka porcji zupy, potrawy 
z mięsa, pierogi, gołąbki, nawet chleb 
czy kilka bułek – w sytuacji „awa-
ryjnej” mogą nas poratować. Oczy-
wiście zamrożone potrawy muszą 
być poddane procesowi zamrażania 
w odpowiednich pojemnikach i gdy 
są świeże, a nie wtedy, gdy „odleżą” 
już swoje w lodówce lub spiżarni. 

8. Pamiętajmy również, żeby dobre na-
wyki służące niemarnowaniu żyw-
ności przekazywać swoim pocie-
chom, starając się równocześnie o to, 
aby nasi najmłodsi zjadali w szko-
le przygotowaną w domu kanapkę, 
porcję warzyw lub owoców, a nie-
zakupiony w szkolnym automacie 
batonik. Zgodnie z przysłowiem: 
„czym skorupka za młodu nasiąk-
nie…” starajmy się, abyśmy byli dla 
naszych najmłodszych jak najlep-
szym wzorem. 
Omówione zagadnienie dotyka je-

dynie poziomu naszego gospodarstwa 
domowego, natomiast, jak już wcześniej 
wspomniałam, marnowanie żywno-
ści odbywa się również na poziomie 
samej produkcji, przetwórstwa i dys-
trybucji. Musimy sobie uświadomić, 
że problem marnowania żywności ma 
również aspekt ekologiczny – i nie cho-
dzi tu tylko, pomijając aspekt etyczny, 
o wyrzucaną żywność, która po roz-
kładzie substancji organicznych i tak 
wróci do środowiska. Chodzi tu także 
o marnowanie wody, energii oraz gene-
rowanie odpadów. Obliczono również, 
że 89 mln ton zmarnowanej żywno-
ści w Europie jest źródłem 170 mln ton 
dwutlenku węgla emitowanego rocznie 
do atmosfery. 

Grażyna Filip 
źródło:
https//zdrowy przedszkolak.pl: jak nie marnować 
żywności? 
https//www.ekologia.pl: nie marnuj jedzenia! wywiad 
z Marią gosiewską z Federacji polskich Banków Żywności 
https//www.green-projects.pl: Marnowanie jedzenia – 
jak rozwiązać ten problem
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Pnącza są nieodzowną częścią każde-
go ogrodu. Żadna inna forma roślinna 
nie roztacza takiego uroku jak pnącza. 
To grupa roślin posiadająca wiele za-
let. Z reguły nie potrzebują wiele miej-
sca żeby je zasadzić, a do tego siła ich 
wzrostu jest duża. Są nie tylko deko-
racyjne, ale i użyteczne. Mogą okry-
wać istniejące budowle (altany, mury, 
ogrodzenia) lub tworzyć zielone para-
wany, porastając, specjalnie dla nich 
zbudowane, wolnostojące konstrukcje 
(pergole, trejaże, bramki, łuki, trójno-
gi, kolumny). Pnącza porastające ściany 
wywierają na ogół pozytywny wpływ 
na gospodarkę energetyczną budyn-
ku. Ponadto odznaczają się też innymi 
zaletami, np. produkują tlen, redukują 
hałasu, hamują kurz i zanieczyszczenia. 
Zazielenione fasady budynków są także 
prawdziwym rajem dla niezliczonych 
owadów i ptaków.

Planując zasadzenie pnączy ważny 
jest dobór konstrukcji wspierających, 
co wynika ze specyfiki organów czep-
nych tych roślin. W związku z tym, 
wyróżniamy:

Rośliny wijące się, które stanowią 
najliczniejszą grupę wśród pnączy. Ich 
charakterystyczną cechą jest okrężny 
ruch końcówek pędów, którymi opla-
tają niemal każdą napotkaną przeszko-
dę. Rozróżniamy pnącza prawo i le-
woskrętne. Idealnymi podporami dla 
pnączy tej grupy są liny, drążki i rurki 
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o średnicy od 4 do 50 mm. Odległości 
pomiędzy poszczególnymi pionowymi 
elementami konstrukcji są uzależnio-
ne od siły wzrostu posadzonej rośli-
ny i powinny wynosić od 30 do 50 cm. 
Do grupy wijących pnączy należą wi-
ciokrzewy. Wiciokrzew pomorski jest 
to rodzime pnącze o niewielkich wy-
maganiach glebowych, szybkorosnący. 
Wiciokrzew przewiercień warto po-
sadzić przy altanie, tam gdzie chętnie 
przesiadujemy po zmroku, gdyż kwia-
ty otwierają się wieczorami i pięknie 
pachną. Wijącym pnączem jest również 
glicynia chińska, jest to roślina o silnym 
wzroście. Potrzebuje silnej podpory od-
suniętej dodatkowo o 20 cm od ściany. 
Długie ciężkie kiście kwiatów glicynii 
pojawiają się w czerwcu i lipcu. Pachną 
świeżym miodem. 

Kolejną grupą pnączy są rośliny 
czepne. Pnącza czepne tworzą z pę-
dów, korzeni lub pąków liściowych 
wici, których rozwój powodowany jest 
ciągłym poszukiwaniem i czujną re-
akcją na wszelkie bodźce dotykowe. 
Natrafiając na odpowiednią podporę 
wici przejmują funkcję organów czep-
nych. Odpowiednią podporą dla roślin 
czepnych są kratkowane rusztowania 
z pionowymi i poziomymi elementami 
konstrukcyjnymi. W zależności od siły 
wzrostu rośliny, odległości pomiędzy 
poszczególnymi elementami konstruk-
cji powinny wynosić od 10 do 20 cm, 
a średnica od 0,5 do 2 cm. Przykładem 
czepnych pnączy jest winobluszcz trój-
klapkowy, którego wartością dekora-
cyjną są przebarwione liście jesienią 
na ciemnoczerwony kolor. Do czepnych 
pnączy należą również jednoroczne 
rośliny jak groszek pachnący. Groszek 
osiąga wysokość 1,5 do 2 m. Rozwija 
nieduże, ale liczne, barwne kwiaty ze-
brane po kilka w luźne grona.

Pnącza o pędach rozkładających się 
na boki. Krzewy, których długie pędy 
rozkładają się na boki nie posiadają ani 
korzeni czepnych, ani się nie wiją. Nie 
wspinają się o własnych siłach, lecz wy-
korzystują swe długie, sztywne pędy, 
które na skutek własnego ciężaru wy-
ginają się, wspierając się ukośnie na in-
nych, niższych gałązkach lub też zazę-
biają się za pomocą kolców. Dla roślin 
o takim pokroju stosuje się głównie 
poziome podpory, do których można 
przymocować długie pędy rozłożystej 

ogrodowe pnącza

rośliny. Całą konstrukcję mocujemy 
w taki sposób, aby pozwalała zachować 
roślinie jej naturalną, swobodną, lekko 
opadającą na boki formę. Do tej grupy 
pnączy zaliczymy róże pnące. Wśród 
róż pnących można wyróżnić dwa typy 
wzrostu tzw. pnące sztywne tworzące 
liczne cienkie, elastyczne słabo rozga-
łęziające się pędy. Rosną bardzo silnie, 
osiągając zazwyczaj wysokość 3 do 4 
m. Kwiaty są drobne, w bardzo dużych 
kwiatostanach. Pojawiają się na pędach 
ubiegłorocznych na początku lipca. 
Róże drugiego typu tzw. pnące wiotkie 
mają zazwyczaj pędy mniej liczne, sil-
niej rozgałęzione, grubsze, krótsze oraz 
charakteryzują się słabszym wzrostem. 
Kwiaty są duże i pełne. Większość od-
mian powtarza kwitnienie.

Ostatnią grupą pnączy są rośliny 
samoczepne. Rośliny wspinają się za 
pomocą korzeni jak np. bluszcz, nie wy-
magają żadnych specjalnych konstruk-
cji podpierających. Pnącza wyposażo-
ne są w szczotkowate, pędowe włoski 
czepne, które na stałe przytwierdza-
ją roślinę do ścian budynków, pergo-
li, kory drzew. Kolejnym przykładem 
pnączy samoczepnych jest winobluszcz 
pięciolistkowy, który rozwija na swoich 
wąsach przylgi, dzięki którym idealnie 
się wspina.

Podstawową zasadą sadzenia pną-
czy jest odpowiedni dobór gatunków 
i odmian, który z góry wykluczy ewen-
tualne niekorzystne skutki ich rozwoju. 
Jeżeli ze względów architektonicznych 
czy estetycznych planujemy zazielenie-
nie jedynie części pionowej powierzch-
ni, sadzimy pnącza wijące i czepne 
ewentualnie o pędach rozkładających 
się na boki. Takie rośliny dają gwaran-
cję, że nie przekroczą zaplanowanej dla 
nich powierzchni. Pnącza samoczepne 
są korzystniejsze cenowo, gdyż nie wy-
magają dodatkowych podpór, jednakże 
są bardziej ekspansywne. 

joanna Bobowska
Źródło: „cięcie krzewów ozdobnych i pnączy” dr hab. 
M. dąbski
„wielka księga ogrodnika i działkowca” w. kawollek
Fot. własne



TANIE NOCLEGI W POBLIŻU KRAKOWA

Ośrodek oferuje:
miejsca noclegowe w pokojach 2-4 osobowych,

pokoje z łazienką w cenie 50 zł od osoby,

dostęp do pomieszczenia kuchennego i jadalni,

świetlicę z tarasem, z możliwością 
zorganizowania grilla,

miejsca parkingowe,

noclegi od 28 zł. 
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Karniowice, ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice
tel. 12 285 21 13/14

tanienoclegi@modr.pl
www.modr.dobrynocleg.pl
www.facebook.com/modrkarniowice

MAŁOPOLSKI OŚRODEK  
DORADZTWA ROLNICZEGO  

z s. w KARNIOWICACH

Ośrodek położony jest w pobliżu doliny kobylańskiej  
i bolechowickiej, co umożliwia spacery, przejażdżki rowerami, 

wspinaczkę, a nawet jazdę konną w otoczeniu jurajskiego krajobrazu.




