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O ś r o d e k p o ł o ż o n y j e s t 
w p o b l i ż u D o l i ny Ko b y-
l a ń s k i e j  i  B o l e c h o -
w i c k i e j  c o  u m o ż l i w i a 
s p a c e r y ,  p r z e j a ż d ż k i 
r o w e ra m i , w s p i n a c z kę , 
a  n a w e t  j a z d ę  k o n n ą 
w otoczeniu jura jsk iego 
krajobrazu.

Ośrodek oferuje:
[ miejsca noclegowe 

w pokojach 2-4 osobo-
wych,

[ pokoje z łazienką 
w cenie 50 zł od osoby,

[ dostęp do pomieszcze-
nia kuchennego 
i jadalni,

[ świetlicę z tarasem, 
z możliwością zorgani-
zowania grilla,

[ salę konferencyjną ze 
sprzętem audiowizual-
nym,

[ bilard, miejsca parkin-
gowe,

[ noclegi od 25 zł.
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ogłoszenia, reklamy, informacje handlowe, 
artykuły sponsorowane, wkładki reklamowe  
i informacje o tematyce zgodnej z profilem 
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WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM

• reklama czarno-biała, A-4   
 665,00 zł +  VAT

• reklama kolorowa, A-4,   
wewnątrz numeru 910,00 zł +  VAT
na okładce 1150,00 zł +  VAT

• artykuł sponsorowany    665,00 zł +  VAT
• zamieszczenie gotowej wkładki reklamowej  
 600,00 zł +  VAT 

• ogłoszenia dla rolników indywidualnych 
                                                BEZPŁATNIE

 RABAT:
umowa całoroczna - od trzeciej emisji rekla-
my stawka ulega obniżeniu o 20% od ceny 
podstawowej.

Przy zleceniach obszernych materiałów, ogło-
szeń wielostronicowych - możliwość nego-
cjowania cen!

 ⇒ redakcja nie ponosi odpowiedzilaności  
za treść reklam i ogłoszeń.

Termin dostarczania materiałów do druku na 
miesiąc przed ukazaniem się miesięcznika 
(najpóźniej do 5 dnia miesiąca poprzedzają-
cego ukazanie się czasopisma).

Prenumerata: osoby oraz instytucje zainte-
resowane składaniem prenumeraty na nasze 
czasopismo prosimy o kontakt z redakcją „Do-
radcy”.

Zapraszamy do współpracy!
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Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
zs. w Karniowicach,  
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń  
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tel. (12) 285-21-14 wew.24 
kom. 609-700-003; fax: (12) 285-11-07 
e-mail: doradca@modr.pl;  www.modr.pl 
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Ewa Ryjak.

Zespół Redakcyjny: Halina Knap, Krystyna 
Trzebuniak, Katarzyna Gwiżdż, Krzysztof 
Kostuś.

Skład komputerowy: Halina Knap, Krzysztof 
Kostuś

Druk: PZDR Nowy Sącz. 
Nakład: 3100 egz.

WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

NASZ DOM I OGRÓD

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

AGROTURYSTYKA
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

XXI Wojewódzka Konferencja 
PszczelarskaW dniu 14 stycznia 2017 roku  

w siedzibie Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Karniowi-
cach odbyła się kolejna Konferencja 
Pszczelarska. Konferencje te organi-
zowane od 21 lat przez MODR i Woje-
wódzki Związek Pszczelarzy w Krako-
wie, zawsze u progu nowego roku, są 
ważnym wydarzeniem dla pszczelar-
skiej społeczności liczącej kilka tysię-
cy członków, którzy utrzymują ok. 100 
tysięcy rodzin pszczelich na terenie 
całego województwa małopolskiego. 
Środowisko pszczelarskie jest dobrze 
zorganizowane i zintegrowane. Łączy 
je wspólna pasja, a nawet można po-
wiedzieć misja ochrony pszczół, tak 
ważnego i tak mocno dziś zagrożone-
go elementu środowiska. Dlatego też 
jak zwykle Konferencja zgromadziła 
liczna grupę (ok. 150) pszczelarzy. 

Konferencję otworzył Dyrektor 
MODR Marek Kwiatkowski, witając 
słuchaczy, wystawców i wykładowców.

Pierwszy, najdłuższy wykład wy-
głosił mgr Cezary Kruk, znany w ca-
łym kraju pszczelarz, wykładowca  
i propagator pszczelarstwa. W ciągu  
4 godzin przekazał zebranym ogrom-
ną ilość wiedzy praktycznej opartej o 
własne i nie tylko doświadczenia doty-
czące gospodarki pasiecznej, profilak-
tyki i zwalczania chorób pszczół, a tak-
że wpływu warunków przyrodniczych,  
w jakich odbywa się produkcja pa-
sieczna. Wykład ten został bardzo do-
brze odebrany przez pszczelarzy.

Drugi wykład poświęcony był praw-
nej ochronie pszczoły miodnej i innych, 
dzikich zapylaczy przed zatruciami pe-
stycydami. Wiedza pszczelarzy doty-
cząca istniejących przepisów chronią-
cych pszczoły jest niewystarczająca.

Jeszcze gorzej jest  
z praktyką. Prowadzący za-
biegi ochrony roślin, mimo 
że są przeszkoleni, nie-
rzadko lekceważą przepisy  
i zasady doprowadzając do 
wytruć pszczół. Pro-
wadzący wykład in-
spektor Andrzej Ka-

sperkiewicz z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Krakowie 
dokonał szczegółowego prze-
glądu dyrektyw unijnych i na-
szych przepisów krajowych 
dotyczących ochrony zapylaczy, oraz 
postępowania w wypadku wystąpienia 
zatrucia.

Ostatni wykład wygłosił mgr Prze-
mysław Szeliga znany pszczelarz  
i hodowca, także Prezes Zrzeszenia 
Pszczelarzy Krakowskich. Wykład 

nosił nieco tajemniczy tytuł „Pasiecz-
ny minimalizm” i dotyczył pszcze-
larskiej ekonomiki. Wykładowca 
wskazywał jak można oszczędzać 
pieniądze rezygnując z części zby-
tecznego sprzętu, czy specyfików, 
a także jak uprościć gospodarkę 
pasieczną, aby oszczędzić czas 
pszczelarza i niepotrzebnie nie nie-
pokoić rodzin zbytecznymi przeglą-
dami. Wykład ten wzbudził sporą 
dyskusję wśród zebranych.

Konferencji jak zwykle towarzy-
szyły stoiska ze sprzętem, literatu-
rą pszczelarską i probiotykami dla 
pszczół.

Reportaż z Konferencji przeprowa-
dziła także Telewizja Kraków.

 Jan Ślósarz
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XX  MAŁOPOLSKA 
GIEŁDA 

AGROTURYSTYCZNA
W dniach 22 - 23 kwietnia 2017 roku na terenie Uniwersytetu  
Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada odbędzie się  
XX Małopolska Giełda Agroturystyczna.

Organizatorami Giełdy są: Uniwersytet Rolniczy  
w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa 
Rolniczego, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Karniowicach, Małopolska Izba Rolnicza, Centrum Do-
radztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenie „Galicyj-
skie Gospodarstwa Gościnne” oraz Góralskie Stowarzy-
szenie Agroturystyczne. Równocześnie odbywać się będą 
VI Targi Ogrodnicze.

Głównym celem organizacji Giełdy jest promocja tury-
styki wiejskiej, a także przedstawienie atrakcyjnej oferty 
wypoczynku na polskiej wsi mieszkańcom Krakowa i woje-
wództwa małopolskiego.

W programie Giełdy:
● prezentacja ofert gospodarstw agroturystycznych,
● wystawa rękodzieła ludowego,
● pokazy i degustacje potraw regionalnych,
● występy zespołów i kapel regionalnych.

Ponadto, podczas Giełdy odbywać się będzie szereg 
imprez towarzyszących, takich jak: kiermasze produktów 
lokalnych i regionalnych, wystawa zwierząt gospodarskich 
oraz konkursy i zabawy dla dzieci. Podobnie jak w latach 
ubiegłych prowadzony będzie konkurs na „Najsympatycz-
niejszego Wystawcę”, którego nagrodą główną jest Puchar 
Rektora UR.

Giełda czynna będzie:
● 22 kwietnia (sobota) godz. 10.00 – 17.00
● 23 kwietnia (niedziela) godz. 10.00 – 14.00

Organizator zapewnia uczestnikom na okres 2 dni po-
wierzchnię wystawową – moduł. Uczestnik może wybrać 
dowolną liczbę następujących modułów:

a. Moduł plenerowy poza budynkiem: miejsce wysta-
wowe do własnego zagospodarowania o wymiarach 
3x3 możliwość sprzedaży komercyjnej własnego 
asortymentu w cenie 300,00zł brutto.

b. Moduł mały handlowy w budynku: stanowisko wy-
posażone w 1 stolik, 2 krzesła, możliwość sprze-
daży komercyjnej własnego asortymentu w cenie 
180,00 zł brutto.

c. Moduł niehandlowy w budynku: stanowisko wypo-
sażone w 1 stolik, 2 krzesła, moduł przeznaczony 
do prezentowania oferty, brak możliwości sprzeda-
ży własnego asortymentu, w cenie 100,00 zł brutto.

O szczegółowej lokalizacji poszczególnych modułów wy-
stawowych decyduje Organizator.

Cena uwzględnia sprzątanie ciągów komunikacyjnych, 
ochronę obiektu, działania reklamowe i promocyjne Giełdy.

Szczegółowe informacje dla uczestników Giełdy można 
pozyskać:
Biuro Giełdy: Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego  

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,  
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków  

tel./fax 012 662 51 75, e- mail:targi@ur.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swojej 
oferty podczas tegorocznej Giełdy. 

Grażyna Poloczek
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Trzy pytania do…

- Panie Dyrektorze, już niebawem rusza kolejna kam-
pania dopłat obszarowych. Dla rolników, którzy będą 
ubiegać się o płatności bezpośrednie, ważną kwestią 
jest dostępność do profesjonalnego doradztwa. Co  
w tym zakresie mogą dzisiaj zaoferować rolnikowi do-
radcy MODR?
- Jak każdego roku, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego pomaga rolnikom w wypełnianiu wniosków. Jeste-
śmy największym, a dzięki zdobytemu doświadczeniu rów-
nież najbardziej profesjonalnym podmiotem świadczącym 
tego typu usługi. W ubiegłym roku wykonaliśmy ponad 36 
tys. wniosków o płatności bezpośrednie. Nasi doradcy dys-
ponują fachową wiedzą i podlegają cyklicznym szkoleniom, 
dzięki czemu wnioski są dobrze i terminowo przygotowane. 
Służymy pomocą każdemu, kto jej potrzebuje, wystarczy 
jedynie udać się z właściwymi dokumentami do tereno-
wych biur naszej jednostki lub do doradców pełniących dy-
żury w urzędach gmin oraz biurach powiatowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto w celu 
lepszego przygotowania się do samej procedury składania 
wniosków nasz ośrodek oferuje rolnikom możliwość uzy-
skania profesjonalnej porady w kwestii wyboru rodzajów 
dopłat. Jest to istotne, ponieważ umożliwia dokładniejsze, 
a dzięki temu skuteczniejsze sformułowanie wniosków, co 
z kolei skutkuje większymi benefitami dla wnioskodawcy. 
Zapewniam, że małopolscy rolnicy na pewno się nie za-
wiodą na współpracy z MODR. W czasie całej akcji będzie-
my na bieżąco informować o możliwościach skorzystania  
z pomocy naszych specjalistów, a wszystkie niezbędne in-
formacje, takie jak harmonogramy dyżurów doradców, czy 
dane kontaktowe, będzie można znaleźć na stronie inter-
netowej Ośrodka.

- Na jakich zasadach można uzyskać pomoc w wypeł-
nieniu wniosku? 
- Utrzymujemy dokładnie te same zasady, które obowią-
zywały rok temu. Nasze usługi w zakresie wypełniania 
wniosków o płatności obszarowe mają charakter odpłatny. 
Działamy w oparciu o cennik dostępny w siedzibie MODR 

oraz na stronie internetowej Ośrodka. Tak więc, służymy 
rolnikom na podobnych zasadach, jak inne podmioty ko-
mercyjne, jednakże - co chciałbym podkreślić - celem od-
płatności jest wyłącznie zapewnienie zwrotu kosztów po-
niesionych w związku ze świadczeniem tych usług. Ceny 
za pomoc przy wypełnieniu wniosku są relatywnie niskie  
w porównaniu z cenami oferowanymi przez inne firmy i nie 
są to duże kwoty, natomiast z naszej strony gwarantują 
rzetelność, jakość świadczonego doradztwa oraz proce-
dury, które wykluczają możliwość poniesienia finansowych 
strat przez naszych klientów.

Wnioski do wypełniania przyjmujemy od 15 marca. Jak 
co roku zachęcamy rolników, by nie czekali z wypełnieniem 
wniosku do ostatniej chwili, jeśli chcą uniknąć stresu i wy-
czekiwania godzinami w długich kolejkach. Im wcześniej 
rolnicy przyjdą, tym szybciej i precyzyjniej będą obsłużeni. 
Zwłaszcza, że w tym roku rozpoczyna się proces wdraża-
nia e-wniosków i część wniosków będzie już wypełniana  
w nowej, elektronicznej formie, co może powodować pew-
ne problemy. ARiMR apeluje do rolników o zapoznanie się  
i stosowanie tej formy składania wniosków, gdyż planuje 
się, że od 2018 roku aplikacja e-Wniosek będzie podstawo-
wą formą składania wniosku. 

- Czy także w przypadku wystąpienia problemów na 
etapie weryfikacji wniosków przez ARIMR rolnicy 
mogą liczyć na pomoc ze strony doradców?
- Zapewniamy kontynuację obsługi naszych wniosków 
również w zakresie dokonywania niezbędnych poprawek 
i uzupełnień. Wolelibyśmy jednak nie poprawiać wniosków 
za osoby fizyczne czy też inne firmy zajmujące się wypeł-
nianiem wniosków. Jeżeli jednak taka potrzeba wystąpi, to 
chciałbym zapewnić wszystkich rolników, że jesteśmy do 
tego przygotowani. Nasza instytucja jest po to, żeby po-
magać w każdej sytuacji. Pragnę jednak zaznaczyć, że 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest instytu-
cją państwową, podlegającą Ministrowi Rolnictwa, zatem 
najbardziej profesjonalną firmą oferującą tego typu usługi. 
Dlatego w celu uniknięcia możliwych pomyłek, które cza-
sami mogą kosztować rolnika utratę dużych kwot finanso-
wych, zachęcam wszystkich do skorzystania z naszych 
usług, ponieważ są one gwarancją najwyższej jakości oraz 
pewności uzyskania należnych dopłat.

Marka Kwiatkowskiego, 
Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

DOPŁATY   OBSZAROWE 2017
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- Niebawem, bo 15 marca, już po raz 14. ruszy kapania 
obszarowa. Rolnicy otrzymają pocztą częściowo wy-
pełnione wnioski. Co, poza samym formularzem wnio-
sku, znajdą w przesyłce od Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa? 
- Oprócz samego wniosku spersonalizowanego wysyłamy 
rolnikom załączniki graficzne, instrukcję wypełniania oraz 
informację dotyczącą działek deklarowanych do płatności. 
Zawarte są w niej między innymi wartości maksymalnego 
kwalifikowanego obszaru działek, czyli tzw. PEG. Ważne 
jest, by rolnik sprawdził, czy informacje są aktualne także 
w tym roku, jeżeli tak - wystarczy uzupełnić niewypełnio-
ne a wymagane pola, zaznaczyć na załącznikach graficz-
nych działki rolne i złożyć w biurze powiatowym ARiMR. 
Koniecznie należy zaznaczyć wszystkie płatności, o które 
rolnik chce się ubiegać. 

- Z jakimi zmianami w płatnościach bezpośrednich mu-
szą liczyć się rolnicy w tym roku? 
- Zmian nie jest tak dużo, a wprowadzono je z korzyścią dla 
właścicieli gospodarstw rolnych. Dotychczasowa płatność 
do roślin wysokobiałkowych zastąpiona została dwoma 
oddzielnymi płatnościami: do roślin strączkowych prze-
znaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych. Płatność 
do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno przy-
sługiwać będzie do uprawy łubinów, soi, grochu pastew-
nego oraz bobiku, jeżeli dokonano zbioru ziarna. Płatność 
będzie miała charakter degresywny z wyższą stawką do 
pierwszych 75 ha uprawy i niższą w przypadku pozosta-
łych powierzchni. Wsparcie nie będzie przyznawane do 
mieszanek strączkowych roślin wysokobiałkowych z inny-
mi roślinami (np. zbożami).

Płatność do powierzchni upraw roślin pastewnych obej-
mie takie gatunki jak esparceta, komonica, koniczyny, lę-
dźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka. Wsparcie nie 
będzie przyznawane do mieszanek z innymi roślinami,  
a płatności będą przysługiwały maksymalnie do 75 ha 
upraw. 

Z płatności do owoców miękkich wycofano z dalszego 
wsparcia uprawy malin, a więc płatności będą obejmowa-
ły tylko uprawy truskawek. Powodem zmiany jest istotna 
poprawa zarówno opłacalności produkcji malin w ostatnich 
latach, jak i umocnienie pozycji polskich producentów na 
rynku międzynarodowym – kontynuacja wsparcia w tym 
sektorze, w świetle przepisów UE, nie ma uzasadnienia.

W związku ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru, 
płatności będą przysługiwały do wszystkich upraw buraka 
cukrowego, a nie jak dotychczas tylko do buraków kwoto-
wych.

Płatności do bydła będzie przyznawana wszystkim rol-
nikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifiku-
jących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie 
do 20 szt. Podobnie płatność do krów będzie przyznawana 
wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwie-
rząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana 
maksymalnie do 20 szt. 

Nowy okres przetrzymywania owiec (samic) kwalifiku-
jących się do wsparcia ustalono na czas od dnia 15 marca 
do dnia 15 kwietnia roku składania wniosku. 

Jeśli chodzi o płatność do kóz i owiec, rolnik tylko na 
wniosku o przyznanie płatności zaznacza odpowiedni 
check-box. Nie będzie składał dodatkowych dokumentów. 

- Od roku 2011 rolnicy uzyskali możliwość składania 
wniosków za pomocą formularza umieszczonego na 
stronie internetowej Agencji. Czy wielu z nich korzysta 
z tej opcji?
- Z roku na rok rośnie liczba osób składających wnioski 
przez Internet. Warunkiem złożenia wniosku za pomocą 
formularza umieszczonego na stronie internetowej Agen-
cji, jest uzyskanie przez wnioskodawcę loginu i kodu do-
stępu do sytemu teleinformatycznego Agencji, a od tego 
roku będzie to można zrobić także przez Internet. Jako 
login do systemu informatycznego ARiMR posłuży numer 
identyfikacyjny producenta. Kod dostępu będzie podawany 
automatycznie po zalogowaniu i podaniu kilku szczegółów, 
podobnie jak przy składaniu przez Internet zeznania po-
datkowego PIT.

Apelujemy do doradców i rolników o zapoznanie się  
i stosowanie tej formy składania wniosków, gdyż planuje 
się, że od 2018 roku, aplikacja e-Wniosek będzie podsta-
wową formą składania wniosku. 

Rozmawiała
Małgorzata Serwaczak

Adama Ślusarczyka
Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

DOPŁATY   OBSZAROWE 2017
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Poprawa jakości małopolskich 
gleb, to jeden z celów, do których 
dąży Kopalnia Wapienia „Czatkowice”. 
W powodzeniu tego przedsięwzięcia 
główną rolę odgrywa edukacja rol-
ników na temat wartości płynących 
z wykorzystania wapna nawozowe-
go w prowadzeniu gospodarstwa. To 
właśnie te kwestie zostały poruszone 
podczas pierwszej odsłony konferen-
cji pt. „W Czatkowicach o wapnowaniu  
i nie tylko”, która odbyła się w dniu 
24. stycznia 2017 r. w Krzeszowicach, 
gromadząc ponad 120 uczestników. 
Wydarzenie w całości zostało po-
święcone najważniejszym elementom 
agrotechniki użytków rolnych, czyli 
strukturze, odczynowi i wapnowaniu 
gleb.

„W wielu miejscach w Małopolsce 
gleba jest w poważnym stanie „cho-
robowym”, rolnicy nieświadomi tej sy-
tuacji inwestują w środki do produkcji 
- głównie nawozy fosforowe, których 
efektywność wykorzystania jest często 
niewielka” – tłumaczy Andrzej Gmiąt, 
Kierownik Powiatowego Zespołu Do-
radztwa Rolniczego w Brzesku. „Pro-
wadzenie sukcesywnych działań ma-
jących na celu doprowadzanie gleb 
do prawidłowego odczynu, znacząco 

wpływa na efektywność produkcyjną 
przedsiębiorstw rolniczych i pozwala 
na zwiększenie przyswajalności przez 
glebę składników pokarmowych wraz 
z całą gamą mikroelementów.”

Uczestnicy konferencji zwiedzili 
Kopalnię Wapienia „Czatkowice” i za-
poznali się z procesem pozyskiwania 
wapienia i jego przerobu, aż do uzy-
skania gotowych produktów o okre-
ślonych parametrach technicznych. 
(fot. 1)

W części wykładowej wysłuchano 
prelekcji, których tematyka związana 
była z racjonalnym stosowaniem wap-
nowania pól w gospodarstwie.

Swoimi doświadczeniami w spo-
sobach dofinansowywania wapna 
nawozowego na terenie woj. śląskie-
go podzielił się dr Zygmunt Adrianek, 
Dyrektor Okręgowej Stacji Chemicz-
no – Rolniczej w Gliwicach, które 
jako jedyne województwo w Polsce 
prowadzi od roku 2011 program re-
generacyjnego wapnowania użytków 
rolnych.

Pani Maria Zawiślak, Dyrektor 
Okręgowej Stacji Chemiczno – Rol-
niczej w Krakowie podkreśliła wagę 
badania gleby i przedstawiła zakres 
usług świadczonych przez Stację. 

Pan Antoni Zarzycki – pracownik 
terenowy Stacji zaprezentował pra-
widłowy sposób pobierania próbek 
glebowych, ich dokumentowanie oraz 
interpretację wyników uzyskanych  
z analizy chemicznej. Na ich podsta-
wie rolnik może zlecić Stacji opra-
cowanie zaleceń nawozowych dla 
poszczególnych upraw oraz mapę od-
czynu i zasobności gleb. 

Ada Poszelężny – dyrektor De-
partamentu Handlowego Kopalni 
Wapienia „Czatkowice” w swojej wy-
powiedzi nawiązała do działalności 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Glebo-
znawstwa w Puławach – Państwowy 
Instytut Badawczy, między innymi do 
akcji „STOP stratom azotu i fosforu” 
dot. racjonalnej gospodarki nawozo-
wej i stronie internetowej poświęconej 
dobrym praktykom rolniczym, gdzie 
można zapoznać się z rzetelną wie-
dzą nt. odczynu gleby, wapnowania  
i nawożenia http://iung.pl/dpr/

Konferencja była również okazją do 
podsumowania wdrażanego na terenie 
Małopolski projektu „Budowa materii 
organicznej w oparciu o innowacyjne 
metody agrotechniczne”, zrealizowa-
nego w ramach Planu Operacyjnego 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 

Za nami konferencja 
„W Czatkowicach o wapnowaniu i nie tylko”
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lata 2016-2017. W spotkaniu uczest-
niczyła między innymi grupa rolników  
z terenu powiatu brzeskiego, u któ-
rych realizowano w okresie jesiennym  
2016  r. usługę wapnowania pól upraw-
nych. Innowacyjna metoda wapnowa-
nia polegała na wysiewie ultradrob-
nego wapna węglanowego o bardzo 
wysokiej reaktywności pochodzącego 
z Kopalni Wapienia w Czatkowicach, 
przy użyciu specjalistycznego rozsie-
wacza nawozów wapniowych firmy 
POL-TOR. Efekty wysiewu 300 ton 
wapna będziemy śledzili w okresie naj-
bliższych kilku lat.

Pan Jarosław Kuźmiński - wła-
ściciel kilkusethektarowego gospo-
darstwa rolnego w woj. dolnośląskim 
zaprezentował w bardzo interesujący 
sposób swoje osiągnięcia w dzie-
dzinie nawożenia roślin uprawnych. 
Współpraca z Panem prof. Stanisła-
wem Pietrem z Uniwersytetu Przyrod-
niczego we Wrocławiu zaowocowała 
w Jego gospodarstwie wdrożeniem 
nowej strategii wapnowania pól opar-
tej na corocznym wprowadzaniu wap-
nia do gleby po uprzednim dopro-
wadzeniu pH gleby do optymalnego 
poziomu. „Na koszt wapnowania skła-
dają się trzy zasadnicze elementy: 
analiza agrochemiczna gleby, dobór 
wapna nawozowego z uwzględnie-

niem kategorii agronomicznej gleby 
(bardzo lekka, lekka, średnia, ciężka) 
oraz parametru reaktywności wapna, 
jak również optymalna technologia 
wysiewu wybranego wapna nawozo-
wego. Przykładem jest ultradrobne 
wapno z Czatkowic o reaktywności 
min. 97%, wymagające specjalistycz-
nego sprzętu do wysiewu. Cena usłu-
gi wapnowania pola winna obejmo-
wać te trzy elementy. Ich prawidłowy 
dobór jest gwarancją prawidłowego 
wykonania zabiegu odkwaszania gle-
by w naszym gospodarstwie.” – mówi 
Pan Jarosław. 

Pan Jarosław Kuźmiński promo-
wał wśród uczestników konferencji 
wapnowanie gleb na przestrzeni ca-
łego roku kalendarzowego, również 
w okresie zimowym przy zachowa-
niu ograniczeń prawnych zawartych  
w ustawie o nawozach i nawożeniu.  
W swoim gospodarstwie Pan Jaro-
sław stosuje bezorkową metodę upra-
wy użytków rolnych i przedstawił po-
zytywne jej aspekty. 

Na zakończenie swoją prezenta-
cję przedstawił Pan Andrzej Gmiąt, 
Kierownik PZDR w Brzesku, który  
w sposób bardzo przystępny i obra-
zowy uzmysłowił zebranym na sali 
słuchaczom, jak bardzo ważne jest, 
by procesy fizyko-chemiczne zacho-

dzące w glebie odbywały się przy kon-
trolowanym na bieżąco prawidłowym 
odczynie pH.

Ważnym tematem poruszanym 
w kuluarach przez uczestników kon-
ferencji było dofinansowanie do 
stosowania wapna nawozowego  
w gospodarstwie rolnym. W Polsce 
wapno nawozowe jest objęte przepi-
sami ustawy o nawozach i nawoże-
niu. Niestety w programach rozwoju 
obszarów wiejskich jak dotychczas 
nie został zapisany „Krajowy program 
wapnowania gleb”, który powinien 
stanowić oddzielne działanie.

Podczas wydarzenia została 
przedstawiona oferta produktowa 
Spółki skierowana do branży rolniczej. 
Poza wapnem nawozowym wspo-
mniano także o kredzie pastewnej, 
stosowanej w żywieniu drobiu, trzody 
chlewnej i bydła.

Organizatorem konferencji była 
Kopalnia Wapienia „Czatkowice”. 
Partnerami konferencji był Małopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach oraz Gospodarstwo 
Rolne POL-TOR. Jest to pierwsze wy-
darzenie tego typu w Grupie TAURON, 
a organizatorzy już zapewniają o jego 
cykliczności. 

Monika Tańska, Andrzej Gmiąt

Fot. 1 – Kopalnia Wapienia „Czatkowice”
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Na małopolską wieś
 trafiło 25,3 mld zł10 stycznia 2016 r. Małopolski Od-

dział Regionalny Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zorganizował spotkanie prasowe, 
którego celem było podsumowanie 
minionego roku w działalności mało-
polskiej ARiMR.

Konferencja odbyła się w Czernej, 
w powiecie krakowskim, w gospodar-
stwie Jarosława i Katarzyny Janików. 
Wybór miejsca nie był przypadko-
wy, ponieważ Państwo Janikowie są 
aktywnymi beneficjentami funduszy 
unijnych. Ich gospodarstwo liczy po-
nad 140 ha, specjalizuje się w uprawie 
rzepaku, kukurydzy i pszenicy ozimej.  
W latach 2004-2016 pozyskało pra-
wie 1 mln zł w ramach działań pomo-
cowych wdrażanych przez ARiMR 
(„Modernizacja gospodarstw rolnych”  
i „Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej”). Z tych projektów 
zakupiono m.in. ciągnik rolniczy, pług 
obrotowy, kosiarkę rotacyjną, rozsie-
wacz nawozów, heder do kukurydzy 
oraz siewnik punktowy. Ponadto Pań-
stwo Janikowie prowadzą gospodar-
stwo agroturystyczne i hodują kilka 
koni na potrzeby turystów (jazda kon-
na, kuligi itp.). 

Podczas spotkania pan Adam 
Ślusarczyk - Dyrektor Małopolskie-
go Oddziału Regionalnego ARiMR, 
szczegółowo przedstawił działania 
zrealizowane w 2016 roku, z uwzględ-
nieniem ilości uruchomionych nabo-
rów, przyjętych wniosków, podpisa-
nych umów i wypłaconych pieniędzy.

Do końca listopada 2016 r. ARiMR 
wypłaciła 25,3 mld zł. dla ok. 1,5 mln 
rolników i przedsiębiorców z terenów 
wiejskich województwa małopolskie-
go. Głównym działaniem, z którego 
corocznie korzysta najwięcej rolników, 
są płatności bezpośrednie. Przysłu-
gują one każdemu rolnikowi posiada-
jącemu co najmniej 1 ha ziemi rolnej. 
Ubiegłorocznym sukcesem Agencji 
była wypłata, po raz pierwszy w historii 

działalności ARiMR, zaliczek w wyso-
kości aż 70% należnych rolnikom z ty-
tułu dopłat; do 120,5 tys. małopolskich 
rolników trafiło 311 mln zł. Wypłata 
środków przebiegła sprawnie i termi-
nowo, pomimo trudności z systemem 
informatycznym.

Ponadto w ramach PROW 2014-
2020 Agencja przeprowadziła na-
bory na 13 działań, na łączną kwotę  
8 miliardów zł. Największą popu-
larnością cieszyło się poddziałanie 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”. 
Do Małopolskiego Oddziału ARiMR 
wpłynęło prawie tysiąc wniosków. Na 
skutek ogromnego zainteresowania 
tym działaniem, Agencja zwiększyła 
środki przeznaczone na ten cel do 21 
mln euro. Na koniec 2016 r. podpisa-
no 101 umów na kwotę 17,7 mln zł; 
w najbliższych miesiącach na konta 
małopolskich rolników wpłynie kwota 
kilkudziesięciu milionów zł. Podczas 
swojej prezentacji Pan Ślusarczyk 
przedstawił liczbę złożonych w po-
szczególnych powiatach wniosków na 
modernizację gospodarstw rolnych. 
Najwięcej wniosków (211) wpłynęło 
w powiecie proszowickim, następnie 
(180) w powiecie miechowskim, na 
trzecim miejscu uplasował się powiat 
krakowski z ilością 168 wniosków. 
Wymienione powiaty to tereny charak-
teryzujące się największym tempem 
rozwoju rolnictwa w województwie.  
W uzupełnieniu głos zabrał pan Do-
minik Pasek, kierownik krakowskiego 
Biura Terenowego OR ARiMR. Przed-
stawił specyfikę terenów wiejskich  
w powiecie krakowskim i omówił dzia-
łania realizowane w zeszłym roku. 

Następnie Dyrektor Ślusarczyk 
przedstawił inne projekty prowadzone 
przez Agencję: „małe przetwórstwo” 
i „rozwój przedsiębiorczości - rozwój 
usług rolniczych”. Pierwsze działanie 
pobudza aktywność branży przetwór-

stwa owoców i warzyw, a także mle-
ka i mięsa, natomiast drugie działanie 
skierowane jest do przedsiębiorców, 
którzy prowadzą działalność go-
spodarczą na rzecz innych rolników  
i potrzebują zakupić specjalistyczny 
sprzęt, duże maszyny itp. Wsparcie to 
jest szczególnie ważne u nas, w Mało-
polsce, gdzie rozdrobnione gospodar-
stwa nie dysponują własnym sprzętem 
np. do upraw polowych. Pan Ślusar-
czyk zwrócił uwagę, iż wspomniane 
działanie tworzy podłoże do powsta-
wania spółdzielni usług rolniczych. 

W roku 2016 wprowadzono istot-
ne zmiany w ustawie o identyfikacji  
i rejestracji zwierząt, wprowadzający 
obowiązek sporządzania raz w roku 
(do 31 grudnia) spisu wszystkich zwie-
rząt przebywających w danej siedzibie 
stada (bydła, owiec, kóz i świń). Nowe 
przepisy są bardziej restrykcyjne, np. 
w przypadku hodowców trzody chlew-
nej. W ubiegłym roku ARiMR aktywnie 
uczestniczyła w kampanii informacyj-
nej dotyczącej tego zagadnienia.

W minionym roku Agencja urucho-
miła w każdym Oddziale Regionalnym  
i Biurze Powiatowym Agencji punkty in-
formacyjne dla beneficjentów. Posze-
rzenie działalności o nowe stanowiska 
sprawiło, że rolnicy w prostszy i szyb-
szy sposób mogą zasięgnąć informacji 
na temat unijnych działań, które obsłu-
guje Agencja, z uwzględnieniem pro-
cesu przygotowywania dokumentacji 
niezbędnej w ubieganiu się o dotacje. 
Działania informacyjne wśród rolników 
Agencja prowadzi wraz z innymi insty-
tucjami, np. z Małopolskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego.

Na koniec swojej prezentacji 
Dyrektor Ślusarczyk przedstawił 
plany Małopolskiego Oddziału Re-
gionalnego ARiMR na rok 2017.  
W bieżącym roku Agencja ogłosi 
nabór na działanie „Restrukturyza-



11doradca / marzec - kwiecień 2017

Małopolski Informator Rolniczy

cja małych gospodarstw rolnych” 
(skierowane do rolników posiadają-
cych mniejsze gospodarstwa), po-
nadto w tym roku po raz pierwszy  
w nowej perspektywie finansowej ru-
szy nabór na działanie „Premie na roz-
poczęcie działalności pozarolniczej”. 
Zmieniony zostanie zakres pomocy  
w corocznie cieszącym się dużym za-
interesowaniem beneficjentów dzia-
łaniu „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”; tym razem pomoc zostanie 
przeznaczona na produkcję prosiąt, 
mleka i bydła mięsnego. Ponadto 
planuje się uruchomienie platformy 
internetowej e-wnioski, przez którą 
rolnicy będą mogli składać elektro-
niczne wnioski o dotacje. 

W dalszej części konferencji przy-
byli dziennikarze mieli możliwość 
zadania pytań przedstawicielom Ma-
łopolskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR nt. zeszłorocznych osiągnięć 
oraz planów, celów i wyzwań stojących 
przed ARiMR. W dyskusji udział wzięli: 

pan Łukasz Piątek - zastępca dyrekto-
ra, pani Anna Glixelli - kierownik Biura 
Wsparcia Inwestycyjnego oraz pan Je-
rzy Wróblewski - kierownik Biura Dzia-
łań Społecznych, Środowiskowych  
i Płatności Bezpośrednich. 

Rok 2017 to rok nowych wy-
zwań dla małopolskiej wsi i instytu-

cji wspierających rolników, życzymy 
kierownictwu i pracownikom Mało-
polskiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa sukcesów w realizacji 
planów!

Katarzyna Gwiżdż

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów szkół podstawowych  
z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w:  

VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Dla Dzieci pod hasłem: 

„BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA - ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA”

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych  
 w następujących kategoriach wiekowych:

   I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej
   II grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej samodzielnie w formacie A-3 w dowolnej  
technice, na temat zapobiegania wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym  

substancji chemicznych, w tym przede wszystkim  substancji żrących, paliw, chemicznych środków  
ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także  

substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej. 

Prace z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do Oddziału Regionalnego KRUS  
w Krakowie ul. Bratysławska 1a,  31-201 Kraków  w terminie do 10.04.2017 r.

Informacje o konkursie oraz regulamin  dostępny  jest na stronie internetowej KRUS:
www.krus.gov.pl 

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków, 

tel. (12) 618-94-00, 618 94 10, fax: (12) 633-60-76 
www.krus.gov.pl,    e-mail: krakow@krus.gov.pl

Fot. Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk  
oraz Jarosław Janik, właściciel gospodarstwa w Czernej. (fot. archiwum ARiMR)
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Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach  
oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - Przedstawicielstwo w Krakowie  

serdecznie zapraszają do udziału  
w VII Wojewódzkiej Konferencji dla Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka pn.: 

„MAŁOPOLSKIE SPOTKANIA HODOWCÓW”
14 marca 2017 r. od godz. 9.30  

sala konferencyjna MODR w Karniowicach 

Partnerem tegorocznego spotkania z hodowcami jest firma AdiFeed oraz Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Pracy  
w Nowym Sączu.

Wśród wykładowców gościć będziemy m.in. pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz główną hodowczynię Gospodarstwa Hodowlanego SPR „Diament” w Żabnie – p. Katarzynę Słowik 

Serdecznie zapraszamy do Karniowic!

PROGRAM KONFERENCJI
9.00-9.30 Rejestracja uczestników

9.30-9.45 Otwarcie spotkania z hodowcami
  Marek Kwiatkowski – Dyrektor MODR  
  w Karniowicach

9.45-11.15 Jakość pasz objętościowych i ich wpływ 
  na wydajność i zdrowotność  krów  
  mlecznych.
  Punkty „zapalne” w odchowie cieląt.
  Krzysztof Białoń – AdiFeed Polska

11.15-11.30 Przerwa

11.30-12.30 Hodowca hodowcom: Krytyczne punkty 
  w zarządzaniu stadem bydła mlecznego
  Katarzyna Słowik – Gospodarstwo  
  Hodowlane SPR „Diament” w Żabnie

12.30-13.15 Podsumowanie wyników Oceny  
  Wartości Użytkowej Bydła Mlecznego  

  za rok 2016. Uroczyste wręczenie  
  dyplomów i nagród dla Najlepszych  
  Małopolskich Hodowców w 2016 roku   
  Wojciech Rasiński – Przedstawicielstwo  
  PFHBiPM w Krakowie

13.15-13.30 Przerwa

13.30-14.00 Dopłaty obszarowe w 2017 r.
  Jerzy Wróblewski – Agencja Restruktury- 
  zacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział  
  Regionalny w Krakowie

14.00-14.30 Działania inwestycyjne ARiMR  
  przewidziane do realizacji w 2017 r. 
  w ramach PROW 2014-2020. 
  Anna Glixeli  – Agencja Restrukturyzacji  
  i Modernizacji Rolnictwa Odział  
  Regionalny w Krakowie

14.30  Obiad

Podczas konferencji prezentowane będą stoiska firm branżowych
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 7 marca 2017 r.: 

Dział Technologii Produkcji Rolniczej – tel. (12) 285 21 13 wew. 252 lub 251.

SZANOWNY ROLNIKU Z MAŁOPOLSKI!

JEŚLI BEZPIECZEŃSTWO PRACY LEŻY CI NA SERCU, SPRAWDŹ JEGO POZIOM  
W SWOIM GOSPODARSTWIE ROLNYM 

WEŹ UDZIAŁ XV EDYCJI OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU:

„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2017 r.”

Formularz zgłoszenia udziału w konkursie jest dostępny na stronie internetowej KRUS – www.krus.gov.pl  

lub w OR KRUS Kraków ul. Bratysławska 1a, oraz 17 Placówkach Terenowych KRUS w Małopolsce.

     Serdecznie zapraszamy !

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny w Krakowie ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków, 

tel. (12) 618-94-00, 618 94 10, fax: (12) 633-60-76 
www.krus.gov.pl,    e-mail: krakow@krus.gov.pl
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Należy kontynuować lustracje sa-
dów i plantacji jagodowych. Przynaj-
mniej raz w tygodniu, a nawet częściej 
oglądamy drzewa i krzewy. Sprawdza-
my czy poszczególne drzewa podczas 
zimy nie zostały uszkodzone przez 
zwierzynę płową (zające, sarny). Je-
śli znajdziemy ogryzienia na pniach lub 
konarach, to każde większe uszkodze-
nie należy dokładnie oczyścić i zabez-
pieczyć przed wysychaniem. Najlepiej 
zasmarować je preparatami przezna-
czonymi do leczenia ran, np. Funaben 
Plus 03 PA lub balsamem sadow-
niczym albo białą farbą emulsyjną  
z 2% dodatkiem fungicydu Topsin M. 
Zamiast Topsinu można użyć prepa-
ratu miedziowego. Należy pamiętać, 
że na przedwiośniu i wiosną w po-
wietrzu znajduje się dużo zarodników 
grzybów i bakterii, które wnikają przez 
powstałe rany i niszczą korę i drewno.  
W wyniku tego mogą zamierać nie tyl-
ko poszczególne gałęzie czy konary, 
ale nawet całe drzewa. 

W podobny sposób należy postę-
pować, jeśli cięcie drzew wykonuje-
my na wiosnę, zwłaszcza drzew pest-
kowych, które są bardzo wrażliwe na 
choroby drewna i kory. Aby zmniejszyć 
ryzyko infekcji przez te choroby, to 
wszystkie duże rany po wycięciu grub-
szych gałęzi zasmarowujemy dostęp-
nymi środkami zabezpieczającymi. 
Natomiast drobne rany zabezpiecza-
my przez opryskiwanie całych drzew 
bezpośrednio po cięciu odpowiednim 
fungicydem. Trzeba pamiętać, że cię-
cie wykonujemy podczas suchej i sło-
necznej pogody i nie należy tego lek-
ceważyć. Podczas cięcia pozbywamy 
się niepotrzebnych konarów. Starajmy 

Wiosną w sadzie
się wycinać je w całości z pozostawie-
niem krótkiego, a u drzew pestkowych 
długiego, kilkunastocentymetrowego 
czopu. Wtedy unikniemy nadmiernego 
zagęszczania się koron. Utrzymywa-
nie dużej ilości konarów przy dużym 
zagęszczeniu drzew w sadzie spowo-
duje słabe doświetlenie koron i owoce 
będą słabo wybarwione. Usuwamy 
również nadmiar pędów z korony oraz 
pędy wyrastające od dołu konarów, 
pędy zwisające nisko ziemi, przysy-
chające i chore. Nie należy przesadnie 
ogałacać konarów z drobnych pędów 
owoconośnych. Część z nich będzie 
stanowić rezerwę do owocowania  
w przyszłym roku. Unikajmy silnego 
cięcia, aby nie pobudzać drzew do 
silnego wzrostu. Cięcie można wy-
konywać również w czasie kwitnienia 
(różowy pąk), a nawet do ok. 2 tygo-
dni po jego zakończeniu. Późniejsze 
cięcie może hamować wzrost owoców 
i powodować ich drobnienie. W tym 
terminie można ciąć wszystkie gatunki 
drzew, zwłaszcza jeśli chcemy ograni-
czyć ich silny wzrost. 

Drzewa można ciąć też inaczej 
niż dotąd. Niektórzy sadownicy dla 
obniżenia kosztów robocizny już od 
kilku lat wykonują mechaniczne cię-
cie drzew. Polega ono na stworzeniu  
w linii rzędów drzew tzw. ściany owo-
conośnej. Podczas takiego cięcia 
uzyskuje się mniejszą miąższość ko-
ron przez co drzewa są lepiej doświe-
tlone, a w konsekwencji poprawia się 
zakładanie pąków kwiatowych i wy-
barwienie owoców. Po cięciu korona 
na poprzecznym przekroju ma kształt 
trapezu - szersza u dołu, węższa 
przy wierzchołku. Cięcie przy użyciu 

maszyn można wykonywać w jesieni 
po zbiorze owoców, na tzw. zielony 
liść zanim z drzew oblecą liście i na 
wiosnę. Dokładny termin wymaga 
jeszcze doprecyzowania i zależy od 
wielu czynników, w tym od odmia-
ny, podkładki czy siły wzrostu drzew. 
Cięcie przeprowadza się maszynami 
zawieszanymi na ciągniku wyposażo-
nymi w piły tarczowe lub listwy tnące. 
Mechanizm z piłami tarczowymi po-
winniśmy stosować do cięcia drzew  
w starszym sadzie o grubych gałę-
ziach (gałęzie o średnicy powyżej  
3 cm) i do pierwszego zabiegu wy-
konywanego maszynowo. Następne 
cięcia można już prowadzić listwami 
tnącymi (cięcie gałęzi do 3 cm średni-
cy). Urządzenia tnące są tak skonstru-
owane, że jedna sekcja tnie pionową 
płaszczyznę, druga wierzchołki drzew. 
Mechaniczne cięcie można prowadzić 
już w drugim lub trzecim roku po po-
sadzeniu drzewek, pod warunkiem, 
że sad został założony z silnego, do-
brze rozgałęzionego materiału. Sad  
z tradycyjnego ręcznego cięcia moż-
na przestawić na cięcie mechaniczne. 
W pierwszym roku zmiany zaleca się 
dwukrotne cięcie, najpierw zimą, drugi 
raz pod koniec maja lub na początku 
czerwca. Obecnie w trakcie przecho-
dzenia ze sposobu ręcznego na me-
chaniczny, zaleca się jednorazowe 
cięcie drzew w fazie różowego pąka. 
W kolejnych latach cięcie można wy-
konywać w dowolnych terminach, ale 
wciąż zalecane jest przed kwitnieniem. 
W jesieni najlepiej ciąć odmiany o nor-
malnym i silnym wzroście, a odmiany 
o bardzo słabym wzroście poleca się 
ciąć w okresie wczesnowiosennym lub 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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trochę wcześniej, zimą. Po tak prze-
prowadzonym cięciu konieczne jest 
cięcie korygujące, ręczne, które wy-
maga dużo mniej pracy (nawet o 70%) 
w porównaniu do cięcia tradycyjnego. 
Taka ręczna poprawka niezbędna jest 
w częściach wierzchołkowych drzew 
oraz przy wycinaniu lub skracaniu 
gałęzi wyrastających wzdłuż rzędu. 
Drzewa po cięciu należy opryskać 
kaptanem. Warto dodać, że jak dotąd 
nie stwierdzono, żeby cięcie mecha-
niczne zwiększyło infekcję chorób.

Mechanicznie można nie tylko 
ciąć, ale również przerzedzać kwiaty 
czy zawiązki owocowe drzew. Dzięki 
przerzedzaniu można poprawić regu-
larność owocowania i jakość owoców. 
Mechaniczne przerzedzanie gwaran-
tuje skuteczność przerzedzania, po-
nieważ jego efekt nie jest uzależniony 
od pogody tak jak w przypadku stoso-
wania środków chemicznych i nie ma 
potrzeby powtarzania zabiegu. Ponad-
to rezultat widoczny jest natychmiast. 
Dzięki zastosowaniu maszyny do prze-
rzedzania obniżamy także koszty tego 
zabiegu, które w porównaniu do prze-
rzedzania ręcznego są o wiele niższe. 
Do mechanicznego przerzedzania sto-
suje się urządzenia Darwin, montowa-
ne na przednim podnośniku ciągnika. 
Wraz z ciągnikiem urządzenie porusza 
się wzdłuż rzędów drzew, w bliskiej ich 
odległości, powodując (przy pomocy 
żyłek) strącanie pąków kwiatowych lub 
poszczególnych kwiatów czy też za-
wiązków. Tym sposobem można prze-
rzedzać wszystkie popularne gatunki 
owoców. Za stosowaniem urządzenia 
Darwin przemawiają konkretne korzy-
ści mechanicznego przerzedzania.

Wiosna to dobry czas na odmło-
dzenie starych i nieciętych drzew. 
Stare zaniedbane drzewa odmładza 
się przez silne skrócenie wierzchoł-
ków, konarów i grubych gałęzi. Przede 
wszystkim trzeba obniżyć korony. Do-
datkowo konieczne jest silne prześwie-
tlenie korony, aby światło dotarło do 
jej środka i dolnych gałęzi. Poza tym 
łatwiej będzie przeprowadzić opryski-
wanie drzew, a także wygodniej jest 

zbierać owoce. Po skróceniu drzewa  
i konarów wyrosną silne pędy, tzw. wil-
ki. Wycina się je w lecie od czerwca do 
końca sierpnia. Należy pamiętać, żeby 
nie pozbywać się wszystkich wilków. 
Część z nich posłuży do odbudowania 
korony, a reszta stanowić będzie re-
zerwę owocowania.

Każdego roku wykonujemy cię-
cie krzewów owocowych takich jak 
porzeczka czarna i czerwona oraz 
agrest. Jeśli nie przeprowadziliśmy 
cięcia po zbiorach owoców albo jesie-
nią, to krzewy tniemy jak najwcześniej 
wiosną. Do cięcia porzeczek czarnych 
używamy kosiarki konturowej, tzw. 
podcinacza pędów. Następnie prze-
prowadzamy cięcie uzupełniające, 
ręcznie. Wycinamy pędy słabe, uszko-
dzone, krzyżujące się i nadmiernie 
zagęszczające krzewy. U porzeczek 
czarnych w krzewie pozostawiamy 
jak najwięcej pędów jednorocznych  
i dwuletnich, bo głównie na takich pę-
dach porzeczka czarna owocuje. Pędy 
3-letnie i starsze wycinamy. Natomiast 
porzeczka czerwona najlepiej owocu-
je na starszych pędach: dwu-, trzy-  
i czteroletnich. Pędy 5-letnie i star-
sze należy usuwać. Krzew po cięciu 
powinien mieć około 12-14 pędów  
z mniej więcej równomiernym podzia-
łem na pędy dwu-, trzy- i czteroletnie. 
Ma to zapewnić sukcesywną wymianę 
pędów, czyli odmładzanie krzewów. 
Wycinamy całe pędy tuż nad ziemią. 
Usuwania bocznych odgałęzień i skra-
cania pędów nie zaleca się i jest rzadko 
stosowane. Cięcie agrestu wykonuje 
się podobnie jak porzeczki czerwonej, 
bo również owocuje na krótkopędach. 
Dobrze prowadzony krzew powinien 
mieć odpowiednią proporcję pędów, 
mniej więcej połowę pędów jedno-  
i dwuletnich i połowę pędów trzy-, 
cztero- i pięcioletnich. Powinniśmy 
zadbać, aby środek krzewu był dobrze 
doświetlony, bo agrest atakowany jest 
przez mączniaka. Przy maszynowym 
zbiorze porzeczek i agrestu, a takie 
plantacje przeważają, w krzewie wy-
starczy pozostawić 8-10 pędów głów-
nych. 

Uwaga praktyczna: Cięcie sta-
rajmy się wykonywać precyzyjnie.  
W przypadku skracania pędów, przy-
cina się je skośnie ok. 1-1,5 cm nad 
oczkiem (pąkiem). Przycięcie pędu 
zbyt wysoko nad pąkiem powoduje 
zasychanie jego końca, który staje się 
źródłem chorób. Cięcie należy zaczy-
nać od wierzchołka drzewa, wycinając 
silne i grube pędy, aby odsłonić dolne 
partie korony. 

Wiosną zwracamy też uwagę czy 
nie doszło do uszkodzeń mrozowych 
pni i rozwidleń konarów. Takie uszko-
dzenia mogą wystąpić, kiedy po cie-
płym dniu przychodzi mroźna noc. Ma 
to miejsce najczęściej w lutym i marcu 
przy dużych i szybkich spadkach tem-
peratury powietrza. W dzień kora na-
grzewa się, nocą zaś kurczy się i pęka. 

Duże straty w sadach, jagodnikach 
i szkółkach mogły wyrządzić gryzonie. 
Ich występowaniu sprzyja zachwasz-
czenie upraw. Jeśli więc nie pamięta-
liśmy o zniszczeniu chwastów jesienią 
i nie wyłożyliśmy po zbiorze owoców 
przynęt z ziarna zatrutego fosforkiem 
cynkowym, to zwróćmy uwagę czy 
drzewka nie są podgryzione lub oko-
rowane u nasady pni. Gryzonie szcze-
gólnie niebezpieczne są dla młodych 
drzewek. Powinny być zwalczane sys-
tematycznie przez cały rok, zwłaszcza 
w jesieni i okresie zimy, kiedy brak jest 
pożywienia dla tych zwierząt. Wów-
czas doskonałym pokarmem dla nich 
są korzenie i kora drzew. Uszkodzone 
drzewka mogą obumierać. Do niszcze-
nia tych małych ssaków, oprócz zatru-
tego ziarna pszenicy, można stosować 
metody niechemiczne. Pozwalają one 
zmniejszyć liczebność tych nieproszo-
nych gości do poziomu, przy którym 
straty są niewielkie. Dobre efekty daje 
zalewanie nor wodą. Do tego można 
użyć beczkowozu z wodą, ponieważ 
ułatwi to zalewanie nor na większej 
powierzchni. Można też stosować 
odstraszacze akustyczne emitują-
ce dźwięki o różnym brzmieniu, które 
odstraszają gryzonie. Skuteczne jest 
także łowienie gryzoni w różnego typu 
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pułapki (stożkowe, kleszczowe, rurko-
we). Trzeba również pamiętać, że gry-
zonie mają wielu wrogów naturalnych, 
które znacząco mogą zredukować 
ich liczbę. Są to mn. ptaki drapieżne, 
łasice, jeże, bociany, koty i inne. Aby 
umożliwić ptakom drapieżnym wypa-
trywanie swoich ofiar, to należy usta-
wiać w sadzie wysokie tyczki z po-
przeczką u góry, w liczbie 3-4/ha, na 
których będą one siadać. Warto też na 
terenie albo obrzeżach sadu umiesz-
czać małe sterty kamieni, które będą 
schronieniem dla łasic polujących na 
gryzonie.

Chorobą, która w każdym sezonie 
sprawia sadownikom najwięcej kło-
potów jest parch jabłoni. W sadach, 
w których w poprzednim sezonie nie 
wykonano jesiennego oprysku drzew 
jabłoni 5% roztworem mocznika, na-
leży się liczyć z wystąpieniem silnej 
presji chorobowej parcha. Otocznie 
grzyba z zarodnikami znajdują się na 
opadłych liściach. Mocznik przyspie-
sza rozkład liści i zmniejsza potencjał 
infekcyjny. Infekcje mogą wystąpić już 
pod koniec marca. W ochronie przed 
tą chorobą warto korzystać z sygna-
lizacji. Wielu sadowników dysponuje 
już urządzeniami do rejestrowania 
wysiewu zarodników workowych. Moż-
na również korzystać z komunikatów 
i ostrzeżeń zamieszczanych przez 
instytucje państwowe na stronach 
internetowych, prognozujących wy-
stąpienie chorób oraz pojawianie się 
szkodników. Ma to pomóc producen-
tom w podjęciu indywidualnej decyzji 
o potrzebie przeprowadzenia zabiegu 
ochrony roślin. Dzięki temu możliwe 
jest ograniczenie ich liczby. Pierwsze 
zabiegi ochrony na parcha wykonuje-
my, kiedy zaczynają pękać pąki, czyli 
rozchylają się łuski okrywające pąki. 
Wskazania rejestratorów w czasie, kie-
dy jeszcze na drzewach nie ma liści są 
mało dokładne. Dlatego termin wyko-
nywania pierwszych opryskiwań w da-
nym roku uzależniamy od fazy rozwoju 
roślin. W tym okresie zabiegi zapobie-
gawcze (jeden lub dwa) wykonuje się 
przeważnie preparatami miedziowymi. 

Pamiętajmy, w przypadku parcha ist-
nieje ścisły związek pomiędzy poraże-
niem roślin, a warunkami atmosferycz-
nymi (temperatura, opady, wilgotność). 
Opady deszczu i wszelkie zwilżenie 
liści, to ryzyko zakażenia chorobą. 

W okresie wczesnowiosennych lu-
stracji należy zwrócić uwagę czy pędy 
jabłoni nie są porażone przez mącz-
niaka (mączysty nalot). Wszystkie 
pędy z widocznymi objawami poleca 
się wycinać, np. w czasie prowadzone-
go cięcia drzew. W sytuacji, gdy wyci-
nanie pędów nie jest możliwe, to na-
leży zastosować chemiczną ochronę, 
aby zapobiec zarodnikowaniu grzyba 
i rozwojowi infekcji. Zabiegi należy 
rozpocząć na początku kwitnienia, od 
różowego pąka. Grzybnia zimuje w pą-
kach porażonych pędów. Pędy wyra-
stające z takich pąków są już porażo-
ne przez mączniaka. Jest to okres tzw. 
infekcji pierwotnych – grzyb przera-
sta pęd. Grzybnia zaczyna zarodniko-
wać, zostają porażone nowe przyrosty 
i zaczynają się infekcje wtórne, jesz-
cze przed kwitnieniem. W tym okresie 
zarażane są powstające nowe pąki,  
w których grzyb zimuje. Mączniak jest 
szczególnie niebezpieczny w młodych 
sadach i szkółkach, ponieważ ograni-
cza przyrosty pędów. Grzyb oprócz 
pędów, liści i pąków, poraża również 
kwiaty i owoce, na których powstają 
siatkowate ordzawienia skórki. Pora-
żone liście charakterystycznie zwija-
ją się łódkowato ku górze, przestają 
rosnąć i są kruche. Natomiast kwiaty 
zasychają.

W sadach brzoskwiniowych z kę-
dzierzawością liści brzoskwiń ko-
nieczny jest wczesnowiosenny zabieg 
preparatami miedziowymi lub zawie-
rającymi dodynę. Kędzierzawość jest 
chorobą, która w każdym sezonie wy-
maga wykonania zabiegów ochrony. 
Tak więc w sadach, w których choroba 
wystąpiła w poprzednim sezonie, a nie 
wykonano zabiegu jesienią po opad-
nięciu liści, jest jeszcze czas na wyko-
nanie oprysku. Zabieg musi być wyko-
nany nie później niż przed pękaniem 
pąków. Jeśli wiosna będzie chłodna 

i wilgotna, to jedno zwalczanie nie 
wystarczy i zabieg trzeba powtórzyć 
jeden, a nawet dwa razy. Zwalczanie 
kędzierzawości w okresie wystąpienia 
objawów chorobowych jest niesku-
teczne.

Groźną chorobą, która pora-
ża korę, drewno, liście, pąki, kwiaty  
i owoce jest rak bakteryjny. Najwięk-
sze szkody wyrządza na drzewach 
pestkowych. Wiosna sprzyja namna-
żaniu się chorobotwórczych bakterii, 
które zimują w pąkach, na powierzch-
ni pędów oraz na obrzeżach zrako-
wacień i nekroz. Wraz z gumowatymi 
wyciekami stanowiącymi skupiska 
bakterii, przenoszone są na zdrowe 
organy drzew i mogą przedostać się 
na kwiaty. Kwiaty ulegają zgorzeli 
(czernieją i zamierają), a nieco później 
pojawia się gumowanie gałęzi oraz 
krótkopędów i powstają niewielkie 
zrakowacenia. Owoce porażone są 
tylko w stadium zawiązków. Pojawia-
ją się na nich czarne, zapadające się  
i przysychające do pestki plamy. 
Pierwszymi objawami na młodych li-
ściach są ciemnozielone, punktowe 
plamki. Na starszych liściach, plamy 
są zwykle okrągłe i otoczone jaśniej-
szą obwódką. Przy dużej wilgotności 
plamy zlewają się i obejmują znacz-
ną część liścia. Na pędach zielonych 
rak objawia się wodnistymi plamami, 
które z czasem żółkną i czernieją. 
Najbardziej niebezpieczne są objawy 
na pniach, konarach i gałęziach, na 
których tworzą się rozległe, głębokie, 
gumujące rany. W wyniku tego może 
dochodzić do zamierania nie tylko ga-
łęzi, ale i całych drzew. Bakterie roz-
przestrzeniają się za pomocą wiatru, 
deszczu, owadów i narzędzi. Zwalcza-
nie polega głównie na zapobieganiu 
porażeniom. Opryskiwania wykonu-
jemy wiosną w okresie nabrzmiewa-
nia pąków, w czasie kwitnienia oraz 
opadania liści z drzew pestkowych 
preparatami miedziowymi. Należy 
także wycinać zrakowaciałe gałęzie,  
a powstałe po cięciu rany zasmaro-
wać preparatami zabezpieczającymi 
rany przed infekcją rakiem.
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Kolejną ważną chorobą, jest bru-
natna zgnilizna drzew pestkowych. 
Powoduje ona zasychanie kwiatów, 
zamieranie wierzchołków pędów i ga-
łęzi oraz gnicie owoców. Grzyb zimuje 
w chorych pędach i zmumifikowanych 
owocach. Wiosną z porażonych orga-
nów zarodniki konidialne przenoszone 
przez wiatr i krople deszczu, zakażają 
kwiaty. Kwiaty brunatnieją i zasycha-
ją, a następnie zamierają wierzchołki 
pędów. Jednak najczęściej porażane 
są owoce w okresie dojrzewania (bru-
natne gnilne plamy). Ochrona drzew 
przed tą chorobą, oprócz stosowania 
środków chemicznych, polega na zbie-
raniu i niszczeniu zaschniętych owo-
ców oraz wycinaniu porażonych czę-
ści koron i zabezpieczaniu ran przed 
nowymi infekcjami.

Chorobą drzew pestkowych, która 
atakuje drzewa osłabione jest leuko-
stomoza drzew pestkowych. Chorobie 
sprzyja deficyt wody w glebie i uszko-
dzenie korzeni przez mróz. Objawy 

najczęściej występują na pąkach, pę-
dach i gałęziach. Porażone pąki i liście 
zasychają, a wokół nich powstają roz-
legle nekrozy kory. Często w miejscu 
powstałych ran wydzielana jest bursz-
tynowa guma. Chore pędy i gałęzie za-
mierają i pokrywają się licznymi, drob-
nymi wzniesieniami, w których tworzą 
się zarodniki grzyba. Zarodniki wnikają 
przez rany po cięciu i inne uszkodzenia 
i zakażają nowe pędy. Ochrona przed 
leukostomozą polega na zapobieganiu 
wszelkim uszkodzeniom kory. Drzewa 
chore karczujemy, wycinamy chore 
gałęzie i zabezpieczamy rany po cię-
ciu. Oprócz tego drzewa opryskujemy 
środkami miedziowymi.

W okresie wiosennym w sadach  
i na plantacjach roślin jagodowych licz-
nie występują szkodniki. W zależności 
od pogody wegetacja drzew może 
rozpoczynać się bardzo wcześnie, już 
pod koniec lutego, i szybko też mogą 
rozwijać się szkodniki. Spośród szkod-
ników duże zagrożenie co roku stwa-

rzają mszyce, przędziorki i szpeciele. 
Szkodniki te bardzo szybko się mnożą 
i mogą występować w dużej liczeb-
ności. Z tego względu bardzo ważna 
jest znajomość zagrożenia przez po-
szczególne szkodniki. Prowadzenie 
lustracji sadów i plantacji krzewów 
pozwoli stwierdzić z jakimi szkodnika-
mi mamy do czynienia oraz jaka jest 
ich liczebność. Warto wiedzieć, że 
sama obecność szkodnika w sadzie 
nie decyduje jeszcze o konieczności 
jego zwalczania. Aby zwalczanie było 
uzasadnione szkodnik musi wystąpić 
w takim nasileniu/liczebności, że spo-
woduje uszkodzenia owoców. Dopiero 
na tej podstawie podejmujemy decyzję 
o wykonaniu lub zaniechaniu zabiegu 
chemicznego. 

Zaniedbania w terminowym zwal-
czaniu szkodników mogą drogo kosz-
tować, ponieważ potrafią one wyrzą-
dzać duże straty w plonach.

Józef Rusnak

 W latach 2014-2020 w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, rolnicy 
ubiegający się o jednolitą płatność ob-
szarową muszą spełnić warunki zwią-
zane z realizacją praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska, 
czyli „zazielenienie”. Praktyki zaziele-
nienia nie są bezwzględnie obowiązko-
we dla wszystkich rolników. Oznacza 
to, że tylko gospodarstwa, w których 
obowiązuje: dywersyfikacja upraw, 
utrzymanie trwałych użytków zielo-
nych (w tym cennych przyrodniczo)  
i utrzymanie obszarów proekologicz-
nych będą realizowały praktyki zaziele-
nienia. Aby podołać tym wymaganiom 
mogą wykorzystać rośliny motylkowe 
(bobowate) grubonasienne i drobno-
nasienne do spełnienia ww. wymogów. 

Nasiona tych roślin można stosować, 
jako komponent do tworzenia miesza-
nek międzyplonów na okrywę zieloną 
oraz stosować uprawę w czystym sie-
wie do zwiększenia produkcji materiału 
siewnego i z przeznaczeniem na pasze. 
Z pośród roślin bobowatych grubo-
nasiennych największe znaczenie 
posiadają: grochy siewne, groch pa-
stewny - peluszka, łubiny, bobik, wyka,  
a ostatnio większym zainteresowa-
niem cieszy się soja. Rolnik wchodzą-
cy w uprawę roślin bobowatych ma po-
dwójne korzyści, a mianowicie spełnia 
warunek zazielenienia oraz dostaje 
płatności do roślin wysokobiałkowych. 
Nie da się wycenić korzyści dla śro-
dowiska glebowo-klimatycznego przy 
uprawie tych roślin, albowiem one to 

Rośliny strączkowe 
w plonie głównym

wiążą wolny azot z powietrza, pozo-
stawiają bardzo dobre stanowisko dla 
rośliny następczej, a ze względu na sil-
nie rozbudowany system korzeniowy 
wpływają na poprawę struktury gleby. 
Ich działanie fitosanitarne ogranicza 
występowanie chorób i szkodników 
przy uprawach zbożowych.
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Gatunek/odmiana Średni plon 
nasion dt/ha

Wysokość 
roślin cm

Wyleganie 
przed  

zbiorem 
skala 9°

Długość  
okresu 

wegetacji

% Białka  
w s.m.

Masa 1000 
nasion w g

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bobik
Odmiany tradycyjne

Ashleigh b.d 120 7,4 wcz. 29,0 600

Bobas 41,7 135 6,8 śr.w. 30,0 484

Oena b.d 140 7,0 śr.w. 29,0 420

Sonet 42,5 119 6,6 śr. 28,5 548

Odmiany niskotaninowe

Albus 48,7 114 7,4 śr.w. 30,0 471

Amigo 44,2 129 7,5 śr.w. 29,4 483

Amulet 42,5 132 7,0 śr.w. 30,1 452

Fernando 45,5 130 7,2 śr.p. 30,2 450

Kasztelan 42,5 132 7,2 śr.p 29,9 443

Olga 40,3 129 7,5 śr.p. 29,8 446

Odmiany samokończące

Granit 45,0 113 7,2 śr. 28,1 483

Łubin żółty (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7) % 

tłuszczu 
surowego 

w s.m.

Odmiany niesamokończące

Parys 17,5 80 7,7 śr. 41,4 145

Mister 17,5 70 7,8 śr. 42,7 136 6,1

Lord 18,8 70 7,5 śr. 43,6 127 5,8

Dukat 22,2 71 6,7 śr.w. 42,4 131 6,3

Baryt 19,6 69 7,5 śr.w. 43,7 128 5,8

Bursztyn 19,8 71 7,6 śr.w. 45,1 130 5,6

Odmiany samokończące

Taper 17,3 68 7,7 w. 41,3 131 6,2

Perkoz 18,8 74 6,5 śr. 40,2 138 7,3

Łubin biały (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Odmiany samokończące

Boros 30,6 66 6,5 b.w. 36,2 304 11

Odmiany niesamokończące

Butan 33,6 69 8,7 w. 34,8 297 12

Łubin wąskolistny (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7) % 

tłuszczu 
surowego 

w s.m.

Rozgałęziające się niskoalkaloidowe

Bojar 22,5 62 8,1 śr.w. 29,7 161 7,2

Bolero 36,8 66 6,9 śr.w. 31,1 178 6,5

Dalbor 25,0 60 8,2 śr. 31,9 135 6,8

Ważniejsze cechy użytkowe odmian roślin strączkowych
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Graf 27,5 66 7,5 śr.w. 32,1 136 6,8

Heros 27,5 57 7,8 śr.w. 31,1 125 6,5

Jowisz 31,4 64 8,2 śr.w. 313 162 6,5

Kadryl 33,1 71 7,3 śr.w. 31,7 146 6,7

Kalif 28,9 64 7,8 śr.w 30,0 149 7,3

Kurant 28,3 69 7,1 śr.w 31,1 162 6,8

Koral 34,8 67 8,2 śr.w. 30,0 164 7,2

Lazur 28,1 62 7,4 w. 29,5 152 7,4

Neptun 27,5 62 6,9 w. 32,5 154 7,0

Rumba 30,3 69 7,2 śr.w. 32,0 156 6,9

Salsa 28,3 67 7 śr.w. 31,5 142 6,9

Tango 32,4 73 8,5 śr. 33,0 165 b.d

Tytan 26,3 b.d b.d b.d b.d b.d b.d

Wars 36,4 72 7,2 b.d b.d 142 b.d

Zeus 31,4 66 8,3 śr.w. 31,6 151 7,6

Samokończące niskoalkaloidowe

Boruta 30,0 73 b.d b.w. 31,4 b.d b.d

Regent 29,2 62 8,0 b.w. 30,9 142 7,2

Sonet 24,7 60 7,8 b.w. 29,4 148 6,7

Rozgałęziające się gorzkie

Karo 35,0 68 8,3 śr.w. 30,3 180 6,7

Oskar 32,5 69 8,0 śr.w. 31,9 141 7,0

Mirela 23,5 61 7,6 śr. 33,2 138 b.d

Groch (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Odmiany ogólnoużytkowe

Akord 51,1 90 5,8 w. 22,0 245

Audit 49,6 94 6,4 w. 22,1 249

Arwena 53,1 81 6,2 w. 21,6 234

Batuta 51,6 92 6,2 śr.w. 22,0 249

Boruta 52,4 94 5,5 w. 21,9 294

Cysterski 50,6 78 5,2 w. 21,4 229

Ezop 46,5 92 6,1 śr.w. 22,5 274

Lasso 52,6 93 5,8 śr.w. 21,2 240

Mecenas 51,6 92 6,6 śr.w 22,2 239

Medal 50,6 84 5,9 śr.w 22,2 241

Mentor 51,1 94 6,2 w. 21,6 221

Starski 52,1 90 6,5 w. 22,2 251

Tarchalska 51,1 90 6,4 w. 21,4 260

Wenus 54,0 80 5,8 w. 21,0 260

Odmiany pastewne (peluszka)

Eureka 36,6 89 3,5 w. 23,7 230

Hubal 49,0 95 3,1 śr.w. 23,7 238

Marych 39,6 132 3,1 śr.w 25,0 195

Milwa 49,5 78 4,2 w 23,0 223

Model 48,5 93 5,5 w. 23,3 231

Muza 40,9 114 5,1 śr.w 22,8 190
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Pomorska 45,0 89 3,9 śr. 22,3 229

Roch 41,0 130 2,9 p. 24,3 191

Sokolik 40,8 88 2,9 w. 23,4 207

Turnia 50,0 93 3,3 w. 22,8 211

Wiato 47,0 90 2,5 śr.p 23,8 189

Uwaga:
1. Plon nasion z badań Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych – 2015 r.
2. Pozostałe cechy z badań Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.
3. Przy niektórych odmianach jest brak danych, ponieważ w tym roku odmiany nie badano.
4. Dla cech wyrażonych w skali dziewięciostopniowej, stopień 9 oznacza ocenę najkorzystniejszą, 5 – średnią, natomiast 
1 – najmniej korzystną.

Terminy i normy wysiewu roślin strączkowych w plonie głównym

Gatunek rośliny
Rozstaw 
rzędów 
w cm

Obsada 
na 1 m2

Ilość wysiewu  
kg/ ha

Głębokość 
siewu  

cm
Optymalny termin siewu

Bobik 15-20 50-55 220-300 8-12 najwcześniej – do 25 kwietnia
Groch siewny 10-15 80-100 150-300 6-7 najwcześniej - do 1 kwietnia
Soja zwyczajna 10-15 160-180 3-4 20 kwiecień do 5 maj
Łubin biały 10-15 60-80 180-290 4-5 najwcześniejszy – do 2 kwietnia
Łubin wąskolistny 10-15 90-100 125-145 3-4 najwcześniejszy – do 2 kwietnia
Łubin żółty 10-15 90-100 120-160 3-4 najwcześniejszy – do 2 kwietnia
Peluszka 15-20 80 140-180 6-8 najwcześniejszy – do 2 kwietnia

Soja Średni plon 
nasion dt/ha

Wys. 
roślin 

cm

Wys. 
os. najn. 

strąka 
cm

Wyleganie  
przed zborem 

skala 9°

Długość 
okresu 

wegetacji

 % Białka 
w s.m.

Masa 
1000 

nasion

 %  
Tłuszczu 
surowego 

w s.m. 

Aldana 17,9 73 8,9 8,1 śr. 36,3 173 23,9

Aligator 20,0 81 11,6 8,2 śr. 35,9 183 24,2

Augusta 16,9 74 10 6,6 śr. 36,2 135 22,9

Madlen 18,1 73 11 6,3 śr. 36,5 166 21,2

Mavka 21,0 93 12,1 7,5 śr. 35,1 178 24,2

Abelina 21,0 89 11,8 7,4 śr. 35,5 159 24,8

Normę wysiewu obliczamy ze wzoru:
    Wysiew (kg/ha) = a x b / c
gdzie:
 a – zakładana obsada roślin
 b – masa 1000 nasion
 c – wartość użytkowa nasion (zdolność kiełkowania x czystość nasion)

Norma wysiewu zależeć będzie od gatunku, odmiany, zdolności kiełkowania, 
czystości nasion, rodzaju gleby. Na glebach cięższych należy stosować mniej-
szą ilość wysiewu, a na lżejszych większą. Przy zbyt dużej obsadzie roślin na 
1m2 może dochodzić do wylegania roślin, natomiast przy zbyt niskiej obsadzie 
inwazja chwastów będzie duża, co ograniczy rozwój, a tym samym utrudni zbiór.

Dorota Paczyńska

DO SPRZEDANIA 

Jałowice SIM 75% x HF 25%. 

Kontakt:

Waldemar Truchan 
693 700 849, 
Kipszna 15, 

gmina Ciężkowice.
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W 2014 r. na terenie bazy do-
świadczalnej Podlaskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Szepie-
towie przeprowadzono między in-
nymi interesujące doświadczenie 
dotyczące oceny plonowania mie-
szanek grochu z pszenżytem jarym, 
uprawianych na nasiona na glebach 
lekkich, w ekologicznym systemie 
gospodarowania. Doświadczenie 
przeprowadzono w układzie podblo-
ków losowanych (split-plot), w czte-
rech powtórzeniach.
Czynnik I - odmiany grochu: Milwa, 
Klif;
Czynnik II - udział grochu w mieszan-
ce: 40%, 60% i 80%.

Omówienie wyników
Na wielkość plonowania miesza-

nek znaczący wpływ miały bada-
ne czynniki (odmiana grochu i jego 
udział w masie wysiewanych nasion) 
oraz przebieg warunków pogodo-
wych. Warunki pogodowe w rejonie 
województwa podlaskiego w roku 
prowadzenia badań nie sprzyjały 
osiąganiu wysokich plonów z powo-
du stosunkowo małej ilości opadów 
atmosferycznych w okresie wege-
tacji. Największe plony nasion mie-
szanek wysiewanych zarówno z wą-
skolistną odmianą grochu Milwa jak  
i z odmianą o normalnym ulistnie-
niu Klif uzyskano, gdy udział grochu 

Udział grochu
(%)

Plon nasion mieszanki  
(t/ha)

Plon nasion grochu  
(t/ha)

Milwa Klif Milwa Klif

40 3,63 3,60 0,80 0,76

60 3,42 3,39 1,54 1,49

80 3,25 3,22 2,05 2,03

Ocena plonowania 
mieszanek grochu z pszenżytem jarym 
uprawianych metodami ekologicznymi

Uzyskane wyniki - plony nasion mieszanki i udział grochu w plonie  
przedstawia tab. Nr 1

wynosił 40%. Średni poziom plo-
nów mieszanki pszenżyta z odmia-
ną Milwa był tylko nieco większy niż  
z odmianą Klif. Udział nasion grochu 
w plonie mieszanek był o 15-18% 
mniejszy niż przy wysiewie nie zależ-
nie od odmiany grochu. Zwiększenie 
udziału nasion grochu w masie wy-
siewu nie zależnie od formy ulistnie-
nia spowodowało zwiększenie plo-
nu nasion grochu oraz udziału jego  
w plonie mieszanki. Udział grochu  
w plonie mieszanek był bardzo po-
dobny niezależnie od formy ulistnie-
nia odmiany.

Wyniki doświadczenia pomimo, 
że zostały przeprowadzone w nieco 
innych warunkach glebowo-klima-
tycznych mogą być bardzo przydat-
ne w ekologicznych gospodarstwach 
Małopolski prowadzących uprawę 
grochu w mieszance z pszenżytem 
jarym.

Stanisław Cyra 
Źródło:  wyniki doświadczeń PODR Szepietowo

ARR przyjmuje wnioski o dopłatę do materiału siewnego
W Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy  
de minimis w rolnictwie. Wnioski będą przyjmowane do 25 czerwca 2017 roku.

O przyznanie dopłaty można ubiegać się z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.): zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin 
strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat z wyłącze-
niem ziemniaka).

Przy składaniu wniosku o przyznanie dopłaty należy zwrócić uwagę na to, że:
 ⇒ wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r. będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września,
 ⇒ decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów rozporządzenia RM,
 ⇒ w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład, których wchodzą jedynie 

nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
 ⇒ obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty w 2017 r.

Nowy wzór wniosku oraz szczegółowe informacje uzyskania dopłaty zostały zamieszczone na www.arr.gov.pl
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale Terenowym ARR właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą. 
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W wielu małopolskich gospodar-
stwach wypas bydła stanowi podsta-
wę jego żywienia w sezonie wiosen-
no-letnim. Utrzymanie pastwiskowe 
uważane jest za tani i niskonakłado-
wy system żywienia. Co do tego, że 
przebywanie zwierząt na pastwisku 
wpływa pozytywnie na ich zdrowie, 
nie ma wątpliwości. Ruch, dostęp do 
słońca i świeżego powietrza oraz mło-
dej zielonki zasobnej w beta-karoten  
i witaminy, związki mineralne oraz nie-
nasycone kwasy tłuszczowe, sprzyjają 
zachowaniu dobrej kondycji, wpływa-
ją na poprawę odporności i stymulują 
funkcjonowanie układu rozrodczego 
krów. Pastwiskowanie jest także sys-
temem utrzymania najbardziej zbliżo-
nym do naturalnego środowiska krów, 
ponieważ bydło domowe z definicji jest 
gatunkiem trawożernym. Możliwość 
korzystania zwierząt z przestrzeni  
i swoboda ruchu pozwalają też na wy-
kazywanie typowych dla bydła zacho-
wań, m.in. stadnych oraz związanych 
z cyklem płciowym. Żywienie oparte  
o wykorzystanie pastwiska posia-
da jednak wady, do których przede 
wszystkim zaliczamy ograniczenia 
związane z dostępną powierzchnią 
pastwisk oraz trudność w zbilansowa-
niu dawki pokarmowej, wynikającą ze 
zmian w składzie chemicznym i warto-
ści pokarmowej runi wraz z postępu-
jącą wegetacją roślin. Sama zielonka 
pastwiskowa nie jest też w stanie po-
kryć zapotrzebowania pokarmowego 
wysokowydajnych krów mlecznych. 
Dobrej jakości ruń pastwiskowa pokry-
wa natomiast zapotrzebowanie na pro-
dukcję około 14-16 kg mleka dziennie, 
dlatego z powodzeniem może być po-
lecana w żywieniu krów o niższym po-
tencjalne produkcyjnym, a także mło-
dzieży i jałówek. Sezon pastwiskowy 
rozpocznie się już niedługo, dlatego 
warto przypomnieć o podstawowych 
czynnościach pielęgnacyjnych zapew-
niających efektywne wykorzystanie 
trwałych użytków zielonych i optymal-

Zanim krowy wyjdą na pastwisko

ną produkcyjność zwierząt korzystają-
cych z runi. Przygotowanie to dotyczy 
zarówno samego pastwiska, jak i wy-
pasanego bydła.

Pastwisko
Na pielęgnację pastwisk składają 

się czynności jesienne, wczesno wio-
senne oraz te wykonywane podczas 
wegetacji. Przed rozpoczęciem sezo-
nu wegetacyjnego pierwszym krokiem 
powinna być ocena stanu pastwiska 
po przezimowaniu – sprawdzamy stan 
ogrodzenia, naprawiamy obecne w nim 
uszkodzenia, jeśli na terenie pastwiska 
znajdują się śmieci, zanieczyszczenia 
i różnego typu przeszkody (np. drut  
z ogrodzenia, sznurki z sianokiszonek 
i niezebrany porost, powalone drze-
wa itp.) – usuwamy je, aby nie stwa-
rzały zagrożenia dla zwierząt oraz 
aby umożliwić efektywny odrost runi. 
Osuszamy tereny podmokłe i zalewo-
we, kretowiska, ubiegłoroczne łajniaki  
i nierówności rozgarniamy i wyrównu-
jemy stosując włóki, wysiewamy nawo-
zy wapniowe, dosiewamy pożądane 
gatunki traw i roślin motylkowatych: 
najlepiej koniczynę białą, a na sta-
nowiskach wilgotnych – białoróżową. 
Włókowanie zapobiega zanieczysz-
czeniu zielonki ziemią (co jest szcze-

gólnie istotne przy kośno-pastwisko-
wym użytkowaniu), sprzyja wzrostowi  
i rozkrzewianiu się traw, usprawnia wy-
mieszanie obornika, poprawia też na-
powietrzenie wierzchniej warstwy gle-
by oraz jej strukturę. Najlepiej zabieg 
ten wykonać, gdy gleba nie jest bardzo 
wilgotna – można w tym celu obser-
wować kretowiska i zabieg rozpocząć, 
gdy ziemia zacznie się z nich osypy-
wać. Ostateczny termin zastosowania 
włók przypada na osiągnięcie przez 
ruń 8-10 cm wysokości. W miejscach 
po rozległych kretowiskach dobrze 
jest dosiać mieszankę traw szybko 
kiełkujących i dobrze krzewiących się. 
Również te obszary pastwiska, któ-
re źle przezimowały należy podsiać.  
W dobrej mieszance powinno znajdo-
wać się 5-6 kg nasion koniczyn oraz 
około 20 kg nasion traw, po 4-6 kg z róż-
nych gatunków. Po wykonaniu podsie-
wu teren wałujemy. Zabieg ten wyko-
nujemy także na łąkach i pastwiskach 
pobagiennych, torfowych – wałowanie 
usuwa nadmiar powietrza zgromadzo-
ny w czasie zimy pod darnią, co zapo-
biega oddzielaniu jej od warstwy gleby 
i zasychaniu roślin. Zabieg wałowania 
wykonujemy, gdy nie jest zbyt mokro 
i grząsko – najlepiej jeśli po przejściu 
wału jego powierzchnia jest lekko wil-

fot. A. Karpow
icz
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gotna i nie ścieka z niej woda. Poziom 
nawożenia jako elementu pielęgnacji 
pastwiska, powinien być ustalony na 
podstawie wykonanej analizy gleby  
i jej zasobności w składniki pokarmo-
we oraz od pH. Zazwyczaj w ramach 
nawożenia wczesnowiosennego sto-
suje się 20-60 kg N, 50-80 kg P2O5  
i 30-60 kg K2O na 1 ha oraz od 0,5 
do 1,5 t/ha nawozów wapniowych (na 
mineralnych glebach zlewnych jest to 
ilość 1,5-3 t/ha). Obornik, jako najlep-
szy nawóz dla łąk i pastwisk, który 
wprowadza do gleby mikropierwiast-
ki i poprawia jej strukturę, lepiej jest 
stosować w okresie pozawegeta-
cyjnym (np. na początku listopada) 
w dawce od 20-30 t/ha. Optymalna 
wysokość pierwszego odrostu runi, 
kiedy można bydło wypuścić na pa-
stwisko to 10-12 cm. 

Zwierzęta
Przygotowanie bydła do rozpo-

częcia wypasu powinno obejmować 
odrobaczanie, przegląd i korekcję ra-
cic, ewentualną dekornizacja sztuk 
agresywnych względem pozostałych 
zwierząt w stadzie oraz przygotowanie 
środowiska żwacza do zmian w dawce 
pokarmowej przez stopniowe wprowa-
dzanie nowych pasz. Odrobaczanie 
wykonujemy przed wypuszczeniem by-
dła na pastwisko, w takim terminie, aby 
nie doszło do zanieczyszczenia runi 
kałem, w którym znajdują się aktywne 
formy pasożytów. Sprawdzenie stanu 
racic jest konieczne, ponieważ krowy 
cierpiące na kulawizny nie będą w sta-
nie efektywnie korzystać z pastwiska, 
nie pobiorą odpowiedniej ilości paszy, 
będą unikały ruchu, przemieszcza-
nia się i podchodzenia do wodopoju. 
Wszelkie stany zapalne i zmiany cho-
robowe racic, stawów i całych kończyn 
należy najpierw wyleczyć. Uchroni to 
zarówno zwierzę przed bólem i dys-
komfortem, jak i przed rozprzestrze-
nianiem się chorobotwórczych bakte-
rii na obszarze pastwiska (jak ma to 
miejsce np. w przypadku zanokcicy). 
Również samą korekcję racic wykonu-
jemy na ok. 6 tygodni przed wyjściem 

krów na pastwisko. Stan kończyn  
i sposób poruszania się krów należy 
też sprawdzać po powrocie z pastwi-
ska do obory, ponieważ w czasie drogi 
może dojść do skaleczeń w obrębie 
racic lub np. wbicia drobnych, ostrych 
kamyczków w przestrzeń szpary raci-
cy. Dobrą praktyką jest także umiesz-
czenie mat lub wanien służących do 
kąpieli dezynfekujących i utwardzają-
cych racice przed wejściem na kwate-
rę pastwiska.

Każda nowa pasza wprowadzana 
do dawki pokarmowej krów wymaga 
okresu przystosowania, niezbędnego 
do namnożenia odpowiednich mikro-
organizmów żwacza, które będą tra-
wiły składniki nowej paszy. Okres ten 
wynosi od 2 do nawet 6 tygodni; prze-
ciętnie są to około 3 tygodnie. Dlate-
go skarmianie zielonki rozpoczynamy 
stopniowo, od małych dawek wyno-
szących około 1,5-2,5 kg/szt. dziennie, 
najlepiej jeszcze przed wypuszcze-
niem krów na pastwisko. Jeśli w gospo-
darstwie stosowany jest TMR, zielonkę 
można dodawać do niego. Również 
czas przebywania krów na pastwisku 
w ciągu pierwszych 2 tygodni powi-
nien być ograniczany – zaczynamy od 
0,5 do 1 godziny dziennie, stopniowo 
go wydłużając np. o 1-2 h co drugi 
dzień. Przez pierwsze dni przebywa-
nia na pastwisku krowy więcej czasu 
spędzają na ustalaniu nowej hierarchii  

w stadzie (szczególnie jeśli na co dzień 
przebywają w oborze uwięziowej) oraz 
na badaniu otoczenia, niż pobieraniu 
zielonki. Bywa jednak, że zwierzęta 
stęsknione soczystej trawy zaczynają 
bardzo szybko i łapczywie ją pobierać. 
Młody odrost jest paszą mlekopęd-
ną, o średniej do wysokiej zawartości 
białka ulegającego szybkiemu roz-
kładowi w żwaczu przy jednocześnie 
niskiej zawartości włókna i magnezu. 
Taka proporcja składników sprzyja 
występowaniu biegunek (szczególnie 
jeśli w runi znajduje się bardzo dużo 
mniszka lekarskiego), może powodo-
wać zwiększenie zawartości mocznika 
w mleku i stwarza niebezpieczeństwo 
pojawienia się tężyczki pastwiskowej 
– choroby metabolicznej objawiającej 
się apatią, spadkiem apetytu, drże-
niem mięśni, sztywnym i niepewnym 
chodem, zgrzytaniem zębami i obniże-
niem wydajności. Dlatego na minimum 
2-3 tygodnie przed rozpoczęciem ży-
wienia pastwiskowego wprowadzamy 
mieszanki mineralne o zwiększonej 
zawartości magnezu w łatwo przyswa-
jalnej formie i kontynuujemy ich poda-
wanie min. przez 4-6 tygodni, a najle-
piej przez cały okres pastwiskowania. 
Tężyczka rzadko przybiera ostrą  
i ciężką postać, w której obserwuje się 
m.in. silne skurcze mięśni, lękliwość, 
leżenie z wyciągniętymi kończynami  
i skręconą głową lub nawet utratę 

fot. A. Karpow
icz
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przytomności. W przypadku wystąpie-
nia takich objawów należy niezwłocz-
nie wezwać weterynarza. Z kolei, aby 
zapobiec wystąpieniu kwasicy wyni-
kającej z ograniczonego przeżuwania  
w pierwszych tygodniach żywienia 
młodą zielonką, zwiększamy rów-
nocześnie udział pasz włóknistych 
w dawce – dobrej słomy, twardsze-
go siana lub sianokiszonki o wyż-
szej zawartości suchej masy. Pasze 
te zabezpieczą też przed nagłym 
spadkiem zawartości tłuszczu w mle-
ku oraz biegunkami. Najlepiej, aby 
w czasie żywienia pastwiskowego 
krowy miały stały dostęp do innych 
pasz objętościowych, w tym kiszon-
ki z kukurydzy. Jeśli stosowany jest 
TMR również zwiększamy jego suchą 
masę. Skład mleka krów pastwisko-
wanych należy regularnie kontrolo-

wać – jeśli zawartość białka zacznie 
spadać poniżej normy przy jednocze-
snym wzroście zawartości mocznika, 
dawkę trzeba skorygować i uzupeł-
nić paszami energetycznymi (np. ki-
szonym ziarnem kukurydzy, śrutami 
zbożowych) oraz niewielką ilością (do 
20% mieszanki) pasz zawierających 
więcej białka trawionego w jelicie (np. 
śruty sojowej). Pamiętajmy, że bydło 
zawsze wypuszczamy na pastwi-
sko po wcześniejszym nakarmieniu  
w oborze paszami objętościowymi.  
W czasie żywienia pastwiskowego 
nie stosujemy także pasz z dodatkiem 
mocznika. 

Z uwagi na dokuczliwość owadów 
w okresie lata oraz zagrożenie cho-
robami przez nie przenoszonymi (np. 
chorobą niebieskiego języka), w cza-
sie przebywania bydła na pastwisku 

należy zapewnić mu ochronę przed in-
sektami stosując środki owadobójcze 
podawane pour-on. W tym celu można 
też np. na obszarze kwatery lub wej-
ścia na pastwisko zamontować czo-
chradło z preparatem owadobójczym. 
Podczas przebywania krów na pastwi-
sku należy zapewnić im możliwość 
schronienia w cieniu, dostęp do świe-
żej wody pitnej oraz lizawek lub mie-
szanek mineralnych przeznaczonych 
na okres żywienia letniego z udziałem 
zielonki pastwiskowej. Woda wykorzy-
stywana do pojenia bydła nie powin-
na pochodzić z ujęć znajdujących się  
w bezpośrednim pobliżu upraw inten-
sywnie nawożonych azotem, ponieważ 
stwarza to zagrożenie zatrucia zwie-
rząt azotanami i azotynami.

Agata Karpowicz

Wścieklizna jest zakaźną wiruso-
wą chorobą o ostrym przebiegu, której 
zwalczanie prowadzone jest z urzędu. 
Choroba ta jest nieuleczalna dla ludzi 
oraz zwierząt. Wściekliznę wywołuje 
wirus neurotropowy należący do rodzi-
ny Rhabdoviridae i rodzaju Lyssavirus, 
który atakuje ośrodkowy układ nerwo-
wy (mózgowie i rdzeń kręgowy) ssa-
ków, w tym człowieka. Dla ludzi jest to 
niebezpieczna choroba odzwierzęca. 

Do zarażenia chorobą dochodzi 
głównie w wyniku pogryzienia przez 
zwierzę lub przedostania się śliny 
chorego zwierzęcia w miejsce skale-
czenia/zadrapania skóry lub błon ślu-
zowych. Z miejsca zakażenia wirus 
„wędruje” wzdłuż nerwów obwodo-
wych do ośrodkowego układu nerwo-
wego, w którym rozpoczyna namna-
żanie. Wirus na kilka dni (1-10) przed 
pojawieniem się objawów klinicznych, 
przedostaje się do ślinianek. Wirus 
wścieklizny obecny jest w płynie mó-

zgowo-rdzeniowym chorych zwierząt 
oraz ich ślinie w końcowym stadium 
choroby, nieobecny zaś we krwi, mo-
czu oraz kale. 

Okres wylęgania choroby, czyli 
czas od momentu zakażenia do po-
jawienia się jej pierwszych objawów, 
może wynosić od 10 dni do nawet  
2 lat. Długość tego okresu zale-
ży od dawki zakażającej i miejsca 
wprowadzenia wirusa do organizmu, 
przeciętnie jest to 30-90 dni. Wirus 
wścieklizny jest odporny na działanie 
czynników fizycznych i chemicznych, 
a także na procesy rozkładu gnilne-
go. W gnijących i podlegających au-
tolizie zwłokach zwierząt zachowuje 
on zakaźność przez kilka tygodni.  
W powierzchniowych warstwach zie-
mi wirus zachowuje zakaźność przez 
2-3 miesiące. W płynnej ślinie wirus 
może zachowywać właściwości za-
kaźne jeszcze po upływie doby, zaś  
w ślinie wysuszonej – po 14 godzi-

nach. Wirus wścieklizny jest wrażliwy  
na eter, chloroform i inne rozpusz-
czalniki tłuszczów oraz na kwaśny 
odczyn środowiska. W pH 3 ginie po 
30 minutach, natomiast w pH powy-
żej 4,5-5 dopiero po 24 godzinach. 
Wirus jest szczególnie wrażliwy na 
działanie formaliny, fenolu, ługu sodo-
wego, alkoholu etylowego i roztworów 
mydła (co jest istotne przy dezynfek-
cji ran). Roztwory 2-5% powszechnie 
stosowanych środków odkażających 
niszczą wirus w ciągu kilku minut.  
W temperaturze 60°C wirus wściekli-
zny ginie po 5 minutach, a w tempera-
turze 100°C – po 2 minutach. W wy-
niku działania promieni słonecznych 
wirus traci zjadliwość po 2 godzinach. 
Substancją, która na wirus wściekli-
zny wpływa konserwująco jest glice-
rol. Rdzeń przedłużony chorego zwie-
rzęcia przetrzymywany w glicerolu  
w warunkach chłodniczych zachowu-
je zakaźność do 900 dni. 

Zagrożenie wścieklizną 
wciąż aktualne
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W środowisku naturalnym wścieklizna 
występuje w dwóch formach:

 → naturalnej (czyli tzw. „leśnej”), wy-
stępującej u zwierząt wolno żyją-
cych na całym świecie,

 → tzw. „ulicznej”, występującej u bez-
pańskich psów oraz kotów.
Obecność i rozprzestrzenianie 

wścieklizny w środowisku naturalnym 
podtrzymywane jest przez zwierzęta 
różnych gatunków, które mogą stano-
wić zarówno wektor, jak i rezerwuar 
wirusa. Wśród gatunków wrażliwych 
są również takie, u których przeważa 
postać „cicha” wścieklizny, przebie-
gająca z pominięciem stadium napa-
dów agresji. Spośród zwierząt wolno 
żyjących są to głównie sarny i jelenie, 
a wśród zwierząt domowych – bydło  
i rzadko owce.

W Europie największa ilość przy-
padków wścieklizny stwierdzana jest 
u lisów wolno żyjących, borsuków, 
nietoperzy, jenotów, wśród zwierząt 
domowych – u psów i kotów, a spośród 
zwierząt gospodarskich – u bydła oraz 
owiec.

Objawy choroby u zwierząt 
domowych

Pełne objawy kliniczne wścieklizny 
u psów występują przez 1-7 dni, rzad-
ko dłużej i prowadzą zawsze do zej-
ścia śmiertelnego.

Z uwagi na przebieg i występują-
ce objawy kliniczne, wyróżnić można 
ogólnie dwie postacie choroby – po-
stać gwałtowną (tzw. „szałową”) oraz 
porażenną (tzw. „cichą”).

W postaci gwałtownej wyróżnia się 
trzy stadia: zwiastunowe, pobudzenia 
oraz porażeń.

W stadium zwiastunowym obser-
wuje się zmiany w zachowaniu zwie-
rzęcia, takie jak:

 → brak zainteresowania jedzeniem  
i piciem,

 → świąd skóry,
 → rozszerzenie źrenic,
 → wypadanie trzeciej powieki, zez.

W stadium pobudzenia u zwierzę-
cia dochodzi do wzrostu agresywno-
ści, zwierzę jest bardzo niespokojne, 

rozdrażnione, nadpobudliwe, atakuje 
ludzi, inne zwierzęta oraz przedmioty, 
może pobierać niejadalne przedmio-
ty (dysfagia), wydawać nienaturalne 
dźwięki (dysfonia) lub ciągle wyć. Po-
jawia się ślinotok i kłopoty z przełyka-
niem, otępienie, zaburzenia świado-
mości i orientacji.

Chorobę kończy stadium porażen-
ne, które charakteryzuje się:

 → zaburzeniami w koordynacji i nie-
zbornością ruchu,

 → napadami drgawek,
 → przewracaniem się,
 → porażeniami, w tym żuchwy z wy-

padaniem języka,
 → porażeniem mięśni oddechowych  

i śmiercią zwierzęcia.
Nie wszystkie objawy i stadia cho-

roby muszą pojawić się u zakażonego 
zwierzęcia.

Objawy wścieklizny u bydła
U bydła wścieklizna przebiega naj-

częściej w postaci porażennej, czyli 
tzw. „cichej”. Objawy kliniczne pierw-
szego stadium choroby są nietypowe 
i obejmują ograniczenie pobierania 
paszy, występowanie wzdęć, objawów 
niestrawności, atonii żwacza, biegu-
nek lub zaparć. W późniejszym okre-
sie obserwuje się:

 → występowanie różnego stopnia 
drgawek poszczególnych partii 
mięśni,

 → silne parcie na prostnicę,
 → zmieniony, tępy wyraz oczu,
 → ślinotok,
 → ciągłe ryczenie,
 → nienaturalne położenie głowy (gło-

wa jest skręcona i odchylona w kie-
runku tułowia) lub ogona,

 → zaleganie,
 → chwiejność i porażenie kończyn 

tylnych.
W przypadku wystąpienia postaci 

szałowej bydło wykazuje silny niepo-
kój, nadmierną pobudliwość na dźwię-
ki oraz ruch, zwierzęta wpadają wów-
czas na ściany lub ogrodzenie, mogą 
intensywnie grzebać kończynami  
w ziemi/ściółce, co może prowadzić do 
złamania kończyny. Choroba prowadzi 

do śmierci zwierzęcia. U owiec charak-
terystycznym objawem jest opieranie 
głowy o ścianę. Stwierdzenie wymie-
nionych objawów i podejrzenie wystą-
pienia choroby należy niezwłocznie 
zgłosić lekarzowi weterynarii lub orga-
nom administracji.

Wścieklizny u żadnego gatunku 
zwierząt nie leczy się.

Zapobieganie 
Istotnym elementem w ogranicza-

niu szerzenia się wścieklizny są co-
roczne szczepienia psów (obowiąz-
kowe) i kotów (nieobowiązkowe, ale 
zalecane) towarzyszących człowieko-
wi, szczególnie tych utrzymywanych  
w gospodarstwach. W gospodar-
stwach położonych w pobliżu lasów 
ważne jest zabezpieczenie obory/
owczarni przed dostępem dzikich 
zwierząt, szczególnie w nocy, a tak-
że okresowa deratyzacja, ponieważ 
gryzonie również mogą być nosicie-
lami wirusa. W przypadku spotkania 
z dzikimi lub domowymi zwierzętami 
wykazującymi zachowania nietypowe 
dla swojego gatunku (wyraźna agresja  
u psów oraz nienaturalna spolegliwość, 
uległość, przyjazne nastawienie i brak 
lęku przed człowiekiem u dzikich zwie-
rząt), należy zachować szczególną 
ostrożność. Zwierząt zachowujących 
się w taki sposób nie należy chwytać, 
karmić, pochylać się nad nimi ani gła-
skać. Podobnie należy zachować się  
w sytuacji kontaktu z nietoperzem ak-
tywnym w środku dnia, który przebywa 
w budynku mieszkalnym i ma trudno-
ści z lataniem. O wystąpieniu zdarzeń 
należy poinformować najbliższego 
lekarza weterynarii, inspekcję wetery-
naryjną, sanepid lub wójta/burmistrza. 
Zgłaszać należy również przypadki 
pogryzień zwierząt domowych przez 
dzikie.

Ponieważ głównym wektorem wi-
rusa wścieklizny w środowisku natural-
nym są dziko żyjące lisy, Państwowa 
Inspekcja Weterynarii wykonuje okre-
sowe szczepienia ochronne tych zwie-
rząt, dwukrotnie w ciągu roku – wiosną 
i jesienią. Ostatnia akcja szczepienia 



25doradca / marzec - kwiecień 2017

Małopolski Informator Rolniczy

lisów w Małopolsce miała miejsce pod 
koniec listopada 2016 r. Szczepienie 
lisów wykonywane jest za pomocą 
przynęt zawierających szczepionkę 
doustną (Lysvulpen), która zrzuca-
na jest z samolotów oraz wykładana 
ręcznie. Przynęta jest mieszaniną 
mączki rybnej, oleju kokosowego, pa-
rafiny i tetracykliny, ma kształt walca 
lub krążka w kolorze szarozielonym 
lub brązowoszarym. W jej wnętrzu 
umieszczona jest plastikowa kapsuł-
ka zawierająca wirus szczepionkowy  
w płynnej formie wraz z opisem za-
wartości. Szczepionki wykładane są 
w miejscach naturalnego przebywania 
lisów (pola, łąki i lasy) oraz w pobliżu 
lisich nor, a także w bliskim sąsiedz-
twie siedzib ludzkich. Szczepionka jest 
nieszkodliwa dla zwierząt domowych 
i innych zwierząt wolno żyjących, ale 
w przypadku kontaktu zwierząt do-
mowych z przynętami fakt ten należy 
skonsultować z lekarzem weterynarii, 
który podejmie decyzję o ewentual-
nym poddaniu zwierzęcia obserwacji. 
W okresie szczepienia lisów dziko ży-
jących zaleca się ograniczenie wstępu 
do lasów.

Ponieważ przynęty, które były do-
tykane przez ludzi są przez lisy omija-
ne, Inspekcja Weterynaryjna prosi, aby 
ich nie podnosić ani nie dotykać, a tym 
bardziej nie rozłamywać, gdyż znaj-
dująca się wewnątrz szczepionka jest  
w stanie płynnym i może dostać się do 
organizmu poprzez skaleczenia na rę-
kach, spojówkę oka lub błonę śluzową 
jamy ustnej i nosa. W razie przypad-
kowego kontaktu człowieka z kapsuł-
ką zawierającą wirus szczepionkowy, 
miejsce kontaktu wymaga przemycia 
wodą z mydłem i zgłoszenia się do 
najbliższego lekarza lub Powiatowej 
Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej.  
W okresie wykonywania szczepień oraz 
14 dni po szczepieniu zaleca się nie 
wypuszczać bez opieki psów i kotów, 
a w czasie spacerów psy prowadzić na 
smyczy oraz w kagańcu. Jeśli szcze-
pionkę znajdziemy na terenie należą-
cej do nas posesji, należy ją przenieść  
w miejsce dostępne dla lisów (najbliż-

sze pole, łąka, skraj lasu) używając  
w tym celu rękawic lub folii ochraniają-
cej ręce. Szczepionkę można także do-
starczyć do najbliższego Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii.

Wszelkich informacji na temat 
okresowych szczepień ochronnych 
lisów dziko żyjących oraz obostrzeń 
związanych z występowaniem wście-
klizny udziela Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Krakowie (tel. 12/293 10 
10) oraz wszystkie powiatowe inspek-
toraty weterynarii. 

W przypadku pogryzienia czło-
wieka przez chore lub podejrzane  
o wściekliznę zwierzę, należy:

 → pozwolić, aby krew przez jakiś czas 
swobodnie wypływała z rany,

 → przemyć ranę wodą z mydłem,
 → zdezynfekować ranę,
 → nałożyć opatrunek,
 → zgłosić się do lekarza.

LEKARZ OCENIA STOPIEŃ NARA-
ŻENIA PACJENTA NA ZAKAŻENIE 
WŚCIEKLIZNĄ I KWALIFIKUJE DO 
EWENTUALNYCH SZCZEPIEŃ. 

W przypadku pokąsania człowie-
ka lub innego rodzaju kontaktu np. 
ze śliną zwierzęcia, szczególnie bez-
pańskiego lub dzikiego, bezwzględnie 
konieczne jest ustalenie, czy zwierzę 
było chore. W każdym przypadku Po-
wiatowy Lekarz Weterynarii decyduje 
o ewentualnej konieczności przepro-
wadzenia obserwacji zwierzęcia, np. 

gdy nie można udokumentować fak-
tu jego zaszczepienia. Obserwacja 
prowadzona jest przez Inspektorów 
Weterynaryjnych lub wyznaczonych 
Urzędowych Lekarzy Weterynarii we 
wskazanej lecznicy dla zwierząt. Wła-
ściciel zwierzęcia nie ponosi kosztów 
za przeprowadzenie obserwacji wete-
rynaryjnej i wydanie wyniku obserwa-
cji. Obserwacja taka (np. w przypadku 
psa) trwa przeciętnie 15 dni od mo-
mentu ekspozycji, czyli potencjalnego 
kontaktu człowieka z wirusem zawar-
tym w ślinie zwierzęcia. Powiatowy 
Lekarz Weterynarii wskazuje, który 
lekarz jest upoważniony do jej prze-
prowadzenia w pierwszym, piątym, 
dziesiątym i piętnastym dniu od po-
kąsania. Jeśli po zakończeniu obser-
wacji zwierzę nie wykazuje żadnych 
niepokojących objawów, nie wykazuje 
odchyleń od normy klinicznej, to wynik 
takiej obserwacji jest ujemny, zarówno 
dla pokąsanego, jak i dla zwierzęcia. 
Oznacza to, że w momencie pokąsa-
nia, w ślinie zwierzęcia wirus wściekli-
zny był nieobecny. Jeśli w trakcie pro-
wadzonej obserwacji zwierzę padnie, 
kierowane jest na badania, które wy-
każą, czy wścieklizna była przyczyną 
śmierci zwierzęcia. 

Agata Karpowicz 

źródło:materiały informacyjne oraz  
szkoleniowych Wojewódzkiego  

Inspektoratu Weterynarii w Krakowie.
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Spadek cen skupu żywca wieprzo-
wego w roku 2015 skłonił wielu mało-
polskich hodowców do ograniczenia, 
a nawet likwidacji stad. Niska opła-
calność produkcji wieprzowiny jest 
spowodowana głównie zmianami na 
rynku konsumenckim, gdzie dominują 
obecnie wielkie sieci handlowe współ-
pracujące z zakładami mięsnymi o od-
powiednio dużym potencjale produk-
cyjnym. Mechanizm taki powoduje, że 
skup żywca wieprzowego od rolników 
odbywa się po ekstremalnie niskich 
cenach, poniżej progu opłacalności dla 
wielu gospodarstw. Konsument kupu-
jący mięso i wędliny w niskich cenach 
jest zadowolony, lecz małe gospodar-
stwa i średnie zakłady mięsne nie są 
w stanie konkurować i są sukcesyw-
nie likwidowane. Konsekwencją tych 
zmian są dane podawane przez GUS, 
z których wynika, że pogłowie trzody 

chlewnej w Polsce spadło z 18 mln szt. 
(2007 rok) do 11,5 mln szt. (2015 rok).

W tej trudnej dla producenta sytu-
acji rynkowej bardzo ważne jest dba-
nie o wszystkie elementy wpływające 
na wyniki ekonomiczne produkcji:
1. zapewnienie zwierzętom optymal-

nych warunków środowiskowych,
2. właściwe postępowanie w zakresie 

profilaktyki i leczenia,
3. wprowadzanie postępu genetycz-

nego,
4. właściwą organizację produkcji.

Dobry hodowca, który posiada 
zdolność wnikliwej obserwacji zwie-
rząt, wyciąga właściwe wnioski i dzięki 
temu stale doskonali swój sposób pro-
dukcji. Pozyskiwana wiedza, do której 
dostęp jest obecnie bardzo ułatwiony 
dzięki licznym szkoleniom, czasopi-
smom fachowym, informacjom i opi-
niom zamieszczanym w sieci „Internet” 

pozwala eliminować zauważone błędy. 
Modernizacja budynków, często z wy-
korzystaniem środków pomocowych 
PROW 2014-2020, umożliwia optyma-
lizację warunków środowiska w chlew-
ni, co korzystnie wpływa na parametry 
produkcyjne i pozwala wykorzystać 
potencjał genetyczny hodowanych 
zwierząt. 

Pomocna w tym zakresie jest zna-
jomość „Wymogów wzajemnej zgod-
ności (Cross-Compliance)”, w których 
została określona zarówno temperatu-
ra, jak i powierzchnia kojców, odmien-
na dla różnych grup technologicznych. 
Normy te zawierają również zalece-
nia w zakresie wentylacji, wilgotności  
i zawartości gazów szkodliwych w po-
mieszczeniach inwentarskich. Para-
metry te wpływają na status zdrowot-
ny stada i pozwalają określić program 
niezbędnych szczepień. W małych 

Wybrane zagadnienia 
z opłacalności produkcji trzody chlewnej
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gospodarstwach trudno jest również 
wdrożyć system planowanego czysz-
czenia i dezynfekcji pomieszczeń, 
gdyż zawsze część pomieszczenia 
jest wykorzystywana do produkcji i jest 
zasiedlona zwierzętami. Najlepsze 
efekty otrzymuje się przy opróżnieniu 
całego pomieszczenia, co umożliwia 
wysoką skuteczność przeprowadzo-
nych zabiegów. Program szczepień 
najlepiej oprzeć na schemacie pro-
ponowanym przez miejscowego le-
karza weterynarii, który na podstawie 
własnego doświadczenia zapropo-
nuje szczepienia eliminujące proble-
my chorobowe występujące w danej 
chlewni. Należy pamiętać powtarzaną 
wielokrotnie na szkoleniach dewizę, że 
„profilaktyka jest zawsze tańsza od le-
czenia”. Większe chlewnie mogą sko-
rzystać z badań mikrobiologicznych, 
które określą rodzaje i szczepy bakterii 
występujące w stadzie i pozwolą wdro-
żyć najbardziej efektywne szczepie-
nia. W wielu chlewniach nie zwraca się 
należytej uwagi na problem „bioaseku-

racji” w zakresie wnikania patogenów 
z zewnątrz. 
Stosowanie:

 → mat dezynfekcyjnych,
 → odzieży roboczej przeznaczonej 

tyko do pracy w chlewni,
 → regularnego czyszczenia sprzętu 

służącego zadawaniu paszy,
 → ograniczenia wstępu do chlewni 

osób postronnych, 
 → stosowania odpowiedniej proce-

dury przy wprowadzaniu obcego 
materiału hodowlanego (zwierzęta 
kupowane z pewnego źródła),

 wpłynie korzystnie na status zdrowot-
ny stada.

Wdrażanie postępu genetyczne-
go jest doceniane we wszystkich go-
spodarstwach produkujących trzodę 
chlewną i znacząco wpływa na para-
metry produkcyjne. Niewielu rolników 
zwraca jednak uwagę na dobór zwie-
rząt, które najlepiej poradzą sobie  
z warunkami środowiska i specyfiką 
organizacji produkcji. W ostatnich la-
tach nastąpiło również ograniczenie 

liczby gospodarstw zarodowych pro-
dukujących materiał hodowlany co 
utrudniło możliwość wyboru.

W polskich realiach największe 
oszczędności można uzyskać przez 
racjonalne zużycie paszy stanowiącej 
70% bezpośrednich kosztów produk-
cji żywca wieprzowego, dlatego tak 
ważne jest dążenie do jak najlepszych 
przyrostów zwierząt, co pozwoli skró-
cić czasu odchowu. Właściwe zbi-
lansowanie mieszanki zadawanej dla 
poszczególnych grup produkcyjnych 
wpłynie korzystnie na wykorzystanie 
paszy, poprawi przyrosty i mięsność.

Intensywny tucz z optymalnie zbi-
lansowaną paszą jest obecnie naj-
bardziej ekonomicznie uzasadniony  
i pozwala wyprodukować mało otłusz-
czone, dobrze przechowujące się 
mięso, najchętniej kupowane przez 
odbiorców.

Jarosław Wierzbiński
źródła: www.stat/gov/pl; Trzoda chlewna 12/2015

Owca kameruńska – rasa owiec, 
pochodząca z zachodniej Afryki, 
głównie z Kamerunu i z Wybrzeża 
Kości Słoniowej. Są niewysokie, mało 
wymagające, wytrzymałe i płodne. 
Tułów jest niski, żebra okrągłe, fun-
dament drobny i suchy. Nie wymagają 
strzyżenia, bo są to owce szerstne, 
bez runa. Mają krótkie ogony i twarde 
racice. 

Owce kameruńskie to owce na-
leżące do grupy owiec karłowatych. 
Dorosłe samice ważą 25-30 kg,  
a tryki do 40 kg. W kłębie dorasta-
ją do 55-60 cm. Obwód klatki pier-
siowej wynosi 81-86 cm. Samice  
i samce mają umaszczenie brązowe 
podpalane lub czarne. Spotykane 
są również osobniki z białymi pla-
mami na sierści. Samiec posiada 
grube, średniej długości, czarne 

Owca kameruńska
alternatywa dla małych gospodarstw
rogi i silnie owło-
sioną klatkę pier-
siową i szyję tzw. 
„grzywę”.

C h a r a k t e -
rystyczną ce-
chą wełny owiec 
szerstnych jest jej 
budowa. Składa 
się z rdzeniowych, 
„ k e m p o w y c h ” 
włosów, które co 
jakiś czas wypa-
dają, są grube 
(około 100 mi-
kronów), bardzo krótkie (1-3 cm)  
i nie nadają się do przędzenia. Okre-
sowo pojawiają się również cienkie  
i delikatne włosy puchowe. Okry-
wa włosowa jest przystosowana 
do upałów i stanowi nieprzyjazne 

środowisko do rozwoju pasożytów  
(w przeciwieństwie do gęstej okrywy 
np. merynosów). Owce kameruńskie 
nie wymagają pielęgnacji w postaci 
strzyży, ponieważ samodzielnie usu-
wają sezonową okrywę włosową.
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Rozród owiec zależy od do-
stępności pokarmu, czyli od pory 
suchej lub deszczowej. Owce ka-
meruńskie należą do grupy zwie-
rząt wcześnie dojrzewających. 
Pierwsze wykoty obserwuje się już  
u rocznych maciorek, co oznacza, 
że osiągają dojrzałość płciową  
w wieku 7 miesięcy. Charakteryzu-
ją się średnią plennością 110-150%  
w jednym miocie. Owce utrzymy-
wane w naszej strefie klimatycznej 
mogą dać nawet trzy mioty w cią-
gu 2 lat, dzięki stałemu dostępowi 
do pokarmu. Rodzące się jagnięta 
są silne, zdrowe i cechują się niską 
śmiertelnością. Tryczki mają wysoką 
zdolność do wykrywania rui u samic, 
ze względu na duży popęd płciowy. 
Mogą być wykorzystywane jak tzw. 
„szukarki” wyszukujące grzejące się 
maciorki.

Owce kameruńskie są mało wy-
magające i łatwe w utrzymaniu. Wy-
magają ochrony przed deszczem, 
dobrego siana, stałego dostępu do 
wody i lizawki. Nadają się do hodow-
li ekstensywnej, bo ilość ich mleka 
i przyrost mięsa jest mniejsza niż  
u ras w hodowli intensywnej. Często 
używane są do wypasania na nieużyt-
kach. Lubią urozmaicenie swojego po-
karmu w postaci gałęzi świerka, dębu 
czy wierzby. Nie potrzebują paszy wy-
sokoenergetycznej.

Mimo że jest to rasa mało wyma-
gająca, należy zadbać o podstawową 
opiekę zdrowia. Do tego się zalicza 
regularną kontrolę racic oraz zębów. 
Nieuniknione też jest stosowne odro-
baczenie przeciw nicieniom i tasiem-
com oraz konsultacja lekarza wetery-
narii w przypadku choroby. 

Owce szerstne są utrzymywane 
ze względu na produkcję dobrych ga-
tunkowo skór oraz smacznego mięsa. 
Tusza pochodząca od tej rasy charak-
teryzuje się niskim poziomem otłusz-
czenia. Mięso owiec kameruńskich ze 
względu na inny skład kwasów tłusz-
czowych niż mięso od owiec wełni-
stych ma lepszy smak. 
Niewyczuwalna jest woń tłuszczopotu.

 → Owce muszą mieć zapewniony 
nieograniczony dostęp do lizawki. 
Należy stosować wyłącznie lizawki 
przeznaczone dla owiec bez dodat-
ku miedzi. Inne (np. przeznaczone 
dla krów lub tzw. uniwersalne) są 
dla owiec szkodliwe, dlatego przy 
zakupie należy koniecznie zwracać 
na to uwagę.

 → W okresie ciąży i karmienia,  
a także w czasie silnych mrozów 
(i tylko wtedy) należy dokarmiać 
matki paszą treściwą, ale w ogra-
niczonych ilościach. Przekarmie-
nie np. zbożem grozi zakwasze-
niem układu trawiennego. Nie 
należy dopuszczać do przetłusz-
czenia zwierząt.

 → Przy wypasie pastwiskowym owce 
muszą mieć możliwość schronie-
nia się przed deszczem i wiatrem. 
Wystarczy zwyczajna wiata usytu-
owana w suchym miejscu.

 → Obserwować zachowanie i wygląd 
zwierząt. Zdrowe owce maja błysz-
czącą sierść, jedzą chętnie, nie 
oddzielają się od stada, nie kuleją, 
ich wydzieliny (bobki) mają postać 
twardych niezlepionych kulek.

 → Raz na sezon należy zlecić wetery-
narzowi odrobaczenie wszystkich 
zwierząt. Wystarczy użyć dwóch 
środków: przeciwko tasiemcom  
i przeciwko nicieniom.

Grażyna Janik
źródło: Internet

Obecnie w hodowli owiec typu 
mięsnego odchodzi się od praco-
chłonnych zabiegów strzyży. Bardzo 
korzystnym rozwiązaniem jest krzyżo-
wanie ras mięsnych z owcami kame-
ruńskimi, które przekazują potomstwu 
cechy szerstne. Trwają badania nad 
wykorzystaniem owiec kameruńskich 
w krzyżowaniach międzyrasowych 
poprawiających skład kwasów tłusz-
czowych w mięsie. Potomstwo pocho-
dzące od krzyżówek z owcami szerst-
nymi jest odporniejsze na pasożyty 
zewnętrzne. Coraz częściej w hodowli 
owiec powraca się do ras pierwotnych, 
mało wrażliwych na choroby, łatwo 
adaptujących się do nowych warun-
ków środowiska.
Ważne wskazówki dla hodow-
ców owiec kameruńskich

 → Owce to zwierzęta stadne, dlatego 
bezwarunkowo muszą przebywać 
w grupie wraz z innymi owcami 
tego samego gatunku.

 → Jako przeżuwacze odżywiają się w 
okresie wegetacji trawą, a w zimie 
sianem.

 → Przy wypasie pastwiskowym bez 
dokarmiania należy szacunkowo 
liczyć ok. 1000 m² tj. 10 arów na 
jedno zwierzę. Zalecany jest wy-
pas kwaterowo-rotacyjny.

 → Owce muszą mieć zapewnioną do-
wolną ilość czystej wody pitnej. Zu-
życie wody zależy od rodzaju pa-
szy i waha się w dużych, trudnych 
do oszacowania granicach.
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Rozpylacze ciśnieniowo- 
-pneumatyczne
Rozwój technik ograniczających znoszenie podczas zabiegów ochrony roślin wynikający 
z potrzeby adaptacji charakterystyki strumienia cieczy roboczej do zróżnicowanych wyma-
gań oraz warunków ma długą tradycję. Wysiłki konstruktorów poszły w kilku kierunkach, 
jednym z nich jest koncepcja rozpylaczy ciśnieniowo-pneumatycznych.  | Eugeniusz Tadel, 

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin MODR w Tarnowie.

TECHNIKA ROLNICZA

Rozwiązanie to, mimo małego roz-
powszechnienia, ciągle znajduje zwo-
lenników i jest oferowane przez kilku 
renomowanych producentów opryski-
waczy. 

� Wspomaganie powietrzem
Zastosowanie wspomagania po-

wietrznego w technice oprysku koja-
rzone jest od lat najczęściej z opry-
skiwaczami sadowniczymi. Strumień 
powietrza wspomaga emisję cieczy 
poprzez wdmuchiwanie jej w głąb ko-
rony drzewa lub krzewu, rozchylając 
liście, zwiększając penetrację kropel 
oraz stopień pokrycia. Strumień po-
wietrza może być też wykorzystany 
do korekty kategorii kroplistości po-
przez zmianę ich wielkości, a także 
ich liczby. 

W opryskiwaczach polowych 
strumień cieczy roboczej może być 
wspomagany strumieniem powietrza 
na różne sposoby. Najbardziej rozpo-
wszechniony jest system kurtyny po-
wietrznej emitowanej przez specjalnie 
zaprojektowany rękaw. W tym wypad-
ku strumień powietrza może pełnić 
rolę ochrony strumienia cieczy przed 
wiatrem, ale również może wspoma-
gać, podobnie jak w opryskiwaczu 
sadowniczym, transport kropel. Wspo-
maganie powietrzne może być skoja-
rzone ze strumieniem cieczy roboczej 

Fo
t. 

E.
 T

ad
el

także poprzez system ukierunkowane-
go strumienia powietrza z wykorzysta-
niem elastycznych rur umożliwiających 
precyzyjne skierowanie cieczy robo-
czej w określone miejsca (uprawy pła-

skie, rzędowe, również sadownicze). 
Wreszcie, powietrze może być czyn-
nikiem niezbędnym do wytwarzania 
kropel, tak jak w wypadku rozpylaczy 
pneumatycznych (Eurofoil). 

Rozpylacz dwuczynnikowy Airtec (zielony) zamontowany na oprawie rozpylacza kla-
sycznego opryskiwacza.
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� Dwuczynnikowe rozpylacze  
     ciśnieniowo-pneumatyczne

Zupełnie inną formą zastosowania 
wspomagania powietrzem jest system 
rozpylaczy ciśnieniowych zasilanych 
dwoma mediami: cieczą i powietrzem 
(rozpylacze dwuczynnikowe). Kon-
cepcja ta również ma długą historię. 
Pionierem w rozwoju tej metody był 
farmer z Northomptshire Bob Borwick, 
który prawie pół wieku temu przepro-
wadził udane próby połączenia po-
wietrza i cieczy w procesie wytwarza-
nia kropel. Idea ta została rozwinięta 
na skalę przemysłową przez Cleana-
cres Machinery i z niej wywodzi się 
obecny system Airtec oraz inne, jak 
na przykład AirMatic z rozpylaczem 
dwuczynnikowym AirJet firmy TeeJet 
czy też HighTechAirPlus (Agrifac). 

Jakość oprysku mierzoną propor-
cjami kropel grubych i drobnych w tej 
koncepcji możemy regulować przede 
wszystkim poprzez zmianę ciśnienia 
czynników dostarczanych do roz-
pylaczy, a więc powietrza oraz cie-
czy (w niewielkim zakresie). Mówiąc 
o rozpylaczach dwuczynnikowych, 
w odróżnieniu od klasycznych hy-
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Kompletny system rozpylaczy dwuczynnikowych AirJet (u góry) oraz Airtec (u dołu).

draulicznych ciśnieniowych, musimy 
mieć na myśli cały zespół składający 
się z reguły ze specjalnego korpu-
su (oprawy rozpylacza), rozpylacza 
właściwego (najczęściej obecnie de-
flektorowy, dostępne również wersje 
krańcowe), kołpaka, uszczelki oraz 
specjalnej wkładki dozującej powie-
trze pod ciśnieniem oraz atomizu-
jącej i mieszającej obydwa media. 
Wytworzona w ten sposób kropla jest 
delikatnie napowietrzona, co sprzyja 
lepszemu osiadaniu i pokryciu oraz 
penetracji, a dodatkowo towarzyszą-
cy strumień powietrza ogranicza zno-
szenie. Wkładka dozująca w zależ-
ności od producenta może się różnić 
konstrukcją. 

Obecnie systemy te dostępne są 
zarówno jako zintegrowane korpusy 
rozpylaczy gotowe do zamontowania 
na belkę polową, jak i jako adaptery 
umożliwiające montaż dodatkowego 
korpusu będącego nasadką na już 
istniejącą oprawę rozpylacza (w sys-
temie kołpaka typu Multijet-Arag-Te-
eJet-Lechler). Konieczny będzie także 
dodatkowy sterownik oraz sprężarka 
tłocząca powietrze.

� Zalety rozpylaczy dwuczynnikowych
Poszczególni producenci różnią 

się co do szczegółów konstrukcyj-
nych samych rozpylaczy oraz wkła-
dek dozujących, jak również sterow-
ników oraz możliwości regulacyjnych. 
W większości jednak systemów osią-
gane są przeważnie wspólne korzyści, 
takie jak: 

 — stały rozmiar kropli w szerokim za-
kresie stosowanych dawek, pręd-
kości oraz ciśnień;

 — możliwość regulacji wielkości kropli 
w czasie pracy zależnie od warun-
ków (wiatr, strefy buforowe);

 — możliwość ograniczenia dawek 
cieczy roboczej oraz środka ochro-
ny roślin na hektar;

 — jeden rozpylacz do różnych zabie-
gów dzięki regulacji wielkości kro-
pel;

 — możliwość wykorzystania do 
zmiennego dawkowania w rolnic-
twie precyzyjnym;

 — możliwość szerokich zmian dawek 
poprzez dobór rozmiaru wkładki 
dozującej bez konieczności zamia-
ny samego rozpylacza;
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„Artykuł po raz pierwszy opublikowany w ma-
gazynie rolniczym Agro Profil www.agropro-
fil.pl - zadzwoń lub napisz SMS 791 790 901,  
a otrzymasz egzemplarz bezpłatny”.

Belka opryskiwacza Condor firmy Agrifac z systemem HighTechAirPlus.

Fot. E
. Tadel

 — zwiększenie wydajności poprzez 
możliwe zmniejszenie zużycia cie-
czy roboczej, a także większą licz-
bę dostępnych godzin do pracy ze 
względu na odporność na znosze-
nie kropel przez wiatr.

� Dodatkowe sterowniki
Przykładem urządzenia sterujące-

go systemem jest sterownik AirMatic 
firmy TeeJet współpracujący z rozpy-
laczami typu AirJet. Monitoruje on ci-
śnienie cieczy oraz reguluje ciśnienie 
powietrza tak, aby utrzymać np. za-
daną wielkość kropli. Każda zmiana 
ciśnienia cieczy wynikająca bądź ze 
zmiany prędkości jazdy, bądź dawki 
kompensowana jest zmianą ciśnienia 
powietrza tak, aby utrzymać stałą wiel-
kość kropli. 

Wielkość kropli w tym systemie 
ustawiana jest w szerokim zakresie 
od bardzo grubych do drobnych. Ist-
nieje możliwość wyboru pracy w try-
bie automatycznym bądź ręcznym. 
Dodatkowo, system czuwa nad nie-
bezpieczeństwem pojawienia się 
błędów wynikających z wahań ci-
śnienia cieczy wykraczającego poza 
ustawioną zależność ciśnień (cieczy 
i powietrza), sygnalizując na ekranie 
konieczność zmiany prędkości jazdy, 
a nawet zwiększenia obrotów sprę-
żarki. Operator otrzymuje także infor-
macje o przekroczeniu dopuszczalnej 

prędkości wiatru, przy której wykony-
wany jest zabieg.

� HighTechAirPlus Agrifac
Najczęściej z systemami tego 

typu możemy spotkać się u takich 
producentów opryskiwaczy, jak Agri-
fac, John Deere (rzadziej u innych). 
Mało kto pamięta, że system AirJet 
był proponowany kilkanaście lat temu 
przez Pilmet Wrocław, m.in. można go 
było zobaczyć na Agroshow w Więc-
kowicach (wtedy właśnie Agroshow 
odbywał się w tym miejscu, później 
przeniesiono lokalizację do Bednar). 
Jedną z najbardziej zaawansowanych 
konstrukcji opryskiwaczy obecnie wy-
korzystującą opisywany system jest 
opryskiwacz firmy Agrifac, model Con-
dor z technologią HighTechAirPlus. 
Zastosowany sterownik EcotronicPlus 
umożliwia regulację wielkości kropli 
w zależności od prędkości jazdy. Co 
ciekawe, Agrifac oferuje alternatywnie 
klasyczne systemy belek z rozpylacza-
mi ciśnieniowymi oraz belkę AirFlow-
Plus z pomocniczym strumieniem po-
wietrza dostarczanego przez budzący 
respekt system napędzanych hydrau-
licznie wentylatorów, a rozmieszczo-
nych co 3 metry na belce. 

Wreszcie na koniec wypada po-
wiedzieć, że największą popularność 
z systemów ograniczających znosze-
nie zdobyła jednak koncepcja rozpyla-

czy eżektorowych, można powiedzieć, 
że także dwuczynnikowych, z tym że 
powietrze dostarczane jest samoczyn-
nie na zasadzie eżektora (efekt Ventu-
ri) bez potrzeby użycia sprężarki czy 
dodatkowego sterownika. Zresztą za-
wsze w prostocie jest siła. 

�  18 marca br. ARiMR planuje 
uruchomienie portalu ogłoszeń, na 
którym beneficjenci działań/poddzia-
łań realizowanych w ramach PROW 
2014-2020 będą zobowiązani zamiesz-
czać zapytania ofertowe, np. na wy-
konanie usługi lub zakup maszyn czy 
urządzeń niezbędnych do wykonywa-
nia określonego rodzaju działalności. 
Portal ma służyć realizacji zasady kon-
kurencyjności przy wyborze dostaw-
ców usług, towarów i robót. 

Od dnia uruchomienia portalu 
zamieszczenie zapytania ofertowego 
będzie jedynym sposobem pozyskania 
wykonawcy/dostawcy. Dotychczasowy 
tryb wysyłania 3 zapytań ofertowych 
do wybranych wykonawców/dostaw-
ców zostanie zastąpiony publikacją za-
pytania ofertowego na Portalu Ogło-
szeń ARiMR.
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Zawód rolnika jest trudny, skompli-
kowany, wymaga umiejętności i kwa-
lifikacji na wielu płaszczyznach. Mimo 
to nie da się wykluczyć zagrożeń jakie 
czyhają na rolnika w jego gospodar-
stwie. Postęp w rolnictwie wprowadził 
do produkcji wiele maszyn i urządzeń, 
które mimo ciągłego doskonalenia nie 
są w 100% bezpieczne. Obsługa ich 
wymaga od rolnika wiedzy, siły, spraw-
ności fizycznej, nieustannego skupienia 
i wiele innych cech. 

Rolnik chcąc dobrze prowadzić 
swoje gospodarstwo musi mieć wiedzę  
z wielu profesji. 

Słaba opłacalność w rolnictwie 
zmusza rolników do pracy w swoich 
gospodarstwach w godzinach ponad 
wymiarowych, gdzie zmęczenie usypia 
czujność, a to jest pierwszy krok do wy-
padku. 

Zagrożeń jest dużo, ale wymienię 
kilka, aby zobrazować sprawę.·
Zagrożenie mechaniczne to prze-
mieszczające się maszyny, oraz 
transportowane przedmioty, ruchome 

elementy maszyn i urządzeń ostre ele-
menty budowli, spadające przedmioty, 
płyny pod ciśnieniem, śliskie i nierów-
ne powierzchnie, zwierzęta żywe.
Zagrożenie chemiczne i pyłowe - 
mogą być spowodowane stosowaniem 
środków ochrony roślin, nawozów 
sztucznych czy olei i smarów.

Niekorzystne warunki termiczne  
i czynniki atmosferyczne. Warsztat 
pracy rolnika jest na otwartej prze-
strzeni stąd też warunki pracy kształ-
tują czynniki atmosferyczne, które  
w większości nie są sprzyjające. Pra-
ca w pomieszczeniach zamkniętych, 
takich jak obory, chlewnie, kurniki, 
spichrze narażają rolnika na duże 
kontrasty temperaturowe, wilgotno-
ściowe, a także różnego rodzaju gazy 
(amoniak).
Zagrożenia biologiczne - mikro- i ma-
kroorganizmy produkują szkodliwe sub-
stancje dla organizmu człowieka.

Zagrożenie prądem elektrycznym. 
Praktycznie bez prądu elektryczne-
go nie mogłoby dzisiaj funkcjonować 
żadne towarowe gospodarstwo rolne. 
Każdy rolnik użytkuje kilkadziesiąt urzą-
dzeń napędzanych prądem elektrycz-
nym. Niewłaściwe ich użytkowanie,  
w złym stanie instalacja elektryczna, 
brak zabezpieczeń zwarciowych i prze-
ciążeniowych powoduje duże zagroże-
nie utraty zdrowia i życia. 
Zagrożenie hałasem - hałas jest bar-
dzo szkodliwym czynnikiem środowiska. 
Występuje w rolnictwie nagminnie, po-
wodują go pracujące ciągniki, kombajny, 
maszyny rolnicze różnego rodzaju.
Upadek z wysokości - rolnik zmu-
szany jest pracować na wysokości jak  
i w zagłębieniach. Zwożenie pasz ob-
jętościowych na środkach transportu, 
wykorzystywanie strychów do przecho-
wywania pasz, wiąże się z korzystaniem 
drabin i różnych pomostów, które niosą 

Wyszczególnienie

Liczba wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego odszkodowania

ogółem w tym śmiertelne

2014 r. 2015 r.
2015-

2014 r.
% udział 
w 2015 r.

2014 r. 2015 r.
2015-

2014 r.
% udział 
w 2015 r.

Ogółem w tym: 15649 14380 -1269 100 77 63 -14 100

 * upadek osób 7674 6778 -896 47,1 15 8 -7 12,7

 * upadek przedmiotów 1320 1138 -182 7,9 14 7 -7 11,1

 * zetknięcie się z ostrymi narzędziami  
ręcznymi i in. ostrymi przedmiotami 813 706 -107 4,9 0 0 0 0,0

 * uderzenie, przygniecenie przez 
materiały i przedmioty  
transportowane mechanicznie

211 215 4 1,5 0 0 0 0,0

 * przejechanie, uderzenie, pochwy-
cenie przez środek transportu  
w ruchu

271 257 -14 1,8 15 17 2 27,0

 * pochwycenie i uderzenie przez 
części ruchome maszyn i urządzeń 2047 1892 -155 13,2 6 11 5 17,5

 * uderzenie, przygniecenie, pogryzie-
nie przez zwierzęta 1876 1782 -94 12,4 4 2 -2 3,2

 * pożar, wybuch, działanie sił przyrody 99 78 -21 0,5 4 0 -4 0,0

 * działania skrajnych temperatur 79 82 3 0,6 0 0 0 0,0

 * działanie materiałów szkodliwych 17 31 14 0,2 1 4 3 6,3

 * nagłe zachorowania 171 128 -43 0,9 11 9 -2 14,3

 * inne zdarzenia 1071 1293 222 9,0 7 5 -2 7,9

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 
ciągle trapią polskich rolników
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Zawór stałociśnieniowy w opryskiwaczu – 
zasady prawidłowej regulacjiCoraz częściej opryskiwacze rolni-

cze posiadają na wyposażeniu rozdzie-
lacz z zaworem stałociśnieniowym. Jest 
to urządzenie, które umożliwia utrzyma-
nie nastawionego wcześniej ciśnienia 
na stałym poziomie niezależnie od licz-
by wyłączanych sekcji. Dzięki tej funkcji 
nie wzrasta ciśnienie na rozpylaczach  
w pracującej sekcji opryskiwacza w sy-
tuacji wyłączenia jednej, lub więcej sek-
cji np. na uwrociu. Rozdzielacze z zawo-
rem stałociśnieniowym są coraz tańsze. 
Taki zawór z 3 sekcjami można kupić już 
za około 250 złotych, czyli niewiele wię-
cej jak zwykły rozdzielacz. 

Można zauważyć, iż prawidłowe 
wyregulowanie tego typu zaworu spra-
wia użytkownikom trudności. Często 
wynikają one z niezaznajomienia się  
z instrukcją obsługi lub wręcz lekce-
ważenia jej zapisów. Rolnicy uważają, 
że zawór nie działa prawidłowo lub że 
nie da się go wyregulować. Głównymi 
błędami podczas takich nastaw jest re-
gulacja wszystkich sekcji jednocześnie 
lub też regulacja sekcji pracujących,  
a nie jak powinno być prawidłowo - tych 
zamkniętych. Taka regulacja nic nie 
daje i nie przynosi oczekiwanych efek-
tów. Więc jak przeprowadzić prawidło-
wą regulację? Tak, aby zawór działał 
prawidłowo i nie było zmian ciśnienia  
w układzie w momencie wyłączania po-

szczególnych sekcji? Należy wyregulo-
wać każdą sekcję oddzielnie po przełą-
czeniu jej w pozycję „zamkniętą”, nigdy 
odwrotnie. Poniżej skrócona instrukcja 
takiej regulacji:

Opryskiwacz połączony z ciągni-
kiem, napełniony wodą. Włączamy 
opryskiwanie na wszystkich sekcjach. 
Mieszadło powinno pracować, rozwad-
niacz powinien być wyłączony. Obroty 
ciągnika i ciśnienie nastawiamy takie 
jak podczas zabiegu opryskiwania. 
Następnie zamykamy pierwszą sekcję  
i obserwujemy manometr. Jeżeli zmieni-
ło się ciśnienie to należy je doprowadzić 
do wartości poprzedniej kręcąc małym 
pokrętłem na tej sekcji, którą wyłączy-
liśmy. Kręcąc w lewo zmniejszamy,  
w prawo zwiększamy ciśnienie – należy 
to robić niewielkimi ruchami, ponieważ 
często w tańszych zaworach gwint na 
pokrętle ma duży skok i przekręcając 
nawet o niewielki kąt – następuje znacz-
na zmiana ciśnienia – to utrudnia regu-
lację. Po wyregulowaniu, kilkakrotnie 
włączamy i wyłączamy daną sekcję, 
sprawdzamy czy pomimo manipulowa-
nia przełącznikiem ciśnienie pozostaje 
na niezmienionym poziomie. W razie 
potrzeby można doregulować. Gdy 
wyregulujemy pierwszą sekcję, należy 

przeprowadzić regulacje na kolejnych  
w ten sam sposób. Oczywiście robimy 
to pojedynczo, regulując pokrętłami 
tych sekcji, które zamykamy. W najtań-
szych, najprostszych zaworach nie na-
leży oczekiwać precyzyjnej regulacji – 
jednak wyregulowanie tego zaworu jest 
możliwe. Należy zaakceptować pewną 
odchyłkę – która wynika z konstrukcji 
tego zaworu. Mimo wspomnianej od-
chyłki mamy niewielkie wahnięcia ci-
śnienia podczas odłączania sekcji, lecz 
praca takim opryskiwaczem staje się 
możliwa nawet na jednej sekcji. 

Dzięki posiadaniu w opryskiwaczu 
prawidłowo wyregulowanego zaworu 
stałociśnieniowego uzyskujemy szereg 
korzyści:

 ⇒ nie powoduje się miejscowego 
przedawkowania środków ochrony 
roślin po wyłączeniu sekcji,

 ⇒ ogranicza się znoszenie cieczy 
poza chronioną plantację spowodo-
wane wzrostem ciśnienia roboczego 
na pracujących sekcjach,

 ⇒ poprawia się komfort pracy operato-
ra, który nie musi reagować zmianą 
obrotów ciągnika, czy też zmianą 
ciśnienia roboczego podczas odłą-
czania sekcji.

Tomasz Wójtowicz

ryzyko upadku z wysokości. Dodatko-
wym niebezpieczeństwem jest upadek  
z wysokości na różnego rodzaju przed-
mioty.
Zagrożenie przy spawaniu. Spawarka 
jest jednym z podstawowych urządzeń 
warsztatowych w gospodarstwie. Uży-
wanie jej niesie ze sobą niebezpieczeń-
stwo w postaci intensywnego promienio-
wania optycznego, emisję ciepła, iskry i 
rozpryski stopionego metalu.

Wszystkie te zagrożenia powodu-
ją wypadki. W tabeli przedstawiam ich 
strukturę z okresu dwóch lat tj. 2014  
i 2015 oraz ich dynamikę.

W 2016 r. analizując dane KRUS 
sytuacja w tej tematyce wygląda podob-

nie. Dane za trzy kwartały przedstawia-
ją się następująco.

 — zdarzenia wypadkowe 14777, tj. 
mniej o 806 niż w analogicznym 
okresie 2015 roku.

 — upadek osób - 5020
 — uderzenie, pogryzienie i przygnie-

cenie przez zwierzęta - 1296 po-
szkodowanych.

 — pochwycenie lub uderzenie przez 
ruchome części maszyn - 1231 po-
szkodowanych.

Jak wynika z tych danych wypad-
kowość w rolnictwie ciągle spada,  
a mimo to jest ich jeszcze o wiele za 
dużo. 

Często pośpiech i rutyna są przy-
czyną tych zatrważających statystyk.

ODR-y jak i KRUS corocznie  
w okresie zimowym organizują spo-
tkania szkoleniowo informacyjne z rol-
nikami, gdzie omawiana jest również 
taka tematyka. Pocieszające jest to, 
że wypadkowość ciągle się zmniejsza. 
Niepokojące jest to, że ciągle jest ich 
tak dużo. Wydaje się, że duży wpływ 
na taki stan rzeczy ma niski udział rol-
ników w szkoleniach. Należałoby się 
zastanowić jak ich do tego zachęcić.

Józef Zbiegieł
źródło: Internet, dane KRUS 
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Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa uruchomiła nową 
linię kredytową /linia ZC/ na sfinanso-
wanie zobowiązań cywilnoprawnych 
podjętych w związku z prowadzeniem 
produkcji mleka, świń lub owoców 
i warzyw przez producentów, których 
przychody są niewystarczające na sfi-
nansowanie tych zobowiązań w okre-
sie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 
30 kwietnia 2016 r. Banki mogą udzie-
lać producentom rolnym ww. kredytów 
do dnia 30.04.2017 r.

Kredyt udzielany jest do kwoty 
5 mln zł na gospodarstwo lub dział spe-
cjalny produkcji rolnej, przy czym kwo-
tę /limit/ 5 mln zł pomniejsza się o kwo-
tę udzielonej danemu producentowi 
rolnemu nieoprocentowanej pożyczki 
dla producentów mleka, świń lub owo-
ców i warzyw na sfinansowanie nieure-
gulowanych należności budżetowych 
o charakterze publicznoprawnym. Po-
nadto wysokość udzielonej pomocy/
dopłat do oprocentowania/ Agencji nie 
może przekroczyć 40% kwoty udzie-
lonego kredytu oraz równowartości 
15 tys. euro.

Dopłaty są stosowane, gdy kredy-
tobiorca dokonuje w pełnej wysokości 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

KREDYTY NA SPŁATĘ
ZOBOWIĄZAŃ CYWILNOPRAWNYCH

spłaty rat kapitału i odsetek w termi-
nach ustalonych w umowie kredytu, 
z uwzględnieniem dodatkowo 7-dnio-
wego okresu na spłatę należności.

Wkład własny nie jest wymagany. 
Oprocentowanie należne bankowi, pła-
cone przez kredytobiorcę wynosi 2,5%, 
przy czym przez pierwsze dwa lata 
od zawarcia umowy kredytu 1%, po-
zostałą część spłaca Agencja. Pomoc 
ARiMR w formie dopłat do oprocen-
towania kredytu może być stosowana 
w okresie kredytowania maksymalnie 
do 8 lat liczonych od dnia zawarcia 
umowy kredytu.

Zobowiązania cywilnoprawne wy-
kazane we wniosku o kredyt spłacane 
są przez bank na rachunek wierzyciela 
na podstawie kopii umów lub innych 
dokumentów, z których wynikają zobo-
wiązania cywilnoprawne.

Ubiegając się o kredyt należy zło-
żyć w banku wniosek o kredyt /na wzo-
rze określonym przez bank/, z nastę-
pującymi załącznikami:

 - oświadczeniem producenta mleka, 
świń lub owoców i warzyw, że uzy-
skał przychody z tytułu w/w pro-
dukcji niewystarczające na sfi-
nansowanie zobowiązań cywilno-

prawnych oraz uzyskuje obniżone 
przychody z powodu spadku cen 
sprzedaży mleka, świń lub owo-
ców i warzyw,

 - kopiami umów lub innych doku-
mentów, z których wynikają zobo-
wiązania cywilnoprawne,

 - kopiami rachunków lub faktur VAT 
potwierdzających uzyskiwanie obni-
żonych przychodów powodu spadku 
cen sprzedaży mleka, świń, itd.,

 - oświadczeniem wierzyciela o wy-
sokości należności, wystawionym 
nie wcześniej niż 30 dni przed datą 
złożenia w banku wniosku o kredyt,

 - kompletem dokumentów wymaga-
nych przez bank.
Agencja podpisała aneks do umo-

wy o współpracy dotyczącej udzielania 
kredytów z linii ZC z bankami: SGB 
Bank S.A. oraz BGŻ BNP Paribas S.A. 
Do udzielania w/w kredytów planują 
ponadto dołączyć banki: BPS S.A. oraz 
BZ WBK S.A.

Szczegółowe informacje na stro-
nie www.arimr.gov.pl oraz w bankach 
kredytujących.

Bogusława Bednarz

Przekazanie gospodarstwa za 
rentę czynnego podatnika Vat następ-
cy, wiąże się często z nieświadomo-
ścią rolników, co może w konsekwencji 
„drogo” kosztować. Często rolnikom 
wydaje się, że sam fakt zadeklarowa-
nia u notariusza kontynuacji działalno-
ści rolniczej przez następcę wystarczy, 
by nastąpiła również ciągłość w roz-
liczaniu podatku VAT bez żadnych 
konsekwencji finansowych wobec fi-

Przekazywanie gospodarstwa
czynnego „Vat-owca” następcy

skusa. Owszem, tak się stanie tylko 
w przypadku, gdy gospodarstwo rolne 
zostanie przekazane w całości czyn-
nemu podatnikowi Vat /Ustawa Vat 
art. 6 ust.1/. Następca powinien 
przed kontraktem u notariusza nie-
zwłocznie zarejestrować się we wła-
ściwym Urzędzie Skarbowym na for-
mularzu Vat-R, jako czynny podatnik 
Vat, a na druku NIP-7 podać dane 
gospodarstwa wraz z identyfikatorem 

Regon i numerem konta. Wówczas na 
darczyńcy ciąży tylko obowiązek złoże-
nia formularza Vat-Z w ostatnim dniu 
wykonywania czynności podlegających 
opodatkowaniu Vat, a na druku NIP-7 
poinformowanie o dacie zakończenia 
działalności rolniczej. Inna forma prze-
kazania gospodarstwa - czynnego po-
datnika Vat - rolnikowi ryczałtowemu 
skutkuje zastosowaniem art.91,ust.7 
ustawy, który nakazuje dokonać ko-
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rekty Vat za środki trwałe przekazane 
nabywcy gospodarstwa oraz sporzą-
dzenia spisu z natury towarów pozo-
stałych w gospodarstwie. Oczywiście 
z wycenionych towarów i przekaza-

nych następcy środków trwałych nale-
ży odprowadzić podatek Vat, którego 
wielkość może być bardzo często nie-
bagatelnie wysoka. W przypadku pytań 
dotyczących Vat w rolnictwie chętnie 

udzielę odpowiedzi - Biuro Powiatowe 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, telefon 14 663 01 83.

Krzysztof Dziedzic

W latach 2014 - 2020 Polska bę-
dzie największym beneficjentem środ-
ków unijnych. Nasz kraj będzie miał do 
wykorzystania 82,5 miliarda euro. Dru-
gim beneficjentem pod względem kwo-
ty dotacji są Włochy, które otrzymają 
32,82 miliarda euro, a trzecia Hiszpa-
nia 28,56 miliarda euro.

Fundusze unijne będą wykorzy-
stane na różne cele, gdzie najwięcej 
(31,15 mld euro) jest przekazane na re-
alizację celów w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych (RPO).

Środki w ramach RPO podzielone 
są na 16 województw. Ich rozdyspono-
wywaniem zajmują się instytucje samo-
rządowe, a więc zarządy województw. 
Dla województwa Małopolskiego kwota 
do wykorzystania wynosi 2,87 mld euro 
- najwięcej środków po województwie 
śląskim. Dzięki regionalnemu podzia-
łowi funduszy, władze województwa 
realizują wyznaczone cele istotne dla 
danego obszaru. Dla Małopolski jest to 
13 grup priorytetów, które przedstawia-
ją się następująco:

1. Gospodarka wiedzy.
2. Cyfrowa Małopolska.
3. Przedsiębiorcza Małopolska.
4. Regionalna polityka energe-

tyczna.
5. Ochrona środowiska.
6. Dziedzictwo regionalne.
7. Infrastruktura transportowa.
8. Rynek pracy.
9. Region spójny społecznie.
10. Wiedza i kompetencje.
11. Rewitalizacja przestrzeni regio-

nalnej.
12. Infrastruktura społeczna.
13. Pomoc techniczna.

W przedstawionych celach zebra-
no, więc najistotniejsze dziedziny ży-
cia i rozwoju Małopolan, gdzie oprócz 

Regionalny Program Operacyjny w Małopolsce
działań o charakterze inwestycyjnym 
nie zapomniano o puli środków prze-
znaczonych na wspieranie osób mają-
cych trudności na rynku pracy, a także 
chcących założyć własną firmę lub 
podnieść swoje kwalifikacje. Dofinan-
sowany zostanie rozwój oraz ukierun-
kowanie edukacji, tak, aby zwiększyć 
szanse dla absolwentów na znalezie-
nie pracy. Istotne znaczenie będzie 
miała również współpraca pomiędzy 
przedsiębiorcami i naukowcami.

Beneficjentem środków w ramach 
RPO można być w sposób bezpośred-
ni, oraz pośrednio, jako osoba, która 
bierze udział w przedsięwzięciach or-
ganizowanych przez podmiot starający 
się o dofinansowanie (w szkoleniach, 
kursach, dofinansowaniach, pożycz-
kach na założenie działalności gospo-
darczej), lub też, jako osoba będąca 
użytkownikiem infrastruktury powsta-
łej dzięki dofinansowaniu z Funduszy 
Europejskich (np. przedszkola, szkoły, 
teatry itp.).

Projekty, wśród których będą po-
średnio uczestniczyć mieszkańcy ma-
łopolski są kierowane m in. do osób 
bezrobotnych, których sytuacja na ryn-
ku pracy jest najtrudniejsza tj. osoby 
dojrzałe (powyżej 50 roku życia), osób 
długotrwale bezrobotnych, osób nie-
pełnosprawnych, osób nisko wykwalifi-
kowanych, mam wracających na rynek 
pracy po urodzeniu i wychowaniu dzie-
ci, osób niepełnosprawnych, miesz-
kańców mniejszych miejscowości.

Beneficjenci aplikujący bezpo-
średnio o dofinansowanie to m in. 
następujące instytucje: mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa; Jednost-
ki Samorządu Terytorialnego, Służby 
publiczne inne niż administracja, In-
stytucje ochrony zdrowia, Instytucje 

wspierające biznes, Instytucje nauki 
i edukacji, Instytucje rynku pracy, Part-
nerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące 
cele publiczne, Organizacje społeczne 
i związki wyznaniowe.

Ze środków RPO mogą korzystać 
zarówno mieszkańcy miast jak i wsi. 
Jednak należy zwrócić uwagę, że 
każdy Program zawiera strategiczne 
interwencje odnoszące się do obsza-
rów wiejskich. W przypadku obszarów 
wiejskich województwa małopolskiego 
strategiczną interwencją objęto proble-
my związane z niskim poziomem do-
starczania usług publicznych z zakre-
su kultury, ochrony zdrowia, edukacji, 
ochrony środowiska, opieki społecznej. 
Interwencja będzie skierowana do wsi 
i miast do 5 tysięcy mieszkańców w ra-
mach różnych osi priorytetowych (łącz-
nie 746,7 mln euro).

Jedyne wsparcie przeznaczone 
wyłącznie dla obszarów wiejskich Ma-
łopolski dotyczy zadań związanych 
z ich kompleksową odnową (zarów-
no w wymiarze infrastrukturalnym jak 
i społecznym). Znajduje się ono w ra-
mach osi priorytetowej nr 11. Rewitali-
zacja przestrzeni regionalnej. 

W ramach RPO przewiduje się za-
stosowanie trzech typów instrumentów 
rozwoju terytorialnego: Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych, Subre-
gionalnego Programu Rozwoju, oraz 
programów rewitalizacji miast i obsza-
rów wiejskich.

Zintegrowane Inwestycje Teryto-
rialne będą wdrażane w formule zinsty-
tucjonalizowanego partnerstwa. Gmina 
Miasto Kraków oraz 14 gmin Krakow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego po-
wołały do życia Stowarzyszenie Me-
tropolia Krakowska jako podmiot sta-
nowiący wspólną reprezentację władz 
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miejskiego obszaru funkcjonalnego. 
Stowarzyszenie pełni więc funkcję In-
stytucji Pośredniczącej, której powie-
rzona jest realizacja zadań w ramach 
instrumentu: Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne RPO. Oprócz Gminy Miej-
skiej Kraków, w skład Stowarzyszenia 
wchodzą następujące gminy: Biskupi-
ce, Czernichów, Igołomia-Wawrzeń-
czyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, 
Michałowice, Mogilany, Niepołomice, 
Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, 
Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Wdrażanie Subregionalnego Pro-
gramu Rozwoju dokonywane będzie 
w wyodrębnionych pięciu subregionach:

 • Krakowski Obszar Metropolital-
ny (KOM) - miasto Kraków oraz 
powiaty: bocheński, krakowski, 
miechowski, myślenicki, proszo-
wicki, wielicki;

 • Subregion tarnowski - miasto 

Tarnów oraz powiaty: brzeski, 
dąbrowski, tarnowski;

 • Subregion sądecki - miasto 
Nowy Sącz oraz powiaty: gorlic-
ki, limanowski, nowosądecki;

 • Subregion podhalański - powia-
ty: nowotarski, suski, tatrzański;

 • Małopolska Zachodnia - powia-
ty: chrzanowski, olkuski, oświę-
cimski, wadowicki.

W celu uzyskania dokładnych in-
formacji o terminach naborów wnio-
sków na działania priorytetowe warto 
odwiedzać stronę internetową: www.
rpo.malopolska.pl, można również od-
wiedzić jeden z pięciu punktów infor-
macyjnych: 

1. Dla mieszkańców powiatów: miasto 
Kraków, krakowskiego, bocheńskie-
go, wielickiego, myślenickiego, mie-
chowskiego oraz proszowickiego, 
Kraków ul. Wielicka 72 B.

2. Punkt Informacyjny w Chrzano-
wie, ul. Grunwaldzka 5, dla miesz-
kańców powiatów: chrzanowskie-
go, olkuskiego, oświęcimskiego 
i wadowickiego.

3. Punkt Informacyjny w Tarnowie, 
ul. Wałowa 37, dla mieszkańców 
powiatów: m. Tarnów, tarnowskie-
go, brzeskiego oraz dąbrowskiego.

4. Punkt Informacyjny w Nowym Tar-
gu, al. 1000-lecia 35, dla miesz-
kańców powiatów: nowotarskiego, 
tatrzańskiego oraz suskiego.

5. Punkt Informacyjny w Nowym 
Sączu, ul. Wazów 3, dla miesz-
kańców powiatów: m. Nowy Sącz, 
nowosądeckiego, gorlickiego oraz 
limanowskiego.

Halina Pawlak
Artykuł w oparciu o stronę: www.rpo.
malopolska.pl

Poradnik dla beneficjentów pod 
powyższym tytułem, który można po-
brać ze strony internetowej ARiMR 
(www.arimr.gov.pl) jest skierowany do 
Beneficjentów, którzy nie są zobowią-
zani do stosowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych lub są 
zwolnieni z ich stosowania na mocy 
przepisów tej ustawy, realizujących 
operacje w ramach operacji typu m.in.,: 
Modernizacja gospodarstw rolnych 
oraz Inwestycje w gospodarstwach po-
łożonych na obszarach OSN.

Umowa przyznania pomocy 
w § 5 zobowiązuje Beneficjenta do 
przeprowadzenia postępowania ofer-
towego i ponoszenia wszystkich kosz-
tów kwalifikowalnych operacji, nie 
wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.

Natomiast zgodnie z § 4 umowy 
postępowanie ofertowe i wybór wy-
konawcy mogą być przeprowadzone 

zarówno przed dniem podpisania 
umowy, jak również po zawarciu 
umowy.

Jednocześnie przedłożenie przez 
Beneficjenta dokumentacji z prze-
prowadzonego postępowania ofer-
towego może nastąpić najwcześniej 
w dniu zawarcia umowy. To tyle tytu-
łem wstępu do kontynuacji artykułu 
- część II otwiera kolejny punkt nastę-
pujący z części pierwszej.

V. Weryfikacja złożonych ofert

Weryfikacji należy poddać wszyst-
kie złożone oferty i ocenić, które będą 
podlegały odrzuceniu, a które mogą 
podlegać końcowej weryfikacji, pro-
wadzącej do wyłonienia wykonawcy 
zadania.

1) Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada tre-

ści zapytania ofertowego,

b) złożone przez oferenta, który nie 
spełnia warunków, określonych 
w zapytaniu ofertowym,

c) złożone przez oferenta podlega-
jącego wykluczeniu w związku 
z istnieniem powiązań osobo-
wych lub kapitałowych.;

d) które zostały złożone po wyzna-
czonym terminie na składanie 
ofert.

2) Liczba złożonych ofert umożli-
wiająca końcową weryfikację

W przypadku, gdy pomimo właści-
wego upublicznienia zapytania oferto-
wego, wpłynie tylko jedna niepodlega-
jąca odrzuceniu oferta - uznaje się Za-
sadę konkurencyjności za spełnioną, 
a więc możliwe jest dalsze przeprowa-
dzanie procedury.

STOSOWANIE ZASAD KONKURENCYJNOŚCI 
WYBORU WYKONAWCÓW/DOSTAWCÓW 

DLA ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO WSPARCIA 
W RAMACH PROW NA LATA 2014-2020 - CZĘŚĆ II
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W przypadku, gdy Beneficjent 
przedstawi mniej niż trzy oferty, sytu-
acja taka może być powodem pogłę-
bionej analizy ze strony Agencji.

Jeżeli w odpowiedzi na upublicz-
nienie zapytania ofertowego nie wpły-
nie żadna oferta lub wszystkie oferty, 
które wpłyną, podlegają odrzuceniu, 
Beneficjent powinien powtórzyć postę-
powanie, aż otrzyma, co najmniej jed-
ną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 
Dokonanie zakupów, dostaw, usług, 
robót budowlanych od podmiotu, 
który nie złożył ważnej oferty w wy-
niku upublicznienia zapytania jest 
niedopuszczalne.

3) Końcowa weryfikacja - wybór 
wykonawcy zadania
Jeżeli został spełniony waru-

nek dotyczący liczby złożonych ofert 
umożliwiających końcową weryfikację, 
należy wybrać najkorzystniejszą spo-
śród wszystkich złożonych ofert. Przez 
najkorzystniejszą ofertę w zakresie da-
nego zadania ujętego w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji nale-
ży rozumieć ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i innych 
kryteriów określonych przez Benefi-
cjenta w zapytaniu ofertowym. Wybór 
najkorzystniejszej oferty może nastą-
pić jedynie w wyniku oceny spełnienia 
poszczególnych kryteriów określonych 
w zapytaniu ofertowym.

Proces ustalania rankingu (miej-
sce 1, 2, 3) lub liczby punktów, które 
uzyskały poszczególne oferty wraz 
z jego wynikiem, należy umieścić 
w Protokole z przeprowadzonego po-
stępowania ofertowego.

Informacja o wyniku postępowa-
nia powinna być przez Beneficjenta 
umieszczona na stronie internetowej 
wskazanej w komunikacie MRiRW, 
a do czasu jej uruchomienia, na swojej 
stronie internetowej, o ile Beneficjent 
posiada taką stronę oraz powinna zo-
stać wysłana do każdego wykonawcy, 
który złożył ofertę.

W wyniku postępowania ofertowe-
go, Beneficjent zawiera umowę z wy-
branym wykonawcą, na wykonanie 
zamówienia będącego przedmiotem 

postępowania ofertowego. Umowa 
z wykonawcą zamówienia w przy-
padku, gdy przedmiotem zamówie-
nia są roboty budowlane, zawierana 
jest w formie pisemnej, a w przypad-
ku pozostałych zamówień, potwier-
dzeniem zawarcia umowy jest, co naj-
mniej oryginał stosownego dokumentu 
sprzedaży zawierającego szczegółowe 
dane o transakcji.

VI. Realizacja zamówienia na pod-
stawie wybranej oferty

Beneficjent powinien dokonać re-
alizacji zamówienia (zakup, leasing, 
dostawa, usługa, robota budowlana) 
od wykonawcy, którego oferta była naj-
korzystniejsza i zgodnego z treścią tej 
oferty.

Nie jest możliwe dokonywanie 
zmian postanowień zawartej umowy, 
w stosunku do treści oferty, na podsta-
wie której dokonano wyboru wykonaw-
cy, chyba że w zapytaniu ofertowym 
została przewidziana możliwość doko-
nania takiej zmiany oraz zostały okre-
ślone warunki takiej zmiany.

Nie jest możliwe dokonywanie 
zmian w umowie polegających na 
zmniejszeniu zakresu świadczenia wy-
konawcy w stosunku do zobowiązania 
zawartego w ofercie.

Za koszt kwalifikowalny będzie 
mógł zostać uznany jedynie wyda-
tek poniesiony na realizacje zadania 
zgodnie z opisanymi powyżej Zasada-
mi konkurencyjności, w tym zgodnie 
z wybraną ofertą. Każde odstępstwo 
od zasad może wiązać się z negatyw-
nymi konsekwencjami, w tym z odmo-
wą wypłaty części lub całości pomocy 
w stosunku do danego zadania albo 
całej operacji.

VII. Dokumentowanie postępowania 
ofertowego

Przeprowadzenie całego postępo-
wania powinno być prawidłowo udo-
kumentowane, aby potwierdzało speł-
nienie Zasad konkurencyjności i tym 
samym umożliwiło Agencji uznanie wy-

datków związanych z realizacją opera-
cji za kwalifikowalne.

Dla udokumentowania czynności 
związanych z udzieleniem zamówienia 
dopuszczalna jest forma pisemna lub 
elektroniczna (wydruk maila i załączni-
ków wraz z podpisami) lub faks z za-
strzeżeniem, iż umowa z wykonawcą 
robót budowlanych i protokół dla 
każdego postępowania zawsze wy-
magają formy pisemnej.

Wybór przez Beneficjenta najko-
rzystniejszej oferty powinien zostać 
udokumentowany protokołem z prze-
prowadzonego postępowania oferto-
wego. Protokół z przeprowadzonego 
postępowania ofertowego powinien 
zawierać, w szczególności:

1) informację o sposobie upublicz-
nienia zapytania ofertowego przez 
Beneficjenta,

2) datę/daty upublicznienia zapytania 
ofertowego,

3) wykaz ofert, które wpłynęły do Be-
neficjenta w odpowiedzi na zapyta-
nie ofertowe wraz ze wskazaniem 
daty wpłynięcia oferty do Benefi-
cjenta oraz z podaniem tych danych 
z ofert, które stanowią odpowiedź 
na warunki udziału w postępowaniu 
i kryteria oceny ofert. Należy zazna-
czyć, które z ofert podlegały dalszej 
ocenie, a które zostały odrzucone 
i z jakich powodów,

4) informację o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu przez wy-
konawców,

5) informację o braku przesłanek ist-
nienia konfliktu interesów mówią-
cych o powiązaniach osobowych 
lub kapitałowych,

6) informację o wagach punktowych 
lub procentowych, przypisanych 
do poszczególnych kryteriów oce-
ny i sposobie przyznawania punk-
tacji za spełnienie danego kryte-
rium,

7) wskazanie wybranej oferty wraz 
z uzasadnieniem dokonanego wy-
boru,

8) datę sporządzenia protokołu i pod-
pis Beneficjenta lub osoby upraw-
nionej/upoważnionej przez Benefi-
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cjenta do podejmowania czynności 
w jego imieniu;

9) załączniki:
a) potwierdzenie udokumento-

wania publikacji zapytania na 
stronie internetowej, wskazanej 
w komunikacie, a do czasu uru-
chomienia tej strony, kopie za-
pytania ofertowego skierowane 
do potencjalnych wykonawców 
zamówienia wraz z potwierdze-
niem ich wysłania oraz potwier-
dzenie udokumentowania publi-
kacji tego zapytania na stronie 
internetowej Beneficjenta, o ile 
posiada taką stronę,

b) potwierdzenie odpowiedniego 
upublicznienia informacji o mo-
dyfikacji treści zapytania ofer-
towego na stronie internetowej 
a do czasu uruchomienia tej 
strony internetowej wysłania 
informacji o zmianie zapytania 
ofertowego do wszystkich poten-
cjalnych wykonawców, do któ-
rych zapytanie to zostało skie-
rowane oraz upublicznienia tej 
informacji, co najmniej na stronie 
internetowej Beneficjenta, o ile 
posiada taką stronę,

c) oferty złożone w odpowiedzi na 
przesłane przez Beneficjenta za-
pytanie ofertowe,

d) oświadczenie o braku powią-
zań z potencjalnymi oferentami, 
którzy złożyli oferty podpisane 
przez Beneficjenta lub osoby 
upoważnione do zaciągania zo-
bowiązań w imieniu Beneficjenta 
lub osoby wykonujące w imieniu 
Beneficjenta czynności związa-
ne z przygotowaniem i przepro-
wadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy, 

e) potwierdzenie odpowiedniego 
upublicznienia informacji o wy-
niku postępowania na stronie 
internetowej wskazanej w komu-
nikacie a do czasu uruchomienia 
tej strony internetowej - wysłania 
informacji o wyniku postępowa-
nia do wszystkich potencjalnych 

wykonawców, do których zostało 
skierowane zapytanie ofertowe 
oraz upublicznienia tej informa-
cji, co najmniej na stronie inter-
netowej Beneficjenta, o ile po-
siada taką stronę,

f) kopię umowy z wykonawcą lub 
oryginał stosownego dokumen-
tu sprzedaży potwierdzającego 
zawarcie umowy z wykonawcą/
zawarcia zobowiązania,

g) inne dokumenty istotne dla po-
stępowania ofertowego, w szcze-
gólności korespondencję z ofe-
rentami.

Dokumentację z przeprowadzo-
nego postępowania ofertowego Be-
neficjent dostarcza jako załącznik do 
wniosku o płatność. Jeżeli operacja re-
alizowana jest w więcej niż jednym eta-
pie dokumentację dołącza się do tego 
wniosku o płatność, w którym przedsta-
wione są do refundacji koszty wynika-
jące z tego postępowania ofertowego.

Weryfikacja przez ARiMR speł-
nienia warunków konkurencyjności

1) Najwcześniej w dniu zawarcia 
umowy, a jednocześnie nie później 
niż w terminie 4 miesięcy przed 
pierwszym dniem terminu na zło-
żenie wniosku o płatność istnieje 
możliwość złożenia przez Bene-
ficjenta dokumentacji związanej 
z przeprowadzonym postępowa-
niem ofertowym, potwierdzającej 
wybór najkorzystniejszej oferty. Na 
tym etapie istnieje również możli-
wość złożenia umowy z wykonaw-
cą, o ile taka została zawarta.

2) Dokumentacja z przeprowadzo-
nego postępowania ofertowego 
zostanie oceniona przez Agencję 
w terminie 30 dni od dnia jej złoże-
nia przez Beneficjenta.

3) O wyniku oceny dokumentacji 
z przeprowadzonego postępowa-
nia ofertowego Beneficjent zosta-
nie poinformowany pisemnie.

4) Jeżeli przeprowadzone przez Be-
neficjenta postępowanie ofertowe 

zostanie ocenione przez Agencję 
pozytywnie, Beneficjent nie będzie 
zobowiązany do przedstawiania 
wraz z wnioskiem o płatność do-
kumentacji potwierdzającej za-
chowanie konkurencyjnego trybu 
wyboru wykonawców.

5) W przypadku, gdy złożona doku-
mentacja będzie zawierała braki 
lub uchybienia, Agencja poinfor-
muje Beneficjenta o zakresie bra-
ków lub uchybień wraz ze wskaza-
niem, iż w sytuacji zrealizowania 
zadania w ramach, którego koszty 
zostaną przedstawione do refun-
dacji, na podstawie tak przepro-
wadzonego postępowania oferto-
wego, bez usunięcia tych braków 
i uchybień, które go dotyczą, za-
stosowana zostanie kara admi-
nistracyjna, zgodnie z zasadami 
określonymi w załączniku nr 5 do 
umowy. Jednocześnie, Agencja 
poinformuje Beneficjenta o możli-
wości ponownego przeprowadze-
nia postępowania ofertowego i zło-
żenia dokumentacji z ponownie 
przeprowadzonego postępowania 
ofertowego, która go dotyczy wraz 
z wnioskiem o płatność.

6) Ocena postępowań ofertowych bę-
dzie przeprowadzana odrębnie dla 
każdego z postępowań.

7) Zrealizowanie zamówienia nieob-
jętego postępowaniem ofertowym 
określonym w Zasadach konku-
rencyjności (np. dokonanie zakupu 
przed przeprowadzeniem postępo-
wania lub od dostawcy, który nie 
brał udziału w postępowaniu), bę-
dzie skutkowało odmową wypłaty 
pomocy w zakresie danego zamó-
wienia.

Opracowano na bazie: „Poradnik 
dla Beneficjentów dotyczący stosowa-
nia Zasad konkurencyjności wyboru 
wykonawców/dostawców dla zadań 
przewidzianych do wsparcia w ramach 
PROW na lata 2014-2020”

Marian Kulpa
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Stowarzyszenie ARID jest partnerem  w trzech międzynarodowych projektach  w ramach programu Erasmus +. 

Pierwszym projektem jest projekt pt. „SEMA - Zrównoważona przedsiębiorczość 
oparta na wielofunkcyjnym rolnictwie”. Ogólnym celem projektu jest opracowanie 
materiałów w zakresie wiedzy i umiejętności rolników którzy chcą być przedsiębiorczy, 
ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa wielofunkcyjnego.

Kolejnym celem projektu jest przyczynienie się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw rolnych, w celu wzmocnienia 
zrównoważonego rolnictwa oraz przyczynienie się do wzrostu rozwoju regionalnej gospodarki na obszarach wiejskich. Więcej 
o projekcie można przeczytać na stronie www.sema-project.eu.

Kolejnym interesującym projektem jest projekt pt. „BoI – Birth of Ideas”.
Celem projektu jest stworzenie narzędzia do oceny własnych predyspozycji do bycia 
przedsiębiorczym oraz do wzmacniania tych predyspozycji. W tym celu opracowane zostało 
narzędzie do oceny własnych cech przedsiębiorczych.  Narzędzie to wytworzone zostało w ramach 
pierwszego rezultatu intelektualnego projektu – modelu IMCRA skierowanego bezpośrednio do 
mieszkańców obszarów wiejskich, młodzieży oraz rolników. Drugim rezultatem intelektualnym 
będzie stworzenie modelu OMRA ułatwiającego implementację modelu IMCRA przez doradców 

oraz szkoleniowców wśród grup beneficjentów projektu.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www. birth-of-ideas.eu

Rozpoczęty w październiku 2016 roku projekt pt. „DIACEN - Centrum Dialogu - 
Wykorzystanie projektów edukacji więźniów w użyciu dialogu jako przygotowania 
do wolności” jest kontynuacją projektu „CLAP – Convicts Liverty Aid Project” który 

był skierowany do mających w niedługim czasie opuścić zakład karny więźniów oraz pracowników więzień i pracowników 
socjalnych. Projekt ma na celu ułatwienie adaptacji byłego więźnia w warunkach wolności poprzez wykorzystanie metody 
dialogu. Po informację na temat projektu zapraszamy na stronę www.lacjum.org.
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Dnia 1 stycznia 2017 roku weszła 
w życie uchwalona w dniu dnia 16 grud-
nia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) 
znowelizowana ustawa o ochronie przy-
rody. Wprowadziła szereg istotnych 
zmian w przepisach dotyczących wyda-
wania zezwoleń na usunięcie drzew jak 
i krzewów.

Podstawowe zmiany dotyczące 
wycinki drzew i krzewów:

 • zmieniona metoda obliczania 
opłat za usuwane drzewa,

 • obniżenie opłat i kar administra-
cyjnych za usunięcie drzew lub 
krzewów,

 • zróżnicowanie wysokości kary 
w zależności od okoliczności 
sprawy.

1. Zezwolenie na usunięcie drzew 
lub krzewów nie jest wymagane:
 • dla drzew lub krzewów, które 
rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fi-
zycznych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej;

 • na usunięcie drzew których ob-
wód na wysokości 130 cm wy-
nosi do 100 cm dla gatunków 
szybkorosnących, takich jak 
topole, wierzby, kasztanowiec 
zwyczajny, klon jesionolistny, 
klon srebrzysty, robinia akacjo-
wa, platan klonolistny oraz do 
50 cm dla pozostałych gatun-
ków, bez względu na cel usu-
nięcia i formę własności gruntu, 
z którego jest usuwany;

 • przy planowanym wycięciu 
krzewów rosnących w skupisku 
o powierzchni do 25 m2;

 • na wycięcie drzew lub krzewów 
owocowych, chyba, że rosną na 
terenie posesji wpisanej do re-
jestru zabytków lub na terenach 
zieleni;

 • na wycięcie krzewów ozdob-
nych urządzonych pod wzglę-
dem rozmieszczenia i doboru 
gatunków, z wyłączeniem krze-
wów w pasie drogowym drogi 
publicznej, na terenie nierucho-
mości wpisanej do rejestru za-
bytków oraz na terenach zieleni;

2. Drzewa i krzewy powalone lub 
złamane przez wiatr będą mogły 
być usunięte przez właściwe służ-
by lub po oględzinach pracownika 
urzędu gminy. Zezwolenie nie jest 
wymagane dla drzew i krzewów 
usuwanych w ramach akcji ratow-
niczych prowadzonych przez jed-
nostki ochrony przeciwpożarowej 
lub inne służby powołane ustawo-
wo do niesienia pomocy osobom 
w stanie nagłego zagrożenia życia 
lub zdrowia.

3. Drzewa lub krzewy mogą być usu-
wane bez zezwolenia w celu przy-
wrócenia gruntów nieużytkowa-
nych do użytkowania rolniczego.

4. Bez zezwolenia można usunąć 
oraz drzewa i krzewy ozdobne na 
plantacjach towarowych.

5. Bez zezwolenia dopuszczalne jest 
cięcie wszystkich koron drzew do 
30% łącznie lub więcej, jeżeli ma 
na celu:
a) usunięcie gałęzi obumarłych lub 

nadłamanych
b) utrzymywanie uformowanego 

kształtu korony drzewa
6. Usunięcie gałęzi ponad 30% koro-

ny stanowi uszkodzenie drzewa, 
a usunięcie gałęzi ponad 50% ko-
rony w celu innym niż określony 
w punkcie 5 pozycja a) i b) stano-
wi zniszczenie drzewa i podlega 
karze administracyjnej.

7. W ustawie zwiększona została 
ochrona zadrzewień przed niepo-
trzebną wycinką w sytuacji, gdy 

inwestycja nie jest realizowana, 
np. ze względów finansowych. 
Z tego powodu drzewa i krzewy 
mogą być usunięte tylko na dal-
szym etapie przedsięwzięcia, tj., 
gdy inwestor uzyska już pozwole-
nie na budowę lub rozbiórkę.

8. Rada gminy, w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowe-
go, może określić rozszerzony za-
kres wycinki bez pozwolenia. Może 
również wskazać, jakich drzew nie 
można wycinać, na które gatunki 
obowiązują zezwolenia itp. Wśród 
kryteriów wymienionych w ustawie 
są między innymi gatunek, wiek, 
wycinka związana z prowadze-
niem działalności gospodarczej, 
wpis do rejestru zabytków.

9. Zgodnie z ustawą marszałek woje-
wództwa jest organem właściwym 
do wydawania zezwoleń w przy-
padku nieruchomości należących 
do miast na prawach powiatu. 
W ten sposób niezależny organ 
będzie wydawać zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów oraz 
nakładać kary w tym zakresie. 
Opłaty za usunięcie drzew lub 

krzewów.
1. Wprowadzony został nowy spo-

sób obliczania wysokości opłaty 
za usunięcie drzew lub krzewów. 
Opłatę za usuniecie drzewa usta-
la się mnożąc liczbę centymetrów 
obwodu pnia drzewa mierzonego 
na wysokości 130 cm i stawkę 
opłaty. Opłatę za usunięcie krze-
wu ustala się mnożąc liczbę me-
trów kwadratowych powierzchni 
gruntu pokry tej usuwanymi krze-
wami i stawkę opłaty.

2. Stawki opłat za usuwanie drzew nie 
mogą przekraczać 500 zł za 1 cm 
obwodu pnia, natomiast stawki 
opłat za usuwanie krzewów nie 

Zmiany przepisów dotyczące wycinki 
drzew i krzewów - nowelizacja ustawy 

o ochronie przyrody
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mogą przekraczać 200 zł/m2.
3. W razie nieterminowego uiszcze-

nia opłaty pobiera się odsetki za 
zwłokę w wysokości odsetek po-
bieranych za nieterminowe regu-
lowanie zobowiązań podatkowych 
a opłaty nieuregulowane podle-
gają wraz z odsetkami za zwło-
kę przymusowemu ściągnięciu 
w trybie określonym w przepisach 
o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.

4. Na wniosek, złożony w terminie 14 
dni od dnia, w którym zezwolenie 
na usunięcie drzewa lub krzewu 
albo decyzja stały się ostateczne, 
opłatę można rozłożyć na raty lub 
przesunąć termin jej płatności na 
okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli 
przemawia za tym sytuacja mate-
rialna wnioskodawcy.

5. Rada gminy otrzymała kompeten-
cje do obniżenia stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów. Może 
to uczynić jednolicie dla wszyst-
kich drzew lub krzewów albo róż-
nicując je ze względu na: rodzaj 
lub gatunek, a także obwód pnia 
lub powierzchnię krzewów.

6. W przypadku, gdy rada gminy nie 
określi wysokości stawek opłat, 
do ustalania opłaty za usunięcie 
drzewa lub krzewu stosuje się 
maksymalne stawki, o których 
mowa w pkt. 2.

7. Stawki opłat za usuwanie drzew 
i krzewów, podlegają z dniem 
1 stycznia każdego roku walory-
zacji o progno zowany średnio-
roczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych przyjęty 
w ustawie budżetowej. 

8. Z podaniem o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew lub krzewów 
może wystąpić wyłącznie posia-
dacz gruntu, na którym one rosną. 
Jeżeli posiadacz nieruchomości 
nie jest właścicielem lub wieczy-
stym użytkownikiem gruntu, na 
którym rosną drzewa lub krzewy 
do zamierzonego usunięcia, do 
podania dołącza zgodę właścicie-
la tego gruntu. 

Kary w zakresie ochrony za-
drzewień

1. Administracyjną karę pieniężną 
nakłada się za:
 •  usunięcie drzewa lub krzewu 
bez wymaganego zezwolenia;

 •  usunięcie drzewa lub krzewu 
bez zgody posiadacza nieru-
chomości;

 •  zniszczenie drzewa lub krzewu;
 •  uszkodzenie drzewa spowo-
dowane wykonywaniem prac 
w obrębie korony drzewa.

2. Karę pieniężną, ustala się w wy-
sokości dwukrotnej opłaty za 
usunięcie drzewa lub krzewu, 
w przypadku, w którym usunięcie 
drzewa lub krzewu jest zwolnione 
z obowiązku uiszczenia opłaty. 
Administracyjną karę pieniężną 
ustala się w wysokości takiej opła-
ty, która byłaby ponoszona gdyby 
takiego zwolnienia nie było.

3. Administracyjną karę pieniężną, 
za uszkodzenie drzewa spowodo-
wane wykonywaniem prac w ob-
rębie korony, ustala się w wyso-
kości opłaty za usunięcie drzewa, 
pomnożonej przez 0,6.

4. Uiszczenie kary następuje w ter-
minie 14 dni od dnia, w którym de-
cyzja w sprawie wymierzenia kary 
stała się ostateczna.

5. Na wniosek, złożony w terminie 
14 dni od dnia, w którym decy-
zja o wymierzeniu kary, stała się 
ostateczna, lub od dnia, w którym 
upłynął termin, na który odroczo-
no uiszczenie kary, można rozło-
żyć karę na raty na okres nie dłuż-
szy niż 5 lat.

6. Jeżeli ustalenie obwodu lub ga-
tunku usuniętego lub zniszczo-
nego drzewa jest niemożliwe 
z powodu wykarczowania pnia 
i braku kłody, dane do wyliczenia 
administracyjnej kary pieniężnej 
ustala się na podstawie informacji 
zebranych w toku postępowania 
administracyjnego, powiększając 
ją o 50%.

7. Jeżeli ustalenie obwodu usunięte-
go lub zniszczonego drzewa jest 

niemożliwe z powodu braku kłody, 
obwód do wyliczenia kary pie-
niężnej ustala się, przyjmując naj-
mniejszą średnicę pnia i pomniej-
szając wyliczony obwód o 10%.

8. W przypadku usunięcia drzewa 
lub krzewu obumarłego albo nie-
rokującego szansy na przeżycie, 
złomu lub wywrotu, wysokość ad-
ministracyjnej kary pieniężnej ob-
niża się o 50%.

9. Wprowadzono możliwość obni-
żenia wymierzonej kary o 50% 
osobom fizycznym, które na cele 
niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej usunęły 
lub zniszczyły drzewo lub krzew, 
albo uszkodziły drzewo, w przy-
padku gdy osoby te nie są w sta-
nie uiścić kary w pełnej wysokości 
bez znacznego uszczerbku utrzy-
mania koniecznego dla siebie i ro-
dziny, jeżeli dochód miesięczny 
na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 50% 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w danym roku.

10. Nie będą już badane sprawy o na-
łożenie kary za nielegalne usunię-
cie drzewa, jeśli od popełnienia 
czynu minęło 5 lat, ze względu na 
ich przedawnienie;

11. Wpływy z opłat i kar za usunięcie 
drzew i krzewów zostały odpo-
wiednio przekierowane do bu-
dżetu powiatu w przypadku nie-
ruchomości należących do gminy, 
do Wojewódzkiego i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w przypadku 
miast na prawach powiatu.
Przeciwnicy kolejnych zmian do-

tyczących wycinki drzew i krzewów 
zwracają uwagę, że w tej chwili nikt nie 
będzie w stanie zmusić osób fizycz-
nych, które nie będą musiały posiadać 
zezwoleń do wykonania nasadzeń za-
stępczych. Utracone zostaną możliwo-
ści ewidencji wycinanych drzew.

Prawdopodobne firmy lub dewelo-
perzy kupujący ziemię od osób fizycz-
nych będą wywierali presję, aby przed 
sprzedażą grunty zostały wcześniej 
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wykarczowane szczególnie ze star-
szych drzew.

Jedyna nadzieja to rozsądek sa-
morządów, które mając znaczne upraw-
nienia mogą zapobiec niekontrolowanej 

wycince drzew i krzewów mając na 
względzie atrakcyjność miejscowego 
krajobrazu jak i fakt, że drzewa to fabry-
ki tlenu pochłaniacze dwutlenku węgla, 
i nawilżacze powietrza. Istnieje również 

prawdopodobieństwo, że pojawią się 
spory dotyczące wycinki drzew lub krze-
wów bez zgody właścicieli gruntów.

Bogdan Pobereżnik
Źródło: Ustawa o ochronie przyrody

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

W Europie połowę przyrody kon-
tynentu stanowią tereny użytkowane 
rolniczo. Na terenach tych została wy-
tworzona silna sieć wzajemnie powią-
zanych organizmów. 150 gatunków 
ptaków jest ściśle związanych ze śro-
dowiskiem rolniczym. Od lat 70 tych 
obserwowany jest drastyczny spadek 
liczebności ptaków. Mozaika niewiel-
kich pól z różnorodnymi uprawami, 
rozdzielonych miedzami, drogami po-
lnymi, pasami krzewów, zadrzewień 
śródpolnych zamieniane są w wielko-
obszarowe połacie monokultur. Spada 
ilość ptaków, ssaków i owadów związa-
nych ze środowiskiem rolniczym. Aby 
zapobiec degradacji środowiska rolni-
czego wprowadzono obowiązkowe dla 
wszystkich rolników praktyki korzystne 
dla klimatu i środowiska tzw. płatność 
na zazielenienie. Do praktyk tych zali-
czamy: 

 • Dywersyfikacja upraw dotyczy 
rolników posiadających powyżej 
10 ha gruntów ornych. Produ-
cenci prowadzący działalność 
na powierzchni pomiędzy 10-30 
ha muszą deklarować uprawę, 
co najmniej 2 różnych gatun-
ków, a powierzchnia uprawy 
głównej nie może przekraczać 
75% gruntów ornych. Producen-
ci posiadający powyżej 30 ha 
gruntów ornych zobowiązani są 
prowadzić, co najmniej 3 różne 
uprawy, przy czym uprawa głów-
na nie może zajmować więcej 
niż 75% gruntów ornych, a dwie 
uprawy główne łącznie nie mogą 
zajmować więcej niż 95% grun-
tów ornych,

 • Trwałe użytki zielone położone 
na obszarach Natura 2000 ob-
jęte są całkowitym zakazem ich 
przekształcania, w tym zaory-
wania, gdyż są to trwałe użytki 
zielone cenne przyrodniczo. Na 
trwałych użytkach zielonych, 
które nie są cenne przyrodniczo 
wówczas obowiązuje zakaz ich 
przekształcania, w tym zaory-
wania, ale tylko wówczas, gdy 
stosunek trwałych użytków zie-
lonych do wszystkich użytków 
rolnych w danym roku dla całego 
kraju zmniejszy się o więcej niż 
5% do wskaźnika referencyjne-
go, ustalonego w roku 2015,

 • Obszary proekologiczne obowią-
zuje producentów posiadających 
więcej niż 15 ha gruntów ornych. 
Rolnik musi przeznaczyć, co naj-
mniej 5% gruntów ornych w go-
spodarstwie na obszary proeko-
logiczne.

Do obszarów ekologicznych zali-
czamy:

 • EFA 1. GRUNTY UGOROWANE, 
czyli takie powierzchnie na których 
w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 
nie jest prowadzona żadna uprawa 
i są utrzymywane w dobrej kulturze 
rolnej. 1 ha ugoru =1 ha obszaru 
ekologicznego,

 • EFA 2. ŻYWOPŁOTY I PASY ZA-
DRZEWIEŃ o szerokości maksy-
malnie 10 metrów. 1 metr żywo-
płotu lub pasu zadrzewień = 10 m 
obszaru proekologicznego,

 • EFA 3. DRZEWA WOLNO STO-
JĄCE o średnicy korony to, co 
najmniej 4 m. 1 drzewo =10 m2 ob-

szaru proekologicznego,
 • EFA 4. ZADRZEWIENIA LINIO-
WE obejmują drzewa o średnicy 
korony min. 4 metrów i rozstawie 
nie większej niż 5 metrów. 1 metr 
zadrzewienia liniowego = 10 m2 
obszaru proekologicznego,

 • EFA 5. ZADRZEWIENIA GRUPO-
WE stanowią kępy drzew oraz za-
gajniki śródpolne o maksymalnej 
powierzchni 0,3 ha 1 m2 zadrze-
wienia grupowego = 10 m2 obszaru 
proekologicznego,

 • EFA 6. MIEDZE ŚRÓDPOLNE są 
to powierzchnie o szerokości od 
1-20 m wyłączone z produkcji rolni-
czej 1 metr bieżący miedzy = 9 m2 
obszaru proekologicznego,

 • EFA 7. OCZKA WODNE o mak-
symalnej powierzchni 0,1 ha (po-
wierzchnia liczona włącznie z roślin-
nością nadbrzeżną do 10 metrów 
szerokości) 1 m2 oczka = 1,5 m2 
obszaru proekologicznego,

 • EFA 8. ROWY O MAKSYMALNEJ 
SZEROKOŚCI 6 m obejmują cieki 
wodne z wyłączeniem wybetono-
wanych kanałów 1 metr bieżący 
rowu = 6 m2 obszaru proekologicz-
nego,

 • EFA 9. STREFY BUFOROWE 
PASY gruntu przylegające do grun-
tów ornych o szerokości 5, 10 lub 
20 metrów (zgodnie z ustawą o sto-
sowaniu nawozów wzdłuż cieków 
wodnych)lub inne strefy buforowe 
o szerokości o 1-10 metrów na któ-
rych nie jest prowadzona produk-
cja rolnicza. Możliwy jest na nich 
wypas i koszenie, pod warunkiem, 
że strefę będzie można odróżnić od 

ZAZIELENIENIE
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Pszczoły wylatują na pierwszy ob-
lot oczyszczający w celu opróżnienia 
jelita. Oblot następuje przy temp +80C. 
Pierwszym i najważniejszym zadaniem 
pszczelarza jest jak najszybsze dostar-
czenie do pasieki dużej ilości czystej, 
świeżej wody tak aby pszczoły mogły ją 
znosić do ula po zakończonym oblocie. 
Drugą czynnością pszczelarza jeszcze 
przed oblotem jest usunięcie osypu zi-
mowego, odblokowanie wylotów oraz 
maksymalne poszerzenie otworu wlo-
towego. Należy przy tym wyjąć wszyst-
kie wkładki zwężające i usunąć kratki 
metalowe przeciw gryzoniom. Następ-
ną ważną rzeczą są obserwacje. Jeżeli 
pszczoły zachowują się nerwowo, ner-
wowo latają wokół ula, są agresywne, 
słychać głośne, nierównomierne „brzę-
czenie”, może to oznaczać utratę mat-

ki. W tym przypadku należy połączyć 
rodzinę z inną bądź dodać rodzinie 
nową, zakupioną matkę. Pamiętajmy, 
że ul można tylko otworzyć a całości, 
kiedy temperatura powietrza w cieniu 
przekracza +150C. Otwarcie ula w niż-
szej temperaturze może doprowadzić 
do wychłodzenie gniazda, zaziębienia 
czerwiu a w najgorszym wypadku do 
zamarcia całego roju. 

Do głównych czynności przeglądu 
wiosennego zaliczamy:

 • Sprawdzenie ilości pokarmu i ewen-
tualnie uzupełnienie zapasów

 • Określenie liczebności i siły rodziny
 • Ocenienie jakości plastrów i w ra-
zie konieczności ich wymiana

 • Sprawdzenie stanu czerwiu
 • Podjęcie decyzji o poszerzeniu lub 
zmniejszeniu gniazda

 • Określenie zagrożenia warrozą 
i podjęcie odpowiednich zabiegów

 • Ogólne sprawdzenie stanu i zdro-
wia rodziny

 • Zidentyfikowanie możliwych cho-
rób i odpowiednie zabiegi

 • Oczyszczenie dennic i ścian
 • Ocieplenie gniazda

Ilość pokarmu zależy od rodzaju 
ula, musi być min. 5kg. Jednak, jeśli 
jest mniej niż 3 - 4 plastry, należy do-
łożyć ramki z gotowym zasklepionym 
pokarmem, bądź podkarmić pszczo-
ły. Najlepszym rozwiązaniem będzie 
podanie ciasta miodowo-pyłkowo-
-cukrowego. Jeśli widzimy spadające 
z pomostu pszczoły, wolno chodzące 
i słabe owady na plastrze oznacza 
to początek śmierci głodowej. W tym 
wypadku należy przeprowadzić szyb-

GŁÓWNE ZADANIA
PSZCZELARZA NA PRZEDWIOŚNIU

przyległych użytków rolnych 1 metr 
bieżący pasów = 9 m2 obszaru pro-
ekologicznego,

 • EFA 10. PASY GRUNTÓW WZDŁUŻ 
OBRZEŻY LASÓW o szerokości 
od 1-10 m wyłączonych z produkcji 
rolnej 1 metr bieżący pasów = 9 m2 
obszaru proekologicznego,

 • EFA 11. PASY GRUNTÓW WZDŁUŻ 
OBRZEŻY LASÓW o szerokości 
od 1-10 m z produkcja rolną 1 metr 
bieżący pasów = 1,8 m2 obszaru 
proekologicznego,

 • EFA 12.ZAGAJNIKI O KRÓTKIEJ 
ROTACJI obejmujący wierzbę (Sa-
lix sp.) z wyjątkiem wierzby wyko-
rzystywanej do wyplatania i topolę 
(Populus sp.), które są zbierane 
maksymalnie, co 6 lat, oraz brzo-
zę (Betula sp.), które są zbierane 
maksymalnie co 8 lat. 1 m2 zagaj-
nika = 0,3 m2 obszaru proekolo-
gicznego,

 • EFA 13.OBSZATY ZALESIONE 
w ramach programu zalesienia 
PROW 2007-2013 lub PROW 
2014- 2012 1 m2 lasu = 1 m2 ob-

szaru proekologicznego,
 • EFA 14 a MIĘDZYPLONY ŚCIER-
NISKOWE, czyli jare, należy wy-
siać od 1 lipca do dnia 20 sierpnia 
i utrzymany musi być na polu - co 
najmniej do dnia 1 października. 
Bardzo ważnym kryterium jest 
siew tych międzyplonów, jako mie-
szanki utworzone, z co najmniej 
2 gatunków roślin z następujących 
grup roślin uprawnych: zbóż, ole-
istych, pastewnych, bobowatych 
drobnonasiennych, bobowatych 
grubonasiennych oraz miododaj-
nych. Udział głównego składnika 
w mieszance nie może przekra-
czać 80% Mieszanki złożone z sa-
mych gatunków zbóż nie są uzna-
wane za obszar proekologiczny. 
1m2 międzyplonu = 0,3 m2 obszaru 
proekologicznego,

 • EFA 14 b. MIĘDZYPLONY OZIME 
wysiewane od 1 lipca do 1 paź-
dziernika i utrzymywane w gruncie 
do 14 lutego następnego roku. 1m2 
międzyplonu = 0,3 m2 obszaru pro-
ekologicznego,

 • EFA 14 c. WSIEWKI TRAW wysie-
wane w plon główny 1m2 wsiewki 
traw = 0,3 m2 obszaru proekolo-
gicznego,

 • EFA 15 UPRAWY WIĄŻĄCE 
AZOT uprawiane w plonie głów-
nym, tj. bób, bobik, ciecierzyca, fa-
sola zwykła, fasola wielokwiatowa, 
groch siewny, groch siewny cukro-
wy, soczewica jadalna, soja zwy-
czajna, łubin biały, łubin wąskolist-
ny, łubin żółty, peluszka, seradela 
uprawna, wyka siewna, koniczyna 
czerwona, koniczyna biała, koni-
czyna białoróżowa, koniczyna per-
ska, koniczyna krwistoczerwona, 
komonica zwyczajna, esparceta 
siewna, lucerna siewna, lucerna 
mieszańcowa, lucerna chmielowa, 
lędźwian, wyka kosmata, nostrzyk. 
1ha2 uprawy = 0,7 m2 obszaru pro-
ekologicznego.

Źródło: „Zazielenienie. Rolniku! Sprawdź, co 
to dla Ciebie oznacza”, broszura ARiMR. Warsza-
wa, 2016., „Greening, tak zrobisz to najlepiej”, do-
datek specjalny Top Agrar Polska, 2015 r.

Maria Stawiarz
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kie podkarmianie awaryjne. Należy 
skropić pszczoły siedzące na pla-
strach syropem cukrowym w proporcji 
1 kg: 1 litr. Jeśli jest mało czerwiu lub 
całkowity jego brak, należy połączyć 
rodzinę bądź wymienić matkę. Jeśli 
chodzi o warrozę to należy w marcu 
i w kwietniu zaaplikować 2 razy apiwa-
rol. Potem nie wolno stosować ciężkiej 
chemii, ponieważ substancje aktywne 
wchłaniają się do miodu, który my po-
tem odwirujemy i zjemy. Wiosną należy 

zwężyć gniazda tak jak na jesieni, nie 
wolno ochładzać pszczół. Dokładamy 
ocieplenie na górę. Dopiero później 
maj/czerwiec wolno poszerzać gniaz-
do węzą w celu: zmniejszenia nastroju 
rojowego oraz zapewnienia miejsca na 
stale napływający pokarm. Jeśli w ulu 
są niepokojące objawy należy je do-
brać do opisu poszczególnych, możli-
wych chorób, które są podane w litera-
turze. Następnie określić i podjąć od-
powiednie leczenie. W zależności od 

typu ula, można wymienić dennicę, 
jeśli jest ona brudna, zanieczyszczona 
i zapleśniała na nową. W celu stymula-
cji i przyspieszenia rozwoju wiosenne-
go pszczelarze podają wyżej opisane 
ciasto miodowo - pyłkowo - cukrowe, 
często też odsklepiają zimowy pokarm, 
który robotnice przenoszą nad czerw.

źródło informacji: Internet
Agata Koza

Jedną z przyczyn zaintereso-
wania się zapomnianymi gatunkami 
i starymi odmianami roślin uprawnych 
jest zmniejszenie różnorodności biolo-
gicznej typowe dla procesów cywiliza-
cyjnych. Należą do nich m.in. zmiany 
sposobu użytkowania ziemi, zarówno 
intensyfikacja rolnictwa - wprowadzanie 
monokultur, niekorzystne następstwo 
roślin, likwidacja mozaiki upraw, prze-
kształcanie trwałych użytków zielonych, 
zwiększanie nawożenia, jak i wypada-
nie z użytkowania rolniczego gruntów 
o niskiej przydatności rolniczej. Stare 
odmiany i gatunki roślin użytkowane 
dawniej przez człowieka giną bezpow-
rotnie, a ich miejsce zajmują nowe chęt-
niej uprawiane ze względu na większą 
wydajność. Ochrona starych odmian ro-
ślin pozwala na zachowanie szerokiego 
materiału wyjściowego do hodowli roślin 
w przyszłości, zwiększa liczbę odmian 
dostępnych na rynku, daje możliwość 
wyboru tych, które są najlepiej dosto-
sowane do potrzeb lokalnych, przynosi 
również korzyści ekonomiczne.

Działanie rolnośrodowiskowo - kli-
matyczne ukierunkowane jest między 
innymi na ochronę zagrożonych zaso-
bów genetycznych roślin uprawnych.

Celem pakietu 6. Zachowanie za-
grożonych zasobów genetycznych ro-
ślin w rolnictwie jest zachowanie giną-
cych i cennych odmian, gatunków, eko-
typów roślin uprawnych, wytwarzanie 
nasion gatunków zagrożonych erozją 

genetyczną spełniających minimalne 
wymagania jakościowe oraz uprawa 
i produkcja materiału siewnego odmian 
regionalnych i amatorskich zarejestro-
wanych w Krajowym Rejestrze.

Pakiet może być realizowany 
w dwóch wariantach:

 • 6.1 Zachowanie zagrożonych za-
sobów genetycznych roślin w rol-
nictwie - w przypadku uprawy 6.2 
Zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych roślin w rolnictwie - 
w przypadku wytwarzania nasion 
lub materiału siewnego.

 • Rolnik realizuje wybrany wariant 
poprzez uprawę w gospodarstwie 
odmian regionalnych, amatorskich 
lub gatunków zagrożonych erozją 
genetyczną przez okres 5 lat w za-
mian, za co otrzymuje płatność, któ-
ra w przypadku uprawy towarowej 
wynosi 750 zł/ha, zaś w przypadku 
wytwarzania nasion - 1000 zł/ha.
Do gatunków zagrożonych erozją 

genetyczną zgodnie z rozporządze-
niem zostały zakwalifikowane następu-
jące rośliny:

Zboża:
 9 pszenica płaskurka,
 9 pszenica samopsza,
 9 żyto krzyc.

Pozostałe gatunki:
 9 lnianka siewna (lnicznik siewny),
 9 nostrzyk biały,
 9 lędźwian siewny,
 9 soczewica jadalna,

 9 pasternak zwyczajny,
 9 przelot pospolity,
 9 gryka zwyczajna.

W Krajowym Rejestrze w 2016 
roku nie było wpisanej żadnej odmiany 
regionalnej i amatorskiej, dlatego rol-
nicy, którzy rozpoczęli realizację Dzia-
łania rolnośrodowiskowo-klimatycz-
nego w tym pakiecie wybierali gatunki 
z w/w wykazu. Maksymalna powierzch-
nia uprawy towarowej w ramach tego 
pakietu wynosi 5 ha dla każdego wy-
branego gatunku lub odmiany. 

Rolnik deklarujący swój udział 
w pakiecie ma obowiązek posiadania 
planu działalności rolnośrodowisko-
wej, prowadzenia rejestru działalności 
rolnośrodowiskowej, zachowania wy-
stępujących w gospodarstwie trwałych 
użytków zielonych oraz elementów 
krajobrazu rolniczego nieużytkowane-
go rolniczo, jak również przestrzega 
wymogów wynikających z realizowa-
nego pakietu. W powiecie tarnowskim 
2 rolników podjęło decyzję o realizacji 
zobowiązania w ramach wariantu 6.1 
z uprawą gryki zwyczajnej.

Realizując ten pakiet w gospodar-
stwie gdzie obowiązuje dywersyfika-
cja upraw można poprawić strukturę 
upraw, jak również otrzymywać dodat-
kowe korzyści finansowe z realizowa-
nego pakietu Działania rolnośrodowi-
skowo - klimatycznego.

Barbara Pinczer
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Trudno o bardziej popularne tej 
zimy słowo powtarzane w mediach za-
równo ogólnopolskich jak i lokalnych 
- smog. Słowo to powstało w 1905 r. 
w języku angielskim ze złożenia dwóch 
słów: smoke (dym) i fog (mgła). 

Jest to nienaturalne zjawisko at-
mosferyczne polegające na współwy-
stępowaniu zanieczyszczenia powie-
trza wskutek działalności człowieka 
oraz niekorzystnych zjawisk natural-
nych: znacznego zamglenia i bez-
wietrznej pogody. W skład smogu 
wchodzi wiele substancji chemicznych 
powstających podczas spalania paliw 
stałych z których najbardziej niebez-
pieczne są;

1. Benz(a)piren to rakotwórczy i muta-
genny związek chemiczny będący 
przedstawicielem wielopierścienio-
wych węglowodorów aromatycz-
nych (WWA). Głównym źródłem tej 
substancji jest spalanie paliw sta-
łych w niskiej temperaturze - a więc 
węgla i drewna w domowych insta-
lacjach grzewczych. Dopuszczal-
ny średnioroczny poziom B(a)P to 
1 ng/m3.

2. Pył zawieszony PM 10, składający 
się z mieszaniny cząstek zawie-
szonych w powietrzu, będących 
zlepkiem różnych substancji. Pył 
zawieszony może zawierać sub-
stancje toksyczne takie jak wielo-
pierścieniowe węglowodory aro-
matyczne (np. rakotwórczy ben-
zo[a]piren), siarka, ołów, metale 
ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył 
PM 10 to cząstki o średnicy mniej-
szej niż 10 mikrometrów (ok. jednej 
piątej grubości ludzkiego włosa), 
które mogą docierać do górnych 
dróg oddechowych i płuc.

3. Pył zawieszony PM 2,5 to bardzo 
drobne cząstki o składzie podob-

nym jak PM 10, o średnicy mniejszej 
niż 2,5 mikrometra, które mogą do-
cierać do górnych dróg oddecho-
wych, płuc oraz przenikać do krwi. 
Poziom dopuszczalny dla stężenia 
średniorocznego dla pyłu PM 2,5 
wynosi 25 µg/m3. Pył zawieszony 
PM 2,5 może wywołać astmę oraz 
jej napady, a także powodować za-
ostrzenie przewlekłego zapalenia 
oskrzeli, niewydolność oddechową 
lub paraliż układu krwionośnego. 
Smog powoduje także zmniejszenie 
masy urodzeniowej płodu, zwiększa 
zapadalność na nowotwory oraz 
przewlekłą obturacyjną chorobę 
płuc. Analizy lekarzy potwierdzają, 
że czterokrotnie wzrasta ryzyko za-
chorowania na astmę, a zanieczysz-
czone nim powietrze opóźnia rozwój 
intelektualny dzieci, powoduje pro-
blemy z pamięcią i koncentracją 
oraz częstsze depresje. 
Biorąc pod uwagę normy zanie-

czyszczeń Polska znajduje się w nie-
chlubnej czołówce. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia powietrze o najwięk-
szym stężeniu pyłu PM 2.5 znajduje się 
w Polsce, a zwłaszcza na południu nasze-
go kraju. Najbardziej zanieczyszczonymi 
miastami są kolejno: Żywiec, Pszczyna, 
Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Su-
cha Beskidzka, Kraków, Skawina, Nowy 
Targ i Nowy Sącz. Powodem powstawa-
nia i utrzymywania się smogu w atmosfe-
rze jest tzw. niska emisja, czyli znaczne 
nagromadzenie domów opalanych pali-
wem stałym (węglem) o kominach o wy-
sokości do 40 metrów nad poziom gruntu, 
oraz niekorzystne ukształtowanie terenu 
(niecka). W styczniu 2017 r. niektórych 
wymienionych miejscowościach normy 
zanieczyszczeń przekroczone zostały 
nawet o 3 000%! Jakość powietrza, któ-
rym oddychamy jest na bieżąco mo-

nitorowana w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska (PMŚ), które-
go program jest opracowywany przez 
Głównego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska i zatwierdzany przez Ministra 
Środowiska. Dane odnośnie jakości 
powietrza udostępniane są na stro-
nie Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska www.powietrze.gios.gov.
pl również w formie map, co daje naj-
bardziej przejrzysty obraz jakości po-
wietrza w naszym kraju. W ciągu ostat-
nich 2 lat GIOŚ zainstalował ponad 
630 nowych urządzeń pomiarowych, 
dzięki czemu zwiększono dokładność 
monitoringu powietrza. Dane odnośnie 
wysokości zanieczyszczeń pyłem PM 
10, PM 2,5, dwutlenkiem siarki (SO2), 
tlenkiem węgla (CO), czy ozonem (O3) 
przedstawiane są jako: bardzo dobre, 
dobre, umiarkowane, dostateczne, złe 
i bardzo złe, co daje obraz jakości po-
wietrza. 

Przykładowo ocena „dostateczna” 
oznacza, że długie przebywanie na 
otwartym powietrzu połączone z wysił-
kiem fizycznym może mieć niekorzyst-
ne skutki zdrowotne.

Receptą na poprawę jakości po-
wietrza w naszym kraju wydaje się być 
zakaz sprzedaży starych pieców i jed-
noczesne wprowadzenie systemu do-
finansowań do kupna nowoczesnych 
(niektóre samorządy już same wpro-
wadziły takie rozwiązania), a także 
wsparcie energetyki odnawialnej czy 
geotermii. Ważne wydają się też zmia-
ny dotyczące sprzedaży odpowiedniej 
jakości paliw stałych właścicielom do-
mów jednorodzinnych. Trwają prace 
legislacyjne nad nową ustawą o moni-
torowaniu i kontrolowaniu jakości pa-
liw. Przygotowywany akt prawny ma 
również określić, jakie rodzaje węgla 
kamiennego mają być wyłączone ze 
sprzedaży detalicznej.

Ważne jest żeby świadomość za-
grożenia dotarła do jak największej 
grupy odbiorców, gdyż smog dotyczy 
nas wszystkich.

Józef Walkosz 
Źródło: internet

SMOG
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AGROTURYSTYKA

Tak w dwóch słowach można opi-
sać Muszynę, jeden z najbardziej dy-
namicznie rozwijających się w ostat-
nich latach kurortów uzdrowiskowych 
w Polsce. To malownicze miejsce po-
łożone na południu kraju przy granicy 
ze Słowacją, ma ponad 725 lat historii 
i tradycji. Kraina pięknych krajobra-
zów, niebywałych atrakcji oraz obszar 
posiadający wiele interesujących za-
bytków. Ziemia Muszyńska do dziś 
kryje w sobie tajemnice z przeszłości. 
Świadczą o tym pozostałości dawnego 
Państwa Muszyńskiego istniejącego 
w latach 1391-1781. Baśnie, legendy 
o zamierzchłych czasach, opowieści 
o zbójnikach, tajemniczych lochach 
i niezmierzonych skarbach ukrytych 
w różnych miejscach Muszyny towa-
rzyszą od wieków mieszkańcom i przy-
jezdnym.

Muszyna słynie ze znakomitych 
wód mineralnych wykorzystywanych już 
w XVIII w. Każdy kuracjusz czy strudzo-
ny podróżnik bezpłatnie i do woli może 
się w nich rozsmakować. Tutejsze wody 
zachwycają bogactwem smaku, ilością 
cennych pierwiastków i minerałów. Mu-
szyna posiada liczne walory przyrodni-
cze, na szczególną uwagę zasługują 
rezerwaty: Hajnik, Żebracze, Uroczy-
sko czy las lipowy Obrożyska, pomniki 
przyrody: Czarna Młaka - górski staw 
w środku lasu, czy mofeta - miejsce 
zimnej ekshalacji wulkanicznej złożonej 
głównie z dwutlenku węgla.

W Muszynie po blisko dwóch wie-
kach przetrwał zwyczaj zakładania 
ogrodów. Początkiem XXI w. powstały 

tu Ogrody Sensoryczne, Magiczne i Bi-
blijne. Stanowią rozpoznawalny znak 
Muszyny-Miasta Ogrodów i są niemałą 
atrakcją regionu, bardzo licznie odwie-
dzaną przez turystów. Ogrody senso-
ryczne podzielone są na siedem stref: 
Strefa zdrowia, Strefa zapachu, Strefa 
dźwięku, Strefa zapachowo-dotykowa, 
Strefa smaku, Strefa wzroku, Strefa 
Afrodyty. Magiczne ogrody przypomi-
nają ogrody greckie lub rzymskie, na 
powierzchni 27 tys. m2 usytuowanych 
jest 10 figur z piaskowca przedstawia-

Miasto Ogrodów
jących muzy, bogów greckich, a także 
cztery pory roku. Ogrody Biblijne uka-
zują sceny zawarte w Starym i Nowym 
Testamencie, w ogrodach można spo-
tkać kompozycje roślin znanych z kart 
Biblii oraz występujących w Jerozoli-
mie lub Palestynie. 

Walory lecznicze kontaktów z na-
turą wysoko cenił już Hipokrates uwa-
żany za ojca medycyny. Według niego 
lekarz leczy, natura uzdrawia.

Danuta Ciołka
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Historyczno-kulturowo-przyrodni-
czy szlak wokół Tatr to zakrojone na 
wielką skalę transgraniczne przedsię-
wzięcie, będące efektem zainicjowanej 
przez Euroregion „Tatry” w 2004 roku 
wieloletniej współpracy polskich i sło-
wackich samorządów przygranicznych.

Kompletny projekt zakłada realiza-
cję liczącej ponad 250 km pętli wokół 
Tatr z trasami rowerowymi, narciarski-
mi, edukacyjnymi i biegowymi.

Jego przewodnią ideą jest udo-
stępnienie niepowtarzalnych miejsc 
i lokalnych wartości o walorach krajo-
brazowych, kulturowych, historycznych 
i przyrodniczych po obu stronach gra-
nicy, których dostępność aktualnie jest 
ograniczona lub znikoma.

Przebieg szlaku po stronie polskiej 
wyznaczają, poczynając od Nowego 
Targu przez Czarny Dunajec - Podczer-
wone - Chochołów (w kierunku zachod-
nim) oraz Gronków - Dębno - Czorsztyn 
- Sromowce Niżne (w kierunku wschod-
nim). Część słowacką stanowi pętla 
łącząca punkty przekroczenia granicy 
polskiej poprzez miejscowości: Trsty-
na - Dolny Kubin - Liptovsky Mikulaś 
- Styrbske Pleso - Poprad - Keźmarok 
- Stara Lubovńa - Spiśska Stara Ves. 
Od głównego szlaku będą mogły być 
tworzone pętle boczne przeznaczone 
dla turystów zainteresowanych pogłę-

bieniem wiedzy o lokalnych atrakcjach 
np. trasy: wokół Jeziora Czorsztyńskie-
go, unikatowych torfowisk, drewnianej 
architektury, zamków i warowni itp.

Ponadto trasa Szlaku wokół Tatr 
służy uprawianiu turystyki aktywnej, 
przyjaznej dla środowiska i promuje 
zdrowe spędzanie wolnego czasu, jako 
alternatywę dla zmotoryzowanych form 
zwiedzania i podróżowania.

W ramach I etapu tego projek-
tu w latach 2014 i 2015 roku powsta-
ło 93,12 km tras rowerowych z na-
wierzchnią asfaltową lub szutrową 
biegnących przez tereny o wysokich 
walorach przyrodniczych, kulturowych 
i historycznych, w tym 35 km nieprze-
rwanego transgranicznego odcinka 
prowadzącego od Nowego Targu trasą 
dawnej linii kolejowej do granicy sło-
wackiej w Suchej Horze i dalej do mia-
sta Trstena, a także odcinki na Słowac-
kim Spiszu oraz w Liptowskim Mikula-
szu, które w zimie będą mogły pełnić 
funkcję tras biegowych dla narciarzy. 
W Gminie Czarny Dunajec w ramach 
projektu, powstał ogólnodostępny, bez-
płatny parking dla użytkowników tras 
rowerowych.

W listopadzie tego roku została 
podpisana umowa partnerska na re-
alizację II etapu rowerowego Szlaku 
wokół Tatr. W ramach tego projektu wy-

budowanych zostanie kolejnych 60 km 
ścieżek rowerowych wraz z infrastruk-
turą. Tym samym zostaną uzupełnione 
i połączone odcinki Szlaku wokół Tatr 
wybudowane już wcześniej. Wszystkie 
ścieżki rowerowe zostały przygotowa-
ne, jako indywidualne drogi dla rowerzy-
stów w zdecydowanej większości z na-
wierzchnią asfaltową, tak jak to ma miej-
sce na popularnym już, blisko 100 km 
I etapie Szlaku wokół Tatr. Pozwolą one 
na bezpieczne podróżowanie na rowe-
rze po pograniczu i poznawanie miejsc 
o niepowtarzalnych walorach historycz-
nych, kulturowych i przyrodniczych.

Partnerzy projektu zadbali, także 
o wyposażenie ścieżek rowerowych 
w infrastrukturę, która służyć będzie ro-
werzystom. Powstanie 15 miejsc odpo-
czynku z wiatami, stolikami, stojakami 
na rowery, samoobsługowymi stacjami 
serwisowymi. W Nowym Targu, w miej-
scu połączenia I i II etapu Szlaku wokół 
Tatr przy dworcu kolejowym wybudowa-
ny zostanie bezpłatny parking dla rowe-
rzystów typu „park and ride”. Realizacja 
inwestycji rozpocznie się już na wiosnę 
2017 roku, a zakończenie projektu za-
planowano na jesień 2018 roku.

Wartość projektu to blisko 6 mln 
euro.

Józef Walkosz

Rowerem wokół Tatr,
historyczno - kulturowo - przyrodniczy

szlak wokół Tatr
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Funkcja edukacyjna wsi i gospo-
darstwa wiejskiego zaczęła kształtować 
się wraz z rozwojem turystyki wiejskiej 
i agroturystyki. Wieś wzbudza cieka-
wość i coraz częściej jest celem podró-
ży rodzin z dziećmi, wycieczek szkol-
nych i turystów indywidualnych.

Idealnym miejscem, by poznać 
wieś od podszewki są zagrody eduka-
cyjne, gdzie podczas przygotowanych 
przez rolników programów edukacyj-
nych można zaznajomić się ze specy-
fiką działalności rolniczej, tradycyjnymi 
zawodami czy też dowiedzieć się wię-
cej nt. produkcji zdrowej żywności. Jej 
zaplecze edukacyjne stanowią wszelkie 
budynki gospodarcze (stodoły, obory, 
stajnie, szopy, spichlerze, magazyny, 
itp.), budynki służące przetwórstwu 
(młyny, serowarnie, dojrzewalnie, „do-
mowe piekarnie”, pracownie pszczelar-
skie, itp.) oraz rzemiosłu. Warunkami 
sprzyjającymi do prowadzenia działal-
ności edukacyjnej w gospodarstwie jest 
jego położenie, sprzęty rolnicze i gospo-
darstwa domowego, obecność zwierząt 
hodowlanych i uprawy.

Tworzenie oferty edukacyjnej w go-
spodarstwie agroturystycznym odbywa 
się poprzez przygotowanie programu 
i zaprezentowanie jego etapów podczas 
warsztatów, pokazów, szkoleń, pogada-
nek, ścieżek przyrodniczych czy zielonych 
szkół. W ramach takich zajęć mogą odby-
wać się np. pokazy przetwarzania zboża, 
warsztaty wyrobu filcu z wełny owczej czy 
lekcje przyrody na łonie natury.

Zajęcia edukacyjne mogą przynieść 
korzyści zarówno dla rolników, jak i dla 
szkolnictwa. Szkoły zyskują urozmaicony 
proces kształcenia wprowadzając ćwicze-
nia praktyczne oparte o poznanie rolnic-
twa i wiejskiego dziedzictwa kulturowego. 
Dla rolnika jest to dodatkowe źródło do-
chodu, okazja do spotkania z potencjal-
nymi konsumentami i uwieńczenie trudu 
włożonego w pracę w gospodarstwie.

W ślad za doświadczeniami euro-
pejskimi z inicjatywy Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi w 2011 roku po-
wstała koncepcja utworzenia w Polsce 
sieci agroturystycznych gospodarstw 
edukacyjnych. Zgodnie z założeniami 
sieć ma na celu: podniesietr5nie presti-
żu zawodu rolnika i upowszechnienie 
wiedzy na temat pochodzenia żywności, 
różnicowanie pozarolniczej działalności 
na obszarach wiejskich oraz zachowanie 
dziedzictwa kulturowego wsi.

W celu rynkowej identyfikacji dla 
obiektów prowadzących usługi eduka-
cyjne w oparciu o zasoby gospodar-
stwa wiejskiego przyjęto nazwę „Za-
groda edukacyjna”.

Zagrodą Edukacyjną może być 
przedsięwzięcie prowadzone przez 
mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, 
gdzie realizowane są przynajmniej dwa 
spośród poniższych celów edukacyjnych:

 9 edukacja w zakresie produkcji ro-
ślinnej,

 9 edukacja w zakresie produkcji zwie-
rzęcej,

 9 edukacja w zakresie przetwórstwa 
płodów rolnych,

 9 edukacja w zakresie świadomości 
ekologicznej konsumenckiej,

 9 edukacja w zakresie dziedzictwa 
kultury materialnej wsi,

 9 tradycyjnych zawodów, rękodzieła 
i twórczości ludowej.

W związku z powstawaniem coraz 
większej ilości Zagród Edukacyjnych 
powstała Krajowa Sieć Zagród Eduka-
cyjnych. W ramach Sieci zagrody edu-
kacyjne mogą promować swoje oferty 
w ogólnopolskim systemie interneto-
wym i wymieniać swoje doświadczenia.

Udział w Sieci jest bezpłatny. 
Uczestnicy Sieci uzyskują prawo do 
używania logo zagrody edukacyjnej 
Wystarczy jedynie:

 9 zapoznać się z regulaminem i speł-
niać minimalne wymagania obliga-
toryjne, realizować minimum dwa 
cele edukacyjne oraz posiadać 
uprawy lub zwierzęta gospodarskie 
do prezentowania podczas zajęć,

 9 wypełnić kwestionariusz zgłosze-
niowy i uzyskać rekomendację 
uprawnionego doradcy Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.
Wszystkich zainteresowanych tą 

formą świadczonych usług zachęca się 
do zapoznania z wymogami uczestnic-
twa w tej sieci, której głównym celem jest 
promowanie tradycji i kultury ludowej, po-
znawanie dobrej polskiej żywności, pro-
pagowanie idei edukacji w gospodarstwie 
rolnym, ale przede wszystkim podniesienie 
prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie 
wiedzy na temat pochodzenia żywności.

Zofia Szewczyk

Zagrody edukacyjne
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Gmina Łabowa położona jest na 
południowy wschód od miasta Nowy 
Sącz oraz na północ od Krynicy Zdrój. 
Została utworzona w 1973 r. W jej 
skład wchodzi 13 sołectw: Barnowiec, 
Czaczów, Kamianna, Kotów, Krzyżów-
ka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Maciejo-
wa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Skła-
dziste, Uhryń. Jedną z pierwszych wsi 
i jednocześnie siedziba gminny - Łabo-
wa została ulokowana przed 1581 r. na 
prawie wołowskim przez ród Branickich. 
W przeszłości w Łabowej i jej okolicach 
współistniało wiele kultur, religii i na-
rodów (Polacy, Łemkowie, Żydzi), po 
których pozostało wiele zabytków war-
tych zwiedzenia. Geograficznie obszar 
Gminy Łabowa zajmuje pogranicze 
wschodniej części Beskidu Sądeckiego 
i zachodnie tereny Beskidu Niskiego. 
Te dwie krainy oddzielone są doliną 
Kamienicy Nawojowskiej głównej rzeki 
przepływającej przez gminę. Ze wzglę-
du na walory przyrodnicze i krajobra-
zowe 71 % gminy należy do Popradz-
kiego Parku Krajobrazowego i jego 
otuliny.Do bogactw naturalnych należą 
liczne gatunki flory i fauny oraz rezer-
waty przyrody. Obszar gminy stwarza 
warunki do atrakcyjnego i aktywnego 
wypoczynku, głównie poprzez obec-
ność tras turystycznych i rowerowych. 
Największą miejscowością gminy jest 
jej stolica Łabowa. Będąc ośrodkiem 
administracji jest też siedzibą parafii 
rzymskokatolickiej, lokalnym ośrod-
kiem oświaty i kultury, działa tu Gmin-
ny Ośrodek Kultury, biblioteka. Jest tu 
Bank Spółdzielczy, poczta, Ochotnicza 
Straż Pożarna. Wartą polecenia jest 
Stajnia Beskid, gdzie prowadzone są 
zajęcia z jazdy konnej dla dorosłych 
i dzieci, zarówno dla początkujących 
jak i zaawansowanych. Na południe 
od Łabowej, w dolinie głównego biegu 
Łabowszczańskiego Potoku znajduje 

się mała wioska Łabowiec. Na wschód 
od niej nad Potokiem Uhryńskim leży 
malownicza miejscowość Uhryń. Jest 
ważnym punktem na mapie turystycz-
nej gminy. Przez miejscowość prze-
biega m.i n. znany szlak przyrodniczy 
im. Adama hrabiego Stadnickiego, czy 
też interesująca ścieżka geologiczna. 
W wiosce osiedliło się i tworzy dwóch 
znanych malarzy Tadeusz Cimirkiewicz 
i Stanisław Chomiczewski. Obok pola 
biwakowego przy znanym źródełku my-
śliwi wybudowali kapliczkę św. Huberta 
a miejscowy proboszcz postawił figurę 
św. Antoniego. Na północ od Łabowej, 
także w dolinie Kamienicy położona 
jest najstarsza miejscowość gminy Ma-
ciejowa, która istniała już w XIII wieku. 
Najciekawszym obiektem na terenie 
Maciejowej jest unicka cerkiew z 1830 
r. W 1964 r. została wpisana do rejestru 
zabytków i objęta ścisłą ochroną kon-
serwatorską. Na południowy - zachód 
od Maciejowej leżą trzy malownicze 
wioski, Składziste w dolinie Składzisz-
czańskiego Potoku oraz położona 
nad potokiem Czaczowiec - Czaczów 
i Barnowiec. Drugą, co do wielkości 
miejscowością na terenie gminy jest 
Nowa Wieś. Ciągnie się na długości 
6 km wzdłuż Kamienicy Nawojowskiej. 
W Nowej Wsi znajduje się motel i kil-
ka zajazdów. Na południowy - wschód 
od Nowej Wsi, na północnych stokach 
Runka w dolinie Łosiańskiego Potoku 
leży wioska Łosie. Na wschód od Ło-
sia, w głównym biegu Kamiennicy Na-
wojowskiej leży Roztoka Wielka, poło-
żona w sąsiedztwie dwóch szlaków tu-
rystycznych, jest dobrą bazą wypado-
wą wycieczek w malownicze obszary 
Jaworzyny Krynickiej. W rejonie prze-
łęczy Huta rozciąga się przy skrzyżo-
waniu dróg do Krynicy, Nowego Sącza, 
Grybowa i Tylicza wioska Krzyżówka. 
We wschodniej części gminy położonej 

już w paśmie Beskidu Niskiego leżą 
dwie miejscowości: Kotów na północ 
od Nowej Wsi oraz sąsiednia słynna 
Kamianna - znany ośrodek pszczelar-
stwa i apiterapii (leczenie produktami 
pszczelimi).Kamianna to najbardziej 
znany na terenie gminy Łabowa ośro-
dek turystyczno-wypoczynkowy. Dzia-
łają tu takie ośrodki jak: Dom Pszczela-
rza, Dom św.Filipa Neri, Pasieka Barć 
oraz Dom bł. Ojca Honorata. Kamian-
na zyskała sławę centrum polskiego 
pszczelarstwa. Do dzisiaj odbywają się 
w Kamiannej zjazdy pszczelarzy i spe-
cjalistów apiterapii. Co rocznie świętuje 
się otwarcie sezonu pszczelarskiego, 
organizowane są targi miodowe. Po-
łożona wśród przepięknych gór gmi-
na Łabowa jest wspaniałym terenem 
rozwijania pieszej turystyki górskiej. 
Obszar gminy przecina wiele atrakcyj-
nych szlaków turystycznych, znajduje 
się kilka wyciągów narciarskich. Gmina 
Łabowa stwarza dobre warunki zarów-
no dla narciarstwa zjazdowego i biego-
wego. Miłośnicy kolarstwa górskiego 
maja do dyspozycji bardzo atrakcyjne 
szlaki. Możliwość uprawiania turystyki 
górskiej, rowerowej, konnej, czy nar-
ciarstwa sprawiają, iż gmina Łabowa 
jest atrakcyjnym miejscem wypoczyn-
ku przez cały rok. Podziwiać tu można 
piękno górskiej przyrody niespotykanej 
w innych rejonach kraju, wiekowych 
drzew ściśle chronionych, jako pomni-
ki przyrody, przebogaty świat roślin 
i zwierząt i przyrody nieożywionej. 
Gospodarstwa agroturystyczne oferu-
ją zdrową żywność, swojskie wędliny 
i wypieki, miód, świeże pstrągi hodo-
wane w lokalnych stawach.

Przyjeżdżajcie
do Łabowej!

Bogdański Grzegorz

Witam w Gminie Łabowa
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Dawne domy Łemków - chyże sku-
piały pod jednym dachem pomieszcze-
nia mieszkalne i gospodarskie. W skład 
budynku wchodziły: pomieszczenie 
mieszkalne i pomieszczenia gospodar-
cze, czyli boisko, stajnie, oraz strych 
pełniący rolę stodoły. Poza budynkiem 
znajdowały się piwnica z kamienia czę-
sto wkopana w stok, oraz spichlerz na 
ogół z drewna, lub „sypaniec” - drew-
niany oblepiony gliną. Taki wygląd 
miała większa część zagród na Lem-
kowynie. Natomiast zagrody wielobu-
dynkowe powstawały z reguły tylko na 
Łemkowszczyźnie Zachodniej i to u bo-
gatych gospodarzy. W typowej chacie 
w części mieszkalnej najważniejszym 
elementem był piec stojący w centrum. 
Szerokość domu wynosiła 5-7 metrów, 
a długość nawet do 25 metrów. Część 
mieszkalna była szeroko frontowa, 
w typowej chyży - półtora traktowa. 
W jej skład wchodziły: izba, zwana 
także chyżą, sień, alkierz, czasem też 
komora. W bogatszych „chyżach” była 
dodatkowa izba po drugiej stronie sie-
ni. Dach był dwuspadowy o konstrukcji 
krokwiowej. Musiał być on wysoki, za-
równo ze względu na znaczne opady 
śniegu oraz duże ilości siana, które pod 
nim składowano. Stosunek wysokości 
dachu do części ścian spod niego wi-
docznych wynosił 2:1 Warto dodać, 
że pierwotnie dachy Łemkowskie były 
czterospadowe, dopiero w później-
szym okresie pojawiły się dwuspado-
we z charakterystycznymi okapami. 
Pełniły one kilka funkcji: dodatkowego 
ocieplenia budynku, osłony przed wia-
trem i opadami. Często obijano je za-
hatami tworząc w ten sposób składziki. 
Zazwyczaj osłaniano nimi tylne i bocz-
ne ściany budynku, a na Lemkowynie 
Zachodniej obijano budynek dookoła. 
Korytarzyk między sienią, stajnią, a bo-
iskiem nazywano pryczyną. Dach kry-

to gontem lub słomą. Dach słomiany, 
czyli strzecha składano z kiczek, czyli 
pęków słomy wiązanych pod kłosiem. 
Pewne elementy dachu również i tu 
obijano gontem - krawędzie szczyto-
we, kalenice i brzegi okapów. Gontem 
też pokrywano często całe szczyty, jest 
to zjawisko charakterystyczne dla Łem-
ków. Nad częścią mieszkalną i stajnią 
konstruowano powałę na truharach. 
Kładziono je w poprzek budynku, nad 
boiskiem zwykle nie było powały, po-
nieważ tamtędy wkładano siano na 
strych. Zdarzało się jednak, że i nad 
sienią nie było strychu. Jest to „pa-
miątka” po czasach kurnych chat (tędy, 
bowiem uchodził dym). W izbie jak już 

POD ŁEMKOWSKĄ STRZECHĄ,
CZYLI RZECZ O CHYŻY

wspominaliśmy wcześniej stał piec. 
Zazwyczaj piec ogrzewał nie tylko izbę, 
ale i alkierz. Budowano go z kamienia, 
drewna, gliny a następnie pobielano. 
Miejsce naprzeciw niego uznawano za 
najważniejsze w domu i stawiano tam 
stół a na ścianie wieszano ikony. Przy 
stole siadano na ławach przybitych do 
ścian, lub stołkach z pni drzew. Samo 
wyposażenie było skromne i prócz ław, 
które służyły również do spania, znaj-
dowały się skrzynie (częściej jednak 
trzymane w komorze, czy alkierzu, by 
dym nie niszczył rzeczy.

Dorota Telep-Michalak

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE
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Gmina Mszana Dolna położona 
jest w zachodniej części Beskidu Wy-
spowego w powiecie limanowskim. 
Kultura i tradycje tego regionu są bo-
gate. W przekazywaniu tych wartości 
następnym pokoleniom ważną rolę 
spełniały od dawna koła gospodyń 
wiejskich. W ostatnim czasie można 
zaobserwować proces integracji ko-
biet, czego wyrazem jest reaktywacja 
działalności organizacji społeczno-za-
wodowych na terenach wiejskich. Jed-
nym z przykładów jest Koło Gospodyń 
Wiejskich z Kasinki Małej, które rozpo-
częło działalność w marcu 2014 roku. 
W ciągu dwuletniej działalności KGW 
zdobyło nagrody i wyróżnienia w takich 
imprezach jak: Konkurs Palm Wielka-
nocnych w Rabce Zdroju, Turniej Wsi 
Gminy Mszana Dolna, „Zagórzańskie 
lato” czy „Święto plonów”.

Jednak bieżąca działalność oraz 
realizacja pojętych celów nie jest łatwa 
bez środków finansowych, dlatego za-
rejestrowano Stowarzyszenie ”Paradne 
Gosposie” z Kasinki Małej. Funkcję pre-
zesa powierzono pani Renacie Pyrz.

Członkinie wspierają się nawza-
jem oraz dzielą swoimi umiejętnościa-
mi organizacyjnymi, artystycznymi i ku-
linarnymi. Swoim udziałem uświetniają 
uroczystości na szczeblu lokalnym, 
powiatowym i wojewódzkim. Stowa-
rzyszenie uczestniczyło w realizacji 
dwóch projektów. Podczas warszta-
tów gastronomicznych w ramach pro-
jektu „ Tradycyjna kuchnia i ludowe 
przyśpiewki gwarancją dobrej zabawy” 
panie zdobyły umiejętności z zakresu 
zdrowego żywienia, sporządzania po-
siłków oraz przygotowania soków zio-
łowych, a wszystko połączone było ze 
śpiewem piosenek i przyśpiewek ludo-
wych oraz dobrą zabawą.

Drugi projekt realizowany był pod 
nazwą ”Wędrówki po zdrowie”. Celem 
zajęć były różne formy aktywności - 
ćwiczenia na sali gimnastycznej, zaję-
cia na pływalni, siłowni, nordic wal king. 
Uczestniczki projektu zdobyły umiejęt-

ności organizowania we własnym za-
kresie ćwiczeń, które pozwolą zacho-
wać zdrowie, poprawić kondycję oraz 
sprawność fizyczną organizmu.

Stowarzyszenie KGW „Paradne 
Gosposie” reprezentowało Gminę 
Mszana Dolna podczas Dnia Otwar-
tego TVP 3 Kraków zorganizowa-
nego z okazji jubileuszu 55 - lecia 
Telewizji Kraków, 50 - lecia Kroniki 
Krakowskiej oraz 25 - lecia Stowa-
rzyszenia Gmin i Powiatów Małopol-
ski. Gosposie częstowały kiszonymi 
ogórkami, chlebem ze smalcem, po-
lewką z suszu owocowego, ciastami 
i ciasteczkami. Stoisko przygotowane 
przez członkinie stowarzyszenia cie-
szyło się dużym zainteresowaniem 
wśród smakoszy regionalnych potraw.

Podczas wywiadu przeprowadzo-
nego przez reporterkę TVP przekaza-
ne zostały informacje o starodawnych 
recepturach, tradycyjnych potrawach 
oraz wykorzystaniu ziół w kuchni i zio-
łolecznictwie.

Członkinie Stowarzyszenia są 
otwarte na współpracę z różnymi or-
ganizacjami i instytucjami, również 
z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 
Biorą udział w szkoleniach, pokazach. 
Współpracują z mieszkańcami gminy 
i regionu prezentując bogatą kulturę 
i obyczaje pięknej zagórzańskiej ziemi.

Maria Brzazgoń
Na podstawie materiałów udostępnio-

nych przez Stowarzyszenie.
Fot. Archiwum Stowarzyszenia

Stowarzyszenie KGW „Paradne Gosposie”
z Kasinki Małej kultywuje tradycje regionu
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NASZ DOM I OGRÓD

Koniec maja i początek czerwca to 
czas, kiedy w powietrzu unosi się słodki 
zapach białych kwiatów bzu czarnego 
(Sambucus nigra) porastającego par-
ki, podwórka, sady, miedze i obrzeża 
dróg. Jest to roślina bardzo łatwo roz-
mnażająca się, dlatego w obejściu nie 
jest dobrze pozwolić mu się rozrastać 
bez kontroli. 

Jednak ta roślina przez wielu trakto-
wana jako uciążliwy chwast ma bardzo 
wiele leczniczych właściwości , które do-
ceniamy dopiero wówczas, gdy jesienią 
złapiemy katar lub uciążliwy kaszel. 

W maju i czerwcu możemy pozy-
skiwać pachnące kwiaty bzu. Zawie-
rają one dużo flawonoidów, kwasów 
fenolowych, kwasów organicznych, 
steroli, garbników, olejków roślinnych, 
triterpenów i soli mineralnych. Dzię-
ki temu mają właściwości napotne, 
przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, 
uszczelniają ścianki naczyń włoso-
watych i poprawiają ich elastyczność. 
Kwiaty bzu czarnego poprawiają pracę 
nerek, działają oczyszczająco na or-
ganizm, eliminują toksyny przez układ 
moczowy. Działają też łagodząco przy 
reumatyzmie i dnie moczanowej. 

W celach leczniczych można stoso-
wać herbatkę z kwiatów bzu czarnego, 
która ma właściwości napotne i przeciw-
zapalne oraz wzmacnia śluzówkę gar-
dła i nosa. Jest bardzo pomocna przy 
alergiach i katarze siennym. 

Wiosną w okresie kwitnienia rośliny 
dobrze jest zrobić aromatyczny nektar 
z białych kwiatów bzu - doskonały do pi-
cia z wodą lub z herbatą, a w czasie cho-
roby również skoncentrowany jak syrop. 

Aby przygotować nektar potrzeb-
ne są:

40 sztuk kwiatostanów bzu czar-
nego (zebrać w słoneczną pogodę)

1 l wody
1 kg cukru
2 cytryny
2 łyżeczki kwasku cytrynowego.
Wodę z cukrem i kwaskiem należy 

zagotować i odstawić do ostygnięcia. 

Do wystudzonego syropu dodać 
kwiaty z jak najkrótszymi łodyżkami – 
trzeba się starać by jak najwięcej pyłku 
pozostało na kwiatach - oraz pokrojoną 
w talarki cytrynę.

Tak przygotowany syrop zostawia-
my na 48 godzin - po tym czasie należy 
zlać sok, można przecedzić przez ście-
reczkę lub gazę. Zagotować i zlewać do 
słoiczków które trzeba natychmiast za-
mknąć, ustawić do góry dnem i owinąć 
ściereczką żeby lepiej się zamknęły.

Po ostygnięciu odstawić do spiżar-
ni i używać w miarę potrzeb. 

Kwiaty i liście z czarnego bzu moż-
na też wykorzystać w ogrodzie. Wyciąg 
z czarnego bzu (1 kg kwiatów i liści za-
lać 10 l wody i moczyć 12 godzin) może 
poprawić kondycję gleby oraz wpłynąć 
korzystnie na kompostowaną substan-
cję organiczną. Glebę podlewa się bez 
rozcieńczania. 

Oprócz kwiatów bardzo pożytecz-
ne są owoce czarnego bzu. Trzeba 
tylko pamiętać, że nie wolno jeść su-
rowych owoców, ani kwiatów ponieważ 
rośliny zawierają toksyczną sambuni-
grynę która powoduje słabość i wymio-
ty. Sambunigryna rozkłada się podczas 
suszenia i gotowania i wówczas jest już 
nieszkodliwa. 

Czarne jagódki zawierają gliko-
zydy antocjanowe, pektyny, garbniki, 
kwasy owocowe, witaminy (witaminę C, 
prowitaminę A), sole mineralne (wapń, 

potas, sód, glin, żelazo). Owoce bzu 
czarnego mają lekkie działanie prze-
czyszczające, są składnikiem środków 
odchudzających, działają na organizm 
oczyszczająco.

Z owoców można przygotować 
zdrowy i smaczny sok podnoszący 
odporność. Do jego przygotowania po-
trzebne są:

5 kg owoców bzu czarnego
1 kg cukru
Sok z 2 cytryn
Trochę wody
Owoce opłukać, wsypać do du-

żego garnka, dodać wody i gotować 
aż puszczą sok. Później odcedzić, do-
sypać cukru i dodać sok z cytryny do 
smaku. Zagotować i wlać do szklanych 
butelek. Przechowywać w ciemnym 
miejscu. 

Piękne, pachnące kwiaty i aroma-
tyczne jagody czarnego bzu są bar-
dzo pożytecznym i cennym surowcem 
w lecznictwie, rolnictwie i ogrodnictwie.

Warto czasem zwrócić uwagę na 
niepozorne rośliny rosnące na polach 
i przy drogach, które mogą być cennym 
lekarstwem.

Ewa Majcher
Fot. Ewa Majcher

Materiały: pl.herbs2000.com
Poradnik zdrowie.pl (czarny bez)
Ochrona roślin 4/2016 „Roślinne gno-
jówki i wyciągi” Monika Kotkowska

CZARNY BEZ
roślina dobra
na wszystko
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Złocień pospolity, zwany też jastru-
nem (Leucanthemum vulgare) jest rośli-
ną z rodziny złożonych (Compositae), 
a obecnie noszących nazwę astrowate 
(Astraceae). Występuje niekiedy wprost 
masowo na tzw. łąkach świeżych i nie-
zbyt silnie nawożonych, zarówno na 
niżu jak też w górach. Złocień pospolity 
jest dość dużą rośliną 30-100 cm wyso-
ką, nierozgałęzioną, słabo ulistnioną, 
zakończoną u góry pędów wielokwia-
towymi kwiatopodobnymi kwiatostana-
mi tworzącymi koszyczki, które wraz 
z kwiatami brzeżnymi mają średnicę 
od 3 do 6 cm. Cały prawie koszyczek 
wypełniają bezjęzyczkowe kwiaty zło-
cistożółte. Języczkowe kwiaty białe są 
wyłącznie na ich obwodzie. Ze wzglę-
du na ich około 2 cm długość wystają 
one wyraźnie poza zewnętrzny brzeg 
koszyczka. Wygląda to bardzo pięknie, 
gdyż przypomina miniaturowe słonecz-
ka. Dzięki takiemu wyglądowi złocienie, 
zwane też margaretkami, uważane są 
za pewnego rodzaju roślinę kabalistycz-
ną, z której białych płatków można sobie 
wróżyć. Niezależnie od tego, złocień po-
spolity jest znaną w medycynie ludowej, 
jak też profesjonalnej, rośliną leczniczą. 
Wynika to ze specyficznego składu che-
micznego jaki znajduje się w biomasie 
tej rośliny. A są to substancje czynne 
z grupy alkaloidów, głównie piretyny 
i cyneryny, z których otrzymuje się in-
sektycydy czyli preparaty owadobójcze 
i pasożytobójcze. Ze sproszkowanych 
kwiatostanów dodawanych przy wy-
robie świec do parafiny, dym zabija 
muchy, komary i wiele innych owadów 
pasożytniczych. Proszek ten dodaje się 
również do maści, którą naciera się by-
dło, żeby uchronić go przed kleszczami. 
Roztworem wodnym sproszkowane-
go złocienia zabija się wszy, pluskwy 
i inne szkodliwe owady. Skrapia się nim 
również pasze, żeby w ten sposób po-
zbawić zwierzęta pasożytów żołądko-
wo-jelitowych. Powyższe właściwości 
złocienia wykorzystywane są również 
w lecznictwie ludzi, gdyż jest złocień 
bardzo skuteczny przy zwalczaniu glist 
żołądkowych. Medycyna ludowa wyko-
rzystuje również złocień z niezłym skut-

kiem do obniżania gorączki. W tym celu 
podaje się do picia wywar z tej rośliny 
albo robi okład na głowę namoczonym 
w wywarze kompresem. Złocienia uży-
wano też jako przyprawy aromatyzu-
jącej do wódek, likierów i piwa. Stoso-
wany był również, jako środek przeciw 
bólowy dla rodzących kobiet.

Dla potrzeb przemysłu farmaceu-
tycznego uprawia się złocień na plan-
tacjach, gdzie uzyskuje się materiał naj-
lepiej wyrównany, zarówno pod wzglę-
dem rozwoju oraz składu chemicznego. 
Surowcem farmaceutycznym są zazwy-
czaj koszyczki kwiatostanowe i górne 
około 20-centymetrowej długości odcin-
ki pędów kwiatostanowych, zawierające 
najwięcej pożądanych substancji.

Zbiór przeprowadza się w czasie 
kwitnienia przy słonecznej pogodzie, 
a następnie suszy w przewiewnym miej-
scu pod dachem. Tak zebrany i wysu-
szony materiał jest pełnowartościowym 
surowcem do pozyskiwania potrzeb-
nych składników przydatnych w wyko-
rzystaniu w lecznictwie. 

Z prowadzonych obserwacji rosną-
cego złocienia na użytkach zielonych 

wynika, że jego zjadanie przez zwierzę-
ta gospodarskie jest na ogół niewielkie. 
Zjadany jest głównie wtedy, jeżeli zwie-
rzęta gospodarskie są zarobaczone, 
jak to ma miejsce zazwyczaj u owiec 
i znacznie rzadziej u bydła. W takich 
wypadkach można zauważyć, że zwie-
rzęta zjadają złocienie. Jeżeli rosną one 
nielicznie, to są nawet przez zwierzęta 
poszukiwane. Zjadanie złocieni przez 
bydło odbywa się powoli. Zwierzęta po 
prostu zatrzymują się przy skupisku zło-
cieni i od góry (kwiatów) systematycznie 
je przygryzają. Nie potrafię wyjaśnić 
jednak, dlaczego z jednych złocieni 
zwierzęta zjadają wyłącznie koszyczki 
kwiatostanowe, a z innych całe rośliny 
z liśćmi rozetkowymi włącznie. W każ-
dym bądź razie faktem jest, że zwierzę-
ta gospodarskie w pewnych okresach 
zjadają jednak złocienie, chociaż nie 
w takich ilościach, żeby zaspokoić po-
trzeby pokarmowe.

W naszym kraju rośnie 6 gatunków 
złocieni, wśród których są chwasty po-
lne (Leucanthemum segetum), rośliny 
alpejskie (L. alpinum), rośliny górskie (L. 
serotinum), rośliny zaroślowe (L. rotun-

ZŁOCIEŃ
POSPOLITY
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difolium), rośliny kserotermiczne (L. co-
rymbosum) i rośliny naskalne pienińskie 
(L. Zawadzkii). Żadne jednak nie wystę-
pują tak masowo jak złocień pospolity, 
który w wielu miejscach tworzy na łą-
kach wielkopowierzchniowe płaty, przy-
pominające kobierce kwiatowe o dużym 
wyrazie krajobrazowym. Patrzenie na 
te piękne rośliny, jakimi są złocienie, 
dostarcza patrzącemu tak dużo wrażeń 
estetycznych, że nie można przejść nad 
nimi bez wzruszeń. Również i z tego 
względu, jakim jest estetyzacja krajo-
brazu, walory przyrodnicze złocienia 
pospolitego zasługują na duże uznanie.

Pod względem paszowym nato-
miast, złocień pospolity, jak również 
inne jego gatunki rosnące w naszym 
kraju, nie mają większego znaczenia. 
Rośliny te bowiem nie są smakowite. 
Nie zawierają wystarczająco dużo biał-
ka, węglowodanów ani nawet witamin. 
Nie są tez zbyt zasobne w makro, ani 
też mikroelementy. Po przekwitnieniu, 
nadziemne pędy złocienia pospolitego, 
stosunkowo słabo ulistnione, szybko 
drewnieją i stają się prawie całkowicie 
niestrawne. A jednak, pomimo tych nie-
korzystnych właściwości, występowa-
nie złocienia pospolitego na użytkach 
zielonych w umiarkowanych ilościach 
jest pozytywnie oceniane. Decydują 
o tym dwie podstawowe właściwości 
tej rośliny, a mianowicie: jej piękny wy-
gląd, a także odrobaczające działanie 

względem wewnętrznych pasożytów 
zwierząt, co przynosi korzyści ekono-
miczne. Zwierząt nie trzeba bowiem 
specjalnie leczyć, ponosząc przy tym 
dodatkowe koszty. Wystarczy tylko co 
pewien czas umożliwić ich pasienie się 
na takich powierzchniach trawiastych, 
gdzie rośnie złocień, a zwierzęta będą 
leczyć się same. Nie wyklucza to wcale 
podawania zwierzętom produkowanych 
farmakologicznie preparatów odroba-
czających. Jednak w wielu wypadkach, 
nie jest to konieczne. Często może zło-
cień nie występować tam, gdzie wypa-
sa się zwierzęta. W takich sytuacjach, 
podawanie zwierzętom medykamentów 

odrobaczających o ile zachodzi taka 
potrzeba jest uzasadnione. Dotyczy to 
szczególnie owiec, które są najczęściej 
infekowane przez pasożyty żołądkowo-
-jelitowe i najbardziej bywają zaroba-
czone. W związku z tym, powinniśmy 
się starać o to, żeby wszędzie tam, 
gdzie wypasa się zwierzęta gospodar-
skie, występował w runi, chociażby tylko 
w niewielkich ilościach złocień pospoli-
ty, który hamuje rozwój pasożytów we-
wnętrznych zwierząt gospodarskich.

Ryszard Kostuch

Jest to roślina jednoroczna z ro-
dziny Złożonych (Compositae), wystę-
pująca w stanie naturalnym w rejonie 
śródziemnomorskim oraz na Bliskim 
Wschodzie. Obecnie uprawiana w wie-
lu krajach, w tym również w Polsce, 
jako roślina lecznicza i ozdobna. Nie-
kiedy dziczeje.

Nagietek osiąga wysokość do 50 cm, 
wydaje łodygi wzniesione, rozgałęzione. 
Liście dolne odwrotnie jajowate, ogonko-
we, a liście górne niemal lancetowate, 
siedzące. Na szczytach rozgałęzień ło-
dyg znajdują się pojedyncze kwiatostany 

w postaci koszyczków z brzeżnymi kwia-
tami języczkowymi i w środku rurkowy-
mi. Wszystkie części rośliny pokrywają 
delikatne włoski i gruczoły wydzielnicze, 
w dotyku nieco lepkie i wydzielające cha-
rakterystyczny zapach.

Owocem są nieco kolczaste nie-
łupki nieregularnego kształtu. 

Kwitnie od czerwca do września.
Znanych jest wiele odmian hodow-

lanych nagietka, mających koszyczki 
różnej wielkości i barwę kwiatów od 
jasnożółtej do ciemnopomarańczowej, 
a także zmienną ilość kwiatów rurko-Fo
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wych i języczkowych. Do celów lecz-
niczych nadają się odmiany mające 
w koszyczkach jedynie kwiaty języcz-
kowe, tzw. pełne, o barwie intensywnie 
pomarańczowej.

Surowiec. 
Do celów farmaceutycznych zbie-

ra się stopniowo, w miarę zakwitania, 
koszyczki kwiatowe z odmian o bar-
wie pomarańczowej, wyskubuje z nich 
kwiaty języczkowe, nazywane potocz-
nie płatkami, rozkłada cienką warstwą 
i suszy w cieniu i przewiewie. Otrzymu-
je się kwiat nagietka - Flos Calendulae. 
Niekiedy zbiera się całe koszyczki na-
gietka - Anthodium Calendulae, które 
suszy się w suszarniach ogrzewanych 
w temp. do 40°C.

Działanie i zastosowanie
Nagietek i jego przetwory, stoso-

wane zewnętrznie, działają przeciwza-
palnie, bakteriobójczo i grzybobójczo, 
przede wszystkim ze względu na obec-
ność karotenoidów i trójterpenów.

Karotenoidy, jako prowitamina 
A warunkują prawidłowy wzrost na-
błonka, przeciwdziałają nadmiernemu 
łuszczeniu się naskórka, przyspieszają 
ziarninowanie i bliznowacenie wszelkich 
uszkodzeń skóry, nawet w początkowym 
okresie skórnych zmian nowotworowych.

Mają one znaczenie nie tylko lecz-
nicze, ale i kosmetyczne, gdyż regulują 
i wzmagają resorpcyjne własności skó-
ry i chronią ją przed szkodliwym działa-
niem czynników zewnętrznych.

Korzystne ochronne i regenerują-
ce własności nagietka obejmują rów-
nież błony śluzowe jamy ustnej, gardła, 
nosa, oczu, pochwy i odbytu.

Po podaniu doustnym nagietek 
wywiera korzystne działanie na błony 
śluzowe przełyku, żołądka i jelit.

Należy dodać, że nagietek pobu-
dza czynność wątroby i zwiększa ilość 
wytwarzanej przez nią żółci. Podnosi 
nieznacznie ilość wydalanego moczu 
i potu, dzięki czemu ułatwia usuwa-
nie z organizmu zbędnych produktów 
przemiany materii. Nagietek jest więc 
wszechstronnym i wartościowym le-

kiem ziołowym, co zresztą wynika z bo-
gatego i różnorodnego składu chemicz-
nego. Należy też pamiętać, że wykryte 
w nagietku saponiny trójterpenowe 
mają budowę zbliżoną do saponin ko-
rzenia żeńszenia, aralii mandżurskiej 
i eleuterokoka, znanych surowców 
leczniczych Dalekiego Wschodu.

Zakładanie plantacji
Nagietek uprawiany jest z nasion, 

które wysiewamy w kwietniu wprost do 
gruntu w rzędy co 30-40 cm na głębo-
kość około 2-3 cm. Siewy mogą trwać 
do połowy czerwca. Norma wysie-
wu wynosi około 5-7 kg/ha. Polecana 
wielkość plantacji to 0,1 do 0,2 ha. Po 
wschodach zbyt gęsto rosnące rośliny 
należy przerywać pozostawiając rośli-
ny co 15-20 cm. Zabiegi pielęgnacyjne 
polegają na spulchnianiu międzyrzędzi 
ręcznym usuwaniu chwastów w pobli-
żu roślin.

Zbiór i suszenie
Surowcem leczniczym są suszone 

koszyczki nagietka wraz z płatkami lub 
też oddzielnie płatki i nasiona. Surowiec 
o najwyższej jakości powinien posiadać 
intensywną pomarańczową barwę.

W celach leczniczych zbieramy 
koszyczki kwiatowe w pełni kwitnienia. 
Przy pozyskiwaniu kwiatostanów na-
gietka nie jest konieczne posiadanie 
suszarni, gdyż kwiatostany możemy 
suszyć na suchych strychach, w gara-
żach i stodołach temperaturą 30-45°C. 
Pierwsze kwiaty pozyskujemy po około 
12 tygodniach od wysiewu nasion. Zbiór 
przeprowadza się co 4-5 dni. Po za-
kończeniu pierwszej fazy zbioru należy 
rośliny przyciąć do wysokości kilku cen-
tymetrów, co spowoduje przyspieszenie 
odrastania roślin i kolejnego kwitnienia. 
Zbiór kwiatostanów można wykonywać 
od czerwca do września, a w korzyst-
nych latach nawet w październiku.

Plon koszyczków kwiatowych wy-
nosi około 1,5-2,0 tony zaś płatków 
0,7-1,0 tony. Plon surowca zielarskie-
go jest uzależniony w znacznym stop-
niu od prawidłowo przeprowadzanych 
zbiorów i pielęgnacji plantacji. Ponad-

to, ze względów organizacyjnych, plan-
tacje nagietka powinny być zakładane 
w bezpośrednim sąsiedztwie domów. 
Taka lokalizacja sprawia, iż kwiaty 
można zbierać w dogodnym momen-
cie dnia, a jest to szczególnie istotne 
w przypadku wielokrotnego zbioru 
w ciągu kolejnych tygodni. 

Roślina lecznicza
Zewnętrznie stosuje się zwykle 

alkoholowe i olejowe wyciągi z kwia-
tów nagietka, ponieważ podstawowe 
związki czynne nie rozpuszczają się 
w wodzie. Podaje się je w różnych 
uszkodzeniach skóry, jak kontuzje, 
rany, wrzody, stłuczenia i obtarcia na-
skórka, a także w owrzodzeniach ży-
lakowych, zapaleniu skóry, żylakach 
odbytu, oparzeniach, ranach poope-
racyjnych, odmrożeniach, wysypkach 
skórnych i innych. 

Wewnętrzne zaleca się przetwory 
z nagietka w nieżycie żołądka i jelit, 
a zwłaszcza w przewlekłym i opor-
nym na inne leki wrzodzie żołądka 
i dwunastnicy oraz we wrzodziejącym 
zapaleniu jelita grubego. Również 
w upośledzeniu czynności wątroby po 
przebytym wirusowym zapaleniu lub 
uszkodzeniu przez trujące związki (np. 
toksyny grzybów). Pomocniczo i w sko-
jarzeniu z innymi lekami podaje się je 
w nieoperacyjnych postaciach raka żo-
łądka, stanach przednowotworowych  
w przewodzie pokarmowym (np. długo 
utrzymującym się zapaleniu błon ślu-
zowych, owrzodzeniu z krwawieniami, 
braku poprawy po innych lekach) itp. 

Kwiaty nagietka ugniecione w sło-
iku wypuszczają oleisty sok (można 
go rozcieńczyć oliwką), używany jako 
środek gojący, np. w odparzeniach 
skóry u dzieci (również u niemowląt). 
Olejowy wyciąg z nagietka (Herbapol) 
przyspiesza ziarninowanie i bliznowa-
cenie uszkodzeń skóry, przeciwdziała 
mszczeniu się skóry.

Kwiaty nagietka są składnikiem 
mieszanki ziołowej Vagosan (używanej 
w stanach zapalnych pochwy i sromu), 
a wyciągi - preparatów: Azucalen (za-
stosowanie podobne jak mieszanki Va-
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gosan), Calendulin (tabletki dopochwo-
we), Arcalen (maść przeciwwysiękowa 
przy obrzękach stawów) i Hemostin 
(aerozol Hemostin (aerozol polecany 
w skaleczeniach i otarciach naskórka). 
Maść nagietkowa sporządzona w/g  re-
ceptury ks. Kneippa ma zastosowanie 
przy egzemie, oparzeniach - również 
promieniami ultrafioletowymi i Roe-
ntgena - wszelkiego rodzaju trudno go-
jących się ranach, gdyż posiada dzia-
łanie antybiotyczne podobne do peni-
cyliny. Maść nagietkowa przyśpiesza 
także ziarninowanie i naskórkowanie, 
zalecana jest także przy odleżynach, 
odmrożeniach, wrzodach i żylakach

Roślina kosmetyczna
W przemyśle kosmetycznym na-

gietek wykorzystuje się w kremach, 

balsamach, mleczkach, płynach do 
higieny intymnej, płynach do kąpie-
li, maseczkach, szamponach oraz 
odżywkach do włosów. Zastosowa-
nie mają przede wszystkim ekstrakty 
z jego kwiatów. Nagietek lekarski dzia-
ła łagodząco, zmiękczająco, nawilża-
jąco w stosunku do skóry. Wpływa na 
funkcjonowanie naskórka, przyśpiesza 
jego regenerację. Roślina ta wykazuje 
działanie przeciwzmarszczkowe, opóź-
nia procesy starzenia się skóry, gdyż 
znacznie ogranicza wpływ wolnych 
rodników Poprawia jędrność i nawil-
żenie skóry, szczególnie wrażliwej, 
wysuszonej, łuszczącej się, zaczerwie-
nionej, poparzonej. Nagietek jest także 
skuteczny w pielęgnacji cery naczyn-
kowej. Czasem wykorzystuje się go do 
barwienia preparatów kosmetycznych.

Inne zastosowania
W żywności kwiaty nagietka są 

stosowane do nadania potrawą koloru 
i smaku. Wykorzystuje się je w kuchni 
do sporządzania różnych potraw, np. 
sałatek. Czasem kwiaty rośliny używa-
ne są jako alternatywa drogiej przypra-
wy jaką jest szafran.

Marzena Łukasik - Puzon
Literatura:
Ożarowski A. Wacław Jaroniewski 

Rośliny lecznicze i ich praktyczne za-
stosowanie, Warszawa 1987

Różański Henryk St. Wstęp do zie-
larstwa i fitoterapii Krosno 1993

Kołodziej B. Uprawa ziół. Poradnik 
dla plantatorów. Warszawa 2010

Schultz J. Uberhuber E. Leki z bo-
żej apteki. Warszawa 1989

Roztocze kurzu domowego, tzw. 
skórojadki, to 0,5 mm długości pajęczaki 
odżywiające się materią organiczną wy-
stępującą w naszych mieszkaniach. Ich 
głównym pokarmem jest nasz naskó-
rek, zawierający białko i węglowodany, 
na którym dodatkowo rozwijają się ple-
śnie, przez co staje się bardziej smacz-
ny i lepiej strawialny dla roztoczy. Już 
150 mg naskórka wystarcza do wy-
karmienia 3000 osobników przez trzy 
miesiące, a człowiek produkuje go 4 kg 
rocznie. Oprócz tego roztocze potrzebu-
ją do życia wody, którą pobierają z po-
wietrza. Dlatego głównym czynnikiem 
decydującym o ich liczebności jest wil-
gotność powietrza. Najlepiej by wynosiła 
80%. Jeżeli spada poniżej 70% ograni-
czają rozmnażanie. W naszych domach 
walczą więc o przetrwanie w warunkach 
obniżonej wilgotności, ale zasadniczo 
są gatunkiem bardzo odpornym na głód, 
chłód i brak wody. Optymalna dla nich 
temperatura to 20 - 300C, w tempera-
turze 200C poniżej zera po sześciu go-
dzinach giną. W temperaturze poniżej 
170C ograniczają rozmnażanie.

Kurz domowy to w 70% naskórek 
człowieka i towarzyszących mu domo-

wych zwierzaków. W jednym gramie 
kurzu żyje około 200 skórojadków, 
jedna mała łyżeczka kurzu zawiera 
ich około tysiąca, a najwięcej jest ich 
w łóżku - około 10 tysięcy. Na samej 
poduszce mieszka 250 000 osobników.

Prawidłowa nazwa to roztocze ku-
rzu domowego. Najczęściej występu-
jący gatunek to skórożarłoczek skryty. 
Jego cykl rozwojowy obejmuje pięć 
stadiów: jajo, larwa, dwa stadia nimfy 
i osobnik dorosły. Cykl trwa około czte-
rech miesięcy, w zależności od sprzyja-
jących im warunków mieszkaniowych. 
Samiczki żyją dwa miesiące, samce 
o połowę krócej. Samiczka składa sto 
jajeczek i cały miesiąc potem je pilnu-
je. Rozmnażają się cały czas. W okre-
sie zimy część populacji ginie, ale na 
wiosnę ich ilość lawinowo rośnie. Naj-
więcej jest ich w okresie od maja do 
sierpnia. Wydalają kał 20 razy dziennie 
i bardzo się ślinią. Miesięczna waga ich 
odchodów jest 50 razy większa od ich 
masy ciała.

Mieszkają we wszystkich szcze-
linach podłogi, mebli, w tkaninach 
domowych, ubraniach, a najchętniej 
w ciepłej i wilgotnej pościeli. Są obecne 

we wszystkich domach, bo są związane 
ze środowiskiem człowieka. W okresie 
zimowo – wiosennym, gdy mieszkania 
są zamykane, ogrzewane i mało wie-
trzone, szczególnie intensywnie odczu-
wamy ich obecność.

Roztocze są za duże i ciężkie by 
unosić się w powietrzu, ale z łatwością 
unoszą się ich odchody. To właśnie 
białka występujące w odchodach są 
najbardziej toksyczne i wywołują aler-
gię po dostaniu się do dróg oddecho-
wych. Objawy to poranny kaszel, katar, 
ból głowy.

Kontakt z enzymami trawiennymi 
zawartymi w odchodach roztoczy po-
woduje u dzieci posiadających cienki 
nabłonek w drogach oddechowych 
jego uszkodzenie i zwiększa podat-
ność na działanie innych alergenów. 
Ograniczając kontakt dzieci z roztocza-
mi kurzu domowego można zapobiec 
pojawieniu się innych alergii w póź-
niejszych etapach ich życia. Najdrob-
niejsze cząstki odchodów roztoczy 
podczas wdechu potrafią się dostać aż 
do pęcherzyków płucnych wywołując 
ich mocne podrażnienie. Alergizujące 
działanie, choć słabsze niż odchody 

ROZTOCZE KURZU DOMOWEGO
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wykazują martwe osobniki i części ich 
ciał, zwłaszcza unoszące się w powie-
trzu odnóża.

Immunoterapia na roztocze trwa 
przez okres trzech lat, a terapia pod-
trzymująca musi być prowadzona 
przez wiele lat.

Metody ograniczania ilo-
ści roztoczy w domu: 

 9 pranie co tydzień w temperatu-
rze 900C pościeli, zasłon, kocy-
ków, pluszowych zabawek;

 9 ograniczenie w okresie grzew-
czym temperatury pomieszczeń 
do 180C;

 9 rzeczy których nie można prać 
w tych temperaturach można za-
mrażać na kilka godzin;

 9 stosować specjalne powłoczki 
anty roztoczowe na pościel lub 
pościel jedwabną;

 9 zrezygnować z wykładzin i dy-
wanów;

 9 stosować do mycia podłogi aka-
rycydy;

 9 odkurzać codziennie meble tapi-
cerowane;

 9 minimum raz w miesiącu myć 
okna, najlepiej środkiem zawie-
rającym alkohol;

 9 nie stosować nawilżaczy powie-
trza;

 9 nie suszyć w domu prania, żeby 
nie zwiększać wilgotności po-
mieszczeń; 

 9 podczas gotowania potraw uży-
wać pokrywek na garnki; 

 9 książki i bibeloty trzymać w za-
mkniętych szafach;

 9 używać odkurzacza z filtrem 
drobnopyłkowym lub wodnym 
zatrzymującym roztocza ;

 9 powłoczki na poduszki zmieniać 
co kilka dni;

 9 po wstaniu z łóżka nie chować 
pościeli przez kilka godzin - wil-
goć powoduje szybkie namnaża-
nie  roztoczy; 

 9 podłogę na mokro myć tylko 
w godzinach porannych; 

 9 nie używać w domu puchowych 

kołder i poduszek oraz wełnia-
nych kocy;

 9 po ścieraniu kurzu z mebli nale-
ży je wytrzeć suchą ściereczką;

 9 nie wietrzyć mieszkania wieczo-
rem, bezpośrednio przed snem/
wilgotne powietrze/;

 9 nie spać z mokrą głową; 
 9 nie umieszczać w sypialni kwia-

tów doniczkowych;
 9 nie przebierać się w sypialni by 

nie zwiększać ilości naskórka;
 9 spać w łóżku w piżamie z długi-

mi rękawami i nogawkami by na-
skórek nie zostawał w pościeli.

Zapobieganie unoszeniu 
się odchodów roztoczy:

 9 nie trzepać w domu pościeli i ko-
cyków - zabieg ten spowoduje 
chmurę unoszących się w po-
wietrzu roztoczy i ich odchodów;

 9 odkurzać sypialnię minimum trzy 
godziny przed snem;

 9 nie czytać w łóżku zakurzonych 
książek;

 9 wyłączać ogrzewanie podłogo-
we przed snem;

 9 nie stosować do zasłaniania 
okien żaluzji;

 9 nie stosować w domu wentyla-
torów;

 9 podczas porządków stosować 
sposoby wycierania kurzu, które 
nie powodują jego unoszenia.

Osoby wrażliwe na roztocze kurzu 
nie mogą wykonywać prac związanych 
ze sprzątaniem i trzepaniem dywanów 
i nigdy nie mogą ich wykonywać dzie-
ci. W okresie ostatnich dwudziestu lat 
zmieniły się warunki panujące w na-
szych domach na super optymalne dla 
rozwoju roztoczy. Ocieplenie ścian, 
szczelne okna, ogrzewanie podłogowe 
zapewniają temperaturę pomieszczeń 
powyżej 20 stopni. W domach jest 
duża ilość bibelotów i dywanów a rów-
nocześnie mamy mniej czasu na wie-
trzenie i sprzątanie. Obecnie stosowa-
ne techniki sprzątania jak np. trzepanie 
dywanów przez odkurzacz i równocze-

sne nawilżanie powietrza sprzyjają ich 
namnażaniu.

Wszystkim nam i naszym zwierzę-
tom domowym szkodzi obecność roz-
toczy, a u alergików może ona dopro-
wadzić do astmy i schorzeń jelit. Ba-
dania prowadzone przez naukowców 
wykazały, że u tych osób wszystkie te 
procedury zmniejszające unoszenie 
się roztoczy, niektóre bardzo kłopotli-
we w praktycznym stosowaniu i dro-
gie, pomagały w niewielkim stopniu. 
Stosowanie zarówno mechanicznych 
jaki chemicznych metod walki z rozto-
czami nie powoduje istotnego zmniej-
szenia nasilenia objawów alergicznych 
ani nie zwiększa prawdopodobieństwa 
poprawy przebiegu choroby przy już 
zaawansowanej alergii.

Dlatego tak ważne jest zapobie-
ganie rozwojowi roztoczy w domu 
i ograniczenie im możliwości rozmna-
żania, co wymaga działań już na eta-
pie urządzania mieszkania. Zwłaszcza 
w sypialni i pokoju dziecka nie powinno 
być rzeczy zbierających kurz. Naskó-
rek ludzki trudno się spiera z pościeli, 
zasłon i ubrań ale odchody roztoczy 
są rozpuszczalne w wodzie. Dlatego 
ważne by zasłony domowe, obrusy 
i bielizna były łatwe do częstego prania 
i nadawały się do prania w wysokich 
temperaturach. Niestety po zastosowa-
niu wszystkich dokładnych i niezbęd-
nych zabiegów porządkowych stan 
liczebny roztoczy w domu wraca do 
poprzedniego w okresie dwóch tygo-
dni. Preparaty do zwalczania roztoczy 
można stosować w mieszkaniu po kon-
sultacji z lekarzem /dzieci/ lub wetery-
narzem/koty, jaszczurki/.

Ilość roztoczy nie zależy od wieku 
i konstrukcji domów lecz od ich mikro-
klimatu. Najwięcej żyje ich w drew-
nianych domach, zacienionych przez 
drzewa, w okolicach stawów i rzek. 
W domach położonych powyżej 1000 
metrów nad poziomem morza wystę-
puje niewiele roztoczy, a w wyższych 
lokalizacjach nie ma ich w ogóle.

Magdalena Opidowicz
Źródło-Internet 
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Wspomnienie…
Pan Profesor Ryszard Kostuch był zasłużonym i wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie. Wcześniej pracował w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Krakowie (nazwa obecna 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy).

Profesor współpracował z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (wcześniej 
Krakowski Ośrodek Postępu Rolniczego) niemal przez pół wieku, bo od lat 70-tych ubiegłego stulecia.

Przez ostatnie 20-lat bezinteresownie i regularnie publikował artykuły o tematyce łąkarskiej, zielar-
skiej oraz ekologicznej na łamach naszego czasopisma „Doradca”. Co roku, wspólnie z rolnikami i doradcami 
uczestniczył w organizowanych przez Ośrodek wyjazdach studyjnych do gospodarstw ekologicznych, w czasie 
których dzielił się z nami swoją ogromną wiedzą. Znał setki gatunków roślin łąk różnych siedlisk: łąk, pa-
stwisk, pól uprawnych, a także roślin zielarskich. Mówił ciekawie i z ogromną pasją. Miał także wyjątkowy 
dar pisania prosto i zrozumiale o zawiłych sprawach naukowych. Był autorem kilkuset artykułów naukowych 
i popularno-naukowych, jak również popularnych podręczników z zakresu łąkarstwa takich jak „Przyrodni-
cze podstawy gospodarowania na górskich użytkach zielonych”, czy „Urządzanie i wykorzystanie pastwisk”.

Był w Radzie Programowej czasopisma ,,Aura”, pomagał w powstaniu tego miesięcznika ekologicznego 
w latach 70-tych, do którego często pisywał. 

Profesor wyróżniał się znajomością języków obcych i dużo podróżował. Przez kilka lat wykładał łąkar-
stwo na Uniwersytecie Rolniczym Stanu Guanajuato w Meksyku. Owocem tego wyjazdu była bardzo ciekawa 
książka „Wspomnienia z Meksyku”. Natomiast po kilkumiesięcznym pobycie w USA powstała książka pt. „100 
dni w Ameryce”.

Profesora Kostucha znali rolnicy i doradcy z całej Małopolski. Będąc na emeryturze, nadal odwiedzał 
Uniwersytet Rolniczy i był aktywny naukowo. Za swą działalność został odznaczony wieloma odznaczeniami, 
w tym Złotym Krzyżem Zasługi.

Był człowiekiem bardzo lubianym, niezwykle skromnym, uczynnym, o wysokiej kulturze osobistej i etyce. 
Ludzie do niego lgnęli. Zawsze miał czas na rozmowę i spotkanie przy kawie. Był zapracowany naukowo. 
Niemal codziennie odwiedzali go naukowcy, studenci, koledzy z uczelni, by porozmawiać, prowadzić długie 
dyskusje naukowe, poradzić się, być w jego towarzystwie. Tak było latami.

Profesor Ryszard Kostuch nie tylko miał duży wkład w naukę, łąkarstwo, ekologię, ale także w sposób 
szczególnie pozytywny wpływał na ludzi, na pokolenia studentów i tych, którzy mieli szczęście z nim współ-
pracować. Jestem szczęśliwy, że zaliczałem się do tego grona.

Żegnamy Cię Drogi Profesorze

Wspomnienie opracował Jan Pajdzik

W dniu 16.01.2017 r. 
w Krakowie 

zmarł

Prof. dr hab. inż. Ryszard Kostuch
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