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i produkcją mleka, mleczarni, wyko-
nawców, doradców, zootechników  
i przedstawicieli samorządu lokal-
nego. Pracownicy MODR z siedzibą 
w Karniowicach wraz z jego dyrek-
torem – Markiem Kwiatkowskim na 
czele, mieli przyjemność uczestni-
czenia w tym wyjątkowym wydarze-
niu. Nasz Ośrodek był także jednym 
z partnerów uroczystego otwarcia 
tego pionierskiego w skali Małopolski 
budynku inwentarskiego. 

Uczestnicy otwarcia byli pod 
ogromnym wrażeniem nowoczesne-
go wyposażenia i funkcjonalności 
obiektu oraz skali przedsięwzięcia. 
Gratulacjom kierowanym w stronę 
gospodarzy oraz pytaniom do wy-
konawców nie było końca. W tym 
miejscu również i my pragniemy 
złożyć serdeczne gratulacje, życzyć 
wszelkiej pomyślności, a także po-
dziękować państwu Kowalom za ich 
niezwykłą gościnność, serdeczność  
i życzliwość.

Tekst i zdjęcia: Agata Karpowicz

PREZES
KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Adam�Sekściński

Szanowni Rolnicy,

przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę
na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin,
zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne
oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi
oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się
wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo
następujących zasad:

nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców,
w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim,
zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;

nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami
spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;

przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym
pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną
podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi
odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;

używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;

stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli
oraz ochron układu oddechowego;

oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;

nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich,
spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać
jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie
też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki,
alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa.

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów.
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Gnojnik
sprzedam pole orne,  
działki budowlane  

uzbrojone oraz  
łąki na staw rybny.

Kontakt: 604 438 189
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19 listopada 2016 roku po raz trzeci Oddział Regionalny Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie przy współpracy Państwowej 
Inspekcji Pracy w Krakowie, Nadleśnictwa w Niepołomicach i Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Szarowa przeprowadził dla rolników i domowników  
z gminy Biskupice i Sułoszowa czterogodzinne szkolenie z zakresu BHP,  
w gospodarstwie rolnym, połączone z praktycznym pokazem bezpiecznego 
pozyskiwania drewna i manipulacji surowcem drzewnym. 

Pokaz w wykonaniu pilarzy z Zakładu Usług Leśnych z Sitowca został 
przeprowadzony na terenie Nadleśnictwa Niepołomice. Ochotnicza Straż 
Pożarna z Szarowa zabezpieczała teren, na którym odbywał się pokaz. Omó-
wiono zasady bezpiecznego pozyskiwania drewna, w szczególności zwróco-
no uwagę na bezpieczną organizację stanowisk pracy w lesie, zasady bez-
piecznej ścinki drzew i zasady koordynacji prac leśnych. Szkolący udzielali 
rolnikom instruktażu w zakresie bezpiecznego posługiwania się narzędziami 
do pozyskiwania drewna - pilarkami, narzędziami pomocniczymi oraz sprzę-
tem zrywkowym. Przekazano rolnikom informacje na temat chorób prze-
noszonych przez kleszcze. Uczestnicy szkolenia i pokazu zostali wyposażeni  
w kaski ochronne i kamizelki odblaskowe zakupione przez KRUS, jak rów-
nież otrzymali broszury, poradniki, ulotki informacyjne z zakresu BHP w rol-
nictwie i kalendarze na 2017 r. W spotkaniu wzięło udział 23 rolników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rolników do wzięcia udziału 
w kolejnym już czwartym pokazie bezpiecznego pozyskiwania drewna i ma-
nipulacji surowcem drzewnym. Pokaz odbędzie się na przełomie października  
i listopada 2017 roku. 

Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty 
z OR KRUS w Krakowie, ul. Bratysławska 1a, Wydział Prewencji, Rehabilitacji  
i Orzecznictwa Lekarskiego tel. kontaktowy 12 618 94 56. 

Małgorzata Tretko OR KRUS w Krakowie

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

BEZPIECZNE 
POZYSKIWANIE 
DREWNA
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Stonka ziemniaczana 
- nie lekceważ tego szkodnika

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Stonka ziemniaczana (Leptinotar-
sa decemlineata) to groźny i często 
występujący szkodnik ziemniaków. 
Historia monitorowania jej wystę-
powania na terenie naszego kraju 
sięga początku lat 50 XX w. Wów-
czas miejsce miał nalot stonki na 
Polskę, przybyłej z Europy. Obecnie 
największa inwazja szkodnika ma 
miejsce w rejonach o dużym udzia-
le upraw ziemniaków. Zagrożone 
są głównie odmiany wczesne oraz 
średnio wczesne. Na plantacjach 
pozostawionych bez ochrony straty 
w plonie bulw mogą sięgać 20-30%,  
a w skrajnych przypadkach 70%  
i więcej. Uszkodzenie ponad 15% 
powierzchni asymilacyjnej ro-
ślin ziemniaka może spowodować 
zmniejszenie plonu nawet powy-
żej 7 t/ha. Największe znaczenie  
w ograniczeniu plonowania ziem-
niaka mają szkody spowodowane 
wystąpieniem wysoce żarłocznych 
larw. W okresie żerowania (2-4 tygo-
dnie) larwy przechodzą cztery sta-

dia rozwojowe od L1 do L4. Larwy 
będące we wczesnych fazach roz-
wojowych L1–L2 wykazują większą 
wrażliwość na insektycydy, a więc 
łatwiej je zwalczyć. Walkę ze stonką 
prowadzi się głównie poprzez che-
miczną ochronę roślin (tabela 1). Za-
leca się insektycydy z różnych grup 
chemicznych. Wyższe dawki środ-
ka stosuje się w przypadku bujnej 
naci oraz do zwalczania chrząszczy  
i starszych stadiów larwalnych, jak 
również w przypadku dużego nasi-
lenia występowania tego szkodnika. 
W celu uniknięcia uodpornienia się 
stonki na insektycydy, konieczna jest 
wymiana substancji czynnych, czyli 
naprzemienne stosowanie prepara-
tów z różnych grup chemicznych. Do 
prawidłowego wyznaczenia terminu 

Złoża jaj stonki ziemniaczanej.
Jaja składane są na spodniej stronie liści.
Jaja stonki są intensywnie żółte o długości 
około1,2 mm.

Żerujące larwy stonki ziemniaczanej  
i obraz uszkodzeń.
Larwa ma długość 1-15 mm, ciało jest za-
barwione na czerwono. Odnóża, głowa, 
tarczki grzbietowe i brodawki na bokach 
ciała w czarnym kolorze

Stonka ziemniaczana - osobnik  
dorosły.
Chrząszcz ma długość około 10 mm, żółte 
lub pomarańczowe zabarwienie z 10 czar-
nymi paskami na pokrywach i czarnymi pla-
mami na przedpleczu, z których środkowe 
układają się w kształcie litery V. 
Stopy oraz końcowe człony czułków – 
czarne. 

przeprowadzenia zabiegu ochra-
niarskiego niezbędne są znajomość 
cyklu rozwojowego gatunku oraz 
regularne lustracje upraw. Stonka 
ziemniaczana jest jednym z najła-
twiej rozpoznawalnych owadów, dla-
tego obserwacje wzrokowe stanowią 
podstawę monitoringu. Pomocną  
w określaniu ważnych stadiów rozwo-
jowych jest fenologia roślin wskaźni-
kowych. 

Wylęg larw zbiega się z pełnią 
kwitnienia bzu czarnego, grocho-
drzewu, początkiem kwitnienia bła-
watka, a masowy wylęg larw, kiedy 
obserwowane jest kwitnienie i prze-
kwitanie lipy drobnolistnej. Warto 
zwrócić uwagę, że wysoka tempe-
ratura w czerwcu i na początku lipca 
sprzyja składaniu jaj. Lato o suchej 
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Tab. 1. Przykładowe insektycydy zarejestrowane do zwalczania stonki ziemniaczanej w 2017 roku.

Grupa chemiczna Substancja aktywna * Insektycyd Dawka
Okres  

karencji  
(dni)

Antranilowane diamidy chlorantraniliprol - 200 g Coragen 200 SC
0,05-0,0625 
l/ha

14

Fosforoorganiczne fosmet - 500 g Boravi 50 WG 1,0 kg/ha nd

Fosforoorganiczne +  
pyretroidy

chloropiryfos - 500 g,  
cypermetryna - 50 g

Cyperpirifos 550 EC, Klon Max 550 EC, 
Melia EC, Nurelle D 550 EC, Troll 550 EC

0,5-0,6 l/ha 21

chloropiryfos metylowy - 400 g,  
cypermetryna - 40 g

Daskor 440 EC 0,6-0,75 l/ha 30

Neonikotynidy

acetamipryd - 20%
Acetamip 20 SP,Acetamip New 20 SP, 
Acetamipryd 20 SP,Mospilan 20 SP

0,08 kg/ha 3

acetamipryd - 200 g Kobe 20 SP, Lanmos 20 SP, Sekil 20 SP 0,08 kg/ha 3

chlotianidyna - 50% Apacz 50 WG 0,04 l/ha 7

imidachlopryd - 200 g
Nuprid 200 SC 0,125-0,15 l/ha 3

Karate Zeon 050 CS, LambdaCe 050 
CS, Wojownik 050 CS

0,12-0,16 l/ha 7

tiachlopryd - 480 g Calypso 480 SC 0,05-0,1 l/ha 3

tiametoksam - 250 g Actara 25 WG 0,06-0,08 kg/ha 14

Neonikotynidy 
+ pyretroidy

tiachlopryd - 100 g,  
deltametryna - 10 g

Proteus 110 OD 0,3-0,4 l/ha 14

Makrocykliczne laktony spinosad - 240 g SpinTor 240 SC 0,1-0,15 l/ha 3

Pyretroidy

beta-cyflutryna - 25 g
Alfazot 025 EC, Bulldock 025 EC
Tekapo 025 EC

0,2-0,3 l/ha 7

cypermetryna - 500 g
Cyperkill Max 500 EC, Cythrin 500 EC, 
Sorcerer 500 EC,Super Cyper 500 EC,-
Supersect 500 EC

0,06 l/ha 14

deltametryna - 25 g
Khoisan 25 EC 0,2-0,3 l/ha 7

Scatto 0,3 l/ha 7

deltametryna - 50 g Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW 0,1-0,15 l/ha 7

gamma-cyhalotryna - 60 g Rapid 060 CS 0,08 l/ha 14

lambda-cyhalotryna - 100 g
Karate Zeon 100 CS 75 ml/ha 14

Sparviero 0,075 l/ha 7

lambda-cyhalotryna - 2,5 %

Karate 2,5 WG 0,3 kg/ha 14

Karate Zeon 050 CS, LambdaCe 050 CS
Wojownik 050 CS

0,12-0,16 l/ha 7

Ammo Super 100 EW, Fury 100 EW,
Minuet 100 EW

0,15-0,2 l/ha 14

Środki  
mikrobiologiczne

Bacillus thuringiensis  
subsp. Tenebrionis - 20 g

Novodor SC 3,0-5,0 l/ha nd

* Na skuteczność zabiegu ma wpływ temperatura działania insektycydu: 
Pyretroidy najskuteczniej działają w temperaturze poniżej 20°C, chloronikotynyle powyżej 10°C, pochodne chloronikotynyli oraz Bacillus 
thuringensis powyżej 15°C, karbonylohydrazydy poniżej 30°C, neonikotynoidy i ich pochodne działają niezależnie od temperatury.
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i gorącej pogodzie prowadzi do sil-
nego wzrostu populacji. Pomoc-
ne będą również progi ekonomicznej 
szkodliwości: 1-2 chrząszcze zimują-
ce na 25 roślin, 1-2 chrzczę na 1 m2, 
10 złóż jaj na 10 roślin lub 15 larw na 
1 roślinie. Przypominam, że zgodnie 
z integrowaną ochroną roślin – jeśli 
próg ekonomicznej szkodliwości nie 
został przekroczony to nie wykonuje-
my zabiegu. Warto również korzystać  
z Internetowego Systemu Sygnali-
zacji Agrofagów pod adresem http://
piorin.gov.pl/sygn/start.php, gdzie 
Państwowa Inspekcja Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa informuje o wy-
stąpieniu zagrożenia oraz podaje 
zalecenia dotyczące chemicznego 
zwalczania stonki ziemniaczanej.

Rozwój stonki ziemniaczanej
Owady dorosłe zimują w glebie (chrząszcze), na różnej głębokości, przeciętnie 
10–25 cm.
Chrząszcze stają się aktywne wiosną. Zwykle wylot chrząszczy ma miejsce na po-
czątku maja. 
Początkowo chrząszcze zasiedlają inne rośliny i rozpoczynają intensywne żerowanie.
Od początku czerwca do około początku lipca trwa okres składanie jaj. Samice 
umieszczają jaj na spodniej części liści, w złożach po 20–30 sztuk. Każda samica może 
złożyć 600-3000 jaj w ciągu swojego dorosłego życia, które może trwać kilka tygodni.
Po około 8 -14 dniach wylegają się larwy. Przechodzą one na wierzchołki roślin, 
gdzie żerują przez 2- 4 tygodnie. W tym czasie larwy przechodzą kilka wylinek L1 -L4. Do 
przepoczwarczenia dochodzi w glebie na niewielkiej głębokości 2-5 cm. Młode chrząsz-
cze wychodzą na powierzchnię po około 3 tygodniach. Masowe przepoczwarczenie mam 
miejsce przeważnie w połowie lipca.
Pod koniec lipca i na początku sierpnia pojawiają się pierwsze chrząszcze letnie. 
W sprzyjających warunkach samice mogą dać początek drugiemu pokoleniu.
Po zakończeniu żerowania (od połowy sierpnia) chrząszcze schodzą do gleby na zi-
mowanie.

Marta Rymarczyk
Żródła: Atlas szkodników i owadów pożytecznych w integrowanej ochronie roślin; Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej.

Nowoczesna uprawa– miesięcznik produkcji rolniczej (2012, 2015); Metodyka integrowanej produkcji ziemniaka; Program Ochrony Roślin Rolniczych.
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin

Fotografie  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia; https://extension.entm.purdue.edu/publications/E-21/E-21.html; https://growingsmallfarms.ces.ncsu.edu/growingsmallfarms-cpb/

Wśród grupy chorób ziemniaka 
znajdują się organizmy kwarantan-
nowe występujące lub zawleczone 
na nowy teren, gdzie mogą się roz-
mnażać i powodować straty o zna-
czeniu ekonomicznym. Tak stało się 
z Ralstonią solanacearum bakte-
rią wywołującą śluzaka ziemniaka  
(w Polsce dotychczas nie stwierdzo-
no na ziemniakach). Pierwsze objawy 
pojawienia się tej bakterii odnotowa-
no na terenach Śląska, na róży Red 
Berry produkowanej na kwiat cięty  
w 2016 r. Przypuszcza się, że bakteria 
została przywieziona z zainfekowany-
mi sadzonkami roślin ozdobnych po-
chodzącymi z Holandii.

Ziemniaki rozmnażane są przez 
bulwy (wegetatywnie), dlatego są one 
dobrym pomostem do przenoszenia  
i rozprzestrzeniania się chorób. 

W Polsce bakteria Ralstonia so-
lanacearum do tej pory nie wystę-
powała, ale ze względu na szeroki 
zakres roślin żywicielskich dla tej 
bakterii możemy profilaktycznie za-

bezpieczyć się przed jej pojawieniem 
na plantacjach ziemniaka. Jak już 
wspominano źródłem infekcji są za-
infekowane rośliny, ale również może 
być: oszczędny płodozmian, gleba, 
woda do nawodnienia czy narzędzia 
używane do pielęgnacji roślin. Dzia-
łania profilaktyczne prowadzimy na 
wszystkich etapach produkcji.

Objawem choroby jest: karłowa-
tość, parasolowate więdniecie liści 
z ich zasychaniem, ponieważ jest to 
choroba naczyniowa. Początkowe 
objawy na szczytowych liściach wi-
doczne są w ciągu dnia przy wysokiej 
temperaturze, a wieczorem zanikają. 
Z czasem jednak objawy te narasta-
ją, prowadząc do trwałego więdnię-
cia i zamarcia rośliny. Na przekroju 
poprzecznym łodyg u podstawy wi-
doczne są zbrunatniałe wiązki prze-
wodzące, z których wydziela się 
brudnobiały śluz. 

Na powierzchni bulw, w oczkach  
i w miejscu przyczepu stolonu do 
wyciekającego z tych miejsc śluzu 

przylepiają się grudki ziemi, charakte-
rystyczny objaw dla śluzaka. Na prze-
kroju porażonej bulwy widoczne jest 
zbrunatnienie wiązek naczyniowych,  
z których również wydziela się kropla-
mi brudnobiały śluz.

Choroba podlega przepisom kwa-
rantannowym, dlatego gdy pojawi się, 
należy obowiązkowo zgłosić do PIO-
RiN (Kraków, tel.126232800). Chorób 
podlegających obowiązkowi zwalcza-
nia (kwarantannowych) nie ogranicza 
się za pomocą pestycydów. Jedynie 
metody ich zwalczania to zmianowa-
nie - zaprzestanie uprawy ziemniaków 
na kilka lat, oraz uprawianie odmian 
odpornych.

Dorota Paczyńska

Zagrożenie dla upraw ziemniaka
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Od 1 stycznia 2014 roku w Polsce 
oraz innych krajach Unii Europej-
skiej stosowanie zasad integrowa-
nej ochrony roślin jest obowiązkiem 
wszystkich profesjonalnych użytkow-
ników środków ochrony roślin (Dyrek-
tywa 2009/128/WE, Rozporządzenie 
WE/1107/2009, Ustawa z dnia 8 mar-
ca 2013 r. o środkach ochrony roślin, 
Dz.U. poz. 455). Idea integrowanej 
ochrony roślin nie jest nowa, była 
rozwijana w Polsce w ciągu ostatnich 
sześćdziesięciu lat. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 
2 pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 
o środkach ochrony roślin (Dz. U. 
poz. 455) „Integrowana ochrona ro-
ślin – to sposób ochrony roślin przed 
organizmami szkodliwymi polega-
jący na wykorzystaniu wszystkich 
dostępnych metod ochrony roślin, 
w szczególności metod niechemicz-
nych, w sposób minimalizujący za-
grożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt 
oraz dla środowiska”. Nie oznacza 
to całkowitego wyeliminowania sto-
sowania syntetycznych środków 
ochrony roślin, niemniej muszą być 
one wykorzystywane jedynie w osta-
teczności, gdy inne metody okażą 
się niewystarczające dla zabezpie-
czenia odpowiedniej wysokości i ja-
kości plonów. Preparaty chemiczne 
muszą być wykorzystywane w spo-
sób racjonalny, w oparciu o aktualne 
progi ekonomicznej szkodliwości,  
w optymalnych terminach zwalcza-
nia i warunkach pogodowych warun-
kujących ich wysoką skuteczność.  
W pierwszej kolejności należy stoso-
wać jednak metody niechamiczne, do 
których zaliczamy:

 ⇒ właściwy płodozmian, który po-
zytywnie wpływa na biologicz-
ną aktywność gleby, powoduje 
zwiększenie udziału w glebie po-
żytecznych organizmów: dżdżow-

Integrowana ochrona zbóż
nic, pożytecznych nicieni i stawo-
nogów, grzybów, promieniowców 
oraz bakterii glebowych. Ponadto 
właściwy płodozmian oddziałuje 
korzystnie na zawartość substan-
cji organicznej w glebie, własności 
fizyczne gleby (jej strukturę i zdol-
ność do wiązania wody), właści-
we ukształtowanie się łanu roślin 
uprawnych sprzyjające regulacji 
zachwaszczenia i dobrej ich zdro-
wotności oraz na poziom zawarto-
ści składników pokarmowych;

 ⇒ odpowiednie techniki uprawy 
– m.in. zabiegi uprawowe pro-
wadzone przed siewem lub sa-
dzeniem roślin takie jak orka, 
podorywka czy kultywatorowanie; 
przestrzeganie terminu i normy 
wysiewu; stosowanie wsiewek; 
usuwanie resztek pożniwnych. 
Stosowane coraz częściej 
uproszczenia agrotechniczne 
mogą prowadzić do zwiększenia 
zagrożenia ze strony agrofagów. 
Brak podorywek, stosowanie 
upraw bezorkowych oraz inne 
uproszczenia w agrotechnice są 
czynnikami zwiększającymi praw-
dopodobieństwo masowego poja-
wu szkodników;

 ⇒ stosowanie odmian odpornych/to-
lerancyjnych na choroby i szkod-
niki, dostosowanych do lokalnych 
warunków glebowo-klimatycz-
nych oraz wykorzystywanie kwa-
lifikowanego materiału siewnego  
i nasadzeniowego umożliwia 
ograniczenie stosowania metod 
chemicznych;

 ⇒ zrównoważone nawożenie, wap-
nowanie i nawadnianie/odwadnia-
nie jest niezbędnym elementem 
zdrowia roślin i zwiększenia ich 
odporności na agrofagii;

 ⇒ regularne czyszczenie maszyn i 
sprzętu zapobiega rozprzestrze-
nianiu się organizmów szkodli-
wych;

 ⇒ ochrona organizmów pożytecz-
nych poprzez tworzenie i ochronę 
terenów sprzyjających ich wystę-
powaniu np. miedz, żywopłotów, 
zagajników, pasów zakrzaczeń 
oraz zadrzewień śródpolnych.

W przypadku, gdy metody nie-
chemiczne nie gwarantują skutecz-
nej ochrony przed agrofagami oraz 
zostaną przekroczone progi szkodli-
wości mogą być zastosowane synte-
tyczne środki ochrony roślin. Należy 
jednak pamiętać, że stosować można 
wyłącznie preparaty dopuszczone do 
ochrony danej uprawy przed organi-
zmami szkodliwymi. Próg ekonomicz-
nej szkodliwości to takie nasilenie 
występowania organizmów szkodli-
wych, przy którym wartość spodzie-
wanej straty w plonie jest wyższa od 
kosztów zwalczania agrofagów. 

Należy pamiętać, że progi szko-
dliwości są wartością orientacyjną 
i zależą m.in. od warunków klima-
tycznych, agrotechnicznych, odmia-
ny, nawożenia, ochrony roślin oraz 
wielu innych czynników środowisko-
wych. Progi szkodliwości służą jako 
pomoc przy podejmowaniu decyzji 
o wykonaniu zabiegu chemicznego. 
Stosowanie progów ekonomicznej 
szkodliwości wymaga od rolnika du-
żej wiedzy i umiejętności m.in. w za-
kresie identyfikacji agrofagów i pra-
widłowego określenia ich liczebności 
czy stopnia porażenia roślin przez 
choroby. 

W tabeli 1. przedstawiono pro-
gi szkodliwości obowiązujące dla 
upraw roślin zbożowych opracowane 
na podstawie metodyk integrowanej 
ochrony roślin (IOR-PIB Poznań).
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Tabela 1. Progi szkodliwości w uprawach zbożowych

Orientacyjne progi szkodliwości dla chorób

lp choroba termin obserwacji pszenica pszenżyto żyto jęczmień

1.
Łamliwość źdźbła 
zbóż i traw 

od początku fazy 
strzelania w źdźbło 
do fazy pierw-
szego kolanka

20–30% źdźbeł z objawami porażenia

2.
Mączniak  
prawdziwy 
zbóż i traw 

w fazie krzewienia 50–70% roślin z pierwszymi objawami porażenia
25–35% roślin z pierwszymi  
objawami porażenia

w fazie strzelania  
w źdźbło 10% roślin z pierwszymi objawami porażenia

10% roślin z pierwszymi 
objawami porażeniaw fazie kłoszenia

pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym,  
flagowym lub na kłosie

3. Rdza brunatna 

w fazie krzewienia 10–15% liści z pierwszymi objawami porażenia

-
w fazie strzelania  
w źdźbło 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia

w fazie kłoszenia
pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym  
lub flagowym

4.
Rdza żółta 
zbóż i traw 

w fazie krzewienia 30% roślin z pierwszymi objawami

-
w fazie strzela-
nia w źdźbło 10% porażonej powierzchni liścia podflagowego

w fazie kłoszenia
pierwsze objawy porażenia na liściu podflagowym  
lub flagowym

5.
Septorioza  
paskowana liści 
pszenicy 

w fazie krzewienia

30–50% liści z pierw-
szymi objawami 
porażenia lub 1% 
liści z owocnikami

- - -w fazie strzelania  
w źdźbło 

10–20% porażonej 
powierzchni liścia 
podflagowego lub 1% 
liści z owocnikami

w fazie kłoszenia

5–10% porażonej 
powierzchni liścia 
flagowego lub 1% 
liści z owocnikami

6. Septorioza plew 

w fazie krzewienia 20% roślin z pierwszymi objawami porażenia

-

w fazie strzelania  
w źdźbło

20% porażonej powierzchni liścia podflagowego  
lub 1% liści z owocnikami

w fazie początku  
kłoszenia

10% porażonej powierzchni liścia podflagowego  
lub 1% liści z owocnikami

w fazie pełni 
kłoszenia 1% porażonej powierzchni liścia flagowego

7.
Brunatna  
plamistość liści  
zbóż 

w fazie krzewienia 
10–15% porażonych roślin z pierwszymi objawami  
porażenia

-w fazie strzelania 
w źdźbło 

5% liści z pierwszymi 
objawami porażenia

w fazie kłoszenia
5% liści z pierwszymi 
objawami porażenia

8.
Rynchosporioza  
zbóż

w fazie krzewienia 
-

15–20% powierzchni liści z objawami choroby
w fazie strzelania  
w źdźbło 15–20% powierzchni liści z objawami choroby

9. Plamistość siatkowa
w fazie krzewienia 

- - -

15–20% powierzchni liści 
z objawami choroby

w fazie strzelania  
w źdźbło

15–20% powierzchni liści 
z objawami choroby

10. Rdza jęczmienia
w fazie krzewienia 

- - -

10–15% liści z pierwszymi  
objawami porażenia

w fazie strzelania  
w źdźbło

10% źdźbeł z pierwszymi 
objawami porażenia
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Orientacyjne progi szkodliwości dla chwastów w uprawach:

pszenicy i pszenżyta

żyta
jęczmienia

Lp. termin 
obserwacji

rodzaj  
zachwaszczenia

ilość chwastów konieczność 
wykonania 

zabiegu
pszenica 

ozima pszenżyto chwasty ilość 
szt/m2

1. Jesień

jednoliścienne 
dwuliścienne 

jednoliścienne 
dwuliścienne

jednoliścienne 
dwuliścienne 

– ponad 60
– ponad 90

– 30–60
– 50–90

– poniżej 30
– poniżej 50

– ponad 60
– ponad 90

– 30–60
– 50–90

– poniżej 30
– poniżej 50

konieczny 
zabieg jesienią

zabieg jesienią 
lub wiosną

zabieg niecelowy

W ochro-
nie plantacji 
żyta przed 
z a c h w a s z -
czeniem nie 
opracowano 
metody okre-
ślania liczeb-
ności oraz 
progów szko-
dliwości dla 
pojedynczych 
c h w a s t ó w , 
ani ich zbioro-
wisk. Istnieją 
takie prace 
d o t y c z ą c e 
pozosta ł ych 
zbóż ozimych 
i można je 
wykorzystać 
poprzez ana-
logię. Należy 
jednak od 
razu zastrzec, 
że dane te 
nie mają cha-
rakteru obli-
gatoryjnego i 
służą jedynie 
jako dane 
orientacyjne.

gorczyca polna

miotła zbożowa

owies głuchy

maruna bezwonna

przytulia czepna

przetaczniki

ostrożeń polny

2

10,0–15,0

5

3,0–6,0

0,1–1,8

10,0–15,0

0,1–2,0

2.
Wiosną po 
ruszeniu 
wegetacji

miotła zbożowa 
przytulia czepna 
rdest powojowy 
chwasty ogółem 

wyczyniec polny 
owies głuchy 
rumianowate
chaber polny 
wyka kosmata 
ostrożeń polny

ponad 20
ponad 2 
ponad 2
ponad 50 
lub stopień 
pokrycia 
ponad 5%
ponad 30 
ponad 5
ponad 5 
ponad 2
ponad 2
ponad 2

ponad 20
ponad 0,1
ponad 2
ponad 50 
lub stopień 
pokrycia 
ponad 5%

zabieg wykonać 
wczesną wiosną, 
jeżeli jeden lub 
kilka progów jest 
przekroczonych

3.
Wiosną  
w końcu fazy 
krzewienia

obowiązują te 
same progi jak 
podczas oceny 
wczesną wiosną, 
ale stopień po-
krycia zwiększa 
się do 10%

progi szko-
dliwości jak 
wczesną 
wiosną, 
stopień 
pokrycia 
do 10%

zabieg 
wykonać w 
końcu fazy 
krzewienia, 
jeśli jakiś 
próg jest 
przekro-
czony

Orientacyjne progi szkodliwości dla szkodników

lp. szkodnik termin obserwacji pszenżyto żyto jęczmień pszenica 

1. Drutowce przed siewem - - - 10-20 larw na 1m2

2. Rolnice przed siewem - - -
6-8 gąsienic  
na 1m2

3. Lednica zbożowa
wzrost i krzewienie na wiosnę 2–3 osobniki dorosłe na 1 m2

formowanie ziarna, dojrzałość mleczna 2 larwy na 1 m2

4. Łokaś garbatek
jesień – wschody do przerwania  
wegetacji

1–2 larwy lub 4 świeżo uszkodzone rośliny na 1 m2

wiosna – początek wegetacji 3–5 larw lub 8–10 świeżo uszkodzonych roślin na 1 m2

5. Mszyce kłoszenie lub zaraz po wykłoszeniu 5 mszyc na 1 kłosie

6. Nałanek kłosiec kwitnienie i formowanie ziarna 3–5 chrząszczy na 1 m2 lub 5 pędraków na 1 m2

7. Niezmiarka paskowana jesienią 1 jajo na 10 źdźbłach lub 10% uszkodzonych źdźbeł
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8. Paciornica pszeniczanka kłoszenie 5–10 owadów na 1 kłosie

9. Ploniarka zbożówka wiosenne krzewienie 6 larw na 100 roślinach

10. Pryszczarek pszeniczny kłoszenie 8 larw na 1 kłosie

11. Pryszczarek zbożowiec wyrzucenie liścia flagowego 15 jaj na 1 źdźble

12. Rolnice przed siewem 6–8 gąsienic na 1 m2 -

14. Skrzypionki wyrzucanie liścia flagowego 1–1,5 larwy na źdźble
0,5-1 jaja lub 
larwy na jednym 
liściu flagowym

15. Ślimaki po zimie i wschodach roślin
2 ślimaki w 
1 pułapce

- -
2 ślimaki  
w 1 pułapce

16. Śmietka ozimówka na wiosnę 10 roślin uszkodzonych na 30 badanych lub 80 larw na 1 m2

17. Wciornastki

strzelanie w źdźbło 10 larw na źdźbło

do pełni kwitnienia 5–10 owadów dorosłych lub larw na 1 kłosie

wypełnianie ziarna 40–50 larw na 1 kłosie

18. Ździeblarz pszeniczny kłoszenie
4 owady na 1 m2 lub 32 larwy na 1 m2 
albo 1 larwa na 12 źdźbeł

19. Żółwinek zbożowy
wzrost i krzewienie na wiosnę 2–3 osobniki dorosłe na 1 m2

formowanie ziarna, dojrzałość mleczna 2 larwy na 1 m2

Źródło: opracowano na podstawie Metodyk Integrowanej Ochrony Roślin IOR-PIB w Poznaniu

Ważnym obowiązkiem rolników jest prowadzenie ewidencji zabiegów ochrony roślin. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 
2013 r. o środkach ochrony roślin Art. 37. „posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi z zastoso-
waniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, jest obowiązany do wskazania sposobu realiza-
cji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem 
ochrony roślin w dokumentacji” - ewidencji zabiegów ochrony roślin. Przykładową ewidencję zabiegów ochrony roślin 
przedstawiono w tabeli 2. Ewidencja musi być prowadzona systematycznie z podaniem wszystkich wymaganych informacji. 
Rejestr należy przechowywać przez okres 3 lat. 

Tabela 2. Ewidencja zabiegów wykonanych przy użyciu środków ochrony roślin

Lp. Nazwa  
rośliny/ 
uprawy

Powierzchnia  
uprawy

Powierzchnia  
na której  

wykonano  
zabieg

Termin 
wykonania 

zabiegu

Zastosowany środek  
ochrony roślin

Przyczyna 
zastosowania  

środka  
ochrony 

roślin

Uwagi 
(warunki 

pogodowe, 
operator)

nazwa dawka  
(kg, l/ha)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

Joanna Ropek 

źródło:Metodyk Integrowanej Ochrony Roślin IOR-PIB w Poznaniu
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, Dz.U. poz. 455

www.technologia.kpodr.pl/.../361-progi-szkodliwosci-w-integrowanej-ochronie
www.farmer.pl/tabela/progi-szkodliwosci-chwastow-w-zbozach,3.html
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Podstawą do uzyskania plonów 
roślin wysokobiałkowych, o wysokiej 
jakości, zdrowych dla konsumenta 
oraz wyprodukowanych przy zacho-
waniu bezpieczeństwa dla środowi-
ska jest wprowadzenie do praktyki 
integrowanej ochrony upraw. Pole-
ga ona na połączeniu naturalnych  
i chemicznych sposobów ogranicze-
nia rozwoju populacji organizmów 
szkodliwych, tak aby zminimalizo-
wać zagrożenia dla zdrowia ludzi  
i środowiska. Kluczowym elemen-
tem efektywnej ochrony jest właści-
we rozpoznanie przyczyny choroby, 
natarczywości szkodników. Zabiegi 
chemiczne powinny być stosowane 
dopiero wówczas, gdy wyczerpane 
zostaną wszystkie inne metody pro-
filaktyczne. 
Do tych metod zaliczamy:

 ⇒ zmianowanie roślin,
 ⇒ mechaniczne odchwaszczanie za 

pomocą brony bezpośrednio po 
siewie,

 ⇒ lub po wschodach dla łubinu od 
fazy 3-4 liści, dla grochu od 2-3 
liści,

 ⇒ zastosowanie opielacza w upra-
wach o szerokich międzyrzędziach 
np. w bobiku, uważając, aby nie 
uszkodzić roślin.

Należy często lustrować plantację 
dokładnie sprawdzając, kiedy wscho-
dzą chwasty i w jakiej fazie rozwoju 
są rośliny. W razie potrzeby należy 
skorzystać z zarejestrowanych pesty-
cydów zgodnie z zaleceniami poda-
wanymi przez Instytut Ochrony Roślin 
(IOR). Szczegółowe informacje doty-
czące zakresu stosowania środków 
ochrony roślin można znaleźć w ety-
kietach publikowanych na stronie Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju oraz  
w interaktywnej wyszukiwarce środ-

ków ochrony roślin dostępnej na stro-
nie internetowej resortu rolnictwa.

Chemiczne zwalczanie chwastów 
z udziałem herbicydów doglebowych 
nie zabezpiecza plantacji przed za-
chwaszczeniem przez cały okres we-
getacyjny. Należy pamiętać o następ-
stwie roślin oraz że po zastosowaniu 
takich środków nie należy bronować 
pola. 

Jeżeli chodzi o ochronę chemicz-
ną grochu przed chwastami, to po 
siewie możemy zastosować, Com-
mand 480 EC w dawce 0,2 l/ha, Li-
nurex 500 SC w dawce 0,9 l/ha, do 
5 dni po siewie proponowany jest 
Boxer 800 EC, Stomp Aqua 455 CS 
w dawce 3-4 l/ha. Powschodowo,  
w miarę potrzeby (gdy rośliny grochu 
osiągną wysokość 8-12 cm) można 
stosować Perenal 104 EC w dawce 
0,5-1,0 l/ha, Fusilade Forte 150 EC, 
gdy groch ma 2-3 liści w dawce 0,6-
2,5 l/ha na chwasty jednoliścienne  
i Basagran 480 SL w dawce 2,5-3,0 
l/ha.

Najbardziej wrażliwą na zachwasz-
czenie z roślin wysokobiałkowych jest 
soja, która słabo konkuruje z chwasta-
mi, gdyż ma powolny wzrost w począt-
kowym okresie.  
Do najskuteczniejszych herbicydów  
i stosunkowo łatwych w stosowaniu 
należą: Afalon Dyspersyjny 450 SC 
bezpośrednio po siewie w dawce 1,5 
l/ha. 

Bardzo skuteczne w ochronie są: 
Boxer 800 EC doglebowo do 3 dni po 
siewie w dawce 3-4 l/ha, Stomp Aqua 
455 CS w dawce 1,5-2,6 l/ha, Pro-
man 500 SC w dawce 2,0-3,0 l/ha, do  
5 dni po siewie, Sencor Liquid 600 SC 
w dawce 0,55 l/ha do 3 dni po siewie 
soi, Fusilade Forte 150 EC w dawce 
0,6-2,5 l/ha zastosowany po wykształ-
ceniu przez soję 2-3 liści i nie później, 

niż przed ukazaniem się pierwszego 
pąka kwiatowego na zewnątrz liści. 

Ochrona plantacji przed zachwasz-
czeniem jest również podstawowym 
warunkiem uzyskania wysokich plo-
nów bobiku. W okresie od siewu do 
początku przebijania przez kiełek 
okrywy nasiennej (5 dni przed przewi-
dywanymi wschodami) należy wyko-
nać oprysk plantacji preparatami do-
glebowymi Proman 500 SC w dawce 
2,0 l/ha, Boxer 800 w dawce 3-4 l/ha. 
Po wschodach, gdy bobik wykształci 
dwa liście zalecany jest Perenal 104 
EC w dawce 0,5-1,0 l/ha, Fusilade 
Forte 150 EC w dawce 0,6-2,5 l/ha. 
Od fazy dwóch liści do pięciu pędów 
bocznych zalecany jest Corum 502,  
4 SL w dawce 1,25 l/ha.

Ważnym zabiegiem pielęgnacyj-
nym w uprawie łubinu jest chemiczne 
zwalczanie chwastów bezpośrednio 
po siewie zalecanymi herbicydami: 
Boxer 800 EC w dawce 3-4 l/ha do  
5 dni po siewie, Afalon Dyspersyjny 
450 SC w dawce 1,5 l/ha, Stomp Aqua 
455 SC w dawce 2,6 l/ha, bezpośred-
nio po siewie. Chwasty jednoliścienne 
można zwalczyć w fazie stadium roze-
ty u łubinu oraz 3-4 liści u chwastów 
preparatami: Fusilade Forte 150 EC  
w dawce 0,6 – 2,5 l/ha.

Zaraz po wschodach roślin na 
plantacji mogą pojawić się pierwsze 
szkodniki, a największe nasilenie wy-
stępuje w czerwcu, w okresie od za-
wiązywania pąków kwiatowych do wy-
kształcenia strąków.
Progi szkodliwości dla szkodników wy-
stępujących na roślinach:

 ⇒ mszycy grochowej – pojedyncze 
mszyce na 20% roślin w okresie 
przed kwitnieniem grochu,

 ⇒ oprzędzika – 10% roślin z uszko-
dzonymi liśćmi w okresie od 
wschodów do fazy 2-3 liści,

Pielęgnacja plantacji 
roślin strączkowych
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 ⇒ pachówki strąkóweczki – 1 złoże jaj 
na 3 roślinach w okresie formowa-
nia strąków,

 ⇒ strąkowca grochowego – 2 
chrząszcze na 1 m2 w okresie for-
mowania strąków,

 ⇒ strąkowca bobowego – 2 chrząsz-
cze na 1m2 lub 1-2 chrząszcze na 
50 roślinach.

W ochronie soi nie stosuje się fun-
gicydów ani zoocydów, gdyż choroby 
i szkodniki występują w Polsce spora-
dycznie.

W zależności od warunków po-
godowych ilość chorób grzybowych 
zwiększa się, aby je ograniczyć ważne 
jest przestrzeganie zasad poprawnej 
agrotechniki. Jeżeli zaistnieje koniecz-
ność stosowania ochrony chemicznej 
to stosujemy zgodnie z informacją za-
mieszczoną w etykiecie środka. 

Do najgroźniejszych chorób roślin 
strączkowych należą: 

 ⇒ Fuzaryjne więdnięcie grochu, 
łubinu źródłem zakażenia są po-
rażone nasiona oraz resztki roślin 
pozostałe w glebie. Pierwsze ob-
jawy chorobowe występują przed 
kwitnieniem w postaci żółknięcia 
dolnych liści, które następnie więd-
ną i zasychają. Typowe objawy 
więdnięcia występują najczęściej 
w 3 dekadzie czerwca i na począt-
ku lipca. U silnie porażonych roślin 
w okolicy szyjki korzeniowej i na 
łodydze występują łososiowe sku-
pienia zarodników. Na przekroju 
korzeni, szyjki korzeniowej oraz 
na dolnych częściach łodyg, wiązki 
przewodzące mają barwę poma-

Insektycyd
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Bulldock 025 EC + + + + + +

Tekapo 025 EC + + + + + +

Kobe 20 SP + + + + + + + +

Zwalczanie niektórych szkodników roślin strączkowych (przykładowe środki ochrony roślin)

rańczowoczerwoną lub kasztano-
wo brunatną. Ze środków można 
zastosować Topsin M 500 SC.

 ⇒ Antraknoza łubinu, choroba wy-
stępuje na starszych roślinach,  
a zakażenie następuje przez cały 
czas wegetacji. Pierwotnym źró-
dłem zakażenia mogą być nasiona 
pochodzące z zakażonych strą-
ków. Na przełomie maja i czerwca 
w fazie kwitnienia łubinu porażone 
wierzchołki pędów więdną i zwisa-
ją u podstawy kwiatostanu, łodygi 
skręcają się, co świadczy o zamie-
raniu tkanek. Obserwując upra-
wę widać gniazda chorych roślin. 
Środki ochrony roślin np. Chron 
500 SC, Guliver 500 SC,Topsin M 
500 SC, Gwarant 500 S.C.

 ⇒ Mączniak rzekomy grochu. Roz-
wojowi choroby sprzyjają mgły, 
rosy, chłodne i wilgotne okresy. Na 
roślinach porażonych od spodniej 
strony liścia występuje nalot o sta-
lowoszarym zabarwieniu. Lokalne 
przebarwienia i naloty mogą wy-
stępować na wąsach. Na strąkach 
powstają białawe plamy z białą 
grzybnią wewnątrz, która wnika 
też do nasion. Ochrona chemiczna 
polega na zastosowaniu np. Ami-
star 250 SC, Arastar Twin 480 SC, 
Astar 250 SC, Mirador 250 S.C.

 ⇒ Askochytoza bobiku, grochu 
występująca w latach o dużej ilości 
opadów, wysokiej wilgotności (po-
wyżej 85%) i temperaturze powie-
trza ok.20°C.Pierwszymi objawami 
jest zgorzel na kiełkach i siewkach. 
Na liściach starszych roślin plamy 
z ciemnobrunatną obwódką. Na 

strąkach łodygach plamy są wy-
dłużone, o wzniesionych, ciemno 
zabarwionych brzegach. Środ-
ki chemiczne zarejestrowane do 
zwalczania choroby to: Chron 500 
SC, Gwarant 500 SC,Topsin M 500 
SC, Guliver 500 S.C.

 ⇒ Plamistość czekoladowa bobi-
ku - choroba występuje w czasie 
wilgotnej wiosny lub wczesnego 
lata. Patogen w postaci okrągłych, 
czekoladowo brunatnych z szaro-
zielonkawą lub czerwoną obwód-
ką, objawia się w drugiej połowie 
okresu wegetacji (czerwiec, lipiec 
i sierpień). Najsilniej porażane są 
dolne liście oraz rośliny w środku 
pola. Ochrona chemiczna to zasto-
sowanie np. Chronu 500 SC, Guli-
vera 500 SC, Topsinu M 500 SC, 
Gwarantu 500 SC.

 ⇒ Zgnilizna twardzikowa bobiku, 
grochu, łubinu – źródłem zakaże-
nia jest gleba. Choroba występuje 
pod koniec okresu wegetacji bobi-
ku. Widoczne zmiany na roślinach 
to wodniste, brązowiejące i ulega-
jące stopniowo mokrej zgniliźnie 
plamy na strąkach pokryte białą 
grzybnią. Środki ochrony roślin po-
mocne przy zwalczaniu choroby: 
Dymas, Rovral Aquaflo 500 SC, są 
to środki zarejestrowane do stoso-
wania w fazie kwitnienia (BBCH 60 
- 69). Dla łubinu zarejestrowano: 
Switch 62,5 WG,Topsin M 500 SC.

Do grupy chorób pojawiających się na 
soi należą:

 ⇒ Pasiastość liści soi – choroba 
pochodzenia genetycznego. Na li-
ściach pojawiają się żółte lub białe 
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plamy zlewając się zajmują dużą 
część blaszki liściowej i ograniczo-
ne są nerwami liścia. Na nasien-
nych plantacjach soi poleca się 
prowadzenie selekcji negatywnej 
począwszy od momentu pojawie-
nia się pierwszych roślin wykazują-
cych objawy pasiastości liści.

 ⇒ Żółta mozaika soi - choroba prze-
noszona przez mszyce, w sezonie 
wegetacyjnym przenosi się mecha-
nicznie z sokiem chorych roślin. 
Wzdłuż nerwów rozmieszczone 
są żółte plamy wręcz wysepki 
tych plam. Zapobieganie choro-
bie w czasie wegetacji polega na 
zachowaniu izolacji przestrzennej 
plantacji soi od źródeł infekcji np. 
bobu, bobiku, fasoli oraz zwalcza-
nie mszyc.

 ⇒ Mozaika soi - choroba przeno-
szona przez mszyce i mechanicz-
nie przez soki chorych roślin. Na 
liściach na przemian występują 
ciemnozielone wzdłuż nerwów  
i jasnozielone plamy, na których 
tworzą się pęcherzykowate wzdę-
cia. U niektórych odmian blaszki 
liściowe się kędzierzawią przyj-
mując kształt łyżkowaty. Porażone 
rośliny są mniejsze, liście drobne  
o powierzchni skórzastej, łamliwej. 
Występowanie choroby możemy 
ograniczyć przez siew zdrowego 
materiału siewnego i zwalczanie 
mszyc.

 ⇒ Bakterioza soi – pierwszymi ob-
jawami choroby są nieduże, nie-
regularne plamy 1-2 mm w środku 
nasiąknięte wodą. Początkowo 
są one żółte, później brunatnieją. 
Porażone miejsca szybko zwięk-
szają się i zlewają ze sobą, tkan-
ki zasychają i wypadają w wyniku 
czego liście są podziurawione. Na 
dolnej stronie liści często groma-
dzi się śluz bakteryjny, tworzący 
po wyschnięciu błyszczącą war-
stewkę. Bakteriozę soi przenosi 
się z nasionami, dlatego należy 
używać do siewu zdrowych nasion 
wolnych od choroby. Nie należy jej 
siać w zbyt mokrą glebę i przed 

zapowiadanymi intensywnymi 
opadami deszczu.

 ⇒ Askochytoza soi – przenoszona 
przez chore nasiona i opanowa-
ne przez grzyb resztki roślinne 
pozostawione na polu. Grzyb po-
raża wszystkie nadziemne czę-
ści rośliny, wywołując brunatną 
plamistość. Plamy są okrągłe od 
10-15 mm, jasnobrunatne do bru-
natnych, wyraźnie obrzeżone, 
pokryte ciemnymi punktowymi 
piknidiami. Środek plam znacznie 
jaśniejszy, często popękany. Pod-
stawą zapobiegania chorobie jest 
używanie do siewu zdrowych na-
sion. Przestrzeganie zasad prawi-
dłowej agrotechniki.

 ⇒ Mączniak rzekomy soi – choroba 
przenoszona przez resztki pożniw-
ne oraz zakażony materiał siewny. 
Objawy widoczne na górnej stro-
nie liścia w postaci licznych, drob-
nych, nieregularnych plam. Pla-
my są brunatne z żółtą obwódką. 
Na dolnej stronie liści, w miejscu 
plam powstaje gęsty, watowaty 
szaro fioletowy nalot zarodniko-
wania grzyba. Stosowanie do sie-
wu zdrowego materiału siewnego, 
przestrzeganie technologii uprawy 
(miejsca dobrze nasłonecznione, 
przewiewne), niszczenie roślin wy-
kazujących pierwsze objawy cho-
roby to ograniczenie występowania 
choroby.

Dorota Paczyńska

całą blaszkę liściową. Po dolnej stronie 
liścia w obrębie plam może wystąpić 
białawy wyciek komórek bakteryjnych. 
Od zakażenia do ukazania się wycieku 
zwykle upływa 7-10 dni. Oprócz pora-
żenia lokalnego może wystąpić pora-
żenie systemiczne roślin. 

Objawy: chloroza, mozaikowatość 
i zniekształcenie liści, zahamowanie 
wzrostu oraz powracające więdnięcia. 
Systemiczna chloroza widoczna jest 
w temperaturze 18-23°C, wytwarza 
się wtedy toksyna fazeolotoksyna. Na 
strąkach choroba objawia się okrągły-
mi, ciemnozielonymi, jakby tłustymi 
plamami (średnica 1 cm) plamy te są 
lekko wgłębione początkowo pojedyn-
cze, potem silnie się zlewają wysycha-
ją przybierając zabarwienie od cegla-
stego do brązowego. 

Porażone nasiona mogą mieć 
barwę normalną lub też na okrywie 
nasiennej mogą pojawić się czerwono-
brunatne przebarwienia. Do porażenia 
nasion może dojść przez strąk. Z po-

Choroby 
zagrażające fasoli

Choroby bakteryjne 

Bakterioza obwódkowa fasoli.
Patogen: Pseudomonas savastanoi 
pv. Phaseolicola.
Objawy i występowanie: 

Objawy bakteriozy można zaob-
serwować na liściach, łodygach, strą-
kach, nasionach i siewkach. Porażenie 
liści ujawnia się w postaci plam różnej 
wielkości i różnego kształtu, którym 
towarzyszy charakterystyczna bla-
dozielona lub żółtozielona obwódka 
szerokości do 2,5 cm. Tworzenie się 
obwódki lub jej brak zależy od szczepu 
patogenicznej bakterii i od temperatury 
otoczenia przy 16-20°C obwódka poja-
wia się, przy wyższej jak 22°C hamuje 
się tworzenie obwódki.

Plamki są początkowo małe,  
o średnicy 1-3 mm, mają barwę ciem-
nozielona i wyglądają jak nasiąknię-
te wodą. Z czasem powiększają się  
i brunatnieją, a gdy warunki sprzyjają 
rozwojowi choroby pokrywają nawet 
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rażonych nasion rozwijają się chore 
siewki objawy widoczne już na liście-
niach. 
Warunki rozwoju:

Patogen przenosi się na nasio-
nach oraz z resztkami chorych roślin. 
Podczas wegetacji rozprzestrzenia 
się wraz z kroplami wody i grudka-
mi zakażonej gleby. Rozprzestrze-
nienie w obrębie uprawy następuje  
w czasie opadów, gdy krople deszczu 
rozpryskują bakterie z powierzchni 
plam na zakażonych roślinach, gdy 
jednocześnie z deszczem występuje 
wiatr rozprzestrzenienie sięgnie nawet 
30 m od źródła infekcji. Bakteria wnika 
do rośliny przez naturalne otwory bądź 
uszkodzenia. Choroba jest wyjątkowo 
niebezpieczna dla młodych roślin.
Profilaktyka i zwalczanie:

 ⇒ siew nasion uzyskanych z kwalifi-
kowanych plantacji,

 ⇒ stosowanie odmian o wysokiej to-
lerancji na bakteriozy np. fasola 
wielokwiatowa na suche nasiona 
Eureka, Blanka, Westa, Kontra, 

 ⇒ nasiona można odkażać termicz-
nie przez moczenie ich w gorącej 
wodzie: 50°C przez 10 minut lub 
45°C przez 30 minut. Można tak-
że poddać nasiona działaniu su-
chego powietrza o temperaturze 
50°C przez 30 minut, pamiętajmy 
jednak, że te metody wiążą się  
z ryzykiem uszkodzenia nasion,

 ⇒ ochrona chemiczna sprowadza się 
do stosowania preparatów mie-
dziowych. W przeciętnym sezonie 
2-4 zabiegi w terminach: tuż po 
wschodach, po kwitnieniu, do fazy 
wykształcenia strąka. Faza wzro-
stu i rozwoju roślin: opryskać po 
wschodach i powtórzyć po 10-14 
dniach. Następnie 2 zabiegi wyko-
nać na początku zawiązywania się 
strąków co 7-10 dni: 
Preparaty: ftalimidy – Kaptan Za-
wiesinowy 50WP (1,2 kg/ha) – do 
fasoli szparagowej. Preparaty mie-
dziowe: Cobresal Extra 350 SC 
(2-2,5 l/ha), Miedzian 50 WP (3 kg/
ha), Miedzian Extra 350 SC (2-25 
l/ha).

Ostra bakterioza fasoli 
Patogen: Xanthomonas axonopodis 
pv. Phaseoli
Objawy i występowanie: 

Choroba ta, podobnie jak bakterio-
za obwódkowa, występuje powszech-
nie na uprawach fasoli we wszystkich 
rejonach świata, począwszy od strefy 
klimatu umiarkowanego przez subtro-
pikalny do tropików. Dominuje na tere-
nach, gdzie panują wysokie tempera-
tury i są obfite deszcze. 

Objawy ostrej bakteriozy fasoli  
i bakteriozy obwódkowej są bardzo 
podobne i w pełni sezonu wegetacyj-
nego nie da się ustalić na podstawie 
symptomów, która z chorób występuje 
na danej uprawie. 
Warunki rozwoju:

Pierwotnym źródłem choroby są 
porażone nasiona, w których bakterie 
mogą przetrwać do 6 lat. Rozwojowi 
patogena sprzyja temperatura 24-
32°C i wysoka wilgotność. 
Profilaktyka i zwalczanie:

Jak w przypadku bakteriozy ob-
wódkowej.

Choroby grzybowe
Antraknoza fasoli 
Patogen: Colletotrichum lindemuthia-
num (Sacc. Et Magn) Brioso
Objawy i występowanie:

Choroba występuje powszechnie 
w rejonach uprawy fasoli. Antraknoza 
fasoli poraża wszystkie fazy rozwo-
jowe roślin. Najwrażliwsze są siew-
ki, na których pojawiają się zgorzele,  
w konsekwencji siewki zamierają  
i stają się źródłem wtórnych infekcji. 
W późniejszym okresie rozwoju na 
liściach pojawiają się nekrozy uner-
wienia. Podobne nekrozy tworzą się 
na tkankach liści między nerwami, na 
ogonkach liściowych i na łodygach. 
Na porażonych miejscach tworzą się 
zarodniki konidialne, które mogą być 
przenoszone na duże odległości z prą-
dami powietrza i z wodą. Młode strąki 
chorych roślin pokrywają się brunat-
nymi plamami, otoczonymi ciemną 
obwódką. Tkanka w miejscach plam 
zapada się, a grzybnia przerasta do 

nasion, które pokrywają się żółtobru-
natnymi lub czarnobrunatnymi plama-
mi. Źródłem pierwotnej infekcji są po-
rażone nasiona. Rozwojowi choroby 
sprzyjają długotrwałe opady, obfita 
rosa, zbyt gęsty siew nasion i tempe-
ratura 20°C.
Warunki rozwoju: 

Źródłem pierwotnej infekcji są 
porażone nasiona, grzyb może prze-
trwać w nich nawet do 9 lat. W okresie 
wegetacji zarodniki konidialne przeno-
szone są na duże odległości z prądami 
powietrza lub z wodą.
Profilaktyka i zwalczanie: 

 ⇒ przestrzegać 3-4 letniej przerwy  
w uprawie fasoli na tym samym 
stanowisku,

 ⇒ uprawiać fasolę na glebach prze-
wiewnych nie zaskorupiających się 
o dobrej strukturze,

 ⇒ stosować odmiany odporne na tę 
chorobę np. fasola wielokwiatowa 
na suche nasiona Blanka, Eureka, 
Kontra, Westa oraz fasola zwykła 
Tip Top,

 ⇒ ochrona chemiczna: faza wzrostu i 
rozwoju roślin: Amistar 250 SC (0,8 
l/ha) Arastar 250 SC (0,8 l/ha), Atol 
250 SC (0,8 l/ha), Starami 250 SC, 
Strobi 250 SC, Miedzian 50 WP, 
Miedzian Extra 350 SC, Gwarant 
500 SC, Switch 62,5 WG.

Pamiętaj fungicydy miedziowe  
są mało skuteczne  

przy deszczowej pogodzie. 

Rdza fasoli 
Patogen: Uromyces phaseoli
Objawy i występowanie:

Choroba zdarza się w rejonach 
uprawy fasoli szparagowej. W przy-
padku dużego nasilenia choroby, 
może dochodzić do znacznego spad-
ku plonu. Na liściach, ogonkach li-
ściowych, łodygach i strąkach po-
jawiają się cynamonowobrunatne 
wzniesione, stosunkowo drobne  
i pylące złoża zarodników letnich, tzw. 
uredospory, które rozprzestrzeniają 
chorobę na plantacji. Gdy choroba 
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zaatakuje całą roślinę, strąki zasycha-
ją i nie tworzą nasion. Pod koniec lata 
obok uredospor powstają brązowo-
czarne skupienia z teliosporami tzw. 
zarodniki przetrwalnikowe, które zimu-
ją na resztkach porażonych, pozosta-
wionych w polu roślin. Wiosną stano-
wią one pierwotne źródło choroby.
Warunki rozwoju:

Rdza nie rozwija się w temperatu-
rze poniżej 15°C i powyżej 28°C. Nowe 
odmiany fasoli wykazują odporność na 
tę chorobę.
Profilaktyka i zwalczanie: 

Przestrzegać 3-4 letniej prze-
rwy w uprawie fasoli na tym samym 
polu. Wysiewać zdrowe zaprawiane 
nasiona. 

Brak środków zarejestrowanych do 
uprawy fasoli.

Szara pleśń 
Patogen: Botrytis cinerea 

Choroba ta na fasoli występuje 
często współrzędnie ze zgnilizną twar-
dzikową.

Botrytis cinerea jest typowym grzy-
bem wielożywnym (polifagicznym), 
porażającym wszystkie nadziemne 
części rośliny. 

W przypadku tej choroby do infekcji 
dochodzi często w okresie kwitnienia 
i zawiązywania strąków, a dogodnymi 
drogami wnikania czynnika chorobo-
twórczego są uszkodzenia tkanek ro-
śliny, porażenie często następuje tak-
że poprzez części kwiatów, którymi są 
miodniki. Do infekcji dochodzi najczę-
ściej podczas zwilżenia roślin i kwia-
tostanów, przy wysokiej wilgotności 
powietrza, w temperaturze 10–25°C 
(optimum około 20°C). Rozwojowi 
choroby sprzyja także okres kwitnie-
nia roślin — owady zapylające rozno-
szą zarodniki grzyba wraz z nektarem  
i pyłkiem na sąsiednie roś liny. Grzyb 
najobficiej rozwija się właśnie na 
kwiatostanach i zawiązkach strąków. 
Począwszy od tych miejsc na całej 
roślinie pojawiają się wodniste plamy, 
pokryte szarym nalotem zarodników 
konidialnych (czasami nie widać mo-
krych plam, a zawiązki strąków więd-

ną i zamierają). Tkanka w miejscach 
plam, zwykle na liściach, zasycha  
i pojawiają się na niej koncentrycznie 
ułożone pierścienie.
Profilaktyka i zwalczanie: 

 ⇒ uprawiamy rośliny na terenach 
przewiewnych i o optymalnym za-
gęszczeniu,

 ⇒ unikać pozostawienia porażonych 
strąków na polu, które mogą stano-
wić źródło choroby,

 ⇒ w okresie kwitnienia fasoli ograni-
czyć deszczowanie,

 ⇒ oprysk roślin 2-3 razy co 7-10 dni 
w okresie kwitnienia fasoli: Amistar 
250 SC (0,8 l/ha), Arastar 250 SC 
(0,8 l/ha), Atol 250 SC (0,8 l/ha), 
Starami 250 Sc, Strobi 250 SC, 
Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 
350 SC, Gwarant 500 SC, Switch 
62,5 WG, Rovral Aguaflo 500 SC.

Ewa Rhein
źródło: Bakteryjne choroby roślin ogrodni-
czych – P.Sobiczewski, M.Schollenberger

Choroby i szkodniki warzyw – J.Robak, K.Wiech
Szkodniki fasoli M.Rogowska- IW-Skierniewice 

Program ochrony warzyw 2016 

Śmietka kiełkówka  
(Hylemyia cilicrura) 

Jest to muchówka 3-5 mm długo-
ści, szarej barwy z trzema ciemnymi 
smugami na przedpleczu. Samica 
składa jaja  po kilka sztuk na ziemi  
w pobliżu rośliny. Larwa długości  
7 mm biała beznoga. Największe 
szkody na plantacjoi fasoli wyrządza  
podczas chłodnej wiosny kiedy to na-
siona wolniej kiełkują. 

Larwy uszkadzają nasiona fasoli 
jak i  liścienie – drążą chodniki, wgry-
zają się do części podliścieniowej  
niszczą stożki wzrostu. Uszkodzone 
rośliny  zamierają.
Rozwój: 

Zimują  poczwarki  w bobów-
kach  w glebie. Muchy pojawiają się 
w maju. Samice przylatują na pola 
świeżo zaorane  nawożone oborni-
kiem. Samica składa jaja w pobliżu 
wysianych nasion do gleby. Lar-
wy przepoczwarczają się w glebie  
w pobliżu uszkodzonych roślin. Na 
przełomie czerwca  i lipca  wylatują 
muchy pierwszego pokolenia skła-
dają one jaja na później wysianych 
nasionach  fasoli lub innych roślin. 

Larwy drugiego pokolenia nie wy-
rządzają dużych szkód. 
Profilaktyka i zwalczanie:

 ⇒ dokładnie przyorywać obornik,
 ⇒ wcześnie przygotowywać glebę 

pod siew,
 ⇒ stosować racjonalne nawożenie  

mineralne,
 ⇒ obecnie nie ma zarejestrowanych 

zapraw,
 ⇒ w okresie kiełkowania nasion  

i wschodów roślin: Miros 20 SP 
(0,2 kg/ha), Mospilan 20 SP (0,2 
kg/ha), Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha) 
– neonikotynoidy. Lustracja ro-
ślin: stwierdzenie więcej niż 10% 
zniszczonych wschodów roślin  
w roku poprzedzającym uprawę.

Wymienione środki stosować od 
fazy, gdy liścienie przedostają się na 
powierzchnię gleby do rozwinięcia się 
dwóch pierwszych liści.

Zmienik lucernowiec  
(Lygus  rugalipennis) 

Jest to zielonkawobrunatny plu-
skwiak wielkości 4-8 mm, o spłaszczo-
nym ciele. Grzbiet pokryty jest gęstymi  

Szkodniki 
zagrażajace fasoli
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włoskami. Larwa podobna do owada do-
rosłego bezskrzydła. Rośliny  żywiciel-
skie to wiele roślin uprawnych. Szkody 
wyrządzają zarówno larwy, jak i osobniki 
dorosłe. Nakłuwają i wysysają  soki z li-
ści, pąków, kwiatów i strąków, co powo-
duje ich więdnięcie, bielenie i opadanie. 
Liście marszczą się, a brzegi  zawijają 
do  góry. W miejscach  nakłutych przez 
szkodnika  wykrusza się tkanka  i po-
wstają otworki, które zlewają się. Zmienik 
nakłuwa strąki małe (do 5 cm) u nasady, 
a starsze  wzdłuż szwu  grzbietowego.  
W tak uszkodzonym strąku  na dojrza-
łych nasionach widoczne są płytkie 
wgłębienia określane jako ospowatość 
fasoli.

Najwięcej zmieników na plantacji 
fasoli zauważyć można w lipcu i na po-
czątku sierpnia  okres zawiązywania 
strąków.
Profilaktyka i zwalczanie: 

 ⇒ na przełomie czerwca i lipca  obser-
wować rośliny w brzeżnych częściach 
pola najczęściej tam występują,

 ⇒ zabieg chemiczny po przekro-
czeniu progu szkodliwości to jest  
2 pluskwiaki na  m2  uprawy, w 8-10 
zewnętrznych  rzędach (lustracja 
plantacji w okresie kwitnienia i for-
mowania  strąków),

 ⇒ ochrona chemiczna: środki stoso-
wać od fazy, gdy kwiaty są otwarte  
do fazy, gdy 60% strąków osiąga  
typową długość.
Pyretroidy – Bulldock 025 EC (0,2- 

04, l ha) , Tekapo 0,25 EC (0,2- 0,4, l ha) 
temperatura powietrza podczas stoso-
wania preparatów poniżej 20°C.

Neonikotynoidy -  Miros 20 SP (0,2 
kg/ha), Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha), 
Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha).

Mszyca trzmielinowo–burakowa 
(Apis fabae)

Jest to mały pluskwiak równo-
skrzydły długości 2 mm, żyjący  
w koloniach zawierających od kilku do 
kilkuset osobników. Mszyce zerują na   
liściach, pędach kwiatach i strąkach 
Rośliny są zahamowane we wzroście  
liście żółkną i zasychają, kwiaty i za-
wiązki strąków opadają. Szkodnik ten 

jest niezwykle niebezpieczny w suche  
ciepłe lata, kiedy występuje najliczniej. 
Pierwsze kolonie pojawiaja się na rośli-
nach tuż przed wytworzeniem paków 
kwiatowych. 
Zwalczanie:

Lustracja roślin: wykrycie  więcej  
niż 15% roślin  z koloniami  mszyc na 
powierzchni 10m2. Stosować w maju  
i czerwcu po przekroczeniu progu za-
grożenia.
Pyretroidy – Patriot 100 EC (0,075 l/ha)

Strąkowiec fasolowy  
(Acanthoscelides obtectus) 

Jest to bardzo groźny szkodnik fasoli, 
rozpowszechniony w całym kraju, któ-
ry zimuje w ogrzewanych pomieszcze-
niach magazynowych. Na pola może być 
przeniesiony z nasionami lub przelatują 
z pomieszczeń magazynowych. Samice 
strąkowca składają jaja w otwory wygry-
zione w grzbietowym szwie dojrzewa-
jących strąków, lub luźno na nasionach  
w przechowalniach. Wylęgające się lar-
wy wgryzają się do nasion i w jednym 
nasionku może znajdować się kilka larw. 
Larwy rozwijające się ze złożonych jaj w 
polu kończą swój rozwój w magazynach. 
Przepoczwarczenie i przeobrażenie od-
bywa się w nasieniu. W końcowej fazie 
swojego rozwoju larwa wygryza chodnik 
z wnętrza nasienia i wycina tzw. wiecz-

ko, które usuwa chrząszcz opuszczając 
nasionko. Szkodnik najlepiej rozwija się 
w temperaturze 24-30°C, nie sprzyja roz-
wojowi temperatura poniżej 11°C. W wa-
runkach polowych pojawia się tylko jedno 
pokolenie, natomiast w magazynach do 
ośmiu pokoleń w ciągu roku. Na planta-
cję fasoli chrząszcze wylatują z maga-
zynów dopiero wiosną, mogą pokonać 
odległość ponad 2 km.
Profilaktyka i zwalczanie:

 ⇒ wysiewać  zdrowe nie porażone na-
siona,

 ⇒ wprawiać odmiany  równomiernie 
dojrzewające,

 ⇒ wróg zagrożenia 1 osobnik na 1 kg 
nasion w poprzednim roku,

 ⇒ neonikotynoidy -  Miros 20 SP (0,2 
kg/ha), Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha), 
Stonkat 20 SP (0,2 kg/ha) stosować 
od fazy, gdy 50% strąków osiąga ty-
pową długość do pełnej dojrzałości 
nasion,

 ⇒ nie należy dopuszczać do pękania 
strąków, a zebrane strąki trzeba  jak 
najszybciej wymłócić. 

 ⇒ nasiona magazynujemy w pomiesz-
czeniach, gdzie  temperatura  po-
wietrza wynosi poniżej  12°C.

Ewa Rhein
źródło: Szkodniki fasoli M.Rogowska- IW-Skierniewice 

Program ochrony warzyw 2016
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Z afrykańskim pomorem świń  
(z ang. ASF – african swine fever) Pol-
ska zmaga się od lutego 2014 r. Do 
dnia 31 marca 2017 r. na terenie na-
szego kraju potwierdzono wystąpie-
nie 248 przypadków choroby u dzi-
ków oraz 23 ogniska choroby u świń 
domowych zlokalizowanych w 3 wo-
jewództwach: podlaskim, lubelskim 
i mazowieckim. Dla producentów 
trzody z województwa małopolskie-
go ASF do tej pory nie stanowił bez-
pośredniego zagrożenia i problemu, 
aczkolwiek konsekwencje prawnych 
obostrzeń związanych z występowa-
niem choroby w naszym kraju, takie 
jak konieczność dodatkowego, trwa-
łego znakowania zwierząt i odpłat-
ności za wydane świadectwo zdro-
wia dotknęły już każdego hodowcę. 
Inaczej jest w przypadku wysoko 
zjadliwej ptasiej grypy (HPAI) podty-
pu H5N8 – w okresie od 20 grudnia  
2016 r. do dnia 23 marca br. w na-
szym województwie potwierdzonych 
zostało 9 ognisk choroby u drobiu 
domowego, zaś w skali całego kra-
ju było to 65 ognisk. Powiatowe In-
spektoraty Weterynarii prowadziły 
akcje gazowania ptaków z obszarów 
wystąpienia ognisk, a hodowcy dro-
biu, którzy musieli zlikwidować swoje 
stada mogli składać wnioski o udzie-
lenie pomocy finansowej w Biurach 
Powiatowych ARiMR, właściwych ze 
względu na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę producenta rolnego.

Przypomnijmy, że na początku, po 
6-10 dniach od zakażenia wirusem, 
jedynym klinicznym objawem ASF  
w przebiegu ostrym jest podwyższo-
na temperatura ciała (do 41-42°C), 
ale gorączkujące świnie są aktywne, 

jako najważniejsze narzędzia w ograniczaniu szerzenia się 
afrykańskiego pomoru świń i wysoko zjadliwej ptasiej grypy 

Zasady bioasekuracji

poruszają się normalnie i mają za-
chowany apetyt, co usypia czujność 
hodowcy i utrudnia szybką reakcję na 
wystąpienie choroby. Po 3-4 dniach 
następuje spadek temperatury i po-
jawiają się wyraźne objawy infekcji: 
wymioty, biegunka często z domiesz-
ką krwi, zapalenie spojówek wraz 
z wypływem z worka spojówkowe-
go, objawy nerwowe: podniecenie, 
drgawki i skurcze mięśni, zasinienie 
skóry uszu, brzucha i boków ciała, 
pienisty wyciek z nosa, duszności, 
niedowład zadu, ronienia, krwawe 
wybroczyny na błonach płodowych 
i skórze płodów. Po około 24 go-
dzinach od wystąpienia opisanych 
objawów następuje śmierć zwierzę-
cia. W postaci przewlekłej choroby, 
która trwa 20-40 dni i kończy się 
śmiercią lub niezwykle rzadko wy-
zdrowieniem, stwierdza się znaczne 
wychudzenie zwierzęcia, na prze-
mian okresy poprawy i pogorszenia 
stanu zdrowia, objawy zapalenia 
płuc i opłucnej, stawów i pochewek 
ścięgnowych, okresową biegunkę  
i ogniska martwicy skóry. W badaniu 
sekcyjnym stwierdza się zmiany bar-
dzo zbliżone do klasycznego pomoru 
świń, pomimo braku spokrewnienia 
pomiędzy obydwoma wirusami. 

Z kolei do objawów wysoko zja-
dliwej ptasiej grypy podtypu H5N8 
u drobiu domowego należy przede 
wszystkim znaczny spadek pobra-
nia paszy, wody, u niosek nieśności, 
apatia, duszność, zapalenie spojó-
wek, rzadko objawy ze strony układu 
nerwowego oraz zwiększone upadki. 
Jak informują lekarze weterynarii, 
w przypadku indyków i kur przebieg 
choroby jest bardzo szybki, dlatego 

kliniczne objawy grypy są często nie 
możliwe do stwierdzenia. Do zaka-
żenia drobiu domowego dochodzi 
podczas bezpośredniego kontaktu  
z ptactwem dzikim, wirus przeno-
szony jest także za pośrednictwem 
paszy, wody, słomy lub innej ściółki 
zanieczyszczonych odchodami cho-
rych ptaków oraz odzieży, obuwia, 
sprzętu, urządzeń i środków trans-
portu.

W zapobieganiu szerzenia się ASF 
oraz ptasiej grypy najważniejsza jest 
świadomość hodowców i wdroże-
nie skutecznej bioasekuracji, czyli 
biologicznej ochrony gospodar-
stwa. Choroby wirusowe rozprzestrze-
niają się w bardzo szybkim tempie  
i tylko od rygorystycznego przestrzega-
nia zasad higieny, podjęcia czynności 
zapobiegających rozprzestrzenianiu 
się mikroorganizmów chorobotwór-
czych i dobrej praktyki hodowlanej  
w gospodarstwach zależy bezpieczeń-
stwo inwentarza. 

W tym celu należy pamiętać, 
że do stad kategorycznie nie wolno 
wprowadzać nowych zwierząt po-
chodzących z niepewnego źródła  
(z targowisk, bazarów, od nielegalnie 
działających handlarzy), a od sprze-
dających zwierzęta w każdym wie-
ku i każdego gatunku należy żądać 
przedstawienia certyfikatu zdrowia 
oraz wglądu do dokumentacji szcze-
pień prowadzonych w stadzie. Zale-
caną praktyką, zarówno w przypadku 
ferm drobiu jak i trzody, jest stoso-
wanie zasady „całe pomieszczenie 
pełne – całe pomieszczenie puste”. 
Gospodarstwa powinny mieć opraco-
wany własny program bioasekuracji 
oparty na analizie lokalizacji fermy, 
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ustaleniu zagrożeń i krytycznych 
punktów kontroli, a także ustalony 
indywidualny program dezynfekcji. 
Powinny także prowadzić księgę od-
wiedzin fermy.

Budynki i całe wyposażenie przed 
wprowadzeniem kolejnych grup zwie-
rząt należy bardzo dokładnie czy-
ścić i dezynfekować. W przypadku 
wnętrza pomieszczeń inwentarskich 
należy pamiętać, że dezynfekcję sto-
sujemy dopiero po wcześniejszym 
dokładnym umyciu powierzchni oraz 
usunięciu wody resztkowej z posa-
dzek. Warto rozważyć stosowanie 
preparatów na bazie nanocząste-
czek metali szlachetnych, np. srebra, 
złota czy miedzi, które nie powodują 
wystąpienia oporności chorobotwór-
czych patogenów oraz wykazują 
bardzo dobre właściwości adhezyj-
ne (przylegające) do spryskiwanych 
nimi powierzchni. Fermy wielkoto-
warowe korzystające z usług firm 
wykonujących zabiegi DDD powinny 
raz do roku żądać atestacji środków 
stosowanych do dezynfekcji w odnie-
sieniu do ich skuteczności wykona-
nej na podstawie prób pobranych po 
wykonanym zabiegu. 

Obydwa wirusy mogą zostać za-
wleczone za pośrednictwem osób 
obsługujących inne gospodarstwa, 
np. dostawców pasz, inseminato-
rów, weterynarzy. Istotne jest zatem 
możliwie maksymalne ogranicze-
nie do niezbędnego minimum wizyt  
w gospodarstwie oraz zakaz wstę-
pu osobom postronnym na teren 
fermy, stosowanie mat dezynfekcyj-
nych, odzieży i obuwia ochronnego. 
Standardem też powinno być branie 
dokładnego prysznica/kąpieli przed 
wejściem do kolejnych pomieszczeń 
inwentarskich łącznie z oczyszcze-
niem błon śluzowych nosa. Dobrą 
praktyką jest czyszczenie i dezyn-
fekcja pojazdów obsługujących róż-
ne gospodarstwa, które nie powinny 
wjeżdżać na teren gospodarstwa – 
zaleca się aby zaparkowane zosta-
ły poza ogrodzeniem fermy. Obuwie 
przed przejściem przez matę dezyn-

fekcyjną należy najpierw dokładnie 
wyczyścić – w wyżłobieniach pode-
szwy nie może zalegać błoto, obor-
nik lub inna ściółka z pozostałością 
odchodów, resztki paszy. Zarówno 
w przypadku ferm trzody jak i dro-
biu należy stosować także skutecz-
ną deratyzację, aczkolwiek wirus 
ptasiej grypy nie jest przenoszony 
przez gryzonie. Rolnicy utrzymujący 
trzodę chlewną muszą bezwzględnie 
zapewnić ochronę terenu i wyposa-
żenia fermy przed dostępem dzików. 
Hodowcy świń nie powinni mieć tak-
że kontaktu z myśliwymi.

Wirus ASF jest bardzo odporny na 
niekorzystne warunki środowiskowe, w 
tym wysychanie, gnicie i niską tempe-
raturę, dlatego wprowadzanie i spoży-
wanie żywności pochodzenia zwierzę-
cego na terenie chlewni jest wysoce 
niewskazane, szczególnie jeśli są to 
wyroby zawierające w swoim składzie 
dziczyznę lub tzw. produkty swojskie. 
Ponadto w Polsce nadal obowiązuje 
zakaz przewożenia żywności pocho-
dzenia zwierzęcego zza wschodniej 
granicy oraz zakaz żywienia świń reszt-
kami kuchennymi. W tym roku zarówno 
trzoda chlewna jak i drób domowy oraz 
ozdobny zostały także wykluczone  
z udziału wystawach, pokazach  
i konkursach hodowlanych. 

W przypadku drobiu przyzagro-
dowego wprowadzony jest zakaz 
wypuszczania ptaków na wolne wy-
biegi, szczególnie jeśli na ich ob-
szarze znajdują się zbiorniki wodne, 
do których dzikie ptactwo ma łatwy 
i nieograniczony dostęp. Niewska-
zane jest również przenoszenie do 
wnętrza pomieszczeń inwentarskich 
poideł, korytek i karmideł, które znaj-
dowały się na obszarze wybiegu. 
Wszelkie przedmioty oraz pasza, 
ściółka i ujęcia wody wykorzystywa-
ne w produkcji drobiarskiej muszą 
być zabezpieczone przed dostępem 
dzikiego ptactwa. 

Po stwierdzeniu wystąpienia obja-
wów chorobowych i poinformowaniu 
o zaistniałym fakcie służb weteryna-
ryjnych lub urzędników gminy, chore 

zwierzęta należy jak najszybciej wy-
eliminować ze stada. Niedopuszczal-
ne jest stworzenie tzw. „szpitalików”. 
Utylizację i zagospodarowanie pa-
dłych zwierząt należy zlecić wyłącz-
nie fachowym firmom.

Maty dezynfekcyjne
Stosowane w gospodarstwach 

maty nie muszą pochodzić z zakupu 
- mogą to być maty wykonane przez 
nas samych. W tym celu można np. 
przygotować betonową wylewkę  
z wgłębieniem na szerokość prze-
jazdu, do którego wlewa się środek 
dezynfekcyjny. Przed wejściem do 
poszczególnych budynków można 
ustawić metalowe lub plastikowe 
kuwety, do których bezpośrednio 
wlewamy preparat lub umieszczamy  
w nich np. nasączony środkiem frag-
ment starego materaca czy słomianą 
matę. Ważne jest, aby w gospodar-
stwie funkcjonowały zarówno maty 
przejazdowe jak i te przed wejściem 
do każdego z pomieszczeń inwentar-
skich. Na rynku dostępna jest cała 
gama preparatów do dezynfekcji, 
ważne jest natomiast żeby prepa-
rat był środkiem dezynfekującym,  
a nie myjącym oraz aby zastosowana  
w preparacie substancja czynna była 
wirusobójcza. Istotne jest także, aby 
okresowo zmieniać stosowane środki 
dezynfekcyjne. 

Bieżące i aktualne informacje do-
tyczące skali problemu obu chorób 
w naszym kraju, prezentacje multi-
medialne przygotowane na potrzeby 
szkoleń hodowców, służb weteryna-
ryjnych, myśliwych i leśniczych oraz 
zestawienie zasad pobierania i wy-
syłania próbek do badań w kierunku 
ASF i wysoce zjadliwej ptasiej grypy 
znajdują się na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Weterynarii 
oraz Państwowego Instytutu Wete-
rynarii w Puławach, w zakładkach 
„Afrykański pomór świń” oraz „Wy-
soce zjadliwa grypa ptaków podtypu 
H5N8”.

Agata Karpowicz
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Przepiórka japońska (Coturnix 
japonica) należy do tego samego ro-
dzaju, co europejska przepiórka polna  
(C. coturnix). To mały (długość do 20 
cm) ptak wędrowny, prowadzący skry-
ty i naziemny tryb życia. Dzikie prze-
piórki japońskie mają na grzbiecie 
upierzenie ciemno brązowe przecho-
dzące stopniowo do jasno beżowego 
na brzuchu. Samce mają rdzawą bar-
wę piór na głowie i kołnierzu a sami-
ce drobne ciemne cętki na szyi i pier-
si, dzięki czemu rozpoznawanie płci 
u tych ptaków jest zazwyczaj łatwe. 
Charakterystyczny jest również fakt, 
że w odróżnieniu od innych kuraków,  
u przepiórek większe są samice.

Przepiórka japońska została udo-
mowiona w XVI wieku w Chinach, ale 
dopiero w XX wieku w Japonii rozpo-
częto prace hodowlane zmierzające 
do podniesienia wartości użytkowej 
tych ptaków. W Polsce chowem prze-
piórki japońskiej zainteresowano się 
w 1963 roku po sprowadzeniu pierw-
szych stad przez prof. Jerzego Szu-
mana. Niestety w późnych latach sie-
demdziesiątych z różnych względów 
większość ferm została zlikwidowana, 
a popularność tych ptaków coraz bar-
dziej malała. Przełomowe w chowie 
przepiórek były lata dziewięćdziesiąte 
– od tego okresu odnotowuje się stały, 
choć mało intensywny wzrost zaintere-
sowania tym gatunkiem. Dwa ośrodki: 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
oraz Pan Dariusz Królik z Sieradza 
trudnią się doskonaleniem kilku rodów 
hodowlanych przepiórek japońskich.

Przepiórki japońskie mogą być 
użytkowane na kilka sposobów. Użyt-
kowość mięsna jest obiektem zain-
teresowania hodowców w Europie 

Chów przepiórek japońskich, 
ciekawy 
i atrakcyjny

Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, 
natomiast produkcja jaj przepiórczych 
ma miejsce głównie w Chinach, Ja-
ponii i Brazylii. We Francji oraz USA 
przepiórki japońskie wykorzystuje się 
do celów łowieckich. Utrwalone od-
miany barwne mają znaczenie w ho-
dowli amatorskiej, także pod kątem 
wystawowym, zwłaszcza w USA i Eu-
ropie Zachodniej. Przepiórki japońskie 
wykorzystuje się również jako orga-
nizm modelowy i zwierzę laboratoryjne 
w wielu ośrodkach naukowych.
� Użytkowanie nieśne

Głównym kierunkiem użytkowania 
przepiórek japońskich w Polsce jest 
właśnie pozyskanie jaj konsumpcyj-
nych. W użytkowaniu nieśnym wyko-
rzystuje się lekkie linie charakteryzu-
jące się mniejszym poborem paszy. 
Dorosłe samce typu nieśnego osiąga-
ją 120-130 g, nieco mniej niż samice, 
których masa waha się w granicach 
140-150 g. Samice rozpoczynają nie-
śność w 6 tygodniu życia i niosą jaja 
przez 12-14 miesięcy w pierwszym 
sezonie użytkowania. W tym okresie 
mogą znieść do 320 jaj o masie 10-
11 g.
� Użytkowanie mięsne

Typ mięsny przepiórek charakte-
ryzuje się większą masą ciała ptaków, 
przekraczającą niekiedy 300 g. Do tu-

czu najbardziej przydatna jest rasa fa-
raon. Na rzeź przeznacza się również 
nadliczbowe kogutki typu nieśnego. 
Do uboju przeznacza się ptaki po od-
chowie trwającym 6-7 tygodni.

Wydajność rzeźna przepiórek 
(65%) jest nieco niższa od wydajno-
ści kurcząt brojlerów (74%). Przepiórki 
wyróżniają się bardziej rozwiniętym 
mięśniem piersiowym, stanowiącym 
nawet do 30% masy tuszki. W porów-
naniu z innymi gatunkami ptaków do-
mowych tuszka przepiórcza ma naj-
mniejszą zawartość kości.
� Użytkowanie łowieckie

Ze względu na walory smakowe 
mięsa przepiórki japońskie są cen-
nym ptakiem łownym, również na 
obszarach, w których naturalnie nie 
występują. Introdukowane przepiórki 
japońskie powinny być adaptowane do 
naturalnych warunków poprzez utrzy-
mywanie w wolierach trwale zabezpie-
czonych ogrodzeniem o wysokości co 
najmniej 2 m i przykrytych siatką.
� Użytkowanie amatorskie

Mimo występowania w Polsce 
wielu atrakcyjnych odmian barwnych 
(biała, ciemna, złota, popielata, dwu-
barwna i inne) hodowla przepiórek 
japońskich do celów wystawowych 
nie jest jeszcze popularna. Należy tu 
wspomnieć, że samce przepiórki ja-
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pońskiej charakteryzują się ciekawym 
śpiewem, a łatwość oswajania powo-
duje, że są to idealne ptaki, aby uczyć 
dzieci kontaktu z przyrodą.
� Użytkowanie laboratoryjne

Z powodu niskich kosztów utrzy-
mania oraz szybkiego tempa wzrostu  
i wczesności dojrzewania, które po-
zwalają na uzyskanie kolejnego po-
kolenia średnio po 2 miesiącach, 
przepiórki japońskie są obecnie utrzy-
mywane w wielu ośrodkach nauko-
wych do celów badawczych. Na przy-
kład taką kolekcję posiada Katedra 
Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 
SGGW w Warszawie.
� Jakość jaj i mięsa

Jaja przepiórek mają duży udział 
żółtka, niską zawartość cholesterolu 
i rzadko są przyczyną uczuleń osób 
nietolerujących jaja kurze. W porówna-
niu z jajem kurzym jest w nich więcej 
niezbędnych dla zdrowia człowieka 
aminokwasów egzogennych co decy-
duje o wybitnej wartości biologicznej. 
Zawartość niektórych związków mi-
neralnych również jest większa. Jaja 
przepiórcze są szczególnie dobrym 
źródłem żelaza, fosforu, miedzi, i cyn-
ku. Mają również atrakcyjniejszy od jaj 
kurzych poziom witamin. Jaja przepió-
rek japońskich przechowywane w wa-
runkach chłodniczych utrzymują świe-
żość przez 3-4 miesiące.

Mięso przepiórki jest bardzo 
smaczne i delikatne, a przede wszyst-
kim chude i bogate w składniki odżyw-
cze i witaminy. Jest łatwe w przygoto-

waniu, można je piec, gotować i dusić. 
Po przyrządzeniu cechuje się krucho-
ścią i wysoką soczystością. W sma-
ku przypomina dziczyznę, co wynika  
z obecności sporej liczby włókien czer-
wonych.
� Krótko o warunkach chowu

W przypadku chowu towarowego 
przepiórki utrzymuje się w klatkach 
w kontrolowanych warunkach otocze-
nia. Uzyskuje się wówczas najlepsze 
wyniki użytkowości: największą licz-
bę jaj i dobre wykorzystanie paszy. 
W chowie amatorskim, gdy nieśność 
nie jest najważniejsza, przepiórki 
można utrzymywać w wolierach ze-
wnętrznych bez ogrzewania. W ta-
kich warunkach ptaki niosą się tylko 
w lecie i wczesną jesienią. Możliwe 
jest również utrzymywanie ptaków  
w klatkach zbliżonych konstrukcyjnie 
do klatek dla królików, wykonywanych 
samodzielnie. W takich klatkach moż-
na utrzymywać przepiórki na rusztach 
lub siatkach, pod 
którymi znajdują się 
tace na pomiot, lub 
na ściółce. W tym 
przypadku należy 
zadbać o świeżą 
ściółkę, najlepiej 
słomę i nie dopusz-
czać do zalegania 
większej ilości od-
chodów. Dla pozy-
skania większej licz-
by jaj klatki powinny 

stać w doświetlanym i dogrzewanym 
pomieszczeniu.

Przepiórki nie są zbyt wymaga-
jące i każdy powinien poradzić sobie  
z ich utrzymaniem. Również do roz-
poczęcia chowu przepiórek nie są po-
trzebne szczególne warunki i sprzęt.

Przepiórki są bardzo wdzięcznymi 
ptakami nieśnymi, więc małe stadko 
wystarczy do produkcji jaj na samoza-
opatrzenie. Pozyskanie tuszek prze-
piórczych również jest dobrym po-
mysłem ze względu na bardzo szybki 
wzrost ptaków. Wszystkie te cechy 
sprawiają, że chów i hodowla prze-
piórki japońskiej jest bardzo atrak-
cyjnym pomysłem na rozpoczęcie 
przygody z ptakami, jak również są 
ciekawym uzupełnieniem posiadane-
go inwentarza. Dlatego bardzo pole-
camy rozpoczęcie chowu przepiórek 
japońskich.

Dr Krzysztof Andres, UR Kraków
Maciej Skubis

TECHNIKA ROLNICZA

Polska myśl techniczna znalazła 
zastosowanie w systemach napędo-
wych ciągników rolniczych firmy UR-
SUS S.A i wkracza przebojowo do 
ciągników rolniczych o mocy silnika od 
120 do 180 KM. Firma URSUS S.A. 

stara się już od 2011 r. wprowadzać 
innowacje do produkowanych seryjnie 
ciągników rolniczych i dąży do tego, 
aby nie być jak inne zakłady montow-
nią, ale producentem ciągników. Pod 
koniec 2011 roku, kiedy „Pol-Mot” 

Holding stał się właścicielem Ursusa  
i przejął od Bumaru prawa do produk-
cji, licencję i znak handlowy, ruszyły 
prace nie tylko nad nowymi modela-
mi ciągników, ale również nad stwo-
rzeniem nowatorskiego układu prze-

Innowacyjność 
u polskiego producenta ciągników rolniczych
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niesienia napędu – tzw. „transmisji”. 
Dzisiaj, po kilku latach prace są już w 
zaawansowanym stadium, a prototy-
pową skrzynię, przy tworzeniu, której 
brali udział m.in. specjaliści z brytyj-
skiego instytutu Ricardo, wystawiono,  
w dniu 19 marca br. podczas drugiego 
dnia XXII Międzynarodowych Targów 
Techniki Rolniczej – „Agrotech 2016”  
w Kielcach. Tę nowatorską kon-
strukcję będzie można zobaczyć tak-
że na najbliższej wystawie „Agritechni-
ca” w Hanowerze. 

Transmisja 16/16 lub 32/32  
o nazwie „Vigus” znajdzie zastoso-
wanie w ciężkich ciągnikach o mocy 
120–180 KM i będzie wyposażona 
m.in. w „Powershift” pozwalający 
na zmianę biegów pod obciążeniem 
oraz „Power Shuttle”, czyli elektrohy-
drauliczny rewers do szybkiej zmia-
ny kierunku jazdy bez użycia pedału 
sprzęgła. Co ważne, przy jej produk-
cji będą wykorzystane odlewy, koła 
zębate czy układy hydrauliczne tylko 
krajowej produkcji, a całość ma być 
składana w lubelskiej fabryce. Vigus 
to pierwsza polska transmisja w cało-
ści wykonana w lubelskich zakładach 
Ursusa. W planach „Ursus” ma mon-
tować transmisje Vigus seryjnie do 
swoich ciągników, a także włączyć 
je do oferty, jako oddzielny produkt  
i sprzedawać producentom ciągników 
innych marek w kraju i za granicą.

Vigus jako produkt
Ursus C-3150V Power z trans-

misją „Vigus” ma rozstaw osi tylnej 
wynoszący 1690 mm. Jej konstruk-
cja pozwala uzyskać prędkości  
w zakresie 0,2-50 km/h. Zastosowano  
w niej sprzęgło elektrohydraulicz-
ne. W taki sam sposób załączana 
jest blokada tylnego mostu. Udźwig 
tylnego podnośnika wynosi 7 ton,  
a za sterowanie nim odpowiada EHR 
(czyli elektrohydrauliczne sterowanie 
trzypunktowym układem zawieszenia 
dla ciągników średniej i dużej mocy). 
Ten system sterowania podnosi  
w dużym stopniu komfort obsługi 
podnośnika. Waga całkowita trans-

misji (czyli przedniej osi, skrzyni bie-
gów i tylnego mostu) wynosi 1280 kg. 

Ursus C-315 0V Power
z normą Euro IV

Nowy model Ursusa z transmi-
sją Vigus jest napędzany czterocy-
lindrowym silnikiem Deutz Euro IV 
- spełniającym normę emisji spalin, 
o mocy nominalnej 150 KM i maksy-
malnym momencie obrotowym 661 
Nm, - osiąganym przy 1400 obr/min. 
Maksymalna prędkość jazdy nowe-
go Ursusa wynosi 50 km/h. Układ 
hydrauliczny został wyposażony  
w pompę o całkowitym wydatku 100 
l/min, a maksymalny udźwig tylnego 
TUZ wynosi 7000 kG. Kabina mode-
lu C-3150V Power jest 6-słupkowa  
z uchylnym oknem w dachu. Stan-
dardowe wyposażenie obejmuje kli-
matyzację i ogrzewanie. W opcji wy-
posażenia z kolei dostępna jest m.in. 
hamulcowa instalacja hydrauliczna 
do przyczep oraz światła mijania  
i drogowe LED. 

W wywiadzie prasowym na Tar-
gach „Agrotech” w Kielcach Prezes 
zarządu URSUS S.A - Karol Zaraj-
czyk podkreślił, że transmisja VI-
GUS jest w 100% polskim produktem  
i powstała dzięki zaangażowaniu ro-
dzimej kadry technicznej Ursus R&D 
oraz jednostek naukowo-badaw-

czych. „To produkt, z którego możemy 
być dumni”. Nowatorska transmisja 
jest efektem współpracy centrum ba-
dawczo-rozwojowego URSUS R&D  
z inżynierami z Politechniki Lubel-
skiej i Wojskowej Akademii Technicz-
nej w Warszawie. Projekt, w którym 
siły połączyli naukowcy i technolo-
dzy, uzyskał 11,3 mln złotych dofi-
nansowania z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBiR), a jego 
całkowita wartość wynosi 28,2 mln 
złotych.

Ursus rozbija chiński i hindu-
ski monopol w Afryce wygrywając 
kolejne kontrakty na dostawy cią-
gników rolniczych. Jednak rynek 
afrykański jest dopiero początkiem 
ekspansji polskich traktorów, które 
za kilka lat mają być obecne m.in. 
na Bliskim Wschodzie, krajach Unii 
Europejskiej, Bałkanach, w oraz 
krajach Europy Wschodniej. Aby 
być konkurencyjnym na tych ryn-
kach, lubelski producent zamierza 
dostarczać ciągniki wyposażone  
w polską transmisję oraz silniki kra-
jowej produkcji – co zapowiedział 
prezes Ursusa Karol Zarajczyk pod-
czas konferencji prasowej, która od-
była się 2 listopada br. w siedzibie 
spółki w Warszawie.

Marek Maj
źródło- internet: Ursus, FORSAL.PL, 

 „Tygodnik Poradnik Rolniczy”.

Podczas opryskiwania część cie-
czy użytkowej w postaci kropel jest 
przenoszona prądami powietrznymi 
poza opryskiwany obiekt. Zjawisko 
to nosi nazwę znoszenia i od zawsze 
towarzyszy zabiegom opryskiwania 
roślin, a jego całkowita eliminacja nie 
jest możliwa. Znoszona ciecz jest za-
grożeniem dla sąsiadujących upraw 

i otoczenia. Jest również stratą  
w wymiarze ekonomicznym dla rol-
nika i źródłem zanieczyszczenia 
środowiska przyrodniczego. Należy 
więc przedsięwziąć wszystkie możli-
we środki, aby znoszenie ograniczyć 
do niezbędnego minimum. Ilość i za-
sięg znoszenia zależy od technicz-
nych parametrów opryskiwania oraz 

Znoszenie cieczy użytkowej,
jako zjawisko niepożądane w ochronie roślin
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warunków atmosferycznych podczas 
zabiegu.

Jeszcze do niedawna znoszoną 
ciecz roboczą rozpatrywano wyłącz-
nie, jako źródło strat w wymiarze 
ekonomicznym i zagrożenie dla są-
siadujących upraw. Obecnie decy-
dującego znaczenia nabiera wymiar 
ekologiczny znoszenia, czyli jako 
zagrożenie dla ludzi i zwierząt oraz 
wód, gleby i powietrza.

Do najważniejszych czynników 
wpływających na wielkość znoszenia 
zalicza się:

czynniki techniczne:
 � wielkość kropel (ciśnienie cieczy, 

typ i rozmiar rozpylacza),
 � prędkość robocza,
 � położenie rozpylaczy nad ziemią 

(opryskiwacze polowe),
 � prędkość strumienia powietrza 

(opryskiwacze wentylatorowe),

czynniki atmosferyczne:
 � prędkość i kierunek wiatru,
 � wilgotność i temperatura powie-

trza.

1. Czynniki techniczne wpływające 
na wielkość znoszenia

Najważniejszym technicznym 
czynnikiem znoszenia jest wielkość 
kropel. Wynika to z mniejszej masy 
kropel drobnych niż grubych i ich 
większej podatności na oddziały-
wanie prądów atmosferycznych. 
Ponadto mogą one być zawieszone 
w powietrzu przez dłuższy czas niż 
krople grube, na które oddziaływa-
nie sił grawitacji jest większe. Drob-
ne krople mogą dryfować w powie-
trzu na duże odległości, ponieważ 
ich masa jest niewielka. Oznacza to, 
że powinno się unikać wykonywania 
zabiegów przy użyciu mniejszych 
kropel przy wyższych prędkościach 
wiatru. W związku z tym, gdy jest to 
możliwe i nie zagraża obniżeniem 
skuteczności biologicznej, to zabie-
gi należy wykonywać przy użyciu 
możliwie dużych kropel. Dotyczy to 
zwłaszcza opryskiwań herbicydami 

doglebowymi. Z kolei zabiegi insek-
tycydami i fungicydami wymagają 
dobrego pokrycia i stąd drobne kro-
ple stają się wtedy niezbędne. Po-
trzeba uzyskania możliwie wysokie-
go pokrycia przy niskim znoszeniu  
i dobrej penetracji łanu wskazuje na 
potrzebę znalezienia kompromisu  
w tym zakresie.

Nadmierna prędkość robocza 
opryskiwacza jest również przy-
czyną znoszenia. Jest to związane 
z ruchem agregatu, który wywołu-
je względny ruch powietrza równy 
prędkości roboczej nawet przy bez-
wietrznej pogodzie. Wraz ze zwięk-
szaniem prędkości roboczej rośnie 
znoszenie cieczy. 

Wysokość położenia rozpyla-
czy nad opryskiwaną powierzch-
nią w ochronie upraw polowych  
w stosunku do opryskiwanych roślin 
powinna być precyzyjnie ustalona 
stosownie do użytych rozpylaczy. 
Belka nie może być położona zbyt ni-
sko, gdyż maleje zasięg rozpylacza  
i rośnie ilość cieczy przypadająca na 
jednostkę powierzchni. Jednocze-
śnie występują pomiędzy rozpyla-
czami miejsca o niedostatecznym na-
niesieniu cieczy. Z kolei zbyt wysokie 
umiejscowienie belki zwiększa odle-
głość, którą muszą pokonać krople  
i tym samym stają się bardziej podat-
ne na znoszenie. 

W ochronie sadów znoszenie cie-
czy użytkowej jest kilkakrotnie więk-
sze niż podczas opryskiwania upraw 
polowych. Wiąże się to z użyciem 
pomocniczego strumienia powie-
trza, co zwiększyło znacząco zasięg 
kropel cieczy. Szczególnie dużym  
i trudnym do kontroli znoszeniem 
charakteryzują się opryskiwacze 
wentylatorowe z radialną emisją po-
wietrza. Osłanianie strefy opryski-
wania i odzyskiwanie części traco-
nej dotąd cieczy podczas ochrony 
sadów istotnie ogranicza efekt zno-
szenia. Ochrona sadów przy użyciu 
opryskiwaczy tunelowych, choć nie 
eliminuje całkowicie znoszenia cie-
czy, to ogranicza zanieczyszczenie 

środowiska przyrodniczego w stop-
niu większym niż inne znane dotąd 
techniki opryskiwania upraw prze-
strzennych.

2. Czynniki atmosferyczne
Wiatr jest najważniejszym czyn-

nikiem atmosferycznym wpływają-
cym na wielkość znoszenia. Wpływ 
wiatru można ograniczyć przez wy-
bór odpowiedniej pory dnia. Najlep-
szą porą na przeprowadzenie zabie-
gów są godziny późno popołudniowe  
i nocne. Wybór najbardziej odpo-
wiednich warunków atmosferycz-
nych nie zawsze jest możliwy, po-
nieważ zbyt długie oczekiwanie na 
odpowiednią pogodę zagraża ter-
minowemu wykonaniu zabiegów. 
Wpływ wiatru można ograniczyć 
przy użyciu technik ograniczających 
znoszenie (np. rozpylacze inżektoro-
we, opryskiwacze polowe PSP, opry-
skiwacze tunelowe). 

Wilgotność i temperatura powie-
trza również odgrywa istotny wpływ 
na znoszenie, gdyż mniejsze krople 
są bardziej podatne na odparowa-
nie, które jest bardziej intensywne 
przy niskiej wilgotności powietrza. 
Zmniejsza się wówczas masa kropel 
i dlatego mogą przemieszczać się na 
większe odległości. 

Wilgotność i temperatura po-
wietrza nie wpływają na znoszenie 
w takim stopniu jak wiatr i wielkość 
kropel. Jednak wpływ tych czynni-
ków nie może być bagatelizowany, 
gdyż odparowanie kropel zachodzi 
niemal w każdych warunkach atmos-
ferycznych, choć jest znacznie wol-
niejsze podczas niskiej temperatury 
np. wczesnym rankiem lub późnym 
popołudniem i nocą. W tym okresie 
wyższa jest także wilgotność powie-
trza i mniejsza prędkość wiatru. 

W związku z tym jest to najbar-
dziej dogodna pora na wykonywanie 
zabiegów opryskiwania.

Zbigniew Żak
Źródło: http://www.minrol.gov.pl/ Ekspertyzy  

dotyczące zrównoważonego stosowania  
środków ochrony roślin. 



30 doradca / maj - czerwiec 2017

Małopolski Informator Rolniczy

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Od kilku lat trwają konsultacje 
i uzgodnienia zmierzające do popra-
wy warunków w zakresie rolniczego 
handlu detalicznego (RHD). W rezulta-
cie pod koniec 2016 r. powstała nowa 
ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia sprzedaży żywno-
ści przez rolników, z dnia 16 listopada 
2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1961). Obo-
wiązuje ona od 1 stycznia 2017 r. 

Intencją wprowadzenia tej ustawy 
było właśnie stworzenie lepszych moż-
liwości rozwoju produkcji dla rolników 
i ułatwienie sprzedaży żywności wy-
produkowanej w całości lub w części 
z własnej uprawy, chowu lub hodowli, 
konsumentom finalnym. Uzyskano to 
poprzez nowe uregulowanie kwestii 
prowadzenia rolniczego handlu deta-
licznego pod kątem bezpieczeństwa 
żywności.

Najważniejsze  zmiany,  jakie 
wprowadzono  do  tej  nowej  ustawy 
to:

 - Zdefiniowanie  pojęcia  rolniczy 
handel detaliczny (RHD) - w ro-
zumieniu art. 3 ust. rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002, polega on na 
zbywaniu konsumentowi final-
nemu (określonemu w art. 3 ust. 
18 ww. rozporządzenia) żywności 
pochodzącej w całości lub części 
z własnej uprawy, hodowli lub cho-
wu podmiotu działającego na rynku 
spożywczym.
Konsument finalny zgodnie 

z  art.  3  pkt.  7  ww.  rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002 oznacza ostatecz-
nego  konsumenta  środka  spożyw-
czego,  który  nie wykorzystuje  żyw-
ności w  ramach działalności przed-
siębiorstwa spożywczego.

 - Wskazanie  organów właściwych 
do  sprawowania  nadzoru  nad 
bezpieczeństwem żywności pro-
dukowanej w ramach rolniczego 
handlu detalicznego.

Zatem nadzór nad właściwą ja-
kością zdrowotną (bezpieczeństwem) 
produktów pochodzenia zwierzęcego 
i żywności zawierającej jednocześnie 
środki spożywcze pochodzenia nie-
zwierzęcego i produkty pochodzenia 
zwierzęcego (żywności złożonej) po-
wierzony został Inspekcji Weteryna-
ryjnej,a nadzór nad właściwą jakością 
zdrowotną (bezpieczeństwem) żywno-
ści pochodzenia niezwierzęcego - po-
został w kompetencjach organów Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej;

W Dzienniku Ustaw zostały ogło-
szone niezbędne do rozpoczęcia pro-
cesu rejestracji RHD rozporządzenia 
wykonawcze (do wyżej wymienionej 
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu uła-
twienia sprzedaży żywności przez rol-
ników). Są to:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie maksymalnej ilo-
ści żywności zbywanej w ramach 
rolniczego handlu detalicznego 
oraz zakresu i sposobu jej doku-
mentowania (Dz. U. poz. 2159);

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 
2016 r. w sprawie rejestru zakła-
dów produkujących produkty po-
chodzenia zwierzęcego lub pro-
wadzających na rynek te produkty 
oraz wykazów takich zakładów 
(Dz. U. poz. 2192);

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 
2016 r. w sprawie sposobu ustala-
nia weterynaryjnego numeru iden-
tyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161).

 - Określenie  kryteriów  uznania 
działalności  za  rolniczy  handel 
detaliczny, przedstawionych poni-
żej:

 • przetwarzanie żywności i jej prze-
chowywanie w pkcie sprzedaży lub 

dostawy do konsumenta finalnego;
 • zbywanie żywności na rzecz kon-

sumenta finalnego;
 • zbywana żywność musi pocho-

dzić w całości lub części z własnej 
uprawy, hodowli lub chowu;

 • zbywanie żywności odbywa się 
w ramach określonych limitów;

 • ograniczony udział pośredników 
w zbywaniu żywności.

Działalność w zakresie prowa-
dzenia rolniczego handlu detaliczne-
go (RHD) produktami pochodzenia 
zwierzęcego i żywnością złożoną wy-
maga zarejestrowania jej u powiato-
wego lekarza weterynarii, w następu-
jącym trybie: - należy złożyć pisemny 
wniosek o wpis do rejestru zakładów, 
co najmniej na 30  dni  przed  dniem 
rozpoczęcia  planowanej  działalno-
ści  i uzyskać decyzję administracyjną 
o rejestracji i nadaniu weterynaryjnego 
numeru identyfikacyjnego (WNI). Nie 
jest wymagane sporządzanie projektu 
technologicznego ani kontrola na miej-
scu przed rejestracją zakładu.

W celu ułatwienia  rolnikom  reje-
stracji swojej działalności został przy-
gotowany przykładowy wzór wniosku 
o  wpis  zakładu  do  rejestru  powiato-
wego lekarza weterynarii w zakresie 
prowadzenia rolniczego handlu deta-
licznego  (nie  jest  obowiązkowy,  sto-
sowanie  dobrowolne).  Przykładowy 
wzór  wniosku  został  udostępniony 
na stronie internetowej Głównego In-
spektoratu Weterynarii  pod  adresem 
www.wetgiw.gov.pl  w  zakładce  „Hi-
giena prod. poch. zw.”

W ramach RHD zostały określone 
limity produkcyjne, wyszczególnione 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie maksymalnej ilości żywności 
zbywanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego oraz zakresu i sposobu jej 
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dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);
Poniżej przedstawiam te limity:

 • Żywność, w tym gotowe posiłki 
(potrawy), zawierająca jednocze-
śnie środki spożywcze pocho-
dzenia niezwierzęcego i produkty 
pochodzenia zwierzęcego - 2 400 
kilogram/rok - ok. 46 kg/tydz.

 • Mleko surowe albo mleko surowe 
i siara 52 000 l /rok - ok.1000 l/tydz.

 • Surowa śmietana 10 400 litr/rok - 
ok. 200 l/tydz. 

 • Jaja od drobiu 148 200 szt./rok - 
ok. 2 850 /tydz. 

 • Jaja od ptaków bez grzebienio-
wych 800 szt./rok - ok.15 szt./tydz.

 • Produkty pszczele nieprzetworzo-
ne, w tym miód, pyłek pszczeli, 
pierzga, mleczko pszczele:

 - do 5 rodzin pszczelich - 150 kg/rok,
 - do 10 rodzin pszczelich - 300 kg/rok,
 - do 20 rodzin pszczelich - 600 kg/rok,
 - do 30 rodzin pszczelich - 900 kg/rok,
 - do 40 rodzin pszczelich - 1200 kg/rok,
 - do 50 rodzin pszczelich - 1500 kg/rok,
 - do 60 rodzin pszczelich - 1800 kg/rok,
 - do 70 rodzin pszczelich - 2100 kg/rok,
 - do 80 rodzin pszczelich - 2400 kg/rok.
 • Produkty rybołówstwa żywe lub 

uśmiercone i niepoddane czynno-
ściom naruszającym ich pierwotną 
budowę anatomiczną lub podda-
ne czynnościom wykrwawiania, 
odgławiania, usuwania płetw lub 
patroszeni - 1800 kilogram/rok - 
ok.34kg/tydz.

 • Świeże mięso wołowe, wieprzowe, 
baranie, kozie, końskie, lub pro-
dukowane z tego mięsa surowe 
wyroby mięsne lub mięso mielone 
-  2300 kg/rok - ok. 44 kg/tydz.

 • Świeże mięso drobiowe lub zaję-
czaków, lub produkowane z tego 
mięsa surowe wyroby mięsne lub 
mięso mielone - 2100 kg/rok - ok 
40 kg/tydz.

 • Świeże mięso zwierząt dzikich 
utrzymywanych w warunkach  fer-
mowych lub produkowane z tego 
mięsa surowe wyroby mięsne lub 
mięso mielone - 1100 kg/rok - ok. 
21 kg/tydz.

 • Produkty mięsne - 1400kg/rok - ok. 

26 kg/tydz.
 • Wstępnie przetworzone lub prze-

tworzone produkty rybołówstwa - 
1400 kg - ok. 26 kg/tydz.

 • Produkty mleczne lub produkty na 
bazie siary łącznie 2600 kg - ok. 50 
kg/tydz.

 • Produkty jajeczne - 1300 kg/rok - 
ok. 25kg/tydz.

 • Gotowe posiłki (potrawy) z pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego 
- 1400 kilogram - ok.26 kg/tydz.

Mięso  zwierząt  kopytnych  (np. 
świnie,  bydło,  owce  i  kozy)  prze-
twarzane  i  wprowadzane  na  rynek 
w  ramach  rolniczego  handlu  deta-
licznego  musi  pochodzić  z  uboju 
przeprowadzonego w rzeźni zatwier-
dzonej przez organy Inspekcji Wete-
rynaryjnej.

Obowiązuje zakaz wykorzysty-
wania do produkcji mięsa zwierząt 
kopytnych pozyskanego z uboju do-
konanego poza rzeźnią zatwierdzo-
ną przez powiatowego lekarza wete-
rynarii (np. z uboju w celu produkcji 
mięsa na użytek własny).

Uwaga:
Wprowadzono obowiązek prowa-

dzenia i przechowywania dokumentacji 
umożliwiającej określenie ilości żywno-
ści zbywanej rocznie przez:
1. podmiot prowadzący rolniczy handel 

detaliczny;
2. pośrednika prowadzącego rolniczy 

handel detaliczny zbywającego żyw-
ność wyprodukowaną przez inny 
podmiot prowadzący taki handel 
podczas wystaw, festynu, targu lub 
kiermaszu.
Podmiot prowadzi dokumentację 

odrębnie za każdy rok kalendarzowy, 
która zawiera:

a) numer kolejnego wpisu,
b) datę zbycia żywności,
c) ilość i rodzaj zbytej żywności.

Podmiot zobowiązany jest za-
mieszczać ww. informacje w prowa-
dzonej dokumentacji niezwłocznie po 
każdorazowym zbyciu żywności oraz 
do przechowywania prowadzonej do-

kumentacji przez dwa lata od końca 
roku kalendarzowego, za który została 
sporządzona.

Pośrednik
1.  Prowadzi i przechowuje dokumen-

tację dotyczącą własnej żywności 
zgodnie z zasadami jak dla podmio-
tów;

2.  Prowadzi dokumentację dotyczącą 
podmiotów, których żywność zbywa 
podczas wystawy, festynu, targu 
lub kiermaszu odrębnie dla każde-
go takiego podmiotu, która zawiera:
a) numer kolejnego wpisu,
b) datę zbycia żywności,
c) ilość i rodzaj zbytej żywności,
d) miejsce zbycia żywności,
e) imię, nazwisko oraz adres 

albo nazwę, siedzibę oraz adres po-
średnika
3. Zamieszcza informacje w doku-

mentacji, o której mowa w pkt 2 nie-
zwłocznie po każdorazowym zbyciu 
żywności;

4. Przekazuje dokumentację, o której 
mowa w pkt 2 podmiotowi, którego 
żywność zbywał niezwłocznie po 
zakończeniu wystawy, festynu, tar-
gu lub kiermaszu.
Oznakowanie miejsca zbywania 

żywności musi:
1) być czytelne i widoczne dla konsu-

menta;
2) zawierać napis „rolniczy handel de-

taliczny”;
3) wskazywać dane obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę i sie-
dzibę podmiotu prowadzącego 
rolniczy handel detaliczny;

b) adres miejsca prowadzenia pro-
dukcji zbywanej żywności;

c) weterynaryjny numer identyfi-
kacyjny podmiotu prowadzące-
go rolniczy handel detaliczny 
- w przypadku żywności pocho-
dzenia zwierzęcego i żywności 
złożonej;

4) minister właściwy do spraw rolnic-
twa (w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zdrowia) może 
wydać rozporządzenie określające 
szczegółowy sposób oznakowania 
miejsca zbywania takiej żywności.
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Do RHD stosują się następujące 
przepisy prawne:

 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 
2073/2005. z dnia 15 listopada 
2005 r. w sprawie kryteriów mikro-
biologicznych dotyczących środ-
ków spożywczych.

 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 28 stycznia 2002 r. usta-
nawiające ogólne zasady i wy-
magania prawa żywnościowego, 
powołujące Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakre-
sie bezpieczeństwa żywności.

 • Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustana-
wiające szczególne przepisy do-
tyczące higieny w odniesieniu do 
żywności pochodzenia zwierzęce-
go - tylko w zakresie kryteriów dla 
mleka surowego.

 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie  higieny  środków  spożywczych 
oraz przepisy wykonawcze wydane 
na podstawie tego rozporządzenia.
Przepisy te przewidują między in-

nymi, że w przypadku gdy produkcja 
prowadzona jest przy wykorzystaniu 
pomieszczeń używanych głównie jako 
prywatne domy mieszkalne (np. przy 
wykorzystaniu sprzętu i urządzeń go-
spodarstwa domowego w kuchni do-
mowej), zamiast wymogów określonych 
w załączniku II w rozdziale I i II w/w. roz-
porządzenia, obowiązują wymogi okre-
ślone w jego załączniku II w rozdziale III 
(uproszczone wymagania higieniczne).

 • Do RHD stosuje się również 
Rozporządzenie Komisji (UE) 
Nr 1327/2014 z dnia 12 grudnia 
2014 r., które zawiera poziomy 
WWA w produktach pochodzenia 
zwierzęcego.
Producent  żywności  jest  odpo-

wiedzialny za jej bezpieczeństwo.
Jeżeli  producent  nie  zapewni  od-

powiednich  warunków  higienicznych 
podczas  produkcji  i  dystrybucji  żyw-

ności,  w  wyniku  czego  żywność  taka 
stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia 
konsumenta, ponosi on konsekwencje 
prawne.

Identyfikowalność  żywności  - 
wiążą się z nią następujące wymogi:

 • Obowiązek wdrożenia zasad zwią-
zanych z identyfikowalnością pro-
duktów w tym surowców użytych 
do produkcji - zatem wymagane 
jest posiadanie faktur, rachunków 
od dostawców surowców.

 • Obowiązek śledzenia pochodzenia 
dotyczy również materiałów wyko-
rzystywanych do pakowania żyw-
ności, oraz

 • Obowiązek nanoszenia na produkt 
terminu przydatności do spożycia.

Wymagania higieniczne związa-
ne z RHD są następujące:

 • Miejsca w których się przygotowu-
je, przetwarza i przechowuje żyw-
ność (obszary produkcyjne) oraz 
sprzęt produkcyjny utrzymywać 
w należytym stanie higienicznym.

 • Nie używać uszkodzonego sprzętu 
- garnki z ubytkami emalii, skoro-
dowane elementy środki czystości 
przechowywać w odrębnych, bez-
piecznych miejscach, a w trakcie 
produkcji nie powinny być prowa-
dzone inne czynności w tych po-
mieszczeniach.

 • Osoby chore powinny być wyklu-
czone z produkcji.

 • Należy przestrzegać łańcucha 
chłodniczego - w zależności od 
rodzaju, produkty przechowywać 
w lodówce lub zamrażarce. Urzą-
dzenia chłodnicze należy wypo-
sażyć w termo metry służące do 
pomiaru temperatury.

 • Należy zaopatrzyć pomieszczenia 
w wodę przeznaczona do spożycia 
przez ludzi.

 • Zabrania się wpuszczania zwierząt 
do pomieszczeń gdzie przechowu-
je się i przetwarza żywność.

 • W przypadku wykrycia obecności 
szkodników w przestrzeni roboczej 
należy podjąć działania prowadzą-

ce do ich eliminacji (deratyzacja, 
dezynsekcja, pułapki).

 • Odpady przechowywać w oddziel-
nych, na bieżąco czyszczonych 
pojemnikach przechowywanych 
poza przestrzenią produkcyjną 
i magazynową.

Podczas produkcji należy prze-
strzegać higieny osobistej:

 - myć ręce każdorazowo przed roz-
poczęciem pracy oraz po przerwie,

 - nie wolno palić, pić, spożywać po-
siłków oraz żuć gumy,

 - należy nosić czyste fartuchy, nie 
nosić biżuterii,

 - długie włosy należy upinać, zakła-
dać siatkę ochronną,

 - skaleczenia zabezpieczyć wodosz-
czelnym opatrunkiem,

 -
Przechowywanie żywności:

 - należy zapewnić na tyle duży ob-
szar, aby była możliwość oddziel-
nego przechowywania różnych 
rodzajów środków spożywczych 
(surowców i produktów),

 - żywności nie wolno przechowywać 
bezpośrednio na podłodze,

 - żywność wyprodukowana na sprze-
daż nie może być przechowywana 
wraz z żywnością przeznaczoną na 
potrzeby domowe.

Transport żywności:
 - obowiązkowo utrzymywać łańcuch 

chłodniczy w transporcie,
 - pamiętać że większość drobno-

ustrojów chorobotwórczych wzra-
sta w temperaturze powyżej 50C.

 - obowiązkowo utrzymywać pow. 
transportową we właściwym stanie 
higienicznym.

Przedstawiając wprowadzone zmia-
ny wyrażam nadzieję, że lepiej posłużą 
one interesom producentów i konsumen-
tów, zapewniając równocześnie wysokie 
standardy jakościowe i higieniczne żyw-
ności.

Jacek Walczak
Źródło:  Wojewódzki  Inspektorat 

Weterynarii w Krakowie
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Jednym ze sposobów zwiększenia 
dochodów wśród gospodarstw agrotu-
rystycznych, ekologicznych oraz mniej-
szych gospodarstw rodzinnych jest 
sprzedaż produktów z pominięciem 
pośredników, czyli tzw. sprzedaż bez-
pośrednia. Sprzedaż dotyczy wyłącz-
nie nieprzetworzonych produktów po-
chodzenia zwierzęcego i roślinnego jak 
np. mleko surowe, śmietana, jaja miód, 
żywe i uśmiercone ryby oraz mięsa dro-
biowego, króliczego, z nutrii i zwierząt 
łownych oraz zboża, owoce, warzywa, 
zioła, grzyby, produkty uprawne, po-
chodzące wyłącznie z własnych upraw 
producentów produkcji pierwotnej.

Dostawy bezpośrednie obejmu-
ją również środki spożywcze pocho-
dzące z tych produktów w postaci ki-
szonej lub suszonej. Nie należy mylić 
sprzedaży bezpośredniej z pojęciem 
„rolniczy handel detaliczny”, ponieważ 
w ramach handlu detalicznego możli-
wa jest produkcja w tym przetwarzanie 
żywności np.: produkcja serów, wędlin, 
dżemów, pieczywa, co nie jest możliwe 
w przypadku sprzedaży bezpośredniej.

 Sprzedaż może obywać się: 
w miejscu produkcji, na targowiskach 
z obiektów lub urządzeń dystrybucyj-
nych do sprzedaży żywności lub poza 
nim do zakładów handlu detalicznego 
bezpośrednio dla konsumentów koń-
cowych 

Obszar prowadzenia sprzedaży 
to województwo na terenie, którego 
odbywa się produkcja lub na obsza-
rze sąsiadujących z nim województw, 
sprzedaż odbywać się może na terenie 
innych województw wyłącznie podczas 
targów, festynów w celu promocji tych 
produktów. Obowiązkiem podmiotu jest 
przekazanie informacji, co najmniej 
7 dni przed jej rozpoczęciem Powiato-
wego Lekarza Weterynarii lub Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
właściwej ze względu na miejsce pro-
wadzenia sprzedaży. Informacja powin-

na zawierać imię, nazwisko albo nazwę 
i adres miejsca prowadzenia działalno-
ści dane dotyczące miejsca i okresu 
sprzedaży tych produktów. Aby zareje-
strować działalność w zakresie dostaw 
bezpośrednich należy złożyć wniosek 
o wpis do rejestru zakładów, składa się, 
co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem 
planowanej działalności. Wniosek skła-
da się w formie pisemnej.  

W ramach sprzedaży bezpośred-
niej obowiązują dopuszczalne limity dla 
produktów pochodzenia zwierzęcego:

 - tuszek indyków 2 500 szt./rok
 - tuszek innych gatunków drobiu 

10.000 szt/rok
 - tuszek zajączków 5 000 szt./rok
 - tusze zwierząt łownych10 000 kg
 - mleko surowe + siara 52.000 l/rok
 - śmietana surowa 10 400 l/rok
 - jaj konsumpcyjnych 2450 szt. tygo-

dniowo.
W przypadku produktów pocho-

dzenia roślinnego dopuszczalna wiel-
kość sprzedaży produktów nie może 
przekraczać wielkości produkcji w da-
nym gospodarstwie

Wymagania  przy  produkcji 
i sprzedaży:

 • Pomieszczenia, w których odbywa 
się produkcja powinny być zabez-
pieczone przed dostępem zwie-
rząt, w szczególności szkodników 
(gryzoni, ptaków, owadów).

 • Umożliwiające zmianę odzieży 
własnej na odzież roboczą lub 
ochronną

 • Wyposażone w sprzęt i urządzenia 
umożliwiające zachowanie zasad 
higieny dla miejsc prowadzenia 
sprzedaży bezpośredniej

 • Wydzielone miejsce na sprzęt 
i środki do czyszczenia i dezynfek-
cji

 • Toaleta spłukiwana wodą, wyposa-
żona w naturalną bądź mechanicz-
ną wentylację

 • Co najmniej jedna umywalka prze-
znaczona do mycia rąk, z ciepłą 
i zimną wodą, zaopatrzona w środ-
ki do mycia rąk i ich higienicznego 
suszenia

 • Instalacje, urządzenia i sprzęt ma-
jące kontakt z żywnością muszą 
być wykonane z materiałów nie-
powodujących zanieczyszczenia 
żywności

 • Tam gdzie ma to zastosowanie 
- sterylizację drobnego sprzętu 
należy przeprowadzać w wodzie 
o temperaturze min. 820C

 • Tusze lub podroby pozyskane 
z drobiu i zajęczaków schładza się 
lub zamraża.

 • Postepowanie z produktami ubocz-
nymi zgodnie z wymaganiami roz-
porządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1069/2009 
z dnia 21 października 2009 r.

 • Mleko surowe - badania, co naj-
mniej 1 raz w miesiącu w laborato-
rium urzędowym

 • Jaja muszą zostać dostarczone 
konsumentom końcowym nie póź-
niej niż 21 dni od dnia zniesienia

 • Podmiot sprawdza, jakość wody, 
co najmniej 1 raz w roku (własne 
ujęcie)

 • Kontroluje orzeczenia lekarskie 
osób mających kontakt z żywno-
ścią

 • Prowadzi i przechowuje dokumen-
tację dotyczącą ilości sprzeda-
nych w danym tygodniu produktów 
w przypadku mięsa i produktów 
pszczelich raz w miesiącu. Doku-
mentacja musi być przechowywa-
na przez rok następny po roku, 
w którym została sporządzona 
i udostępniana na żądanie właści-
wego Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii.

Anna Tobiasz
Żródło: www.minrol.gov.pl
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Rozmowę z właścicielem Dębic-
kiej Agencji Aktywizacji Rolnictwa, Pa-
nem Stanisławem Wielgutem udało mi 
się przeprowadzić w siedzibie Mało-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Karniowicach, podczas Woje-
wódzkiej Konferencji Hodowców Bydła 
Mlecznego, która odbyła się w dniu 
14 marca 2017 r. Na działalność tej 
Firmy zwróciłem uwagę już jakiś czas 
temu, bowiem przyciągała ona uwa-
gę aktywnością, manifestowaną m. 
in. udziałem w licznych wydarzeniach 
branżowych na terenie naszego woje-
wództwa.

J.W: Zacznę od początku. Kiedy po-
wstała Pańska Firma?

St. Wielgut: Dębicka Agencja Aktywi-
zacji Rolnictwa powstała w 1999 r., jako 
jednoosobowa działalność gospodar-
cza. Firma od początku swego istnie-
nia związana była blisko ze znaną nie-
miecką marką Westfalia Landtechnik 
GmbH. Westfalia to funkcjonujący od 
początku dwudziestego wieku, cieszą-
cy się dobrą opinią, znany producent 
szerokiej gamy urządzeń służących do 
udoju i schładzania mleka, dzisiaj dzia-
łający w ramach międzynarodowego 
koncernu GEA. Westfalia jest obecnie 
dostawcą wielu istotnych elementów 
wyposażenia obór, jak choćby syste-
my udojowe, schładzalniki do mleka 
oraz urządzenia służące do usuwania 
obornika i gnojowicy, a także systemy 
wentylacji czy wreszcie nowoczesne 
systemy paszowe. 

J.W:  Dlaczego  zdecydował  się  Pan 
na taki właśnie profil swojej Firmy?

St. Wielgut: Jestem absolwentem wy-
działu zootechniki Akademii Rolniczej 

w Krakowie i utożsamiam się z tym 
zawodem. Dlatego po ukończeniu stu-
diów, właściwie od samego początku 
pracowałem w tej branży, a w roku 1999 
zdecydowałem, że będę to robił poprzez 
własną Firmę, jako dealer Firmy Westfa-
lia. Ponieważ zawsze interesowały mnie 
zagadnienia związane z hodowlą bydła, 
z perspektywy czasu mogę powiedzieć, 
że była to słuszna decyzja.

Dziś po prawie 20 latach funkcjo-
nowania Dębicka Agencja Aktywizacji 
Rolnictwa jest stabilnym partnerem dla 
wielu hodowców bydła mlecznego.

J.W:  Można  chyba  powiedzieć,  że 
Pańska Firma stała się znana w śro-
dowisku  hodowców  bydła,  szcze-
gólnie  na  terenie Małopolski  i  Pod-
karpacia, ale  także woj. świętokrzy-
skiego?

St. Wielgut: Na terenie Małopolski, 
Podkarpacia i woj. świętokrzyskiego 

Firma nawiązała współpracę ze znacz-
nym gronem hodowców, spośród któ-
rych ponad czterystu zostało jej klien-
tami. Obecnie, w związku z zachodzą-
cymi od kilkunastu lat przemianami 
w strukturze działalności rolniczej, 
zmierzającymi do powiększania wiel-
kości produkcji, a zatem i jej koniecznej 
profesjonalizacji, co jest szczególnie 
widoczne w rejonie Polski południowej, 
liczba klientów uległa pewnej reduk-
cji, ale łączna produkcja gospodarstw, 
z którymi współpracujemy, systema-
tycznie rośnie.

J.W:  Czy  mógłby  Pan  pokusić  się 
o krótkie scharakteryzowanie profilu 
Państwa klientów?

St. Wielgut: Klienci naszej Agencji, 
to dziś hodowcy dysponujący stada-
mi od ok. 15 - 20 krów, do ok. 150. 
Oczywiście mniejsze gospodarstwa, 
z którymi DAAR nawiązała współpracę 

Rozmowa z właścicielem Dębickiej
Agencji Aktywizacji Rolnictwa,

Stanisławem Wielgutem

Nowoczesna obora wolnostanowiskowa
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w początkowym okresie swego istnie-
nia, są w dalszym ciągu obsługiwane, 
zarówno w zakresie inwestycyjnym, 
jak i głównie - serwisowania posiada-
nego wyposażenia. Jednak zgodnie ze 
wspomnianą tendencją, ciężar obsłu-
gi powoli, ale wyraźnie przesuwa się 
w stronę coraz większych obór. Daje 
się zauważyć podział ciężaru działań, 
odzwierciedlający zasadę Pareto, tzn. 
ok. 20% obsługiwanych klientów za-
pewnia 80% aktywności Agencji.

J.W: A czy widoczne są ewentualnie 
jakieś  charakterystyczne  różnice 
między tymi grupami klientów?

St. Wielgut: Nie chciałbym różnicować 
moich klientów, bo wszystkich traktuję, 
jako ważnych partnerów Firmy.

J.W: No ale pewne różnice na pewno 
pojawiają  się. Pewne spostrzeżenia 
wynikają  z  moich  doświadczeń  za-
wodowych. Na przykład, czy nie jest 
tak, że mniejsi klienci są nastawieni 
bardziej na oszczędności, a ci więksi 
na nowoczesną technologię, niejed-
nokrotnie dość kosztowną, ale zmie-
rzającą do podniesienia wydajności 
mlecznej  krów,  a  zatem  i  zwiększa-
nia opłacalności produkcji?

St. Wielgut: Można zaryzykować twier-
dzenie, że taki kierunek jest zauważalny.

J.W:  Czy  mógłby  Pan  określić  na 
podstawie własnych obserwacji, jaki 
typ obory dominuje obecnie w Mało-
polsce?

St. Wielgut: Większość istniejących 
w regionie południowym obór repre-
zentuje system chowu na uwięzi, 
z zastosowaniem dojarek konwiowych 
i przewodowych. Jednak ostatnie lata 
przynoszą zmiany w tym zakresie. 
Obecnie wznoszone obory, najczęściej 
reprezentują typ wolnostanowiskowy, 
co zresztą zgodne jest z obowiązują-
cymi w hodowli trendami.  Stosowane 
są w nich nowoczesne systemy chowu 
oraz wysokiej klasy systemy udojo-

we. To dobrze, bo nie tylko w świecie, 
ale także w rolniczych, północnych 
rejonach kraju, takie modele obór po-
wszechnie już funkcjonują.

J.W:  Może  Pan  podać    przykłady 
z  naszego  regionu  ilustrujące  ten 
stan rzeczy?

St. Wielgut: Doskonałym przykładem 
może tu być otwarta niemal w ostat-
nich dniach, nowoczesna, wolnostano-

wiskowa obora, z systemem gnojowi-
cowym, na 146 krów mlecznych, plus 
młodzież i krowy zasuszone. Jest to 
obiekt Państwa Beaty i Roberta Kowa-
lów, mieszczący się w Dąbrowie Tar-
nowskiej. Legowiska są tu zagłębione, 
wypełnione mieszaniną ciętej słomy 
i wapna, wydzielone komfortowymi 
przegrodami 2 D Optima. Gnojowica 
usuwana jest zgarniaczem do kanału 
zrzutowego i spływa do pośredniego 
zbiornika wyposażonego w pompę 18 

Obora Państwa Kowalów w Dąbrowie Tarnowskiej

Hala udojowa typu „rybia ość”
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kW, która tłoczy ją do głównego zbior-
nika o pojemności ok. 1600 m3. System 
udojowy to hala w systemie rybia ość 
2x8, czyli obsługująca równocześnie 16 
krów. System wyposażony jest w ste-
rowniki DemaTron 70, które pozwalają 
na kontrolę cyklu udojowego, poprzez 
m.in. rejestrację numeru dojonych krów 
i ilości pozyskanego mleka. Te i wiele 
innych parametrów doju i przebiegu 
laktacji mogą być kontrolowane przez 
system zarządzania stadem.

Innym przykładem może być go-
spodarstwo ze stadem na ok. 70 krów 
simentalskich, wyposażone w bardzo 
nowoczesną halę udojową, w wydaj-
nym systemie auto tandem 2x4 stano-
wiącym równoważnik rybiej ości 2x6. 
Gospodarstwo mieści się się w Bed-
narce koło Gorlic i stanowi własność 
Pana Eugeniusza Królikowskiego. 
W systemie auto tandem dój jest pro-
wadzony w indywidualnych boksach 
i poprzez to dobrze spełnia potrzeby 
zootechniczne. System auto tandem 

pracuje także w nieco mniejszej oborze 
w Borzęcinie koło Szczurowej, u Pana 
Kazimierza Madeja.

J.W: A  co według  Pana  najbardziej 
stymuluje  i  wspiera  rozwój  gospo-
darstw rolnych? 

St. Wielgut: Pomijając oczywiste wzglę-
dy ekonomiczne największą szansę na 
inwestowanie i rozwój widzimy w go-
spodarstwach, w których daje się za-
uważyć zrozumienie między starszym 
i młodszym pokoleniem. Jeśli dzieci wy-
kazują zainteresowania pracą w gospo-
darstwie i znajdują wsparcie u rodziców, 
zdobywają wiedzę w szkołach średnich 
i na wyższych uczelniach, wówczas 
warunki rozwoju są najlepsze i takie go-
spodarstwa z powodzeniem podejmują 
największe wyzwania. Produkcja mleka 
jest obecnie wysoko zaawansowanym 
technologicznie przedsięwzięciem wy-
magającym wiedzy i doświadczenia. 
Przedsiębiorstwo rodzinne jest idealną 
formą takiego przedsięwzięcia.

J.W:  Ale  żeby  tak  było,  by  rodzice 
potrafili  zainteresować dzieci  pracą 
w gospodarstwie, sami zapewne mu-
szą  reprezentować  wysoki  poziom 
umiejętności i zaangażowania? 

St. Wielgut: To raczej oczywiste.

J.W:  Ponieważ  nasza  rozmowa,  jak 
wspomniałem  na  wstępie,  odbywała 
się w trakcie konferencji na temat bydła 
mlecznego,  w  którą  Pan  Wielgut  jest 
zaangażowany,  zarówno  jako  spon-
sor  jak  i  „branżysta”, musimy kończyć 
spotkanie  aby  umożliwić  Panu  Stani-
sławowi uczestniczenie w  jej dalszych 
obradach. Bardzo dziękuję za poświę-
cony czas i ciekawe spostrzeżenia. Ży-
czę dalszych sukcesów w działalności 
Agencji.

St. Wielgut: Dziękuję

Jacek Walczak

Chcąc spojrzeć na zagadnienie 
z perspektywy czasowej, przypomnę, 
iż do 2010 - 2011 r. Małopolska, ma-
jąc 11 grup producentów rolnych, 10 
wstępnie uznanych grup producentów 
owoców i warzyw oraz 2 uznane orga-
nizacje producentów owoców i warzyw, 
zajmowała sumarycznie 11 miejsce 
na 16 województw w kraju, miejsce 
mniej więcej odpowiadające zarów-
no powierzchni upraw, ich rodzajowi, 
jak i tradycjom współpracy charakte-
rystycznym dla regionu i związanym 
z nimi zaangażowaniem rolników we 
wspólną działalność.

Wiadomo powszechnie, że sa-
downictwo i ogrodnictwo, bardzo 
istotne gałęzie małopolskiej produkcji 
rolnej dysponują znaczącym poten-
cjałem produkcyjnym, a wysoko wy-
specjalizowani producenci działają-

cy w tych branżach (wspierani od lat 
przez Sadowniczy Zakład Doświad-
czalny w Brzeznej, będący filią Insty-
tutu Ogrodnictwa w Skierniewicach), 
chętnie podejmują współpracę, czego 
efektem było powołanie do życia 12 
grup i organizacji producentów owo-
ców i warzyw, o znacznej i zróżnicowa-
nej produkcji. Jeśli chodzi o produkcję 
czysto rolniczą, to mimo zmian struk-
turalnych, jakie miały miejsce w ciągu 
minionych 20 lat, powstało stosunkowo 
niewiele gospodarstw o dużym areale 
i związanym z tym znaczącym poten-
cjale produkcyjnym. Dotyczy to zarów-
no produkcji roślinnej (głównie zboża 
i oleiste), jak i szczególnie produkcji 
zwierzęcej, która w Małopolsce notuje 
wyraźny spadek. W tych warunkach 
funkcjonuje w Małopolsce stosunkowo 
wąska grupa rolników o najwyższych, 

nowoczesnych kwalifikacjach dotyczą-
cych zarówno technologii produkcji, jak 
i umiejętności biznesowych. Tymcza-
sem producenci rolni w typowo rolni-
czych regionach kraju zakładali grupy, 
charakteryzujące się znacznym are-
ałem i związaną z tym znaczącą w skali 
regionów produkcją. W tej sytuacji, jeśli 
chodzi o grupy producentów rolnych, 
mieliśmy i mamy do czynienia z ogra-
niczoną inicjatywą ich zakładania i pro-
wadzenia. Do końca 2014 r. liczba grup 
producentów rolnych osiągnęła poziom 
19 jednostek, ale ich znaczenie w skali 
regionu było niezbyt wielkie.

Mimo wysiłków różnych organizacji 
skupionych na przedstawianiu i propa-
gowaniu korzyści z działalności grupo-
wej, szczególnie pomocnej dla produ-
centów o mniejszej zdolności produkcyj-
nej, rolnicy nie kwapili się do szerszego 
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rozwoju tej formy gospodarowania i to 
mimo tego, że okres 15,5 miesięcy od 
połowy czerwca 2010 do końca wrze-
śnia 2011 niemal w całym kraju charak-
teryzował się dynamicznym wzrostem 
ilości grup producenckich. Największy 
relatywny wzrost zanotowały wlokące 
się wcześniej „w ogonie” wojewódz-
twa świętokrzyskie (12 grup w 2010 r. 
- 25 w 2012 r.) i podkarpackie (14 grup 
w 2010 i także 25 w 2012 r.). W woje-
wództwie wielkopolskim, które jest kra-
jowym liderem w działalności grupowej 
rozpoczęto już wtedy zabiegi wokół two-
rzenia organizacji zrzeszających grupy 
w większe organizmy, umożliwiające 
skuteczniejsze oddziaływanie na rynki. 
Dodatkowo, mimo już bardzo dużej ilo-
ści grup, nastąpił w Wielkopolsce dalszy 
dynamiczny ich wzrost aż do ponad 400 
jednostek.

Powyższa analiza sytuacji w Mało-
polsce pozwala na dokonanie następu-
jącego podsumowania:

 – grupy i organizacje producentów 
owoców i warzyw zakładali wła-
ściciele kilku - kilkunastohektaro-
wych sadów czy plantacji. Są to 
już z reguły jednostki produkcyjne 
o znacząco wyższym potencjale 
ekonomiczno-rynkowym, niż ana-
logicznej wielkości grupy produ-
centów rolnych. O ile, bowiem np. 
15 hektarowy sad daje już możli-
wość pełnego utrzymania rodziny, 
to 15 hektarowe gospodarstwo 
rolnicze (np. zbożowe) stanowi 
bardzo słabą bazę produkcyjną, 
a zatem i ekonomiczną;

 – sadownicy, okazują się być przed-
siębiorcami, aktywnymi także na 
innych polach działalności gospo-
darczej, posiadającymi spore do-
świadczenie w zakresie operacji 
biznesowych, podczas gdy rolni-
kom zwykle dramatycznie takiego 
doświadczenia brakuje.
W tym miejscu pozwolę sobie sfor-

mułować tezę że to właśnie brak odpo-
wiedniego potencjału produkcyjnego 
i co się z tym wiąże kapitału, owocuje 
charakterystyczną dla Małopolski de-
fensywną mentalnością, historycznie 
pochodną rozdrobnienia agrarnego, 
nie sprzyjającego profesjonalizacji pra-
cy, a i utrudniającego podejmowanie 
odważnych nowoczesnych decyzji go-
spodarczych.

W rezultacie, w chwili gdy piszę te 
słowa (marzec 2017), mamy w Mało-
polsce do czynienia ze stabilną grupą 
11 dobrze osadzonych na rynku firm 
(organizacji) o profilu owocowo - wa-
rzywnym, oraz stabilną ilościowo, ale 
nie rokującą dynamicznego wzrostu 
sytuację dotyczącą grup producentów 
rolnych - co wynika m.in. ze zmian 
w przepisach dotyczących tych grup, 
wprowadzonych w ramach PROW 
2014 - 2020. W myśl obowiązujących 
uregulowań, grupy, które działały wcze-
śniej, w ramach PROW 2007 - 2013, 
a pragnęły kontynuować rozpoczętą 
wówczas działalność, zmuszone zosta-
ły do uzupełnienia dokumentacji (o plan 
biznesowy), w celu potwierdzenia reje-
stracji. Natomiast zakładanie nowych 
grup, ciągle możliwe, obwarowane 

zostało bardziej wymagającymi uregu-
lowaniami. Podstawowym elementem, 
niezbędnym do zarejestrowania grupy 
wg obecnych przepisów stał się plan 
biznesowy (o konstrukcji zbliżonej do 
planu dochodzenia do uznania, który 
obowiązywał dawniej w odniesieniu do 
grup producentów owoców i warzyw). 
Plan ten grupy muszą złożyć w Agen-
cji Rynku Rolnego i uzyskać jego ak-
ceptację, a jeśli grupa pragnie starać 
się o dofinansowanie (co do zasady 
wszystkim zależy na uzyskaniu tego 
wsparcia), musi on zostać także zaak-
ceptowany przez ARiMR. Dodam, że 
jest to dokument, którego stworzenie 
wymaga precyzji i dobrej organizacji.

Na dzień dzisiejszy proces potwier-
dzania spełnienia warunków uznania, 
prowadzący do zgodnej z wymagania-
mi rejestracji grup, trwa jeszcze, ale wg 
informacji uzyskanych w krakowskim 
OT ARR zbliża się do pozytywnego za-
kończenia. W wyniku tej operacji moż-
na oczekiwać zarejestrowania 17 grup 
producentów rolnych na obszarze całej 
Małopolski.

Mimo przedstawionych wyżej, 
obiektywnych utrudnień, chciałbym po 
raz kolejny zwrócić się z apelem do ma-
łopolskich rolników - zakładajcie grupy 
producenckie, bo tylko wspólna dzia-
łalność daje w istniejących warunkach 
nadzieję małym i średnim gospodar-
stwom na rozwój produkcji i z jej zbytu, 
a w rezultacie utrzymanie gospodarstw 
w nadchodzących latach

Jacek Walczak

Ustawa  z  dnia  16  grudnia  2016 
r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy  otoczenia  prawnego  przed-
siębiorców  (Dz.U.z  2016  r.  poz.  2255) 
wprowadziła kolejną zmianę w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszy-
mi zmianami).

Zakresem zmian objęto katalog 
inwestycji zwolnionych z obowiązku 

uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia. 

W wyniku nowelizacji nie  będzie 
wymagane ani pozwolenie na budo-
wę ani zgłoszenie w przypadku budo-
wy:

 • parterowych budynków gospodar-
czych o powierzchni zabudowy do 
35 m2 przy rozpiętości konstrukcji 
nie większej niż 4,80 m,

 • suszarni kontenerowych o po-
wierzchni zabudowy do 21,0 m2,

 • przepustów o średnicy do 100 cm,
 • przydomowych basenów i oczek 

wodnych o powierzchni do 50 m2,
 • opasek brzegowych, niestanowią-

cych konstrukcji oporowych,
Zwiększono wysokość naziem-

nych silosów na materiały sypkie o po-
jemności do 30 m3 z 4,50 do 7,0 m.
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Ustawa wprowadza także nowe 
regulacje odnoszące się do przebudo-
wy obiektów budowlanych.

Konieczne będzie pozwolenie na 
budowę, jeżeli przebudowa dotyczyć 
ma budynków wymagających pozwo-
lenia na budowę i będzie obejmowała 
przegrody zewnętrzne oraz elementy 
konstrukcyjne, a także budynków, któ-
rych projekty budowlane wymagają 
uzgodnienia pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. Z kolei przebudowa 
budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych będzie wymagała zgłoszenia, pod 
warunkiem, że dotyczyć będzie prze-
gród zewnętrznych oraz elementów 
konstrukcyjnych, jeśli nie spowoduje to 
zwiększenie dotychczasowego obsza-
ru oddziaływania.

Nowe przepisy znoszą ponadto 
dotychczasowy obowiązek zgłoszenia 
na przebudowy obiektów gospodar-
czych związanych z produkcją rolną 
i uzupełniających zabudowę zagrodo-
wa w ramach istniejącej działki siedli-
skowej;

 • parterowych budynków gospodar-
czych o powierzchni zabudowy do 
35 m2, przy rozpiętości konstrukcji 
nie większej niż 4,80 m,

 • suszarni kontenerowej o powierzch-
ni zabudowy do 21 m2,

 • wolno stojących parterowych bu-
dynków gospodarczych w tym 
garaży, altan oraz przydomowych 
ganków i oranżerii (ogrodów zi-
mowych) o powierzchni zabudowy 
do 35 m2, przy czym łączna liczba 
tych obiektów na działce nie może 
przekraczać dwóch na każde 500 
m2 powierzchni działki;

 • wolno stojących parterowych bu-
dynków rekreacji indywidualnej, 
rozumianych, jako budynki prze-
znaczone do okresowego wypo-
czynku, o powierzchni zabudowy 
do 35 m2, przy czym liczba tych 
obiektów na działce nie może 
przekraczać jednego na każde 500 
m2 powierzchni 
Nowelizacja stanowi także, że 

zgłoszenia będą wymagały remonty, 
dotyczące budowli, których budowa 
wymaga uzyskania pozwolenia na bu-
dowę, oraz przegród zewnętrznych 
elementów konstrukcyjnych budynków, 
których budowa wymaga uzyskania 
pozwolenia na budowę.

Bardzo ważną zmianą jest znowe-
lizowanie przepisów dotyczących istot-
nego odstąpienia od zatwierdzonego 
projektu budowlanego lub innych wa-
runków pozwolenia na budowę. Dopre-
cyzowano, że nie jest istotnym odstą-

pieniem zmiana wysokości, szeroko-
ści lub długości obiektu budowlanego 
niebędącego obiektem liniowym, jeżeli 
odstąpienie łącznie spełnia następują-
ce warunki:

 • nie przekracza 2% wysokości, 
szerokości lub długości obiektu 
budowlanego określonych w pro-
jekcie budowlanym,

 • nie zwiększa obszaru oddziaływa-
nia obiektu,

 • nie mieści się w zakresie od-
stępstw, o których mowa w ust.5 
pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od 
projektowanych warunków ochro-
ny przeciwpożarowej,

 • nie narusza przepisów techniczno 
budowlanych,
Oprócz powyższego przedmioto-

wa ustawa skraca termin na wniesienie 
przez organ administracji architekto-
niczno-budowlanej sprzeciwu do zgło-
szenia budowy z 30 do 21 dni. Organ 
ten z urzędu będzie mógł przed upły-
wem terminu na wniesienie sprzeciwu, 
wydać zaświadczenie o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu, co umożliwi 
inwestorowi wcześniejsze przystąpie-
nie do rozpoczęcia robot budowlanych.

Stanek Tomasz

Podatnikom podatku rolnego przy-
sługuje ulga inwestycyjna z tytułu wy-
datków poniesionych na:

1. budowę  lub  modernizację  bu-
dynków  inwentarskich  służą-
cych do chowu, hodowli i utrzy-
mywania  zwierząt  gospodar-
skich oraz obiektów służących 
ochronie środowiska,

2.  zakup  i  zainstalowanie:  desz-
czowni,  urządzeń  melioracyj-
nych  i  urządzeń  zaopatrzenia 
gospodarstwa  w  wody,  urzą-
dzeń  do  wykorzystywania  na 
cele  produkcyjne  naturalnych 
źródeł energii tj. wiatru, bioga-

zu, słońca, spadku wód,
Od 2009 roku ulga przysługuje tyl-

ko wtedy, kiedy wydatki inwestycyjne 
nie zostały sfinansowane w całości lub 
w części z udziałem środków publicz-
nych tj. dotacji w postaci zwrotu części 
kosztów inwestycji lub dopłat do odse-
tek kredytów preferencyjnych.

Jeżeli rolnik otrzymał kredyt prefe-
rencyjny i część odsetek jest pokrywa-
na ze środków publicznych, to nie ma 
możliwości stosowania ulgi inwestycyj-
nej. Jeżeli podatnik podatku rolnego 
zaciągnął kredyt lub pożyczkę na reali-
zację inwestycji, które nie są w żadnym 
zakresie dofinansowywane ze środków 
publicznych, to nie ma przeszkód, by 

przyznać mu ulgę inwestycyjną. Ulga 
może stosowana zarówno w przypad-
ku budowy, jak i modernizacji. Jeżeli 
budynek został wybudowany z udzia-
łem środków publicznych (np. przed 
2009 r.) a obecnie jest modernizowany 
(np. montaż urządzenia do mechanicz-
nego usuwania obornika), wykorzystu-
jąc przy tym wyłącznie własne środki, 
to nie ma żadnych przeszkód, by przy-
znać mu ulgę inwestycyjną. Inwestycja 
ta poległa, bowiem na modernizacji, 
nie zaś na budowie.

Przy obliczaniu ulgi inwestycyjnej 
rolnik indywidualny nie może zaliczyć 
do wydatków inwestycyjnych wkładu 
pracy własnej.
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ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Ulga inwestycyjna przyznawana 
jest po zakończeniu inwestycji i pole-
ga na odliczeniu od należnego podat-
ku rolnego od gruntów położonych na 
terenie gminy, w której została doko-
nana inwestycja - w wysokości 25% 
udokumentowanych  rachunkami 
nakładów inwestycyjnych. Jeżeli np. 
koszt inwestycji wynosił 60 tyś zł i rol-
nik może te wydatki udokumentować 
fakturami i rachunkami to kwota ulgi 
inwestycyjnej powinna wynieść 25% tej 
kwoty tj. 15 tys. złotych.

Przykładowo, jeżeli (przyjmując, 
że wysokość podatku rolnego przez 
te wszystkie lata nie ulegnie zmianie) 
kwota podatku rolnego wynosi 1 000 zł 
rocznie to ulgę można rozliczać przez 
15 lat (15 lat x 1 000 zł).

Jeżeli rolnik płaci 800 zł rocznie po-
datku rolnego to będzie mógł rozliczać 
ulgę maksymalnie przez 15 lat, ale od-
liczy jedynie 12 000 zł (15 lat x 800 zł).

Jeżeli rolnik płaci 1 500 zł rocznie po-
datku rolnego to rozliczy ulgę w ciągu 10 
lat. Odliczy 15 000 zł (10 lat x 1 500 zł).

Jeżeli rolnik inwestor posiadał 
grunty rolne na terenie dwóch gmin, 
a zmodernizowany budynek inwentarski 
znajdował się na terenie jednej z nich to 
ulga przysługuje w tej gminie na terenie, 
której budynek został wybudowany.

 Ulga z tytułu tej samej inwesty-
cji nie może być stosowana dłużej niż 
przez 15 lat. Ulga inwestycyjna nie 
przysługuje z mocy prawa wiec trze-
ba samemu wystąpić z wnioskiem 
o jej przyznanie. Procedura kończy się 
wydaniem decyzji przez wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta.

Nie jest określony ostatecznego 
termin, w którym taki wniosek powi-
nien zostać złożony. Ze względu na 
to, że z wniosek można złożyć dopiero 
po zakończeniu inwestycji, termin zło-
żenia wniosku nie zawsze będzie się 
pokrywać z czasem dokonywania wy-
datków na cele inwestycyjne Do wnio-
sku o przyznanie ulgi, należy dołączyć 
zestawienie poniesionych wydatków 
inwestycyjnych wraz z rachunkami lub 
ich uwierzytelnionymi odpisami, stwier-

dzającymi wysokość tych wydatków.
Podatnicy obowiązani do składa-

nia deklaracji na podatek rolny odlicza-
ją, określoną w decyzji w sprawie ulgi 
inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od 
należnego podatku rolnego.

Zwolnienia i ulgi podatkowe udzie-
lone na wniosek podatnika stosuje się 
od pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym złożono 
wniosek.

Podatnik traci prawo do odliczenia 
od podatku rolnego niewykorzystanej 
kwoty ulgi inwestycyjnej w przypad-
ku sprzedaży obiektów i urządzeń, od 
których przyznana została ta ulga, lub 
przeznaczenia ich na inne cele.

Kwota ulgi inwestycyjnej niewyko-
rzystana przez podatnika przechodzi 
na jego następców, jeżeli gospodarstwo 
rolne zostało nabyte stosownie do prze-
pisów o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników lub w drodze dziedziczenia.

Bogdan Pobereżnik
Źródło: Ustawa o Podatku Rolnym

Czego  brakuje  w  naszych  gle-
bach?

Aby można było uzyskiwać w rol-
nictwie  wysokie  plony  roślin  dobrej 
jakości  rolnicy muszą korzystać z nie-
zbędnej wiedzy naukowej. Są podstawy 
uprawy roślin, których nie da się pomi-
nąć.  Podstawą  racjonalnego  nawoże-
nia jest prawidłowy odczyn gleby (pH), 
odpowiednia zawartość próchnicy oraz 
prawidłowa  struktura  gleby.  Szczegól-
nie ważną rzeczą w gospodarstwie jest 
bez wątpienia wapnowanie gleb, które 
powinno być wykonywane, co 2-4 lata. 
Rolnicy  zbyt  często  je  lekceważą.  Na 
konferencjach,  szkoleniach  naukow-
cy  biją  na  alarm,  gdyż  przeważająca 
część  naszych  gleb  wymaga  wapno-
wania. Średnie nawożenie w kraju tym 
składnikiem wynosi zaledwie około 40 

kg CaO/ha a  z  każdego ha  corocznie 
ubywa  z  gleby  400-600  kg  wapnia. 
Brak  wapnia  pociąga  za  sobą  sze-
reg  bardzo  niekorzystnych  następstw 
w glebach i roślinach. 

Aby  poznać  zasobność  swoich 
gleb  należy  zrobić  analizy  chemiczne 
w Stacji Chemiczno-Rolniczej. Analizy 
nie są drogie a Stacje czekają na  rol-
ników.

Na świecie potrzeba coraz wię-
cej żywności

Gruntów rolnych wciąż ubywa 
a na Ziemi zwiększa się corocznie 
ilość mieszkańców o 80 mln. Tak jakby 
corocznie przybywało jedno państwo 
wielkości Niemiec. I choć gruntów or-
nych wciąż ubywa to rolnictwo musi 
wyżywić zwiększającą się populację. 

Intensyfikuje się, więc w całym świecie 
produkcję rolną aby z powierzchni 1 ha 
uzyskiwać coraz wyższe plony roślin. 
Intensyfikacja rolnictwa wzmocnio-
na nauką , techniką i chemią rolniczą 
wciąż jeszcze pozwala na powiększa-
nie plonowania roślin uprawnych.

Czym jest gleba
Należy sobie zdać sprawę z tego, 

że gleba to niezwykle skomplikowany 
twór fizyczno-chemiczno-biologiczny: 
ziemia, powietrze, woda, organizmy 
żywe, na który wciąż oddziałują zmien-
ne czynniki pogodowe i od każdego 
z tych czynników może zależeć wzrost 
i plonowanie naszych roślin. Niezbęd-
na minimalna wiedza naukowa na ten 
temat jest dla rolnika konieczna. Korzy-
stając z niej, rolnicy powinni tworzyć ro-
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ślinom najbardziej sprzyjające warunki 
do wzrostu, rozwoju i plonowania. Z tej 
wiedzy chcąc nie chcąc rolnicy muszą 
korzystać szczególnie przy powtarza-
jących się coraz częściej anomaliach 
pogodowych gdyż bez niej podstawo-
we czynniki plonotwórcze dla roślin nie 
będą spełnione i decydują czy w ogóle 
będzie plon.

Zastanawia się niejeden z rolni-
ków, co to się dzieje z moją glebą, daję 
przecież coraz więcej nawozów a plo-
ny wcale nie rosną tylko nawet spada-
ją. W rozmowach czasem pytam, kiedy 
w gospodarstwie były robione analizy 
chemiczne gleby. Rolnicy odpowiadają 
-bardzo dawno temu. Analizy glebo-
we, czyli znajomość zasobności oraz 
kwasowości swoich gleb to przecież 
podstawa właściwego, ekonomicznego 
nawożenia roślin. Nie znając zasobno-
ści gleby w P, K, Mg oraz jej kwasowo-
ści stosujemy nawożenie w ciemno. 
Ileż przez to rolnicy marnują pieniędzy 
stosując często niepotrzebnie niektóre 
składniki nawozów jak np. fosfor, inne 
konieczne pomijając. Trzeba pamię-
tać, że nie analizy chemiczne gleb są 
drogie, drogie są dzisiaj nawozy, które 
często marnujemy. Do poboru prób gle-
bowych służy jak wiemy Laska Egne-
ra - Riehma proste urządzenie, które 
pozwala na właściwy pobór glebowych 
próbek.

Potrzeby roślin
 Jak wiemy roślina do swojego 

wzrostu potrzebuje: światło, tlen, CO2, 
wodę, glukozę, makro i mikroskładni-
ki. Zwiększające się plony wymagają 
przede wszystkim coraz więcej tych 
właśnie mikro ni makroskładników 
w glebie. Zmniejszyła się w kraju ob-
sada zwierząt gospodarskich a tym 
samym stosuje się coraz mniej nawo-
zów organicznych: obornika, gnojów-
ki, gnojowicy. Składniki które do gleby 
dostarczamy w nawozach ogranicza-
ją się zazwyczaj do kilku podstawo-
wych N,P,K i nie uzupełniają całej puli 
składników pobieranych z plonem. Są 
składniki które rośliny pobierają w ma-
łych lub bardzo małych ilościach które 

kiedyś trafiały z obornikiem. Zużycie 
nawozów w Polsce w 2015 roku wyno-
siło zaledwie: CaO - 39,0 kg/ha, N-60/
ha, P- 20,9/ha, K -33,9/ha. Z wysokimi 
plonami wyprowadzane są z gleby do 
roślin coraz większe ilości składników 
stąd gleba ubożeje. Jeżeli gleba jest 
uboga w wapń, magnez, siarkę czy 
inne makro i mikroelementy, rośliny 
chorują. Chore rośliny to później chore 
zwierzęta, a chore rośliny i chore zwie-
rzęta to chory człowiek.

Wapń i odczyn gleby (pH)
Według ocen IUNG w około 60% 

gleb uprawnych w Polsce brakuje 
wapnia i wymagają wapnowania. Za 
zakwaszenie gleb odpowiada przede 
wszystkim przemysł, w mniejszym 
stopniu również samo rolnictwo. Pro-
blemu zakwaszenia gleb w naszym 
kraju nie sposób od ćwierćwiecza roz-
wiązać. Wcześniej w PRL-u do wap-
nowania były dotacje, więc gleby wap-
nowano. Obecnie nawożenie wapnem 
jest bardzo niskie, wręcz katastrofalnie 
niskie, więc zakwaszenie gleb nadal 
postępuje.

Emisje do atmosfery, które emituje 
przemysł w większości trafiają do gleby. 
One w dużym stopniu zwiększają kwa-
sowość gleb. Właściwy odczyn gleby 
jest wręcz ozdrowieńczy dla gleby i ro-
ślin i wpływa miedzy innymi na: tworze-
nie struktury gruzełkowatej, lepsze wy-
korzystane składników pokarmowych 
z nawozów czy zwiększenie aktywności 
mikroorganizmów glebowych. Gleba 
cierpi w wyniku zakwaszania a tempo 
niszczenia gleby zależy od jej żyzności 
i zasobności. Na glebach lekkich zakwa-
szanie postępuje szybciej, na glebach 
ciężkich, próchnicznych wolniej. Z gle-
by kwaśnej wypłukiwany jest przede 
wszystkim wapń i magnez. Po wyko-
rzystaniu przez rośliny oraz wymywaniu 
wapnia i magnezu z gleby uaktywniają 
się w niej silnie trujący jon glinu który do 
tej pory był nieszkodliwy. Zakwaszenie 
niszczy bakterie glebowe i powoduje za-
hamowanie procesu nitryfikacji. W kwa-
śnym środowisku uaktywniają się też ta-
kie metale ciężkie jak kadm, ołów, które 

powodują skażenie żywności. 
To, co dzieje się z naszymi gleba-

mi ma istotny wpływ na jakość produk-
tów rolnych i na nasze zdrowie. Kiedy 
w glebie brakuje np. magnezu, brakuje 
go później w roślinach, organizmach 
zwierząt i w organizmie człowieka.

Magnez
(zwany pierwiastkiem życia)

Większość gleb Polski posiada 
niską naturalną zasobność w magnez. 
Do pogłębiania się deficytu w ten 
składnik przyczynia się duże zakwa-
szenie. Jest on pierwiastkiem bardzo 
ruchliwym i szybko ulega wymywaniu 
w głębsze warstwy gleby szczególnie 
na glebach lekkich. Może być wymy-
ty w ilości nawet do 40 kg/ha rocznie. 
Dlatego trzeba go stosować regularnie. 
Magnez powinien obok wapnia stano-
wić podstawowy składnik kompleksu 
sorpcyjnego. Magnez to podstawowy 
składnik chlorofilu, 30% pobranego 
magnezu znajduje się w liściach szcze-
gólnie potrzebują go rośliny młode. On 
decyduje o fotosyntezie, przemianach 
energetycznych roślin, syntezie tłusz-
czów, białek, cukrów, transporcie sub-
stancji, odpowiada za gospodarkę azo-
tem, powoduje wzrost korzeni, wpływa 
na tolerancję roślin na glin i na toleran-
cję na oparzenia roślin. Magnez popra-
wia jakość białka w roślinie, zwiększa 
zawartość cukrów, skrobi, tłuszczu i wi-
tamin. Magnez nie może być zastąpio-
ny przez żaden inny pierwiastek.

 Braki tego jednego składnika, 
ale jakże ważnego magnezu stanowią 
przyczynę wielu chorób roślin nieraz 
trudnych do określenia. Niedobory 
magnezu są trudne do wychwycenia 
,a ujawniają się przy dużym jego nie-
doborze w glebie. Jeśli nawet objawy 
nie są widoczne to nawożenie tym 
składnikiem jest efektywne. Optymalna 
dawka jednorazowa to 50-100kg MgO/
ha. Właściwsze jest stosowanie dogle-
bowe magnezu niż dolistne.

Niedobory magnezu:
 9 spowolniony wzrost roślin zwłasz-
cza młodych i ich nieprawidłowy 
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rozwój,
 9 spadek odporności roślin na cho-
roby,

 9 ograniczone pobieranie fosforu 
i potasu z gleby,

 9 mniejsza zawartość chlorofilu, czy-
li niższe plony ziarna, bulw czy ko-
rzeni,

 9 niższa zawartość w roślinie tłusz-
czów, cukrów i witamin, czyli po-
gorszenie wartości biologicznej 
plonu.
Aby zabezpieczyć potrzeby ro-

ślin w ten składnik i nie powodować 
degradacji gleb należy utrzymać za-
sobność gleb w magnez na poziomie 
średnim czyli zapewnić w glebach lek-
kich - 5 mg, średnich 7 mg, i ciężkich 
10 mg/100g gleby. Trzeba wiedzieć, 
że na niedobór magnezu są wrażliwe 
wszystkie rośliny. Skoro magnez ma 
tak wielki wpływ na wzrost, zdrowie 
i wartość biologiczną roślin to jego brak 
ma w następstwie również wielki wpływ 
na zdrowie zwierząt i człowieka. Wie-
my to z ciągłych telewizyjnych reklam 
takich leków jak „Magne B6’’. Jeżeli 
magnez będzie w glebie, będzie w ro-
ślinach i uzupełnianie go lekami nie bę-
dzie konieczne.

Siarka
Podobnie jak z magnezem w na-

szych glebach zaczyna być z siarką. 
Obecnie w Polsce około 60% gleb jest 
ubogich w siarkę zwłaszcza w tere-
nach rolniczych odległych od ośrodków 
przemysłowych. Analizy chemiczne 
często wskazują na utajone niedobory 
siarki. Siarka jest pierwiastkiem bardzo 
rozpowszechnionym w wodzie, glebie 
i atmosferze. Jest ona pierwiastkiem 
niezbędnym dla wszystkich żywych 
organizmów. Występuje w formie or-
ganicznej i mineralnej. Dużo siarki za-
wierają szczególnie gleby próchniczne 
i torfowe ale wczesną wiosną posiadają 
dużą wilgotność więc siarka jest w tym 
czasie dla roślin niedostępna. Dlate-
go wiosną na glebach organicznych 
powinno się nawozić TUZ niewielkimi 
dawkami siarki. Zasobny w siarkę jest 
obornik, dlatego w gospodarstwach 

z chowem zwierząt siarki w glebach nie 
brakuje.

 Jeśli chodzi o formę mineralną 
siarki to z punktu widzenia pobierania 
jej przez rośliny najwłaściwsza jest 
forma siarczanowa (SO4 - 2), gdyż do-
stępna dla roślin. Z gleb lekkich siarka 
jest szybko wymywana gdyż o akumu-
lacji siarki decyduje przede wszystkim 
próchnica. Na niedobory siarki narażo-
ne są szczególnie siarkolubne rośliny 
krzyżowe; rzepak, gorczyca czy kapust-
ne, nieco mniejsze wymagania na ten 
składnik mają motylkowate, TUZ, bu-
raki, zboża. Przyoranie resztek słomy 
rzepaku czy gorczycy już zabezpiecza 
roślinę następczą w siarkę. W glebach 
coraz bardziej brakuje tego składnika, 
gdyż siarka ulega wymywaniu (30-
50kg i więcej) a z plonem corocznie do-
datkowo ubywa jej 15-60 kg/ha. W te-
renach uprzemysłowionych tam gdzie 
mamy kwaśne deszcze to wymywanie 
z gleb jest jeszcze większe do nawet 
ponad 100 kg/ha. Wymyta siarka trafia 
prosto z gleb do rowów melioracyjnych 
i wód. W glebach obecne brakuje siar-
ki, ponieważ spadło pogłowie zwierząt 
i zmniejszyła się produkcja nawozów 
naturalnych, nowe nawozy mineralne 
nie zawierają balastu, jakim wcześniej 
była siarka, mniej jej również trafia do 
gleb z atmosfery, jest szybko wymywa-
na. Ponadto w płodozmianach uprawia 
się mniej roślin krzyżowych.

Siarka pobierana jest przez rośliny 
z gleby w formie jonu (SO4-2) głów-
nie przez system korzeniowy. Dlatego 
możliwości korzystania z siarki przez 
rośliny czy to z kwaśnych dreszczów, 
czy przy oprysku dolistnym jest niewiel-
ka. Siarka to pierwiastek niezbędny do 
życia roślin i pełni bardzo ważne rolę: 
jest składnikiem aminokwasów, aktywi-
zuje enzymy, bierze udział w reakcjach 
enzymatycznych i fotosyntezie, zwięk-
sza zawartość białek, tłuszczów i cu-
krów w roślinie, występuje w związkach 
lotnych i olejkach, a rośliny zaopatrzo-
ne w siarkę są bardziej odporne na 
mróz i suszę.

Niedobór siarki:
 9 zakłóca i hamuje syntezę białek, 

powodując obniżenie zawartości 
i jakości białka,

 9 wpływa na przemiany azotu,
 9 powoduje też wzrost w roślinie ilo-
ści azotanów.
 Objawy niedoboru tego składnika 

są trudne do odróżnienia i podobne do 
niedoborów azotu. Brak siarki powodu-
je: zahamowanie wzrostu, rośliny są 
blade, cienkie i kruche, słabiej kwitną. 
Ze względu na niedobory tego skład-
nika w naszych glebach potrzebne jest 
nawożenie roślin. Rośliny szczegól-
nie siarkolubne powinniśmy nawozić 
wczesną wiosną i dawka nie powinna 
przekraczać do 50 kg S/ha. Musimy pa-
miętać że zarówno niedobór jak i nad-
miar siarki może szkodzić roślinom. 
Nadmiar siarki szkodzi przede wszyst-
kim glebie. Prowadzi do degradacji 
gleb, do przyspieszonego wietrzenia 
i zakwaszania gleb. Poprzez wyparcie 
wapnia i magnezu z gleby dochodzi do 
zwiększonego wymywania składników 
pokarmowych i co jest niekorzystne 
lepszej przyswajalności metali ciężkich 
przez rośliny i do ich skażenia.

Rolnik musi pamiętać przede 
wszystkim o tym, aby zadbać wpierw 
o właściwy odczyn gleby, który hamu-
je wymywanie tego składnika z gleby. 
Dzisiaj rolnicy muszą działać ekono-
micznie i ekologicznie. Aby nawozy nie 
płynęły do rzek, każdy rolnik musi wy-
korzystać w praktyce niezbędne zasa-
dy nawożenia: analizy chemiczne gleb, 
wapnowanie gleb i uzupełnianie braku-
jących składników.

Skażenia roślin
Metale ciężkie nie ulegają rozkła-

dowi mogą być, co najwyżej z gleby 
wypłukiwane, ale to ich wypłukiwanie 
jest niewielkie. Stężenie trucizn rośnie 
w łańcuchach pokarmowych gdyż ro-
śliny nie mają zdolności pozbycia się 
trucizn które pobrały z gleby. Co do ro-
śliny wniknie już pozostaje. Tylko drze-
wa i krzewy tracą nieco skażeń z opa-
dającymi liśćmi. Ale w glebie mamy 
jeszcze inne substancje chemiczne, 
które trafiają do roślin. Rozkład takich 
substancji jak pestycydy, PCB, związ-
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ki chloroorganiczne czy dioksyny jest 
powolny. Taki środek ochrony roślin jak 
DDT będzie się w glebie rozkładał 100 
lat i dłużej. W naszym kraju wysypano 
go na pola w latach 60-tych do połowy 
lat 70-tych około 40 tys. ton. DDT jest 
jeszcze nadal w glebie i na długo pozo-
stanie i będzie w naszym pożywieniu. 
W roślinie stężenie trucizn jest wielo-

krotnie wyższe niż w glebie. Organizmy 
zwierzęce i człowieka usuwają z orga-
nizmów trucizny, ale mniej niż otrzymu-
ją w pokarmach. Odnosi się to do me-
tali ciężkich, pestycydów (w tym DDT) 
które kumulują w swoich organizmach. 
Stąd też stężenia trucizn są wysokie 
zwłaszcza w organizmach zwierząt ro-
ślinożernych i w organizmach drapież-

ników. W kolejnych poziomach troficz-
nych ilość trucizn wzrasta, co najmniej 
10 - krotnie. Jeśli w glebie mamy 1, 
w roślinie będzie 10 razy więcej, w or-
ganizmie zwierzęcia 100 razy a w or-
ganizmie człowieka 1 000 razy.

Jan Pajdzik

Rolnictwo często postrzegane 
jest, jako jeden z czynników degradu-
jących środowisko naturalne. Dlatego 
Wspólna Polityka Rolna UE wspiera 
nie tylko modernizację rolnictwa i ob-
szarów wiejskich, ale także poprawę 
środowiska naturalnego na wsi. W tym 
celu każde państwo członkowskie 
opracowuje tzw. Plan Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW), który musi uzy-
skać akceptację Komisji Europejskiej 
(KE). Jest on wdrażany w formie dzia-
łań, w ramach których można uzyskać 
wsparcie finansowe  na  inwestycje, 
a także na ochronę środowiska. Jed-
nym z  takich działań  jest  „Program 
rolnośrodowiskowy”, który w PROW 
na lata 2014-20 został rozdzielony na 
2 działania, tj. „Działanie  rolno-śro-
dowiskowo-klimatyczne” (RŚK) oraz 
„Rolnictwo  ekologiczne” (RE). Oby-
dwa działania mają na celu ochronę 
środowiska przed negatywnymi skut-
kami rolnictwa. Mogą one być realizo-
wane niezależnie od pobierania przez 
rolnika dopłat bezpośrednich oraz ko-
rzystania z innego wsparcia w ramach 
PROW. Zarówno rolnictwo ekologiczne 
jak i działanie rolno-środowiskowo-kli-
matyczne wdrażane są w formie pakie-
tów lub wariantów, w których określone 
są wymogi obowiązujące przy ich reali-
zacji.

Wprowadzone od 2015 roku dzia-
łanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, 
jest kontynuacją poprzedniego pro-

gramu rolnośrodowiskowego, PROW 
2007-13. Ukierunkowane jest na zrów-
noważone gospodarowanie nawozami, 
ochronę gleb, wód i klimatu, zachowa-
nie i ochronę cennych siedlisk przyrod-
niczych oraz zagrożonych zasobów 
genetycznych roślin i zwierząt. Dzia-
łanie RŚK można wdrażać w formie 
7 pakietów (tabela 1). Jednym z nich 
jest Pakiet 3. Zachowanie  sadów 
tradycyjnych odmian drzew owoco-
wych. W programie rolnośrodowisko-
wym PROW 2007-13, sady tradycyjne 
były wariantem pakietu 6. Zachowanie 
zagrożonych zasobów genetycznych 
roślin w rolnictwie, wariant 6.4. Obec-
nie są oddzielnym pakietem działania 
rolno-środowiskowo-klimatycznego, 
Pakiet 3. 

Celem pakietu jest zwiększenie 
różnorodności biologicznej poprzez za-
chowanie dawniej uprawianych odmian 
drzew owocowych, które obecnie stra-
ciły na znaczeniu i wiele z nich wycofa-
no z produkcji. Dziś można je jeszcze 
spotkać w starych sadach przydomo-
wych, ogrodach czy wśród przydroż-
nych nasadzeń drzew owocowych. 
W wielu regionach kraju te stare sady 
zostały prawie doszczętnie zniszczo-
ne, a z niektórych pozostały tylko poje-
dyncze egzemplarze. Mnóstwo odmian 
uległo zagładzie, a szereg ginie lub jest 
zagrożona wyginięciem. Po drugiej woj-
nie światowej (lata 50-te i późniejsze 
XX w.) wysokopienne drzewa sprzed 

I wojny światowej i okresu międzywo-
jennego wycinano zastępując je tzw. 
„nowoczesnymi”, wysokowydajnymi, 
niskopiennymi odmianami. Wypierały 
one stare lokalne odmiany o niższej 
produktywności. W ten sposób zanikał 
tak powszechny dla polskiego krajobra-
zu wiejskiego widok olbrzymich jabłoni, 
grusz, czereśni czy wiśni rosnących 
w pobliżu wiejskich zabudowań. Takie 
postępowanie prowadzi do ogranicze-
nia zasobów genowych i zmniejsze-
nia różnorodności biologicznej, czyli 
tzw. bioróżnorodności. Jest to zjawi-
sko ze wszech miar niekorzystne dla 
człowieka, ponieważ zasoby genowe 
są bardzo ważne dla rolnictwa w pro-
dukcji żywności i stanowią biologiczną 
podstawę bezpieczeństwa żywnościo-
wego świata. Ogólnie mówiąc, owoce 
odgrywają duże znaczenie w żywieniu 
człowieka i powinny stanowić ważny 
składnik codziennej diety, ponieważ są 
naturalnym źródłem witamin i również 
z tego powodu ich zasoby genowe na-
leży objąć ochroną.

Stare odmiany powinny być upra-
wiane i upowszechniane, przede 
wszystkim tam, gdzie są tradycje ich 
uprawy. Są lepiej przystosowane do 
miejscowych, często trudnych warun-
ków środowiskowych (klimatyczno-
-glebowych) w jakich zostały ukształ-
towane. Odznaczają się dużą odpor-
nością na choroby, wytrzymałością na 
mróz i dobrą zdrowotnością. Mogą być 
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z powodzeniem uprawiane przy ogra-
niczonym stosowaniu ochrony. Dlatego 
stanowią źródło owoców zdrowych, 
pozbawionych chemicznych pozosta-
łości. Charakteryzują się długowiecz-
nością, średnio dożywają 40-60 lat, 
a nawet 80-100 lat i mimo starego wie-
ku wciąż są źródłem zdrowych, niespo-
tykanych w handlu owoców. Od tych 
starych odmian możemy pozyskiwać 
produkty o unikalnej jakości (przetwory, 
susz), mające wielowiekową tradycję 
wytwarzania, a owoce często posiada-
ją specyficzne walory smakowe i zapa-
chowe. Ponadto wysokopienne drzewa 
są elementem krajobrazu, chronią gle-
bę przed erozją, a ich wysokie korony 
są siedliskiem ptaków i owadów. Mogą, 
zatem stanowić swoistego rodzaju 
ostoję dla ich rozwoju. Dla ptaków są 
miejscem lęgów i zbierania pokarmu 
(żerowania). Stare rodzime odmiany 
należy również zachować ze względu 
na rolę jaką pełniły w historii regionów, 
z których się wywodzą. Ich funkcje 
przyrodniczo-krajobrazowe, etnogra-
ficzne i społeczno-kulturowe są świa-
dectwem tradycji i kultury materialnej 
lokalnych społeczności. Nade wszyst-
ko odmiany te są bezcennym źródłem 
genów, których nie można zmarnować. 
W przyszłości najlepsze genotypy 
mogą być wykorzystane w hodowli no-
wych odmian.

Należy uznać, ze najbardziej wła-
ściwą metodą ochrony zasobów ge-
nowych roślin w rolnictwie jest ich za-
chowanie w naturalnym siedlisku (in 
situ) w regionach ściśle związanych 
z pochodzeniem odmian. W tym celu 
niezbędne jest tworzenie parków naro-
dowych, krajobrazowych, rezerwatów, 
obszarów chronionego krajobrazu czy 
obszarów sieci Natura 2000, w których 
chronione są całe zespoły przyrodni-
cze.

Wśród roślin uprawnych istnieje 
pojęcie ochrony „w  gospodarstwie”. 
Ten rodzaj ochrony przewiduje nie 
tylko zachowanie gatunków/odmian 
w warunkach (w miejscu pochodze-
nia), które wykształciły ich specyficzne 
właściwości, ale także poddawanie ich 

w dalszym ciągu tradycyjnemu sposo-
bowi uprawy i selekcji, który doprowa-
dził do ich powstania.

Jak wspomniano, zachowanie 
sadów tradycyjnych odmian drzew 
owocowych ma na celu utrzymanie po-
wierzchni starych sadów. O wsparcie 
w ramach tego pakietu mogą ubiegać 
się rolnicy, którzy posiadają gospo-
darstwo rolne o łącznej powierzchni 
użytków rolnych nie  mniejszej  niż  1 
ha i mają nadany przez ARiMR 9-cio 
cyfrowy numer identyfikacyjny. Poza 
tym muszą mieć 5-cio letni plan działal-
ności rolnośrodowiskowej opracowany 
przez doradcę z uprawnieniami. W nim 
określone są szczegółowe obowiązki, 
które rolnik przyjmuje na siebie i bę-
dzie je wykonywał przez okres 5-ciu 
lat. Jednak podstawowym warunkiem 
do otrzymania płatności RŚK jest po-
siadanie starego sadu o powierzchni, 
co najmniej 10  arów (minimalna po-
wierzchnia działki do przyznania płat-
ności) z odmianami kwalifikującymi 
się do płatności. Gatunki i odmiany 
te są wymienione w  załączniku  nr  4 
do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach dzia-
łania „Działanie rolno-środowiskowo-
-klimatyczne” (Dz.  U.  2015,  poz.  415 
i 765 oraz 2016, poz. 326, 598 i 1367). 
Wsparciem mogą być objęte także od-
miany drzew tradycyjnie uprawiane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przed 1950 rokiem. Odmiany te nie są 
wymienione, żeby nie ograniczać moż-
liwości uprawy odmian miejscowych. 
Jeśli istnieją informacje na temat upra-
wy danej odmiany na terenie RP przed 
1950 r. (np. zapiski, publikacje, cen-
niki odmian), to taka odmiana powin-
na zostać uznana. Dopłata do sadów 
tradycyjnych obecnie wynosi 1964  zł/
ha i jest przyznawana corocznie przez 
okres 5 lat. Płatność określana jest na 
podstawie zajętej pod sad powierzchni, 
nie mniejszej niż 0,1 ha. Górnej gra-
nicy nie ma, ponieważ dla tego pakie-
tu zniesiono ograniczenie powierzchni 
i płatności nie podlegają degresywno-

ści w zależności od powierzchni objętej 
wsparciem. Te pieniądze do starych 
sadów będą stanowić rekompensatę 
utraconego dochodu, spowodowane-
go uprawą starych odmian oraz eks-
tensywnym sposobem produkcji. Dla 
informacji podaję, że degresywność 
nie dotyczy także gruntów zadeklaro-
wanych w pakiecie 4. Cenne siedliska 
i zagrożone gatunki ptaków położo-
nych na obszarze parków narodowych. 
Natomiast przy pozostałych pakietach/
wariantach w naliczaniu płatności bra-
na jest pod uwagę degresywność. Płat-
ność przysługuje w wysokości: 100% 
stawki płatności - za powierzchnię 0,10 
ha - 50 ha; 75% stawki - powyżej 50 ha 
- 100 ha i 60% stawki - za powierzchnię 
powyżej 100 ha.

Rolnik przystępując do programu, 
podejmuje 5-cio letnie zobowiązanie 
w zakresie danego pakietu/pakie-
tów, które rozpoczyna się 15  marca 
roku, w którym został złożony wniosek 
o przyznanie pierwszej płatności rolno-
środowiskowej i kończy się po upływie 
pełnych 5 lat w dniu 14 marca. Pod-
jęte zobowiązania rolnośrodowiskowe 
muszą być realizowane zgodnie z pla-
nem. Wymagania dla poszczególnych 
pakietów są różne. Podano je w rozpo-
rządzeniu dla działania RŚK. Jednak 
niezależnie od wdrażanego pakietu, 
rolnik zobligowany jest do zachowania 
w gospodarstwie wszystkich trwałych 
użytków zielonych oraz elementów 
krajobrazu nieużytkowanych rolniczo 
tworzących ostoje dzikiej przyrody. 
W ramach działania rolno-środowisko-
wo-klimatycznego każdy realizowany 
pakiet lub wariant traktowany jest, jako 
oddzielne zobowiązanie i każde z nich 
trwa 5 lat. Rolnik w gospodarstwie 
może realizować jednocześnie więcej 
niż jedno zobowiązanie rolno-środowi-
skowo-klimatyczne, pod warunkiem, że 
kolejne zobowiązania zostały podjęte 
w tym samym roku lub w roku następ-
nym po podjęciu pierwszego zobowią-
zania. Jednak w przypadku realizowa-
nia pakietu 1. Rolnictwo zrównoważo-
ne, nie ma możliwości ubiegania się 
o płatność do innych pakietów działania 
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PŚK, które muszą być realizowane na 
gruntach ornych, tj. pakietu 2. Ochro-
na gleb i wód i pakietu 6. Zachowanie 
zagrożonych zasobów genetycznych 
roślin w rolnictwie. Wtedy rolnik może 
dołączyć warianty pakietów: Pakiet 4. 
Cenne siedliska i zagrożone gatunki 
ptaków na obszarach Natura 2000, Pa-
kiet 5. Cenne siedliska poza obszarami 
N-2000, Pakiet 7. Zachowanie zagro-
żonych zasobów genetycznych zwie-
rząt w rolnictwie i Pakiet 3. Zachowa-
nie sadów tradycyjnych odmian drzew 
owocowych. Płatność rolno-środowi-
skowo-klimatyczna do tego samego 
obszaru może być przyznana z tytu-
łu  realizacji  tylko  jednego zobowią-
zania (pakietu/wariantu). Oznacza to, 
że na tej samej powierzchni nie można 
realizować różnych pakietów.

Jakie  wymogi  muszą  spełniać 
sady tradycyjne, aby mogły być za-
kwalifikowane do płatności?

W sadzie tradycyjnym musi znaj-
dować się, co najmniej 12 drzew, roz-
mnażanych na silnie rosnących pod-
kładkach i prowadzonych jako pienne 
lub wysokopienne drzewa, w wieku 
powyżej  15  lat, reprezentujących nie 
mniej niż 4 odmiany lub gatunki, ro-
snące w rozstawie nie mniejszej niż 4 x 
6 m i nie większej niż 10 x 10 m. Jed-
nocześnie liczba tych drzew w przeli-
czeniu na 1 ha powierzchni sadu nie 
jest mniejsza niż 90. Minimalna wyso-
kość pnia powinna wynosić 1,20  m. 
W ramach tego pakietu istnieje możli-
wość uzupełnienia wypadów w sadzie 
w miejscach, gdzie nie ma zachowanej 
ciągłości nasadzenia, po uzyskaniu 
pierwszej płatności rolno-środowi-
skowo-klimatycznej, do  40%  obsady 
wszystkich drzew, ale tylko odmianami 
określonymi w zał. do rozporządzenia 
RŚK lub odmianami sprzed 1950 roku. 
Uzupełnienie wymaga zwiększenia 
liczby odmian lub gatunków, o co naj-
mniej 3 odmiany lub gatunki dla sadu, 
w którym dosadzane jest 3 lub więcej 
drzew. W przypadku do sadzenia jed-
nego lub dwóch drzew, wystarczy uzu-
pełnienie sadu odpowiednio o jedną 
lub dwie odmiany lub gatunki. Uzupeł-

nienia dokonuje się drzewami na pod-
kładkach silnie rosnących i prowadzo-
nymi, jako pienne lub wysokopienne 
drzewa. Na przykład jabłonie mogą być 
produkowane na siewkach antonówki, 
grusze na siewkach gruszy kaukaskiej, 
śliwy na siewkach ałyczy, czereśnie 
na siewkach czereśni ptasiej, wiśnie 
na siewkach antypki lub czereśni pta-
siej. Granicę gruntu zajętego przez sad 
tradycyjny przyjmujemy w odległości 
równej połowie rozstawy mierzonej 
od skrajnie usytuowanych drzew, nie 
większej jednak niż 4 m. Natomiast, 
jeśli chodzi o ustalenie powierzchni 
sadu tradycyjnego, powinna być ona 
pomniejszona o powierzchnię wypa-
dów obliczoną według rozstawy drzew 
w danym sadzie.

Ponadto w sadzie z dopłatami rol-
nik ma obowiązek corocznego wykony-
wania podstawowych zabiegów pielę-
gnacyjnych, zgodnie ze wskazaniami 
doradcy rolnośrodowiskowego. Do ta-
kich zabiegów należą: cięcie formujące 
i sanitarne drzew oraz prześwietlające 
nadmiernie zagęszczone korony, usu-
wanie odrostów korzeniowych i samo-
siewów, bielenie pni drzew starszych 
i zabezpieczenie pni młodych drzew 
przed ogryzaniem przez gryzonie i za-
jące. Oprócz tego w sadzie, co najmniej 
raz w sezonie wegetacyjnym powinna 
być koszona lub wypasana trawa. Sko-
szoną biomasę należy zebrać i usunąć, 
przy czym zabrania się pozostawiania 
rozdrobnionej biomasy. W terminie do 
2 tygodni po pokosie biomasa powin-
na zostać usunięta z działki rolnej lub 
ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balo-
towe, stogi lub brogi.

Lista starych odmian drzew owo-
cowych chronionych i uprawnionych 
do płatności rolnośrodowiskowych jest 
bardzo bogata i obejmuje jabłonie, gru-
sze, czereśnie, wiśnie i śliwy. W wyka-
zie starych odmian (zał. nr 4 do rozp. 
RŚK) wymieniono 97odmian jabłoni, 37 
odmian gruszy, 16 odmian czereśni, 10 
odmian wiśni i 7 odmian śliw. Znajduje 
się wśród nich wiele mało znanych od-
mian, których nie znajdziemy na rynku 
szkółkarskim. Do starych odmian moż-

na mn. zaliczyć, z jabłoni: Kosztelę, 
Malinową Oberlandzką, Renetę Szarą, 
Grawsztynki (Prawdziwy, Czerwony, 
Inflancki), Kronselkę, Kantówkę Gdań-
ską, Grochówkę, Landsberską, Boike-
na czy Antonówkę; z grusz: Pstrągów-
kę, Cytrynówkę, Salisbury, Józefinkę, 
Dobrą Szarą; z czereśni: Gubińską 
Czarną, Donissenę Żółtą, Bladoróżo-
wą, Wolską, Czarną Późną; z wiśni: 
Szklankę Wielką, Hiszpankę, Wcze-
sną Ludwika, Książęcą oraz śliwy: 
Brzoskwiniową, Frygę, Kirkę, Renklo-
dę Zieloną. Niektóre z nich mają wie-
le synonimów oraz lokalne nazwy, np. 
Gruchoty, Bergamoty, Małgorzatki, 
Jakubówki,  Spasówki,  Dawidki  czy 
Dawidówki,  Winiówki,  Cukrówki, 
Koniakówki, stąd rozpoznanie ich nie 
jest łatwe, ponieważ często brak jest 
opisów pomologicznych lokalnych od-
mian. Przy kwalifikowaniu ich przez do-
radcę rolnośrodowiskowego do pakietu 
sadów tradycyjnych należy opierać się 
na wiedzy rolnika, posiłkować się opi-
sami książkowymi, ewentualnie prosić 
o pomoc Zakład Odmianoznawstwa, 
Zasobów Genowych i Szkółkarstwa In-
stytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, 
który zajmuje się tą tematyką.

Stare drzewa w obrębie zabu-
dowań są często jedynym miejscem 
cienia i odpoczynku i również, dlatego 
powinniśmy je pielęgnować. 

Uwaga: Jeżeli sad został zgłoszo-
ny do pakietu 3. Zachowanie sadów 
tradycyjnych odmian drzew owoco-
wych z działania RŚK, to nie może on 
być zgłoszony do płatności jako wariant 
4.1.1 lub 10.1.1. Podstawowe uprawy 
sadownicze w okresie konwersji i po 
okresie konwersji z działania Rolnictwo 
ekologiczne, choć może być nadal cer-
tyfikowany w ramach rolnictwa ekolo-
gicznego. Wynika to z zasad łączenia 
zobowiązań w ramach działania RŚK 
ze zobowiązaniami z działania RE, 
według których nie jest możliwe łącze-
nie płatności rolno-środowiskowo-kli-
matycznej z rolnictwem ekologicznym 
i odwrotnie dla danego obszaru. Ozna-
cza to, że jeżeli rolnik w ramach, np. 
działania rolnictwo ekologiczne reali-
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zuje zobowiązanie na gruntach ornych 
(GO), to nie może na tych gruntach 
realizować pakietu 1,2 i 6 (również re-
alizowanych na GO) z działania RŚK. 
Można natomiast realizować pakiety 3, 
4 i 5 i oczywiście Pakiet. 7 z działania 
RŚK, które można rozpocząć w kolej-
nych latach.

Reasumując, w ramach  jednego 
gospodarstwa mogą być  realizowa-
ne zobowiązania zarówno w ramach 
Działania  rolno-środowiskowo-kli-
matycznego,  jak  i  działania  Rolnic-
two ekologiczne, pod warunkiem ich 
realizacji  na  innej  powierzchni. Po-
wyższe nie dotyczy realizacji Pakietu 1.

Pakiety i warianty działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz jego stawki

Rolnictwo zrównoważone oraz 
działania Rolnictwo ekologiczne, któ-
rych nie można łączyć w gospodar-
stwie, ponieważ w ramach Pakietu 1. 
Rolnictwo zrównoważone rolnik reali-
zuje zobowiązanie na obszarze całego 
gospodarstwa.

Józef Rusnak

Lp. Pakiet Wariant Stawki płatności
1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 400 zł/ha

2.
Pakiet 2.
Ochrona gleb i wód

2.1. Międzyplony 650 zł/ha
2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20% 450 zł/ha

3. Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych 1 964 zł/ha

4.

Pakiet 4.
Cenne  siedliska  i  za-
grożone  gatunki  pta-
ków na obszarach Na-
tura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych
4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1 276 zł/ha
4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1 043 zł/ha
4.3. Murawy 1 300 zł/ha
4.4. Półnaturalne łąki wilgotne 911 zł/ha
4.5. Półnaturalne łąki świeże 1 083 zł/ha
4.6. Torfowiska
4.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe
4.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające

600 zł/ha
1 206 zł/ha

4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony pta-
ków (OSO)

600 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba 
lub czajki

890 zł/ha

4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki 1 199 zł/ha
4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego 1 070 zł/ha
4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza 642 zł/ha

5.
Pakiet 5.
Cenne  siedliska  poza 
obszarami Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:
5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1 276 zł/ha
5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1 043 zł/ha
5.3. Murawy 1 300 zł/ha
5.4. Półnaturalne łąki wilgotne 911 zł/ha
5.6. Torfowiska
5.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe
5.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające

600 zł/ha
1 206 zł/ha

6.

Pakiet  6.  Zachowanie 
zagrożonych zasobów 
genetycznych  roślin 
w rolnictwie

6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnic-
twie - w przypadku ochrony

750 zł/ha

6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnic-
twie - w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego

1000 zł/ha

7.

Pakiet  7.  Zachowanie 
zagrożonych zasobów 
genetycznych zwierząt 
w rolnictwie

7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła 1 600 zł/ha
7.2. Zachowanie lokalnych ras koni 1 500 zł/ha
7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec 360 zł/ha
7.4. Zachowanie lokalnych ras świń 1 140 zł/ha
7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz 580 zł/ha
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Niezależnie od metody produkcji 
(konwencjonalna, integrowana, ekolo-
giczna) założenie sadu jest kosztowną 
inwestycją. Błędów popełnionych przy 
zakładaniu sadu nie daje się naprawić 
i będą miały wpływ na efekty produk-
cyjne przez cały okres jego użytkowa-
nia. Dlatego tak wiele starań należy po-
czynić, aby wybrać odpowiednie stano-
wisko, gatunek i odmiany. Zasadnicze 
znaczenie przy podejmowaniu decyzji 
o założeniu sadu ma wybór stanowi-
ska. Dla jabłoni i wiśni klimat Polski 
jest odpowiedni do ich uprawy i mogą 
rosnąć na terenie całego kraju. Znoszą 
sadki temperatur nawet do minus 300C 
i dobrze owocują również na glebach 
lekkich. Natomiast grusze, czereśnie 
i śliwy wymagają cieplejszego klimatu 
i żyźniejszych gleb. Z kolei brzoskwi-
nie i morele mają podobne wymaga-
nia, najniższe spośród drzew owoco-
wych, ale są mało wytrzymałe na mróz, 
szczególnie dotyczy to moreli, i z tego 
powodu mogą być uprawiane tylko 
w cieplejszych rejonach kraju, z wyłą-
czeniem terenów górskich i północno-
-wschodniej części Polski. W związku 
z tym należy sadzić gatunki odpowied-
nie do danego stanowiska.

Przy wyborze miejsca pod sad na-
leży unikać tzw. zastoisk mrozowych, 
czyli terenów obniżonych i zamknię-
tych, gdzie spływa i gromadzi się zimne 
powietrze, co prowadzi do uszkodzeń 
mrozowych i przemarznięć pąków 
kwiatowych. Drzewa uszkodzone przez 
mróz będą bardziej podatne na poraże-
nie przez choroby grzybowe i bakteryj-
ne. Z tego względu tereny powinny być 
otwarte na przepływ powietrza.

W rolnictwie ekologicznym ważną 
rolę odgrywa gleba, która z powodu 
zmiany w nawożeniu (zakaz stosowa-
nia sztucznych nawozów mineralnych), 
jest głównym źródłem substancji od-
żywczych dla roślin. Dlatego, aby za-
pewnić odpowiednią produktywność 

uprawianych roślin, gleba powinna za-
wierać większą ilość materii organicz-
nej w porównaniu z glebami pod upra-
wami konwencjonalnymi. Oznacza to, 
że trzeba zadbać o utrzymanie i popra-
wę jej żyzności, co jest niemożliwe bez 
nawożenia organicznego. W związku 
z tym przed sadzeniem drzewek nale-
ży glebę wzbogacić w substancję orga-
niczną. Najlepiej zastosować obornik 
w dawce do 40 t/ha, a w przypadku 
braku obornika wysiać rośliny na zielo-
ny nawóz (np. gorczyca, wyka, bobik), 
które w okresie kwitnienia rozdrabnia 
się i przyoruje. Trzeba jednak pamię-
tać, że obornik nie może pochodzić 
z gospodarstwa prowadzącego prze-
mysłowy chów zwierząt. Może być to 
nawóz z tradycyjnego gospodarstwa, 
niekoniecznie ekologicznego. Z nawo-
zem naturalnym nie można w ciągu 
roku wnieść więcej niż 170 kg azotu na 
hektar. Powinno się także wysiać na-
wozy fosforowe w postaci mączki fos-
forytowej oraz nawozy potasowe (np. 
siarczan potasu) w ilościach uzależ-
nionych od wyników analiz glebowych. 
Trzeba bowiem wiedzieć, że drzewa 
owocowe w porównaniu z roślinami 
rolniczymi mają stosunkowo niewielkie 
potrzeby pokarmowe i dobrą zdolność 
do przyswajania składników pokarmo-
wych z gleby. Z plonem 30 ton jabłek 
z ha sadu wynosi się zaledwie 21 kg 
azotu, 45 kg potasu i 4,2 kg fosforu. 
Jeśli zatem przed sadzeniem drze-
wek glebie dostarczymy wystarczającą 
ilość składników nawozowych, to drze-
wa mogą z nich korzystać przez długi 
okres czasu. Uzupełnieniem składni-
ków pokarmowych w sadzie może być 
również skoszona w międzyrzędziach 
biomasa trawy z udziałem koniczyny, 
umieszczona w rzędach drzew, która 
chroni glebę przed utratą wilgoci i do-
starcza jej próchnicy. Przed nawoże-
niem należy pamiętać o uregulowaniu 
odczynu gleby (pH), który dla drzew 

owocowych waha się w przedziale pH 
5,5-6,7. W produkcji ekologicznej wy-
bór nawozów mineralnych jest określo-
ny prawnie. Mogą być stosowane tylko 
nawozy pochodzenia naturalnego (roz-
drabniane, mielone, granulowane).

W przypadku drzew owocowych 
ważną rolę odgrywa wybór podkła-
dek. Do małych sadów przydomowych 
i gospodarstw agroturystycznych wy-
bieramy drzewka na podkładkach sil-
nie rosnących, np. jabłonie, nawet na 
siewkach antonówki zwykłej, grusze 
na siewkach gruszy kaukaskiej, śliwy 
na siewkach ałyczy, czereśnie i wiśnie 
na siewkach czereśni ptasiej. Dlatego 
przy ustalaniu rozstawy drzew w takim 
sadzie, należy uwzględnić większe od-
ległości pomiędzy drzewami w rzędach 
i szersze międzyrzędzia, ponieważ 
drzewa będą miały większe rozmiary 
niż na podkładkach słabo rosnących. 
Jeśli natomiast ma być to sad towa-
rowy dostarczający owoców na rynek, 
wówczas odpowiednie są drzewka na 
podkładkach wegetatywnych półkarło-
wych i karłowych, np. dla jabłoni będą 
to podkładki M. 26 i M.9. Na takich 
podkładkach jabłonie mogą rosnąć 
w mniejszych rozstawach: 4 x 3 m 
(833 drzew/ha), 4 x 2 m (1250 drzew/
ha) czy nawet 3 x 1 m (3333 drzew/
ha). Jednak trzeba mieć na uwadze, że 
przy zbyt gęstych nasadzeniach mogą 
nasilać się choroby z powodu słabego 
przewietrzania koron. Dlatego najbar-
dziej przydatną rozstawą wydaje się 
odległość 4 x 2-2,5 m. Wówczas lep-
sze są podkładki półkarłowe, ponieważ 
drzewa mają silniej rozwinięty system 
korzeniowy przez co lepiej pobierają 
składniki pokarmowe z gleby. Poza tym 
na podkładkach karłowych drzewa sła-
bo rosną i z wiekiem mogą zamierać. 
Dlatego wymagają dobrej gleby i wyjąt-
kowo starannej pielęgnacji. Do sadze-
nia na gleby żyzne najlepsze są drzew-
ka dwuletnie z uformowaną koroną lub 

Sady ekologiczne
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dobrze wyrośnięte i rozgałęzione jed-
noroczne okulanty, z kilkoma pędami 
w koronie. Jeśli zaś w gospodarstwie 
są słabe gleby i nie mamy możliwości 
nawadniania sadu, to lepsze są jed-
noroczne okulanty, które niekoniecz-
nie muszą być rozgałęzione. Drzewka 
takie łatwiej się przyjmują w gorszych 
warunkach glebowych niż te z ukształ-
towaną już w szkółce koroną. Do sa-
dzenia drzewek lepsza jest jesień, do-
bra jest też wczesna wiosna. 

Przy zakładaniu sadów ekologicz-
nych należy wybierać odmiany, które 
odznaczają się większą odpornością 
na najważniejsze choroby oraz dobrą 
mrozoodpornością, ponieważ wybór 
środków do ochrony jest ograniczony. 
Można sadzić zarówno stare jak i nowe 
towarowe odmiany o wyższej odporno-
ści na choroby. Obecnie jest ich bardzo 
wiele, ale ze względu na ograniczone 
ramy artykułu nie sposób je wszystkie 
wymienić. W przypadku jabłoni będą to 
mn. Santana, Topaz, Śampion, Rubi-
nola, Rewena, Pinova, Ariwa, Piros, 
Katja, Elise,  Ligolina, Enterprise. 
Natomiast z grusz polecić można Con-
corde, Dicolor, Hortensję, Amforę, 
Erikę, Utę. U śliw odmiany powinny 
być odporne lub tolerancyjne na szar-
kę, np. Jojo, Promis, Tolar, Nektavit, 
Top, President, Katinka. W gospodar-
stwach agroturystycznych asortyment 
odmian powinien być szerszy niż w sa-
dach towarowych, dzięki czemu ogól-
na odporność sadu na choroby będzie 
większa.

W uprawie ekologicznej najwięk-
sze trudności sprawiają chwasty, cho-
roby i szkodniki, które potrafią wyrzą-
dzać duże straty w plonach i obniżać 
ich jakość. W zwalczaniu chwastów 
nie wolno stosować herbicydów. Nisz-
czy się je mechanicznie z pozostawie-
niem nieuprawionego wąskiego pasa 
gleby w linii drzew. Można je wyka-
szać lub wysiać tam koniczynę, która 
dodatkowo będzie wzbogacać glebę 
w azot, którego stosowanie w formie 
syntetycznej w produkcji ekologicznej 
jest zabronione. Koniczynę wysiewa-
my dopiero, gdy drzewka się przyjmą 

i dobrze wyrosną, aby nie konkurowały 
z roślinami o wodę i składniki pokar-
mowe. W pierwszych 2-3 latach po po-
sadzeniu gleba pozostaje w czarnym 
ugorze. Później międzyrzędzia zadar-
nia się trawami z domieszką koniczy-
ny białej. Trawę należy kosić kilka razy 
w roku. Dobrym sposobem ogranicza-
nia wyrastania chwastów w rzędach 
drzew jest ściółkowanie gleby różnymi 
materiałami organicznymi (np. kora 
i trociny) lub okrywanie jej agrotkaniną 
albo czarną folią. Wokół drzewek oraz 
wzdłuż całych rzędów można też roz-
kładać obornik, który dodatkowo pełnił 
będzie rolę ściółki. 

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami do ochrony drzew przed cho-
robami i szkodnikami wykorzystuje 
się środki podane w rozporządzeniu 
unijnym dotyczącym rolnictwa ekolo-
gicznego nr 889/2008 w załączniku II 
„Pestycydy - środki ochrony roślin”. Nie 
ma tam jednak podanych nazw, a jedy-
nie grupy preparatów i ich substancje 
aktywne. Wykaz konkretnych środków 
ochrony roślin zakwalifikowanych do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym 
zamieszczony jest na liście Instytutu 
Ochrony Roślin (IOR-PIB) w Poznaniu, 
strona internetowa www.ior.poznan.pl, 
natomiast wykaz nawozów i środków 
poprawiających właściwości gleby (za-
łącznik I ww. rozporządzenia) na liście 
Instytutu Uprawy i Nawożenia (JUNG-
-PIB) w Puławach (www.jung.pulawy.
pl). Obecnie na listach znajduje się 
37 środków do ochrony roślin i aż 254 
nawozów i środków poprawiających 
właściwości gleby. Informacje te moż-
na również znaleźć na stronach inter-
netowych Jednostek Certyfikujących 
w zakładce Rolnictwo ekologiczne. 
Przepisy dopuszczają stosowanie nie-
których środków zawierających miedź 
(np. Miedzian Extra 350 SC) i siarkę 
(np. Siarkol Extra 80 WP) oraz oleje 
mineralne i ekstrakty roślinne, np. z po-
krzywy, skrzypu czy czosnku.

W ochronie sadów przed szkod-
nikami ważną rolę odgrywają ich natu-
ralni wrogowie (np. biedronki, złotooki, 
skorki i inni łowcy owadów), którym 

trzeba stwarzać dogodne warunki do 
rozwoju. Dlatego wokół sadu powinno 
się zachować istniejące zakrzaczenia 
i zadrzewienia (np. miedze, żywopłoty, 
stare drzewa, śródpolne zadrzewienia 
i zakrzaczenia), a tam gdzie je wycięto 
należy założyć nowe ostoje dla organi-
zmów pożytecznych. W sadzie powin-
ny jak najdłużej kwitnąć rośliny zielne, 
które dorosłym osobnikom owadów 
dostarczają pokarmu w postaci nek-
taru i pyłku. Populację pożytecznych 
owadów można wzmocnić poprzez 
introdukcję ze sztucznych hodowli lub 
z innych sadów drapieżnych roztoczy, 
np. dobroczynka gruszowego, który 
jest naturalnym wrogiem przędziorków. 
Drapieżne roztocza należą do naj-
efektywniejszych i najbardziej licznych 
naturalnych wrogów roślinożernych 
roztoczy (przędziorki, szpeciele, po-
rdzewiacze, wciornastki). Te wszystkie 
pożyteczne owady trudno dostrzec, ale 
redukują one znaczną część szkodni-
ków. W sadzie lub na jego obrzeżach 
dobrze jest układać sterty kamieni, 
które zapewnią kryjówki łasicom, które 
polują na gryzonie. Obliczono, że jed-
na łasica w ciągu roku uśmierca od 2-3 
tys. nornic. Zabija ich więcej niż sama 
może zjeść. Warto też ustawiać żerdzie 
z poprzeczką i budki lęgowe dla pta-
ków. Dla przykładu, jedna para sikor, 
która odchowuje w ciągu roku od kilku 
do 10 piskląt, zjada w sezonie ok. 75 kg 
owadów. Mile widzianymi mieszkańca-
mi sadów są też jeże i ryjówki.

Podsumowując, zakładanie ekolo-
gicznych sadów produkujących zdrowe 
owoce (bez chemii), wymaga prze-
strzegania ogólnych zasad produkcji 
sadowniczej i uwzględnienia specyfiki 
rolnictwa ekologicznego, które musi 
być prowadzone według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniach.

Sadownicy, którzy chcą prowadzić 
sady metodą ekologiczną mogą uzy-
skać do każdego hektara sadu dopła-
ty w wysokości 1 882 zł rocznie przez 
pierwsze 3 lata. Jest to tzw. okres prze-
stawiania produkcji z konwencjonalnej 
na ekologiczną, który w przypadku 
sadów i plantacji jagodowych trwa rok 
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dłużej niż przy innych rodzajach upraw, 
czyli 3 lata. Po okresie przestawiania 
dopłaty przysługują w wysokości 1 501 
zł/ha/rok. Żeby jednak skorzystać z ta-
kiego wsparcia, trzeba spełnić okre-
ślone wymagania i mieć opracowany 
5-cio letni plan działalności ekologicz-
nej przez uprawnionego doradcę rol-
nośrodowiskowego. Warto nadmienić, 
że spośród wszystkich upraw objętych 
płatnością ekologiczną dla upraw sa-
downiczych dopłaty są najwyższe. Ma 
to na celu zwiększenie podaży owoców 
z produkcji ekologicznej, które na ryn-
ku spotyka się sporadycznie, ponieważ 
zdecydowana większość gospodarstw 
wchodzi w ekologię dla dopłat, a nie 
żeby produkować i zarabiać na sprze-
daży produktów. Owoce ekologiczne 
można również produkować nieza-
leżnie od płatności ekologicznych, ale 
wsparcie finansowe w ramach dzia-
łania Rolnictwo ekologiczne może 
wspomóc prowadzenie gospodarstwa 
metodami ekologicznymi i większość 
rolników ekologicznych korzysta z tej 
pomocy.

Wszyscy producenci żywności 
ekologicznej podlegają kontroli przez 
upoważnione Jednostki Certyfikujące 
sprawujące nadzór nad tą formą pro-
dukcji. Pełna roczna kontrola odbywa 
się w każdym gospodarstwie, a oprócz 
tego mają miejsce doraźne, niezapo-
wiedziane kontrole. Podczas kontroli 
inspektorzy sprawdzą uprawy, doku-
mentację, obiekty wchodzące w skład 
gospodarstwa oraz czy przestrzega-
ne są kryteria produkcji ekologicznej. 
Trzeba wiedzieć, ze w rolnictwie ekolo-
gicznym nie prowadzi się kontroli jako-
ści produktu, tylko kontroluje się proces 
jego wytwarzania. 

Ekologiczne produkty (np. owoce) 
wyprodukowane bez „chemii” są zna-
kowane na etykiecie lub opakowaniu 
europejskim logiem rolnictwa ekolo-
gicznego, które jest potwierdzeniem, 
że produkcja podlegała kontroli, a pro-
dukt spełnia całkowicie wymagane 
normy z zakresu rolnictwa ekologicz-
nego. Wraz z logo (w tym samym polu 
widzenia), na etykietach zamieszczony 

jest kod jednostki certyfikującej oraz 
miejsce wytworzenia produktu. Logo 
przedstawia 12 gwiazdek ułożonych 
w kształt liścia, na zielonym tle, tzw. 

„Euro-liść”, który jest symbolem żyw-
ności ekologicznej w całej Unii Euro-
pejskiej. 

Józef Rusnak
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Rozmowa z Maciejem Włodarczy-
kiem, który wraz z żoną Lidią, od 15 lat 
prowadzi w miejscowości Pogorzany, 
w gminie Jodłownik, ekologiczne go-
spodarstwo rolne „Eko Farma” Gospo-
darstwo zajmuje się przetwórstwem 
swoich owoców: jabłek, grusz, śliwek, 
aronii, uzyskiwanych z powierzchni ok. 
2 ha upraw i pieczeniem ekologiczne-
go, funkcjonalnego pieczywa.

Gdzie znajduje się wasze gospo-
darstwo i czym się tam zajmujecie? 

Obszar, na którym prowadzimy swo-
ją działalność, uznany został za przyrod-
niczo cenny dla całej Europy, dlatego też 
objęty jest ochroną w ramach programu 
Natura 2000. Zawdzięczamy to siedli-
skom nietoperzy szczególnie Podkowca 
Małego, który na swoją siedzibę wybrał 
m.in. szczyrzyckie, cysterskie opactwo. 
Jesteśmy prawie w samym środku tego 
rezerwatu. Eko Farma to pięćdziesięcio-
letni, tradycyjny, ekologiczny beskidzki 
sad, w którym zdecydowana większość 
to stare odmiany jabłoni. Stare odmiany 
to gatunki odporne na warunki atmos-
feryczne, choroby powodowane przez 
grzyby i różnego rodzaju szkodniki. Nie 
ma więc potrzeby stosowania oprysków 
zawierających wiele szkodliwych środ-
ków chemicznych. Dzięki temu owoce są 
bardziej przyjazne dla zdrowia, posiada-
ją prawdziwy smak, a przetwory z nich 
wykonane nie zawierają dodatkowych 
konserwantów, substancji smakowych, 
aromatów identycznych z naturalnym itp. 
Oprócz jabłek w pierwotnej i przetworzo-
nej postaci, proponujemy również inną 
zdrową żywność, opartą na tradycyjnych 
odmianach gruszek, śliwek węgierek, mi-
rabelek, orzechów, wiśni i aronii. Nasze 
produkty objęte są certyfikatem, który 
otrzymujemy rok rocznie po wnikliwej 
kontroli biura certifikacji COBICO z Kra-
kowa. Dzięki temu oficjalnie możemy 
posługiwać się znakiem wykorzystywa-
nym do wyróżniania produktów rolnictwa 

ekologicznego. Znak ten obowiązuje na 
terenie całej UE.

Podobno  pieczecie  też  ekolo-
giczny  chleb,  który ma  różne  funk-
cje.  Co  oznacza  określenie  chleb 
funkcjonalny?

Chleb, który pieczemy, jest chle-
bem na zakwasie, wyrabianym z certy-
fikowanej, ekologicznej mąki orkiszowej 
z dodatkiem mąki żytniej o różnej gra-
maturze. Stosujemy zarówno mąki bia-
łe, jak też pełnoziarniste. Sól jest solą 
morską bez dodatków antyzbrylających. 
Dlaczego mąka orkiszowa? Dlatego, że 
jest ona jedyną mąką z ziarna pszenicy 
niezmodyfikowanej i dzięki temu zacho-
wała większość swoich cudownych wła-
ściwości czyli np:

 - reguluje poziom cukru we krwi,
 - dobrze wpływa na przemianę materii,
 - ziarna orkiszu zapobiegają powsta-

waniu kamieni żółciowych,
 - bogata w żelazo, magnez, fosfor 

i wapń,
 - nie wywołuje alergii,
 - cechuje się wysoką zawartością kom-

pleksowych węglowodanów i kwasów 
tłuszczowych nienasyconych,

 - powoduje długotrwałą sytość.
Jak zatem widać, naszą ofertą nie jest 
po prostu chleb, ten chleb to samo 
zdrowie.

Odnośnie Chleba funkcjonalnego. 
Chodzi o to, że w naszej ofercie znaj-
dują się chleby orkiszowe z różnymi 
dodatkami czyli wzbogacone o tzw. 
funkcje zdrowotne. 

 - Chleb z ostropestem (wspomaganie 
pracy wątroby i trzustki).

 - Chleb z kurkumą (działanie przeciw-
zapalne).

 - Chleb z aronią (wspomaganie pracy 
układu krwionośnego).

 - Chleb ekoziarna (wspomaganie tra-
wienia).

 - Chleb z amarantusem (bogaty w że-
lazo).

 - Chleb z orzechami włoskimi (zawie-
ra kwasy NNKT wspomagające pra-
ce mózgu).

 - Chleb z czarnuszką (odtruwa, wspo-
maga organizm, działa przeciwza-
palnie).

W dzisiejszych czasach modne są 
diety bez glutenu, bez laktozy, bez ja-
jek. Pamiętajmy, że tego typu diety po-
winny być stosowane tylko wtedy, gdy 
mamy wyraźne przeciwskazania zdro-
wotne, najlepiej wskazane przez leka-
rza. Niestety jak wiele modnych diet, 
tak i w tej zapomniano, że białko, które 
usuwamy z jadłospisu należy zastąpić 
innym, które będzie pełniło podobne 
funkcje w organizmie. Tak naprawdę 
źle się czujemy i tyjemy od glutenu złej 
jakości, tego zmodyfikowanego, który 
spożywamy w chlebach, makaronach, 
ciastkach, pączkach itp. Warto więc 
zadać sobie trochę trudu i poszukać 
zdrowszej alternatywy. 

Stosunkowo niewielkie rozmia-
ry produkcji i jej przetworów umożli-
wiają prowadzenie przez Was na ob-
szarze  swojego  gospodarstwa  tzw. 
„Wioski Indiańskiej…”

Tak, nasza Wioska Indiańska usy-
tuowana jest właśnie w starym beskidz-
kim sadzie. Specyficzna lokalizacja 
naszej wioski, umożliwia zarówno wy-
poczynek z dala od miejskiego zgiełku, 
jak i szybki dostęp do najciekawszych 
atrakcji w Małopolsce. Kopalnia Soli 
w Wieliczce, Kopalnia soli w Bochni, 
Kraków, Zamek w Dobczycach, Klasz-
tor Ojców Cystersów wraz ze Starym 
Browarem i cysterskim muzeum, Diabli 
Kamień, Szczyrzyc z lokalnymi szlaka-
mi, Rabkoland, Bukowina Tatrzańska 
z całym Podhalem, Zakopane - to tylko 
niektóre ze wszystkich innych wspa-
niałych miejsc, oddalonych od nas tyl-
ko od kilku, do kilkudziesięciu kilome-
trów. Wioska Indiańska w Szczyrzycu 
umieszczana jest nie tylko w ofercie 
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Biur Turystycznych z całej Polski, ale 
również w wielu czołowych przewod-
nikach (Pascal Travel Club, Przygoda 
z Małopolską itp.). Działając od 2003 
roku, otrzymaliśmy wiele podziękowań, 
nagród i wyróżnień. Wśród nich: I miej-
sce na Międzynarodowym Krakowskim 
Salonie Turystycznym, czy II miejsce 
w ogólnopolskim konkursie na najcie-
kawsze miejsce eventowe.

Szczegóły związane z naszą „in-
diańską” działalnością znajdują się na 
stronie www.wioskaindianska.pl

A skąd na Podgórzu pomysł na 
Indiańską Wioskę?

Zaczęło się od kontaktu z Ruchem 
Przyjaciół Indian. Nabyliśmy na zasa-
dzie handlu wymiennego pierwszy in-
diański namiot - tipi, co wzbudziło za-
interesowanie u okolicznych mieszkań-
ców. Uznaliśmy więc, że opowiadanie 
o kulturze Indian i prezentowanie ele-
mentów ich sposobu życia może być 
ciekawym sposobem na nasze życie.

 Kto was odwiedza?
 Nawiązujemy kontakty ze szko-

łami i organizacjami pozarządowymi, 
więc w 90% są to dzieci w wieku szkol-
nym, dla których organizujemy zaję-
cia edukacyjno-ruchowe i warsztaty 
związane zarówno z muzyką etnicz-
ną, jak również ekologiczno-kulinarne. 
Uczestnicy warsztatów poznają zasady 
życia w symbiozie z naturą. Praktyczną 
i aktywną formą uczestnictwa jest np. 
m.in. wspólne pieczenie chleba w pie-
cu tradycyjnym z mąki orkiszowej, czy 
też pokaz pozyskiwania soków z eko-
logicznych owoców przy użyciu naszej 
domowej prasy.

Sporo jest osób, które co roku 
wracają. Urządzają u nas imprezy, 
rodzinne pikniki, urodziny dla dzieci 
itp. Uczestnicy nie tylko mogą ugoto-
wać coś z ekologicznej kuchni, ale też 
uczestniczą w świetnie przygotowa-
nych zabawach rodzinnych. Dla dzieci 
mamy specjalny program edukacyjny 
„Wyprawa Do Sadu”.

Wszystko to ma edukacyjne, eko-
logiczne zabarwienie, ale jest również 

doskonałą zabawą.

Wasze  pomysły  na  obcowanie 
z  ekologią  przyniosły  spodziewane 
efekty?  Zdradźcie  również,  w  jaki 
sposób  prowadzicie  sprzedaż  swo-
ich produktów ekologicznych?

Oczywiście, nasze gospodarstwo 
od kilkunastu lat jest certyfikowanym, 
sadowniczym, gospodarstwem ekolo-
gicznym. Większość otrzymanych od 
Natury owoców przetwarzamy w swo-
im gospodarstwie i sprzedajemy. Aby 
poszerzyć naszą ofertę, nawiązaliśmy 
współpracę z okolicznymi gospodar-
stwami produkującymi różne gatunki 

warzyw. Podstawą tej współpracy są 
posiadane certyfikaty jakości ekolo-
gicznej tych produktów.

Produkty otrzymywane na bazie 
naszych owoców, pieczony na zakwa-
sie chleb z mąki orkiszowej oraz inne 
produkty jak makarony, ciasteczka 
a nawet kosmetyki ekologiczne oferu-
jemy naszym gościom przede wszyst-
kim w sprzedaży bezpośredniej, ale od 
jakiegoś czasu próbujemy opracować 
system sprzedaży internetowej.

Rozmawiał: Stanisław Nieczarowski
Fot. Maciej Włodarczyk
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AGROTURYSTYKA

Rolnictwo społeczne to innowa-
cyjne podejście do rolnictwa, w któ-
rym istotą jest jego wielofunkcyjność. 
Wielofunkcyjność rozumiana, jako 
możliwość zaspokojenia potrzeb nie 
tylko produkcyjno-rynkowych, ale tak-
że pozarolniczych: środowiskowych, 
kulturowych, gospodarczych i społecz-
nych. W ramach rolnictwa społecznego 
mieszczą się zadania stawiane gospo-
darstwom opiekuńczym.

 A zatem jak zdefiniować gospo-
darstwo opiekuńcze? jest to forma 
gospodarowania polegająca na łą-
czeniu działalności rolniczej z opieką 
nad osobami potrzebującymi wspar-
cia. Najważniejszą cechą tych gospo-
darstw jest wykorzystanie potencjału 
gospodarstwa rolnego do prowadzenia 
działań o charakterze terapeutycznym, 
opiekuńczym i integracyjnym. Tak więc 
w procesie powstawania oraz funkcjo-
nowania takiej placówki muszą brać 
udział rolnicy bądź osoby będące do-
mownikami w gospodarstwach rolnych. 
Obecne uwarunkowania prawne ogra-
niczają jednak możliwości łączenie 
działalności rolniczej ze świadczeniem 
usług opiekuńczych. Gospodarstwo 
opiekuńcze powinno być, zatem pro-
wadzone w formie działalności go-
spodarczej, bądź w formie podmiotu 
ekonomii społecznej (stowarzyszenie, 
fundacja, lub spółdzielnia socjalna).

Prowadzenie gospodarstwa opie-
kuńczego w ramach działalności go-
spodarczej lub w ramach działalności 
statutowej organizacji pozarządowej 
daje możliwości skorzystania z goto-
wych wzorców działania i wymogów, 
jakie stawiane są jednostkom systemu 
pomocy społecznej. To bardzo ważne, 
ponieważ usługi opiekuńcze, prowa-
dzenie terapii i zajęć integracyjnych 
to obszary działalności związane ze 

szczególną odpowiedzialnością za dru-
giego człowieka. W interesie osób pro-
wadzących tego typu działalność leży 
dążenie do zapewnienia jak najwyższe-
go poziomu oferowanych usług i bez-
pieczeństwa ludzi otaczanych opieką. 
Jest to możliwe tylko w przypadku 
spełnienia wymogów lokalowych, za-
pewnienie odpowiedniego przygoto-
wania merytorycznego pracowników 
oraz stosowania wysokich standardów 
etycznych. Wszystko to powoduje, że 
gospodarstwo opiekuńcze powinno 
działać w oparciu o istniejące formy 
organizacyjne jednostek pomocy spo-
łecznej. Pozwoli to w sposób niejako 
automatyczny na spełnienie wszelkich 
wymogów, jakie są stawiane tego typu 
placówkom poprzez skorzystanie z go-
towych wzorców bez potrzeby tworze-
nia od podstaw nowych, umożliwi rów-
nież wykorzystanie dostępnych źródeł 
finansowania.

Gospodarstwa opiekuńcze mogą 
funkcjonować w oparciu o następujące 
formy organizacyjne:

1. Dzienny dom pobytu,
2. Rodzinny dom pomocy,
3. Placówka całodobowej opieki pro-

wadzona w ramach działalności 
gospodarczej.
Z usług gospodarstw opiekuń-

czych prowadzonych w formie dzien-
nego domu pobytu mogłyby korzystać 
np. osoby powyżej 60 roku życia, wy-
magające wsparcia z powodu:

 9 trudności w codziennym funkcjo-
nowaniu wynikających z obniże-
nia sprawności psychofizycznej,

 9 pogarszania się stanu zdrowia, 
mającego wpływ na codzienne 
funkcjonowanie lub niepełno-
sprawność,

 9 pogorszenia sytuacji materialnej,
 9 poczucia osamotnienia,
 9 trudności w organizacji czasu wol-
nego,

 9 wycofywania się z kontaktów spo-
łecznych

 9 problemów w relacjach z rodziną, 
trudności rodzinne w opiece nad 
daną osobą.

GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE
ELEMENTEM ROLNICTWA SPOŁECZNEGO
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Rodzinny dom pomocy stanowi 
formą usług opiekuńczych i bytowych 
świadczonych całodobowo przez oso-
bę fizyczną lub organizację pożytku 
publicznego dla nie mniej niż trzech 
osób i nie więcej niż ośmiu. W ro-
dzinnym domu pomocy świadczone 
są usługi w budynku jednorodzinnym, 
którego właścicielem lub najemcą jest 
osoba fizyczna lub organizacja pożytku 
publicznego. Placówka całodobowej 
opieki prowadzona w ramach działal-
ności gospodarczej wymaga zezwo-
lenia wojewody, musi spełniać normy 
przewidziane w przepisach prawa, 
poszukuje klientów na wolnym rynku 
i samodzielnie ustala wysokość odpłat-
ności za świadczone usługi.

Przedstawiona koncepcja gospo-
darstw opiekuńczych może przyczynić 
się do wzrostu liczby inicjatyw innowa-
cyjnych zarówno w sektorze rolnym 

w służbie zdrowia, edukacji oraz sek-
torze społecznym. Możliwość prowa-
dzenia dodatkowej działalności w wielu 
gospodarstwach rolnych wpłynie na 

polepszenie sytuacji ekonomicznej ca-
łych społeczności lokalnych.

Grażyna Poloczek

Dbałość o estetykę ogrodu jest 
bardzo istotna, gdyż ogród jest wizy-
tówką gospodarza. Projektując ogród 
należy pamiętać nie tylko o realiza-
cji własnych upodobań, ale również 
o jego funkcjonalności. Powinien być 
zbliżony do środowiska naturalnego, 
tworzyć harmonijne powiązanie z ota-
czającym go krajobrazem. Urządzając 
ogród ważne jest, aby w maksymalnym 
stopniu wykorzystać istniejące warun-
ki (rzeźbę terenu, glebę, występujące 
skały, wodę, oraz roślinność).

Rolą ogrodu jest uprzyjemnienie 
wypoczynku gościom odwiedzającym 
gospodarstwo, dlatego też urządzając 
ogród, trzeba brać pod uwagę, jaką 
grupę będziemy przyjmować na wypo-
czynek. Styl, w jakim zaprojektujemy 
ogród jest ściśle związany z upodo-
baniami grupy docelowej i może być 
czynnikiem ograniczającym. Inaczej 
będziemy urządzać ogród dla rodzin 
z dziećmi a inaczej dla seniorów.

Jak zaprojektować estetyczny i funkcjonalny
ogród w gospodarstwie agroturystycznym

Zagospodarowanie terenu wokół 
zabudowań powinno być praktyczne, 
tanie i łatwe w utrzymaniu. Ważne jest 
aby była jednolitość stylów, począwszy 
od tablicy przywitalnej aż po elemen-

ty dekoracyjne. Powinniśmy wybierać 
naturalne materiały budowlane takie 
jak drewno i kamień. Można z nich 
wykonywać schody, murki oporowe, 
ścieżki oraz wyznaczać granice rabat. 
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Jako kwietniki można wykorzystywać 
drewniane skrzynki, beczki, drewniane 
wozy lub inne sprzęty gospodarskie, 
wiklinowe kosze, kamienne misy oraz 
gliniane dzbanki i donice.

Bardzo ważnym elementem archi-
tektonicznym w ogrodzie jest ogrodze-
nie, zarówno to zewnętrzne oddzielają-
ce gospodarstwo od drogi i sąsiadów 
jak i wewnętrzne, dzielące poszcze-
gólne części ogrodu. Charakter ogro-
dzenia powinien nawiązywać do stylu 
domu i tworzyć estetyczną całość z ro-
ślinami w ogrodzie. 

Ciekawym rozwiązaniem może 
być posadzenie drzew owocowych 
w formie szpaleru, który poza walo-
rem użytkowym może spełniać funkcje 
ogrodzenia lub dzielić ogród na części. 
Szczególnie cenne z punktu widzenia 
estetyki jest to, że drzewa owocowe są 
piękne zarówno w porze kwitnienia jak 
i w czasie owocowania.

Jednym z bardziej estetycznych 
sposobów ogrodzenia miejsca wypo-
czynku jest drewniana lub metalowa 
konstrukcja pokryta roślinami. Musi być 
wystarczająco trwała, aby utrzymać 
ciężar roślin oraz oprzeć się wiatrom. 
Cały ogród powinien być w miarę moż-
liwości osłonięty od wiatrów i spływają-
cych chłodnych mas powietrza. Najle-
piej stosować rozwiązania najprostsze, 
minimalizujące koszty i czas poświęco-
ny na założenie i pielęgnację ogrodu.

Istotnym elementem kompozycji 
w ogrodzie są ścieżki, które powinny 
prowadzić przez najładniejsze części 
ogrodu. Nie są wskazane sztywno wy-
znaczone alejki o prostych i regularnych 
liniach. Jeśli są zadarnione wtapiają się 
harmonijnie w tło ogrodu. W miejscach 
słonecznych i półcienistych bardzo do-
brą rośliną do zadarniania jest Karmnik 
ościsty. Jest on byliną niewymagającą 
i prostą w uprawie, dobrze rosnącą na 
glebach lekkich i piaszczystych oraz 
umiarkowanie wilgotnych.

Bardzo ważny jest dobór roślin. 
Powinniśmy wybierać rodzime lub tra-
dycyjne gatunki roślin, gdyż to właśnie 
one kojarzą się odwiedzającym z siel-
skim pejzażem. Ponadto są one tańsze 
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i bardziej przystosowane do warunków 
klimatyczno-glebowych, niż gatunki 
egzotyczne oraz korzystnie oddzia-
łują na człowieka. Z drzew są to: lipy, 
dęby, brzozy, klony, jałowce, czerem-
cha a z kwiatów np.: malwa, nasturcja, 
mięta, maciejka, nagietek, aksamitka, 
rumianek, floksy. Ogród powinien być 
atrakcyjny przez cały rok, dlatego też 
należy tak dobierać gatunki roślin aby 
kwitły od wiosny aż do jesieni.

W ogrodach powinno się unikać 
sadzenia roślin inwazyjnych oraz silnie 
trujących i foto toksycznych, które pod-
czas słonecznych dni mogą podrażniać 
skórę (wilczomlecze, kleome cierniste, 
zawilec żółty, aralia chińska i wysoka, 
jaskier, dyptam jesionolistny, bukszpan 
zwyczajny). Do roślin inwazyjnych na-
leżą: klon jesionolistny, dąb czerwony, 
robinia akacjowa, sumak octowiec, 
nawłoć kanadyjska, niecierpek gru-
czołkowaty, róża pomarszczona. Nato-
miast silnie trujące gatunki to konwalia 
majowa, tojad mocny, miłek wiosenny, 
kruszyna pospolita, bieluń.

Roślinami możemy podkreślić za-
lety architektury oraz zatuszować jej 
mankamenty. Bardzo dobrą rośliną do 
tego jest np. bluszcz pospolity (Hedera 
helix), którego można stosować do za-
słaniania starych murów lub jako rośli-
nę okrywową pod koronami drzew.

 Ogród powinien być wyraźnie po-
dzielony na strefy, różniące się funkcją, 
aranżacją oraz doborem gatunków ro-
ślin i małą architekturą. Strefy te pełnią 
funkcje: reprezentacyjną, wypoczynko-
wą, rekreacyjną oraz użytkową. 

Najmniejsza część ogrodu, ale bar-
dzo ważną stanowi strefa reprezenta-
cyjna, czyli przed ogródek, który obej-
muje frontową część gospodarstwa. Po-
winny tworzyć go kompozycje roślinne 
o dużej wartości dekoracyjnej głównie 
byliny, rośliny jednoroczne i krzewy li-
ściaste. Rabaty powinny mieć niere-
gularne kształty a rośliny posadzone 
piętrowo od najniższych po najwyższe, 
kwitnące w różnych terminach.

 Do tej części ogrodu dobrze 
będą pasowały takie rośliny jak: cynia 
wytworna, nagietek lekarski, floksy, 

kosmosy, jeżówka purpurowa, dalia 
ogrodowa, liatra kłosowata, liliowce, 
macierzanka piaskowa, róże, piwonia 
chińska, ostróżki, lilak pospolity, jaśmi-
nowiec wonny i inne. Pod oknem moż-
na posadzić wysokie rośliny dekoracyj-
ne oraz intensywnie pachnące kwiaty 
(maciejka, goździki). Ważnym ele-
mentem małej architektury w tej części 
ogrodu jest tablica informacyjna, która 
stylistycznie powinna nawiązywać do 
charakteru ogrodu oraz specjalizacji 
gospodarstwa agroturystycznego.

Stefę  wypoczynku najlepiej za-
planować jak najbliżej budynku miesz-
kalnego np. na tarasie lub wyodrębnić 
w ogrodzie przestrzeń do wypoczynku 
indywidualnego oraz w gronie rodziny 
i przyjaciół. Specyficzny mikroklimat 
w tej części ogrodu stworzą drzewa 
o rozłożystej koronie (lipy, kasztanow-
ce, dęby, jesiony, orzech włoski) w cie-
niu których można rozmieścić leżaki, 
hamaki, huśtawki. Powinno się też po-
stawić ławki i stoły, na których będzie 
można spożywać posiłki na świeżym 
powietrzu.

Intymność ogrodu jest jego wielkim 
atutem. Ważne jest, aby stworzyć kącik 
wypoczynkowy, który zapewni komfort 
prywatności. Warto zorganizować takie 
miejsce przynajmniej częściowo osło-
nięte od słońca, deszczu i wiatru.

Dobrze jest w części wypoczynko-
wej wygospodarować kilka zakątków 
tematycznych różniących się stylistyką, 
podzielonych np. za pomocą żywopło-
tu strzyżonego lub roślinności rosnącej 
przy trejażach lub pergolach. Przykła-
dowymi zakątkami tematycznymi mogą 
być: ogród dla motyli, zakątek wodny, 
ogród dźwięku z trawami w roli głów-
nej, zagajnik, zakątek romantyczny 
w którym dominować będą róże, po-
wojniki, zioła i rośliny silnie pachnące.

Bardzo ważną strefą jest ogród 
rekreacyjny w którym przede wszyst-
kim powinny znaleźć się bezpieczne 
urządzenia do zabawy i ćwiczeń. Nie 
powinno zabraknąć miejsca na place 
zabaw dla dzieci, w tym na piaskow-
nicę, huśtawki, domki, labirynty. Po-
wierzchnia do zabaw sportowych po-

winna być rozległa i równa a podłoże 
wytrzymałe i odporne na wydeptywa-
nie. Najlepiej nadaje się do tego traw-
nik, na którym możemy zorganizować 
mini golfa, różne zabawy oraz umieścić 
np. siatkę do badmintona czy siatków-
ki. W zależności od wielkości ogrodu 
możemy zbudować mały kort tenisowy 
czy mini boisko do koszykówki, które 
będzie można wykorzystywać też do 
innych gier i zabaw dla całej rodziny. 
W części rekreacyjnej powinno się 
znaleźć miejsce na ognisko lub grilla, 
odpowiednio przygotowane i z dala od 
miejsc zagrożonych pożarem.

W gospodarstwie agroturystycz-
nym nie powinno zabraknąć ogrodu 
użytkowego  np. sadu czy warzywni-
ka, w którym będą rosły rośliny jadal-
ne. Warto pomyśleć o przygotowaniu 
grządek dla turystów, którzy będą mieli 
możliwość pielęgnowania, przesadza-
nia a także zjedzenia warzyw i owoców 
z własnej uprawy. Atrakcją ogrodu użyt-
kowego mogą być rośliny zapomniane 
takie jak np. pasternak, skorzonera, 
nieszpółka jadalna i mało znane (pe-
pino, tykwa pospolita, kapusta morska, 
miechunka pomidorowa) oraz nowości 
odmianowe.

W ostatnich latach bardzo popu-
larne stały się ogrody zimowe, oranże-
rie i cieplarnie, w których w deszczowe 
lub zimowe dni można spędzać miło 
wolny czas wśród roślinności.

Anna Nowak
Źródła: materiały szkoleniowe, „Encyklopedia 

ogrodnictwa” 2000 r., „Jakość świadczonych usług czyn-
nikiem wzrostu konkurencyjności oferty turystycznej na 
wsi”- poradnik dla osób prowadzących działalność agro-
turystyczną.
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NASZ DOM I OGRÓD

Naukowcom z Hiszpanii udało się 
wyhodować krzyżówkę nowej odmia-
ny drzew - OxyTree, (Paulownia Clon 
in vitro 112), która stanowi szlachetną 
krzyżówkę dwóch odmian: Paulownia 
Elegante i Paulowania Forunei. Jest to 
drzewo hybrydowe, nieinwazyjne, roz-
mnażające się jedynie w laboratorium 
(nasiona są bezpłodne).

Drzewo to posiada bardzo cenne 
cechy:

- pochłania bardzo dużo dwutlenku 
węgla, nawet 10 krotnie więcej niż 
inne drzewa,

- dzięki olbrzymim liściom (25 - 45 
cm) wytwarza znaczące ilości tlenu

- charakteryzuje się niezwykle szyb-
kim tempem wzrostu, już po 6 
latach może osiągnąć wysokość 
16m o średnicy pnia ok 35 cm

- bardzo dobrze przystosowuje się 
do warunków klimatycznych: zno-
si temperatury w zakresie - 250C, 
+450C; mało wrażliwa na pH gleby 
(optymalne 5-8,9), toleruje mało 
urodzajne gleby np. piaszczyste 
oraz opady w granicach 800 mm 
w skali roku,

- ma bardzo dobrze rozwinięty sys-
tem korzeniowy sięgający 9 m 
w głąb skąd pobiera składniki od-
żywcze,

- kwitnie raz do roku dając piękne, 
duże miododajne kwiaty - z 1 ha 
plantacji można pozyskać nawet 
700 kg miodu.
Oxytree można sadzić od kwietnia 

do sierpnia, jednak zalecanym termi-
nem jest maj-czerwiec (po przymroz-
kach wiosennych). Należy zwrócić 
uwagę na odpowiednie przygotowanie 
gleby, czyli odchwaszczenie terenu; 
jeśli gleba jest zbyt zbita - gliniasta, 
należy ją „rozluźnić” domieszką piasku 
lub nawozów organicznych do głębo-

kości 70-80 cm (powinna być dobrze 
przepuszczalna). Również poziom wód 
gruntowych powinien znajdować się 
poniżej 2 m. Te prace przygotowawcze 
powinny być wykonane nie później niż 
8 tygodni przed sadzeniem. Drzewa te 
potrzebują dużo światła słonecznego, 
dlatego plantacja nie powinna być zlo-
kalizowana na stromych, północnych 
zboczach lub obok innych zacienia-
jących plantacji. Może również zaist-
nieć konieczność zabezpieczenia ro-
ślin przed przygryzaniem przez dzikie 
zwierzęta poprzez ogrodzenie terenu 
lub pojedynczych sadzonek.

Przed planowaniem rozmieszcze-
nia sadzonek musimy zdecydować na ja-
kie cele będzie przeznaczona plantacja:

- w przypadku wykorzystania drew-
na, zaleca się sadzenie w rozsta-
wie 4x5 metrów,

- w przypadku wykorzystania drzew 
na biomasę, zaleca się sadzenie 
w odstępie 2x3 metry (gdzie 3 m to 
odległość między rzędami, a 2 to 
odległość między drzewami w jed-
nym rzędzie.
W czasie sadzenia umieszcza-

my sadzonki we wcześniej przygoto-
wanych dołkach i zasypujemy bryłę 
korzeniową na wysokości 2-3 palców 
(w przypadku gleb gliniastych), lub 4-5 
palców (w przypadku gleby piaszczy-
stej). Bezpośrednio po posadzeniu ro-
ślinę podlewamy 3-5 litrami wody, ale 
tak, aby nie zamoczyć liści ani łodygi.

Oxytree potrzebują różnej ilości 
wody w zależności, od jakości gleby, 
rozstawu sadzonek i warunków kli-
matycznych. Bardzo ważne jest od-
powiednie nawadnianie w pierwszym 
miesiącu po posadzeniu, aby korzeń 
miał odpowiednie warunki do rozwoju. 
W okresie wzrostu, zwłaszcza latem, 
nawadnianie jest konieczne w przypad-
ku niedoboru wody. Jeśli ilość opadów 

OXYTREE - drzewo przyszłości?

przekracza 800 mm, Oxytree może ro-
snąć nawet bez nawadniania.

Drzewa te są w stanie rozwijać się 
na glebach o niskiej zawartości skład-
ników odżywczych. Jednakże, aby da-
wały dużą ilość surowca, rozwijały się 
szybko i zdrowo, konieczna jest gleba 
żyzna, bogata w składniki odżywcze.

Drzewa muszą być przycięte wio-
sną, w pierwszym roku po zasadzeniu, 
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gdyż tempo wzrostu nieprzyciętych 
drzew będzie wolniejsze. Pędy należy 
przycinać ukośnie, ok. 5 cm nad zie-
mią. Metoda ta wzmacnia system ko-
rzeniowy i powoduje strzelisty, prosty 
wzrost. Po przycięciu pojawią się nowe 
pędy. Należy pozostawić jeden najsil-
niejszy pęd, a pozostałe ściąć. Z po-
zostawionego pędu wyrośnie dorosłe 
drzewo.

Oxytree posiada również szerokie 
zastosowanie:

- posiada wysoką wartość opałową 
- 4211,06 kcal/kg = 15,58 MJ/kg 
(przy wilgoci 20%), może być kon-
kurentem dla węgla brunatnego,

- jeden pień zapewnia 70% drewna, 
pozostałe 30% pochodzące z gałę-
zi, liści, kwiatostanu i owoców mo-
żemy wykorzystać jako biomasę,

- drewno jest od 30-60% lżejsze, 
niż u innych drzew, jest twarde 
o gęstości: 300-320 kg/m3. Ma 
wysoką temperaturę zapalności 
(420-4300C), szybko schnie (24-28 
godzin w suszarce, 30-60 dni na 
powietrzu). Jest łatwe do przetwo-
rzenia. Jest stabilne, nie wygina 
się, nie zniekształca się i nie pęka. 
Z powodzeniem może być wyko-
rzystywane w przemyśle meblar-
skim i budownictwie,

- po ścięciu odrasta na nowo 4-5 
razy, dzięki czemu kilkakrotnie za-
pewnia drewno,

- może być wykorzystywane do sta-
bilizacji gleby na obszarach nara-
żonych na osuwiska (gleby piasko-
we i lessowe),

- w gospodarstwach rolnych drzewa 
te mogą być wykorzystywane mie-
dzy innymi, jako pas separujący, 
natomiast liście, jako wartościowa 
pasza w hodowli zwierząt. Skutecz-
nie odstraszają komary i muchy.

Marta Legut
(na podstawie mat. internetowych)

Nazwa rodzaju „Salvia” pochodzi 
od łacińskich słów „salvus” = zdrowie 
lub ‚salveo’ = leczyć. Nawiązanie do 
walorów leczniczych roślin tego rodza-
ju. Nazwa gatunkowa „argentea” po-
chodzi od łacińskiego słowa‚ argentum’ 
= srebro. Odnosi się to do srebrzystego 
wyglądu liści. Po raz pierwszy szałwię 
srebrzystą opisano w 1838 roku.

Siedliskiem Salvi  argentea są 
suche, kamieniste łąki południowej 
Europy, wschodniej części Morza 
Śródziemnego i północno-zachodniej 
Afryki. W naszym klimacie jest rośliną 
dwuletnią w pierwszym roku wytwarza 
rozetkę bardzo dużych, biało owłosio-
nych liści. Włoski są jedwabiste i długie 
w dotyku delikatne i przyjemne. W na-
szym klimacie liście raczej zamierają 
na zimę. Czasem pod kępą zmarznię-
tych liści przetrwa tzw. serduszko. Wio-
sną kolejnego roku odbija i na początku 
czerwca pojawiają się pędy kwiatowe. 
Kępka liści ma wysokość około 50 cm, 
średnica rozety dochodzi nawet do 80 
cm, pędy kwiatowe mają wysokość 90 
cm, roślina kwitnie przeważnie w dru-
giej połowie czerwca przez około mie-
siąc, kwiaty są białe, lecz mają pod-
barwienia w kolorze różowym i żółtym. 
Wymaga stanowiska w pełnym słońcu.

Roślina wymaga gleby przepusz-
czalnej, najlepiej w miejscu gdzie bę-

dziemy sadzić roślinę wymienić zie-
mię na kompostową. Przepuszczal-
ność gleby jest bardzo ważna przede 
wszystkim zimą. Jeśli roślina będzie 
miała za mokro jest duże prawdopo-
dobieństwo, że wygnije. Nawet przy 
dobrym drenażu w czasie bardziej mo-
krych zim warto osłonić roślinę. Wio-
sną usuwamy stare zmarznięte liście 
i w tym czasie wierzchnią warstwę zie-
mi wokół rośliny mieszamy z warstwą 
torfu. Roślina szybko odbija i w czerw-
cu pojawiają się pędy kwiatowe. W tym 
momencie musimy podjąć decyzję czy 
hodujemy roślinę dla liści czy chcemy 
mieć także kwiaty. W pierwszym wy-
padku jak najwcześniej usuwamy pędy 
kwiatowe. Roślina może zareagować 
przedłużeniem życia i zachować się 
jak bylina. Jeśli zdecydujemy się na 
kwiaty to konsekwencją muszą być na-
siona. Z reguły liście pod koniec kwit-
nienia i w czasie dojrzewania nasion 
tracą na wyglądzie. Wiosną jeśli będą 
zapowiadać przymrozki poniżej -30C 
warto narzucić na roślinę agrowłókni-
nę. Wiadomo, że najbardziej ucierpią 
liście dotykające ziemi, które później 
będą żółknąć i zamierać. Agrowłóknina 
pozwoli nam zachować zdrowe wszyst-
kie liście. Rozmnażanie przez nasiona, 
wysiew w marcu, wschody trwają na-
wet 30 dni. Szkodniki, które mogą po-

jawić się na szałwii to mszyce, zwójki 
jednak najgroźniejsze są ślimaki, które 
uwielbiają tą roślinę.

Salvia Argentea jest zdobywczy-
nią prestiżowej nagrody Award of Me-
rit Garden przyznawanej przez słynne, 
brytyjskie  towarzystwo  ogrodnicze 
The Royal  Horticultural  Society. Szał-
wia srebrzysta to przede wszystkim 
niezwykle  oryginalna  i  dekoracyjna 
roślina prezentuje się przepięknie na 
skalniaku oraz w ogrodzie ziołowym 
w otoczeniu innych roślin.

Ewa Rhein
Zdjęcie: Ewa Rhein

Opracowanie na podstawie mate-
riałów internetowych.

Szałwia srebrzysta - Salvia argentea
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Nalewki na spirytusie zajmują 
szczególne miejsce w polskiej tradycji 
kulinarnej. Nalewka ziołowa, korzen-
na, owocowa, miodowa czy z kwiatów 
- wszystkie z nich posiadają lecznicze 
i smakowe właściwości. Pierwszą i naj-
ważniejszą zasadą przygotowywania 
nalewki na spirytusie jest użycie pro-
duktu najwyższej jakości oraz dobór 
mocy spirytusu. Głównym wyznaczni-
kiem w tym wypadku jest smak i rodzaj 
nalewki, jaką chcemy wytworzyć. I tak, 
aby powstały:

- nalewki wytrawne - zaleca się 
stosowanie spirytusu o mocy mniejszej 
niż 60% alkoholu,

- nalewki słodkie (szczególnie te 
z syropem owocowym) - ok. 70%.

Słodkie owocowe i te aromatycz-
ne ziołowe - leniwie sączone, świetnie 
sprawdzają się na babskich spotka-
niach. Wypróbuj przepisy na domowe 
nalewki.

Nalewka z żurawiny świeżej

Składniki:
- 2 kg żurawiny
- 1 l wódki
- 1/2 szklanki miodu lipowego
- 1/2 szklanki soku malinowego
Sposób przygotowania:
Żurawinę oczyść, przełóż do duże-

go słoik, zalej wódką i pozostaw na 4 
tygodnie.

Po tym czasie dodaj miód i sok 
malinowy. Ponownie odczekaj 4 tygo-
dnie raz w tygodniu wstrząśnij słojem 
by przemieszać nalewkę.

Do butelek zlej nalewkę znad owo-
ców. Część spod owoców pozostaw do 
chwili aż się sklaruje. Może to potrwać 
nawet kilka miesięcy.

Nalewka z aronii

Składniki:
- 3 litry wody

- 2 kg aronii
- liście wiśni (ok.400)
- 2 kg cukru
- 1 litr spirytusu
- 2 łyżeczki kwasku cytrynowego

Sposób przygotowania:
Aronię i liście umyć. Następnie 

aronię z liśćmi zalać wodą, dodać cu-
kier i gotować ok. 30 minut. Odstawić 
na 24 godziny, przecedzić i dodać kwa-
sek cytrynowy, mocno podgrzać. Po 
ostudzeniu dodać spirytus i rozlać do 
butelek.

Nalewka z malin

Składniki:
- 0,8 kg malin,
- 0,4 kg cukru,
- 0,5 l spirytusu (95%),
- 0,5 l czystej wódki

Sposób przygotowania:
Maliny włożyć do słoja, zalać wód-

ką i spirytusem. Postawić w ciepłym 
miejscu na 5-6 dni, codziennie po-
trząsać słojem. Wlać spirytus do butli, 
a maliny zasypać cukrem. Gdy cukier 
się rozpuści, syrop zlać i połączyć ze 
spirytusem. Malinówkę rozlać do bu-

telek. Nalewka z malin musi poczekać 
teraz trzy miesiące, aż nabierze odpo-
wiedniego smaku i pięknego koloru.

Nalewka z malin na miodzie

Składniki:
- 3 kg malin,
- 1,5 kg cukru,
- 1,5 l spirytusu
- 1,5 l czystej wódki
- 0,75 kg miodu

Sposób przygotowania:
Maliny myjemy i pozostawiamy do 

wyschnięcia. Suche wkładamy do sło-
ików i zasypujemy cukrem. Dodajemy 
także miód, a następnie całość zale-
wamy spirytusem oraz wódką. Słoiki 
zakręcamy i odstawiamy na 6 tygodni 
w zacienione miejsce - ale o nim nie 
zapominamy. Co 2 dni delikatnie po-
trząsamy słoikami przez około 1 minutę 
każdym.

Po 6 tygodniach zawartość sło-
ików należy przefiltrować a uzyskaną 
nalewkę zlać do butelek i ponownie od-
stawić na w zacienione miejsce - tym 
razem na okres minimum 2 miesięcy.

W kolejnym etapie pozostaje nam 
już tylko smakowanie nalewki.

Domowe nalewki na spirytusie
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Nalewka z gruszek

Składniki:
- 1 kg gruszek
- 1 l spirytusu 70%
- 30 dag cukru
- pół laski wanilii
- 4 goździki

Sposób przygotowania:
Owoce umyj, usuń szypułki. Pokrój 

na kawałki, pozostawiając pestki. Włóż 
do słoika, dodaj wszystkie przyprawy, 
zalej do pełna spirytusem, szczelnie 
zamknij i przechowuj w zaciemnionym 
miejscu w temperaturze pokojowej 
przez ok. 6 miesięcy.

Po tym czasie zlej spirytus. Owo-
ce zasyp cukrem i potrząsaj słoikiem 
do momentu, aż cukier się rozpuści 
i powstanie syrop. Do słoika wlej po-
nownie spirytus. Szczelnie zakręć i po-
zostaw na 3 dni, od czasu do czasu 
potrząsając słojem. Uzyskana nalew-
kę przefiltrować i zlać do butelek. Im 
dłużej się odczeka tym będzie lepsza. 

Nalewka z winogron

Składniki:
- 1 kg ciemnych winogron
- 1/2 l wódki 40%
- 1/2 l spirytusu 95%
- 1/2 kg cukru
- 5 goździków

- 1/2 laski wanilii

Sposób przygotowania:
Owoce umyj, włóż do słoja. Po-

rozgniataj widelcem. Wlej wódkę i spi-
rytus. Słoik szczelnie zakręć i odstaw 
w ciepłe miejsce na miesiąc. W tym 
czasie kilka razy potrząśnij słoikiem.

Po upływie miesiąca, zlej alkohol ze 
słoika. Do owoców dodaj cukier, wanilię 
i goździki. Całość pozostaw na około 2 
tygodnie (do momentu aż cukier się roz-
puści). Codziennie wymieszaj zawartość 
słoika. Kiedy cukier się rozpuści, przelej 

syrop do wcześniej odlanego alkoholu. 
Nalewkę przelej do butelek i pozostaw 
na kilka miesięcy żeby dojrzała.

W medycynie ludowej, która używa-
ła powszechnie produktów roślinnych, 
zalecano spożywanie nalewek, przy-
pisując im korzystne działanie w wielu 
dolegliwościach. Życzę wszystkim uda-
nych eksperymentów w produkowaniu 
własnych, smacznych nalewek.

Irena Wielowska
Żródło: polki.pl/przepisy

Fot. Irena Wielowska

Morwa biała (Morus alba) pocho-
dzi z Chin. Od wieków była tam upra-
wiana w związku z hodowlą  jedwab-
nika morwowego. Jej liście stanowią 
pożywienie dla gąsienic tych owadów. 
Do Europy dotarła w czasach śre-
dniowiecznych, w XI wieku. Drzewo to 
uprawiane jest również w Polsce.

Uprawa morwy białej   jest mało 
uciążliwa. Jest odporna na suszę oraz 
zanieczyszczenia, dlatego często drze-

wo to wykorzystywane jest do nasa-
dzeń w parkach, czy przy ulicach. Na-
daje się również na wysokie żywopłoty. 
Jedyne warunki, jakie należy zapewnić 
morwie to słoneczne stanowisko i lek-
ka, żyzna gleba, o obojętnym odczynie.

Morwa biała jest stosunkowo wy-
trzymała na niskie temperatury, jednak 
lepiej sadzić ją w miejscach osłoniętych 
od wiatru. Jest mało wrażliwa na cho-
roby i szkodniki. Wśród tego gatunku 

istnieje wiele ciekawych odmian, dla-
tego warto, aby właściwości ozdobne 
morwy docenili również posiadacze 
ogrodów przydomowych. Ogrodowe 
odmiany  są zazwyczaj niewysokie 
i mogą przyjmować różne kształty od 
płaczących, po zwarte kuliste.

Morwa biała jest drzewem liścia-
stym i osiąga ok. 15 m wysokości. 

CUDOWNE WŁAŚCIWOŚCI
          MORWY BIAŁEJ
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W maju pojawiają się na niej młode 
liście, które w październiku stają się 
intensywnie żółte, a na zimę opadają.

Owoce morwy białej są jadalne, 
koloru białego a swoim kształtem i wiel-
kością zbliżone do malin. Dojrzewają 
pod koniec lipca i samoistnie spadają 
z drzewa. Owoce morwy  są niskokalo-
ryczne  a w słodkim smaku zawierają: 
glukozę, fruktozę, maltozę, sacharo-
zę oraz kwasy organiczne (cytrynowy 
i jabłkowy). Są również bogactwem 
flawonoidów - związków usuwających 
z organizmu wolne rodniki, o działaniu 
przeciwnowotworowym. Dzięki dużej 
zawartości pektyn wpływają na prawi-
dłowe funkcjonowanie jelit, poprzez po-
prawę perystaltyki, regulują proces wy-
próżniania. Zawarte garbniki działają 
ściągająco na błonę śluzową przewodu 
pokarmowego. Szczególnie polecane 
są świeże owoce przy chorobach wrzo-
dowych żołądka i dwunastnicy. Świeży 
sok jest wskazany przy anemii, obfitych 
krwawieniach, a także dolegliwościach 
sercowo-naczyniowych. Wykazano 
również, że regularne spożywanie kon-
fitury z morwy chroni komórki przed 
uszkodzeniem oraz opóźnia ich proces 
starzenia się. Liście morwy białej to 
bogactwo witamin z grupy B. Tiami-
na (B1) poprawia nastrój, ryboflawina 
(B2) ma zbawienny wpływ na wzrok, 
pirydoksyna (B6) niezbędna w produk-
cji krwinek czerwonych, a także kwas 
nikotynowy (witamina PP) usprawnia 
funkcjonowanie mózgu.

W liściach morwy białej obecne 
są  w  dużych  ilościach  flawonoidy, 
które  wykazują  działanie  antyoksy-
dacyjne - zmiatają wolne rodniki oraz 
przeciwdziałają powikłaniom cukrzy-
cy.  Wyciąg z liści morwy dzięki za-
wartym składnikom hamuje aktywność 
enzymów odpowiedzialnych za rozkład 
cukrów (sacharozy i skrobi) i ogranicza 
ich przemianę w glukozę. W wyniku 
tego procesu duża część węglowoda-
nów pozostaje niestrawiona, co wpływa 
na obniżenie poziomu cukru we krwi. 
Napary z liści morwy są nieocenionym 
napojem dla diabetyków, ale również 
dla osób z nadwagą. Blokada rozkładu 
węglowodanów zmniejsza odkładanie 
tkanki tłuszczowej, a zatem wspomaga 
odchudzanie. Substancje aktywne liści 

morwy obniżają także stężenie chole-
sterolu i trójglicerydów we krwi, dzięki 
czemu zmniejszają ryzyko miażdżycy. 
Wyciągi z liści działają przeciwzapal-
nie oraz chronią komórki wątroby przed 
uszkodzeniem. Nalewka z liści morwy 
jest zalecana przy przeziębieniach, jako 
środek przeciwgorączkowy, a przy angi-
nie dzięki właściwościom ściągającym 
śluzówkę działa odkażająco. Natomiast 
wyciąg z korzenia morwy jest bardzo 
dobrym środkiem na kaszel, bronchit, 
astmę, a także posiada właściwości 
przeciwdziałające rozwojowi nowotwo-
rów. Reasumując morwa biała powo-
duje ograniczenie wchłaniania cukrów, 
zmniejsza, więc produkcję tłuszczu i od-
kładanie się tkanki tłuszczowej. Ozna-
cza to, że lecznicze substancje czynne 
z morwy białej blokując trawienie węglo-
wodanów znakomicie wspomagają pro-
ces odchudzania. Te cenne substancje 
z morwy zmniejszają także łaknienie na 
słodycze. W Polsce nie ma problemu 
z zakupem morwy białej. W sklepach 
ze zdrową żywnością znajdziemy słod-
kie, suszone owoce morwy białej bez 
pestek a także suszone liście w formie 
ekspresowych herbatek lub mieszanek 
ziołowych do sporządzania naparu. 
W aptekach dostaniemy suplementy 
diety z ekstraktem z morwy białej do 
codziennego zażywania.

Joanna Grudnik
Źródło: Internet.
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Postaw na dobry wybór odmiany - pszenica ozima

Zatrucia pszczół

Kasa fi skalna w gospodarstwie rolnym

październik 2013 ISSN 1425-1299 nr 10/2013 cena 2,50 zł

doradcadoradcadoradca

Agropromocja 2013 już za nami!

Prawie wszystko o owadach zapylających

Problem szkód łowieckich
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listopad 2010 ISSN 1425-1299 cena 2 złnr 11/2010

Nowe zasady w kwotowaniu produkcji mleka

Nowoczesne technologie uprawy malin

Karta podatkowa - dobre rozwiązanie dla małych firm?

WYDAWNICTWA


	dorafcaV 2017 okladka str 1
	dorafca V 2017_okladka str 2
	dorafcaV 2017_3_29
	str 30-59
	dorafcaV 2017 okladka str 4

