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Sukcesy małopolskich hodowców

Jak przygotować glebę pod sad?

Mikroorganizmy glebowe gwarancją wyższych plonów



Zakres tematyczny wystawy:
maszyny i urządzenia do produkcji rolnej,
budownictwo wiejskie,
pasze, dodatki paszowe i preparaty weterynaryjne,
przetwórstwo rolno-spożywcze,
środki ochrony roślin i nawozy,
ogrodnictwo, szkółkarstwo i urządzanie ogrodów,
hodowla roślin i nasiennictwo,
ochrona środowiska,
rolnictwo ekologiczne,
żywność ekologiczna,
agroturystyka,
wydawnictwa branżowe i rolnicze,
uczelnie, instytuty, organizacje i związki rolnicze,
produkty regionalne i tradycyjne,
rzemiosło i rękodzieło ludowe,
banki, firmy ubezpieczeniowe i inne obsługujące 
rolnictwo.

Zapraszamy do uczestnictwa w wystawie 
firmy, instytucje i osoby fizyczne prowadzące 
działalność. 

Zapraszamy również wystawców, którzy 
chcieliby zaprezentować inne wyroby i usługi 
związane z rolnictwem.

Termin przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa 
w wystawie prosimy składać do dnia

25 sierpnia 2017 r.

Oferujemy odpłatnie:
 � miejsca wystawowe w profesjonalnych 
boksach w pomieszczeniu zamkniętym,

 � miejsca wystawowe w terenie otwartym,
 � dostęp do energii elektrycznej,
 � reklamę w miesięczniku DORADCA
 � reklamę w katalogu wystawców,
 � nagranie i emisję spotów reklamowych.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać w PZDR Nowy Sącz

33-300 Nowy Sącz ul. Kraszewskiego 44
tel./fax. 18 445 70 36, 445 77 00, 534 247 030

e-mail: agropromocja@modr.pl

Nawojowa 9 - 10 wrzesień

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RLONICZA
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

Maj br. był wyjątkowym miesiącem 
dla hodowców bydła mlecznego, za-
równo w kraju jak i w Małopolsce. Do-
brą passę rozpoczęła organizowana 
co dwa lata XXVIII Krajowa Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, 
podczas której zaprezentowano łącz-
nie 150 szt. krów i jałowic mlecznych 
pięciu ras. W tegorocznej edycji wy-
stawy kategorię rasy polskiej czerwo-
nej zdominowali małopolscy hodowcy. 
Złoty medal i tytuł czempiona oraz 
wice czempiona XXVIII KWZH zdo-
były odpowiednio krowy Perła i Prima 
prezentowane przez Jadwigę i Jana 
Litwinów z Czarnej Góry. Wyróżnie-
nia za zwierzęta, które zajęły kolejne 
II i III miejsce również powędrowały  
w ręce gospodarzy z Małopolski – Woj-
ciecha Łukasza z Krempachów oraz 
Antoniego Sukty z Poręby. Sędziowie 
oceniający wystawiane zwierzęta jed-
nogłośnie wskazywali na znakomite 
wyrównanie sztuk w poszczególnych 
kategoriach oraz ich bardzo dobre 
przygotowanie. W tym miejscu warto 
przypomnieć, że Małopolska w zakre-
sie hodowli bydła rasy polskiej czerwo-
nej jest wyjątkowym województwem  
i zajmuje pierwsze miejsce w Polsce 
pod względem liczebności stad, tra-
dycji hodowli rasy, a także wydajności 
krów. Skąd więc mogłyby pochodzić 
najlepsze i najpiękniejsze krowy pol-
skie czerwone, jeśli nie z Małopolski! 

Dwa tygodnie później, podczas 
Mlecznej Gali 2017 organizowanej od 
4 lat przez Polską Federację Hodow-
ców i Producentów Mleka, 54 najlep-
szych hodowców bydła mlecznego  
w kraju odebrało gratulacje i prestiżo-
we statuetki z rąk Leszka Hądzlika – 

prezydenta Federacji oraz Ewy Lech 
– podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tej wyjąt-
kowej dla hodowców ceremonii udział 
wzięli m.in. Dariusz Golec – prezes 
ARiMR, Andrzej Baehr – prezes Wiel-
kopolskiego Centrum Hodowli i Roz-
rodu Zwierząt, Leszek Sobolewski – 
dyrektor Krajowego Centrum Hodowli 
Zwierząt, reprezentanci zakładów mle-
czarskich, z którymi współpracują naj-
lepsi w kraju oraz władze wojewódz-
kich związków hodowlanych.

Laureaci wyłonieni zostali w 8 ka-
tegoriach pod względem wydajności 
krów w poszczególnych rasach oraz  
w 7 kategoriach pod względem wydaj-
ności w zależności od wielkości stada.

Wśród najlepszych hodowców  
z całej Polski w 2016 roku, pięć go-
spodarstw hodowlanych z naszego 
województwa zajęło najwyższe lokaty  
w następujących kategoriach:

 ⇒ spośród ras zachowawczych  
I miejsce w kraju w rasie polskiej 
czerwono-białej zajęła Dorota 
Szumańska z Nowego Rybia,

 ⇒ I, II i III miejsce w rasie polskiej 
czerwonej – wg kolejności: Jan  
i Edward Solarczyk z Wróblówki, 
Tadeusz Szymusiak z Załucznego, 
Marian Kraus z Podsarnia,

 ⇒ IV miejsce w rasie polskiej holsz-
tyńsko-fryzyjskiej w kategorii obór 
do 20 szt. krów mlecznych – Piotr 
Roch z Bukowskiej Woli. 

Jak podkreślał prezydent L. Hądz-
lik, Polska jest potęgą w produkcji mle-
ka i zawdzięcza to hodowcom oraz 
ich ciężkiej pracy, za co serdecznie  
i ze wzruszeniem dziękował uczestni-

kom ceremonii. Zwrócił także uwagę 
na wysoką cenę osiągniętego suk-
cesu, szczególnie dla drobnych go-
spodarstw, które potrafią skutecznie 
konkurować z największymi gigantami  
w kraju. Prezydent Hądzlik skierował 
do laureatów słowa uznania za ich hart 
ducha, wytrwałość i konsekwencję  
w dążeniu do zamierzonych celów ho-
dowlanych, pomimo ubiegłorocznego 
kryzysu związanego z suszą oraz ni-
skimi cenami za mleko. 

Poniżej przedstawiamy sylwetki 
małopolskich laureatów Mlecznej Gali 
2017 oraz zdradzamy ich sposób na 
sukces w hodowli bydła mlecznego.

Sylwetki małopolskich  
laureatów Mlecznej Gali 2017

Dorota Szumańska 
(Nowe Rybie, powiat limanowski)

W stadzie Doroty i Jerzego Szu-
mańskich znajduje się 10 krów doj-
nych i 3 jałówki rasy polskiej czer-
wono-białej objętych programem 
ochrony zasobów genetycznych  
rodzimych  ras  bydła,  oraz  8  szt. mie-
szańców HOxSM. Przeciętna wydaj-
ność krów rasy ZR w stadzie w 2016 r. 
wyniosła 7 229 kg mleka. Kontrola użyt-
kowości mlecznej w stadzie prowadzo-
na jest od 1986 roku. Jak twierdzi ho-
dowczyni „wiem wszystko z raportów 
wynikowych, a ocena pomaga mi, gdy 
mam jakiś problem, podejrzewam że 
coś się może dziać w stadzie. Ponad-
to ocena wartości użytkowej pozwala 
na dokładne zmierzenie ilości produ-
kowanego mleka przez każdą krowę”. 
Według pani Doroty informacje o para-
metrach mleka i rozrodu pochodzące  

Sukcesy 
małopolskich hodowców 
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z raportów wynikowych oraz moż-
liwości uzyskania dopłaty do krów 
będących w stadzie zachowawczym 
stanowią istotny zysk dla gospodar-
stwa. Rolnicy gospodarują na około 
15 ha, z czego 3,9 ha należy do ho-
dowców, a 11 ha jest dzierżawionych. 
W strukturze rolnej dominują użytki 
zielone. Grunty orne zajmują ok. 3 ha, 
na których ze zbóż obecnie uprawia-
na jest pszenica i pszenżyto oraz tra-
wy. Pomimo braku możliwości uprawy 
kukurydzy i żywienia krów kiszonką 
z tej rośliny, stado państwa Szumań-
skich zajmuje od lat pierwsze miejsce  
w powiecie limanowskim pod wzglę-
dem wydajności. Mleko w całości 
odbierane jest przez Okręgową Spół-
dzielnię Mleczarską w Limanowej.

Dla pani Doroty praca z bydłem jest 
przyjemnością. Każda krowa w oborze 
jest codziennie bardzo dokładnie ob-
serwowana i traktowana indywidual-
nie. Budynek jest dobrze przewietrzo-
ny, nad stanowiskami zamontowane 
są wentylatory, a letnie upalne noce 
krowy spędzają na pobliskim pastwi-
sku. Stosowane pasze objętościowe 
w postaci sianokiszonek i kiszonego 
młóta charakteryzują się wysoką jako-
ścią. W przyszłości państwo Szumań-
scy chcą przekazać gospodarstwo 
synowi, który skończył szkołę rolniczą.

Fot. Pani Dorota Szumańska w stroju krakowskim podczas Mlecznej Gali 2017 

Jan Solarczyk 
(Wróblówka, powiat nowotarski)

Pan Jan Solarczyk jest najbar-
dziej znanym hodowcą polskiego 
bydła czerwonego w Polsce. Jego 
osiągnięcia, zdobyte nagrody i wy-
różnienia na licznych wystawach są 
niezwykle imponujące. Pan Jan jest 
konsekwentny w doskonaleniu swo-
jego stada nasieniem europejskich 
ras bydła czerwonego. Celem tych 
działań było uzyskanie, na bazie ro-
dzimych genów, wysokowydajnej od-
miany bydła dostosowanej do specy-

ficznych podtatrzańskich warunków 
użytkowania. Stado pana Jana w roku 
2016 osiągnęło wydajność 6 540 kg 
mleka. Hodowca zwraca szczególną 
uwagę na cechy bardzo przydatne  
w górach, takie jak zachowanie ge-
nów długowieczności, odporności na 
choroby i bardzo dobrą budowę koń-
czyn. Ponadto, jako znawca i miło-
śnik urody krów podkreśla znaczenie 
doskonalenia pokroju i typu budowy 
swoich ulubienic, tak aby „ciesyły 
łoko” – mówiąc w gwarze góralskiej.

Jego gospodarstwo jest wzorem dla 
wielu innych hodowców. Jałowice i kro-
wy pochodzące z gospodarstwa pana 
Jana stały się zalążkiem wielu nowych 
hodowli. Jan Solarczyk to autorytet dla 
wielu kolegów, którzy konsultują z nim 
swoje zamierzenia hodowlane. Za-
wsze chętnie służy im radą i pomocą. 
W 2016 roku podczas wielu wystaw 
jego krowy po raz kolejny zdobywały 
tytuły czempionów. 
Tej pięknej hodowli życzymy: „Sto lat – 
Panie Janie”!

Edward Solarczyk 
(Czarny Dunajec, powiat nowotarski)

Edward Solarczyk jest aktywnym 
uczestnikiem i godnym kontynuatorem 
hodowli krów rasy polskiej czerwonej. 
Miał zaledwie 6 lat, gdy rodzice Jan  
i Michalina zaczynali hodowlę krów tej 

Fot. Jan Solarczyk z synem Edwardem. W tle liczne puchary i nagrody
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rasy. Po nich odziedziczył zamiłowa-
nie do bydła oraz nabył umiejętność 
chowu tej rasy w trudnych warunkach 
górskiego klimatu. Dziś, już jako wła-
ściciel stada utrzymywanego w jednej 
oborze wraz z krowami swojego taty, 
jeździ na wystawy hodowlane i zdoby-
wa zasłużenie nagrody i wyróżnienia. 
Konsekwentnie kontynuuje politykę 
hodowlaną swojego ojca, inseminując 
stado nasieniem najlepszych buhajów 
krajowych oraz importowanym rasy 
duńskiej czerwonej. W 2016 roku sta-
nął w szranki konkursu oceny bydła 
podczas X Krajowej Wystawy Czer-
wonego Bydła Polskiego w Szczyrzy-
cu, a jego krowa „Belinda” zdobyła 
tytuł czempiona w kategorii krów w IV 
i V laktacji w programie doskonalenia 
rasy. Panu Edwardowi gratulujemy ho-
dowli, podziwiamy jego zaangażowa-
nie i szacunek dla rodzinnej tradycji.

Tadeusz Szymusiak 
(Załuczne, powiat nowotarski)

Tadeusz Szymusiak wraz z żoną 
Zofią prowadzą hodowlę i ocenę by-
dła polskiego czerwonego od ponad 
40 lat. Tradycję hodowli przejęli od 
rodziców Tadeusza, którzy mimo po-
deszłego wieku biorą udział w pracach 
w gospodarstwie, jeśli zachodzi taka 
potrzeba. Gospodarstwo położone 
jest na Podhalu, a z jego okien rozpo-
ściera się przepiękny widok na Tatry. 
Wierni tradycji hodowli bydła tej rasy, 
Państwo Szymusiakowie utrzymują 
35 krów dojnych, a całe stado wraz  
z młodzieżą liczy około 70 sztuk. 
Oprócz tego w gospodarstwie znajduje 
się kilka sztuk bydła polskiego holsz-
tyno-fryzyjskiego czerwono-białego. 
Rolnicy użytkują w gospodarstwie 40 
ha – wyłącznie łąk i pastwisk. Pasze 
treściwe oraz kiszone ziarno kuku-
rydzy, jako niezbędny dodatek ener-
getyczny, pochodzą więc z zakupu. 
Hodowcy informują, że „patrzymy na 
wyniki oceny wartości użytkowej bydła, 
ponieważ za zbyt wysoki poziom mocz-
nika w mleku płacimy my”. Pan Tadeusz 
wraz z żoną czytają raporty wynikowe 
RW1 i RW2, na ich podstawie ustala-

Fot. Państwo Zofia i Tadeusz Szymusiakowie

ją dawki pokarmowe, wiedzą jakie są 
parametry mleka ich krów. Zwierzęta 
państwa Szymusiaków są zdrowe i dłu-
gowieczne. Hodowca pytany o wizyty 
lekarza weterynarii w gospodarstwie,  
z humorem odpowiada „że jak chce się 
napić kawy to drzwi są zawsze otwar-
te”. Krowy Państwa Szymusiaków zdo-
bywały wielokrotnie wyróżnienia na 
wystawach krajowych i regionalnych. 
Z ich gospodarstwa pochodzą buhaje 
hodowlane, których nasienie jest ofe-
rowane przez spółki inseminacyjne 
na terenie całego kraju. Obora zapla-
nowana i zbudowana w 1979 roku na 
12 sztuk krów mlecznych dzisiaj jest 
już zdecydowanie za mała, decyzja  
o budowie nowego obiektu właściwie 
już zapadła, ale hodowcy obawiają się 
kolejnych wahań cen mleka.

Marian Kraus 
(Podsarnie, powiat nowotarski)

Marian Kraus wraz z żoną Anielą  
i synem Mirosławem prowadzi rodzin-
ne, tradycyjne gospodarstwo rolne 
specjalizujące się w hodowli bydła rasy 
polskiej czerwonej, którą rozpoczynał 
od zakupu kilku sztuk pochodzących 
między innymi od Jana Solarczyka. 
Obecnie w stadzie znajduje się około 
40 sztuk bydła w tym 25 krów dojnych, 
których średnia wydajność w roku 2016 
wyniosła 6 190 kg mleka. Hodowca od 
początku opowiada się za doskona-
leniem swojego pogłowia nasieniem 
europejskich ras bydła czerwonego. 
Ocenę wartości użytkowej prowadzi 
od 15 lat. Hodowca co roku aktyw-
nie uczestniczy w Krajowej Wystawie 
Czerwonego Bydła Polskiego w Szczy-

Fot. Marian Kraus z żoną Anielą 
i synem Mirosławem
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rzycu oraz w Podhalańskiej Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu, 
a jego zwierzęta zajmują wysokie loka-
ty i zdobywają tytuły wice lub czempio-
nek w różnych kategoriach wiekowych. 
W okresie jesienno-zimowym zwie-
rzęta utrzymywane są w tradycyjnej, 
ale widnej, zawsze wybielonej oborze 
uwięziowej, wiosną i latem korzystają  
z pobliskiego pastwiska. Stanowisko-
we utrzymywane pozwala hodowcy 
na indywidualną kontrolę pobiera-
nia paszy – jak twierdzi pan Marian 
„krowy jedzą u nas z ręki”. Rolnicy 
użytkują 30 ha, w tym 5 ha gruntów 
ornych. Zdaniem hodowcy podstawa 
sukcesu w hodowli bydła to „dobra 
genetyka, systematyczność i konse-
kwencja, stosowanie bolusów energe-
tycznych, pilnowane tego, aby krowy 
zjadły wszystko”. Na podstawie wy-
ników z oceny użytkowości hodowca 
odczytuje skład mleka, głównie białko  
i tłuszcz. Szczególnie ceni sobie ozna-
czenie „K!” w raportach wynikowych, 
jako wskaźnik ostrzegający przed ke-
tozą. W przyszłości chciałby użytko-
wać wyhodowaną na bazie rodzimych 
genów wysokowydajną odmianę bydła 
polskiego czerwonego dostosowaną 
do warunków żywienia panujących 
w górach. Rocznie odstawia 150 tys. 
litrów mleka, którego odbiorcą jest 
Zakład Produkcyjny w Nowym Targu, 
należący do Spółdzielni Mleczarskiej  
w Radomsku. Aby być bardziej atrakcyj-
nym na rynku mleka, w niedalekim cza-
sie wraz z synem planuje powiększenie 
obory, tak aby móc utrzymywać 70-80  
dorosłych krów wraz z przychówkiem. 
Gospodarstwo państwa Krausów to 
wzór dla wielu rolników – jest czyste, 
zadbane, udekorowane kwiatami,  
a uśmiechnięci gospodarze z dumą 
prezentują obejście i zwierzęta. Z po-
sesji rozciąga się przepiękny widok na 
Babią Górę. Dwa lata temu gospodar-
stwo gościło uczestników międzyna-
rodowej konferencji nt. użytkowości 
zwierząt gospodarskich ICAR 2015  
i zrobiło na specjalistach z całego świa-
ta bardzo dobre wrażenie. Trzymamy 
kciuki za dalszy rozwój tej hodowli, któ-
ra może być wzorem dla wielu. 

Piotr Roch 
(Bukowska Wola, powiat miechowski)

Gospodarstwo Piotra Rocha znaj-
duje się na Wyżynie Miechowskiej,  
w północnej części województwa 
małopolskiego. Hodowlę bydła, któ-
ra liczy kilkanaście szt. krów dojnych 
o przeciętnej wydajności za rok 2016 
na poziomie 11 424 kg mleka, pan 
Piotr prowadzi wspólnie z tatą Czesła-
wem, który dzieli się z synem swoim 
doświadczeniem i wiedzą. Hodowcy 
w codziennej pracy opierają się na 
indywidualnej kontroli żywienia swo-
ich krów, analizie składu ich mleka, 
zawartości komórek somatycznych,  
a także na bilansowaniu dawek żywie-

niowych w oparciu o raport wynikowy 
RW11. Pan Piotr analizuje dokładnie 
pochodzenie swoich podopiecznych,  
a ocena użytkowości bydła pomaga 
mu w doborze odpowiednich buhajów 
do krycia krów i jałówek. Używa sta-
rannie dobranego nasienia rozpłod-
ników, głównie zagranicznych. Jak 
uważa rolnik, to główna przyczyna 
wysokiej wydajności jego stada. Kro-
wy utrzymywane są w oborze uwią-
zowej, ale żywione systemem TMR  
w skład, którego wchodzą m.in. siano-
kiszonki, kiszonka z kukurydzy i kiszo-
ne ziarno kukurydzy. Zdaniem pana 
Piotra, ocena genomowa własnych 
jałowic powinna być szybsza, tak aby 

można było odpowiednio 
wcześnie podejmować 
decyzje hodowlane. Rol-
nicy uważają, że istnieje 
także potrzeba korzy-
stania z niezależnego 
doradztwa żywienio-
wego, gdyż zauważają 
tendencyjność w pracy 
doradców komercyjnych. 
Gospodarstwo oprócz 
hodowli bydła mlecz-
nego specjalizuje się  
w uprawie zbóż. Pan 
Piotr w planach ma po-
większanie swojego sta-
da, jednak dalszy roz-
wój hodowli uzależnia 
od stabilnej sytuacji na 

rynku mleka. Jego kilkuletni syn An-
toni wykazuje duże zainteresowanie 
pracą w gospodarstwie, jest więc na-
dzieja, że długoletnie tradycje chowu 
i hodowli w rodzinie Rochów będą  
w przyszłości podtrzymane.

Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego przyłącza się do ser-
decznych gratulacji, życzy wszystkim 
laureatom dalszych sukcesów ho-
dowlanych, a przede wszystkim dużo 
zdrowia i sprzyjających warunków do 
rozwoju produkcji. 

Tekst: Agata Karpowicz 
Zdjęcia: Wojciech Rasiński – 

PFHBiPM w Zabierzowie

Fot. Piotr Roch z tatą Czesławem i synkiem Antonim

Fot. Pan Piotr z jedną ze swoich  
podopiecznych
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Tradycyjnie, bo po raz 23 święto-
wano w Racławicach Wybór Chłopa 
Roku 2017. Tegoroczne wybory wy-
padły w czwartą niedzielę kwietnia, 
dokładnie w imieniny Wojciecha i Bar-
tosza. Mimo chłodnej pogody, na bło-
niach wsi Janowiczki, pod pomnikiem 
Bartosza Głowackiego zebrał się tłum 
ludzi, by kibicować kandydatom na 
Chłopa Roku w zmaganiach o pierw-
sze miejsce. W tym roku do zawo-
dów przystąpiło siedmiu zawodników,  
w tym dwóch reprezentantów woje-
wództwa małopolskiego. Honorowym 
patronatem Imprezę objął pan Krzysz-
tof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, którego statuetkę otrzymał 
Chłop Roku 2017, wybrany spośród 
zgłoszonych kandydatów. Ponad-
to honorowymi patronami byli Józef 
Pilch Wojewoda Małopolski, Jacek 
Krupa Marszałek Województwa Ma-
łopolskiego, prof. dr hab. inż. Włodzi-
mierz Sady Rektor UR w Krakowie, 
którzy również ufundowali nagrody. 
W gronie zaproszonych gości był pan 
Dominik Pasek zastępca Dyrektora 
MODR w Karniowicach. Nie zabrakło 
także stoiska informacyjnego MODR, 
usytułowanego pośród innych insty-
tucji pracujących na rzecz rolnictwa. 
Kandydatów do konkursu o tytuł Chło-
pa Roku zgłosiły: Wojewódzkie Izby 
Rolnicze, KGW, JST - gmina Gołcza 
i ZMW. W tym roku konkurowali ze 
sobą rolnicy z województwa małopol-
skiego, podkarpackiego, łódzkiego, 
mazowieckiego i świętokrzyskiego. 

Kandydaci mogli się wykazać w ta-
kich konkurencjach jak: prezentacja 
stroju regionalnego i regionu, taniec 
regionalny z przyśpiewką, sztafeta  
z przemieszczaniem balotów słomy 
wyznaczoną trasą na czas, przecią-
ganie liny oraz test wiedzy o rolnic-
twie. Największą liczbę punktów za 
wszystkie konkurencje zdobył w tym 
roku przedstawiciel województwa 
podkarpackiego pan Sławomir Kowal 
i otrzymał zaszczytny tytuł Chłopa 
Roku 2017. Tegoroczny Chłop Roku 
2017 ma 42 lata, prowadzi gospodar-
stwo rolne o powierzchni 7,5 ha we 
wsi Nowy Borek, gdzie jest członkiem 
Rady Sołeckiej. Bierze czynny udział 
w życiu swojej miejscowości, działa na 
rzecz środowiska, w którym żyje i pra-

cuje. Udziela się społecznie, jest rad-
nym Rady Miejskiej w Błażowej, człon-
kiem OSP oraz aktywnym animatorem 
kultury. Przedstawiciele Małopolski 
zdobyli w konkursie odpowiednio dru-
gie Grzegorz Płażek z podsłomnic-
kich Muniakowic, i trzecie miejsce 
Józef Robakowski z gminy Gołcza

Dodatkowymi atrakcjami były wy-
stępy zespołów ludowych: Miechowia-
cy, Kredkowa Kapela & Durmanków, 
Gabułtowianki i inne. Również licz-
ne firmy reklamujące sprzęt rolniczy  
i ogrodniczy, kolorowe kramy, weso-
łe miasteczko oraz zaplecze gastro-
nomiczne. Gwiazdą wieczoru, która 
zakończyła imprezę był Zenon Marty-
niuk.

W. Matias

XXIII edycja Wyborów Chłopa roku 2017 
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kawsze zakątki, wyjątkowe smaki oraz 
kulturę poszczególnych regionów pro-
mowały między innymi stowarzyszenia 
agroturystycz-
ne, jednostki 
samorządowe, 
Lokalne Grupy 
Działania, regio-
nalne i lokalne 
organizacje tu-
rystyczne oraz 
właściciele go-
spodarstw agro-
tur ystycznych  
i edukacyjnych.

W tych 
dniach przy 
stoisku informacyjnym doradcy  
z Małopolskiego Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego prezentowali oferty agro-
turystyczne, oraz udzielali informacji 
dotyczących gospodarstw agrotury-
stycznych i edukacyjnych w Mało-
polsce. Oferowali również doradztwo  
z zakresu środków pomocowych  
w ramach PROW 2014- 2020.

Wśród wystawców prezentują-
cych swoje produkty znaleźli się 
również właściciele pasiek i winnic.  
W czasie imprezy można było zoba-
czyć zwierzęta gospodarskie oraz 
wziąć udział w warsztatach flory-
stycznych i rękodzielniczych. 

Zwiedzający mogli 
spróbować tradycyjnych 
produktów regionalnych 
z Małopolski, między in-
nymi wędlin oraz serów 
produkowanych meto-
dami tradycyjnymi, czy 
też wiejskiego chleba ze 
smalcem przygotowa-
nych przez koła gospo-
dyń wiejskich. 

Jak co roku giełda cieszyła się 
dużym zainteresowaniem odwiedza-
jących. Oprócz bogatej oferty agro-
turystycznej, w czasie giełdy swoje 
prace wystawili rękodzielnicy. Przez 
rzeźbiarzy zostały zaprezentowane 
rzeźby oraz zabawki z drewna. Panie 
z Gminy Bobowa pokazywały jak się 
robi serwetki koronkowe metodą kloc-
kową. Trudną sztukę tworzenia krywu-
lek, czyli biżuterię koralikową splataną  
w misterne, kolorowe wzory, przybliży-
ła pani Anna Dobrowolska z miejsco-
wości Krzywa. Technikę malowania 
tradycyjnych motywów kwiatów zali-
piańskich na drewnianych elementach, 
zaprezentował pan Trójniak z Zalipia, 
który prowadzi gospodarstwo eduka-
cyjne przynależące do Ogólnopolskiej 
Sieci Zagród Edukacyjnych.

Szeroka oferta wypoczynku na ło-
nie natury, prezentacje regionów, sma-
kołyki lokalnej kuchni, feeria kolorów  
i dźwięków - tak właśnie prezentowała 
sie tegoroczna giełda agroturystyczna. 

Anna Nowak

XX Małopolska Giełda 
Agroturystyczna 

już za namiW dniach 22 i 23 kwietnia na tere-
nie kampusu Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie już po raz dwudziesty od-
była się Małopolska Giełda Agrotu-
rystyczna, której głównym celem 
jest promocja turystyki wiejskiej oraz 
przedstawienie atrakcyjnej oferty wy-
poczynku mieszkańcom Krakowa  
i całego województwa małopolskie-
go. Giełdzie towarzyszyły VI Targi 
Ogrodnicze, na których prezento-
wały się firmy związane z branżą 
ogrodniczą min. szkółkarskie, nasien-
nicze, nawozowe, projektujące ogrody. 
Można było nabyć wiele ciekawych 
okazów roślin.

Organizatorami XX Małopolskiej 
Giełdy Agroturystycznej byli: Uniwer-
sytet Rolniczy w Krakowie, Małopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z s. w Karniowicach, Małopolskie Sto-
warzyszenie Doradztwa Rolniczego, 
Małopolska Izba Rolnicza, Centrum 
Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Sto-
warzyszenia Galicyjskie Gospodar-
stwa Gościnne oraz Góralskie Stowa-
rzyszenie Agroturystyczne. Partnerem 
przedsięwzięcia było Województwo 
Małopolskie.

Przez dwa dni bogactwo wsi oraz 
szeroką ofertę turystyczną prezento-
wało kilkadziesiąt firm z kilku regionów 
Polski, głównie województwa małopol-
skiego, podkarpackiego i świętokrzy-
skiego. Na swoich stoiskach najcie-



10 doradca / lipiec - sierpień 2017

Małopolski Informator Rolniczy

Centra Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Iwonicz  Zdrój
38-440 Iwonicz Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22, tel./fax 13 435 06 12, 435 06 43,  
435 06 68; crriwonicz@krus.gov.pl
Centrum specjalizuje się w leczeniu: zespołów bólowych i dysfunkcji szyjnego  
odcinka kręgosłupa w następstwie zmian pourazowych, chorób stawów  
kręgosłupa, dyskopatii, stanów po operacjach korekcyjnych kręgosłupa  
i kończyn, łuszczycowego zapalenia stawów.

Horyniec Zdrój
ul. Sanatoryjna 2 37-620 Horyniec Zdrój 
tel. 16 631 30 58, 631 30 64; fax 16 631 34 43; crrhoryniec@krus.gov.pl
Wskazaniami do rehabilitacji realizowanej w Centrum są schorzenia układu  
ruchu: reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów  
kręgosłupa, wady postawy i skrzywienia kręgosłupa.

Szklarska Poręba
ul. Kopernika 14, 58-580 Szklarska Poręba 
tel. 75 717 30 01 do 08; fax 75 717 31 15; crrszklarskaporeba@krus.gov.pl 
Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej w Centrum są schorzenia układu  
ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. 
W szczególności: choroba zwyrodnieniowa stawów, zespół rwy barkowej  
i kulszowej, dyskopatie.

Oddział Regionalny KRUS w Krakowie zaprasza Rolników do korzystania z rehabilitacji leczniczej realizowanej przez 
Kasę w ramach 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, Horyńcu 
Zdroju, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Na turnusy rehabilitacyjne są kierowane osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:
1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie. 
2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprze-

rwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej 

egzystencji.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiają-
cego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a przypadku osób, które zdolność do pracy 
utraciły, jej przywrócenie w wyniku leczenia i rehabilitacji. 
Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji.

Druki wniosków obowiązujących w KRUS dostępne są w każdej placówce terenowej Kasy oraz na stronie interne-
towej www.krus.gov.pl. 

Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Oddziale Regionalnym KRUS w Krakowie lub pla-
cówkach terenowych w Proszowicach, Myślenicach, Miechowie, Wadowicach, Wolbromiu, Oświęcimiu, Suchej Beskidz-
kiej. Po akceptacji wniosku przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują 
propozycję wyjazdu do Centrów Rehabilitacji Rolników.
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt prze-
jazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka trans-
portu zbiorowego. 
(podstawa: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r.)

BEZPŁATNA REHABILITACJA LECZNICZA W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW  
KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO!
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Utrzymanie prawidłowego odczynu 
gleby jest zadaniem bardzo trudnym 
i wymagającym uwzględnienia na-
stępujących czynników (W. Grzebisz 
2008):

 → oceny konieczności wapnowania;
 → wyznaczenia optymalnej dawki 

wapna;
 → wyznaczenia optymalnego terminu 

zabiegu;
 → wybór wapna nawozowego;
 → ustalenia sposobu aplikacji wapna.

Procedura postępowania uwzględ-
niająca w/w czynniki powinna obejmo-
wać następujące kroki:
1. W prawidłowy sposób pobierz 

próbkę gleby z pola.
2. Razem ze swoim doradcą na 

podstawie uzyskanych wyników 
badania gleby obliczcie dawkę 

Zasady prawidłowego wapnowania 
gleby w gospodarstwie rolnym

Klasa potrzeb 
wapnowania

Kategoria agronomiczna gleb
bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie

pH gleby
Konieczne do 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5
Potrzebne 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0
Wskazane 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5
Ograniczone 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0
Zbędne pow. 5,5 pow. 6,0 pow. 6,5 pow. 7,0

Tabela 1. Potrzeby wapnowania na gruntach ornych (M.Fotyma, S.Zięba 1988)

wapna nawozowego na określone 
powierzchnie.

3. Dla celów doradztwa nawozowe-
go wprowadzono pojęcie tzw. po-
trzeb wapnowania. W pojęciu tym 
uwzględniona jest jednocześnie 
kategoria agronomiczna gleby i jej 
odczyn zgodnie z klasyfikacją po-
dana w tabeli 1.

4. Następnie w oparciu o ustaloną dla 
danej gleby klasę potrzeb wapno-
wania określamy zalecaną dawkę 
wapna (wyrażoną w formie tlenku 
wapnia CaO) (tab. 2).

5. Dobierzcie odpowiednią formę 
nawozów wapniowych do składu 
granulometrycznego gleby (kate-
gorii agronomicznej gleb). Gene-
ralnie gleby możemy podzielić na 
lekkie i ciężkie. Formę tlenkową 
zastosujemy na glebę ciężką, 

natomiast węglanową na glebę 
lekką. 

6. Jeżeli odczyn gleby jest bardzo 
kwaśny i wapnowanie jest określo-
ne wg oceny potrzeb wapnowania, 
jako konieczne, nie powinniśmy za-
stosować w pierwszym roku całej 
dawki wynikającej z obliczeń. Ko-
rzystnie jest podzielić na dwie czę-
ści. Lekarstwa przepisanego nam 
przez lekarza też nie stosujemy 
jednorazowo, a dzielimy na dawki. 
Potrzeba rozdzielenia dawki wapna 
pozwoli na zachowanie równowagi 
biologicznej w glebie. Wartość pH 
decyduje o tym co w glebie żyje  
i kształtuje środowisko życia rośli-
ny uprawnej.

7. Dobór terminu wysiewu wapna 
nawozowego. Zalecenia podano  
w tabeli 3.

Klasa potrzeb 
wapnowania

Grunty orne na glebach

bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie

Konieczne 3,0 3,5 4,5 6,0
Potrzebne 2,0 2,5 3,0 3,0
Wskazane 1,0 1,5 1,7 2,0
Ograniczone — — 1,0 1,0

Tabela 2. Zalecane dawki nawozów wapniowych w przeliczeniu na Cao w Mg·ha-1 (dawniej t/ha)
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Od roku 2017 propagujemy zimowe 
wapnowanie gleb, niewielka warstwa 
śniegu przed spodziewaną odwilżą za-
pobiega wywianiu wapna (W. Grzebisz 
2016). Stosowanie wapna w okresie zi-
mowym spowodowane jest m.innymi 
wykorzystaniem większej ilości czasu 
na tego rodzaju zabiegi agrotechnicz-
ne o tej porze roku (fot.2)
8. Gleba przeciwstawia się zmianom 

pH roztworu glebowego, podob-
ne procesy zachodzą w organi-
zmie człowieka, krew (osocze)  
w zdrowym ciele ma pH w 7,4, jest 
to warunek, że wszystkie procesy 
fizjologiczne będą zachodziły pra-
widłowo. Zjawisko to nazywamy 

Zespół zabiegów Rodzaj uprawki Wapnowanie

Przedsiewne
(wiosenne)

Włókowanie, bronowanie,  
kultywatorowanie Nie stosować

Pielęgnacyjne Bronowanie, redlenie, pielenie Nie stosować, wyjątkowo pogłównie  
na ziemniaki

Pożniwne Podorywka, bronowanie,  
kultywatorowanie, gruber

Najlepszy termin stosowania  
nawozów wapniowych

Przedsiewne (jesienne)
(fot.1)

Orka siewna, bronowanie,  
wałowanie Termin dopuszczalny

Przedzimowe Orka przedzimowa lub:  
bronowanie, orka

Termin dobry, pod warunkiem, 
że nie stosuje się obornika

Tabela 3. Zalecane terminy stosowania wapna nawozowego

Fot.1. Jesienne wapnowanie na terenie  
gminy Dębno w powiecie brzeskim 
(autor zdjęcia Magdalena Niemiec)

buforowością gleby. W efekcie pro-
ces odkwaszania gleby zachodzi 
w okresie kilku lat, w drugim roku 
po wapnowaniu możemy zauwa-
żyć zmiany wartości pH, szybkość 
będzie zależała od jakości granulo-
metrycznej gleby (ciężka lub lekka).

9. Zadaniem wapnowania gleby jest 
wymiana jonów kwaśnych (H+) na 
zasadowe głównie wapń (Ca2+). 
Możemy glebę porównać do gigan-
tycznego magazynu, którego półki 
wypełnione są w przeważającej 
ilości jednymi albo drugimi jonami. 
Wapnowania nie wymagają gleby, 
których magazyn (kompleks sorp-
cyjny gleby) w 65% jest wypełniony 
kationami: wapnia Ca2+, magnezu 
w 10%, potasu K+ w 5%, a tylko wo-
dorem H+ w 20%.

10. W przypadku wapna węglanowego 
należy zwrócić uwagę na parametr, 
który jest bardzo istotny, ale sprze-
dawca nie ma obowiązku go poda-
wać, tj. tzw. reaktywność. Parametr 
ten pokazuje z jaką szybkością 
wapń zawar-
ty w wapnie 
n a w o z o -
wym będzie 
r e a g o w a ł 
c h e m i c z -
nie z innymi 
związkami i 
pierwiastka-
mi zawarty-
mi w glebie. 
S z u k a j m y 
wapna wę-

glanowego o reaktywności w gra-
nicach 90% i dodatkowo bardzo 
mocno rozdrobnionego —im drob-
niejsze tym lepsze.

11. Im młodsze tym szybsze —wapie-
nie wytworzone w okresie geolo-
gicznym jury i kredy są miękkie  
i porowate, nawozy wapniowe z ta-
kich złóż cechuje szybkie i dobre 
działanie odkwaszające. Niestety 
kreda ma jedną wadę, jest droga,  
a jej cena dodatkowo rośnie, gdy 
jest granulowana.

12. Należy zawsze przed podjęciem 
decyzji o zastosowaniu różnego 
rodzaju polepszaczy glebowych 
sprawdzić pH gleby i dopiero po 
doprowadzeniu do poziomu prawi-
dłowego rozważyć stosowanie tych 
specyfików. Bardzo często odpo-
wiednie pH przywraca życie glebie 
na poziomie mikroorganizmów co 
przedkłada się na wyższe plony.

13. Od jesieni roku 2017 wdrażamy na 
terenie powiatu brzeskiego system 
wapnowania wapnem węglano-

Grażyna Hołubowicz-Kliza, „Wapnowanie gleb w Polsce” 2006r., IUNiG Puławy

Fot.2. Innowacyjne zimowe wapnowanie  
(autor zdjęcia Jarosław Kuźmiński)
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wym, pylistym o bardzo wysokiej re-
aktywności, w cenie usługi zawarty 
jest koszt wapna nawozowego wraz  
z usługą. Bliższych informacji moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 
146630183 w biurze powiatowym 
MODR w Brzesku.

14. Do wapnowania stosujemy na-
wóz wapniowy z Kopalni Wapienia 

Fot. 3. Widok na odkrywkę Kopalni Wapienia Czatkowice
 (autor zdjęcia Kopalnia Wapienia Czatkowice)

Czatkowice (fot. 3), jest to wysoko 
reaktywne wapno węglanowe do-
starczane bezpośrednio na pole 
rolnika w specjalistycznych cyster-
nach i automatycznie ładowane na 
rozrzutnik (fot. 4).

15. Innowacyjna metoda wapnowania 
gleb została opisana w publikacji 
pt. „Budowa materii organicznej 

w oparciu o innowacyjne metody 
agrotechniczne — zalecenia dla 
praktyki rolniczej”, którą można 
otrzymać w siedzibie Małopol-
skiego Ośrodka w Karniowicach 
lub w biurze powiatowym MODR 
w Brzesku ul. Okocimska 5, tel. 
146630183.

Andrzej Gmiąt

Fot.4. Załadunek automatyczny wapna nawozowego z cysterny  
do rozrzutnika, bezpośrednio na polu rolnika  

(autor zdjęcia Andrzej Gmiąt)
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Poza makroelementami to tak-
że mikroelementy są niezbędnymi 
składnikami do prawidłowego wzro-
stu i rozwoju roślin. Wbrew faktom, 
iż roślina potrzebuje ich w bardzo 
małych dawkach, choćby kilkaset 
razy mniejszych od makroskładni-
ków mogą stać się czynnikiem po-
wodującym ograniczenie plonowania 
roślin, zwłaszcza tych wrażliwych  
na niedobory. Odmienne funkcje to 
główna różnica pomiędzy makro-  
i mikroelementami. Pierwsze z nich 
to pierwiastki niezbędne, pobierane 
w relatywnie dużych dawkach, przy-
padających na różne fazy rozwoju. 
Są to: azot (N), fosfor (P), potas (K), 
siarka (S), magnez (Mg) i wapń (Ca). 
Pełnią one role fizjologiczne oraz 
budulcowe. Do mikroelementów na-
leżą m.in.: miedź (Cu), bor (B), cynk 
(Zn), mangan (Mn), molibden (Mo)  
i żelazo (Fe). Wchodzą one w skład 
enzymów, są katalizatorami reakcji 
enzymatycznych, gdzie prowadzą 
do przemian w roślinie tych składni-
ków. Nikiel, chlor i kobalt to również 
mikroelementy, ale o mniejszym zna-
czeniu. 

Pierwotnym i zarazem naturalnym 
źródłem mikroskładników w glebie 
jest skała macierzysta. Ich zawartość  
w glebach uprawnych jest dość zróżni-
cowana. Gleby, które wykształciły się 

na terenach bogatych w skały bazalto-
we charakteryzują się dużą zasobno-
ścią w żelazo, mangan, miedź i cynk 
natomiast ubogie są w bor i czasami 
w molibden. Łupki ilaste zasobne są 
w żelazo i bor, piaskowce i skały wa-
pienne mało. Te same jednak skały są 
dobrym źródłem miedzi i cynku. Poza 
pierwotnym źródłem mikroskładników 
są także wtórne źródła mikropierwiast-
ków, do których można zaliczyć: reszt-
ki pożniwne, nawozy mineralne, orga-
niczne i naturalne. 

Podstawowym źródłem mikro-
składników w gospodarstwie rolnym 
są nawozy naturalne. Rolnik w cią-
gu roku może wprowadzić do gleby  
z obornikiem 170 kg N · ha-1 zgodnie 
z zaleceniami prawnymi, co określa 
także ilość wprowadzanych mikroele-
mentów (tab.1).

Nawozy fosforowe w rolnictwie 
są jednym z najważniejszych źródeł 
mikroelementów. Są one zasobne  
w kobalt i cynk oraz w zależności 
od pochodzenia surowca bogate  
w miedź i mangan. Pierwiastki te 
spotkać można w superfosfacie pro-
stym w pierwotnej ilości, a także  
w zakwaszonych częściowo fosfory-
tach, które są zasobne w molibden. 
Na etapie produkcji, w innych nawo-
zach fosforowych, są one w głównej 
mierze usuwane. 

Przyczyny niedoboru mikroskład-
ników w glebie spowodowane są: 
nawożeniem makroelementowym, 
naturalnym brakiem mikroelementów 
wynikającym z rodzaju skały macie-
rzystej, a także unieruchomieniem 
dostępnych form pierwiastków w gle-
bie. Niedobory te powstają w warun-
kach intensywnej produkcji roślinnej, 
uprawy tych samych gatunków roślin, 
gospodarki bezinwentarzowej, sto-
sowania wysokich dawek nawozów 
fosforowych, nagłej zmiany odczynu 
gleby, erozji powierzchniowej, ograni-
czenie stosowania nawozów zawiera-
jących balast. 

Z badań gleb realizowanych przez 
Instytut Uprawy Nawożenia i Glebo-
znawstwa z pomocą stacji chemiczno-
-rolniczych, poświadczonych badania-
mi roślin okazuje się, że prawie 10% 
gleb ubogich jest w cynk oraz mangan, 
20% w molibden, 40% w miedź, a naj-
bardziej deficytowym pierwiastkiem 
jest bor i jego niedobory wynoszą oko-
ło 75% gleb. 

W aktualnych warunkach produk-
cji rolniczej znaczenie mikroskładni-
ków zwiększa się, a związane jest to 
z uzyskiwaniem coraz wyższych plo-
nów nowych odmian roślin uprawnych,  
a także wykorzystywaniem nawozów 
wieloskładnikowych, co świadczy, 
że badania w tym kierunku nabiera-
ją większego znaczenia i są istotne. 
Rolnicy bagatelizują fakt dokarmiania 
roślin mikroelementami. Stosowanie 
tych składników nie jest tak efektow-
ne oraz widoczne jak obserwujemy  
w przypadku zastosowania azotu, ale 
to tylko pozory. Niedobór czy wystę-
powanie tych pierwiastków w formach 
trudno dostępnych ma wpływ na sku-
teczne wykorzystanie azotu, fosforu, 
innych mikroskładników w tworzeniu 
biomasy przez rośliny. Mikroskładniki, 

CZY WARTO NAWOZIĆ...
MIKROSKŁADNIKAMI?

Pierwiastek Obornik bydlęcy
Obornik trzody  

chlewnej

Bor 160 115
Cynk 1310 1530
Miedź 165 160
Mangan 2630 2070
Żelazo 17 670 18 820

Tabela 1. Mikroskładniki (g · ha-1) wprowadzone do gleby  
z dawką 170 kg N · ha-1 z nawozów naturalnych
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jako aktywatory enzymów, biorą udział 
w wielu metabolicznych reakcjach, 
a także odgrywają w roślinie bardzo 
ważne funkcje fizjologiczne. 

Ze względu na wygodę, dostęp-
ność i zalety stosowania, nawozy 
mineralne stały się powszechnym 
środkiem wspomagającym produkcję 
roślinną. Dodawane do nich mikro-
elementy dobierane w zależności od 
potrzeb roślin i gleby pełnią bardzo 
istotną funkcję.

W Katedrze Chemii Rolnej i Śro-
dowiskowej Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie przeprowadzono badania, 
które zostały sfinansowane prze Gru-
pę Azoty S.A.

Ich celem była ocena wpływu mi-
kroelementów zastosowanych, jako 
dodatek do nawozów mineralnych na 
właściwości gleby po uprawie pszeni-
cy odmiany Brawura oraz rzepaku od-
miany Felix. Do badań zostały wyko-
rzystane nawozy: Saletrosan 30 light 
z dodatkiem miedzi oraz Saletrosan 
26 makro z borem i cynkiem. Między 
sobą różnią się one zawartością azo-
tu i siarki, które wynoszą odpowiednio 
dla pierwszego 30% całkowitego azo-
tu – N, z czego 17% azotu w postaci 
amonowej oraz 12% w formie saletrza-
nej, 6% stanowi zawartość siarki. Sa-
letrosan 26 makro zawiera azot w for-
mie amonowej - 19%, saletrzanej 7%. 
Siarka zawiera 13% rozpuszczalnej  
w wodzie w postaci siarczanu. 

Badania prowadzono w warunkach 
eksperymentu wazonowego na glinie 
lekkiej pylastej. Dawki składników po-
karmowych wprowadzonych do gleby 
obiektów nawożonych wynosiły 0,8 g 
N; 0,3 g P; 1,2 g K · wazon-1. Dawka 
siarki zastosowanej pod rzepak wyno-
siła 0,4 g S · wazon-1, natomiast pod 
pszenicę 0,16 g S wazon-1. Mikroele-
menty zostały zastosowane, jako do-
datek w formie soli, chelatu oraz opry-
sku w formie chelatu. 

Po przeprowadzonych analizach 
laboratoryjnych, uzyskanych wynikach 
z analiz wysnuto wnioski:

 ⇒ Nawożenie mineralne obniżyło 
wartość odczynu gleby. Najsilniej 

wpłynęły na to nawozy z dodatkiem 
mikroelementów w formie soli. 

 ⇒ Zawartość azotu ogółem po aplika-
cji nawozów mineralnych nie była 
statystycznie zróżnicowana, czyli 
wartości statystycznie nie różniły 
się między sobą. 

 ⇒ W wyniku nawożenia Saletro-
sanem 30 light zawartość siarki  
w glebie była istotnie niższa porów-
nując ją do obiektu bez nawożenia 
(kontrola). Nawożenie Saletrosa-
nem 26 makro przyczyniło się do 
istotnego wzrostu zawartości siarki 
w glebie, w porównaniu do nawo-
żenia bez udziału tego pierwiastka. 

 ⇒ Nawożenie Saletrosanme 30 light 
istotnie wpłynęło na wzrost zawar-
tości miedzi w glebie. Najwyższą 
zawartość pierwiastka odnotowa-
no w glebie obiektu nawożonego 
Saletrosanem 30 light z dodatkiem 
chelatu w formie oprysku. 

 ⇒ Nawożenie Saletrosanem 26 ma-
kro wpłynęło istotnie na obniżenie 
zawartości boru w glebie po upra-
wie rzepaku jarego. 

 ⇒ Najwyższą zawartość cynku 
stwierdzono w glebie obiektu,  
w którym nie zastosowano na-
wożenia. Nawożenie doglebowe 
spowodowało obniżenie zawar-
tości tego pierwiastka w glebie,  
a najmniej przyswajalne okazało 
się nawożenie w formie dolistnej. 

 ⇒ W glebie po uprawie pszenicy ja-
rej w wyniku zastosowania Sale-
trosanu 30 light aktywność dehy-
drogenazy obniżyła się, natomiast  
w glebie po uprawie rzepaku jarego 
najwyższą aktywność odnotowano 
w glebie nawożonej Saltrosanem 
26 mix z dodatkiem chelatów. 

Ważne jest, aby pamiętać, że  
w glebie brakuje mikropierwiastków  
i należy uwzględniać je przy nawo-

żeniu oraz aby doceniać dolistne do-
karmianie roślin mikroelementami 
uwzględniając zmiany jakie się doko-
nują w nawożeniu roślin uprawnych. 

Powinno się uwzględniać także 
cechy uprawianych aktualnie odmian. 
Ich wysoka wydajność wynika z du-
żych wymagań pokarmowych w od-
niesieniu do makro- i mikroelementów.  
W aktualnych warunkach produkcji 
rolniczej znaczenie mikroskładni-
ków zwiększa się, a związane jest to  
z uzyskiwaniem coraz wyższych plo-
nów nowych odmian roślin uprawnych, 
a także wykorzystywaniem nawozów 
wieloskładnikowych, co świadczy, 
że badania w tym kierunku nabierają 
większego znaczenia i są istotne.

mgr inż. Urszula Gala
prof. dr hab. inż. Barbara Filipek - Mazur

Źródło:
Praca magisterska „Analiza wpływu dodatku mi-
kroelementów do nawozu mineralnego na właści-
wości gleby” 
Grzebisz W. 2008. Nawożenie roślin uprawnych. 
Podstawy nawożenia. Państwowe Wyd. Rolnicze 
i Leśne, Poznań. 
Grzebisz W. 2009. Nawożenie roślin uprawnych. 
Nawozy i system nawożenia. Państwowe Wyd. 
Rolnicze i Leśne, Poznań.
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W Polsce zboża zajmują około 
73% ogólnej powierzchni zasiewów. 
Uprawia je około 90% gospodarstw 
rolnych. Intensyfikacja produkcji oraz 
daleko posunięta specjalizacja dopro-
wadziła do uproszczeń w zmianowa-
niu roślin. Największe znaczenie ma 
produkcja pszenicy. Często pszenica 
uprawiana jest po sobie, a niejedno-
krotnie w monokulturze. Co w krótkim 
okresie doprowadziło do zwiększone-
go występowania zachwaszczenia, 
szczególnie takich gatunków chwa-
stów jak: miotła zbożowa, fiołek polny, 
przytulia czepna, chaber bławatek, 
oraz rumianowatych. Uproszczenia  
w zmianowaniu spowodowały również 
nasilenie występowania w zasiewach 
zbóż (szczególnie pszenicy) chorób 
podstawy źdźbła i korzeni zwanych 
podsuszkowymi. Ponadto brak zmia-
nowania lub jego uproszczenie pro-
wadzi do szybkiego zmniejszenia pro-
dukcyjności gleby. Wskutek, między 
innymi, spadku zawartości próchnicy. 
W składzie mikroflory i mikrofauny 
glebowej zaczynają przeważać mi-
kroorganizmy szkodliwe. Następuje 
pogorszenie właściwości powietrzno-
-wodnych gleby. Stwierdzono również 
zwiększone porażenie zbóż przez 
szkodniki. 

W takiej sytuacji konieczne stało 
się przeciwdziałanie ujemnym skut-
kom uproszczeń płodozmianów meto-
dami agrotechnicznymi. Takim sposo-
bem jest uprawa międzyplonów, czyli 
roślin uprawianych między dwoma plo-
nami głównymi.
W praktyce rolniczej mamy trzy rodza-
je międzyplonów:

 → międzyplony ozime, wysiewane 
jesienią po zbiorze plonu główne-
go, zbierane lub przyorane wiosną 
roku następnego np. żyto lub mie-
szanka roślin ozimych,

 → międzyplony ścierniskowe wysie-
wane niezwłocznie po zbiorze plo-
nu głównego, użytkowane jesienią 
tego samego roku na paszę (rzepa 
ścierniskowe) lub przyoranie (gor-
czyca biała), czy też na przyoranie 
wiosną następnego roku, 

 → wsiewki – wysiew następuje wio-
sną równocześnie z plonem głów-
nym, albo wysiew wiosną w zboże 
ozime, czy też w zboże jare po jego 
wschodach. Na przykład motylko-
we drobnonasienne.
Największe znaczenie mają mię-

dzyplony ozime i ścierniskowe. Spo-
śród ścierniskowych szczególnie te 
pozostawione na okres zimowy. Chro-
nią one glebę przed erozją wodną  
i wietrzną oraz zaskorupieniem. Do-
starczają dużej ilości substancji or-
ganicznej. Stymulują mineralizację 
słomy, ograniczają zachwaszczenie  
i rozwój chorób grzybowych.

Przy doborze roślin na między-
plony należy wziąć pod uwagę takie 
czynniki, jak: rodzaj międzyplonu, jego 
przeznaczenie, termin zejścia z pola 
przedplonu, długość okresu wegetacji 
rośliny użytej do zasiewu w międzyplo-
nie, jej wymagania wodne i glebowe, 
cenę nasion, termin siewu, roślinę na-
stępczą – nie uprawiamy tych samych 
roślin w międzyplonie i następującym 
po nim plonie głównym. 

Mamy duży wybór roślin do za-
siewów w międzyplonach. Do roślin  
o małych i średnich wymaganiach gle-
bowych należą: gorczyca biała, rzod-
kiew oleista, facelia, gryka słonecznik. 
Takie rośliny jak: gorczyca biała, face-
lia słonecznik mają małe wymagania 
wodne. Natomiast rzodkiew oleista ma 
średnie i duże wymagania wodne, zaś 
gryka średnie. Zaleca się je wysiewać 
w terminie do 15 sierpnia, gorczycę 
białą można wysiewać do 15 wrze-

śnia. Słonecznik wskazane jest upra-
wiać w mieszance z peluszką, grykę 
w mieszance z łubinem. Bardzo dobre 
efekty daje zastosowanie mieszanki 
gorczycy białej z facelią. Inne zaleca-
ne rośliny to: 

 → wyka jara, ma średnie i duże wy-
magania glebowe, wodne duże, 
termin siewu do 10 VIII, 

 → wyka ozima ma małe i średnie wy-
magania glebowe, małe wodne, 
termin siewu do 10 VIII, zalecana 
do wysiewu z facelią, 

 → peluszka ma wymagania glebowe 
małe i średnie, średnie wodne, ter-
min siewu do 10 VIII,

 → łubin żółty jego wymagania glebo-
we są bardzo małe, wodne małe, 
zasiew do 10 VIII,

 → łubin wąskolistny ma średnie wy-
magania glebowe i wodne, zasiew 
do 10 VIII,

 → bobik posiada duże wymagania 
glebowe i wodne, zasiew do 10 VIII,

 → rzepak najbardziej wskazany jary, 
ma średnie i duże wymagania gle-
bowe, średnie wodne, termin siewu 
10 VIII do 15 IX. 
Rośliny takie jak wyka jara, pelusz-

ka, łubiny, bobik najlepiej wysiewać  
w mieszankach z niemotylkowymi np. 
owsem lub słonecznikiem. Można rów-
nież stosować:

 → żyto ozime, ma ono bardzo małe 
wymagania glebowe, małe wodne, 
termin siewu 10 – 30 IX,

 → owies ma małe wymagania gle-
bowe, duże wodne, wysiew owsa 
może być samodzielny lub w mie-
szankach, termin siewu 10 – 30 IX. 
Zaznaczyć należy, że korzystne 

działanie uprawy międzyplonów trwa 
w okresie 2-3 lat od ich przyorania.

Józef Kwinta
Źródło „Świat zbóż” nr 29 z 2015 roku.

Znaczenie uprawy 
międzyplonów w produkcji zbóż
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Drzewa i krzewy owocowe,  
w przeciwieństwie do roślin rolniczych, 
latami rosną na tym samym miejscu.  
W związku z tym gleba zostaje przez 
nie jednostronnie wyczerpana ze 
składników pokarmowych. Zatem do-
brze uprawiona i starannie przygoto-
wana gleba, decyduje o powodzeniu 
uprawy.

Stanowisko pod nasadzenia naj-
lepiej przygotować już dwa lata przed 
planowanym sadzeniem drzewek/
krzewów, a przynajmniej rok wcze-
śniej, aby mieć czas na uregulowanie 
kwasowości (odczynu) gleby, wzboga-
cenia jej w składniki pokarmowe oraz 
odchwaszczenie gleby. Choć wszyscy 
sadownicy o tym wiedzą, to sprawę tę 
często lekceważą, a później brakuje 
już czasu, aby glebę doprowadzić do 
właściwego stanu. Pamiętajmy pozby-
cie się chwastów przed sadzeniem jest 
dużo łatwiejsze do wykonania niż wte-
dy, gdy na polu rosną już drzewka. Do-
tyczy to głównie, trudnych do zwalcze-
nia, wieloletnich chwastów trwałych. 
Jednym z nich jest perz, który należy 
do najbardziej uciążliwych chwastów. 
Z chwastami jednorocznymi można 
sobie łatwo poradzić. Pozostawione  
w drugiej połowie lata, mogą nawet 
spełniać pożyteczną rolę, ponieważ 
zabezpieczają system korzeniowy 
przed przemarznięciem w okresie zimy 
oraz wpływają na lepsze przezimowa-
nie drzewek. Błędy popełnione w przy-
gotowaniu gleby pod sad będą miały 
wpływ na efekty produkcyjne przez 
cały okres użytkowania plantacji. Do-

bre przygotowanie gleby odgrywa więc 
zasadniczą rolę w zaopatrzeniu drzew 
w składniki pokarmowe, zwłaszcza  
w pierwszych latach po posadzeniu 
oraz ułatwia pielęgnację roślin w mło-
dym sadzie.

Przygotowując glebę pod sad 
należy dostarczyć jej odpowiednią 
ilość potrzebnych składników pokar-
mowych. Nie powinniśmy tego robić  
w ciemno, bo może okazać się, że tzw. 
nawożenie orientacyjne będzie mało 
efektywne lub nawet szkodliwe. Przy 
małych dawkach nawozów plony będą 
niskie i kiepskiej jakości. Natomiast 
zbyt duże dawki mogą zanieczyszczać 
środowisko. Dlatego z odpowiednim 
wyprzedzeniem trzeba pobrać glebę 
do analizy chemicznej, aby zbadać 
jej zasobność w składniki pokarmowe 
i określić w jakim stopniu składniki te 
mogą pokryć potrzeby pokarmowe ro-
ślin. Dopiero na tej podstawie ustala-
my wielkość dawek nawozowych pod 
planowane nasadzenia. Badanie takie 
powinno powtarzać się co 3-4 lata, 
aby wiedzieć jaka jest aktualna za-
sobność gleby w składniki nawozowe  
i znać jej odczyn. Koszty nie są duże,  
a za dodatkową opłatą można otrzy-
mać zalecenia nawozowe pod kon-
kretną uprawę. Na podstawie wyników 
analiz, również sami możemy określić 
potrzeby nawozowe, ale lepiej jeśli zro-
bią to specjaliści.

Standardowe badanie gleby doty-
czy sprawdzenia odczynu, czyli kwa-
sowości i zawartości podstawowych 
makroelementów (fosforu, potasu  

i magnezu). Przypomnę, że odczyn 
gleby jest to stężenie jonów wodoro-
wych w glebie, a dokładnie w roztwo-
rze glebowym. Im jest ich więcej, tym 
odczyn jest niższy, czyli gleba jest bar-
dziej kwaśna. Odczyn gleby oznacza 
się wskaźnikiem pH, na podstawie, 
którego określa się potrzebę wap-
nowania. Natomiast informacje o za-
wartości poszczególnych składników 
pokarmowych pozwalają ustalić klasę 
zasobności (bardzo niska, niska, śred-
nia, wysoka, bardzo wysoka) i ustalić 
dawkę nawozu. Ważna jest tutaj ka-
tegoria agronomiczna gleby (bardzo 
lekka, lekka, średnia, ciężka), która de-
cyduje o dawkach nawozów i wapnia. 
Ponieważ taka sama zawartość dane-
go składnika gleby lekkiej jest inaczej 
przyswajalna niż ze średniej lub cięż-
kiej. Na glebach średnich i ciężkich 
stosujemy wyższe dawki nawozów 
mineralnych, ponieważ gleby te mają 
wyższą pojemność sorpcyjną i niebez-
pieczeństwo wypłukiwania składników 
do głębszych warstw jest mniejsze niż 
na glebach lekkich. 

W  pierwszej  kolejności  po-
winna  być wykonana regulacja 
odczynu, zwłaszcza na glebach 
lekkich, ponieważ  kwasowość  
gleby w głównej mierze decydu-
je o jej żyzności. Poza tym gleba  
o niskim pH (4-4,5) negatywnie wpły-
wa na rozwój i wzrost roślin. Źle pobie-
rany jest azot, fosfor, potas, wapń, ma-
gnez, siarka i molibden, i ujawnia się 
toksyczne działanie glinu i manganu. 
Gdy pH jest za wysokie (powyżej 7,0), 

Jak dobrze 
przygotować glebę pod sad?
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występują problemy z pobieraniem że-
laza, miedzi, boru i cynku. Większość 
gatunków sadowniczych wymaga gleb 
o odczynie lekko kwaśnym do lekko 
zasadowego, o pH w przedziale od 6,2 
do 6,7, za wyjątkiem borówki wysokiej, 
która lubi gleby kwaśne. 

Próbka gleby do analizy powin-
na być reprezentatywna dla danej 
powierzchni, czyli musi powstać 
jedna wspólna próbka utworzona  
z kilkunastu (15-25) pierwotnych (po-
jedynczych) próbek. Od dokładnego 
pobrania próbek zależeć będą póź-
niejsze zalecenia nawozowe. Jedna 
zbiorcza próbka powinna reprezen-
tować obszar w miarę jednolity pod 
względem typu i rodzaju gleby oraz 
ukształtowania terenu. Powierzchnia 
gruntu przypadająca na próbkę ogól-
ną nie powinna być większa niż 4 ha. 
Natomiast minimalnej powierzchni,  
z której pobiera się próbkę nie określa 
się. Na mniejszych powierzchniach 
próbki pobieramy na każdym polu 
oddzielnie. Pobieranie próbek można 
zlecić Okręgowej Stacji Chemiczno-
-Rolniczej lub wykonać samodzielnie. 
Dobrze jest jak pobór prób odbywa 
się w obecności osoby znającej pola, 
ponieważ może ona wskazać miejsca, 
gdzie gleba jest słabsza. Jeśli więc 
poszczególne powierzchnie pola wy-
kazują dużą zmienność glebową, to 
z nich należy pobrać osobne próbki 
mieszane. Trzeba też zwracać uwa-
gę na ukształtowanie terenu. Nawet 
przy niewielkim spadku terenu gle-
ba jest żyźniejsza u jego podstawy 
niż w częściach wyżej położonych.  
W takim przypadku pobieramy 3 osob-
ne próbki. Jedną z dołu, następną  
z części środkowej skłonu, a trze-
cią ze szczytu pola. Podobne zasa-
dy obowiązują przy pobieraniu prób  
z terenu pagórkowatego. Tutaj rów-
nież sporządzamy oddzielne próby 
z zagłębienia, skłonu i wierzchołka. 
Próbek nie należy pobierać na obrze-
żach pola (5 m), w miejscach po sto-
gach i kopcach, w rowach, bruzdach, 
kretowiskach. Należy także pomijać 
miejsca piaskowe, żwirowe, uwro-

cia, zagłębienia terenu oraz miejsca  
w pobliżu dróg i zabudowań. W razie 
potrzeby dla tych miejsc powinniśmy 
wykonać oddzielne badania. Termin 
pobrania próbek nie ma większego 
znaczenia. Próbki pobierać można 
przez cały rok, jeżeli pozwalają na 
to warunki klimatyczne, ale najko-
rzystniejszym okresem jest wczesna 
wiosna, późne lato albo jesień, przed 
nawożeniem pod planowaną uprawę. 
Niewskazane jest również pobieranie 
próbek z pól świeżo wapnowanych 
oraz po silnych opadach i długotrwałej 
suszy. 

Pod założenie sadu lub plantacji 
krzewów owocowych konieczne jest 
pobranie próbek z dwóch poziomów - 
z warstwy ornej (0-20 cm) i podornej 
(20-40 cm). Podczas poboru próbek 
poruszamy się po przekątnej pola lub 
chodzimy zygzakiem. Próbki najle-
piej pobierać laską Egnera Riehma. 
Zamiast laski można użyć szpadla. 
Może to być również świder glebowy 
albo metalowa rurka z bocznym wy-
cięciem ułatwiającym wyjmowanie 
gleby. Aby pobrać próbki z warstwy 
podornej, trzeba wykopać szpadlem 
niewielki dołek o głębokości 20 cm,  
a następnie z jego dna pobierać glebę 
laską Egnera. Laskę wbijamy piono-
wo do oporu (poprzeczka), na głębo-
kość 20 cm, następnie przekręcamy,  
a zawartą wewnątrz glebę wydłubuje-
my do dwóch różniących się naczyń 
lub wiaderek. Pojemniki muszą być 
oznaczone, aby zapobiec ewentual-
nym pomyłkom przy opróżnianiu laski  
z gleby pochodzącej z różnych warstw. 
W przypadku braku laski glebowej po-
bieranie próbek można wykonać za 
pomocą szpadla. Po wykopaniu doł-
ku, należy odkroić z głębokości do 20  
i 20-40 cm pionowy płat gleby grubości 
1-2 cm, oddzielnie dla każdej warstwy. 
Jednak wybieranie ziemi szpadlem za-
biera więcej czasu i w przypadku dużej 
ilości próbek jest to uciążliwe. Po do-
kładnym wymieszaniu pobranej gleby – 
osobno z każdej warstwy, wsypuje się 
ją do pudełek lub woreczków po około  
0,5 kg. Próbkę przeznaczoną do anali-

zy należy dokładnie oznakować poda-
jąc swoje dane, numer próby i nazwę 
działki, a napisy zabezpieczyć przed 
wilgocią. Najlepiej wodoodpornym 
markerem na plastikowej etykiecie 
umieszczonej na zewnątrz opakowa-
nia. Tak przygotowane próbki należy 
dostarczyć do laboratorium w czasie 
nie dłuższym niż 2-3 dni od pobrania. 
Jeśli dostarczona będzie później, to 
powinniśmy ją wysuszyć, aby ziemia w 
opakowaniu nie zapleśniała.

Pobierając próbki gleby do analizy 
warto pamiętać, ze sposób ich pobie-
rania jest bardzo ważny. Jeśli próbka 
nie reprezentuje należycie obszaru, 
z którego została pobrana, to daje 
nieprawdziwy wynik. Dlatego, aby  
z analiz można było wyciągnąć wła-
ściwe wnioski, to próbki muszą być 
prawidłowo pobrane. Wtedy informa-
cja o zasobności gleby w podstawo-
we składniki będzie wiarygodna, co 
pozwoli ustalić optymalną wielkość 
dawki nawozów mineralnych oraz 
wapna i uniknąć niespodzianek zwią-
zanych z przenawożeniem uprawy, 
co prowadzi do nadmiernego groma-
dzenia się składników mineralnych  
w roślinach. Dodatkowo zaoszczę-
dzimy na nawozach, bo zakupimy po-
trzebną ich ilość. Warto także pamię-
tać, że w przypadku fosforu i potasu 
dawki nawozu mają nie tylko zaspo-
koić potrzeby pokarmowe roślin, ale 
także wyrównać poziom zasobności 
gleby w te składniki. Oznacza to, że 
na polach o niskiej i bardzo niskiej 
zawartości fosforu i potasu zaleca 
się stosowanie większych ilości tych 
składników o około 50% od ich pobra-
nia. Natomiast w warunkach wysokiej, 
a zwłaszcza bardzo wysokiej zawar-
tości P i K dawki nawozów można 
zmniejszyć o około 50% w stosunku 
do pobrania. Do nawożenia lepiej sto-
sować nawozy wieloskładnikowe niż 
jednoskładnikowe, ponieważ zawiera-
ją zbilansowaną zawartość poszcze-
gólnych składników. 

Badanie gleb prowadzone przez 
Stacje Chemiczno-Rolnicze jest od-
płatne. Opłata za 1 próbkę z jednego 
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poziomu wynosi 13,12 zł, z dwóch 
poziomów 13,2 x 2. Dodatkowo za 
zalecenie nawozowe trzeba zapłacić 
18,75 zł. Jak już wspomniałem w ba-
danej próbce określa się odczyn (pH) 
oraz zasobność w makroelementy 
(P2O5, K2O, Mg). Można również wy-
konać badanie na zawartość mikro-
elementów, tj. miedzi (Cu), cynku (Zn), 
manganu (Mn), żelaza (Fe) za jedyne 
34,99 zł od próbki. Jeśli jeszcze chce-
my określić zawartość boru (Br), to 
koszt analizy 1 próbki wyniesie 52,48 
zł. W sprawie zlecenia badań należy 
się skontaktować z Okręgową Sta-
cją Chemiczno-Rolniczą (OSChR) 
w Krakowie, ul. Kołowa 3 (boczna ul. 
J. Lea 120), 30-134 Kraków, telefon: 
(12) 637-53-33, 637-55-17, fax. (12) 
637-04-61. 

Właściwe przygotowanie gleby 
pod nasadzenia wymaga nie tylko 
wapnowania i nawożenia fosforowo-
-potasowego, ale również wzbogace-
nia jej w substancję organiczną. War-
to zastosować nawozy organiczne na 
przyoranie lub obornik, które polep-
szają strukturę gleby oraz jej właści-
wości fizyko-chemiczne, a także bio-
logiczne. Trzeba pamiętać, że drzewa 
owocowe na podkładkach karłowych  
i półkarłowych mają większe wyma-
gania w stosunku do gleby niż na 
podkładkach silnie rosnących, sa-
dzonych w dużych odległościach od 
siebie. Wymagają lepszych gleb, bar-
dziej zasobnych w składniki pokarmo-
we i wodę oraz są bardziej wrażliwe 
na konkurencję chwastów niż drzewa 
silnie rosnące. Jeśli przyjmiemy śred-
ni okres użytkowania sadu/plantacji 
na 15 lat, to sadownikowi nie trzeba 
tłumaczyć, jak duże znaczenie odgry-
wa okres przed posadzeniem sadu 
czy plantacji krzewów. Wierzchnia 
warstwa gleby (20-30 cm) powinna 
mieć strukturę gruzełkowatą. Popra-
wienie struktury gleby może nastąpić 
tylko przed założeniem sadu, gdy 
na polu nie ma jeszcze drzewek. Po 
posadzeniu drzew głębokie spulch-
nienie gleby praktycznie nie jest 
możliwe. Podobnie jest z dostarcze-

niem w obręb systemu korzeniowego 
składników wolno przemieszczają-
cych się, czyli fosforu i potasu. Jeśli 
ziemia jest zbyt zgęszczona, to pole 
należy głęboszować. Głębosz kru-
szy podeszwę płużną nie wydoby-
wając ziemi z głębszych warstw na 
wierzch. Po głęboszowaniu wysiewa 
się tzw. mieszankę melioracyjną, któ-
ra szybko i głęboko przerasta glebę. 
Sprawdzonymi roślinami w mieszan-
ce są lędźwian, peluszka, wyka ozi-
ma, koniczyna egipska, koniczyna 
szkarłatna (inkarnatka), słonecznik, 
gryka, facelia i inne. Udział koniczy-
ny nie powinien przekraczać 20-30%. 
Po wysiewie nasion glebę wałujemy, 
aby polepszyć i przyśpieszyć wscho-
dy roślin. Po wyrośnięciu roślin (3-4 
miesiące) pole zaorujemy, po uprzed-
nim rozdrobnieniu roślin broną tale-
rzową albo po ich zwałowaniu. Aby 
zabieg ten w zadawalającym stopniu 
poprawił strukturę gleby, to siew ro-
ślin na przyoranie należy powtórzyć 
2-3 razy. Dlatego pole pod sad na-
leży przygotowywać co najmniej rok 
przed sadzeniem roślin, aby zdążyć z 
pełnym zestawem prac uprawowych.  
Z tego powodu w roku poprzedzają-
cym sadzenie drzewek z pola prze-
znaczonego pod sad nie zbiera się 
plonu. Żeby jednak nie wyłączać pola 
z uprawy, to dobrym rozwiązaniem 
jest zakładanie sadu po przedplonach 
wcześnie schodzących z pola, np. po 
zbożach i rzepaku. Wtedy wystarczy 
czasu na odchwaszczenie pola, za-
stosowanie nawozów organicznych 
albo obornika, wapnowanie i nawo-
żenie mineralne. Należy pamiętać, że 
nie powinno się jednocześnie wysie-
wać nawozów wapniowych z fosfo-
rowymi oraz przeprowadzać wapno-
wania ze stosowaniem obornika. Na 
gleby lekkie stosujemy wapno wolno-
działające w formie węglanowej, a na 
gleby cięższe używamy wapna szyb-
ko działającego, a więc tlenkowego 
(wapno palone) i wodorotlenkowego 
(wapno gaszone). Nawozy zielone  
i obornik należy przyorać głęboko, 
głębiej niż w uprawie roślin rolniczych, 

nawet do 40 cm i głębiej. Obornik 
przyorujemy zaraz po rozrzuceniu na 
polu, aby ograniczyć straty azotu. Na 
hektar można zastosować do 35 ton 
obornika, aby nie przekroczyć 170 
kg azotu pochodzących z nawozów 
naturalnych, do czego obliguje nas 
ustawa o nawozach i nawożeniu. 

Aby stwierdzić czy dane pole na-
daje się pod sad, to samo badanie 
próbek i dostarczenie do gleby od-
powiedniej ilości składników nawo-
zowych nie wystarcza. W przypadku 
roślin sadowniczych, a zwłaszcza 
drzew owocowych, oprócz żyzności 
gleby, bardzo ważne są właściwości 
podglebia. Dlatego trzeba wykonać 
kilka głębszych odkrywek w celu zba-
dania profilu glebowego. Nie zalecam 
ręcznego kopania dołów, gdyż to za-
jęcie bardzo męczące. Do tego za-
miast łopaty można użyć świdra gle-
bowego. Gleby, które mają bardziej 
jednolite zabarwienie w całym profilu, 
są bardziej odpowiednie dla głęboko 
wrastających korzeni od gleb, w któ-
rych następuje gwałtowna zmiana 
zabarwienia składu mechanicznego. 
Poza tym gleba powinna być prze-
puszczalna, bez warstw zagęszcza-
jących (rudawiec, iły) uniemożliwiają-
cych przerastanie korzeni w głębsze 
warstwy gleby. 

Powinniśmy również zbadać po-
ziom zalegania wody gruntowej. Przy 
uprawie drzew karłowych woda może 
sięgać do 1 metra poniżej powierzch-
ni gruntu, a dla krzewów do około  
70 cm. Z kolei dla drzew na podkład-
kach silnie rosnących woda gruntowa 
dopuszczalna jest do poziomu poniżej 
jednego metra. Przykładowo jabłonie 
i grusze szczepione na silnie rosną-
cych podkładkach nie tolerują wody 
na poziomie wyższym niż 1,5-1,8 m. 
poniżej powierzchni gleby. Podobne 
wymagania mają orzech włoski i lesz-
czyna. Na glebach zbyt wilgotnych, co 
prawdopodobnie związane jest z wy-
sokim zaleganiem wody drzewa źle 
rosną, a nawet mogą zamierać. 

Józef Rusnak
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W dniu 30 marca br. w Instytucie 
Ogrodnictwa (IO) w Skierniewicach 
odbyła się Ogólnopolska konferencja 
sadownicza pn. „Rośliny jagodowe 
2017” Nauka-Praktyce. Po otwarciu 
konferencji przez Dyrektor Instytu-
tu prof. dr hab. Małgorzatę Korbin  
i powitaniu uczestników odbyły się 
krótkie (20 minutowe) wystąpie-
nia pracowników z różnych ośrod-
ków naukowych, głównie Instytutu 
Ogrodnictwa. Program konferencji 
był dosyć szeroki i obejmował oprócz 
zagadnień związanych z uprawą 
podstawowych gatunków roślin ja-
godowych, tj. porzeczki, maliny, tru-
skawki, także innych mniej znanych 
gatunków krzewów jagodowych, mn. 
świdośliwy, jagody kamczackiej i ro-
kitnika. W programie były również re-
feraty dotyczące ekonomiki produkcji 
oraz rynku materiału szkółkarskiego  
i owoców wygłoszone przez zapro-
szonych ekspertów-producentów. Te-
matami konferencji były także aktual-
ności w ochronie jagodników przed 
chorobami, szkodnikami, chwastami 
oraz ochrona prawna odmian roślin. 
Jak zwykle imprezie towarzyszyło 
wiele stoisk wystawienniczych ofe-
rujących producentom roślin jagodo-
wych nowoczesne środki i sprzęt do 
produkcji.

Wykłady rozpoczęły się od wy-
stąpienia dr Bożeny Noseckiej z IE-
RiGŻ – PIB, Warszawa. Prelegentka 
przedstawiła sytuację roślin jagodo-
wych na rynku. Od wielu lat jeste-
śmy niekwestionowanym potentatem  
w produkcji i eksporcie owoców oraz 
przetworów roślin jagodowych. 

W produkcji porzeczek, malin  
i borówki wysokiej zajmujemy 1 miej-
sce w Unii Europejskiej (UE) i drugie 
w świecie. W przypadku truskawek 

W Skierniewicach 
o roślinach jagodowych

odpowiednio 2 i 6 miejsce, a agrestu 
1 i 3. Borówek w świecie tradycyj-
nie najwięcej produkują USA (55%)  
i Kanada (28,4%). W produkcji truska-
wek przodują Chiny z 38% udziałem  
w rynku światowym, udział Polski to 
2,3%. Jeśli chodzi o strukturę zbio-
rów roślin jagodowych w Polsce, to 
nadal dominują truskawki. W latach 
2014-16 udział tych owoców wyno-
sił 36,8% w łącznej produkcji owo-
ców jagodowych. Udział porzeczek 
czarnych spadł z 27,2 do 22,6%. 
Natomiast udział malin wzrósł z 15,9 
do 20,1%, a borówek z 1,7 do 2,5%.  
Z zaprezentowanych danych wyni-
ka, że owoce jagodowe kierowane 
są głównie do przetwórstwa (do pro-
dukcji mrożonek i zagęszczonych 
soków), a następnie na eksport. 
Udział spożycia bezpośredniego jest 
największy w przypadku truskawek 
i malin (ok. 30%) i borówek (ponad 
80%), a najmniejszy w podaży porze-
czek i agrestu (7-8%). Co się tyczy 
eksportu owoców świeżych, to ma on 
niewielkie znaczenie w podaży ryn-
kowej owoców jagodowych. 

Dla producentów nie to jest waż-
ne ile produkujemy owoców jagodo-
wych i które mamy miejsce w świe-
cie, ale przede wszystkim jaka jest 
opłacalność produkcji tych owoców 
oraz łatwość ich sprzedaży. Według 
prelegentki o opłacalności produkcji 
owoców jagodowych decydują głów-
nie ceny uzyskiwane za sprzedawa-
ne owoce. W ich kształtowaniu decy-
dujące znaczenie ma przetwórstwo. 
Producent ma wpływ jedynie na 
koszty produkcji, które zależą głów-
nie od przyjętej technologii produk-
cji, a także od kierunków sprzedaży. 
Producenci muszą zdawać sobie 
sprawę z tego, że to nie oni decydują 

o cenach, a dyktuje je rynek. Zależą 
one przede wszystkim od popytu na 
przetwory na rynkach zagranicznych. 
Z kolei popyt uzależniony jest od po-
ziomu zapasów na początku sezonu 
oraz wysokości zbiorów w kraju i za 
granicą. Niedobory surowca na ryn-
ku światowym powodują wzrost cen, 
a duże zapasy ich spadek. Tak więc 
przy przewadze podaży nad popy-
tem ceny eksportowe będą spadać  
i na odwrót, co przełoży się na opła-
calność produkcji. W ostatnich latach 
(od 2010 r.) zwiększyły się tylko ceny 
eksportowe malin i ich przetworów  
i w ślad za nimi ceny skupu. Odnoto-
wano również wzrost popytu na mro-
żonki porzeczek czerwonych, co za-
decydowało o najwyższej w ostatnich 
dziesięciu latach cenie skupu tych 
owoców. Natomiast najniższe były 
ceny skupu agrestu, ponieważ na ryn-
ku światowym spadło zapotrzebowa-
nie na mrożonki tych owoców. Widać 
tu wyraźnie zbieżność cen eksporto-
wych z cenami skupu. Najtrudniejsza 
sytuacja jest w porzeczce czarnej.  
W jej przypadku występują stosunko-
wo długie okresy braku opłacalności, 
co wymusza okresowe zmniejszenia 
powierzchni upraw. Wahania cen  
w poszczególnych latach są bardzo 
duże, sięgają nawet powyżej 100%,  
i nie należy w najbliższym czasie 
spodziewać się zdecydowanej po-
prawy opłacalności produkcji, która 
w 2016 roku wyniosła zaledwie 37%. 
Dla porównania opłacalność produk-
cji truskawek była na poziomie 105%, 
malin 160%, a porzeczek czerwonych 
aż 182%. Ograniczenie zmienności 
cen (główny problem wszystkich ro-
ślin jagodowych) i dostosowanie pro-
dukcji do zapotrzebowania rynku nie 
będzie możliwe bez ścisłej współpra-
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cy przetwórców z producentami. Do 
poprawy opłacalności produkcji owo-
ców jagodowych może przyczynić 
się głównie zwiększenie wydajności 
upraw i poprawa jakości owoców. Sy-
tuację dochodową plantatorów mo-
głoby polepszyć także zwiększenie  
w podaży rynkowej świeżych owo-
ców do bezpośredniego spożycia.

Z kolei import owoców jagodo-
wych nie ma większego znaczenia na 
uzyskiwane ceny. Są importowane 
głównie świeże truskawki w okresie 
posezonowym.

W związku z niskimi cenami po-
rzeczki czarnej, agrestu i aronii, pro-
ducenci są zainteresowani nowymi, 
perspektywicznymi gatunkami, któ-
re przyczynią się do dywersyfikacji 
upraw i wzrostu opłacalności produk-
cji roślin jagodowych. Do takich ga-
tunków w naszym kraju należą m.in. 
dereń jadalny, mini kiwi, róża owoco-
wa, pigwowiec japoński, bez czarny 
i inne. Szanse i możliwości uprawy 
tych gatunków przedstawił dr hab. 
Stanisław Pluta, prof. IO. Jeszcze kil-
kanaście lat temu takim nowym ga-
tunkiem sadowniczym w Polsce była 
borówka amerykańska. Obecnie ten 
asortyment roślin znacznie posze-
rzył się. Prelegent omówił trzy z nich 
tj. świdośliwę, suchodrzew jadalny 
(jagoda kamczacka) oraz rokitnik 
zwyczajny. Owoce ich nadają się za-
równo do bezpośredniego spożycia 
(jagoda kamczacka, świdośliwa), jak 
również są poszukiwane przez prze-
mysł. 

Świdośliwa jest mało znaną ro-
śliną sadowniczą w Polsce i Europie. 
Gatunek ten dobrze zaadaptował się 
w naszych warunkach klimatyczno-
-glebowych i ma duże szanse i moż-
liwości wprowadzenia do uprawy, jako 
dobra alternatywa dla tradycyjnych 
krzewów jagodowych. Jest bardzo 
podobna do borówki amerykańskiej, 
ale należy do zupełnie innej rodziny. 
Ma dużo mniejsze wymagania niż bo-
rówka. Może rosnąć w szerokim za-
kresie kwasowości, nawet na glebach  

o pH 7. Krzewy owocują już w 3-4 roku 
po posadzeniu. Charakteryzują się wy-
soką odpornością na choroby i szkod-
niki i są bardzo mrozoodporne. Kwitną 
w pierwszej połowie maja. Roślina ta 
doskonale nadaje się do mechanicz-
nego zbioru, bo ma elastyczne pędy  
i skuteczność zbioru sięga nawet 
100%. Do zbioru owoców można wyko-
rzystać kombajny stosowane do zbioru 
porzeczek i agrestu. Owoce ciemno-
granatowe (0,5-0,8 g) o wyglądzie ma-
lutkiego jabłka, dojrzewają pod koniec 
czerwca i z początkiem lipca. Mają 
szerokie zastosowanie w przetwór-
stwie i zamrażalnictwie, ale również 
są świetne do bezpośredniego spo-
życia. Posiadają bardzo duże właści-
wości zdrowotne. Obniżają ciśnienie, 
regulują pracę serca i działają, jako 
przeciwutleniacze. Zawierają bardzo 
dużo cukrów, antocyjanów, związków 
mineralnych oraz witamin z grupy A, B 
i C. Niestety owoce są chętnie zjadane 
przez ptaki i krzewy trzeba osłaniać, 
np. siatką lub stosować urządzenia od-
straszające. W Instytucie Ogrodnictwa 
od ponad 10 lat prowadzone są bada-
nia nad oceną odmian kanadyjskich  
i rodzimych klonów selekcyjnych w celu 
wdrożenia ich do towarowej produkcji. 
Taka uprawa będzie możliwa, jeśli po-
tencjalni producenci będą mogli na-
bywać zdrowy materiał do zakładania 
plantacji. W Polsce są już laboratoria 
kultur tkankowych (in vitro), w których 
rozmnaża się odmiany kanadyjskie 
(Northline, Martin, Nelson, Honey-
wood, Pembina, Smokey, Thiessen, 
Succcess). Rośliny te sprzedawane 
są w doniczkach, jako dobrze ukorze-
nione sadzonki. 

Gatunkiem mało wymagającym 
i łatwym w uprawie jest sucho-
drzew jadalny, nazywany jago-
dą kamczacką. W przeciwieństwie 
go świdośliwy łatwo rozmnaża się 
wegetatywnie. Na rynku jest szeroki 
asortyment odmian polskich i zagra-
nicznych (kanadyjskich i rosyjskich), 
które łatwo można kupić i to napędza 
koniunkturę. Dynamiczny wzrost na-
sadzeń nastąpił w latach 2013-2015, 

trochę mniejszy w 2016 roku. Jednak 
nadal obserwuje się duże zaintere-
sowanie uprawą tej rośliny. Kwiaty 
są obupłciowe, samopylne, ale mogą 
być również zapylane przez owady  
i wiatr. Najczęściej zapylają je trzmie-
le, rzadziej pszczoły. Mimo, że to ro-
ślina dwupłciowa, ale w praktyce jest 
obcopylna, ponieważ słabo zapyla 
się własnym pyłkiem. Dlatego dla 
zapewnienia zapylenia krzyżowego, 
a tym samym zagwarantowania wy-
sokich plonów i dobrej jakości owo-
ców wymaga zapylacza. Na plantacji 
należy wysadzać przynajmniej 2-3 
odmiany zapylające się wzajemnie, 
które kwitną w podobnym termi-
nie lub posadzić odmianę zapylacz 
w proporcji 2 do 3 rzędów odmiany 
podstawowej na 1 rząd zapylacza. 
Zapylacz też jest odmianą produkcyj-
ną. Z względu na organizację zbioru 
przy użyciu kombajnu nie poleca się 
mieszać odmian w rzędach. Odmia-
ny zapylające się sadzi się w sąsied-
nich rzędach lub w blokach po kilka 
rzędów. Schematów rozmieszczenia 
odmian można byłoby przytoczyć 
więcej. Przy ich kombinacji trzeba 
pamiętać, żeby zapewnić odmianom 
dostatek obcego pyłku. Suchodrzew 
nie wymaga ochrony przed choroba-
mi i szkodnikami, gdyż ich nie ma. 
Dlatego można go polecić do uprawy 
ekologicznej. Podobnie jak w przy-
padku świdośliwy problemy stwa-
rzają ptaki (szpaki, kwiczoły, dudki), 
które żywią się owocami. Owoce 
dojrzewają najwcześniej w sezonie, 
już od połowy maja do początku 
czerwca i są pierwszymi krajowymi 
owocami deserowymi z pola. Zawie-
rają całą gamę bioaktywnych związ-
ków, minerałów i witamin korzystnie 
wpływających na zdrowie człowieka.  
W związku z tym suchodrzew może 
być wykorzystywany nie tylko, jako 
roślina profilaktyczna, ale również, 
jako lecznicza.

Wartościowym gatunkiem wśród 
roślin sadowniczych ze względu na 
właściwości odżywcze i zdrowotne 
jest też rokitnik zwyczajny, ina-
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czej oblepicha. W Polsce ma szan-
sę rozwoju i jego towarowa uprawa 
może być dochodowa. Ma bardzo 
małe wymagania glebowe, preferu-
je gleby lekkie o odczynie alkalicz-
nym (pH 5,1-7,8). Krzewy są w pełni 
mrozoodporne, a kwiatom nie szko-
dzą wiosenne przymrozki (kwitnie w 
kwietniu). Owoce, w zależności od 
odmiany dojrzewają od połowy sierp-
nia do października. Zbioru owoców 
jeszcze nie zmechanizowano i to sta-
nowi główną przeszkodę w rozwoju 
tej uprawy. W Polsce jest tylko kilka 
plantacji produkcyjnych rokitnika. 
Największa z nich (40 ha) znajduje 
się w okolicy Sokółki, w wojewódz-
twie podlaskim. Na plantacjach pro-
dukcyjnych średnie polony wynoszą 
8-10 ton, a mogą sięgać nawet 30 ton 
z 1 hektara. Należy zaznaczyć, że 
plony te uzyskuje się co drugi rok, ze 
względu na stosowaną technologię 
zbioru. Po dojrzeniu ścina się pędy 
z owocami. Następnie mrozi się je  
w tunelach chłodniczych w tempe-
raturze minus 20-25°C. Zamrożo-
ne owoce łatwo można oddzielić od 
pędów przez otrząsanie. Zatem fak-
tyczny plon wynosi 4-5 tony/rok/ha. 
Owoce są gęsto rozmieszczone wo-
kół pędów i mogą utrzymywać się na 
roślinie aż do wiosny. Odznaczają się 
wysoką zawartością tłuszczów, kwa-
sów organicznych oraz witamin: C, E, 
F, K, P i z grupy B (B1, B2). Należy 
dodać, że oleje uzyskuje się zarówno 
z miąższu, jak i nasion owoców ro-
kitnika. 

Zakładając plantację należy 
pamiętać, że rokitnik jest rośliną 
dwupienną, a więc kwiaty męskie  
i żeńskie występują na oddzielnych 
roślinach, stąd wymaga zapylaczy. 
Kwiaty męskie (zapylacze) są licz-
niejsze niż żeńskie – żeńskie wystę-
pują pojedynczo, męskie w pęczkach 
od 2 do 5. Owoce zawiązują się tylko 
na roślinach żeńskich. Odróżnienie 
roślin żeńskich od męskich jest moż-
liwe dopiero wtedy, gdy uformują się 
pąki kwiatowe, czyli w wieku trzech, 
czterech lat. Pąki męskie są większe 

od żeńskich i zebrane są w postaci 
szyszek. Natomiast żeńskie kształ-
tem przypominają serce. Osobni-
ki męskie powinny stanowić około 
7-8% roślin na plantacji. Roślina jest 
wiatropylna, a więc męskie rośliny 
powinno wysadzać się w pierwszym 
rzędzie od strony najczęściej wieją-
cych wiatrów, a następnie w co trze-
cim rzędzie co 6 lub 7 roślinę jako za-
pylacz. W praktyce udział zapylaczy 
może stanowić 4-5%, co przełoży się 
na dodatkowe kilkaset kilogramów 
owoców więcej z hektara. 

Najlepszym materiałem szkół-
karskim do zakładania plantacji są 
dwuletnie krzewy. Należy je sadzić 
w rozstawie 4,0 x 2,0 m (1250 szt./
ha). Nasadzenia można zagęścić do 
4,0 x 1,5 m przy uprawie odmian sła-
bo rosnących. Stosowanym terminem 
sadzenia jest jesień lub wczesna wio-
sna. Odmiany polecane do uprawy  
w naszym kraju to głównie wyhodo-
wane w krajach nadbałtyckich, Biało-
rusi, Niemczech i europejskiej części 
Rosji. W naszych warunkach kli-
matycznych odmian syberyjskich 
nie poleca się do uprawy, ponie-
waż są zawodne w plonowaniu  
i bardzo szybko przejrzewają owo-
ce. Najlepsze są odmiany z długimi 
szypułkami, gdyż ułatwia to zbiór 

owoców. Ponadto dobra odmiana 
powinna charakteryzować się małą 
liczbą cierni na pędach, suchą blizną 
na owocu po oderwaniu szypułki, du-
żymi owocami przynajmniej 0,6-0,8 
g, odpornością na zasychanie, dużą 
zawartością tłuszczu i karotenoidów, 
małą ilością odrostów korzeniowych, 
plonem powyżej 25 kg owoców z ro-
śliny oraz przydatnością do zbioru 
maszynowego. Odmiany o mokrej 
bliźnie nie są dobre, bo z owoców 
wycieka sok i oblepiają się kurzem.

Plantacje rokitnika mogą być po-
rażane przez szereg chorób i szkod-
ników. Ze szkodników największe 
straty w plonie powoduje mucha 
rokitnikowa, uszkadzająca dojrze-
wające owoce. Natomiast z chorób 
duże zagrożenie stanowi fuzarioza 
i wertycylioza, powodujące masowe 
zasychanie roślin i zgorzel pnia. 

 
Józef Rusnak
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Niekorzystnie oddziaływujące na 
człowieka żywe organizmy i wytwa-
rzane przez nie substancje, które ota-
czają nas podczas pracy nazywamy 
zagrożeniami biologicznymi. Najczę-
ściej są to niewidoczne dla oka mikro-
organizmy (drobnoustroje), na przy-
kład bakterie wywołujące gruźlicę lub 
wirusy np.: żółtaczki, którymi lekarz 
może zarazić się od pacjenta. Szkodli-
wymi czynnikami biologicznymi mogą 
być również dobrze nam znane rośliny 
czy stawonogi, np. kleszcze. Rolnicy 
są szczególnie narażeni na zagroże-
nia biologiczne podczas wykonywa-
nia szeregu prac. Najczęściej chorują 
z powodu wdychania pyłu (kurzu) ze 
zboża, siana, czy ściółki. Ogromne 
ilości mikroorganizmów i wytwarza-
nych przez nie szkodliwych substancji 
zatruwają płuca i wywołują przewle-
kłe choroby układu oddechowego. 
Rolnikom zagrażają również liczne 
choroby odzwierzęce. Nawet kontakt 
z roślinami nie jest obojętny. Niektóre 
z nich, podobnie jak ukłucia owadów  
i pajęczaków, mogą być przyczyną do-
kuczliwego zapalenia skóry. Głównymi 
źródłami szkodliwych czynników biolo-
gicznych w rolnictwie są:

 → hodowane zwierzęta,
 → uprawiane rośliny,
 → gleba.

W wydzielinach, wydalinach i tkan-
kach zwierząt mogą znajdować się 
zarazki chorób odzwierzęcych oraz 

alergeny, zarówno wytwarzane przez 
same zwierzęta, jak i przez towarzy-
szące im drobnoustroje. W wyniku 
kontaktu bezpośredniego poprzez na-
skórek przenoszone są niektóre cho-
roby odzwierzęce, np.: leptospirozy, 
bruceloza, różyca, choroby transmi-
syjne, tj. przenoszone przez kleszcze, 
komary inne stawonogi (kleszczowe 
zapalenie mózgu, borelioza), a także 
grzybice skórne. Przez skórę dosta-
je się do ustroju ludzkiego również 
wiele toksyn i alergenów roślinnych  
i zwierzęcych, powodujących miejsco-
wą reakcję zapalną skóry, a czasem 
niebezpieczną reakcję ogólną. Rośliny 
uprawne są również obfitym źródłem 
drobnoustrojów, które mogą się roz-
wijać na rosnących roślinach (niektóre 
bakterie), lub na przechowywanych 
produktach roślinnych (pleśnie). Drob-
noustroje te z reguły nie wywołują 
chorób zakaźnych, ale wdychane z py-
łem uwalniającym się podczas pracy z 
surowcami roślinnymi, mogą powodo-
wać stany zapalne dróg oddechowych. 
Chorobotwórcze mogą być również 
alergeny i toksyny wytwarzane przez 
same rośliny, zarówno poprzez kon-
takt bezpośredni (dotyk), jak i pośredni 
(inhalacje). Stosunkowo najmniej za-
grożeń wiąże się z glebą. Mogą znaj-
dować się w niej grzyby wywołujące 
zakażenie skóry, alergizujące grzyby 
i bakterie, rzadziej zarazki chorób od-
zwierzęcych.

Szkodliwe czynniki biologiczne  
w rolniczym środowisku pracy przeno-
szone są najczęściej drogą:

 → powietrzno-pyłową,
 → powietrzno-kropelkową,
 → wodną,
 → glebową,
 → poprzez zakażone przedmioty,
 → poprzez zakażone zwierzęta  

(w tym krwiopijne owady i pajęczaki),
 → przez produkty pochodzenia roślin-

nego i zwierzęcego.
Do najczęstszych chorób zawo-

dowych wywołanych przez czynniki 
biologiczne wśród rolników należą 
choroby alergiczne i immunotoksycz-
ne układu oddechowego, skóry i spo-
jówek, a także zakaźne lub inwazyjne 
choroby odzwierzęce o różnym obra-
zie klinicznym.

Rolnicy mogą ograniczyć wpływ 
szkodliwych czynników biologicz-
nych w swoim środowisku pracy 
poprzez spełnianie dobrych prak-
tyk i wymogów. Dbajmy o czystość  
w budynkach inwentarskich, stosuj-
my właściwą wentylację. W przypad-
ku stwierdzenia choroby u zwierząt 
pamiętajmy o odkażeniu i dezynfek-
cji pomieszczeń. Stosujmy odzież 
ochroną, maski przeciwpyłowe, rę-
kawice ochronne i odpowiednie obu-
wie. Przestrzegajmy zasad higieny, 
przepisów sanitarnych, szczepień 
ochronnych, korzystajmy z fachowej 
opieki lekarskiej.

Barbara Myrdko
Źródło: Jacek Dutkiewicz „Co rolnik powinien 
wiedzieć o zagrożeniach biologicznych w śro-
dowisku pracy i wywoływanych przez nie choro-
bach „

Zagrożenia biologiczne 
w środowisku pracy rolnika

Rosnąca oporność mikroorgani-
zmów chorobotwórczych na leki jest 
coraz większym problemem, zarówno 
w medycynie ludzkiej jak i weterynarii. 
W produkcji zwierzęcej zagadnienie 
dotyczy głównie wielkotowarowego 
intensywnego chowu drobiu i świń, 

ale też i bydła mlecznego, u którego 
obserwuje się coraz większy zasięg 
lekooporności patogenów wywołu-
jących przede wszystkim zapalenie 
wymienia, w tym głównie szczepów 
gronkowca złocistego i koagulazo-
-ujemnych. Naukowcy alarmują, że 

lekarze weterynarii oraz hodowcy zbyt 
często sięgają po antybiotyki, ci zaś 
tłumaczą, że jest to dla nich najłatwiej-
szy i najszybszy sposób pozbycia się 
choroby ze stada. Takie podejście bę-
dzie musiało jednak ulec zmianie. Do 
lipca 2017 r. Polska zobowiązana jest 

Nanotechnologia w produkcji zwierzęcej
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przedstawić przed Komisją Europej-
ską narodowy program racjonalnego 
stosowania antybiotyków w produk-
cji zwierzęcej – tzw. Krajowy Plan 
Ochrony Skuteczności Antybiotyków 
2017. Zadaniem programu jest przede 
wszystkim analiza zużycia leków prze-
ciwbakteryjnych i powiązanie zużycia 
antybiotyków z lekoopornością w róż-
nych środowiskach, ograniczenie sto-
sowania chemioterapeutyków o 50%  
w stosunku do stanu obecnego, popra-
wa ich efektywności oraz wiarygodny 
monitoring ich przepływu i zużycia. 

Poza wywoływaniem lekooporno-
ści chorobotwórczych bakterii i grzy-
bów, co bardzo ogranicza możliwości 
skutecznego leczenia powodowanych 
przez nie chorób, zbyt częste i niewła-
ściwe podawanie antybiotyków, sulfo-
namidów i leków sterydowych skutkuje 
zaburzeniami odporności, powoduje 
występowanie alergii i zmian skórnych, 
nasila lub nadmiernie hamuje zapalne 
działanie cytokin (w zależności od ro-
dzaju antybiotyku), powoduje wybicie 
prawidłowej mikroflory żwacza i jelit, 
sprzyja nadmiernemu rozrostowi pa-
togennych drożdżaków. W przypadku 
przeżuwaczy ochrona mikroflory żwa-
cza podczas leczenia i jej odbudowa po 
zakończonej antybiotykoterapii są nie-
zwykle istotne, ponieważ od zdrowia 
żwacza i zasiedlających go mikroorga-
nizmów zależy produkcyjność bydła. 
Ponadto, częste stosowanie antybioty-
ków w chowie zwierząt gospodarskich, 
od których pozyskuje się produkty 
spożywcze, jest jednym z zagrożeń 
sanitarno-higienicznych wpływających 
na stan zdrowia publicznego. Najczę-
ściej obserwuje się nabywanie opor-
ności przez bakterie enteropatogenne, 
w tym pałeczki Salmonella spp., Cam-
pylobacter spp. i pałeczki okrężnicy,  
a także wspomnianego już gronkowca 
złocistego. Dlatego każdorazowe za-
stosowanie antybiotyku musi być po-
przedzone dokładną diagnozą i ustale-
niem przyczyny choroby, oceną stanu 
zwierzęcia oraz wykonaniem testów 
wrażliwości danego patogenu na okre-
ślone antybiotyki. Oczywiście istnieją 

sytuacje, w których podjęcie szybkiej 
antybiotykoterapii nie podlega dysku-
sji. Hodowcy powinni jednak świado-
mie i aktywnie uczestniczyć w doborze 
metod leczenia proponowanych przez 
lekarzy weterynarii. 

Jednym ze sposobów ogranicze-
nia rozwoju lekooporności bakterii 
było w 2006 r. wprowadzenie zakazu 
stosowania antybiotyków w paszach 
dla zwierząt, jako stymulatorów wzro-
stu. Obecnie podstawą zapobiegania 
chorobom w produkcji zwierzęcej,  
a więc poniekąd alternatywą stosowa-
nia antybiotyków, są właściwe meto-
dy zarządzania hodowlą dużych stad 
opierające się na przestrzeganiu norm 
dobrostanu, stosowaniu dobrych prak-
tyk higienicznych, w tym zasad bio-
asekuracji i nowoczesnych technologii 
higienizacji budynków inwentarskich, 
selekcji uwzględniającej odporność 
rodziców na choroby, stosowaniu 
szczepionek i autoszczepionek, wyko-
rzystywaniu naturalnych stymulatorów 
odporności w tym pre- i probiotyków, 
kwasów organicznych czy preparatów 
fitogenicznych. W hodowli bydła nie-
zmiernie ważnym czynnikiem wpływa-
jącym na odporność krów mlecznych 
jest dbanie o wysoką jakość siary  
i prawidłowe odpajanie nią cieląt.  
W ramach bioasekuracji jedną z no-
wości dla hodowców bydła, coraz 
powszechniej stosowaną już w dro-
biarstwie i produkcji trzody, będzie 
wprowadzenie obowiązkowej ewiden-
cji osób wizytujących gospodarstwo 
oraz maksymalne ograniczenie wstę-
pu osobom postronnym. Dobrą prakty-
ką w ramach bioasekuracji jest wypo-
sażenie odwiedzających weterynarzy, 
inseminatorów, doradców żywienio-
wych i wszelkich osób obsługujących 
regularnie nasze stado w odzież  
i obuwie ochronne, z którego osoby te 
będą korzystały wyłącznie w naszym 
gospodarstwie.

Oprócz szeroko pojętej profilakty-
ki, ciekawym i nowoczesnym rozwią-
zaniem w produkcji zwierzęcej, który 
pośrednio może ograniczać rozwój 
chorób, jest zastosowanie techno-

logii opartych o wykorzystanie tzw. 
nanostruktur, czyli cząsteczek, które 
przynajmniej w jednym wymiarze są 
mniejsze niż 100 nm (nanometrów,  
1 nm = 10-6 - 10-9 mm), ale jednocześnie 
są zdolne do samodzielnego istnienia  
i wykazują aktywność biologiczną. 
Termin nano wywodzi się od greckiego 
słowa oznaczającego karła, używane 
jest jako przedrostek dla wielu jedno-
stek miar i oznacza jedną bilionową, 
czyli 10-9. Krytyczna wielkość zależy 
jednak od właściwości zastosowanego 
materiału, dlatego dokładne zdefinio-
wanie górnego zakresu wielkości na-
nostruktur jest trudne. Dla przybliżenia 
wielkości nanocząteczek – wielkość 
wirusów to około 20-300 nm, bakterii 
od 100 aż do 10 000 nm, zaś 10 czą-
steczek wody to jedynie około 1 nm. 
Są to więc cząsteczki o niewielkiej 
masie ale jednocześnie bardzo dużej 
powierzchni oddziaływania, dlatego 
uważane są za bardziej aktywne bio-
logicznie niż ich makroodpowiedniki  
o takim samym składzie chemicznym. 
Gdy wielkość cząstek zmniejsza się 
poniżej ich wartości progowej, uzy-
skany materiał wykazuje fizyczne  
i chemiczne właściwości znacznie od-
mienne od tych, które cechują ich od-
powiedniki makroskopowe. Nanodro-
binki mogą być wytwarzane metodami 
fizycznymi lub chemicznymi z różnych 
pierwiastków lub związków chemicz-
nych. Aczkolwiek nanotechnologia to 
młoda i innowacyjna dziedzina nauki 
wykorzystywana głównie w przemyśle 
lotniczym, chemicznym i spożywczym, 
medycynie i kosmetologii, budownic-
twie, elektronice, termin nanomate-
riały dotyczy struktur występujących 
powszechnie w przyrodzie, takich jak 
cząsteczki DNA, białka, błony komór-
kowe wraz z ich strukturami. Nano-
cząsteczki produkowane są również 
w sposób naturalny przez niektóre 
mikroorganizmy, np. bakterie Pseudo-
monas stutzeri, niektóre bakterie kwa-
su mlekowego, grzyby Fusarium oxy-
sporum. Organizmy te przekształcając 
sole złota i srebra do nanocząsteczek 
tych metali prawdopodobnie chronią 
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się w ten sposób przed ich toksycznym 
działaniem. 

W produkcji zwierzęcej, spośród 
środków wytworzonych w oparciu  
o nanotechnologię dostępne są m.in. 
preparaty odkażające do dezynfekcji 
pomieszczeń inwentarskich, wyposa-
żenia, sprzętu, odzieży, instalacji klima-
tyzacyjnych. Zawierają one aktywne 
nanoformy pierwiastków lub związków 
chemicznych takich jak srebro, miedź 
czy krzemionka o silnym działaniu an-
tymikrobiologicznym. Ich zaletą jest 
możliwość stosowania w obecności 
ludzi oraz bardzo niskie stężenie sre-
bra w preparacie (poniżej 10 ppm). Sil-
ne działanie bakterio- i grzybobójcze 
miedzi i srebra znane jest od bardzo 
dawnych czasów – przykładem było 
np. przechowywanie wody, mleka oraz 
innych napojów w naczyniach srebr-
nych przez sumeryjskich żeglarzy oraz 
Fenicjan. Tak przechowywane napoje 
były przydatne do spożycia przez długi 
czas. Wynalazek ten umożliwiał roz-
wój handlu morskiego, a tym samym 
rozwój cywilizacji sumeryjskiej. Innym 
przykładem było zastosowanie srebr-
nych monet przez starożytnych medy-
ków do leczenia ran. Hipokrates stoso-
wał w tym celu sproszkowane srebro. 
Pierwiastek ten w postaci koloidalnej 
stosowany był jako środek ogranicza-
jący infekcje podczas II wojny świato-
wej oraz później – do rozpoczęcia ery 
antybiotyków. Jednak z uwagi na wy-
soką reaktywność jonów srebra, które 
w reakcji z azotem tworzyły toksyczny 
azotan srebra, zostało wycofane z za-
stosowania. Rozwój nauki i technologii 
pozwolił na odkrycie nowej i znacznie 
bezpieczniejszej konformacji cząste-
czek srebra. Srebro jest metalem od-
działującym swoją powierzchnią na 
podłoże, z którym się styka, dlatego im 
większa jest powierzchnia, tym efek-
tywniejsze jest jego działanie. Z dru-
giej strony ważne jest, aby molekuła 
była na tyle mała, żeby nie reagowała 
z innymi cząsteczkami, z którymi mo-
głaby utworzyć niebezpieczne związki. 
Takie cechy posiadają właśnie nano-
cząsteczki.

Preparaty z nanodrobinkami do-
stępne są również w postaci sprayów 
stosowanych bezpośrednio na skórę, 
sierść i racice zwierząt. Ich najważ-
niejszą zaletą jest bardzo dobre przy-
leganie nanostruktur do dezynfekowa-
nych powierzchni oraz ograniczanie 
przyczepności mikroorganizmów do 
odkażanego wyposażenia czy ran. 
Środki z nanocząsteczkami nie powo-
dują również występowania oporności 
drobnoustrojów chorobotwórczych  
i nie drażnią skóry. Ponadto nanoczą-
steczki srebra wykazują właściwości 
przeciwzapalne, co mogłoby znaleźć 
zastosowanie w leczeniu stanów za-
palnych racic, skóry czy wymienia. 
Nanotechnologia wykorzystywana jest 
także w produkcji specjalistycznych 
farb, lakierów i emulsji do ścian, pod-
łóg i innych powierzchni, które dzięki 
zastosowanym nanodrobinkom (głów-
nie tlenku tytanu) posiadają właści-
wości samooczyszczające, są trwałe  
i odporne na zabrudzenia, tworzą war-
stwę ochronną, która nie przepuszcza 
wody przy jednocześnie zachowanej 
zdolności wymiany powietrza. Ponad-
to nanomolekuły tlenku tytanu posia-
dają właściwości neutralizacji zapa-
chów, co może znaleźć zastosowanie 
w nowoczesnym budownictwie wielko-
towarowych obiektów inwentarskich, 
głównie chlewni i kurników. 

Nanotechnologia wkroczyła tak-
że do przemysłu paszowego – nano-
cząsteczki mogą stanowić nośnik dla 
paszy/dodatku paszowego lub okre-
ślona pasza czy jej konkretny składnik 
mogą być rozdrobnione do wielkości 
nanostruktur. Ponieważ nanodrobinki 
posiadają zdolność do przenikania ko-
mórek oraz tkanek, wykorzystywane 
mogą być do np. produkcji środków 
paszowych, które muszą w nienaru-
szonej postaci ominąć określony frag-
ment przewodu pokarmowego i trafić 
do konkretnego miejsca lub komórki. 
Wykorzystywane są więc do tworze-
nia kapsułek lub matryc chroniących 
aktywny składnik pasz przed jego de-
gradacją w organizmie (np. w żwaczu), 
do czasu, gdy nie osiągnie on miejsca 

przeznaczenia. Przykładem mogą być 
nano-liposomy, które otaczając czą-
steczkę paszy chronią ją przed utle-
nianiem i enzymami trawiennymi mi-
kroorganizmów żwacza, zwiększając 
tym samym biodostępność niektórych 
składników aktywnych, takich jak anty-
oksydanty, witaminy z grupy B, wit. K. 
Przykładem wykorzystania nanotech-
nologii może być także wytwarzanie 
specjalistycznych mieszanek paszo-
wych, w których zastosowano kombi-
nację nanoemulgatorów, co pozwoliło 
znacznie ulepszyć postać fizyczną 
preparatów. Właściwie zemulgowane 
olejki nie wypływają na powierzchnię 
roztworu, ich rozprowadzenie w całym 
produkcie jest jednorodne, a przeno-
szone składniki aktywne są równo-
miernie dostępne z całej mieszanki. 
W kosmetologii nanocząsteczki srebra 
stosowane są jako naturalny środek 
konserwujący. Trwają również prace 
nad możliwościami ich wykorzystania 
jako konserwantów w paszach.

Kolejną gałęzią produkcji zwie-
rzęcej, w której nanotechnologia 
mogłaby znaleźć zastosowanie, jest 
filtracja. Nano-filtry z tlenku tytanu, 
srebra, niektórych odmian węgla 
lub krzemionki, o średnicy otworów 
mniejszej niż 100 nm, pozwalają na 
odseparowanie bakterii, niektórych 
metali ciężkich, azotanów, pestycy-
dów oraz niektórych komórek (np. 
komórek somatycznych) z różnego 
rodzaju płynów. Do tej pory takie na-
no-filtry stosowane są do oczyszcza-
nia wody pitnej, produkcji żelatyny  
z mączki kostnej oraz zagęszczania 
serwatki. Być może w przyszłości me-
toda ta zostanie wykorzystana w pro-
cesie filtracji mleka.

Nanotechnologia to niezwykle cie-
kawa dziedzina nauki, która wciąż się 
rozwija i daje coraz więcej możliwości. 
Warto zapoznać się z jej osiągnięciami 
i skorzystać z dostępnych, nowocze-
snych rozwiązań, które oferuje hodow-
com zwierząt gospodarskich.

Agata Karpowicz
Literatura dostępna u autorki
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Schorzenia racic u bydła stanowią 
nie tylko przyczynę strat ekonomicz-
nych gospodarstw mlecznych  po-
niesionych z tytułu kosztów leczenia, 
obowiązkowej karencji na mleko, ob-
niżonej wydajności, gorszego wyko-
rzystania pasz czy problemów z rozro-
dem. Nieleczone lub leczone w sposób 
niewłaściwy są przyczyną poważnych 
powikłań dla zdrowia zwierzęcia, ta-
kich jak zakażenia, obrzęki i ropnie 
powstające w obrębie stawów, ścię-
gien, pośladków i kręgosłupa. Ponadto 
wywołują zapalenia wymion oraz dróg 
rodnych mogących prowadzić do po-
ronienia, które ostatecznie zmuszają 
hodowcę do wybrakowania „proble-
matycznego” zwierzęcia. Z etycznego 
punktu widzenia, konsekwencją złego 
stanu racic jest narażenie krów na 
znaczny ból i cierpienie. Notorycznie 
powtarzające się zaniedbania w tym 
zakresie uznawane są za nieprze-
strzeganie przepisów o ochronie zwie-
rząt w obszarze dobrostanu oraz nie-
zapewnienie krowom jednej z „pięciu 
podstawowych wolności” – wolności 
od bólu i cierpienia. 

Podstawą profilaktyki chorób racic 
jest przestrzeganie dobrych praktyk 
higienicznych i produkcyjnych w go-
spodarstwie, w tym:

 → regularne usuwanie odchodów  
i obornika z legowisk oraz ganków 
gnojowych – minimum 3-4 x w cią-
gu dnia,

 → systematyczna dezynfekcja po-
wierzchni legowisk, korytarzy 
gnojowych, przepędowych, pocze-
kalni, ciągów komunikacyjnych do  
i z hali udojowej, wybiegów – najle-
piej codzienna lub przeprowadza-
na co najmniej 2 w tygodniu,

 → regularne wykonywanie kąpieli 
dezynfekcyjnych i pielęgnacyjnych 
racic,

Profilaktyka chorób 
i pielęgnacja racic

 → korekcja racic przeprowadzana  
w oparciu o indywidualny dla dane-
go gospodarstwa harmonogram, 

 → stosowanie prawidłowo zbilanso-
wanej dawki pokarmowej, dbałość 
o prawidłową kondycję krów i wy-
soki status immunologiczny stada,

 → właściwa organizacja obory i stada 
– w tym tworzenie grup produkcyj-
nych ze zwierząt o zbliżonych wy-
maganiach i temperamencie, np. 
pierwiastek,

 → zapewnienie zwierzętom spokoju  
i unikanie generowania sytuacji 
stresujących,

 → zapewnienie krowom wygodnych, 
miękkich i suchych legowisk –  
w proporcji 1:1 (1 legowisko na  
1 krowę) oraz odpowiedniego do-
stępu do stołu paszowego (opty-
malnie 75 cm/szt.),

 → stosowanie słomy lub gumowych 
mat na powierzchni przepędów do 
i z hali udojowej,

 → usuwanie z obszaru ścieżek komu-
nikacyjnych wszelkich przeszkód, 
które mogłyby spowodować po-
tykanie i ślizganie się zwierząt,  
w wyniku których może dochodzić 
do powstawania urazów kończyn,

 → dbałość o dobry stan techniczny 
podłóg i wyposażenia budynków 
inwentarskich, w tym zapewnienie 
sprawnej wentylacji – optymalna 
cyrkulacja powietrza przyspiesza 
schnięcie posadzki i zapobiega 
gromadzeniu wilgoci w obiekcie.

Rozwojowi schorzeń palców  
u bydła sprzyjają notorycznie wilgot-
ne legowiska, zalegające odchody 
w obrębie ciągów komunikacyjnych, 
długotrwałe przyleganie odchodów  
i obornika do powierzchni racic, któ-
re powodują rozmiękanie rogu pusz-
ki racicowej, za krótkie stanowiska, 

nadmierne zagęszczenie zwierząt  
i zbyt wysokie stężenie gazów szko-
dliwych (głównie amoniaku), śliska 
i twarda posadzka – szczególnie 
przed stołem paszowym, nierów-
na powierzchnia podłogi korytarzy 
przepędowych oraz nieprawidłowa 
organizacja stada, w wyniku której 
krowy znajdujące się niżej w hierar-
chii zmuszone są ustępować miejsca 
przy stole paszowym czy na legowi-
skach sztukom dominującym. Spo-
śród czynników żywieniowych wpły-
wających na powstawanie kulawizn 
należy wymienić niedobory wapnia, 
cynku, selenu, manganu i siarki, 
witamin A, E, D, z grupy B – szcze-
gólnie biotyny, aminokwasów egzo-
gennych – przede wszystkim cystyny  
i metioniny, skarmianie krów kiszon-
kami złej jakości – przede wszystkim 
porażonych grzybami pleśniowymi 
oraz choroby metaboliczne – głównie 
kwasicę, której częstym powikłaniem 
jest ochwat bydła. 

Stan racic u krów wraz z oceną 
występowania kulawizn, określeniem 
ich stopnia oraz przyczyny, należy 
kontrolować regularnie. Codzienny 
monitoring kondycji kończyn, wyko-
nywany najlepiej podczas doju, powi-
nien „wejść w krew” każdemu hodow-
cy czy osobie obsługującej zwierzęta. 
Szybka reakcja na zaistniały problem 
i eliminacja jego przyczyny warunkują 
powodzenie leczenia.

Kąpiele 
Regularne kąpiele dezynfekcyj-

ne racic powinny być standardem  
w każdym gospodarstwie. Zabezpie-
czają one przede wszystkim przed 
rozwojem chorób na tle bakteryjnym. 
Profilaktycznie kąpiel wykonuje się 
1-2 razy w tygodniu, natomiast jeśli 
w oborze występują już schorzenia 
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– powinna być przeprowadzana co-
dziennie lub minimum 3-4 razy na 
tydzień. Aby dezynfekcja była sku-
teczna, powierzchnię racic należy 
najpierw oczyścić z resztek odcho-
dów i obornika. Najlepszym rozwią-
zaniem tej kwestii jest zastosowanie 
dwóch basenów – pierwszego z samą 
wodą, w którym następuje wstępne 
oczyszczenie kończyn oraz drugie-
go – z roztworem preparatu dezyn-
fekcyjnego lub leczniczego. Istotne 
jest, żeby basen z preparatem odka-
żającym/pielęgnacyjnym/leczniczym 
był odpowiedniej długości i szero-
kości – tak aby krowa nie mogła go 
ominąć oraz żeby mogła wykonać  
2 pełne zanurzenia każdej kończyny 
w roztworze. Zwierząt w tym czasie 
nie należy poganiać – powinny spo-
kojnie przejść przez wannę z przygo-
towaną kąpielą. Jeśli w oborze nie ma 
możliwości montażu dwóch basenów, 
warto rozważyć zakup specjalnych 
wanien, których konstrukcja umożli-
wia częściową separację zanieczysz-
czeń od płynu do kąpieli. Wykorzysta-
nie tego typu basenów pozwala także 
na zmniejszenie ilości preparatów od-
każających.

W sytuacji gdy zwierzęta korzysta-
ją tylko z jednego basenu, należy kon-
trolować stopień zabrudzenia roztwo-
ru odkażającego i w miarę potrzeby 
wymieniać go na świeży. W oborach 
uwięziowych, gdzie krowy dojone są 
na stanowiskach i których konstruk-
cja uniemożliwia wybudowanie base-
nu czy montaż wanien, czyszczenie  
i kąpiele pielęgnacyjne racic w po-
staci „prysznica” można wykonać  
z użyciem przeznaczonego w tym 
celu opryskiwacza plecakowego, 
oczywiście takiego, który nie jest wy-
korzystywany do wykonywania zabie-
gów ochrony roślin.  

U jałowic profilaktyczne kąpiele 
racic należy przeprowadzać minimum 
1-2.krotnie w ciągu miesiąca, nato-
miast jeśli jałówki utrzymywane są na 
głębokiej ściółce (co w ich przypad-
ku nie jest jednak zalecane) należy 
zwiększyć częstotliwość zabiegów 

i wykonywać je minimum raz na ty-
dzień.

Na rynku dostępna jest szeroka 
gama środków do dezynfekcji i pie-
lęgnacji racic – najczęściej dostępne 
są one w postaci maści, żeli, sprayów, 
balsamów, aktywnej piany, zasypek 
przeznaczonych do stosowania miej-
scowego oraz płynów odkażających 
do przygotowania roztworu o stężeniu 
zalecanym przez producenta. Wybie-
rając preparat należy zwracać uwa-
gę, aby jego składniki nie powodo-
wały kontaktowych podrażnień skóry  
i nie działały uczulająco, żeby dobrze 
przylegał on do powierzchni racic,  
a także żeby zawarte w preparacie 
substancje aktywne przenikały przez 
skórę i puszkę racicy. Preparat musi 
być także odpowiednio dobrany do 
danego schorzenia – w przypadku 
znacznych kulawizn o podłożu infek-
cyjnym środki takie jak np. nadman-
ganian potasu czy rivanol będą zbyt 
słabe. Stosowane preparaty nale-
ży również okresowo zmieniać pod 
kątem zawartej w nich substancji 
czynnej. Ważne jest, żeby przed na-
łożeniem jakiegokolwiek preparatu 
– pielęgnacyjnego czy też lecznicze-
go, racicę, szparę międzyracicową 
oraz skórę najpierw dobrze oczyścić 
(np. myjką wysokociśnieniową) oraz 
dokładnie osuszyć. Dokładne oczysz-
czenie i osuszenie racic przed zabie-
giem poprawiają efektywność dezyn-
fekcji jak i leczenia. Wciąż najczęściej 
stosowanymi środkami do kąpieli 
dezynfekcyjnych, głównie z uwagi 
na ich cenę, jest siarczan miedzi (w 
stężeniu 3, 5 lub 10%) oraz formalina. 
Substancje te posiadają silne właści-
wości bakterio- i grzybobójcze. Ze 
względu na konieczność prowadze-
nia rejestrów ich użycia, wymóg od-
powiedniej utylizacji pozostałości po 
kąpielach z zastosowaniem siarczanu 
miedzi oraz z uwagi na jego drażniące 
działanie, jak i uczulające oraz praw-
dopodobnie kancerogenne działanie 
formaldehydu, coraz częściej zaleca 
się stosowanie preparatów zawie-
rających miedź w formie aktywnych 

kompleksów połączonych stabilnymi 
wiązaniami chelatującymi, które za-
pobiegają wytrącaniu się cząsteczek 
pierwiastka z roztworu.  

W okresach, gdy temperatura spa-
da poniżej 0°C, co może ograniczać 
skuteczność niektórych środków, za-
leca się wykorzystanie preparatów 
do suchej dezynfekcji pomieszczeń, 
stanowisk, kojców, budek dla cieląt, 
ciągów komunikacyjnych, ściółki oraz 
samych racic. Do czyszczenia racic 
„na sucho” wykorzystywane mogą być 
także szczotki działające na zasadzie 
czochradła. W przypadku suchej de-
zynfekcji, w której najczęściej stosuje 
się tlenek/wodorotlenek magnezu lub 
wapnia, trzeba bezwzględnie zwracać 
uwagę, czy użyte środki w kontakcie  
z wilgotnym środowiskiem nie tworzą 
twardej, grubej i zbitej skorupy, która 
ściśle przylega do racicy lub zakleja 
jej szparę. Powstała w ten sposób 
warstwa, jeśli oblepia racice przez 
dłuższy czas, zmniejsza elastyczność 
puszki racicy, powoduje podrażnienia 
skóry i nadmierne wysychanie rogu.

Ciekawym rozwiązaniem w de-
zynfekcji pomieszczeń inwentarskich 
sprzyjającym efektywnej profilaktyce 
schorzeń racic jest zastosowanie pre-
paratów odkażających wytworzonych 
w oparciu o zastosowanie nanotech-
nologii z użyciem reaktywnych form 
pierwiastków lub związków chemicz-
nych takich jak srebro, złoto, miedź 
czy krzemionka. Środki te dostępne 
są również w postaci sprayów sto-
sowanych bezpośrednio na skórę  
i sierść zwierząt. Najważniejszą za-
letą niniejszych preparatów jest bar-
dzo dobra adhezyjność (przyleganie) 
nanostruktur do dezynfekowanych 
powierzchni oraz ograniczanie przy-
czepności mikroorganizmów do od-
każanego wyposażenia. Preparaty te 
nie powodują również występowania 
oporności drobnoustrojów chorobo-
twórczych i nie drażnią skóry. Nano-
technologia wykorzystywana jest tak-
że w produkcji specjalistycznych farb  
i lakierów do ścian i innych powierzch-
ni, które dzięki zastosowanym nano-
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drobinkom (głównie tlenku tytanu) 
posiadają właściwości samooczysz-
czające się, są trwałe i odporne na 
zabrudzenia, tworzą warstwę ochron-
ną, która nie przepuszcza wody przy 
jednocześnie zachowanej zdolności 
wymiany powietrza. 

Korekcja
Celem korekcji jest usunięcie nad-

miernie przerośniętego rogu racico-
wego, nadanie racicom właściwego 
kształtu, który zapewnia zwierzęciu 
równomierne rozłożenie nacisku ciała 
na wszystkie palce. W wyniku korekcji 
skrócony zostaje wierzchołek racicy  
i zmniejszona grubość przedniej czę-
ści podeszwy, co przywraca natu-
ralne ustawienie osi palca i przenosi 
główny nacisk ciężaru ciała z piętki  
i tylnej części podeszwy na jej przed-
nią część, zapobiegając tym samym 
tworzeniu się wrzodów. Częstotliwość 
wykonywania zabiegów korekcji jest 
kwestią indywidualną dla każdego 
gospodarstwa, nie powinna być ona 
jednak rzadsza niż 2 razy do roku.  
W przypadku krów dojnych powszech-
nie zaleca się, aby zabieg przepro-
wadzać po oddaniu 3  000-4  000 kg 
mleka. Wielu hodowców korekcję ra-
cic wykonuje samodzielnie, jednak 
gdy mamy do czynienia z chorobami 
i poważnymi zniekształceniami racic, 
przeprowadzenie zabiegu powinniśmy 
zlecić doświadczonemu i profesjonal-
nemu korektorowi. Dobrze jest skorzy-
stać z usług członka Krajowego Sto-
warzyszenia Korektorów i Terapeutów 
Racic. Możemy mieć wówczas pew-
ność, że zdrowie naszych zwierząt po-
wierzyliśmy fachowcowi, któremu nie 
obca jest znajomość anatomii i zasad 
biodynamiki racic oraz najskuteczniej-
szych metod leczenia. Po opracowa-
niu zmian i miejscowym podaniu anty-
biotyku, na racicę dobrze jest nałożyć 
preparat zawierający schelatowane 
formy cynku i miedzi oraz wyciągi zio-
łowe (np. z aloesu, arniki), których uży-
cie działa ściągająco, przeciwzapalnie 
i przyspiesza regenerację tkanek. Wy-
niki najnowszych badań naukowych 

wskazują też na dużą zasadność za-
bezpieczania opracowanych techno-
patii bandażem lub taśmą typu „flex”, 
które zapewniają skórze możliwość 
oddychania i nie powodują tworze-
nia się odparzeń. Dzięki nim rana nie 
brudzi się, jest zabezpieczona przed 
drażniącym działaniem kału i moczu 
oraz chroniona przed urazami mecha-
nicznymi, co znacznie przyspiesza jej 
gojenie. Należy podkreślić, że dobrze 
wykonana korekcja to taka, po wyko-
naniu której krowa nie porusza się go-
rzej niż przed wejściem do poskromu.

Przed wypasem
Sprawdzenie stanu racic jest tak-

że konieczne przed rozpoczęciem 
wypasu, ponieważ krowy cierpiące 
na kulawizny nie będą w stanie efek-
tywnie korzystać z pastwiska, nie po-
biorą odpowiedniej ilości paszy, będą 
unikały ruchu, przemieszczania się  
i podchodzenia do wodopoju. Wszel-
kie stany zapalne i zmiany chorobowe  
w obrębie racic, stawów i całych koń-
czyn należy najpierw wyleczyć. Uchro-
ni to zarówno zwierzę przed bólem 
i dyskomfortem, jak i przed rozprze-
strzenianiem się chorobotwórczych 
bakterii na obszarze pastwiska, jak ma 
to miejsce np. w przypadku zanokcicy. 
Również samą korekcję racic wykonu-
jemy na ok. 6 tygodni przed wyjściem 
krów na pastwisko. Stan kończyn  
i sposób poruszania się krów należy 
też sprawdzać po powrocie z pastwi-
ska do obory, ponieważ w czasie drogi 
może dojść do skaleczeń w obrębie 
racic lub np. wbicia drobnych, ostrych 
kamyczków w przestrzeń szpary raci-
cy. Dobrą praktyką jest także umiesz-
czenie mat lub wanien służących do 
kąpieli dezynfekujących i utwardzają-
cych racice przed wejściem na kwate-
rę pastwiska.

Wspomaganie profilaktyki 
schorzeń racic przez  
zarządzanie stadem  
i selekcję

Jedną ze składowych systemu 
zarządzania zdrowiem bydła mlecz-

nego powinna być wnikliwa analiza 
i różnicowanie przyczyn technopa-
tii palców występujących w danym 
stadzie. Każdy przypadek schorzeń 
racic powinien być zgłoszony hodow-
cy przez korektora, który pomoże  
w ustaleniu źródła problemu – czy 
jest on spowodowany niedostatecz-
ną higieną legowisk, korytarzy prze-
pędowych i kanałów gnojowych, czy 
wynika z nieprawidłowego żywienia 
i niedoborów mineralno-witamino-
wych, czy jest związany z kiepską 
organizacją stada i złym stanem 
technicznym posadzki i wyposaże-
nia obory. Występowanie kulawizn 
jest najczęściej wypadkową szere-
gu różnych czynników środowisko-
wych. W wielu krajach europejskich,  
a także w Kanadzie i USA powszech-
nym standardem jest korzystanie  
z profesjonalnych programów i apli-
kacji umożliwiających gromadzenie 
i raportowanie danych oraz identy-
fikację przyczyn problemów z raci-
cami. Raporty te generowane są na 
podstawie informacji wynikających 
z przeprowadzanych zabiegów ko-
rekcji i ułatwiają hodowcy podjęcie 
odpowiednich działań naprawczych. 
W kwietniu 2016 r. Polska Federacja 
Hodowców Bydła i Producentów Mle-
ka we współpracy z Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu powołała 
Centrum Genetyczne, którego jed-
nym z zadań było utworzenie pro-
jektu „CGen korekcja”, polegającego 
na opracowaniu mobilnej aplikacji 
umożliwiającej rejestrowanie przy-
padków kulawizn i ich prawidłową 
diagnostykę. Projekt ten ma również 
służyć poprawie zdrowotności racic 
poprzez doskonalenie genetyczne 
krów rasy polskiej holsztyńsko-fry-
zyjskiej.

Często zapominanym elemen-
tem profilaktyki schorzeń racic jest 
zachowanie zasad bioasekuracji – 
przed włączeniem nowych sztuk do 
stada, hodowcy powinni zwracać 
uwagę na stan kończyn kupowa-
nych zwierząt, łącznie z obserwacją 
i oceną ich chodu. Jest to szcze-
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gólnie istotne w przypadku jałówek 
remontowych, u których po wpro-
wadzeniu do nowego stada, w wyni-
ku obniżonej odporności na skutek 
stresu związanego z transportem, 
ustalaniem pozycji w hierarchii stada 
oraz różnicami w warunkach utrzy-
mania, nawet z niewielkiej zmiany 
w obrębie racic może rozwinąć się 
poważne schorzenie. Ponadto dla 
zwierząt, które do tej pory nie cho-
rowały, nowe osobniki, u których wy-

stępują schorzenia na tle zakaźnym, 
stają się istotnym wektorem infekcji. 
Bioasekuracja dotyczy również osób 
wykonujących korekcję i przeprowa-
dzających leczenie – sprzęt i narzę-
dzia wykorzystywane do zabiegów 
powinny być dokładnie czyszczone  
i dezynfekowane pomiędzy użyciem 
w kolejnych gospodarstwach. Zasa-
da ta powinna obowiązywać również 
w przypadku kulawizn o podłożu za-
kaźnym w obrębie jednego stada. 

Ponadto, zarówno sama korekcja jak 
i leczenie powinny być przeprowa-
dzane w specjalnie wydzielonej do 
tego celu części obory, zaś po za-
kończonym leczeniu – obornik należy 
usunąć, a pomieszczenie w którym 
przebywało chore zwierzę – zdezyn-
fekować. Taka praktyka zapobiegnie 
rozprzestrzenianiu się patogenów po 
całym obiekcie inwentarskim.

Agata Karpowicz 

W dniu 11.05.2017 roku odbyło się 
posiedzenie Komisji Konkursowej  
w sprawie Ogólnokrajowego Konkur-
su „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
2017” – etap regionalny.

Celem konkursu o zasięgu krajo-
wym Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
jest promocja zasad ochrony zdrowia  
i życia w gospodarstwach rolnych. Or-
ganizatorami konkursu jest Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego we współpracy z innymi instytu-
cjami i organizacjami działającymi na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy 
w gospodarstwach rolnych. Konkurs 
ma charakter ogólnokrajowy i przebie-
ga co najmniej w trzech etapach.

Na etapie regionalnym obejmują-
cym obszar działania KRUS Oddział 
Tarnów (powiaty Bochnia, Brzesko. 
Dąbrowa Tarnowska, Tarnów) współ-
organizatorami konkursu były Pań-
stwowa Inspekcja Pracy, Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Sto-
warzyszenie Inżynierów i Techników 
Rolnictwa, Małopolska Izba Rolnicza. 
Liczba uczestników jest nieograni-
czona. Komisja regionalna wyłania 
3 laureatów i przekazuje dokumen-
tację ich gospodarstw do Komisji 

Wojewódzkiej. Komisja wojewódzka 
po zapoznaniu się z dokumentacją 
zdjęciowa oraz arkuszami oceny go-
spodarstw, przeprowadza wizytację 
gospodarstw i ponownie ocenia go-
spodarstwa, po wyłonieniu zwycięzcy 
wojewódzkiego Konkursu przesyła do 
Centralnej Komisji Konkursowej arku-
sze oceny gospodarstwa z etapu re-
gionalnego i wojewódzkiego. Komisja 
centralna w lipcu 2017 przeprowadza 
wizytację 16 gospodarstw zwycięz-
ców etapów wojewódzkich Konkursu  
i w oparciu o własną ocenę wyłania 
zwycięzcę. Wręczenie głównej nagro-
dy dla zwycięzcy, a jest nią ciągnik rol-
niczy odbywa się co roku na wystawie 

rolniczej Agroshow Bednary. Warto 
przypomnieć, że pierwszą nagrodę  
w tym konkursie w 2010 r. zdobyło go-
spodarstwo Małgorzaty i Wojciecha 
Musiał z Niecieczy (powiat tarnowski), 
a wielu innych zajmowało wysokie lo-
katy w poprzednich edycjach.

Udział w konkursie mogą brać oso-
by pełnoletnie prowadzące produkcyj-
ną działalność rolniczą, ubezpieczone 
w KRUS (przynajmniej jeden z właści-
cieli).

Podstawą oceny gospodarstw są 
stwierdzone w nich zagrożenia. Komi-
sja Regionalna odnotowywała zagro-
żenia w arkuszu oceny gospodarstwa 
przy ocenie brane były pod uwagę: 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017
Etap regionalny – Tarnów

TECHNIKA ROLNICZA
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 → ład i porządek w obrębie podwó-
rza, zabudowań i stanowisk pracy, 

 → stan budynków inwentarskich  
i gospodarczych (schody, używa-
nie drabin oraz instalacji i urządzeń 
elektrycznych,

 → wyposażenie maszyn i urządzeń 
używanych w gospodarstwie  
w osłony ruchomych części, pod-
pory i inne zabezpieczenia przed 
wypadkami,

 → stan techniczny maszyn i urządzeń 
stosowanych w gospodarstwie,

 → warunki obsługi i bytowania zwie-
rząt gospodarskich,

 → rozwiązania organizacyjne, tech-
nologiczne i techniczne wpływa-
jące na bezpieczeństwo osób 

pracujących i przebywających  
w gospodarstwie rolnym,

 → estetyka gospodarstwa.

Komisja regionalna w składzie:
 → Robert Rybak Główny specjalista 

PT KRUS w Tarnowie 
 → Andrzej Kizior Inspektor Pracy OIP 

Kraków Oddział w Tarnowie 
 → Eugeniusz Tadel Kierownik PZDR 

W Tarnowie
 → Marcin Słowik Przedstawiciel MIR 

w Tarnowie 
 → Wojciech Mruk Młodszy Specjali-

sta PT KRUS W Tarnowie 
po przeprowadzeniu w dniach 
20.04.2017-28.04.2017 wizytacji 20 
gospodarstw zgłoszonych do Konkur-

su i ocenie sporządzonych arkuszy 
oceny gospodarstw i materiału zdję-
ciowego wytypowała następujące go-
spodarstwa do finału wojewódzkiego:
1. Artur Tabor, Buczyna 102
2. Zuzanna Magiera, Otfinów 63 
3. Grzegorz Serafin, Tuchów ul. Owo-
cowa 13a.

Uroczyste wręczenie nagród na-
stąpiło w dniu 29.06.2017 r. po szko-
leniu Bezpieczne gospodarstwo rolne 
oraz pokazie bezpiecznej obsługi pi-
larki łańcuchowej przeprowadzonej  
w siedzibie MIR Tarnów.

Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my zajętych miejsc, finalistom etapu 
regionalnego życzymy wysokich ocen 
w etapie wojewódzkim.

Ewa Rhein

Według statystyk, niemal połowa 
śmiertelnych wypadków podczas 
prac rolniczych jest związana  
z eksploatacją maszyn oraz urzą-
dzeń. Żniwa to czas zintensyfiko-
wanych prac z ich wykorzystaniem, 
dlatego wówczas ryzyko uszczerb-
ku na zdrowiu czy też śmiertelnego 
wypadku znacznie wzrasta.

Państwowa Inspekcja Pracy 
wskazuje, że do głównych przyczyn 
wypadków należą: brak odpowied-
nich kwalifikacji oraz wiedzy o za-
grożeniach, nieznajomość instrukcji 
obsługi użytkowanej maszyny, brak 
osłon części ruchomych, naprawa 
urządzeń przy włączonym napędzie, 
a także zła organizacja pracy.

Należy również pamiętać o czyn-
nikach zwiększających ryzyko wy-
padku, którymi niewątpliwie są wa-
runki atmosferyczne, przemęczenie, 
rutyna i pośpiech.

Operator kombajnu zbożowego 
powinien mieć uprawnienia do kiero-

wania pojazdów po drogach publicz-
nych kategorii T lub B albo wyższej. 
Ważne jest także ukończenie kursu 
dla operatorów kombajnów zbożo-
wych. Odpowiednie przygotowanie 
osób obsługujących ciągniki, agrega-
ty i samojezdne maszyny rolnicze to 
podstawowy warunek gwarantujący 
bezpieczną pracę.

W czasie pracy kombajnem nale-
ży bardzo ściśle przestrzegać prze-
pisów przeciwpożarowych oraz za-
chować jak najdalej idącą ostrożność 
podczas obsługiwania maszyny.

1. Na kombajnie muszą obowiąz-
kowo znajdować się stale dwie 
gaśnice przeciwpożarowe - jed-
na proszkowa do silnika i insta-
lacji elektrycznej, druga pianowa 
do gaszenia pozostałych części 
kombajnu. Gaśnice muszą być 
utrzymane w należytym porząd-
ku i zawsze sprawne. Powinny 
one być regularnie kontrolowane, 
zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami przeciwpożarowymi doty-
czącymi gaśnic.

2. Kolektor wydechowy silnika na-
leży podczas przerwy w pracy 
często oczyszczać z plew, kurzu 
i słomy oraz sprawdzać stan jego 
uszczelnienia.

3. Operator w czasie jazdy i podczas 
pracy powinien bezwzględnie 
unikać bezpośredniego sąsiedz-
twa ognia, szczególnie należy 
uważać przejeżdżając przez po-
dwórza gospodarstw oraz na po-
stojach w pobliżu budynków go-
spodarskich itp.

4. Nie wolno wykonywać żadnych 
prac pod zespołem żniwnym (he-
derem), nie upewniwszy się czy 
jest zabezpieczony przed opad-
nięciem. Należy pamiętać, że naj-
pewniejszym zabezpieczeniem 
oprócz podpór jest podłożenie  
w środkowej części zespołu żniw-
nego dodatkowej podpory np. klo-
cek z grubego drewna. Utrzyma-
nie zespołu żniwnego w górnym 

BHP w obsłudze i eksploatacji kombajnów 
do zbioru zbóż 



31doradca / lipiec - sierpień 2017

Małopolski Informator Rolniczy

położeniu tylko za pomocą podno-
śnika hydraulicznego nigdy nie jest 
wystarczająco bezpieczne.

5. Podczas jazdy pedały obu hamul-
ców powinny być stale sprzęgnięte.

6. W układzie hydraulicznym nie wol-
no samowolnie regulować zawo-
rów bezpieczeństwa.

7. Bezpieczniki i elementy składowe 
instalacji elektrycznej muszą odpo-
wiadać symbolami i charakterysty-
ką oryginalnemu zestawowi.

8. Po zakończeniu pracy oraz prze-
rwie w pracy należy odłączyć aku-
mulatory za pomocą wyłącznika.

9. Naprawcze czynności spawalnicze 
należy wykonywać tylko wówczas, 
gdy uszkodzona część jest wy-
montowana z kombajnu. W razie 
konieczności spawania na kom-
bajnie należy usunąć z maszyny 
plewy, pył i materiały łatwopalne 
oraz osłonić ekranami przeciwi-
skrowymi obszar spawania. W po-
bliżu przygotować gaśnicę i wiadro 
wody.

10. W czasie napełniania zbiornika pa-
liwa baterie akumulatorów muszą 
być zasłonięte (jeżeli zbiornik jest 
nad akumulatorami np. kombajn 
Bizon).

Aby uniknąć nieszczęśliwych wypad-
ków przy pracy kombajnem, należy 
przestrzegać następujących zaleceń:
1. Kombajn może być obsługiwany 

wyłącznie przez przeszkolonego  
i uprawnionego operatora.

2. Nie sprawdzać rękami części robo-
czych podczas ruchu maszyny.

3. W razie awarii zatrzymać kombajn, 
wyłączyć mechanizmy, wyłączyć 
akumulatory i wtedy dopiero usu-
nąć usterkę.

4. Wszystkie regulacje, których nie 
można przeprowadzić z pomostu 
operatora wykonywać po zatrzy-
maniu maszyny.

5. Nie włączać mechanizmów przed 
upewnieniem się czy ich urucho-
mienie nikomu nie zagraża.

6. Przed uruchomieniem silnika i włą-
czeniem zespołów ostrzec sygna-
łem dźwiękowym.

7. Nie puszczać kierownicy podczas 
ruchu maszyny.

8. Nie pozwalać na obecność osób 
postronnych na pomoście kierowcy 
oraz w pobliżu maszyny.

9. Nie zbliżać się do elementów ru-
chomych przy włączonych napę-
dach.

10. Smarowanie łożysk oraz innych 
elementów przeprowadzać przy 
wyłączonych napędach oraz wyłą-
czonym silniku.

11. Codziennie sprawdzać działanie 
kombajnu, sprawność działania 
sprzęgła, hamulców i mechani-
zmów kierowania oraz niezawod-
ność szybkiego gaszenia silnika.

12. Dbać, aby złącza śrubowe sty-
ków w instalacji elektrycznej miały 
bezoporowy, czysty styk metalicz-
ny, były dobrze dokręcone oraz 
zabezpieczone z zewnątrz przed 
zwarciem.

13. Dbać, aby instalacja przewodów 
elektrycznych nie była uszko-
dzona. Przewody znajdujące się  
w pobliżu ruchomych części kom-
bajnu powinny być umocowane  
i zabezpieczone przed ocieraniem  
i uszkodzeniem.

14. Nie wolno obsługiwać kombajnu 
osobom nietrzeźwym.

15. Wodę i paliwo należy uzupełniać 
po zatrzymaniu kombajnu i wyłą-
czeniu silnika.

16. Przyrząd tnący może być odsłonię-
ty wyłącznie w czasie pracy kom-
bajnu w polu.

17. Jeżeli praca kombajnem wykony-
wana jest w porze nocnej, mecha-
nizmy kombajnu, które wymagają 
kontroli lub obserwacji powinny być 
oświetlone.

18. Pomost kombajnisty i drabinka do 
wchodzenia powinny być utrzyma-
ne w stanie zabezpieczającym pra-
cownika przed poślizgnięciem lub 
upadkiem.

19. Zabroniona jest praca kombaj-
nem na polach o pochyłości prze-
kraczającej 10 stopni (co wynosi 
około 20%). W takich sytuacjach 
kombajn musi być specjalnie przy-

stosowany do pracy na terenach 
górzystych.

20. Zabrania się w trakcie wykonywa-
nia prac żniwnych wchodzenia na 
kombajn, dokonywać doraźnych 
napraw oraz wysypu ziarna ze 
zbiornika w pobliżu linii i bezpo-
średnio pod liniami elektroenerge-
tycznymi. W warunkach wysokich 
temperatur przewody energetycz-
ne ulegają wydłużeniu w konse-
kwencji zmniejszając dystans od 
podłoża.

UWAGA!
Przyczyną pożaru może być 

iskrzenie lub nagrzanie się elementów 
metalowych z powodu ich wzajemne-
go ocierania lub uderzania, a nawet na 
skutek tarcia ubitej masy słomianej o 
oblachowanie. Dotyczy to głównie ele-
mentów o dużych obrotach, zwłaszcza 
bębna młócącego, gdzie może mieć 
miejsce np. zaczepianie cepów o li-
stwy klepiska lub ocieranie zawiniętej 
na bębnie lub odrzutniku słomy o bla-
chy kadłuba.

Maszynę przed rozpoczęciem pra-
cy należy osłuchać (uderzenia, zgrzy-
ty, piski), a po kilkuminutowym ruchu 
sprawdzić ręką temperaturę łożysk, 
przekładni i oblachowania. Zawinię-
cia słomy nawet niewielkie, należy 
niezwłocznie usunąć. Podczas pracy 
kombajnem nie wolno obsłudze palić 
tytoniu, ani posługiwać się otwartym 
ogniem. Kombajnem zbożowym nie 
wolno poruszać się po drogach pu-
blicznych z zapiętym zespołem żniw-
nym (hederem) jeżeli jego całkowita 
szerokość przekracza 3 m.

Stanisław Kawa
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Ursus, polski producent maszyn 
rolniczych podobnie jak w ubiegłych la-
tach organizuje cykl imprez pod nazwą 
Usus Demo Tour. W kraju zaplanowa-
no ponad 20 tego typu plenerowych 
imprez, na których będzie można za-
poznać się z ofertą produkcyjną tej fir-
my, a przede wszystkim zobaczyć jak 
pracują ciągniki i maszyny Ursusa w 
pracach polowych. Ze względu na ak-
tualny sezon sianokosów w pokazach 
demonstrowana jest technologia prac 
związanych z przygotowaniem siano-
kiszonki. Wzięliśmy udział w takim po-
kazie zorganizowanym przez autory-
zowanego dealera Ursusa firmę Kamix 
Kamil Domański z Żurawicy na terenie 
gospodarstwa rolnego Podkarpackie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Boguchwale w dniu 28.05.2017 r. 

Jak powiedział z-ca Dyrekto-
ra PODR w Boguchwale Stanisław 
Kawa ośrodek prowadzi 18 ha gospo-
darstwo rolne prowadzące wdroże-
nia, doświadczenia i ocenę odmian. 
Warto może także wspomnieć, że 
gospodarstwo PODR prowadzi Sta-

cję Kontroli Opryskiwaczy, której pra-
cownicy ukończyli szkolenia w zakre-
sie badań technicznych sprzętu do 
stosowania środków ochrony roślin 
w naszym, działającym przy MODR 
Karniowice, Centrum Szkoleniowym 
Techniki Ochrony Roślin w Tarnowie.

W trakcie pokazu na polu z wcze-
śniej skoszoną zielonką (trawy) zo-
baczyliśmy agregatowane z ciągni-
kami marki Ursus C-3102: zgrabiarkę 
Z-554, prasę zwijającą Z-597, owijarkę 
do bel Z-586 oraz ładowacz czołowy 
Tur-4 (1200 kg) oczywiście również tej 
samej marki. Prezentowane były także 
środki transportu firmy Ursus: przycze-
py rolnicze T-608 (8 ton) oraz T-042  
(7 ton –tandem). W chwili obecnej ofer-
ta Ursusa jest znacznie szersza i obej-
muje oprócz ciągników także: przycze-
py, rozrzutniki obornika, ładowacze 
czołowe (Tur) i tylne (Mikrus), linię do 
zielonek, słomy i siana (przetrząsacz 
karuzelowy, zgrabiarka, prasa, owijar-
ka, odwijarka, wybierak kiszonki, zbie-
racz bel). Ofertę uzupełniają również 
maszyny komunalne (pługi odśnieżne, 
kosiarko-rozdrabniacze, kosiarki spa-
linowe, pilarki spalinowe, kosy spali-
nowe), a także linie do brykietowania  
i peletowania słomy. Szczególnym za-
interesowaniem uczestników pokazów 

Polska Moc 
 Ursus Demo Tour 2017

Owijarka Z-586. (Fot. E. Tadel)

Ursus C-3102 (kabina czterosłupkowa) z prasą Z-597. (Fot. E. Tadel)
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polowych były ciągniki rolnicze, któ-
rymi była możliwość wykonania jazdy 
testowej. Ursus to przecież kultowy 
ciągnik i wszyscy śledzimy restytucję 
po okresie upadku tej bardzo dobrze 
rozpoznawalnej i kojarzonej marki.

Prawie połowa (700 tys.) ciągni-
ków pracujących na naszych polach 
stanowią Ursusy. Należy podkreślić 

fakt coraz większej ilości polskich 
podzespołów montowanych w cią-
gnikach Ursus. W chwili obecnej cią-
gle wykorzystuje się silniki (Perkins, 
a także Deutz)) oraz elementy trans-
misji (Carraro, ZF) z importu, ale już 
na koniec bieżącego roku zapowia-
dana jest całkowicie nowa transmisja 
o nazwie Vigus polskiej konstrukcji  

i produkcji, od tego mo-
mentu w zasadzie jedynym 
podzespołem z zewnątrz 
będzie silnik, chociaż  
i w tym temacie trwają pra-
ce badawcze. Rozwój firmy 
doskonale wpisuje się, za-
tem w ideę repolonizacji na-
szego przemysłu wykorzy-
stującego innowacyjność 
polskich inżynierów. 

Na uwagę zasługują cią-
głe modernizacje wyrobów. 
Prezentowane ciągniki typu 
Ursus U-3102 różniły się 
maskami, a wyposażone 
były w nowy typ tak zwanej 
czterosłupkowej kabiny ope-
ratora o lepszej widoczno-
ści. Udało się także dzięki 
przekonstruowaniu sytemu 
wentylacji/klimatyzacji ob-
niżyć wysokość traktora co 
ma znaczenie przy pracach 
w budynkach inwentarskich, 

magazynach i wiatach. Prezento-
wany ciągnik U-31102 wyposażo-
ny był w silnik Perkins 11040 EU IIIA  
o mocy 102 KM oraz skrzynię prze-
kładniową 12 x 12 z rewersem syn-
chronizowanym umożliwiającą jazdę  
z prędkością do 40 km/h. Blokada 
mechanizmu różnicowego włączana 
elektrohydraulicznie, podobnie jak ste-
rowanie sprzęgła WOM, czy włączanie 
napędu przedniego. 

Prezentowana zgrabiarka Z-554  
o szerokości roboczej 2,9 m o zapo-
trzebowaniu mocy 20 KM przezna-
czona jest do zgrabiania świeżo sko-
szonych, półsuchych i suchych traw 
oraz innych zielonek w podłużne wały 
przygotowane do zbierania przez pra-
sy zbierające, sieczkarnie polowe lub 
zbieracze pokosów. 

Prasa walcowo-łańcuchowa Z-597 
przeznaczona jest do zbioru podsu-
szonej zielonki o wilgotności 40-60% 
z przeznaczeniem na sianokiszonkę 
oraz materiałów słomiastych o wilgot-
ności do 25%. Prasa wyposażona jest 
w mechanizm owijania siatką, rotor  
z docinaczem (w celu równomierne-
go zakiszania i lepszej strawności 
kiszonki), elektronicznie sterowany 
podbieracz, centralne smarowanie 
łańcuchów.

Prezentowana owijarka do bel 
Z-586 to maszyna o zapotrzebowaniu 
mocy ciągnika minimum 48 KM umoż-
liwiająca całkowitą obsługę z pozycji 
traktorzysty (z wyjątkiem zakładania 
rolek folii). Bela może być owijana  
w czasie jazdy, przedni załadunek bel 
umożliwia jazdę śladami prasy, sta-
wiacz bel umożliwia łagodny wyładu-
nek oraz prace na zboczach. 

Ursus Demo Tour to także szereg 
dodatkowych atrakcji dla całej rodziny, 
konkursy z nagrodami, zajęcia dla dzieci,  
a przede wszystkim szansa dla miło-
śników techniki rolniczej na wymianę 
opinii i doświadczeń, a także czas  
i miejsce na podpowiedzi dla konstruk-
torów i producentów.

Ewa Rhein, Eugeniusz Tadel

Ursus Demo Tour - Boguchwała 2017. (Fot. E. Tadel)

Polska Moc -Ursus C-3102. (Fot. E. Tadel)
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Od lat przejeżdżam często ulicami 
północnej części Krakowa. Gdy jadąc 
aleją 29 Listopada w stronę Miechowa 
i dalej Kielc, skręcimy w ulicę Powstań-
ców, prowadzącą do Batowic, gdzie od 
wielu lat mieściła się siedziba krakow-
skiej Agromy, zaraz na początku, pod 
nr 4 zwraca uwagę przeszklony pa-
wilon, na którego fasadzie widać dwa 
duże napisy Husqvarna i „Pilar-Tech”, 
umieszczony bezpośrednio nad wej-
ściem do salonu.  Łatwo się domyślić, 
że jest to nazwa zajmującej go Firmy. 
Już ok. 15 lat temu, zaglądając do środ-
ka przez wielkie witryny, można było za-
uważyć przyciągające wzrok czerwone 
„piły łańcuchowe”, czyli pilarki, głównie 
marki Husqvarna. Dało się także za-
uważyć inny sprzęt służący do obsługi 
lasu i ogrodów. Nieco później przed bu-
dynkiem pojawiła się gama większego 
sprzętu tego typu. Wreszcie zwróciły 
moją uwagę różnych rozmiarów czerwo-
ne ciągniki Kubota. Firma „Pilar-Tech” 
stawała się, więc stopniowo coraz bar-
dziej zauważalna, nie tylko wśród spe-
cjalistów, ale także w pejzażu miasta. 
Wreszcie, zauważając rosnące potrzeby 
i zainteresowanie tym tematem, zaczęła 
także brać udział w różnych imprezach 
związanych bezpośrednio z rolnictwem. 
Postanowiłem, więc bliżej zapoznać się 
z jej profilem i działalnością. W połowie 
kwietnia, właśnie w pawilonie przy ul. 
Powstańców spotkałem się z właścicie-
lami Firmy, Panami Tadeuszem Krzysz-
tofkiem i Kazimierzem Lorancem, którzy 
zapoznali mnie z historią i obecną dzia-
łalnością Firmy.

J. Walczak: Na wstępie chciał-
bym zapytać jak powstała Firma „Pi-
lar-Tech”?

K. Loranc: Nasza Firma powsta-
ła 27 lat temu w 1990 r., w Krakowie. 
Od początku zajmowała się sprzedażą 
różnego sprzętu do pielęgnacji lasu 

i ogrodów. Wkrótce została dystrybu-
torem marki Husqvarna. Z czasem, 
w wyniku zainteresowania służb miej-
skich, działalność została rozszerzona 
o narzędzia i urządzenia do prac i usług 
komunalnych, związanych z pielęgna-
cją terenów zielonych, później także 
ze sprzątaniem miasta, a nawet z nie-
którymi pracami budowlanymi. W kon-
sekwencji, w 1998 r. został sprzedany 
pierwszy traktor Sadowniak. W 2001 r. 
Firma przeniosła siedzibę z ulicy Lu-
blańskiej do obiektu przy Powstańców. 
W tamtym czasie miało to jeszcze ten 
pozytywny aspekt, że ulicą Powstań-
ców jeździło się do Agromy miesz-
czącej się w Batowicach, więc klienci 
jadący tędy, zwracali uwagę także na 
naszą Firmę. Zaowocowało to nawet 
pewną współpracą handlową między 
obu Przedsiębiorstwami. 

W miarę rozwoju usług, nasi 
klienci potrzebowali coraz większego 
i bardziej wyspecjalizowanego sprzę-
tu. W ten naturalny sposób rozszerza-
liśmy stopniowo gamę oferowanych 
urządzeń. Pojawiły się w związku z tym 
urządzenia do odśnieżania, wykasza-
nia rowów czy innych trudnych terenów 

itp. Wreszcie pokazały się także trak-
tory.

J. Walczak: Czy miało to związek 
z przygotowaniami, a wreszcie wej-
ściem Polski do Unii Europejskiej?

T. Krzysztofek: Tak, kiedy pojawi-
ły się dotacje, zainteresowanie nowym 
sprzętem rolniczym, a zwłaszcza trak-
torami, wyraźnie się zwiększyło. Dziś 
dostęp do dotacji jest już trudniejszy, 
wzrosły wymagania względem wnio-
skodawców, jak i samych wniosków 
aplikacyjnych.

J. Walczak: Czy nie obawiacie 
się Panowie, że w związku z tą ten-
dencją, która może doprowadzić do 
zasadniczej redukcji dotacji po roku 
2020, sprzedaż ciągników i sprzętu 
rolniczego „stanie”?

T. Krzysztofek: Nie obawiamy 
się tego. Maszyny rolnicze i traktory 
sprzedawały się i będą się sprzeda-
wać. W rolnictwie ciągle pracuje wiele 
starego, wyeksploatowanego sprzętu, 
który musi zostać zastąpiony nowo-
czesnymi rozwiązaniami technologicz-
nymi. Nawet, jeśli z powodu naturalnej 
eliminacji, redukcji ulegnie ilość gospo-
darstw, szczególnie tych małych, to 

Rozmowa z właścicielami
Firmy „Pilar-Tech” z Krakowa

Siedziba Firmy Pilar Tech w Krakowie
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większe gospodarstwa będą odnawiać 
i unowocześniać park. Dotacje zostaną 
zastąpione coraz lepszymi formami fi-
nansowania zakupów. Dystrybuowana 
przez nas Kubota proponuje właśnie 
bardzo dobre finansowanie. Oprócz ja-
kości i funkcjonalności tych ciągników 
i to także ma zapewne znaczący udział 
w obecnej pozycji tej Firmy na polskim 
rynku. Czy wie Pan, które miejsce 
w ogólnej ilości sprzedanych w kraju 
traktorów ma aktualnie Kubota?

J. Walczak: No, muszę przyznać, 
że nie pamiętam. Zdaje się jednak, 
że już w pierwszej dziesiątce?

T. Krzysztofek: Obecnie, licząc 
okres ostatniego roku, pod względem 
ilości Kubota zajmuje trzecie miejsce 
w sprzedaży wszystkich marek cią-
gników, z udziałem 10,2%, przed taki-
mi potęgami jak Deutz-Fahr czy John 
Deere, a niewiele za New Hollandem 
i Zetorem, a w gamie modeli są zarów-
no małe, średnie jak i ciężkie ciągniki, 
o mocy do ok. 170 kM. A w ogóle je-
śli chodzi o naszą obecność na rynku 
sprzętu rolniczego, to chciałbym za-
uważyć że dużą pomoc stanowi tu nasz 
udział w międzynarodowej grupie Pro-
modis, która oferuje dostęp wraz z peł-
ną obsługą do szerokiej gamy sprzętu 
rolniczego, różnych producentów.

J. Walczak: Ale domyślam się 
że ta działalność wiąże się bardziej 
z oddziałem w Posądzy?

K. Loranc: Tak, tu na Powstań-
ców, brakło już miejsca na sprzęt rol-
niczy. Zastanawiając się nad tą kwestą 
doszliśmy do wniosku, że lokalizacja 
poza Krakowem będzie oczywistością, 
zarówno ze względu na bliskość rynku 
odbiorców, jak i nie ukrywajmy - ceny 
gruntów. Zdecydowaliśmy, zatem że 
uciekamy poza miasto.

I tak etapami powstał duży Salon 
Agro w Posądzy. W 2011 r. otwarliśmy, 
część handlową, w 2012 r. z udziałem 
środków unijnych został oddany do 
użytku serwis, a teraz jesteśmy na eta-
pie trzecim. Chcemy mianowicie stwo-
rzyć duże centrum logistyczne, które 
obsłuży wszystkie nasze punkty.

J. Walczak: Ile ich Państwo ma-

cie obecnie?
K. Loranc: Oprócz głównej siedzi-

by Firmy tu na Powstańców w Krakowie 
oraz Salonu w Posądzy mamy oddziały 
w Suchej Beskidzkiej i w Rajczy zajmu-
jące się tematyką las i ogród. Mamy 
także oddział na Podkarpaciu w Mala-
wie, o zakresie działania zbliżonym do 
Posądzy, stanowiący niejako jego filię, 
choć jest on w istocie samodzielny. Od-
dział ten będzie w najbliższym czasie 
wygaszany, jako że w odległych o zale-
dwie 5 km Krzemienicach zakupiliśmy 
teren, gdzie zamierzamy stworzyć sa-
lon o profilu takim jak ten w Posądzy.

J. Walczak: Czyli Firma „Pilar-
-Tech” zmierza w kierunku dalszego 
rozwoju?

K. Loranc: Oczywiście. W dzisiej-
szych warunkach, kto nie rozwija się, 
ten się cofa.

J. Walczak: A jaki obszar obejmu-
je swoim działaniem Panów Firma?

K. Loranc: Można powiedzieć, że 
dwa i pół województwa, czyli Małopol-
skie, Podkarpackie i część Świętokrzy-
skiego.

J. Walczak: Zapytam więc, na-
wiązując do powyższych informacji, 
ile osób pracuje aktualnie w Firmie?

K. Loranc: Obecnie 40 osób, naj-
więcej w Krakowie i w Posądzy. Jednak 
w związku z planowanym rozwojem ta 
ilość będzie się zwiększać, między in-
nymi o kolejnych pracowników sprze-
daży, serwisu, logistyki i w miarę po-

trzeb innych działów.
J. Walczak: Firma „Pilar-Tech” 

ma charakter rodzinny, a pozwolę 
sobie na spostrzeżenie, że Panowie 
zdążyli już trochę przekroczyć wiek 
młodzieńczy. W jaki sposób, zatem 
chcecie Panowie zapewnić rozwój 
Firmy na dłuższą metę?

T. Krzysztofek: Ja i Kazimierz 
mamy pięciu synów - ja trzech, Kazi-
mierz dwóch. Wszyscy pracują w na-
szej Firmie, są szefami poszczegól-
nych oddziałów bądź działów rzeczo-
wych i świetnie sobie radzą. Uważamy, 
więc że rozwój Firmy jest zapewniony 
na lata.

J.Walczak: A jakie marki repre-
zentuje obecnie Firma „Pilar-Tech”?

T.Krzysztofek: Jesteśmy dealera-
mi marek Husqvarna, Kubota, Manitou 
oraz w zakresie działalności las i ogród 
Hondy, zaś dzięki udziałom w Spół-
dzielni Promodis sprzedajemy także 
szeroką gamę maszyn i urządzeń rolni-
czych, zarówno uprawowych, jak i słu-
żących do siewu, zbiorów i transportu. 
Zapraszamy do zapoznania się z całą 
gamą poprzez nasze katalogi. Zain-
teresowanym służymy także zawsze 
szczegółowymi informacjami, których 
udzielą nasi pracownicy.

J.Walczak: Bardzo dziękuję za 
rozmowę, życzę powodzenia w dal-
szych działaniach Firmy.

Jacek Walczak

Oddział „Pilar-tech” w Posądzy
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Ładowarki teleskopowe MANITOU  
Szeroka gama produktów przeznaczona dla rolnictwa 
Bogato wyposażone wersje PREMIUM: klimatyzacja, radio, 
fotel pneumatyczny, oświetlenie LED, ECS, wentylator zwrotny. 
Parametry: udźwig od 2-6 ton, wysięg: od 4-10 metrów. 
Silniki: Kubota 50-75KM, Deutz-Fahr  101-120KM, John Deer  145KM 
Wersje Easy dla mniej wymagających w dogodnych cenach. 
 
 Maszyny uprawowe, siewniki i zielonkowe KUHN 
W ofercie: pługi, agregaty podorywkowe, brony talerzowe, brony wirowe, 
siewniki mechaniczne i pneumatyczne do zboża, siewniki do kukurydzy,   
kosiaki dyskowe i bębnowe, zgrabiarki, przetrząsacze,  prasy wielkogabarytowe 
prasy stało i zmiennokomorowe, maszyny komunalne: kosiarki bijakowe,  
kosiarki na wysięgnikach, wozy paszowe, rozsiewacze nawozów RAUCH 
opryskiwacze zawieszane i ciągnione.  

 Przyczepy rolnicze WIELTON   
 Przyczepy o ładowności od 6 do 14 ton 
 Wersje paletowe lub LONG, bogate wyposażenie 
 Zawieszenie na 2 osiach standardowych lub typu tandem  
 Przyczepy do przewozu bel, wozy asenizacyjne 
Opryskiwacze polowe:  Bury Maszyny Rolnicze 
Pojemność od 400 do 6000L, zawieszane lub ciągnione,  
beli opryskowe: od 10 do 36 m, Pompy włoskie firmy Annovi Reverberi  
Opryskiwacze sadownicze 
Pojemność od 400 do 2000L, zawieszane lub ciągnione, przystawki: okrągłe,  
kolumnowe oraz multisystem, pompy włoskie firmy Annovi Reverberi  

Maszyny uprawowe EXPOM Krośniewice 
Agregaty uprawowe: 2,8- 5,7m,  
kultywatory: 2,2-5,6m,  
agregaty ścierniskowe: 2,2-5,6m 
głębosze: 2-5,  
włóki łąkowe, aktywatory, wały łakowe 
wały uprawowe: 3,0-12,0m – cambridge, croskill, cambell,  

Ciągniki rolnicze i sadownicze 
Moc : od 32 do 170 KM 

Bogate wyposażenie w standardzie w serii M: 
Obciążniki przednie, klimatyzacja, fotel 

operatora na zawieszeniu pneumatycznym, 
rewers hydrauliczny, biegi pełzające, nadbieg do 
transportu, pneumatyka do przyczep ( seria M5). 

Gwarancja 3 lata lub 4000 h 
Oferta finansowania bez odsetek 

Najważniejsze zalety: 
Niskie zużycie paliwa, duża zwrotność, 

bezawaryjność, silnik, skrzynia , mosty jednego 
producenta ( KUBOTA). 

SZEROKA GAMA PRODUKTÓW 
 

 

Oddział AGRO 
Posadza 71 (małopolska) 

32-104 Koniusza 
TEL: 12 264 71 52 

posadza@pilartech.pl 

Oddział AGRO 
Malawa 13 (podkarpackie) 

36-007 Krasne 
TEL: 601 577 001 

podkarpacie@pilartech.pl 

Centrala Kraków 
Ul. Powstańców 4 31-422 Kraków 

TEL: 12 410 18 80 
e-mail: info@pilartech.pl 
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W związku z nowelizacją Ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 roku o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, która weszła 
w życie w dniu 18 stycznia 2017 roku 
zmieniły się zasady konkurencyjnego 
wyboru wykonawców operacji realizo-
wanych w PROW 2014-2020. Nowe 
zasady budzą wiele obaw wśród rolni-
ków.

Jak informuje Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa obo-
wiązek stosowania konkurencyjnego 
trybu wyboru wykonawców dotyczy 
wnioskodawców oraz beneficjentów 
pomocy i pomocy technicznej:

• którzy nie są zobowiązani do sto-
sowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych w odniesie-
niu do wszystkich zadań ujętych 
w zestawieniu rzeczowo - finanso-
wym operacji o wartości powyżej 
20 tysięcy zł netto,

• zobowiązanych do stosowania 
ustawy Prawo zamówień publicz-
nych w odniesieniu do wszyst-
kich zadań ujętych w zestawieniu 
rzeczowo - finansowym operacji 

o wartości powyżej 20 tys. zł netto 
i zamówień o wartości poniżej 30 
tys. euro oraz dla zamówień wyłą-
czonych spod ustawy o zamówie-
niach publicznych na podstawie 
przepisów o zamówieniach sekto-
rowych.

Zmianie uległy niektóre szczegóły 
dotyczące postępowania konkurencyj-
nego. Dotychczas zapytania ofertowe 
wysyłane były do 3 potencjalnych wy-
konawców i ewentualnie umieszczane 
na stronie internetowej beneficjenta, 
natomiast zgodnie z nowymi zasadami 
zapytania udostępniane będą na stronie 
internetowej prowadzonej przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Uruchomienie strony planowane 
jest na dzień 18 marca 2017 roku.

Wybrana powinna być najkorzyst-
niejsza oferta, przez co rozumie się 
ofertę, która przedstawia najkorzyst-
niejszy bilans ceny i innych kryteriów. 
Wybrany oferent nie może być powią-
zany osobowo lub kapitałowo z bene-
ficjentem. 

Szczególnie ważne jest dokonanie 
jednoznacznego i wyczerpującego opi-
su zamówienia, który nie odnosi się  do 

żadnego konkretnego wykonawcy. Co 
do zasady nie jest dopuszczalne poda-
wanie konkretnych nazw producentów 
za wyjątkiem sytuacji, gdy odnosimy 
się do wszystkich urządzeń o parame-
trach równoważnych.   Należy podać, 
co najmniej dwa kryteria oceny oferty, 
które nie utrudniają uczciwej konku-
rencji.  Niemożliwe jest, więc kierowa-
nie się wyłącznie kryterium cenowym. 
Wskazane jest natomiast określanie 
kryteriów oceny dotyczących na przy-
kład warunków serwisowania urządzeń 
czy maszyn.  Po wyborze najkorzyst-
niejszej oferty informacja o tym powin-
na być zamieszczona również na stro-
nie ARiMR.  Dokumentacja z całego 
postępowania powinna być przecho-
wywana przez beneficjenta. 

Warto pamiętać, że do spraw 
rozpoczętych i zakończonych podpi-
saniem umowy o przyznaniu pomocy 
przed dniem 18 stycznia 2017 r. stosu-
je się zasady konkurencyjności, wyni-
kające z umowy o przyznanie pomocy.

Na podstawie informacji ARiMR   
2017/01/31

Wojciech Ślósarz

Ustawa o podatku rolnym przewi-
duje wiele zwolnień od podatku rolne-
go. Zwalnia się między innymi:

1) użytki rolne klasy V, VI i VI oraz 
grunty zadrzewione i zakrzewio-
ne ustanowione na użytkach rol-
nych;

2) grunty położone w pasie drogi 
granicznej;

3) grunty orne, łąki i pastwiska obję-
te melioracją - w roku, w którym 
uprawy zostały zniszczone wsku-
tek robót drenarskich;

4) grunty przeznaczone na utworze-
nie nowego gospodarstwa rolne-
go lub powiększenie już istnieją-
cego do powierzchni nieprzekra-
czającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa wła-
sności lub prawa użytkowania 
wieczystego, nabyte w drodze 
umowy sprzedaży,

b) będące przedmiotem umowy 
o oddanie gruntów w użytkowa-
nie wieczyste,

c) wchodzące w skład Zasobu Wła-

sności Rolnej Skarbu Państwa, ob-
jęte w trwałe zagospodarowanie;

5) grunty gospodarstw rolnych po-
wstałe z zagospodarowania nie-
użytków - na okres 5 lat, licząc od 
roku następnego po zakończeniu 
zagospodarowania; 

6) grunty gospodarstw rolnych 
otrzymane w drodze wymiany lub 
scalenia - na l rok następujący po 
roku, w którym dokonano wymia-
ny lub scalenia gruntów;

7) grunty gospodarstw rolnych, na 
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których zaprzestano produkcji 
rolnej, z tym że zwolnienie może 
dotyczyć nie więcej niż 20% po-
wierzchni użytków rolnych go-
spodarstwa rolnego, lecz nie 
więcej niż 10 ha - na okres nie 
dłuższy niż 3 lata, w stosunku do 
tych samych gruntów;

8) użytki ekologiczne;
9) grunty zajęte przez zbiorniki 

wody służące do zaopatrzenia 
ludności w wodę;

10) grunty pod wałami przeciwpo-
wodziowymi i grunty położone 
w międzywałach;

11) grunty wpisane do rejestru za-
bytków, pod warunkiem ich za-
gospodarowania i utrzymania 
zgodnie z przepisami o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami;

12) grunty stanowiące działki przy-
zagrodowe członków rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych, którzy:

a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do 

I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacz-

nym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności,

d) są osobami całkowicie niezdol-
nymi do pracy w gospodarstwie 
rolnym albo niezdolnymi do sa-
modzielnej egzystencji.

Od podatku rolnego zwalnia się 
również uczelnie, szkoły, placówki, za-
kłady kształcenia i placówki doskonale-
nia nauczycieli oraz organy prowadzą-
ce te szkoły, placówki i zakłady z tytułu 
zarządu, użytkowania lub użytkowania 
wieczystego gruntów, placówki naukowe 

Polskiej Akademii Nauk, prowadzących 
zakłady pracy chronionej lub zakłady 
aktywności zawodowej, instytuty badaw-
cze, przedsiębiorców o statusie centrum 
badawczo-rozwojowego oraz Polski 
Związek Działkowców z tytułu użytko-
wania i użytkowania wieczystego gruntu 
rodzinnych ogrodów działkowych.

Okres zwolnienia przy nabyciu 
gruntów przeznaczonych na utwo-
rzenie nowego gospodarstwa do po-
wierzchni nieprzekraczającej 100 
ha, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym zawarto umowę sprze-
daży gruntów lub prawa wieczystego 
użytkowania, ustanowiono prawo wie-
czystego użytkowania gruntów lub ob-
jęto grunty w trwałe zagospodarowanie 
w drodze umowy.

Jeżeli podatnik nabywa lub obejmu-
je grunty o powierzchni mniejszej niż 100 
ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno 
nabywanych lub obejmowanych w trwałe 
zagospodarowanie do powierzchni łącz-
nie nieprzekraczającej 100 ha.

W razie nabycia gruntów od indy-
widualnych właścicieli gospodarstw rol-
nych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli 
nabywca jest małżonkiem, krewnym 
w linii prostej lub jego małżonkiem, 
pasierbem, zięciem lub synową sprze-
dawcy gruntów.

Po upływie okresu zwolnienia 
stosuje się ulgę w podatku rolnym, 
polegającą na obniżeniu podatku 
w pierwszym roku o 75% i w drugim 
roku o 50%.

Zwolnienia i ulgi z tytułu naby-
cia gruntów z Zasobu Własności Rol-

nej Skarbu Państwa w drodze umo-
wy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli 
przedmiotem nabycia są grunty objęte 
uprzednio przez nabywcę w trwałe za-
gospodarowanie, za które uważa się 
dzierżawę lub użytkowanie na okres 
nie krótszy niż 10 lat.

W razie wystąpienia klęski ży-
wiołowej, która spowodowała istotne 
szkody w budynkach, ziemiopłodach, 
inwentarzu żywym lub martwym albo 
w drzewostanie, przyznaje się podatni-
kom ulgi w podatku rolnym przez za-
niechanie jego ustalania albo poboru 
w całości lub w części, w wysokości za-
leżnej od rozmiarów strat spowodowa-
nych klęską w gospodarstwie rolnym. 

Przy przyznawaniu ulg i ustala-
niu ich wysokości uwzględnia się wy-
sokość otrzymanego odszkodowania 
z tytułu ubezpieczenia ustawowego. 
Ulgę przyznaje się za ten rok podatko-
wy, w którym klęska miała miejsce; je-
żeli klęska miała miejsce po zapłaceniu 
podatku za dany rok, ulgę stosuje się 
w następnym roku podatkowym.

Pamiętać należy, że większość 
zwolnień oraz ulg, w tym zwolnienie 
dla gruntów przeznaczonych na utwo-
rzenie nowego gospodarstwa i powięk-
szenie już istniejącego do powierzchni 
nieprzekraczającej 100 ha stosuje się 
na podstawie decyzji wydanej na wnio-
sek podatnika. Zwolnienia i ulgi podat-
kowe stosuje się od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym złożono wniosek. 

Bogdan Pobereżnik
Źródło: Ustawa o podatku rolnym

Produkcja tytoniu nieprzetworzo-
nego na świecie w 2013 roku znajdo-
wała się na poziomie 7,44 miliona ton 
i pozyskiwana była z powierzchni 4,24 
milionów hektarów. Do głównych świa-
towych producentów tytoniu należą: 
Chiny, Brazylia, Indie, USA, Indonezja 
i Unia Europejska. Polska z produkcją 
na poziomie 27,3 tys. ton (w 2015 roku) 

należy do głównych producentów tyto-
niu w U. E. W ostatnich latach krajowa 
produkcja tytoniu obniża się w wyniku 
mniejszej opłacalności uprawy i ograni-
czeń stosowanych przez firmy kontrak-
tujące skup surowca. 

W Polsce mamy do czynienia ze 
spadkiem spożycia papierosów, które 
w 2015 roku wynosiło 49,8 miliarda 

sztuk. Obniżona konsumpcja to wynik 
wzrostu cen, mody na niepalenie, za-
kazu palenia w miejscach publicznych 
oraz rosnącego rynku substytutów 
tak zwanych e-papierosów. Istotnym 
problemem jest również szara strefa 
w krajowym obrocie wyrobami tyto-
niowymi. Jednocześnie przy spadku 
zużycia wyrobów tytoniowych na pol-
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skim rynku, dość dynamicznie rozwija 
się ich eksport. Od wielu już lat wzrasta 
dodatnie saldo handlu zagranicznego 
w sektorze tytoniowym. Tendencja taka 

wiąże się głównie z uczestnictwem 
Polski w strukturach UE, zniesieniem 
ograniczeń w handlu wewnątrzwspól-
notowym i rozwojem przedsiębiorstw 

zajmujących się przetwórstwem tyto-
niu.

Tabela poniżej obrazuje produkcję 
tytoniu w ujęciu wieloletnim.

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015

Powierzchnia upraw w tys. ha. 15,9 15,0 14,7 14,6 13,4

Plony dt/ha 21,7 23,6 21 23,9 20,3

Zbiory w tys. ton 34,4 35,3 30,8 34,9 27,3

Powierzchnia, plony i zbiory tytoniu.

Źródło: IERiGŻ-PIB
Poza przedsiębiorstwami korzyst-

ne zmiany obejmują również systemy 
zaopatrzenia producentów, kontrakta-
cji i odbioru produkcji, głównie dzięki 
zrzeszaniu się rolników uprawiających 
tytoń w grupy producenckie.

W Polsce mamy do czynienia ze 
spadkiem spożycia papierosów, które 
w 2015 roku wynosiło 49,8 miliarda 
sztuk. Obniżona konsumpcja to wynik 
wzrostu cen, mody na niepalenie, za-
kazu palenia w miejscach publicznych 
oraz rosnącego rynku substytutów 
tak zwanych e-papierosów. Istotnym 
problemem jest również szara strefa 
w krajowym obrocie wyrobami tyto-
niowymi. Jednocześnie przy spadku 
zużycia wyrobów tytoniowych na pol-
skim rynku, dość dynamicznie rozwija 

się ich eksport. Od wielu już lat wzrasta 
dodatnie saldo handlu zagranicznego 
w sektorze tytoniowym. Tendencja taka 
wiąże się głównie z uczestnictwem 
Polski w strukturach UE, zniesieniem 
ograniczeń w handlu wewnątrzwspól-
notowym i rozwojem przedsiębiorstw 
zajmujących się przetwórstwem tyto-
niu. Poza przedsiębiorstwami korzyst-
ne zmiany obejmują również systemy 
zaopatrzenia producentów, kontrakta-
cji i odbioru produkcji, głównie dzięki 
zrzeszaniu się rolników uprawiających 
tytoń w grupy producenckie. W Polsce 
tytoń produkowany jest przez ok 10 tys. 
gospodarstw w pięciu regionach wy-
odrębnionych ze względu na warunki 
klimatyczno-glebowe i zasoby siły ro-
boczej. Wśród województw liderem wg 

powierzchni upraw i wielkości zbiorów 
jest woj. Lubelskie. W ostatnich latach 
średni plon tytoniu wynosił ok 22 dt/
ha. W związku z postępem technolo-
gicznym i lepszą organizacją produk-
cji zwiększyła się również średnia po-
wierzchnia uprawy tytoniu w gospodar-
stwach zajmujących się tym gatunkiem 
do ok 1,6 ha.

Krajowy rynek tytoniu w znacznym 
stopniu uzależniony jest od importu, 
ponieważ polscy producenci wytwa-
rzają ok 30% surowca przerabiane-
go w krajowych zakładach. Pozostała 
część to odmiany tytoniu uprawiane 
w innych regionach klimatycznych.

Kolejna tabela przedstawia bilans 
tytoniu nieprzetworzonego.

Wyszczególnienie 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*

Zbiory 34,8 34,4 35,3 30,8 34,9 27,3

Import 79,7 87,0 89,0 89,3 105,5 116

Zasoby ogółem 114,4 121,4 124,3 120,1 140,4 143,3

Zużycie krajowe 98,7 104,4 103,9 97,8 113,7 112,6

Eksport 15,7 17 20,4 22,3 26,7 30,7

Eksport/Zbiory(%) 45 49 58 72 77 113

Bilans tytoniu w Polsce w latach gospodarczych (w tys. ton)

Pomimo spadającej konsumpcji 
papierosów w Polsce, mamy do czy-
nienia ze wzrostem ich produkcji. Sys-
tematyczny wzrost notowany jest od ok 
20 lat a w ostatnich latach jego średnie 
tempo wynosi ok 4,9% rocznie. W 2015 
roku produkcja papierosów była ponad 

3 krotnie większa od ich krajowej kon-
sumpcji. W najbliższych okresach pro-
gnozowane jest utrzymanie dotychcza-
sowych tendencji, czyli wyższej krajo-
wej produkcji tytoniu przetworzonego i 
malejącej konsumpcji przy wzrastają-
cym eksporcie wyrobów tytoniowych.

Źródła: „Analizy Rynkowe” Insty-
tut ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej, 

„Roczniki Statystyczne” Główny 
Urząd  Statystyczny.

Andrzej Pisarz

Źródło: IERiGŻ-PIB
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ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Wraz z intensyfikacją i specjali-
zacją w produkcji rolniczej powstają 
wielkoobszarowe uprawy monokultur 
z ubogim płodozmianem. Z punktu 
widzenia ekonomicznego pomaga to 
w skutecznym zarządzaniu gospo-
darstwem. Ogranicza wymagany spe-
cjalistyczny park maszyn i urządzeń 
produkcyjnych. Z drugiej strony sta-
nowi zagrożenie dla bioróżnorodno-
ści. Bioróżnorodność to całe bogactwo 
form życia występujących na Ziemi, 
rozmaitość gatunków, genetyczna 
zmienność wewnątrzgatunkowa, a tak-
że rozmaitość wielogatunkowych ukła-
dów przyrodniczych, tj. ekosystemów 
i krajobrazów. Jest to problem nie tylko 
estetyczny, gdy mozaika pól zmienia 
się w jednolitą uprawę. Zmniejsza się 
ilość gatunków ptaków, ssaków, owa-
dów i roślin dziko żyjących zasiedlają-
cych zadrzewienia śródpolne, zagajni-
ki, kępy krzaków, stare sady, martwe, 
spróchniałe drzewa, miedze, małe 
oczka wodne, torfowiska, bagna.

Dużym zagrożeniem jest także 
stosowanie herbicydów powodujących 
wyginięcie wielu gatunków roślin:

 • insektycydów, które tępią nie tyl-
ko owady niepożądane, ale także 
pożyteczne, a to z kolei powoduje 
wyginięcie lub ograniczenie liczeb-
ności wielu gatunków zwierząt,

 • nawozów sztucznych, stosowa-
nych na użytkach zielonych, po-
wodujących bujny rozrost niektó-
rych traw kosztem wielu bardzo 
cennych gatunków,

 • zbyt wczesne koszenie łąk po-
woduje niszczenie wielu gniazd 
ptasich, a zioła i rośliny wielolet-
nie nie wytwarzają nasion - łąka 
ubożeje.

 • uprawy roślin genetycznie mody-
fikowanych,

 • stosowanie pasz i pokarmów dla 

zwierząt zwierającego m.in. anty-
biotyki i hormony a następnie na-
wożenie odchodami pochodzą-
cymi od tych zwierząt powoduje 
przedostanie się do ekosystemu 
gleby substancji niepożądanych 
szkodliwych dla mikroorgani-
zmów glebowych. Szczególnie 
niebezpieczne jest nawożenie 
pomiotem ptasim pochodzącym 
z ferm produkcyjnych.

 Koncentracja produkcji zwierzęcej 
jest także dużym zagrożeniem dla bio-
różnorodności przyrodniczej, która pro-
wadzi do punktowego zanieczyszczenia 
związkami azotu. Zmienia się całkowicie 
roślinność użytkowanego terenu. Wkra-
czają rośliny azotolubne wypierając 
cenne gatunki rodzimej szaty roślinnej.

Jednak nie tylko intensywne pro-
wadzenie działalności rolniczej ograni-
cza występowanie zróżnicowania bio-
logicznego. Także zaniechanie działań 
uprawowych przyczynia się do zuboże-
nia ekosystemów. Na polach zaczyna-
na pojawiać się sukcesja naturalna: ro-
śliny wieloletnie, krzewy, drzewa lub in-
wazyjne gatunki roślin. Najczęściej jest 
to nawłoć kanadyjska (Solidago cana-
densis L.), nawłoć olbrzymia (Solidago 
gigantea Aiton) lub barszcz sosnow-
skiego (Heracleum sosnowskyi Man-
den.) W Polsce nawłocie początkowo 
sadzone były przy pasiekach, jako źró-
dło nektaru dla pszczół. Pierwsze ro-
śliny poza uprawą pojawiły się jeszcze 
w XIX w. w miejscach ruderalnych, na 
zrębach lasów i w zaroślach łęgowych, 
a ich rozprzestrzenianie na dużą skalę 
obserwuje się od lat 40. XX w. Nawło-
cie są uważane za jedne z najbardziej 
niepożądanych gatunków we florze na-
szego kraju, gdyż wykazują negatywny 
wpływ na bioróżnorodność, skutecznie 
zagłuszając i wypierając gatunki rodzi-
me. Odłogi, które przez dłuższy czas 

były nieuprawiane, porosły chwastami, 
uległy zadarnieniu lub zadrzewieniu, są 
bardzo podatne na wkraczanie gatun-
ków inwazyjnych. Tworzą się na tych 
obszarach wielko powierzchniowe na-
włociowiska, z których żółto kwitnące 
byliny rozprzestrzeniają się na okolicz-
ne tereny. Barszcz Sosnowskiego tak-
że został przywieziony do kraju, jako 
roślina użytkowa. Wywodzi się z Kau-
kazu, skąd rozprzestrzenił się na Eu-
ropę Wschodnią i Środkową, gdzie jest 
uważany za roślinę inwazyjną. Barszcz 
Sosnowskiego został tak nazwany 
przez Dymitra Iwanowicza Sosnow-
skiego - rosyjskiego botanika, który 
odkrył tę roślinę w połowie lat 40-tych 
XX wieku. Barszcz początkowo trakto-
wany był, jako roślina pastewna - jest 
bardzo łatwy w uprawie i tworzy bardzo 
dużo masy zielonej, więc wydawał się 
idealnym pokarmem dla bydła. Do lat 
70-tych XX wieku roślina ta stopniowo 
rozprzestrzeniała się na kraje bloku 
wschodniego. Niestety dość szybko 
okazało się, że barszcz Sosnowskie-
go powoduje bardzo dużo problemów 
w uprawie i zaprzestano jego hodowli 
- jednak roślina zaczęła rozsiewać się 
sama. Barszcz Sosnowskiego jest ro-
śliną silnie toksyczną, powodującą po-
parzenia skóry. Jest gatunkiem inwa-
zyjnym i bardzo trudnym w zwalczaniu 
- wypiera gatunki naturalne, ponieważ 
bardzo łatwo i szybko się rozsiewa.

Ochrona bioróżnorodności bio-
logicznej jest istotna ze względu na 
wytworzenie się sieci powiązań w da-
nym siedlisku. Wyeliminowanie jedne-
go elementu powoduje załamanie się 
kruchej równowagi, jaka została przez 
lata wypracowana. Roślinność miedz, 
śródpolnych zagajników, terenów wyłą-
czonych z produkcji rolniczej jest sie-
dliskiem występowania wielu gatunków 
roślin (głównie z rodzin rdestowatych, 

CHRONIMY ŚRODOWISKO POPRZEZ
ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI
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komosowatych i prosowatych) będą-
cych baza pokarmową i schronieniem 
dla ptaków, owadów pożytecznych 
i drobnych ssaków. Ich występowanie 
wpływa korzystnie na ograniczenie 
szkodników w uprawach rolniczych. 
Owady z rodziny biedronkowatych, re-
dukują występowanie mszyc, bociany, 
jeże i zaskrońce skutecznie zwalczają 
drobne gryzonie i ślimaki. Pszczołowa-
te i motyle pomagają w skutecznym za-
pylaniu uprawianych roślin. Także bie-
gaczowate i pająki znacznie redukują 

ilość niepożądanych owadów. Dlatego 
też działania UE nastawione są na ra-
cjonalne użytkowanie i propagowanie 
zachowań proekologicznych mających 
na celu zachowanie bioróżnorodności 
biologicznej UR. Po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej od 2004 r. rolnicy mo-
gli korzystać z wsparcia promujących 
takie gospodarowanie. 

Od 2015 roku realizowane jest 
w Polsce działanie zwane „Zazielenie-
niem”, które obejmuje praktyki rolnicze 
takie jak:

 • dywersyfikacja upraw,
 • utrzymanie trwałych użytków zie-

lonych,
 • utrzymanie obszarów proekolo-

gicznych.

Także programy rolnośrodowi-
skowo-klimatyczne, z których rolnicy 
mogą korzystać są nakierowane na 
ochronę i odtwarzanie cennych biolo-
gicznie terenów rolniczych.

Ryszard Machał

Pewne rzeczy przyjmujemy za 
pewnik, po prostu odbywają się, bo za-
wsze tak było i nie zamierzamy się tym 
martwić. Tymczasem jeden z tych pew-
ników zaczął nas interesować, a mia-
nowicie to, że w ostatnich latach dra-
stycznie zmniejszyła się liczba pszczół 
na świecie.

Z rozmowy z Panem Janem Tala-
rem ze Szczawy, który jest prezesem 
Koła Pszczelarzy w Kamienicy pow. li-
manowski nasuwa się stwierdzenie, że 
to człowiek dzięki pszczołom otrzymuje 
warunki konieczne do istnienia rolnic-
twa, sadownictwa i ogólnie rzecz ujmu-
jąc światowej gospodarki.  Te niewiel-
kie stworzenia bardzo ciężko dla nas 
pracują, tak się po prostu działo i nikt 
nie zamierzał się zajmować dbaniem 
o te pożyteczne stworzenia. Aby pra-
cować z pszczołami należy posiadać 
bardzo dużą wiedzę, dlatego też Koło 
Pszczelarzy z Kamienicy uczestniczy 
w różnego rodzaju szkoleniach i kur-
sach organizowanych przez Karpac-
ki Związek Pszczelarski, którego są 
członkami jak również MODR w Kar-
niowicach. Koło liczy 20 członków 
łącznie posiadających ok.450 pni. Jest 
niemal pewne, że gdyby nagle wyginę-
ły wszystkie pszczoły to pod znakiem 
zapytania stanąłby również los gatunku 
ludzkiego - bardzo szybko zabrakłoby 
nam pokarmu a do dziś naukowcy nie 
potrafią skutecznie zastąpić sztuczny-
mi metodami procesy zapylania roślin. 
Naukowcy oszacowali, że w ostatnich 
latach populacja pszczół na całym 

świecie zmniejszyła się aż o 20%. To 
ogromna liczba pracowitych owadów. 
A tendencje na przyszłość są równie 
niepokojące. Skąd taka nagła zmiana. 
Otóż pszczoły to niezwykle wrażliwe 
stworzenia, które niestety nie zdąży-
ły się przystosować do trudnych wa-
runków, jakie narzucił im człowiek. 
Owady giną z powodu zbyt dużej ilość 
chemicznych środków ochrony roślin, 
środki te są dla nich trujące. Pojawiły 
się również nowe choroby, na które 
pszczoły nie uodporniły się. Pszczela-
rzy z gminy Kamienica jeszcze nie tak 
bardzo dotykają te problemy, ponie-
waż jest tutaj zdrowe powietrze wolne 
od środków chemicznych zwłaszcza 
w Szczawie. Różnego rodzaju choroby 
rozprzestrzeniają się niezwykle szybko 
w związku z podróżowaniem pszczół 
między kontynentami - i tu znów win-
ny jest człowiek. Z uwagi na niezwykła 
wartość pszczół wiele krajów uprawia 
handel ich usługami. Polska na przy-
kład sprowadza pszczoły z Ukrainy, ale 
największymi potentatami w eksporcie 
tych wartościowych owadów są Austra-
lia i Nowa Zelandia. Takie przemiesz-
czanie pszczół na ogromne odległości 
do środowiska z nowymi chorobami, 
z innym klimatem powoduje znaczne 
ich osłabienie i wyniszczanie populacji.

A zatem nasuwa się niezwykły pa-
radoks. To człowiek najbardziej potrze-
buje pszczół i to człowiek powoduje ich 
wymieranie. W tej sytuacji bardzo waż-
na jest edukacja i uświadamianie rzą-
dów, rolników i nas wszystkich o tym 

jak każdy może przyłożyć swoją ce-
giełkę do ratowania populacji pszczół. 
Mamy na to ostatni moment – za kilka 
lat może być już za późno i staniemy 
przed dramatyczną sytuacją.

By jednak zakończyć ten krótki ar-
tykuł z uśmiechem, ale też jak najbar-
dziej serio, powiem za panem Kasz-
telewiczem ze Stróż, że pszczoła jest 
kobietą. Jak każda kobieta wymaga 
troskliwości, spokoju, czułości, ciepła, 
szacunku, zrozumienia, krótko mówiąc 
- odpowiedniego podejścia. Jednak - 
jak każda kobieta - pszczoła potrafi być 
bardzo zmienna w zachowaniach i re-
akcjach. Muszę zapytać pszczelarki, 
czyli panie prowadzące pasieki - a jest 
ich niemało - jak to jest z żądleniem 
w ich przypadku.

Witold Ćwikowski
źródło: www.nasze-rolnictwo.pl

Chrońmy pszczoły

Fot. Witold Ćwikowski - regionalny ul z pa-
sieki Jana Talara
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Masowe stosowanie nawozów 
mineralnych i środków ochrony roślin 
przyczynia się nie tylko do wzrostu plo-
nów, ale także negatywnie wpływa na 
środowisko. Następuje „wyjaławianie” 
gleby, z pożytecznych drobnoustrojów, 
co powoduje spadek żyzności gleby. 
Dlatego rolnicy powinni o glebę bar-
dziej dbać i przeciwdziałać pogarsza-
niu się jej żyzności, bo jest ona warsz-
tatem ich pracy. W dużym stopniu 
determinuje wielkość i jakość plonów, 
przez co wpływa na efekt ekonomicz-
ny produkcji. Zatem negatywne skutki 
degradacji gleby najbardziej odczuje 
rolnik, który poniesie straty produk-
cyjne. Trzeba, więc mieć świadomość 
znaczenia gleby. Gleba jest tworem 
żywym z bardzo skomplikowanym sys-
temem pokarmowym. W niej kryje się 
bardzo bogate życie ogromnej ilości 
żywych organizmów, z których wiele 
jest niewidocznych gołym okiem. Bio-
rą one udział w procesach zachodzą-
cych w glebie, w tym w przemianach 
związków azotu, węgla i siarki oraz 
obiegu energii i pierwiastków w przyro-
dzie (rozkład mikrobiologiczny). Drob-
na grudka ziemi może być miejscem 
życia miliardów organizmów, z czego 
nie zdajemy sobie sprawy. Najwięcej 
znajduje się ich w wierzchniej war-
stwie próchnicznej gleby ze względu 
na jej zasobność. Jest to gigantyczna 
fabryka przetwarzająca substancję or-
ganiczną (słomę, liście i wszystkie inne 
odpady) w pokarm dla roślin. Od niej 
uzależnione jest życie na ziemi i osta-
tecznie byt człowieka, stąd wymaga 
ochrony. Wiedza nt. gospodarowania 
ziemią, składnikami pokarmowymi, 
właściwego odczynu gleby, stosowania 
nawozów organicznych i odpowiednich 
środków produkcji, pozwoli rolnikom na 
bardziej świadome stosowanie techno-
logii glebochronnych.

Jak wspomniano bardzo ważnym 
parametrem żyzności jest aktywność 

biologiczna gleby. Gleby żyzne cha-
rakteryzują się wyższą aktywnością 
biologiczną, o której w głównej mierze 
decyduje zawarta w glebie biomasa 
mikroorganizmów. Mikroorganizmy nie 
tylko regenerują żyzność gleby, ale tak-
że wydzielają enzymy, hormony, wita-
miny, antybiotyki i inne substancje, któ-
re wchłaniane są przez rośliny. Dlatego 
w celu ułatwienia roślinom dostępu do 
składników pokarmowych i stworzenia 
im odpowiednich warunków do wzrostu 
i rozwoju ważne jest zapewnienie gle-
bie wystarczającej ilości mikroorgani-
zmów. W glebie skażonej pestycydami, 
zanieczyszczeniami przemysłowymi 
(metale ciężkie, substancje ropopo-
chodne) i przenawożonej nawozami 
NPK zmniejsza się biologiczna ak-
tywność mikroorganizmów. W efekcie 
pogarsza się żyzność gleby wskutek 
wyjałowienia jej ze składników pokar-
mowych, ponieważ mikroorganizmy 
rozkładające szczątki roślin i zwierząt 
zostały wytrute i równowaga mikrobio-
logiczna została zachwiana.  Zanim 
gleba powróci do stanu pierwotnego, 
czyli odbuduje się bioróżnorodność 
pożytecznych mikroorganizmów gle-
bowych, odbije się to na uzyskiwanych 
plonach, jak i ich jakości.

Można temu zapobiegać stosując 
preparaty z tzw. efektywnymi mikro-
organizmami (EM) wzbogacające 
w glebie życie biologiczne. Preparaty 
te zawierają specjalnie dobrane szcze-
py drobnoustrojów, które powszechnie 
występują w naturalnym środowisku. 
Ponieważ wyodrębniono je z natural-
nej zdrowej gleby, więc nie są to or-
ganizmy genetycznie zmodyfikowane. 
Są dobrze przebadane i uważane za 
bezpieczne dla ludzi i zwierząt i nie 
stanowią zagrożenia dla owadów za-
pylających. Należy dodać, że EM-y po-
siadają odpowiednie atesty i certyfikaty 
dopuszczające je do stosowania. Pio-
nierem technologii efektywnych mikro-

organizmów był profesor Teruo Higa 
z Uniwersytetu Ryukyus na Okinawie 
w Japonii. Prace profesora kontynuuje 
jego uczeń Matthew Wood z Kansas 
City ze Stanów Zjednoczonych, właści-
ciel firmy SCD Probiotics LLC.

W skład EM-ów (posiadają różne 
kompozycje drobnoustrojów), wcho-
dzą w przeważającej mierze bakterie 
kwasu mlekowego i bakterie fotosyn-
tetyczne, a także inne mikroorganizmy, 
w tym grzyby fermentacyjne i drożdże 
oraz promieniowce.  Mogą one być 
wykorzystane w wielu dziedzinach, 
w tym w rolnictwie do produkcji roślin-
nej, zwierzęcej i w przechowalnictwie, 
jak i w ochronie środowiska czy nawet 
w gospodarstwie domowym. Stoso-
wane na polach uprawnych służą do 
zwiększenia, a nawet do odbudowania 
pożytecznej mikroflory w glebie, która 
została wyniszczona wskutek intensyw-
nej uprawy roli i zanieczyszczenia gleby 
różnymi substancjami. Mikroorganizmy 
wprowadzone do gleby w korzystnych 
warunkach gwałtownie namnażają się 
i przyspieszają przetwarzanie masy or-
ganicznej (reszki pożniwne, przyorana 
słoma, obornik) w próchnicę, która jest 
magazynem substancji pokarmowych 
łatwo dostępnych dla roślin. W ten spo-
sób zwiększają żyzność i urodzajność 
gleby.  Poza tym przywracają glebie 
jej naturalne zdolności obronne ogra-
niczając rozwój patogenów i redukcję 
chorób przez swoją antagonistyczną 
aktywność do grzybów fitopatologicz-
nych (regulują skład mikroflory glebo-
wej). Zwiększają również odporność 
roślin na czynniki stresowe (susza, 
przymrozki). Stwierdzono, że po zasto-
sowaniu EM-ów na korzeniach roślin 
wytwarza się większa ilość włośników 
i intensywniej pobierane są substan-
cje pokarmowe. Badania wykazały, że 
mikroorganizmy znajdujące się w pre-
paracie poprawiają zdrowotność gleby, 
przez lepsze odżywianie polepszają 
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kondycję roślin, a tym samym zwięk-
szają plony i podnoszą ich biologiczną 
jakość. Potwierdzają to sami rolnicy, 
którzy stosują EM-y. W Polsce jest to 
liczba przekraczająca 10 tys. gospo-
darstw, która stale rośnie.

Warto dodać, że w wyniku stosowa-
nia pożytecznych mikroorganizmów gle-
ba uzyskuje gruzełkowatą strukturę, co 
stwarza korzystne warunki do rozbudo-
wy systemu korzeniowego. Dzięki temu 
rośliny mogą pobierać składniki pokar-
mowe z głębszych warstw gleby. Zaletą 
jest również zwiększenie pojemności 
wodnej gleby, co jest bardzo ważne 
w okresach suszy, które coraz częściej 
występują. Kolejną bardzo ważną zale-
tą stosowania efektywnych mikroorgani-
zmów jest to, że wiążą one azot z po-
wietrza i udostępniają roślinom trudno 
przyswajalne składniki mineralne. Nale-
ży także podkreślić, że dzięki obecności 
w preparacie grzybów fermentujących 
zostają zahamowane procesy gnilne i  
przemiany materii organicznej w humus 
zachodzą w formie fermentacji, a przy 
tym  usuwają nieprzyjemne zapachy 
i hamują rozwój „robaków”.

Preparat EM to płyn o żółto-brą-
zowym zabarwieniu, słodko-kwaśnym 
smaku i przyjemnym zapachu. Sposób 
stosowania jest bardzo prosty. Wystar-
czy go tylko rozcieńczyć wodą, aby był 
gotowy do użycia. Preparat aplikuje 
się przed siewem lub sadzeniem roślin 
w formie oprysku doglebowego. Zabiegi 
najlepiej przeprowadzać przed, w trak-
cie lub po deszczu. Powinno się je wy-

konywać rano, wieczorem lub nocą na 
wilgotną glebę. Po opryskiwaniu środek 
najlepiej wymieszać z glebą. Trzeba też 
pamiętać, że w okresie suszy glebę na-
leży opryskiwać większą ilością cieczy, 
1000 i więcej litrów wody na hektar. EM 
może być również wykorzystywany, 
jako szczepionka mikrobiologiczna do 
zaprawiania nasion. Wówczas stosuje-
my go w trakcie siewu.

Cena preparatu EM nie jest wyso-
ka w stosunku do wykazanych korzyści 
(wyżej wymienione). Pamiętajmy, za 
pomocą wprowadzenia do gleby po-
żytecznych mikroorganizmów nie tylko 
sprzyjamy podnoszeniu żyzności gle-
by, ale również obniżamy zużycie na-
wozów i środków ochrony roślin, które 
zanieczyszczają środowisko naturalne.

Uwaga: Nie ma jednoznacznej 
opinii dotyczącej stosowania mikro-
biologicznych preparatów. Według 
sceptyków stosowanie EM-ów w celu 
uzdrowienia gleby jest wątpliwe. Uwa-
żają oni, że zaszczepianie gleby mikro-
organizmami może być uzasadnione 
jedynie w przypadku gleb silnie zde-
gradowanych, np. poprzemysłowych, 
którym chcemy przywrócić rolnicze 
użytkowanie. Natomiast na pozosta-
łych glebach zmniejszenie aktywności 
mikrobiologicznej nie ma charakteru 
trwałego i już po kilku tygodniach li-
czebność drobnoustrojów powraca do 
stanu pierwotnego (naturalnego). Do-
tyczy to głównie gleb zanieczyszczo-
nych nawożeniem mineralnym i stoso-
waniem środków ochrony roślin, które 

hamują aktywność mikroorganizmów 
żyjących w glebie.

Trzeba także wziąć pod uwagę, 
że EM-y, to produkty, które nie zosta-
ły urzędowo przebadane przez nieza-
leżną jednostkę i nie ma gwarancji ich 
skuteczności. Z mocy prawa nie wyma-
gają rejestracji i mogą być legalnie sto-
sowane, ale należy zachować daleko 
idącą ostrożność przy ich wykorzysty-
waniu w uprawie roślin. Aby wypowie-
dzieć się o ich działaniu, to należałoby 
stosować je przez dłuższy czas (nawet 
kilka lat) z uwagi na zmienne w po-
szczególnych latach warunki pogodo-
we, głównie wilgotnościowe. W ofercie 
rynkowej mamy pełno mikrobiologicz-
nych produktów i dlatego przy ich za-
kupie zalecałbym oprzeć się na reno-
mie firm, które je reklamują. Spotyka 
się takie przypadki, kiedy sprzedawca 
informuje, że dany produkt został zwe-
ryfikowany i jest zarejestrowany, co nie 
jest prawdą, ponieważ takie środki nie 
posiadają rejestru. Na stronie Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mamy 
tylko 2 rejestry, tj. środków ochrony ro-
ślin i nawozów. Jeśli zatem produkt nie 
znajduje się w żadnym z tych rejestrów, 
oznacza to, że nie ma rejestracji. Nie 
można, więc polecać go do ochrony ro-
ślin, ani nawożenia.

Przed zabiegiem zawsze należy 
zapoznać się z instrukcją stosowa-
nia preparatu i ściśle przestrzegać 
jej zapisów.

Józef Rusnak

Zespół badawczy Instytutu Upra-
wy i Gleboznawstwa - Państwowego 
Instytutu Badawczego w Puławach pod 
kierownictwem prof. dr hab. Jerzego 
Księżaka przeprowadził w 2014 r cie-
kawe doświadczenie dotyczące wiel-
kości plonowania wybranych gatunków 

roślin strączkowych uprawianych meto-
dami ekologicznymi, przeznaczonych 
do zbioru na zielonkę. Doświadczenie 
przeprowadzono w RZD Grabów na 
glebach kompleksu żytniego bardzo 
dobrego, kl. III b, metodą podbloków 
losowanych w czterech powtórzeniach. 

I czynnikiem badawczym były gatunki 
roślin strączkowych: bobik-Granit (s), 
Bobas (t), groch-Klif (t), Medal (w), łu-
bin wąskolistny -Bojar (t), Regent (s), 
łubin żółty-Mister (t), Taper (s), wyka 
siewna - Hanka (t), Ina (s). Doświad-
czenie przeprowadzono bez stosowa-
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nia nawożenia mineralnego. Nasiona 
posiano 2 kwietnia a zbiór przeprowa-
dzono 9 lipca 2014 r. Uzyskane plony 
zielonej i suchej masy przedstawia 
tabela nr 1.

Legenda-(t) odmiany tradycyjne; 
(s) odmiany samokończące.

Analizując uzyskane wyniki widać, 
że plon zielonej i suchej masy istotnie 
zależał od gatunku rośliny strączkowej, 
jej typu wzrostu i rozwoju (samokoń-
czące i tradycyjne) oraz typu ulistnie-
nia (tradycyjne i wąskolistne). Spośród 
ocenianych gatunków największe plo-
ny świeżej i suchej masy zapewniała 

uprawa grochu i bobiku, natomiast 
najmniejsze łubinu wąskolistnego. Sa-
mokończące odmiany bobiku, łubinu 
wąskolistnego i łubinu żółtego plono-
wały na niższym poziomie niż odmiany 
o tradycyjnym typie wzrostu, natomiast 
oceniane odmiany wyki niezależnie od 
typu wzrostu plonowały na zbliżonym 
poziomie. Uwzględnione w doświad-
czeniu gatunki i odmiany charaktery-
zowała stosunkowo niska zawartość 
suchej masy. Większą zawartość tego 
składnika zawierał groch nie zależnie 
od formy ulistnienia. Wąskolistna od-
miana grochu Medal zawierała mniej 
suchej masy niż odmiana o tradycyj-

nym ulistnieniu Klif, natomiast samo-
kończące i tradycyjne odmiany łubinu 
wąskolistnego, żółtego, bobiku i wyki 
zawierały bardzo zbliżoną ilość tego 
składnika. Plonowanie badanych ga-
tunków w warunkach glebowo-klima-
tycznych województwa małopolskiego 
może być oczywiście nieco inne, ale 
uwidocznione różnice pomiędzy nimi 
powinny mieć odzwierciedlenie także 
w uprawach prowadzonych w innych 
terenach.

Stanisław Cyra
Na podstawie wyników doświad-

czeń IUNiG-PIB w Puławach.

Gatunek Odmiana
Plon zielonej masy

w (t/ha )
Zawartość suchej 

masy (%)
Plon suchej masy

(t/ha)

Bobik Bobas (t) 43,3 17,1 7,40

Granit (s) 41,8 17,3 7,23

Groch Klif (t) 36,4 27,1 9,86

Medal (w) 36,6 21,1 7,72

Łubin wąskolistny Bojar (t) 18,8 14,1 2,65

Regent (s) 16,5 11,6 1,91

Łubin żółty Mister (t) 39,2 13,4   5,25

Taper (s)   30,2 14,4 4,35

Wyka siewna Hanka (t) 27,9 18,9 5,27

Ina (s) 29,0 18,1 5,25

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Kraków ma ogromne tradycje 
rzemieślnicze. Co roku w maju Ry-
nek Główny w Krakowie zamienia 
się w prawdziwy warsztat rękodziel-
niczy.

W sobotę 13 maja odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie Jarmarku 
Rzemiosła w Krakowie, który trwał 
aż do końca maja. Imprezę otworzył 
Prezes Małopolskiej Izby Rzemio-
sła i Przedsiębiorczości w Krakowie 
Janusz Kowalski, który przywitał 
na scenie władze miasta Krakowa 

Tradycyjnie na Krakowskim Rynku
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i województwa małopolskiego oraz 
wszystkich wystawców i gości zebra-
nych na Krakowskim Rynku.

Mimo niesprzyjającej aury, róż-
norodność prezentowanych potraw 
oraz wyrobów rękodzielniczych ścią-
gnęła na Krakowski Rynek wielu tu-
rystów oraz mieszkańców Krakowa. 
O dobrą atmosferę podczas imprezy 
zadbały zespoły ludowe, których wy-
stępy cieszył się ogromnym uzna-
niem widowni oraz przyciągnęły pod 
scenę liczną publiczność.

Na jarmarku prezentowali się 
plecionkarze, rzeźbiarze, malarze, 
garncarze, ceramicy, wytwórcy bi-
żuterii i zabawek a także piekarze, 
cukiernicy, producenci wyrobów wę-
dliniarskich, oraz różnych potraw 
regionalnych z całej Małopolski. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyły 
się te stoiska, na których rzemieślnicy 
prezentowali swój kunszt.

Po raz pierwszy w tym roku Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z/s w Karniowicach podczas Jarmar-
ku Rzemiosła, zorganizował wystawę 
produktów tradycyjnych i regional-
nych. Przygotował również punkt in-
formacyjny, w którym doradcy udzielali 
zainteresowanym potrzebnych infor-
macji oraz porad.

Piękne obrazy, naczynia glinia-
ne, ręcznie robioną biżuterię zapre-
zentowało Stowarzyszenie Powiśla 
Dąbrowskiego, natomiast u pani 
Anna Koblak ze Stowarzyszenia Go-
spodyń Gminy Krzeszowice można 
było kupić wianki z kwiatami z bibuły 
oraz lalki wykonane z naturalnych 
materiałów. Podczas jarmarku swo-
ją ofertę przedstawiły również cztery 
zagrody edukacyjne przynależące 
do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edu-
kacyjnych: gospodarstwo edukacyj-
ne „U Dajany” pani Danuty Kostrzyń-
skiej z Jastrzębiej, gospodarstwo 
edukacyjne „Śliwkowa Zagroda” 
pani Ireny Szewczyk z Kobyłczyny, 
gospodarstwo edukacyjne „Szczę-
śliwa Trzynastka” pani Bogusławy 
Godzik z Jurczyc oraz gospodarstwo 

edukacyjne „Pszczół-
ki” Pani Agnieszki 
Król z Niezwojowic.

W czasie imprezy 
można było podziwiać 
i kupować nie tylko 
wyroby artystyczne 
i rzemieślnicze, ale 
również spróbować 
i nabyć wiele produk-
tów spożywczych wy-
twarzanych metoda-
mi tradycyjnymi. Na 
smakoszy  dobrego 
jedzenia czekały re-
gionalne przysmaki. 
Panie ze Stowarzy-
szenia Kobiet Wsi 
Smęgorzów serwo-
wały tradycyjną dla 
tego regionu zupę. 
Natomiast ciasta pań 
z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Dębna, 
Koła Gospodyń Wiej-
skich z Winiar oraz 
Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich 
z Tokarni cieszyły zarówno oko jak 
i podniebienie.  Słodkie wypieki za-
prezentowali również państwo Doliń-
scy z Krakowa.

Wystawcy zadbali nie tylko o od-
powiednie przygotowanie potraw 
i stołów, ale także o tradycyjne regio-
nalne stroje, promując dzięki temu 
piękną, urozmaiconą krajobrazowo 
i etnograficznie Małopolskę.

Jarmark Rzemiosła jest nie tylko 
wspaniałą okazją do upowszechnia-
nia rodzimych tradycji kulturowych 
danego regionu, ale także rodzin-
nego uczestnictwa w wydarzeniu 
kulturalnym i wspólnego spędzania 
czasu.

Anna Nowak
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W Zespole Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Bystrej od kilku lat 
odbywa się wyjątkowa uroczystość - 
„Tydzień Chleba na zakwasie”.

W ramach tegorocznego „Tygo-
dnia chleba”, którego motywem prze-
wodnim był „chleb ziołowy” zorgani-
zowano warsztaty pieczenia chleba 
z wykorzystaniem ziół z przyszkolnego 
ogrodu ziołowego. Te były nie tylko 
dodatkiem kulinarnym, ale i oryginal-
nymi ozdobami konkursowych stołów. 
Królował na nich oczywiście chleb 
orkiszowy z mąki pozyskanej  z wła-
snego gospodarstwa ekologicznego, 
okraszony ziołami: czarnuszką, ziołami 
prowansalskimi, kminkiem, siemieniem 
lnianym i sezamem. Wypieki odbywały 
się w szkolnej pracowni pod czujnym 
okiem nauczycielek: Magdaleny Tumi-
dajewicz, Katarzyny Graseli i Agnieszki 
Gryboś. Pani Magdalena Tumidajewicz 
zadbała również o przepiękny wystrój 
sali degustacyjnej.

Imprezę podsumowano konferen-
cją w czasie, której uczniowie prezen-
towali referaty na temat: „Chleb zioło-
wy - właściwości prozdrowotne oraz 
odżywcze”, „Różne rodzaje mąki do 
pieczenia chleba”. Gościem specjal-
nym konferencji była p. dr inż. Barbara 
Krochmal - Marczak, kierownik Kate-
dry Bezpieczeństwa Żywności PWSZ 
w Krośnie, która wygłosiła referat na 
temat „Wartość odżywcza i wypiekowa 
pszenica orkiszowej uprawianej w go-
spodarstwie ekologicznym przy ZSCKR 
w Bystrej”. Pani doktor przeprowadziła 
analizy laboratoryjne naszego orki-
szu pod kątem wartości wypiekowej 
i odżywczej. Z badań laboratoryjnych 
wynika jednoznacznie, ze nasz orkisz 
w porównaniu z innymi odmianami jest 
bezkonkurencyjny. Jest najlepszy do 
wypieku chleba.

Zwieńczeniem wydarzenia było 
rozstrzygniecie konkursu „Chrzan dla 
smaku i zdrowia”. Przystąpiło do niego 

sześć zespołów  trzyosobowych, któ-
re przygotowywały wielkanocne stoły 
z chlebem i chrzanem w roli głównej. 
Uczniowie mieli obowiązkowo przygo-
tować jedną potrawę z chrzanu i jedną 
potrawę mięsną lub półmisek wędlin. 
Każdy zespół promował i prezentował 
swoje dania na oddzielnym stole wiel-
kanocnym. Komisja oceniała dobór 
i wykonanie potrawy zgodny z tema-
tem przewodnim konkursu, umiejęt-

ność prezentacji i pracę zespołową. 
Nie bez znaczenia była też aranżacja 
stołu oraz ocena sensoryczna potraw.

Jury w składzie:
 •  Józef Warchoł - dyrektor ZSCKR 

w Bystrej, gospodarz całego 
przedsięwzięcia, 

 •  Wincenty Kmak - kierownik Po-
wiatowego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gorlicach, 

TYDZIEŃ CHLEBA NA ZAKWASIE
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 •  Piotr Sendor - przedstawiciel 
Agencji Rynku Rolnego w Krako-
wie,

 •  Paweł Czeszyk - właściciel re-
stauracji „Pod kogutkiem”,

 •  Barbara Krochmal - Marczak 
- kierownik Katedry Bezpieczeń-
stwa Żywności PWSZ w Krośnie 
postanowiło.

I miejsce zajął zespół w składzie: 
Tomasz Szary, Arkadiusz Straub i Da-
niel Sokołowski z kl. III.

II miejsce: Magdalena Janas, 
Paulina Górska, Milena Grądalska.

III miejsce: Oliwia Redlińska, 
Magdalena Wszołek, Klaudia Myśliwy 
z kl. I.

IV miejsce: Katarzyna Kamyk, 
Magdalena Ogrodowska, Justyna Łu-
kaszyk z kl. I.

Wyróżnienia: Monika Hajduk, Ju-
styna Tokarz, Katarzyna Zieleń z kl. II 
oraz Justyna Niemaszyk, Edyta Sikora 
i Dominik Więcek z kl. I.

Piękny puchar za zajęcie pierw-
szego miejsca ufundował Dyrektor Ma-
łopolskiegoOśrodka Doradztwa Rolni-
czego w Karniowicach. Cenne nagrody 
dla uczestników ufundował dyrektor 
ZSCKR w Bystrej oraz Agencja Ryn-
ku Rolnego w Krakowie. Zwycięzcom 
i wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Slawek Ornatowski
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NASZ DOM I OGRÓD
Kiszenie, kwaszenie - cytując Wi-

kipedię - to sposób konserwacji żyw-
ności przeznaczonej do spożycia (ki-
szona kapusta, ogórki) lub na paszę 
(kiszonki), opierający się na procesie 
fermentacji mlekowej przeprowadza-
nym przez bakterie mlekowe. W wyni-
ku tego procesu cukry proste zawarte 
w komórkach roślinnych rozkładają się 
na kwas mlekowy (1-1,8%), hamując 
m. in. procesy gnicia (poprzez zaha-
mowanie rozwoju bakterii gnilnych nie-
odpornych na zakwaszenie środowiska 
do pH poniżej 5). Prawidłowy przebieg 
kiszenia zależy od zawartości w surow-
cu cukrów (1-1,5%) i wody (ok. 70%), 
utrzymania temperatury 15-200C w po-
czątkowych dniach fermentacji, usunię-
cie powietrza (bakterie przeprowadza-
jące proces są beztlenowe) np. przez 
ubicie (kapusta) lub zalanie solanką. 

Polskie tradycje przetwórstwa 
warzyw obejmują solenie, suszenie 
marynowanie i kiszenie, uważane za 
najzdrowsze. Dla naszych babć, ro-
biących zapasy na zimę, kiszenie było 
naturalnym sposobem na zabezpie-
czenie żywności przed psuciem. Ka-
pustę z beczki albo ogórki zakiszane 
w glinianym garnku jadło się przez kil-
ka miesięcy. Obecnie mamy dostęp do 
świeżych warzyw przez cały rok, a ki-
szenie stało się nie tyle koniecznością, 
co zdrową metodą.

Kiszonki są popularne nie tylko 
w Polsce, ale również w odległych 
zakątkach świata. Prawdziwymi mi-
strzami kiszenia są Azjaci, zwłaszcza 
Chińczycy (specjaliści od warzyw), ale 
również duże doświadczenie i tradycję 
przypisuje się mieszkańcom Afryki.

W Chinach na śniadanie chętnie 
jada się owsiankę ryżową z dodatkiem 
kiszonych warzyw, co ma zapewnić do-
bre samopoczucie i siłę na cały dzień. 
W Korei najpopularniejsze, wręcz naro-
dowe danie to kimachi. Składa się ono 
głównie z kiszonej kapusty pekińskiej 
przyprawionej dużą ilością chili, czosn-
ku i sosu rybnego. W Himalajach na te-
rytorium Nepalu, Indii i Butanu fermen-

tację łączy się z suszeniem. A najpopu-
larniejszymi daniami przygotowywanymi 
z kiszonej rzodkwi są gundruk i sinki. 
W Sudanie zaś najbardziej znaną ki-
szonką jest kawal, przygotowywany z li-
ści rośliny o tej samej nazwie. Słynie on 
z bardzo intensywnego zapachu, wręcz 
odoru, ale, jak wierzą Sudańczycy je-
dzenie go zapewni długowieczność.

W Polsce najczęściej kisi się ka-
pustę białą i ogórki. Jednak oprócz 
kapusty białej można kisić również 
włoską i czerwoną, a oprócz ogórków 
- pomidory zielone, na wpół dojrzałe 
i czerwone. Z buraków czerwonych 
otrzymujemy doskonały kwas, który 
może być stosowany nie tylko do za-
kwaszania barszczu, ale również jako 
smaczny, orzeźwiający napój. Oprócz 
korzeni buraków można kisić i botwi-
nę wykorzystywaną potem w różnych 

barszczach, kapuśniakach czy chłod-
nikach. Kisić możemy również fasolkę 
szparagową, groszek zielony, brukiew, 
rzepę i wiele gatunków grzybów. Pa-
letę kiszonek możemy wzbogacić tak-
że w kiszone owoce takie jak: jabłka, 
gruszki czy śliwki.

W innych krajach procesowi fer-
mentacji poddaje się nie tylko warzywa 
i owoce, ale również i nasiona np. soi, 
z których to otrzymuje się pastę miso 
(kuchnia japońska), mięso czy ryby 
(w Szwecji śledzie zwane surstromming, 
a w Norwegii pstrągi zwane rakfisk).

Tradycja sporządzania i jedze-
nia produktów kiszonych w naszym 
kraju jest chyba  jedną z najstarszych 
w świecie. Produkty kiszone stanowią 
bardzo cenne dietetyczne pożywienie, 
bogate w witaminę C (w 100 g kiszonej 
kapusty znajduje się 25 do 30 mg wit. 

WALORY
PRODUKTÓW
KISZONYCH
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C). Jest to produkt, z którego możemy 
być dumni, ze względu na jego liczne 
walory zdrowotne, dietetyczne i sma-
kowe.  A oto kilka zalet kiszonek:

 • Bogate są w cenne związki, po-
siadają wysoką wartość odżyw-
czą oraz liczne witaminy z grupy 
B (B1, B2, B3), które odgrywają 
ważną rolę w regulacji przemiany 
materii, pomagają trawić węglo-
wodany, tłuszcze i białka. Pozy-
tywnie wpływają na pracę układu 
nerwowego i koncentrację.

 • Kwaśne środowisko stabilizuje 
witaminę C i prowitaminę A, któ-
re nie ulegają rozkładowi w pro-
cesie kiszenia i dostarczane są 
organizmowi w dużych ilościach 
(pięć łyżek kiszonej kapusty po-
krywa dzienne zapotrzebowanie 
na witaminę C, która podwyższa 
odporność na infekcje i przyspie-
sza spalanie kalorii).

 • Produkty kiszone mają niską war-

tość kaloryczną, znacznie mniej-
szą niż świeże surowce, ze wzglę-
du na to, że węglowodany zostają 
wykorzystane w procesie fermen-
tacji. I tak łyżka kiszonej kapusty 
to tylko 12 kcal. , a np. mały ogó-
rek kiszony 6 kcal. Oprócz tego 
kiszonki zawierają dużo błonnika, 
który poprawia pracę układu po-
karmowego, oczyszcza organizm 
z toksyn, obniża cholesterol i re-
guluje wypróżnianie.

 • Jedzenie kiszonek zwiększa 
strawność (składniki w nich zawar-
te są lepiej przyswajalne przez or-
ganizm) oraz pozwala usunąć z or-
ganizmu niepożądane substancje 
takie jak: cyjanki, hemaglutyniany 
i substancje gazotwórcze.

 • Spożywając żywność utrwaloną 
w procesie fermentacji dostarcza-
my organizmowi pożytecznych 
bakterii fermentacji mlekowej, 
które wpływają pozytywnie na 

perystaltykę jelit, regulują skład 
mikroflory jelitowej oraz hamują 
rozwój bakterii gnilnych. Chronią 
nas przed chorobami oraz mają 
zbawienny wpływ na stany za-
palne oraz wrzody żołądka i dwu-
nastnicy.

 • Ponad to kiszonki posiadają nie-
powtarzalne walory smakowo-za-
pachowe oraz są one produktami 
przetworzonymi w sposób natu-
ralny, metodami biologicznymi 
bez zbędnych skomplikowanych 
procesów technologicznych.

Sięgajmy, więc jak najczęściej po 
kiszonki nie tylko ze względu na trady-
cję, ale przede wszystkim ze względów 
zdrowotnych. Od teraz niech kiszonki 
staną się nie tylko zdrowym, ale również 
modnym dodatkiem na naszym stole.

Marta Legut
(Opracowano na podstawie: inter-

net, miesięcznik Kobieta i Życie)

Produkty zbożowe pełnią od wie-
ków istotną rolę w żywieniu człowieka. 
Chleb, jako pokarm człowieka znany 
był wśród kultur Bliskiego Wschodu 
i Europy, od około 12 tysięcy lat. Pierw-
sze o nim wzmianki można już spotkać 
w starożytnej Babilonii, Grecji, Egip-
cie, Izraelu i Cesarstwie Rzymskim. 
Znany był pod różnymi postaciami: od 
płaskich i okrągłych placków jęczmien-
nych, poprzez przaśne chleby pszenne 
przypominające współczesną macę, 
do chleba bochenkowego. Najpraw-
dopodobniej orkisz był pierwszym zbo-
żem, jakie człowiek zaczął uprawiać. 
Na terenach zamieszkiwanych przez 
Słowian już w VIII w.n.e. było uprawia-
ne proso, później także żyto, jęczmień, 
owies i pszenica.

 Od najdawniejszych lat kuchnia 
Słowian bazowała na kaszy i mące. 
Nasi przodkowie zaspokajali głód po-
lewkami zagęszczanymi mąką i kru-
pami, razowym chlebem czy kaszą ze 

Ziarna zbóż w żywieniu człowieka
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skwarkami. Potrawa z ugotowanej do 
miękkości pszenicy słodzonej miodem 
awansowała nawet do rangi potrawy 
wigilijnej. Jedną z najstarszych potraw 
zbożowych jest prażmo. Nie do końca 
stwardniałe ziarna z kłosów wykrusza-
no i wraz z łuskami prażono je w wy-
sokiej temperaturze na rozgrzanych 
w ognisku płaskich kamieniach lub 
w piecu chlebowym. Wysoka ciepło-
ta spalała wyschnięte plewy, pod jej 
wpływem zawarta w ziarnach skrobia 
rozpadała się na glukozę i dekstrynę, 
dzięki czemu ziarna zyskiwały „dymny” 
aromat i stawały się lekko słodkawe. 
Prażmo spożywane było „na surowo”, 
tuż po zdjęciu z ognia. Potrawę tę 
przyrządzano najczęściej z owsa, jęcz-
mienia lub grochu. Za rodzaj prażma 
można uznać znany i lubiany dzisiaj 
popcorn.

W  XVII wieku, w dni powszednie 
chętnie spożywano różnego rodzaju 
polewki. Przede wszystkim gotowano 
żury na zakwasie z żytniej mąki razo-
wej, której używano również do robie-
nia codziennego chleba. Z jaśniejszej, 
lepiej oczyszczonej mąki robiono kluski 
i zacierkę. W kuchni królowały drobne 
i grube kasze, które w uboższych gospo-
darstwach domowych stanowiły(z dodat-
kiem omasty) zasadnicze danie obiado-
we, nie jak dzisiaj - dodatek do potraw.

Zanim królowa Bona, wprowadzi-
ła u nas popularną dziś „włoszczyznę” 
wykorzystywano rośliny dziko rosnące 
takie jak: lebioda, szczaw, pokrzywa. 
Gotowano z nich zupę lub dodawano 
do potraw z kaszy lub mąki. Stanowi-
ły one cenne źródło witamin i błonnika 
podobnie jak uprawiane w przydo-
mowych ogródkach rzepa, rzodkiew, 
kapusta i pasternak. Do końca XVII 
wieku chleb, kołacze lub podpłomyki 
były mniej popularne od kasz i krup, 
przeważnie jaglanych, jęczmiennych 
i owsianych. Zboża te dawały w na-
szym klimacie plony obfitsze niż pszeni-
ca. Kasza z prosa utarta z grubą mąką 
jęczmienną, a następnie ugotowana to 
tołkno. Inni uważają, że to raczej upra-
żony i utarty na drobną kaszę owies, 
ugotowany z dodatkiem soli i odrobiny 

słoniny. Przyprawiane były dodatkiem 
grzybów, ziół, owoców jarzębiny, dzi-
kiej róży czy niewielkich ilości dziczy-
zny. Stanowiło główne pożywienie dla 
biedaków i żołnierzy.

Hreczka, to kasza gryczana, któ-
rą tradycja łączy z zagonami Tatarów( 
mieli ją przynieść na nasze ziemie). 
Ziarna gryki prażono, aby szybciej się 
gotowały. Porcja gotowanej gryki zala-
na gorącym mlekiem przez długi czas 
stanowiła podstawowe danie śniada-
niowe dla bogatszych chłopów i drob-
nej szlachty.

Płatki zbożowe zostały wynalezio-
ne pod koniec XIX w. w Stanach Zjed-
noczonych. Zalewane mlekiem szybko 
zyskały uznanie i ze smakiem są spoży-
wane na śniadanie przez kolejne poko-
lenia. Mamy płatki owsiane, gryczane, 
żytnie, orkiszowe, kukurydziane czy ja-
glane. Niestety nie wszystkie z nich są 
zdrowe. Niektóre zawierają zbyt wiele 
cukru, dlatego trzeba się wczytywać 
w skład umieszczony na opakowaniu. 
Najlepiej wybrać płatki pełnoziarniste, 
które możemy słodzić miodem czy sy-
ropem klonowym, dodawać suszone 
owoce (rodzynki, figi, jabłka, śliwki, 
morele) kwaskowatą żurawinę, migda-
ły, prażone ziarna dyni, słonecznika czy 
sezamu albo różne rodzaje orzechów.

Otręby, to odpadki przy młóceniu 
ziarna. Dobre były dla zwierząt, ale nie 
dla człowieka. Młynarskiego znaczenia 
dorobiły się wraz z zastosowaniem py-
tlowania mąki, tj. przesiewania jej przez 
płócienne sito( pytel) w celu pozbycia 
się łuski. Do początków XX w., czarny 
(razowy) chleb uważano za jedzenie 
biedoty, biały chleb uchodził za luksus. 
W Polsce jeszcze sto lat temu mąkę 
razową nazywano z niemiecka szroto-
wą, czyli mniej więcej tyle, co śmiecio-
wą. Na Zachodzie pełnoziarnistą mąką 
była od ok. 1830 r. tzw. mąka Grahama, 
od nazwiska prezbiteriańskiego pasto-
ra Sylvestra Grahama, który promował 
zdrową żywność, głównie, jako antido-
tum na grzeszne myśli dojrzewających 
chłopców i dziewcząt.

Kilkukrotne spożywanie każdego 
dnia produktów wytworzonych z róż-

nych zbóż, tj. pszenicy, żyta, owsa, 
ryżu, kukurydzy czy gryki, jest zaleca-
ne przez żywieniowców i dietetyków, 
ponieważ dostarczają one znacznych 
ilości skrobi-będącej źródłem energii 
dla pracy mięśni i całego organizmu. 
Energia ze skrobi jest wolniej uwalnia-
na niż z cukrów prostych, dzięki czemu 
lepiej stabilizuje prawidłowy poziom 
glukozy we krwi. Produkty zbożowe 
mają również duży udział w pokrywa-
niu zapotrzebowania organizmu na 
białko, nienasycone kwasy tłuszczowe, 
witaminy z grupy B oraz składniki mine-
ralne, w tym magnez i żelazo.

Mimo tych licznych zalet, spożycie 
w Polsce przetworów zbożowych spa-
da. Obecnie zjadamy około 20% mniej 
tych produktów niż jeszcze 10 lat temu. 
Konsumujemy mniej pieczywa, mąk, 
kasz i płatków zbożowych, natomiast 
więcej makaronu, wyrobów ciastkar-
skich, krakersów i herbatników. Wzrost 
spożycia makaronów i mącznych wy-
robów cukierniczych jest podyktowa-
ny wygodą, łatwością przygotowania 
i upowszechnianiem się spożycia żyw-
ności typu fast food.

Produkty zbożowe wzbogacają 
naszą dietę w błonnik, antyoksydanty 
i inne związki bioaktywne o działaniu 
prozdrowotnym(tj. polifenole, fitoste-
role, fito estrogeny, fityniany). Błonnik 
reguluje prace jelit zapobiegając m. in. 
hemoroidom, zaparciom nawykowym, 
a nawet nowotworom jelita grubego. 
Ponadto wywołuje uczucie sytości 
przez dłuższy czas. Wśród wielu frakcji 
błonnika warto zwrócić uwagę na beta-
-glukany zawarte w ziarnach zbóż ta-
kich jak owies, jęczmień czy pszenica. 
Wzmacniają one układ odpornościowy 
organizmu, mają pozytywny wpływ na 
obniżenie poziomu cholesterolu we 
krwi i ograniczają wchłanianie glukozy 
do krwi, dzięki czemu są istotne w pro-
filaktyce miażdżycy i cukrzycy typu 2. 
Ziarno zbóż bogate jest w polifenole 
takie jak kwas ferulowy, wanilinowy, 
p-kumarowy oraz kawowy. Zaliczane 
są do naturalnych składników żywno-
ści o charakterze przeciwutleniaczy. 
Chronią one organizm przed stresem 
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oksydacyjnym i zapobiegają rozwojo-
wi niektórych chorób, m. in. miażdżycy 
naczyń krwionośnych. Fityniany do nie-
dawna uważane wyłącznie za składni-
ki antyodżywcze diety(zmniejszające 
wchłanianie np. żelaza, cynku), jako 
składniki mieszanej i zróżnicowanej 
diety mogą hamować rozwój niektórych 
nowotworów, m. i. sutka, jelita grubego. 
Duża część tych cennych składników 
zlokalizowana jest w zewnętrznej war-
stwie ziarna, zatem w jasnych mąkach 
ich brak, gdyż zostały one usunięte 
wraz z łuską.

W zależności od przetworzenia 
ziarna zbóż produkty zbożowe można 
podzielić na:

1. produkty z całego ziarna (razo-
we, potocznie zwane pełnoziar-
nistymi), tj. mąki razowe, chleb 
żytni razowy, chleb pełnoziarni-
sty, chleb Graham, kasze gru-
boziarniste (gryczana, pęczaki, 
jaglana), ryż brązowy, makaron 
razowy, płatki naturalne(owsiane, 
jęczmienne, żytnie, pszenne);

2. pozostałe produkty niepełno 
ziarniste, tj. mąki pszenne ja-
sne, chleb baltonowski, kajzer-
ka, bagietka, drobne kasze(np. 
kuskus, manna), biały ryż, jasny 
makaron, wyroby cukiernicze, 

smakowe płatki śniadaniowe(np. 
kuleczki czekoladowe).

Dla dobra naszego zdrowia po-
winniśmy wybierać jak najczęściej 
produkty pełnoziarniste (niskoprze-
tworzone). Możemy np. wybrać: na 
śniadanie owsiankę, na obiad-3 łyżki 
ugotowanej kaszy jęczmiennej pęczak, 
na kolację 2 kromki chleba razowego. 
Dzieciom zamiast smakowych płatków 
śniadaniowych podajmy naturalne płat-
ki owsiane czy żytnie z dodatkiem ro-
dzynek, orzechów, suszonych owoców, 
nasion słonecznika czy dyni. Bardzo 
smacznym i zdrowym dodatkiem do 
owsianki może być pocięte w plasterki 
jabłko. Na obiad można częściej jadać 
kaszę jęczmienną pęczak, gryczaną 
lub jaglaną uzyskiwaną z prosa. Moż-
na je dodawać do zup lub przygotować 
z nich smaczne kotlety z warzywami.

Wybierając pieczywo z całego 
ziarna należy czytać dokładnie skład. 
Surowiec z całego ziarna musi znajdo-
wać się na pierwszym miejscu w skła-
dzie recepturalnym podawanym na 
etykiecie produktu, tj. jego udział musi 
być większy niż każdego z pozostałych 
surowców użytych do jego wytworze-
nia, najlepiej >51% surowców z całego 
ziarna w przeliczeniu na masę produk-
tu. Dodatkowo możemy na etykiecie 

sprawdzić zawartość błonnika. Prze-
ciętny chleb z całego ziarna będzie za-
wierał ok. 7-9 g błonnika pokarmowego 
w 100 g. Jeżeli jednak trudno jest nam 
spożywać chleb razowy, można wybie-
rać trochę jaśniejszy, ale z dodatkiem 
nasion słonecznika czy lnu, otrąb zbo-
żowych, orzechów włoskich czy suszo-
nych śliwek. Ważne, aby spożywać od-
powiednią ilość błonnika, a grahamka 
czy bułka z dużą ilością nasion zawiera 
2-3 razy więcej błonnika pokarmowego 
w porównaniu z kajzerką. Jeśli piecze-
my ciasto czy przygotowujemy kluski, 
naleśniki zamieńmy mąkę jasną na peł-
noziarnistą lub dodajmy płatki owsiane. 
Ze względu na trudniejsze wypiekanie 
niektórych takich produktów można, 
przygotowując ciasto, dodać razową 
mąkę w ilości ½ lub ¾, a resztę jasnej 
pszennej.

Od naszego codziennego wyboru 
produktów zbożowych zależy,  ile proz-
drowotnych składników ziarna dostar-
czymy do naszego organizmu.

Jadwiga Polewka

Żrdła: Dr inż. Ewa Sicińska „Razo-
wa pełnia zdrowia”- W-wa, maj 2016, 
„Pełne ziarno” - wydanie specjalne 
5/2016

Lista ziół, które działają leczniczo 
i ułatwiają pracę żołądka, jest dość dłu-
ga. Zawierają one także witaminy i mine-
rały, a więc dobrze wpływają na ogólną 
kondycję naszego organizmu. Dodatka-
mi wspomagającymi trawienie przypra-
wiać możemy praktycznie wszystko - od 
ciasteki napojów, po mięsne pieczenie 
i makarony z zawiesistymi sosami. Wie-
le ziół, takich jak np. koper, miętę czy 
bazylię, można z powodzeniem hodo-
wać na domowym parapecie, by stale 
mieć dostęp do świeżych roślin. Mają 
one więcej witamin i mikroelementów 
niż suszone. Ale sproszkowane przy-

prawy też warto docenić ze względu na 
ich działanie rozkurczowe, stymuluje 
pracę wątroby i jelit, przyspieszające 
metabolizm czy oczyszczające. Zioła, 
które mają na nas zbawienny wpływ 
w porządku alfabetycznym:

Anyż

Nasiona anyżu wspomagają pro-
cesy trawienne, pobudzają pracę jelit, 
działają rozkurczowo, sprawdzają się, 
jako środek pomagający w redukcji 
wzdęć, kolek oraz zaparć. Ma słodki, 
korzenny aromat, wykorzystywany jest 
do ciast, kompotów, likierów oraz win.

Bazylia

Czy wiesz co jesz?
dwadzieścia jeden przypraw na lepsze trawienie
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Znana i lubiana w naszej kuchni, 
przyspiesza trawienie białek i tłuszczu, 
zapobiega wzdęciom i zaparciom. Znosi 
nadmierną fermentację oraz pobudza 
wydzielanie soku żołądkowego. Świeże 
liście można dodawać do zup, sosów, 
sałatek, świetnie pasuje do pomidorów. 
Suszone zioło jest doskonałe do mięsa, 
ryb, serów, duszonych warzyw, potraw 
z makaronu, zapiekanek i pizzy.

Cynamon

Zwany także czubricą, stosowany 
bywa przy niedostatecznym trawieniu, 
zapobiega wzdęciom i niestrawności. 
Polecany także przy biegunkach. Ła-
godzi skurcze i reguluję perystaltykę 
jelit. Nie jest jednak wskazany dla osób 
ze schorzeniami nerek, wątroby i ser-
ca. To idealna przyprawa do grochówki, 
fasolowej, krupniku, potraw z grzybów, 
ziemniaków, kapusty, sałatek, wędlin, 
mięs i ryb. Cząber długo gotowany 
gorzknieje, należy go dodawać do po-
trawy pod sam koniec gotowania.

Czosnek

zastosowanie głównie do przyprawia-
nia mięs (wołowiny, drobiu, cielęciny 
i jagnięciny), sosów i pierników. Wzbo-
gaca smak potraw konserwowanych 
i kiszonych.

Imbir

Wspomaga pracę żołądka, przy-
spiesza przemianę materii. Ma także 
lekkie działanie wiatropędne i zapobie-
ga wzdęciom. Wzbogaca smak dese-
rów, zup owocowych czy pieczonych 
jabłek, ale sprawdza się także w far-
szach do drobiu czy pieczonych mię-
sach.

Czarnuszka

Przyprawa mało znana w na-
szej kuchni, ale warta polecenia. 
Wspomaga nie tylko układ trawienny, 
ale także łagodzi objawy związane 
z reumatyzmem. Ciekawie wzboga-
ca smak dodana do sałatek, serów 
i pieczywa.

Cząber

Pobudza wydzielanie soków tra-
wiennych, pomaga w zaburzeniach 
przewodu pokarmowego takich jak: 
biegunki, wzdęcia, przewlekłe nieżyty 
żołądka i jelit. Stosowany może być 
do bardzo wielu potraw: tłustych pie-
czonych mięs (wieprzowiny, dziczyzny, 
baraniny, królika), ryb, sosów, zup, za-
piekanek, dipów czy past.

Estragon

Przyprawa, która wspomaga ape-
tyt. Wzmaga wydzielanie soku żołąd-
kowego i żółci, usprawniając trawienie. 
Aromatyczny i ostry w smaku spraw-
dzi się w zupach, sosach, potrawach 
z mięs, jaj, surówkach i sałatkach. Es-
tragonu nie powinno się gotować, do-
daje się go po przyrządzeniu potrawy. 
Nie nadaje się jednak dla kobiet w cią-
ży i matek karmiących.

Gorczyca
Wspomaga pracę układu trawien-

nego, łagodzi bóle i wzdęcia. Znalazła 

Coraz chętniej stosowany przez 
nas w kuchni, sprawdza się dodany do 
potraw słodkich pierników, marmolad, 
sałatek owocowych, do potraw słonych 
drobiu, mięsa mielonego, ryb, grzybów. 
„Podkręca” metabolizm, pobudza wy-
dzielanie soków trawiennych i ułatwia 
pracę żołądka. Korzystnie wpływa na 
perystaltykę jelit, reguluje pracę wo-
reczka żółciowego. Działa również wia-
tropędnie, ale imbir zwiększa apetyt, 
więc osoby na diecie powinny spoży-
wać go z umiarem.

Jałowiec

Przyspiesza trawienie i zapobiega 
wzdęciom, pomaga pozbyć się nad-
miaru wody z organizmu. Pobudza 
perystaltykę jelit, zwiększa wydzielanie 
soku żołądkowego oraz żółci. Nieza-
stąpiony do przyprawiania dziczyzny, 
baraniny, wieprzowiny, pasztetów, 
marynat, kiszonej kapusty i ciemnych 
sosów. Jednak niewskazany dla kobiet 
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w ciąży i cierpiących na choroby nerek.

Kminek

dolegliwościach trawiennych  ponieważ 
łagodzi niestrawność i zgagę, likwiduje 
wzdęcia, poprawia przemianę materii, 
zwiększa wydzielanie żółci. Stosujemy 
ją do pieczonych mięs i warzyw, zup, 
sałatek, potraw z drobiu i ryżu.

Majeranek

przyprawiać zupy jarzynowe, potrawy 
z ryb, z sera oraz dodawać do kapu-
sty, grochu, porów i wszelkiego rodza-
ju zapiekanek. Niezastąpiona dodatek 
do deserów, ciast, napojów, ponczów 
i owocowych sałatek.

Oregano

Najbardziej znana przyprawa uła-
twiająca trawienie. Kminek reguluje pro-
cesy fermentacyjne w jelitach. Zwiększa 
wydzielanie żółci i soków żołądkowych, 
łagodzi wzdęcia, a także zgagę. Po-
winny się do niego przekonać osoby 
z wrzodami żołądka i dwunastnicy. 
Używamy go do dań z kapusty, grochu, 
tłustych, smażonych i pieczonych mięs, 
ryb. A także do słonych wypieków.

Koper

Świetnie neutralizuje skuki spo-
żywania ciężkostrawnych potraw, uła-
twia wypróżnianie, zapobiega kolkom 
i skurczom, ma działanie wiatropęd-
ne. Koper łagodzi zaburzenia pracy 
jelit oraz pobudza wydzielanie soków 
żołądkowych. W kuchni znalazł zasto-
sowanie do zup, sosów, ziemniaków, 
sałatek, surówek, jaj i ryb.

Kurkuma

Najczęściej stosujemy ją do po-
traw typu curry. Działa pobudzająco, 
zwiększa wydzielanie żółci, zapobiega 
odkładaniu się tłuszczu.

Lubczyk
Roślina uznawana głównie za afro-

dyzjak jest też bardzo pomocna przy 

Majeranek pobudza wydzielanie 
soków trawiennych i żółci, przyspie-
sza przemianę materii oraz zapobiega 
wzdęciom, dzięki niemu szybciej stra-
wimy posiłek. Świetnie sprawdza się 
przy bólach brzucha i zaparciach. Zioło 
to polecane jest do wszystkich ciężko-
strawnych i tłustych potraw takich jak: 
pieczenie, kiełbasy, bigosy, flaki, sosy, 
dania z ziemniaków, grzybów i roślin 
strączkowych.

Mięta

Powszechnie jest znany zbawien-
ny wpływ mięty na układ trawienny. 
Wzmaga wydzielanie soku żołądkowe-
go, pobudza wydzielanie żółci i regulu-
je pracę żołądka. Działa rozkurczowo 
i wiatropędnie, odświeża oddech zaś 
zapach mięty nas orzeźwia. Można nią 

Znane pod nazwą - lebiodka. 
Wzmaga działanie soków trawiennych, 
działa rozkurczowo i przeciwbiegun-
kowo, jest pomocne przy wzdęciach. 
Oregano ma także właściwości bakte-
riobójcze. W kuchni znalazło zastoso-
wanie do sałatek, sosów, zup, idealnie 
pasuje do potraw z pomidorów, papry-
ki, roślin strączkowych i cukini. Popra-
wia smak wędlin, pieczonego mięsa, 
ryb i ziemniaków, niezastąpiony doda-
tek do pizzy, wszelakich zapiekanek 
i spaghetti.

Pieprz

Stymuluje układ trawienny, 
usprawnia pracę wątroby i przyspiesza 
przemianę materii. Dzięki niemu orga-
nizm efektywniej spala tłuszcz. Pieprz 
zawiera też dużo chromu, który spra-
wia, że tracimy zainteresowanie słody-
czami. Możemy go stosować właściwie 
do każdego rodzaju potraw mięsnych, 
ryb, zup, sosów, potraw z warzyw, na-
wet do ciast, np. piernika.

Rozmaryn
Świetny dodatek do wszystkich 

tłustych potraw, ułatwia ich trawienie. 
Korzystnie wpływa też na krążenie 
oraz pracę układu nerwowego, działa 
odkażająco. Najczęściej stosuje się 
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Wrotycz to bylina z rodziny astro-
watych, rośnie na poboczach dróg, 
ugorach, brzegach lasów, w zaroślach 
i w rowach. Rośnie w jednym miejscu 
przez lata oraz wytrzymuje niskie tem-
peratury i przymrozki. Charakteryzuje 
się intensywnym zapachem, przypo-
minającym kamforę. Atrakcyjne, żółte 
kwiaty są wyjątkowo długotrwałe, za-
równo w czasie kwitnienia, jak również 
zasuszone. Wysuszone nadają się do 
bukietów ziołowych, a jego żółte kwiaty 
długo utrzymują kolor.

Dawniej miał zastosowanie kuli-
narne (koszyczki kwiatowe zapieka-
no w cieście), odstraszające owady 
oraz był wykorzystywany jako roślina 
lecznicza. Obecnie jego zastosowa-
nie w kuchni jak również w medycynie 
naturalnej jest raczej niewielkie, choć 
znajduje coraz większą rzeszę zwolen-
ników. Gdy jest już stosowany w me-
dycynie naturalnej to raczej do użytku 
zewnętrznego w walce ze świerzbem, 
pchłami oraz wszami. Natomiast bar-
dzo szerokie zastosowanie wrotyczu 

znajdziemy w ogrodzie i gospodarstwie 
domowym, gdzie za jego pomocą mo-
żemy zwalczać szkodniki takie jak: 
stonka ziemniaczana, muchy, mszyce, 
mrówki, komary, kleszcze, gąsienice 
szkodliwych motyli i mole. Preparaty 
z wrotyczu można zastosować wcze-
sną wiosną opryskując drzewa i krze-
wy w celu zniszczenia zimujących form 
szkodników takich jak przędziorki i jaja 
mszyc. Stosując preparaty z wrotyczu 
można również ograniczyć występowa-
nie chorób roślin, takich jak mączniaki 

zioło do zwalczania chorób
i szkodników w ogrodach

przydomowych

go do potraw mięsnych, jego korzen-
ny aromat świetnie współgra z sosami 
i zupami.

Szałwia

kreśla smak mięs, zup, sosów i serów, 
nadaje się do potraw z roślin strączko-
wych, pomidorów i jaj. Świetny dodatek 
do likierów.

Tymianek

pobudza żołądek do pracy, ale także 
zapobiegnie jego ewentualnym bólom. 
Dzięki właściwościom bakteriobój-
czym, oczyszczającym i poprawiają-
cym krążenie dobrze wpływa na nerki 
i serce. Najlepiej sprawdza się w zu-
pach, sosach, potrawach warzywnych 
z marchwi, pomidorów, roślin strączko-
wych, dodaje się go także do kiszenia 
ogórków, ciekawy dodatek do ryb. 

Mirosława Rogacz

Opracowanie na podstawie materia-
łów z Internetu oraz materiałów z książki 
pt. „Zioła w kuchni. Uprawa, zastosowanie, 
właściwości” Autor: Lehari Gabriele

Szałwia pobudza wydzielanie 
soku żołądkowego i reguluje perystal-
tykę jelit. Dzięki szałwii łatwiej strawimy 
tłuszcz zawarty w pokarmach. Pod-

Prawdziwy przyspieszacz proce-
sów trawiennych. Tymianek nie tylko 

WROTYCZ



55doradca / lipiec - sierpień 2017

Małopolski Informator Rolniczy

Po wystygnięciu przecedzamy. Przed 
zastosowaniem należy rozcieńczyć 
z wodą w proporcji 1:5. Wywar stosuje-
my zapobiegawczo i przy wystąpieniu 
mączlika szklarniowego, mączniaka 
prawdziwego, pchełek, w rozsadzie 
warzyw kapustnych, kwieciaków i mró-
wek. W uprawie truskawek wywar 
z wrotyczu pomaga zwalczać roztocza 
i opuchlaki.

Wywar możemy przechowywać 
przez okres 3 miesięcy w sytuacji, gdy 
gorący wywar poddamy pasteryzacji 
w słoiku.

Ze względu na nieprzyjemny za-
pach po zastosowaniu preparatów 
z wrotyczu, plony możemy zbierać 
po dwóch, trzech dniach - wtedy za-
pach znika całkowicie.

Woreczki z wrotyczem na ćmy
 • 3 szklanki suszonej bylicy 
 • 2 szklanki suszonego tymianku
 • 2 szklanki suszonych liści wroty-
czu pospolitego

 • 1/3 szklanki mielonych goździków
Zgnieść wszystkie składniki w mi-

sce, następnie rozdzielić w równych 
proporcjach do małych, muślinowych 
woreczków. Mocno związać woreczki 
i umieścić w szafie między ubraniami.

Bukiety z wrotyczu
Bukiet z liści wrotyczu powieszone 

w pokoju jest tradycyjnym sposobem 
na odstraszanie much i skutecznie od-
strasza natrętne osy od stołu.

Wiązkę wrotyczu owiniętą w gazę 
wieszam między ubraniami w ten spo-
sób odstraszamy mole.

W czasie wieczornych spacerów 
po lesie możemy się natrzeć świeżymi, 
rozgniecionymi liśćmi, odkryte części 
ciała i komary nie gryzą tylko należy 
pamiętać o uciążliwym i długotrwałym 
zapachu.

Mirosława Rogacz
Na podstawie materiałów z Internetu oraz 

materiałów z szkolenia nt. Podsumowanie zadań 
badawczych z zakresu rolnictwa ekologicznego 
realizowanych w roku 2016”

prawdziwe oraz rdza.
Do przygotowania preparatów ro-

ślinnych wykorzystuje się zielone czę-
ści wrotyczu oraz baldachy kwiatów. 
Ziele wrotyczu zbieramy w okresie 
kwitnienia tj. od początku lipca do po-
łowy września. Następnie suszymy je 
w przewiewnym pomieszczeniu w tem-
peraturze do 35°C. Susz przechowu-
jemy w szczelnych naczyniach, niedo-
stępnych dla dzieci. Wczesną wiosną 
z suszonych roślin robimy preparaty do 
spryskiwania drzew i krzewów w celu 
zniszczenia zimowych form szkodni-
ków. Natomiast latem przygotowujemy 
preparaty roślinne z świeżych roślin. 
Susz z wrotyczu jest doskonałym kom-
ponentem do tworzenia własnych ka-
dzidełek i mieszanek do okadzania.

Z wrotyczu przygotowujemy: 
gnojówki, wyciągi, napary wywary 
oraz susz. 

Gnojówka: 1 kg świeżych, pocię-
tych liści wrotyczu zalewamy 10 l wody 
i odstawiamy na około 14-20 dni do 
fermentacji mieszając raz dziennie. Po 
zakończeniu fermentacji preparat jest 
klarowny i przestaje się pienić. W roz-
cieńczeniu 1:15 opryskujemy rośliny 
przeciwko mszycom. Bez rozcieńcze-
nia podlewamy ścieżki mrówek i mro-
wiska oraz doglebowo zwalczamy pę-
draki nicienie, drutowce- polewając na 

świeżo przekopane grządki.

Wyciąg: 300 g świeżego ziela 
wrotyczu lub 30 g suszu z początku 
kwitnienia zalewamy 10 l wody, co pe-
wien czas mieszamy roztwór. Po 24 
godzinach po rozcieńczeniu z wodą 
w proporcji 1:2, spryskujemy rośliny 
przeciwko: śmietce cebulance, mszy-
com, gąsienicom bielinka, owoców-
kom, bawełnicy korówce. Wyciągiem 
zwalczamy również choroby roślin: 
rdze i mączniaki. Wyciąg z wrotyczu 
należy stosować z umiarem, gdyż nisz-
czy on też organizmy glebowe.

Należy pamiętać, iż wyciąg z wro-
tyczu należy zużyć w dniu jego przygo-
towania lub dniu następnym. Nie nada-
je się on do przechowywania. Niezuży-
tą ilość można ewentualnie pozostawić 
do przefermentowania na gnojówkę.

Napar: 300 g świeżego ziela lub 
30 g suszu zalewamy 10 l wrzącej 
wody. Po wystudzeniu i rozcieńczeniu 
w proporcji 1:2 zwalczamy połyśnicę 
marchwiankę, wciornastki, przeciw-
ko mszycom napar należy wzbogacić 
skrzypem.

Wywar: 500 g rozdrobnionego 
ziela lub 75 g suszu zalewamy 10 l 
wody i moczymy przez 24 godziny. 
Następnie gotujemy przez 20 minut. 
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