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Program:
09.09.2017 r. (sobota)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - estrada
10.00 - występ kapeli „Kruca Banda” z Nowego Sącza
10.40 - występ młodzieżowego zespołu tanecznego

„Tamburmajorki Starosądeckie”
11.00 - oficjalne otwarcie wystawy

- podsumowanie Wojewódzkich Konkursów:
„Agroliga”, „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne w Małopolsce”
„Potraw Regionalnych”
„Estetyczna zagroda”
„Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”

14.00 - występ „Orkiestry Dętej” przy OSP w Męcinie - powiat limanowski
14.30 - występ Zespołu „Regionalne Pogranicze” z Tylicza

10.09.2017 r. (niedziela)
11.00 - konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - estrada
10.00 - występ Zespołu Folklorystycznego „Piecuchy” z Nawojowej
11.00 - oficjalne otwarcie drugiego dnia wystawy
11.15 - występ Grupy Artystycznej „Kiyrpceki” z Łącka - powiat nowosądecki
11.45 - występ Zespołu Pieśni i Tańca „Nawojowiacy”
12.15 - występ Gminnej Orkiestry Dętej z Nawojowej
14.15 - wręczenie nagród dla najlepszych hodowców zwierząt
14.45 - wręczenie nagród dla zwycięzców VII Mistrzostw Polski

w strzyżeniu owiec metodą tradycyjną
15.15 - podsumowanie konkursów i wręczenie nagród:

„Najlepsza ekspozycja Agropromocji 2017”
„Najlepszy produkt Agropromocji 2017”
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo 2017”

Teren gospodarstwa:
Wystawa owiec:
- promocja i degustacja wyrobów z jagnięciny i mleka owczego
Wystawa drobiu ozdobnego i zwierząt futerkowych

09.09.2017 r. (sobota)
11.00 - 14.00 - przeprowadzenie oceny zwierząt futerkowych
10.09.2017 r. (niedziela)
13.00 - 14.00 - finał VII Mistrzostw Polski w Strzyżeniu Owiec Metodą Tradycyjną
13.45 - 14.15 - pokaz owczarków podhalańskich

15.00 - pokaz nagrodzonych zwierząt

Ponadto w trakcie wystawy odbywać się będą: konkursy, pokazy, promocje, degustacje, kiermasze i inne atrakcje

PROMOCYJNO-HANDLOWA WYSTAWA ROLNICZA

Nawojowa 9 - 10 wrzesień

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy!
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Redakcja Małopolskiego Informatora Rol-
niczego „Doradca” przyjmuje do publikacji 
ogłoszenia, reklamy, informacje handlowe, 
artykuły sponsorowane, wkładki reklamowe 
i informacje o tematyce zgodnej z profilem 
pisma.

WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM

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

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

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

 600,00 zł +  VAT 
• ogłoszenia dla rolników indywidualnych 

  BEZPŁATNIE
 RABAT:
umowa całoroczna - od szóstej emisji rekla-
my stawka ulega obniżeniu o 20% od ceny 
podstawowej.
Przy zleceniach obszernych materiałów, 
ogłoszeń wielostronicowych - możliwość ne-
gocjowania cen!

 ⇒ Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść reklam i ogłoszeń.

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

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

Zapraszamy do współpracy!

Wydawca i redakcja:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z s. w Karniowicach,
Dział Promocji i Wydawnictw
Karniowice os. XXXV-lecia PRL 9,
32-082 Bolechowice
tel. 12 285 21 14 wew. 241
kom. 609 700 003; fax: 12 285 11 07
e-mail: doradca@modr.pl; www.modr.pl
www.facebook.com/MODRKarniowice

Dyrektor MODR i Redaktor Naczelny 
Wydawnictw Ośrodka – Marek Kwiatkowski

Kolegium Redakcyjne: Z- ca dyrektora 
Dominik Pasek, Małgorzata Serwaczak, Jan 
Boczkowski, Grażyna Poloczek, Ewa Ryjak, 
Józef Rusnak.

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

Skład komputerowy: Krzysztof Kostuś.

Druk: PZDR Nowy Sącz. 
Nakład: 3 100 egz.
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

- Panie Dyrektorze, 9 września 
tego roku rozpoczynamy 27 edycję 
AGROPROMOCJI. Wydarzenie to, 
jak pokazują poprzednie lata, oka-
zało się ogromnym sukcesem, przy-
ciągając dziesiątki tysięcy zwiedza-
jących z całej Małopolski.

Co według Pana decyduje o ta-
kiej renomie tej imprezy, i czy spo-
dziewa się Pan równie wielu gości, 
jak poprzednich edycji wystawy?

- Osobiście mam nadzieję, że te-
goroczną wystawę odwiedzi jeszcze 
więcej osób niż kiedykolwiek wcze-
śniej, jednak z racji tego, że w zasa-
dzie jest to wydarzenie plenerowe, to 
wiele zależy od pogody. Niemniej jed-
nak wierzę, że program wystawy, jaki 
przygotowaliśmy w tym roku, okaże się 
na tyle ciekawy i dobrze dostosowany 
do potrzeb i sugestii zwiedzających, 
że niezależnie od warunków atmos-
ferycznych przyciągnie rzeszę zwie-
dzających. Byłby to nie tylko mój oso-
bisty sukces, jako dyrektora MODR-u, 
ale również wszystkich pracowników 
ośrodka, ciężko pracujących na powo-
dzenie całego przedsięwzięcia.

Jednak wracając do pytania o re-
nomę imprezy - wydaje mi się, że ma 
ona właśnie związek z profesjonali-
zmem oraz zaangażowaniem kadry 
ośrodka i jest w pewnym sensie uko-
ronowaniem całorocznej pracy MODR-
-u na rzecz małopolskiego rolnictwa 
i wsi. Nie mogę też pominąć ogromne-
go wkładu i talentu wystawców, którzy 
są przecież istotą całej tej imprezy, 

w której chodzi właśnie o zbliżenie 
rolników i przedsiębiorców z ich przy-
szłymi klientami. Osobiście, będąc na 
AGROPROMOCJI od lat, jestem pod 
wrażeniem ich potencjału oraz tempa 
zmian, jakie zachodzą z roku na rok 
w małopolskich przedsiębiorstwach, 
a które można dokładnie zaobserwo-
wać regularnie bywając na tej imprezie.

- Wspomniał Pan o roli, jaką 
odegrał MODR w kwestii organiza-
cji AGROPROMOCJI, jednak mając 
na uwadze rozmiar i charakter tego 
wydarzenia, jego organizacja wy-
łącznie przez ośrodek byłaby bardzo 
trudna. Jakie inne podmioty biorą 
udział w tworzeniu tej wystawy?

- Oczywiście, zorganizowanie za-
krojonej na tak szeroką skalę imprezy 
jak AGROPROMOCJA byłoby prak-
tycznie niemożliwe bez pomocy wielu 
partnerów. Wystawa od wielu lat orga-
nizowana jest we współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Nowym Sączu, 
Gminą Nawojowa, Zespołem Szkół 
Rolniczych w Nawojowej oraz Małopol-
ską Izbą Rolniczą. Jednak oprócz kwe-
stii czysto organizacyjnych, z którymi, 
jak dowodzą sukcesy dotychczaso-
wych wystaw, radzimy sobie świetnie, 
ważne jest także wsparcie, które otrzy-
mujemy w postaci patronatów honoro-
wych i medialnych. Cieszy mnie fakt, 
że od wielu już lat naszej imprezie nie-
zmiennie patronuje Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Wojewoda Małopolski 
oraz Marszałek Województwa Małopol-

skiego. Ogromne wsparcie otrzymuje-
my także ze strony lokalnych mediów, 
które pomagają nam nagłośnić całe 
wydarzenie. Bez pomocy wszystkich 
tych instytucji AGROPROMOCJA na 
pewno nie odniosłaby takiego sukcesu, 
a małopolscy rolnicy straciliby szanse, 
jakie daje im ta wystawa.

- Jak Pan powiedział, ta wystawa 
jest niewątpliwą szansą dla małopol-
skich rolników i przedsiębiorców. 
Jakie realne korzyści z uczestnictwa 
w AGROPROMOCJI mogą mieć te-
goroczni wystawcy?

- AGROPROMOCJA to bez wąt-
pienia najlepsza okazja dla małopol-
skich rolników i przedsiębiorców do 
zaprezentowania swoich produktów 
i usług. Z racji swoich rozmiarów oraz 
tego, że odwiedzają ją w dużej ilości 
ludzie zainteresowani rolnictwem i pro-
duktami rolniczymi, ma ona charakter 
nie tylko rekreacyjno-rozrywkowy, ale 
przede wszystkim branżowy. Każdy 
wystawca może mieć pewność, że jego 
oferta spotka się z dużym zaintereso-
waniem sprecyzowanego grona klien-
tów. Świadczą o tym przypadki wielu 
firm, które dzięki promocji na naszej 
wystawie nawiązują nowe kontakty biz-
nesowe, umacniają wizerunek swoich 
marek, dzięki czemu jeszcze lepiej pro-
sperują. Osobiście jestem z tego nie-
zmiernie dumny, że będąc dyrektorem 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w jakiś sposób mogę przy-
czynić się do poprawiania kondycji tych 

ROLNICZY WEEKEND
W NAWOJOWEJ

Rozmowa z Markiem Kwiatkowskim - Dyrektorem
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z. s. w Karniowicach
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firm, a w konsekwencji małopolskiego 
rolnictwa.

- W tegorocznej AGROPROMO-
CJI będzie uczestniczyło około 400 
wystawców. Czego mogą się po nich 
spodziewać zwiedzający?

- Spectrum działalności prezentu-
jących się na wystawie firm jest ogrom-
ne. Jak co roku, można się spodziewać 
wielu producentów regionalnej żywno-
ści: owoców, warzyw, produktów trady-
cyjnych, czy też przedstawicieli rzemio-
sła i rękodzieła ludowego. Z moich ob-
serwacji jednak wynika, że odwiedza-
jący są najbardziej zainteresowani kier-
maszami ogrodniczymi, których w tym 
roku też oczywiście nie zabraknie. Bę-
dzie można odwiedzić wystawy wielu 
znanych w Małopolsce szkółek drzew 
i krzewów ozdobnych, kupić wysokiej 
jakości sadzonki kwiatów oraz zasię-
gnąć porady profesjonalistów. Warto 
zauważyć, że w związku z niesłabną-
cym od lat zainteresowaniem zwiedza-
jących, w tym roku na Agropromocji 
pojawią się również przedstawiciele 
firm handlowych i usługowych z bran-
ży budowlanej. Zaprezentują oni wiele 
nowinek technologicznych, na przykład 
z dziedziny energii odnawialnej, efek-
tywnych systemów grzewczych, ale nie 

tylko. Kluczowe dla idei całej wystawy 
będzie też zaprezentowanie wszyst-
kim zwiedzającym ciągników, sprzętu 
uprawowego i maszyn do prac w go-
spodarstwie rolnym. Dla wielu rolników 
to właśnie AGROPOROMOCJA jest 
miejscem, gdzie mogą się zapoznać 
z szerszą niż zwykle ofertą takich ma-
szyn i sprzętu rolniczego, i zdecydo-
wać się na zakup. W trakcie wystawy 
będzie można także skorzystać z po-
rad na stoiskach ARiMR, ARR, MIR, 
KRUS, różnych banków i instytucji 
ubezpieczeniowych oraz wielu innych 
organizacji okołorolniczych. Bardzo 
mnie cieszy, że nasza wystawa przyj-
muje też taki czysto praktyczny wymiar, 
dzięki któremu staje się dla zwiedzają-
cych miejscem wymiany doświadczeń 
i nawiązywania kontaktów bizneso-
wych.

- AGROPROMOCJA może przy-
ciągać nie tylko osoby ściśle zwią-
zane z branżą rolniczą, ale także 
zwykłych ludzi, na przykład miesz-
kających w miastach. Jak zachęci 
ich Pan do odwiedzenia tak mocno 
sprofilowanej wystawy?

- Nie mogę zgodzić się z Pani 
stwierdzeniem, że AGROPROMOCJA 
jest ściśle sprofilowana. Owszem, jest 

to wydarzenie o charakterze rolniczym 
i wiejskim, jednak jest przez nas tak 
organizowane, aby każdy, kto jest tyl-
ko zainteresowany, mógł znaleźć coś 
dla siebie. Jak powiedziałem, w Na-
wojowej znajdziemy nie tylko stoiska 
i kiermasze adresowane ze względu 
na swój charakter wyłącznie do rolni-
ków, ale także - i to w przeważającej 
większości - atrakcje dla osób nie-
związanych z rolnictwem. Tegoroczną 
wystawę odwiedzi na przykład wiele 
firm ogrodniczych, których produkty 
zainteresują każdego, niezależnie od 
miejsca zamieszkania. AGROPRO-
MOCJA jest też wyjątkową i w wielu 
przypadkach jedyną okazją do zapo-
znania się z unikalnymi regionalnymi 
potrawami z Małopolski, które często 
pojawiają się tylko na naszej wystawie. 
Dla rodzin z dziećmi przygotowaliśmy 
też szereg atrakcji, takich jak występy 
zespołów folklorystycznych, konkursy, 
zabawy oraz możliwość zaznajomie-
nia swoich dzieci ze zwierzętami, które 
będą prezentowane na odpowiednich 
pokazach. Naprawdę każdy znajdzie 
coś wartego uwagi, dlatego jeszcze raz 
serdecznie wszystkich zachęcam do 
odwiedzenia naszej wystawy.

Dziękuję Panu za rozmowę.
Małgorzata Serwaczak

W programie AGROPROMOCJI 
2017 m.in.:

 9 Wystawa maszyn rolniczych, urzą-
dzeń do ogrodu,

 9 Wystawa budownictwa,
 9 Wystawy zwierząt: owiec, zwierząt 

futerkowych, drobiu ptaków ozdob-
nych i innych,

 9 Kiermasz ogrodniczy,

                           9-10 wrzesień 2017 r.
miejsce wystawy: Nawojowa koło Nowego Sącza - teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

 9 Kiermasz rękodzieła ludowego 
i rzemiosła, prezentacje zanikają-
cych zawodów,

 9 Prezentacja ofert agroturystycz-
nych,

 9 Degustacje regionalnych przy-
smaków, z możliwością kupienia 
żywności wytwarzanej na terenach 
wiejskich,

 9 Występy zespołów artystycznych,

 9 Przejażdżki konne,
 9 Konkursy i inne atrakcje dla pu-

bliczności,
 9 Strefa gastronomiczna.

O wystawie
Wystawa AGROPOROMOCJA 

jest największym wydarzeniem plene-
rowym branży rolniczej w Małopolsce. 
Podczas Wystawy swój dorobek, wy-
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roby i usługi prezentuje blisko 400 firm 
z branż rolniczych i okołorolniczych 
oraz wystawców indywidualnych: twór-
ców ludowych, właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych, producentów żyw-
ności ekologicznej i pszczelarzy. Po-
nadto w Agroporomocji udział biorą: 
urzędy gmin promujące swój region, 
liczne placówki naukowe, instytucje 
obsługujące rolnictwo np. ubezpiecze-
niowe oraz agencje rolnicze, banki, wy-
dawnictwa pism branżowych, itp.

Głównym celem wystawy jest pro-
mocja najlepszych produktów i firm 
sfery agrobiznesu, ułatwienie kontak-
tów biznesowych między rolnikami 
a przedsiębiorcami, a także przedsta-
wienie dorobku gospodarczego i kultu-
rowego Małopolski, w tym szczególnie 
produktu regionalnego, agroturystyki 
i rękodzieła. Na Agropromocji można 
zobaczyć i kupić wszystko to, co ma do 
zaoferowania małopolska wieś. 

Nieprzerwanie od 27 lat wystawa 
stanowi niepowtarzalną okazję do pro-
mocji nowoczesnych rozwiązań tech-
nicznych w zakresie produkcji rolnej, 
ekologii i ochrony środowiska, prze-
twórstwa rolno-spożywczego, ogrod-
nictwa, nasiennictwa, budownictwa 
wiejskiego i budynków inwentarskich, 
jak również dziedzictwa kulturowego, 
kulinarnego i folkloru małopolskiej wsi. 

Cała wystawa zlokalizowana jest 
na dużym terenie i jest podzielona 
na części tematyczne, najważniejsze 
z nich to wystawy zwierząt, budownic-
twa, maszyn i urządzeń, ogrodnicza, 
rękodzieła oraz stoiska firm dorad-
czych. 

Wystawie towarzyszy bogaty pro-
gram artystyczny, występy zespołów 
folklorystycznych oraz tanecznych.

Zwierzęta hodowlane 
i owczarki podhalańskie

Wystawa zwierząt, jeden z naj-
ciekawszych elementów Agropromo-
cji, cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem zwiedzających. W tym roku 
zapraszamy do oglądania owiec, kóz, 
zwierząt futerkowych oraz drobiu 

ozdobnego.
Podczas wystawy owiec i kóz 

zostaną zaprezentowane takiej rasy 
jak: cakiel podhalański, polska owca 
górska, polska owca górska odmiany 
barwnej, owca olkuska, czarnogłów-
ka, polska owca pogórza, wrzosówka, 
koza karpacka i koza anglonubijska. 
Wystawie będzie towarzyszyć konkurs 
oraz ocena zwierząt. Najlepszym zwie-
rzętom zostaną przyznane tytuły cham-
piona, a hodowcy otrzymają nagrody. 
Na pokaz nagrodzonych zwierząt za-
praszamy w niedzielę.

Atrakcją tegorocznej wystawy bę-
dzie pokaz młodego hodowcy owiec, 
w którym dzieci w wieku szkolnym na 
ringu wystawowym zaprezentują ja-
gnięta pochodzące z gospodarstw swo-
ich rodziców. Prezentowane jagnięta 
zostaną ocenione przez komisję.

Już po raz piąty w historii Agro-
promocji w niedzielę na ringu wysta-
wowym odbędą się Mistrzostwa Polski 
w Strzyżeniu Owiec Metodą Tradycyj-
ną. W przypadku zgłoszenia się więcej 
niż 10 uczestników, eliminacje odbędą 
się w sobotę. Finał mistrzostw uświetni 
pokaz strzyży owiec maszynkami elek-
trycznymi.

Także w niedzielę na ringu wy-
stawowym po raz pierwszy w historii 
Agropromocji przeprowadzony zosta-
nie pokaz Polskich Owczarków Pod-

halańskich. Związek Kynologiczny 
w Polsce, Oddział w Zakopanem za-
prezentuje zdobywców najwyższych 
nagród w Krajowych Wystawach Kyno-
logicznych oraz omówi prezentowane 
zwierzęta.

W wystawie zwierząt futerkowych 
planowany jest udział ok. 30 hodow-
ców, którzy zaprezentują swój dorobek 
hodowlany. Wystawa szynszyli zlo-
kalizowana będzie w budynku Szko-
ły Rolniczej w Nawojowej, natomiast 
wystawa królików na głównym placu 
wystawy zwierząt. Prezentowane zwie-
rzęta zostaną ocenione i nagrodzone 
tytułami championa. Hodowcy otrzy-
mają nagrody.

Dodatkową atrakcją wystaw 
zwierząt hodowlanych będą prezen-
tacje przygotowane przez hodowców 
- hobbystów, którzy zaprezentują kró-
liki z ferm towarowych, drób ozdobny, 
gołębie, pawie. Zwierzęta te, co roku 
cieszą się wielką popularnością, przy-
ciągając wielu zwiedzających.

Wystawa zwierząt w Nawojowej 
to doskonała okazja do spotkania się 
wszystkich osób zainteresowanych 
hodowlą owiec, kóz, szynszyli, króli-
ków oraz chowem drobiu ozdobnego 
w Małopolsce. W trakcie wystawy moż-
na będzie bezpośrednio od hodowców 
dowiedzieć się o szczegółach hodowli, 
sposobach utrzymania zwierząt, obsłu-
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dze weterynaryjnej stad hodowlanych 
i towarowych. 

Współorganizatorami wystawy 
zwierząt podczas Agropromocji 2017 
są: Regionalny Związek Hodowców 
Owiec i Kóz w Nowym Targu, Tatrzań-
sko Beskidzka Spółdzielnia Producen-
tów „Gazdowie” w Leśnicy, Krajowe 
Centrum Hodowli Zwierząt w Warsza-
wie oraz Krajowy Związek Hodow-
ców Szynszyli z siedzibą w Myśleni-
cach (KZHS).

Nowinki technologiczne i fa-
chowa wiedza z dziedziny 

budownictwa

Z pewnością istotnym elementem 
Agropromocji 2017 będzie prezentacja 

ofert firm z branży budowlanej i około 
budowlanej. Wiele osób, planując wy-
konanie jakiejś inwestycji lub remontu, 
aby nie popełnić kosztownego błędu, 
pragnie uzupełnić swoją wiedzę o no-
wości w dziedzinie nowych technologii 
budowlanych i nowoczesnych materia-
łów. Dla takich osób agropromocyjna 
wystawa budownictwa będzie bardzo 
przydatna. Wzorem lat ubiegłych, naj-
większą grupą wystawców stanowić 
będą firmy wyspecjalizowane w nowo-
czesnych systemach grzewczych oraz 
producenci różnych rodzajów kotłów 
centralnego ogrzewania. Pozostali wy-
stawcy to producenci i dystrybutorzy 
materiałów budowlanych i elementów 
wykończeniowych, które mogą być 
zastosowane zarówno w budynkach 

mieszkalnych, jak i inwentarskich. Uzu-
pełnieniem wystawy stanowić będzie 
oferta drobnego sprzętu do wykonywa-
nia robót budowlanych i do pielęgnacji 
najbliższego otoczenia. Przedstawicie-
le poszczególnych firm będą udzielali 
doradztwa technologicznego i omawia-
li możliwości ich zastosowania. 

Wystawa budownictwa wiejskiego 
zlokalizowana będzie w atrakcyjnym 
miejscu całej wystawy, na terenie go-
spodarstwa obok wystawy mechaniza-
cyjnej i wystawy roślin ozdobnych.

Dla miłośników ogrodów

Podczas tegorocznej wystawy 
i kiermaszu ogrodniczego miłośników 
pięknych ogrodów przyciągnie bogata 
i ciekawa oferta materiału szkółkar-
skiego: drzew i krzewów ozdobnych, 
pnączy, roślin skalnych, roślin wrzo-
sowatych, bylin, kwiatów balkonowych 
i rabatowych, ziół i cebulek kwiatowych 
oraz traw. Nie zabraknie także roślin 
doniczkowych, a koneserzy znajdą 
w Nawojowej piękne okazy egzotycz-
nych kaktusów, sukulentów oraz stor-
czyków. Ci, którzy cenią sobie walory 
użytkowe ogrodów, podczas Agropro-
mocji 2017 znajdą sadzonki borówki 
amerykańskiej, żurawiny, maliny, wino-
rośli, jagody goji, truskawki pnącej oraz 
wszelkie drzewa i krzewy owocowe, 
w tym stare tradycyjne odmiany. 

W pięknych ogrodach nie może 
zabraknąć małej architektury: fontann, 
figur ogrodowych, skał, otoczaków 
i stylowych donic. To również znajdzie 
swoje miejsce w Nawojowej. Gwaran-
tujemy, że piękne i pachnące ekspo-
zycje przyciągną zwiedzających, a wy-
stawcy, którzy zaprezentują najwyższej 
klasy materiał ogrodniczy, chętnie 
udzielą fachowych porad. 

Ponadto zwiedzający będą mogli 
kupić najwyższej jakości owoce i wa-
rzywa z czystych i ekologicznych tere-
nów Małopolski i przetwory z nich wy-
konane, tj. jabłka, gruszki i śliwy w peł-
nej gamie odmianowej, a także owoce 
sezonowe, soki naturalnie tłoczone 
oraz koncentraty owocowe i warzywne 
oraz produkty pszczele. 
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Maszyny dla farmera

Rok 2016 dla branży maszyn 
i urządzeń rolniczych był najtrudniej-
szym od wielu lat. Spadki sprzedaży 
(o 29%) dotyczyły wszystkich grup 
produktowych. Zastój w sprzedaży za-
skoczył niejednego obserwatora rynku, 
bo od początku stycznia do końca paź-
dziernika 2016 zarejestrowano w Pol-
sce 7 833 nowych ciągników (z czego 
7 288 szt. pochodzenia krajowego oraz 
545 szt. z zagranicy), czyli o 3 254 
szt. mniej niż w tym samym przedziale 
czasowym roku 2015. Przyczyną tak 
znacznego spadku sprzedaży nowych 
ciągników, a także maszyn rolniczych 
był okresowy brak wsparcia zakupów 
ciągników ze środków UE oraz po-

garszająca się koniunktura na rynku 
mleka i wieprzowiny. Firmy zrzeszone 
w Polskiej Izbie Gospodarczej Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych liczą jednak, że 
to, co najgorsze, już za nami i w roku 
2017 sprzedaż będzie większa.

Dlatego zapraszamy wszystkich 
nowoczesnych farmerów, zaangażo-
wanych w modernizację swoich gospo-
darstw i zainteresowanych zakupem 
najlepszych maszyn rolniczych, na wy-
stawę mechanizacyjną w ramach Agro-
promocji 2017!

Po przystąpieniu Polski do UE 
branża maszyn rolniczych stała się 
jedną z najszybciej rozwijających się 
i eksportujących swoje produkty. W cią-
gu ostatnich lat zdecydowanie nastąpi-
ło podniesienie jakości i innowacyjno-

ści krajowych maszyn rolniczych, przy 
zachowaniu konkurencyjności cenowej 
w stosunku do maszyn zagranicznych 
oraz unowocześnienie technologii pro-
jektowania i wytwarzania przez krajo-
we fabryki. Istotną kwestią jest ciągły 
wzrost eksportu polskich maszyn rolni-
czych do krajów UE. Obecnie w Polsce 
bazę produkcyjną branży maszyn rolni-
czych tworzy ponad kilkadziesiąt śred-
nich i kilka dużych przedsiębiorstw, ale 
nie można pominąć faktu, że na rynku 
działa też ponad 200 małych bardzo 
dobrze rozwijających się firm produku-
jących maszyny rolnicze. Wiele z tych 
firm zaprezentuje swoją ofertę w Na-
wojowej.

Podczas Agroporomocji 2017 zo-
stanie przedstawiony szereg nowych 
pojazdów rolniczych marek popular-
nych na rynku polskim i światowym, 
np. Deutz-Fahr, New Holland, Massey 
Ferguson, Class, Valtra, Zetor oraz 
polskie marki Ursus i Unia. Pośród nich 
obejrzeć będzie można maszyny skła-
dane lub produkowane w Polsce, do-
brze znane już przez polskich rolników 
jako Farmtrac czy Escort. Duża ilość 
pojazdów, ich ogromna rozpiętość mo-
cowa (od 50 do 225 KM), jak i znaczne 
zróżnicowanie cenowe spełnią ocze-
kiwania nawet najbardziej wymagają-
cych producentów rolnych. Ponadto 
na wystawie będzie można obejrzeć 
mikrociągniki, maszyny do prac na 
stromych zboczach oraz podstawowe 
maszyny i sprzęt uprawowy do zbioru 
pasz z użytków zielonych, sporządza-
nia sianokiszonek i nawożenia nawo-
zami naturalnymi. 

Dodatkowo zwiedzający będą mo-
gli zapoznać się z ofertą sprzętu i na-
rzędzi dla gospodarstw domowych, 
ogrodu i leśnictwa oraz wyposażenia 
dla produkcji zwierzęcej, w tym dla pro-
dukcji mleczarskiej. 

Rękodzieło i ginące zawody

Istotną częścią artystycznego 
dziedzictwa polskiej wsi jest rzemiosło 
i rękodzieło ludowe. Wystawa twórców 
ludowych, mająca formę kiermaszu, 
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ma swoje zasłużone miejsce podczas 
Agropromocji. Znaczna część wy-
stawców to artyści - przedstawiciele 
ginących zawodów, o których warto 
pamiętać: ludowi rzeźbiarze, garnca-
rze, płatnierz (tworzy białą broń: noże 
myśliwskie, szpady, szable, pałasze, 
miecze, kordelasy, oszczepy), artyści 
zajmujący się koronkarstwem, bibuł-
karstwem, haftem, szydełkowaniem. 
Podczas kiermaszu będzie można ku-
pić biżuterię naturalną, galanterię skó-
rzaną, zabawki (drewniane, zrobione 
na szydełku, wycinane ze sklejki itp.), 
obrazy (olejne na płótnie, akwarele, 
pastel), ikony. Poszukiwaczy orygi-
nalnych przedmiotów codziennego 
użytku, ozdób i prezentów zaintere-
sują ręcznie robione serwety i obrusy, 
gobeliny, wianuszki, kwiaty z bibuły, 
ozdoby ze wstążki, koralików, filcu czy 
też wykonane metodą orgiami, wyroby 
z wełny czesankowej bądź z wikliny pa-
pierowej. beczki, cebrzyki, maselniczki, 
misy, kwietniki, wieszaki, plecione ko-
szyki, szkło użytkowe i ozdobne. Warto 
również zwrócić uwagę na rękodzieło 
z suszonych owoców i ziół, dekoracje 
zapachowe, wyroby z naturalnego wo-
sku oraz z gliny.

Z pewnością kiermasz rękodzieła 
ludowego i rzemiosła zachwyci różno-
rodnością przedmiotów, form, gabary-
tów i kolorów, zaspakajając potrzeby 
nawet bardzo wymagających klientów, 
jak chociażby mieszkańcy miast, któ-
rzy poszukują produktów oryginalnych, 
unikatowych i niepowtarzalnych, będą-
cych dziełem ludzkich rąk.

Zupy z gwoździa, zalewajki, 
kwaśnice, polewki...

Ciekawe, czym w tym roku zasko-
czą nas gospodynie podczas konkursu 
potraw regionalnych, który odbędzie się 
w pierwszym dniu Agropromocji 2017? 
Z pewnością będzie kolorowo, pachną-
co i smacznie. Panie z KGW nigdy nie 
zawiodły oczekiwań smakoszy, a wręcz 
przeciwnie -wyciągają z zakamarków 
swej pamięci ciekawe przepisy na pro-
ste, ale jakże smaczne potrawy. Często 

serwują potrawy o podobnym składzie 
i smaku, podobnie przygotowane, ale 
różniące się w zależności od regionu, 
z którego pochodzą nazwą i sposobem 
podania. Po stroju, w którym panie wy-
stępują i podają swoje potrawy, łatwo 
poznamy, czy dana potrawa pochodzi 
z regionu lachowskiego, pogórzańskie-
go, łemkowskiego czy góralskiego. Od 
lat uczestniczki konkursów kulinarnych 
dbają, aby ubiór, wystrój stołu, język, 
w którym się porozumiewają (charakte-
rystyczna gwara), świadczył o regionie, 
z którego pochodzą.

Cieszy fakt, że z roku na rok rośnie 
poziom konkursu, a koło gospodyń 
wiejskich prześcigają się w pomysłach 
na zaskoczenie i zadowolenie podnie-
bień jurorów. Mowa tu nie tyko o potra-
wach, które gościły dawniej na naszych 
codziennych stołach, ale takich, które 
dziś rzadko są przygotowywane przez 
współczesne, zapracowane gospody-
nie - przecież pierogi kupują w marke-
tach, wracając w pośpiechu z pracy. 
Mowa tu również o dodatkach w po-
staci kompotów z suszonych owoców, 
ciast pieczonych przy okazji pieczenia 
chleba, podpłomyków, na które z utę-
sknieniem czekały dzieci (zwłaszcza 
na te posypane cukrem), prołziokach 
(plackach z blachy), które najlepiej 
smakowały jeszcze ciepłe, posma-
rowane świeżym masłem zrobionym 
w domu, kiszonych w beczkach ogór-

kach i kiszonych w kapuście jabłkach.
Żadne wykwintne ciasto z cukier-

ni, żadna zapakowana hermetycznie 
drożdżówka, czy soczek w kolorowej 
torebce utrwalony konserwantami 
i pachnący tym, czym sobie zaży-
czymy, nie zastąpią kołacza z serem 
i kruszonką, świeżego podpłomyka, 
kompotu domowej roboty czy schło-
dzonego kwaśnego mleka. Rzadko 
już możemy posmakować „skwarków” 
utopionych z zasolonej pękatej słoni-
ny czy marynowanego i uwędzonego 
w przydomowej wędzarni boczku. Dla-
tego konkursy kulinarne organizowane 
podczas Agropromocji, są tak ważne... 

Nadzieja w tym, że nieco złagodzo-
ne przepisy o sprzedaży bezpośredniej 
z gospodarstwa rolnego zatrzymają 
nieco zmianę naszego sposobu żywie-
nia, pomogą odzyskać „smak dawnych 
lat” i pomogą poprawić naszą kondycję 
zdrowotną – zatrzymać postępującą 
lawinę chorób nazywanych choroba-
mi cywilizacyjnymi, które powstają nie 
tylko na skutek stresu, pośpiechu, za-
nieczyszczenia środowiska, ale przede 
wszystkim są następstwem sposobu 
naszego żywienia.

Podczas konkursu, w którym we-
zmą udział koła gospodyń wiejskich 
z różnych regionów Małopolski, pod-
glądać będziemy zwyczaje żywienio-
we, „smakować regiony” i napawać 
oczy pięknymi strojami regionalnymi, 
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a wszystkim uczestnikom konkursu 
i konsumentom życzymy: „Smaczne-
go”.

Smaki z Małopolski

W niedzielne przedpołudnie pod-
czas Agropromocji 2017 zostanie roz-
strzygnięty kolejny regionalny finał 
ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo - Smaki Regionów”. 
Konkurs ten, organizowany przez 
Polską Izbę Produktu Regionalnego 
i Lokalnego promuje polskie produkty 
regionalne, wywodzące się z polskiej 
tradycji i od lat wytwarzanych tymi sa-
mymi metodami i według tych samych 
receptur, tym samym chroniąc naro-
dowe specjały przed zapomnieniem. 
Istotne jest również zachęcanie miesz-
kańców obszarów wiejskich, zwłasz-
cza tych o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania, do poszukiwania 
alternatywnych źródeł dochodu, a tak-
że - po wstąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej - przygotowanie producentów 
regionalnej żywności do ubiegania się 
o ich ochronę zgodną z ustawodaw-
stwem unijnym.

Region Małopolski to prawdziwa 
skarbnica produktów, które zasługują 
na najwyższe wyróżnienia. Wspomnij-
my chociażby te produkty i potrawy, 
które zostały najwyżej ocenione w kon-
kursie w minionych latach, a ich pro-
ducenci odebrali w Poznaniu podczas 

„POLAGRY” honorową nagrodę „PER-
ŁA”:

 9 Sołdra - Franciszek Organiściak,
 9 Oscypek - Czesława i Stanisław 

Pawlikowscy,
 9 Śliwowica łącka - Stowarzyszenie 

Dolina Dunajca - Łącko,
 9 Miód spadziowy „Kamiańskie zło-

to” - Emilia i Jacek Nowak,
 9 Kiełbasa lisiecka - Stanisław Mą-

dry,
 9 Obwarzanki krakowskie - Grze-

gorz Czaja,
 9 Piwo Jasne „Grybów Premium” - 

Zakład Piwowarski Browar ,,Gry-
bów”,

 9 Jabłko w płynie - Krzysztof Mau-
rer,

 9 Jagnięcina - Roman Wasylczak,
 9 „Suski sechlońskie” (suszone 

śliwki) - Kazimiera Jonik,
 9 Fasola „Piękny Jaś” - Janina Mo-

lek,
 9 Bundz - Kazimierz Furczoń,
 9 Polędwica w ziołach - Stanisław 

Mądry,
 9 Redykołka - Kazimierz Furczoń,
 9 „Jagnięcina podhalańska” - Kazi-

mierz Furczoń,
 9 „Kapelusiki w sosie, kwaśnicę gó-

ralską z wędzonymi żeberkami” - 
Karczma „U Borzanka”,

 9 Jabłko Łąckie - Stowarzyszenie 
„Łącka Droga Owocowa”,

 9 Pasztet wieprzowy - Anna Mądra,
 9 Wino Zamkowe - Marcin Ostręga,

 9 Brawus z kómory - Bacówka” L. 
Szot sp. Komandytowa,

 9 Fasola z orzełkiem - Zenon Szew-
czyk Pasztet z dziczyzny - Baców-
ka Towary Tradycyjne sp. z o.o. 
Sp. k.,

 9 Bryndza podhalańska - Kazimierz 
Furczoń, Bacówka u Kazka,

 9 Ziemniaczana sakiewka dziadka 
w kapuście - Maria Olczyk, Dom 
Weselny „Akropol” (potrawa),

 9 Szynka Podstolego - Szymon Ga-
wor,

 9 Sadeckie lody tradycyjne - Berna-
detta Argasińska, Dariusz Kopeć-
-Argasiński,

 9 Fasolówka z fasoli „Piękny Jaś” - 
Janina Molek,

 9 Gospodarstwo Agroturystyczne 
z Witowa, Janina i Józef Zborow-
scy - za „Obiad góralski”: karto-
flana zupa „zaporoska” z trufla-
mi górskimi i „hałuski z liskami” 
(kluseczki z kurkami) i kompotem 
z borówek i leśnych malin,

 9 Kiełbasę krakowska sucha - Sta-
nisław Mądry Andrzej Piskorek za 
żur od Piskorka,

 9 Gospodarstwo Pasieczne „Sądec-
ki Bartnik” za „zupę patriotyczną” 
biało-czerwony krem z porów i bu-
raków z pastą z koziego sera,

 9 Kiełbasa wiejska z Podstolic - 
Szczepan Gawor Produkcja Wę-
dlin Jakość i Tradycja,

 9 Marmolada z renklod - Elżbieta 
Zięba,

 9 Kapusta kiszona charsznicka - 
Agro-Wit Agnieszka Malinowska,

 9 Zupa korpielówka i kluski tarcioki 
- Janina Zborowska Gosp. Agrot. 
„U Janci” w Witowie,

 9 Kiełbasa piaszczańska z kija - 
„Gawor” Produkcja Wędlin Szcze-
pan Gawor,

 9 Ser Galuś - Wojciech Gal, F.P.U. 
SER-GAL,

 9 Pstrąg w borowikach - Natalia 
Skrabska i Joanna Spólnik, Za-
jazd „Pstrąg u Eda” - Łosie,

 9 Polewka leśnego - Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Kościeliska.
Wymienione produkty i potrawy 
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uzyskały najwyższe laury, ale nagro-
dzonych i uznanych w konkursie pro-
duktów i potraw jest znacznie więcej. 
Wiele z nich znajduje się na liście 
produktów tradycyjnych Województwa 
Małopolskiego, a wiele jeszcze czeka 
na zidentyfikowanie i wypromowanie. 

Na takie produkty czekamy, a kolej-
nych laureatów konkursu „Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo - Smaki Regionów” 
poznamy podczas Agropromocji 2017!

Do wzięcia udziału w AGROPRO-
MOCJI 2017 zaprasza Małopolski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego z. s. 
w Karniowicach oraz współorganizato-
rzy!

Autorzy: Wincenty Kmak, Lucyna Kmak, 
Tomasz Stanek, Marian Kulpa, Iwona 
Smoleń, Katarzyna Gwiżdż.

Tatrzańsko-Beskidzka Spółdziel-
nia Producentów „Gazdowie” to jed-
na z pierwszych grup produkcyjnych 
w Polsce. Powstała w Leśnicy w 2007 
r. Tworzą ja górale z Podhala, Spisza 
i Orawy, a także Beskidu Żywieckiego, 
Śląskiego i Sądeckiego, którzy hodują 
owce. Za główny cel obrali sobie za-
chowanie tradycyjnych gospodarstw 
rolnych w Karpatach.

Założyli ją wspólnie dwaj bacowie 
- Kazimierz Furczoń i Piotr Kohut.

Hodowcy potrzebowali pomocy 
w sprzedaży swoich produktów, pro-
mocji, w zdobywaniu unijnych środków, 
żeby przetrwać na niełatwym po 1989 
r. rynku i po wejściu Polski do Unii Eu-
ropejskiej - tak tłumaczy powody stwo-
rzenia spółdzielni Kazimierz Furczoń, 
który od początku jest jej prezesem. 
Liczba hodowców owiec maleje z każ-
dym rokiem, zostają najczęściej tylko 
pasjonaci. Przez lata zysk czerpali 
przede wszystkim ze sprzedaży skór 
i wełny. Dziś kożuchy szyje się z za-
chodnich, delikatniejszych skór. Pod 

koniec lat 80-tych za kilogram wełny 
można było kupić 30 oscypków, dziś 
potrzeba 30 kg wełny na jednego 
oscypka.

Jedną z szans przetrwania na nie-
łatwym rynku jest sprzedaż produktów 
regionalnych - bundzu, bryndzy, redy-
kołek, gołek, oscypków. Dzięki stara-
niom spółdzielni bryndza była pierw-
szym produktem regionalnym zareje-
strowanym w Unii Europejskiej.

Sam Kazimierz Furczoń był pierw-
szym w Polsce bacą, który po speł-
nieniu wszystkich wymogów unijnych 
otrzymał certyfikat upoważniający go 
do legalnego handlu swoimi produkta-
mi owczymi.

Dziś spółdzielnia „Gazdowie” zrze-
sza 14 członków - baców, którzy latem 
wypasają owce tradycyjnie na baców-
kach i wytwarzają tradycyjne owcze 
produkty regionalne, a poza sezonem 
wracają do domów i wytwarzają krowie 
produkty. Razem sprzedają swoje pro-
dukty, promują się na targach nie tylko 
w Polsce, ale także w innych krajach 

Unii Europejskiej. Są obecni na róż-
nych imprezach regionalnych. Władze 
spółdzielni są też partnerem podczas 
rozmów w ministerstwie rolnictwa, 
gdzie reprezentują środowisko owczar-
skie. Ich produkty mają wspólne logo 
i opakowania. Są rozpoznawalne i ce-
nione. Spółdzielnia dba, by produkty, 
które firmuje, wytwarzane były według 
starych, sprawdzonych receptur, z za-
stosowaniem reżimu technologicznego 
na każdym etapie produkcji, bez zasto-
sowania jakichkolwiek polepszaczy czy 
środków konserwujących.

Choć spółdzielnia zrzesza tylko 
14 hodowców, pomaga ok. 200 owcza-
rzom - w promocji produktów, sprzeda-
ży, doradza i organizuje wiosenny skup 
jagniąt, które trafiają na włoskie stoły 
w okresie Wielkanocy.

Spółdzielnia posiada imponujący 
park maszynowy, na który nie mógłby 
sobie pozwolić żaden indywidualny ho-
dowca - ciągniki, samochody dostaw-
cze - chłodziarki, balowarki do sianoki-
szonek.

10 lat



12 doradca / sierpień 2017- wydanie specjalne

Małopolski Informator Rolniczy

Dzięki olbrzymiej chłodni smako-
sze owczej bryndzy mogą ten pyszny 
ser jeść nie tylko w sezonie, ale przez 
cały rok.

Spółdzielnia jest też współorgani-
zatorem corocznego Festynu Bacow-
skiego w Groniu - Leśnicy i Święta Ba-
cowskiego w Ludźmierzu. Organizuje 
mistrzostwa w strzyżeniu owiec sposo-
bem tradycyjnym. Konkurs odbywał się 
w ramach Festynu Bacowskiego, a od 
3 lat organizowany jest w Nawojowej 
w trakcie Międzynarodowej Wystawy 
Rolniczej AGROPROMOCJA.

Jednym z głównych zadań, jakie 
wyznaczyła sobie spółdzielnia jest pro-
mocja jagnięciny- nawiązano współpra-
cę ze znanymi kucharzami - Robertem 
Makłowiczem i Pascalem, którzy pro-
mują potrawy z tego wykwintnego mię-
sa w swoich programach telewizyjnych.

W 2011 r. członkowie spółdziel-
ni zorganizowali wypas na Błoniach 

w Krakowie pokazując, że owca to tak-
że świetna naturalna kosiarka.

W latach 2012-2015 uczestniczyli 
w finansowanym przez Szwajcarię pro-
jekcie „Karpaty Łączą”, którego celem 
była „ochrona i zrównoważone użytko-
wanie różnorodności biologicznej i kra-
jobrazowej polskich Karpat”.

O tym, że dbają o markę swoich 
produktów świadczą liczne nagrody 
i wyróżnienia, a m.in.:

- III Europejskie Targi Produk-
tów Regionalnych w Zakopanem - 
I miejsce (potrawy i produkty posia-
dające certyfikat UE),

- Międzynarodowe Targi w Po-
znaniu - medal „Smaki Regionów” 
(za bundz w 2014 r., za oscypek 
w 2015 r., za jagnięcinę w 2016 r.),

- Targi Produktów Tradycyjnych 
i Ekologicznych „Regionalia” 2016 - 
Złoty Medal (za bundz w kat. Skarby 

Natury),

- Tytuł „Wiarygodny Lider Bizne-
su” - 2015 r. (przyznany przez Cech 
Rzemiosł Różnych w Katowicach.

Do tego dołożyć należy wiele na-
gród indywidualnych, które otrzymał 
prezes spółdzielni - Kazimierz Furczoń:

- Złoty Krzyż Zasługi przyznany 
przez prezydenta RP,

- Odznakę Honorową „Zasłużony 
dla Rolnictwa” - od ministra rolnictwa,

- Tytuł „Rolnik - Farmer Roku 2011” 
przyznany przez ministra rolnictwa

- Marka Tatrzańska - przyznana 
przez starostę tatrzańskiego,

- „Perła” w konkursie „Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo - Smaki Regio-
nów” wręczaną podczas Międzynaro-
dowych Targów Polagra w Poznaniu, 
aż 4-krotnie - za bryndze podhalań-
ską, bundz, redykołkę i jagnięcinę.

Z producentami zrzeszonymi 
w spółdzielni spotkamy się zapewne 
podczas kolejnych Mistrzostw w Strzy-
żeniu Owiec Sposobem Tradycyjnym 
w Nawojowej w trakcie Agropromocji 
2017 - 9 i 10 września.

Z  okazji  10-lecia  życzymy 
dalszych  sukcesów  i  bardzo 
potrzebnej w tej ciężkiej pracy 
wytrwałości!

Lucyna Kmak

W dniach 10-11 czerwca 2017 r. 
w Szczyrzycu odbyła się XI Krajowa 
Wystawa Czerwonego Bydła Polskie-
go połączona z Regionalną Wystawą 
Owiec i Wystawą Królików Rasowych. 
Organizatorami tegorocznej wysta-
wy byli: Krajowy Związek Hodowców 
Czerwonego Bydła Polskiego z siedzi-
bą w Jodłowniku, Urząd Gminy w Jo-
dłowniku, Polska Federacja Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka w Warsza-

wie - Przedstawicielstwo i Biuro w Kra-
kowie. Współorganizatorami wystawy 
byli: Małopolska Izba Rolnicza, Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
Małopolski Związek Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka, Galicyjski Zwią-
zek Hodowców i Producentów Bydła, 
Małopolski Związek Hodowców Koni, 
Instytut Zootechniki Państwowy Insty-
tut Badawczy w Balicach, Regionalny 
Związek Hodowców Owiec i Kóz w No-

wym Targu, Małopolskie Stowarzysze-
nie Hodowców Królików Rasowych 
i Drobiu Ozdobnego, Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska w Limanowej.

Na organizację wystawy pozyska-
no środki finansowe z funduszu promo-
cji mleka, z budżetu województwa ma-
łopolskiego, z budżetów organizatorów.

Honorowy patronat nad wystawą 
objęli: Krzysztof Jurgiel Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Kozak 

XI Krajowa Wystawa
Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu
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Wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego, Agencja Rynku Rolnego.

W pierwszym dniu wystawy komi-
sja w składzie: Przewodniczący Komi-
sji Sędziowskiej prof. Jan Trela, Sędzia 
Główny Roman Januszewski, Asystent 
Sędziego Wiesław Iwulski dokona-
ła oceny 67 sztuk bydła rasy polskiej 
czerwonej zgłoszonego do konkursu 
w ośmiu kategoriach.

Tytuł czempiona w kategorii jało-
wice w wieku 12-16 miesięcy uzyskała 
jałówka Maja z hodowli Stefana Lacha 
z Jodłownika.

Tytuł czempiona w kategorii jało-
wice w wieku 17-20 miesięcy uzyskała 
jałówka Sarna. Hodowca - Paweł Gał 
z miejscowości Bańska Niżna

Tytuł czempiona w kategorii kro-
wy w I laktacji - program doskonalenia 
rasy uzyskała krowa Bela  z hodowli 
Jana Solarczyka z Wróblówki.

Tytuł czempiona w kategorii krowy 
w I laktacji - program ochrony zasobów 
genetycznych uzyskała krowa Wira. 
Hodowca - Damian Koza ze Stróży

Tytuł czempiona w kategorii Krowy 
od II do V laktacji - program doskona-
lenia rasy uzyskała krowa Barwa z ho-
dowli Jana Solarczyka z Wróblówki.

Tytuł czempiona w kategorii Krowy 
w II i III laktacji - program ochrony za-
sobów genetycznych uzyskała krowa 
Mela z hodowli Stefana Lacha z Jo-

dłownika.
Tytuł czempiona w kategorii Krowy 

w IV i V laktacji - program ochrony za-
sobów genetycznych uzyskała krowa 
Sabrina z hodowli Grażyny Tomaszew-
skiej z Mochnaczki Niżnej.

Tytuł czempiona w kategorii Krowy 
w VI i wyższej laktacji uzyskała krowa 
Pola z hodowli Krzysztofa Bartoszka 
z Maruszyny.

W każdej z powyższych kategorii 
przyznano również tytuł wice czempio-
na i pierwsze nagrody dla pozostałych 
ocenianych zwierząt.

Super czempionem XI Krajowej 
Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego 
w Szczyrzycu w programie doskonale-
nia rasy została wybrana krowa Barwa 

z hodowli Jana Solarczyka z Wróblów-
ki.

Super czempionem XI Krajowej 
Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego 
w Szczyrzycu w programie ochrony za-
sobów genetycznych została wybrana 
krowa Łaciata z hodowli O.O. Cyster-
sów ze Szczyrzyca

Oceny owiec dokonała komisja po-
wołana przez Regionalny Związek Ho-
dowców Owiec i Kóz w Nowym Targu 
w składzie: Jan Janczy - sędzia główny, 
Wojciech Nawara - asystent.

Komisja oceniła przedstawiony 
materiał hodowlany zgodnie z zasada-
mi wymienionymi w regulaminie oceny 
owiec.

W wyniku przeprowadzonej oceny 
w poszczególnych rasach przyznano 
tytuły czempiona.

Dla rasy cakiel podhalański tryki, 
rasy cakiel podhalański maciorki - ho-
dowca Adam Kołodziej zam. Łęgowe.

Dla rasy polska owca górska od-
miana barwna tryki, polska owca gór-
ska odmiana barwna maciorki - hodow-
ca Janusz Kuczaj zam. Łęgowe.

Dla rasy polska owca pogórza 
tryki, polska owca pogórza maciorki 
- hodowca Krzysztof Fudala zam. Ol-
szówka.

Dla rasy olkuska tryki, rasy olku-
ska maciorki - hodowca Grzegorz Ra-
doła zam. Raba Wyżna.

Komisja, oceniając poszczególne 
zwierzęta, stwierdziła wysoką ich ja-
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kość genetyczną, zgodność z wzorcem 
rasy oraz bardzo dobre przygotowanie 
do wystawy. Na szczególne wyróżnie-
nie zasłużyli hodowcy owiec ras cakiel 
podhalański Adam Kołodziej i polska 
owca górska odmiana barwna Janusz 
Kuczaj.

Oceny królików dokonał komisja 
powołana przez Małopolskie Stowa-
rzyszenie Hodowców Królików Raso-
wych i Drobiu Ozdobnego w składzie 
Elżbieta Kubies - sędzia, Grzegorz Ko-
raczyński sędzia, Dariusz Żaczkowski 
asystent.

Ocenie podlegały samce i sami-
ce ras: olbrzym belgijski szary, baran 
francuski niebieski, wiedeński niebieski, 
wiedeński biały, nowozelandzki bia-
ły, nowozelandzki czerwony, rex biały 
czerwonooki, olbrzymi srokacz czarny, 
olbrzym belgijski szary, baran francuski 
żelazisty, rex ryś, olbrzym srokacz czar-
ny, burgundzki, baran francuski szary.

Komisja wyłoniła zwycięzców 
w poszczególnych rasach, przyzna-
ła tytuły czempiona i wice czempiona 
oraz super czempiona dla najlepszego 
samca i samicy.

Wieczorem przy muzyce odbyła 
się biesiada „Wieczór Hodowcy” zor-
ganizowana dla hodowców, zaproszo-
nych gości i wystawców.

W drugim dniu wystawy w Opac-
twie Ojców Cystersów odbyła się msza 
święta w intencji rolników.

Na „błoniach szczyrzyckich’’ ho-
dowców, zaproszonych gości, wystaw-

ców i zwiedzających powitał gospodarz 
wystawy Paweł Stawarz Wójt Gminy 
Jodłownik oraz Urszula Nowogórska 
Przewodnicząca Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego, Józef Gawron 
Wicewojewoda Małopolski, Wacław 
Drożdż Prezes Zarządu Krajowego 
Związku Hodowców Czerwonego By-
dła Polskiego.

Na scenie dokonano uroczystego 
wręczenia pucharów, medali i dyplo-
mów dla hodowców bydła, owiec i kró-
lików rasowych. Nagrody specjalne dla 
hodowców ufundowali Adam Ślusar-
czyk Dyrektor Oddziału Regionalne-
go ARiMR w Krakowie, Piotr Serafin 
Dyrektor Oddziału Terenowego ARR 
w Krakowie, Paweł Ptaszek Wójt Gmi-
ny Tymbark, Robert Roj Wójt Gminy 
Łapanów.

Wystawie towarzyszyła prezen-
tacja nowoczesnych ciągników i ma-

szyn rolniczych przygotowana przez 
Rolniczo-Handlową Spółdzielnię Pracy 
z Nowego Sącza. Firma zorganizowała 
pokaz pracy maszyn do sporządzania 
sianokiszonki w balotach.

Atrakcją wystawy był konkurs wie-
dzy rolniczej dla hodowców biorących 
udział w wystawie zorganizowany 
przez Małopolską Izbę Rolniczą, pokaz 
strzyży owiec, przejażdżki konne. Na 
ringu odbył się konkurs młodego ho-
dowcy.

Na wystawie prezentowały się in-
stytucje wspierające wieś i rolnictwo. 
Swoje stoiska przygotowały MODR 
w Karniowicach, Placówka Terenowa 
KRUS w Limanowej, Biuro Powiatowe 
ARiMR w Limanowej, ARR w Krako-
wie, Małopolska Izba Rolnicza. W cza-
sie wystawy odbywała się degustacja 
potraw regionalnych przygotowana 
przez KGW z gminy Jodłownik. Na 
zakończenie wystawy rozlosowano 
nagrody w trwającej dwa dni loterii fan-
towej. Główną nagrodą była cieliczka 
rasy polskiej czerwonej, rozlosowano 
nagrody dodatkowe, rowery turystycz-
ne, plecaki, piłki i inne upominki.

Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy pomagali przy organizacji wy-
stawy, hodowcom, pracownikom firm 
i instytucji, strażakom OSP z terenu 
Gminy Jodłownik, członkiniom Kół Go-
spodyń Wiejskich.

relacja: Leszek Leśnik
fot. Agata Karpowicz, Krzysztof Kostuś, 
Wojciech Rasiński
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestyje w obszary wiejskie”

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie zapraszają na konferencję:

Ekologiczna uprawa roślin ogrodniczych szansą rozwoju małopolskich gospodarstw

Konferencja odbędzie się w dniu 18.09.2017 r. w sali nr 112 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji przy 
ul. Balickiej 253c

PROGRAM KONFERENCJI:
9.00-9.30  Rejestracja uczestników
9.30-10.00  Rozpoczęcie konferencji 
Wystąpienia:

prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur – Dziekan Wydziału Biotechnologii  i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie
Marek Kwiatkowski – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach 

10.00-10.20  Nowe preparaty do ochrony roślin w uprawie ekologicznej
dr hab. inż. Jacek Nawrocki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

10.20-10.40  Preparaty wspomagające wzrost i rozwój w ekologicznej uprawie warzyw 
prof. dr hab. inż. Edward Kunicki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

10.40- 11.00  Innowacyjne metody ochrony w ekologicznej uprawie truskawki
dr hab. inż. Maciej Gąstoł, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

11.00-11.15  Innowacyjne biologiczne metody zwalczania szkodników 
dr Michał Pniak Biocont Polska Sp. z o.o.

11.15-11.45  Przerwa kawowa
11.45-12.05  Włókniny biodegradowalne dla ogrodnictwa – efekty stosowania w uprawie warzyw włóknin opra-

cowanych i wytworzonych w projekcie  BIOGRATEX
dr hab. inż. Piotr Siwek, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

12.05-12.25 Wpływ włóknin biodegradowalnych  opracowanych i wytworzonych w projekcie  BIOGRATEX 
na środowisko glebowe 
dr hab. inż. Iwona Domagała-Świątkiewicz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

12.25-12-40 Innowacyjne materiały włókninowe do celów rolniczych wytwarzane metodą spun-bonded 
dr Konrad Sulak, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

12.40-13.00 Instrumentalna ocena biodegradacji włóknin PLA przeznaczonych na cele rolnicze w warunkach 
polowych
dr Michał Puchalski – Politechnika Łódzka

13.00 -14.00  Obiad 
14.00 - 14.30  przejazd do Stacji Doświadczalnej Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich, ul. Zakliki z Mydlnik
14.30 - 16.00  Prezentacja doświadczeń:

Intensywne zmianowanie w tunelach foliowych - Piotr Siwek, Iwona Domagała-Świątkiewicz, Agro-
techniczne rozwiązania w uprawie ekologicznej cukinii -  Piotr Bucki 
Preparaty wspomagające wzrost i rozwój ziół w uprawie ekologicznej - Edward Kunicki, Jacek Na-
wrocki, Metody ochrony truskawki w uprawie ekologicznej -  Maciej Gąstoł 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 12 września br., 
tel. 12 285 21 13, 14 wew. 252, technologia@modr.pl
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Rzepak jest rośliną, która ma 
bardzo długi okres wegetacji i buduje 
obfitą masę zieloną. Takie warunki po-
wodują, że rzepak od siewu do zbioru 
jest narażony na atak wielu gatunków 
szkodliwych owadów. Ponad 30 gatun-
ków szkodników rzepaku może powo-
dować straty o znaczeniu gospodar-
czym. Do najgroźniejszych jesiennych 
szkodników należą: chowacz galasó-
wek, gnatarza rzepakowiec, pchełki 
ziemne, pchełka rzepakowa, tantniś 
krzyżowiaczek, śmietka kapuściana 
oraz rolnice.

Żerowanie szkodników w okre-
sie jesiennej wegetacji sprawia, że 
rośliny są słabsze, niejednokrotnie 
nieprawidłowo wykształcone, mają 
zakłócony rozwój. W konsekwencji są 
mniej odporne na niekorzystne warunki 
klimatyczne, gorzej zimują oraz budują 
niższy plon.

Nasilenie występowania szkod-
ników i okres trwania ich nalotu w du-
żej mierze zależy od warunków po-
godowych. Podczas długiej i ciepłej 
jesieni można się spodziewać większej 
liczebności agrofagów i ich nalotu prze-
dłużającego się do listopada. W celu 
określenia liczebności szkodników 
i podjęcia decyzji o wykonaniu zabie-
gu insektycydowego niezbędne jest 
prowadzenie systematycznych lustracji 
konkretnej uprawy. Monitoring oprócz 
obserwacji wzrokowych można prowa-
dzić np. przy pomocy żółtych naczyń, 
które należy wystawić na plantację 
rzepaku bezpośrednio po jego wscho-
dach. Dobre efekty można również 
uzyskać stosując czerpak entomolo-
giczny. Dzięki zastosowaniu pułapek 
feromonowych możliwe jest odłowie-
nie konkretnego gatunku np. śmietki 
kapuścianki. Metody te dostarczą nam 
informacji o pojawieniu się szkodników 
na plantacji i aktualnym zagrożeniu 

przez poszczególne gatunki owadów. 
W ten sposób łatwiej określić ewentu-
alne przekroczenie progu ekonomicz-
nej szkodliwości i odpowiednio zain-
terweniować. Wszyscy użytkownicy 
profesjonalni, muszą pamiętać, że 
zgodnie z wymaganiami integrowanej 
ochrony roślin przed zastosowaniem 
chemicznej ochrony roślin powinni wy-
korzystać wszelkie dostępne działania 
i metody ochrony przed agrofagami 
min. płodozmian, odpowiednie odmian, 
przestrzegania optymalnych terminów, 
stosowania właściwej agrotechniki 
oraz nawożenia. Integrowana Ochrona 
Roślin kładzie nacisk na jak najmniej-
sze zużycie pestycydów, aby ograni-
czać ich negatywny wpływ środowisko 
naturalne. Warto pamiętać, że zabieg 
zaprawiania materiału siewnego jest 
najbardziej skuteczną metodą ochro-
ny, która pozwala przy zastosowaniu 
niewielkiej ilości środka chemicznego 
zabezpieczyć roślinę na wczesnych 
etapach rozwoju. Dla producentów rze-
paku ozimego w tym sezonie pojawiła 
się możliwość zakupu nasion zapra-
wionych zaprawą Lumiposa 625. Za-
prawa ta stanowi alternatywę dla zaka-
zanych od trzech sezonów zaprawach 
nasiennych neonikotynoidów. Środek 
Lumiposa 625 dopuszczony jest do 
zwalczania szkodników gryzących: 
pchełki ziemnej, pchełki rzepakowej, 
śmietki kapuścianej i gnatarza rze-
pakowca.

Decydując się na zabieg ochro-
ny należy również pamiętać, aby sto-
sować insektycydy znajdujące się 
w rejestrze środków ochrony roślin 
dopuszczonych do obrotu zezwole-
niem MRiRW.  Rejestr ten udostęp-
nionym jest na stronie internetowej 
BIP - MRIRW. Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na stronie interneto-
wej udostępnia również wyszukiwarkę 

i etykiety środków ochrony. Zapoznanie 
się z etykietą ochrony jest jedną z pod-
stawowych czynności, którą powinien 
wykonać producent rolny przed aplika-
cją środków ochrony. 

Chowacz galasówek 

Jesienne szkodniki rzepaku

Opis szkodnika
Chowacz z rodziny ryjkowcowa-

tych. Osobnik dorosły - 2,5-3,5 mm dłu-
gości, czarnobrunatny, matowy, ciało 
pokryte szarymi łuskami. Głowa zakoń-
czona długim ryjkiem. Na przedpleczu 
wyraźna bruzdka środkowa. Larwa - 
(stadium szkodliwe) biała, z brązową 
głową, beznoga, ciało łukowato zgięte 
o długości do 5 mm.

Objawy żerowania
Na szyjce korzeniowej lub ko-

rzeniu tworzą się okrągłe lub gładko-
ścienne naroślą. Po ich przekrojeniu 
we wnętrzu widoczne chodniki i larwy 
galasówka.

Szkodliwość
Następuję zahamowanie rozwój 

rośliny i spada ich odporność na prze-
marzanie. 

Termin obserwacji: wrzesień-
-październik (BBCH 12-19); próg 
ekonomicznej szkodliwości: 2-3 
chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 
3 dni.
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Gnatarz rzepakowiec Objawy żerowania
Szkody wyrządzają głównie larwy. 

Wygryzają i drążą korytarze w głów-
nych nerwach liści i ogonkach liścio-
wych. Chrząszcze żerują na liścieniach 
i liściach, wygryzają niewielkie otwory.

Szkodliwość
Uszkodzone rośliny łatwej prze-

marzają. Bardzo duża liczebność po-
pulacji powoduje, że liście mogą zostać 
sitowato podziurawione.

Termin obserwacji: wrzesień 
październik (BBCH 12-19); próg eko-
nomicznej szkodliwości: 3 chrząsz-
cze na 1 mb rzędu.

Pchełki ziemne

cze przed wydostaniem.
Termin obserwacji: po wscho-

dach (BBCH 10-15); próg ekono-
micznej szkodliwości: 1 chrząszcz 
na 1 mb rzędu.

Śmietka kapuściana

Opis szkodnika
Owad błonkoskrzydły wielkości 6 

do 8 mm, z dwiema parami błoniastych 
skrzydeł. Pomarańczowy tułów i od-
włok, czarna głowa. Larwa początkowo 
szaro-zielona, później akasmitnoczar-
na z czarną głową, podobna do gąsie-
nic motyli.

Objawy żerowania
Na dolnej stronie liścia widoczne 

ubytki zeskrobanej tkanki i wygryzione 
niewielkie otwory. Później można za-
obserwować gołożery spowodowane 
przez starsze larwy.

Szkodliwość
Larwy gnatarza są bardzo żarłocz-

ne. W przypadku licznego wystąpienia 
mogą powodować zniszczenie całej 
plantacji.

Termin obserwacji: wrzesień-
-październik (BBCH 11–19); próg eko-
nomicznej szkodliwości 1 gąsienica 
na 1 roślinie.

Pchełka rzepakowa

Opis szkodnika
chrząszcz długości około 4 mm. 

Barwa czarna z zielonym lub grana-
towym metalicznym połyskiem. Larwa 
wielkości do 7 mm, biała z brunatną 
głową, 3 parami odnóży. Na pierwszym 
i ostatnim segmencie charakterystycz-
ne tarczki oraz plamki wzdłuż grzbietu.

Opis szkodnika
Chrząszcze wielkości 2-3 mm. 

Pchełka czarna - jednolite czarne ubar-
wieniu pokryw. Pchełka czarnonoga 
- błyszczące zabarwienie od seledyno-
woniebieskiego do metaliczniezielone-
go. Pchełka falistosmuga - przedplecze 
czarne, żółte paski na pokrywach lekko 
wygięte na zewnątrz, rozszerzone na 
końcach, a w środku zwężone. Pcheł-
ka smużkowana, przedplecze również 
czarne z zielonkawym połyskiem, a na 
czarnych pokrywach po 1 podłużnym 
żółtym pasku. Larwy wszystkich tych 
gatunków są brudnobiałe z ciemniej-
szymi plamami na stronie grzbietowej, 
osiągają długość do 7 mm.

Objawy żerowania
Chrząszcze żerują na liściach i li-

ścieniach. Wygryzają małe, niewielkie 
otwory. Rośliny silnie uszkodzone żółk-
ną. 

Szkodliwość
Uszkodzona tkanka liścieni traci 

szybko wodę i roślina zasycha w ciągu 
2-3 dni. Kiełki zostają zniszczone jesz-

Opis szkodnika
Muchówka długości 5-6 mm, szara 

z ciemnymi szczecinkami.  Na srebrzy-
stym czole - czerwona plamka. Samica 
o żółty odcieniu ciała i skrzydeł. U sam-
ca charakterystyczna kępka szczeci-
nek na udach trzeciej pary odnóży. Lar-
wa robakowata, beznoga, długości 7-8 
mm, barwy żółtobiałej, bez wyraźnie 
wyodrębnionej głowy, z ciałem zwęża-
jącym.

Objawy żerowania
Na szyjce korzeniowej i korze-

niach ciemne przebarwienia oraz 
miejsca nadgniłe, chodniki z obumarłą 
tkanką, w których znajdują się larwy. 
Korzenie boczne zamierają. Szkodli-
wość Większa podatność uszkodzo-
nych okazów na przemarzanie oraz 
infekcje chorobowe. Niekiedy wylega-
nie i wcześniejsze dojrzewanie roślin. 
Termin obserwacji: wrzesień–listopad 
(BBCH 15–19); próg ekonomicznej 
szkodliwości: 1 śmietka w żółtym na-
czyniu w ciągu 3 dni.

Tantniś krzyżowiaczek
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Opis szkodnika
Dorosłe osobniki mają od 15 do 18 

mm rozpiętości skrzydeł, pierwsza para 
jest stosunkowo długa, wąska, brązo-
wa z białą falistą smugą wzdłuż tylnego 
brzegu, tylna szara z długą strzępiną. 
Larwa do 12 mm długości, barwy zielo-
nej, z czarną głową, są bardzo ruchliwe, 
a przestraszone zwijają się w podkówkę 
i opuszczają po przędzy na ziemię.

Objawy żerowania
Na liściach znaleźć można wie-

le drobnych, okrągłych lub niekiedy 
nieregularnych okienek. Jest to wynik 
zeskrobania przez gąsienice dolnej 
skórki i miękiszu. Wraz ze wzrostem 
roślin górna skórka liści pęka i tworzą 
się otwory. Szkodliwość Szczególnie 
niebezpieczne są larwy pierwszego 
pokolenia żerujące na młodych rośli-
nach. Masowe wystąpienie gatunku 
stanowi bardzo wysokie zagrożenie. 
W skrajnych warunkach może dojść do 
całkowitego zniszczenia plantacji. Ter-
min obserwacji wrzesień-październik 
(BBCH 12-19); próg ekonomicznej 
szkodliwości 1 gąsienica na 1 roślinie.

Rolnice miękisz z najmłodszych liści. Starsze 
osobniki podgryzają rośliny przy szyj-
ce korzeniowej. Uszkodzone rośliny 
przewracają się i zamierają. Duże gą-
sienice wciągają je do korytarzy w gle-
bie i zjadają. W miejscu żerowania na 
plantacjach powstają puste place.

Szkodliwość
Największe uszkodzenia powsta-

ją na początku wegetacji w okresie 
wschodów roślin. W skrajnych sytu-
acjach może dojść do uszkodzenia 
wszystkich roślin na plantacji. Termin 
obserwacji wschody roślin (BBCH 
9–16); próg ekonomicznej szkodli-
wości 6–8 gąsienic na 1 m2.

Marta Rymarczyk

Źródło: Atlas szkodników roślin rolniczych.
Miesięcznik Nowoczesna uprawa (2016).
Metodyka integrowanej produkcji rzepaku ozimego i jarego.
Fotografie:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Plutella.
xylostella.7383.jpg
http://pissrbija.com/RegionZR/Lists/Photos/DSCF2137.JPG
http://www.populi.de/Seiten/detail.php?id=0000004250&name=IN-
SM-EU-0004250.jpg
http://www.insects.ch/php/mhsCms/index.php?action
http://fieldcropnews.com/wp-content/uploads/2013/06/Crucifer-Flea-
beetle.jpg
https://www.ispotnature.org/communities/uk-and-ireland/view/
observation/638473/striped-flea-beetle
http://www.euralis.pl/wp-content/uploads/2017/01/DSC06148.jpg

Opis szkodnika
Motyle o rozpiętości skrzydeł 25 

- 40 mm, ubarwienie szarobrunatne 
o jaśniejszych tylnych skrzydłach, ciało 
owłosione. Gąsienice (stadium szko-
dliwe) nagie, początkowo żółtozielone, 
po kolejnych linieniach zmienia barwę 
na oliwkowo szarą. Na jej ciele wid-
nieją czarne punkty lub ciemne smugi. 
W czasie spoczynku lub zaniepokoje-
nia zwija się w spiralę.

Objawy żerowania
Młode gąsienice żerują na nad-

ziemnych częściach roślin, zeskrobują 

Paratuberkuloza (zwana inaczej 
chorobą Johnego lub paragruźlicą) jest 
śmiertelną, zakaźną i wysoce zaraź-
liwą bakteryjną chorobą wywoływaną 
przez kwasoodporne, bezwzględnie 
tlenowe pałeczki Mycobacterium avium 
spp. paratuberculosis (w skrócie MAP). 
Powoduje przewlekłe i wyniszczające, 
przerostowe zapalenie jelit. Pałeczki 
MAP charakteryzują się bardzo dłu-
gim okresem wzrostu - do wystąpie-
nia pierwszych objawów klinicznych 
choroby od momentu zakażenia mija 
przeciętnie około 36 miesięcy, czas ten 
może jednak wynieść nawet od sze-
ściu do dziesięciu lat. Przez ten okres 
u bydła obserwuje się jednak znaczny 
spadek mleczności, mogący osiągać 
z dnia na dzień różnicę nawet 10-15 l, 
trudności z zacielaniem, ronienia upo-
śledzonych płodów oraz zwiększoną 

podatność na mastitis. Zwierzęta bę-
dące nosicielami subklinicznej postaci 
choroby, szczególnie te pochodzące 
z niesprawdzonych źródeł, stanowią 
największe zagrożenie dla stada - bak-
terie siane wraz z kałem zanieczysz-
czają środowisko i zarażają pozostałe 
sztuki, czego hodowca nie jest świa-
domy ze względu na brak widocznych 
objawów infekcji u siewców. Do zaka-
żenia dochodzi drogą pokarmową. Po 
dostaniu się do przewodu pokarmowe-
go bakterie zasiedlają jelito czcze i bio-
drowe, namnażają się w ich śródbłonku 
powodując przewlekły stan zapalny, 
w wyniku którego dochodzi do upośle-
dzenia wchłaniania składników pokar-
mowych do krwiobiegu. Z jelit drogą 
krwi i chłonki pałeczki MAP przedosta-
ją się do węzłów chłonnych, a następ-
nie mogą przenosić się do narządów 

rodnych oraz wymienia. Najbardziej 
wrażliwe na zakażenie są cielęta, któ-
re zarażają się zwykle w pierwszych 
tygodniach życia poprzez siarę i mleko 
matki, obsysając wymię lub liżąc sprzęt 
zanieczyszczony kałem, w którym 
znajdują się bakterie. Cielęta mogą 
również zostać zakażone jeszcze 
w okresie życia płodowego - bakteria 
przedostaje się przez barierę łożyska. 
U cieląt, które zachorują objawy klinicz-
ne paratuberkulozy mogą być mylone 
z innymi chorobami przebiegającymi 
z biegunką. Do najważniejszych obja-
wów klinicznych paratuberkulozy, które 
u dorosłego bydła pojawiają się zwykle 
dopiero po 3-5 latach od zarażenia, na-
leżą:

 • uporczywe ciężkie do zatrzymania, 
wodniste, brązowe i cuchnące bie-
gunki z pęcherzykami gazów, 

Paratuberkuloza bydła
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 • wychudzenie organizmu na sku-
tek upośledzonego wchłaniania 
składników pokarmowych pomi-
mo zachowanego apetytu, 

 • odwodnienie, 
 • anemia (bakterie MAP wykazują 

znaczne zapotrzebowanie na że-
lazo),

 • matowienie sierści,
 • powiększenie węzłów chłonnych, 

szczególnie podżuchwowych oraz 
obrzęki w okolicy podgardla, które 
zmuszają chore zwierzę do niskie-
go trzymania głowy.
Nasilenie objawów klinicznych 

choroby następuje w sytuacjach stre-
sowych dla zwierzęcia - w okresie oko-
łoporodowym, po transporcie, w przy-
padku nadmiernego zagęszczenia 
zwierząt oraz nieprawidłowego żywie-
nia. Paratuberkuloza obniża również 
odporność organizmu krów, sprzyjając 
podatności zwierząt na inne choroby. 
W wyniku znacznego wyniszczenia 
i odwodnienia organizmu prowadzi do 
śmierci zwierzęcia. Śmiertelność cho-
roby wynosi od 3 do 10%.

Rezerwuarem paragruźlicy są 
zwierzęta hodowlane (przede wszyst-
kim bydło i kozy) - nosiciele bezob-
jawowi, a także dzikie przeżuwacze, 
które wydalają bakterię do środowiska 
wraz z kałem (w największej ilości), 
moczem, mlekiem oraz siarą. Prątki 
są dosyć odporne na działanie czynni-
ków środowiskowych - na pastwiskach 
i wybiegach przeżywają przez ok. 12-
18 miesięcy. Pałeczki MAP bardzo ła-
two się przenoszą na obuwiu, odzieży, 
środkach transportu, sprzęcie i wypo-
sażeniu, dlatego choroba może zostać 
zawleczona do gospodarstwa za po-
średnictwem osób obsługujących inne 
stada - inseminatorów, lekarzy wete-
rynarii, zootechników, żywieniowców. 
Źródłem bakterii może też być obca 
siara z zakupu. Szacuje się, że w sta-
dach dotkniętych paratuberkulozą prze-
ciętnie 3-10% dorosłych zwierząt wy-
kazuje jej objawy kliniczne, jednak na 
każdą sztukę manifestującą widoczne 
oznaki choroby przypada około 15-25 
przypadków zakażenia subklinicznego, 

co powoduje trwałe rozprzestrzenianie 
się bakterii w stadzie.

Paratuberkuloza przebiega bez-
gorączkowo, jest nieuleczalna, nie 
istnieje też szczepionka przeciwko tej 
chorobie. Chorobę, poza wywiadem 
i objawami klinicznymi, identyfikuje się 
na podstawie testu Elisa (koszt ok. 30-
40 zł), badania chłonki metodą PCR 
lub testu z kału, który jednak z powodu 
nieregularnego i przerywanego siew-
stwa bakterii jest mniej wiarygodny. 
Ponieważ paratuberkuloza jest choro-
bą podlegającą obowiązkowi rejestra-
cji, każdy pozytywny wynik badania 
należy zgłosić do powiatowego lekarza 
weterynarii. Zakażone zwierzęta po-
winny zostać natychmiast odizolowane 
od reszty stada i trafić do ubojni, na-
wet, jeśli są cielne. Jedynym obecnie 
skutecznym zabiegiem pozwalającym 
na zahamowanie rozwoju choroby 
w stadzie, w którym się pojawiła, jest 
eliminacja sztuk chorych oraz bezobja-
wowych nosicieli. Eliminacja powinna 
trwać do momentu uzyskania ujem-
nych wyników badań serologicznych 
dla całego stada.

W Polsce, ze względu na brak mo-
nitoringu, badań przesiewowych oraz 
szczegółowej ewidencji sztuk zakażo-
nych trudno precyzyjnie określić zakres 
jej występowania, aczkolwiek wg da-
nych Państwowego Instytutu Wetery-
narii w Puławach występuje ona w ca-
łym kraju, a jej średnie nasilenie wynosi 
5-7 %. W krajach, w których prowa-
dzony jest monitoring choroby, m.in. 
Austrii, Holandii, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii oraz USA szacuje się, że do-
tyka ona około 50% stad bydła mlecz-
nego. Jedynym krajem wolnym od 
choroby Johnego jest obecnie Szwaj-
caria, w której wszystkie importowane 
sztuki bydła, jak i podejrzane o zara-
żenie MAP są badane. W przypadku 
wykrycia choroby, wszystkie zwierzęta 
ze stada są znakowane i brakowane. 
Obserwacją obejmuje się również sztu-
ki, które miały kontakt ze zwierzętami 
z zarażonego stada. Paratuberkuloza 
jest chorobą bardzo kosztowną i trud-
ną w zwalczaniu. Po kilkunastu latach 

funkcjonowania programu zwalczania 
w Austrii, choroba nadal dotyka ok. 
20% tamtejszego pogłowia bydła. Pro-
gramy zwalczania paratuberkulozy po-
legają głównie na ograniczeniu możli-
wości rozprzestrzeniania się zakażenia 
i ochronie stad wolnych od pałeczek 
MAP. 

Szerzeniu choroby sprzyja brak 
znajomości statusu zdrowotnego sta-
da, a przede wszystkim kupowanych 
zwierząt, stres, złe warunki zoohigie-
niczne w oborze, a także obecność za-
każeń IBR i BVD. Profilaktyka powinna 
obejmować restrykcyjne przestrzega-
nie zasad bioasekuracji w gospodar-
stwie, obejmujące przede wszystkim 
kwarantannę i badanie na obecność 
bakterii zwierząt nowoprzybyłych do 
stada oraz powracających z wystaw 
hodowlanych, ograniczenie wstępu 
do gospodarstwa innym hodowcom 
i osobom mającym na co dzień kontakt 
z bydłem, zmianę odzieży i odkażanie 
obuwia przez osoby regularnie od-
wiedzające stado (weterynarzy, inse-
minatorów, doradców żywieniowych), 
dezynfekcję porodówek, oddzielanie 
cieląt od matek seropozytywnych zaraz 
po urodzeniu, higienę pastwisk, okólni-
ków, wodopojów. Paratubezkuloza jest 
zoonozą niebezpieczną dla człowie-
ka. Najnowsze badania wskazują na 
możliwość powiązania choroby MAP 
z chorobą Leśniowskiego-Crohna u lu-
dzi, co powinno stać się przyczynkiem 
do opracowania rządowego programu 
jej zwalczania. W Polsce, na podsta-
wie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt i zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 
Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) choroba 
podlega obowiązkowi rejestracji.

Agata Karpowicz

Ogłoszenie!
Kupię używany 

gniotownik do zbóż

kontakt: 696 736 333
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Systemy utrzymania bydła mięsne-
go nie różnią się znacząco pod wzglę-
dem systemów od utrzymania dla bydła 
mlecznego. Pewne wymiary powinny 
ulec jednak zmianie z uwagi na fakt, że 
większość ras mięsnych przewyższa 

wymiarami ciała rasy mleczne a ponadto 
przedstawiciele tych ras mogą mieć rogi. 

Dla bydła mięsnego preferowane są 
systemy utrzymania na głębokiej ściół-
ce z zaścielonym osobnym obszarem 
wypoczynkowym i osobnym obszarem 

paszowym z podłogą pełną (ewentualnie 
z podłogą szczelinowa).

W poniższej tabeli podano masę 
i wymiary ciała dla różnych ras bydła 
mięsnego mające wpływ na wymiary po-
wierzchni w budynkach inwentarskich:

Rasa
Masa ciała

(kg)

Wysokość 
w kłębie

(m)

Długość ciała 
(łopatka/kość ulszowa)

(m)

Szerokość 
w biodrach

(m)
Aberdeen Angust 700 1,37 1,49 0,53
Charolais 800 1,39 1,57 0,54
Dexter 325 1,00 1,30 0,40
Galloway 550 1,18 1,45 0,48
Hereford 750 1,35 1,40 0,52
Limousine 750 1,41 1,64 0,55
Scotch Highland Cattle 550 1,18 1,45 0,48
Simmental 850 1,42 1,70 0,56

W systemie utrzymania na głębo-
kiej ściółce bydło utrzymane jest w gru-
pach na grubej warstwie ściółki bez wy-

dzielonych indywidualnych obszarów 
wypoczynkowych. Poniższa tabela 
zawiera zalecane wymiary obszaru pa-

szowego i wypoczynkowego dla bydła 
mięsnego utrzymywanego na głębokiej 
ściółce.

Kategoria bydła

Obszar paszowy (m)
Obszar wypoczynkowy

(m2)
Szerokość 
stanowiska 
paszowego

Krótki Długi

Krowy**, 600-800 kg 0,75-0,90* 1,80-2,00 3,20-3,60 1m2/100 kg żywej wagi
Odstawione cielęta i młodzież do 

1 roku, 200-499 kg
0,50-0,60 1,40-1,65 2,40-2,80 2,5-3,5

Młodzież powyżej 1 roku, 300-699 kg 0,55-0,70 1,55-1,80 2,60-3,20 3,0-4,5
Młode buhajki, 200-599 kg 0,50-0,65 1,40-1,75 2,40-3,00 2,5-4

Buhaj zarodowy 0,75-0,90* 1,80-2,00 3,20-3,60 1m2/100 kg żywej wagi

* Min. 0,25 m otworu szyjnego, najlepiej regulowanego.
**Podczas jesiennych wcieleń dodaje się 1,5 m2 na krowę, jako obszar potrzebny na budki dla cieląt.

Wymiar obszaru paszowego po-
dano dla wersji krótkiej i długiej. Krót-
ki obszar paszowy, to pełny betonowy 
podest o długości, co najmniej długości 
ciała zwierzęcia.

Długi obszar paszowy pozwala 
zwierzętom na poruszanie się i wymi-
janie na wolnej przestrzeni ze zwie-
rzętami pobierającymi paszę. Obszar 
paszowy określony w tabeli przezna-
czony jest dla zwierząt pozbawionych 

rogów. W przypadku utrzymywania 
zwierząt z rogami, szerokość obszaru 
paszowego oraz powierzchnię obszaru 
wypoczynkowego należy powiększyć 
do 20% zależnie od rasy i tempera-
mentu zwierząt. 

Młode bukaty uważa się za mło-
dzież, jeśli chodzi o ich wymagania 
w zakresie powierzchni pomieszcze-
nia. Przy zastosowaniu kojców całko-
wicie zaścielonych, obszar z głęboką 

ściółką musi być do 20% większy, gdyż 
zwierzęta stoją na nim podczas pobie-
rania paszy.

W przypadku kojców z głęboką 
ściółką zaleca się obszar paszowy dłu-
gi lub krotki:

 • krótki obszar paszowy buduje się 
ze spadkiem w kierunku wypo-
czynkowego; długość tego obsza-
ru nie powinna przekraczać dłu-
gości ciała zwierzęcia; dostęp do 
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obszaru paszowego możliwy jest 
na całej szerokości kojca; obszar 
paszowy jest samoczyszczący: 
ruch zwierząt po powierzchni po-
woduje spychanie odchodów na 
obszar wypoczynkowy, gdzie two-
rzą one warstwę nawozową,

 • długi obszar paszowy buduje 
się z pełną podłogą wymagają-
cą oczyszczania bądź z podłoga 
szczelinowa; obszar paszowy po-
winien być dostatecznie szeroki, 
by umożliwiać zwierzętom prze-
chodzenie wzdłuż tego obszaru, 
podczas gdy inne zwierzęta po-
bierają paszę.

Jeśli na całej powierzchni kojca znajdu-
je się głęboka ściółka, poziom zamoco-
wania żłobu powinien być regulowany 

w stosunku do górnej powierzchni maty 
ściółkowej. Należy, zatem zapewnić 
możliwość dostosowania wysokości 
dna żłobu. 
W stadach bydła mięsnego krowy czę-
sto cielą się w pomieszczeniu, w któ-
rym utrzymywane są razem cielęta 
i krowy. Zaleca się jednak stosowanie 
dla cieląt kojców z dwóch powodów:

 • cielęta mogą bezpiecznie odpo-
czywać podczas przerw w ssaniu, 
kiedy krowy Ochodza w celu po-
bierania paszy i wody,

 • w kojcu można podawać cielętom 
paszę treściwą w celu uzyskania 
większego przyrostu masy ciała.

 • Wejście do kojca należy tak zapro-
jektować, aby krowy nie mogły się 
do niego dostać. Otwór wejściowy 

musi mieć 0,90 m wysokości i 0,4 m 
szerokości oraz w miarę możliwości 
regulowane rolety z obydwu stron.
Ze względów bezpieczeństwa 

w oborach wolnostanowiskowych dla 
bydła mięsnego należy zamontować 
wystarczającą liczbę przesmyków lub 
mniejszych furtek obsługiwanych jedna 
ręką. Przesmyki i furtki muszą zapew-
nić łatwy i bezpieczny dostęp do miejsc 
przebywania zwierząt w celu kontrolo-
wania stanu stada oraz wykonywania 
zabiegów, ponadto muszą też w razie 
potrzeby służyć, jako drogi ratunkowe 
dla pracowników.

Tomasz Stanek
Materiały: Poradnik „Systemy 

utrzymania bydła” IBMER

Na dobre samopoczucie oraz zdro-
wotność krów mlecznych w oborach, 
ma duży wpływ oprócz innych elemen-
tów również rodzaj i jakość powierzchni 
posadzek na legowiskach oraz w ko-
rytarzach przepędowych. Długi czas 
przebywania krów na legowiskach i czy-
ste wymiona świadczą o dużym kom-
forcie miejsc do leżenia. Krowy leżące 
to zwierzęta produkcyjne. Leżą one 
w boksach legowiskowych nawet do 14 
godzin dziennie i produkują w tym cza-
sie mleko. W praktyce stwierdzono, że 
poprawienie komfortu miejsc do leżenia 
w oborach uwięziowych zaowocowało 
wzrostem dziennej wydajności średnio 
o 2-3 litry od krowy. Wygodne legowi-
ska to nie tylko komfort przebywania 
na nich zwierząt, ale także skuteczny 
sposób zapobiegania chorobom wy-
mion. Czyste i suche boksy legowisko-
we ograniczają rozwój drobnoustrojów 
wywołujących mastitis. Ponadto czas 
dojenia krów z czystymi wymionami jest 
relatywnie krotki, a pozyskiwanie mle-
ka w higienicznych warunkach sprzyja 

TECHNIKA ROLNICZA

jego wysokiej jakości. Stwarzając kro-
wom warunki do odpoczynku w pozycji 
leżącej, należy pamiętać, że zwierze 
to będzie wstawało i kładło się na le-
gowisku około 10 do 15 razy dziennie. 
Zmiana pozycji ze stojącej na leżącą 
powoduje, że krowa całą swą masą 
opiera się na niewielkiej powierzchni 
nadgarstka. Zbyt twardy lub za miękki 
materiał, zastosowany na legowiskach, 
może prowadzić do uszkodzeń stawów 
zwierzęcia. Powierzchnia materiału po-
krywającego to legowisko nie powinna 
być również szorstka, gdyż mogłoby to 
powodować wycieranie się sierści i inne 
urazy. Zaleca się stosowanie podłoża 
o co najmniej współczynniku tarcia, któ-
rą posiada sucha płyta betonowa. Wy-
bór materiału na legowisko zależy od 
sposobu utrzymania zwierząt i typu pod-
łogi. Prawidłowe podłogi na obszarach 
legowiskowych składają się z podłoża, 
podkładu i posadzki. Każdy z tych ele-
mentów może składać się z jednej lub 
kilku warstw materiałów spełniających 
różne funkcje.

Podłoże - jest konieczne, gdy 
podłogę wykonuje się na gruncie. Jego 
zadaniem jest przeniesienie obciążeń 
na grunt od zwierząt, urządzeń i ma-
szyn oraz zabezpieczenie posadzki 
przed zawilgoceniem wodami grunto-
wymi. Bardzo często o tym fakcie rol-
nicy zapominają i wykonują posadzki 
bez zabezpieczenia przeciwwilgocio-
wego. Szczególnie jest to ważne tam 
gdzie poziom wód gruntowych jest bar-
dzo wysoki. Podłoże na gruncie może 
stanowić warstwa 15 - 20 cm grubego 
piasku, żwiru lub drobnego tłuczonego 
kamienia. Jeżeli jednak poziom wody 
gruntowej jest wysoki warstwa ta nie 
zabezpieczy posadzki przed wilgocią, 
w tym wypadku musi być wykonana 
warstwa izolacji przeciwwilgociowej 
z materiałów bitumicznych lub folii. 

Podkład - przekazuje obciążenia na 
podłoże, a na legowiskach stanowi także 
warstwę izolacyjną. Najczęściej wykony-
wana jest w formie wylewki betonowej.

Posadzka - jest to wierzchnia war-
stwa podłogi bezpośrednio kontaktu-
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jąca się ze zwierzętami. Dobór zależy 
w dużej mierze od gatunku utrzymywa-

nia zwierząt. Posadzki mogą być wyko-
nane z betonu, cegły, drewna oraz mat 

Trociny i wióry drzewne - mogą 
stanowić materiał ściółkowy jedynie 
wówczas, gdy nie zawierają drzazg 
i zostały przygotowane z drewna su-
szonego. Zaleca się stosowanie tych 
materiałów w ilości takiej samej jak 
w przypadku słomy. Częste dościelanie 
i tworzenie warstw tego samego mate-
riału ściółkowego poprawiają zdrowot-
ność zwierząt.

Piasek – w przypadku stosowania 
tego materiału podłoże należy codzien-
nie wyrównać i w miarę potrzeby uzu-
pełnić piasek. Piasek lub słoma w bok-
sie muszą tworzyć równą powierzchnię 
ze spadkiem w kierunku tylnego progu. 
Zastosowanie jako ściółki 10 centy-
metrowej warstwy piasku sprawia, że 
legowisko w wilgotnym oborowym kli-
macie pozostaje mniej zawilgocone 
niż w przypadku zastosowania słomy. 
Sprawia to krystaliczna forma ziaren 
piasku, dzięki której materiał ten nie 
wchłania wilgoci z otoczenia. W przy-
padku zanieczyszczenia ziaren pia-
sku kałem i moczem nie dochodzi do 
intensywnego rozmnażania się drob-
noustrojów, ponieważ przebywają 
w środowisku ubogim w substancje 
odżywcze. Zaletami tej formy ściółki 
są między innymi: mniejsza podatność 
krów na choroby wymion i racic, krowy 
chętnie zajmują legowiska z piaskiem, 
który dopasowuje się do kształtów 
zwierząt, nie zdarzają się uszkodze-
nia skóry. Wadą piasku jako ściółki jest 
zanieczyszczanie kanałów w oborach 
z podłogą rusztową gdyż może do-
chodzić do awarii pomp do gnojowicy 
a także dodatkowe koszty transportu 
piasku.

Tomasz Stanek
Materiały: Poradnik „Systemy utrzyma-

nia bydła” IBMER.

Konstrukcję posadzki nieocieplonej przedstawia rysunek 1.

1. Warstwa 120 mm betonu 20-25 MPa z siatką zbrojeniową
2. Warstwa filtracyjna

1. Warstwa ścieralna betonu 1:1½ - 30 mm
2. Warstwa 80 mm betonu 15 MPa z siatką zbrojeniową
3. Warstwa izolacji 50 mm
4. Warstwa filtracyjna

Konstrukcję posadzki izolowanej cieplnie przedstawia rysunek 2.

lub materaców.  Obszary legowiskowe 
często wyścielane są dodatkowo sło-
mą i sieczką, trocinami lub piaskiem.

Materace i maty - to forma izola-
cji termicznej legowisk dla bydła i są 
wykonane z gumy, styrogumy lub spe-
cjalnej wykładziny. Mają one wymiary 
odpowiadające wymiarom stanowisk, 
wykonywane są o różnej grubości a po-
wierzchnię zewnętrzną mają ryflowaną.  
W boksach z matami bądź materaca-
mi podłoga na całej długości musi być 
wykonana ze spadkiem co najmniej 
5%. Ponieważ krowy preferują podłoża 
miękkie, wolą maty miękkie zapewnia-
jące termoizolację od twardych gumo-
wych. Jako materiał zastępczy ściółki 
na legowiskach dla bydła stosowane 
są najczęściej maty wykonane z gumy. 
Układa się je na powierzchni stanowi-
ska, wykonanego z betonu o grubo-
ści około 10 cm. Posadzki wyłożone 
matami gumowymi nie wymagają do-
datkowego ocieplenia. Maty różnych 
producentów mają odmiennie ukształ-
towaną powierzchnię. Mogą na niej 
występować rowkowania, rybia łuska 
lub drobne guzełki. Takie powierzchnie 

zapewniają oddychanie skóry leżącej 
krowy, poprzez co polepszają jakość 
legowiska. Prawidłowo ułożone i do-
pasowane do stanowiska maty, umoż-
liwiają utrzymanie krów w warunkach 
higienicznych. Matę należy dobrać 
odpowiednich rozmiarów, tak aby przy-
krywała całą długość legowiska. Od 
strony żłobu można ją przymocować 
do posadzki za pomocą śrub ocynko-
wanych i kołków rozporowych. Dopa-
sowanie maty do stanowiska jest bar-
dzo łatwe, gdyż można ją odpowiednio 
przycinać (otwory pod słupki przegród 
itp.) ostrym nożem. Maty można rów-
nież układać luźno, bez przymocowa-
nia do posadzki. 

Słoma i sieczka – ściółkę roz-
rzuca się raz dziennie w ilości 2-3 kg 
na każde zwierzę. W systemie samo 
spławnym zbyt duża ilość ściółki może 
powstrzymać jej zsuwanie się, zbyt 
mała natomiast powoduje brudzenie 
się zwierząt. W oborach z podłogami 
szczelinowymi należy zwrócić uwagę 
na ilość ściółki gdyż nie może ona za-
tykać szczelin. Korzystne jest stosowa-
nie słomy ciętej. 

Ogłoszenie!
Gnojnik - sprzedam pole 
orne, działki budowlane 
uzbrojone oraz łąki na 

staw rybny.

kontakt: 604 438 189
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Zdecydowanie najbardziej po-
wszechnym rozwiązaniem są roz-
pylacze ciśnieniowe systematycznie 
doskonalone pod kątem wyżej wymie-
nionych parametrów. Znajdują one 
zastosowanie również w skojarzeniu 
z pomocniczym strumieniem powietrza 
(PSP), polem elektrycznym czy rozwią-
zaniach rozpylaczy dwuczynnikowych. 
Zwolenników mają także rozpylacze 
pneumatyczne, np. typu Eurofoil. Sys-
temy dwuczynnikowe oraz pneuma-
tyczne opisywaliśmy w poprzednich 
wydaniach Agro Profilu.

Ultra niskie dawki

Kolejnym interesującym rozwiąza-
niem wartym rozważenia w wielu wa-

riantach techniki oprysku jest niszowy 
obecnie, choć znany od kilkudziesię-
ciu lat, system rozpylaczy rotacyjnych 
zwanych także atomizerami. Jest on 
kojarzony najczęściej z techniką ultra 
niskich dawek objętościowych (ULV – 
Ultra Low Volume) stosowaną w agro-
lotnictwie, a także ostatnio w różnych 
rozwiązaniach opryskiwaczy komunal-
nych, począwszy od ręcznych (tzw. 
kosy herbicydowe) po ciągnikowe. 

W odróżnieniu od rozpylaczy ci-
śnieniowych wytwarzających krople 
o mniej lub bardziej szerokim spektrum 
wielkości rozpylacze rotacyjne gwaran-
tują jednorodność kropli ze względu 
na ich rozmiar w szerokim zakresie re-
gulacji (nawet od 20 do 400 mikrome-
trów). W związku z tym technika ta jest 
znana także pod nazwą CDA (Control-
led Droplet Aplication).

Na wirującej tarczy

Wielkość kropel regulowana jest 
prędkością obrotową wirującego ele-
mentu roboczego, ale zależy także od 
natężenia wypływu podawanej dawki 
cieczy roboczej. Zasada tworzenia kro-
pel polega na wykorzystaniu siły odśrod-
kowej powodującej odrywanie się kropel 
z wirującej tarczy (stożka lub walca), naj-
częściej ząbkowanej, na którą w pobliżu 
jej osi obrotu podawana jest ciecz robo-
cza. W niektórych rozwiązaniach wyrzu-
cane siłą odśrodkową krople mogą być 
także emitowane przez siatkę o określo-
nej gęstości. Ciecz robocza podawana 
jest pod bardzo małym ciśnieniem lub 
nawet spływa grawitacyjnie. 

Różny napęd

Napęd wirującego elementu robo-
czego może być realizowany na wiele 
sposobów przy wykorzystaniu: silnika 
elektrycznego bezpośrednio lub przez 
przekładnię pasową, silnika hydrau-
licznego, strumienia powietrza z wen-
tylatora PSP oddziałującego na łopatki 

(śmigła) znajdujące się na wspólnej 
osi z wirującym elementem roboczym 
atomizatora. Technika ta znana jest od 
lat, była ona przedmiotem badań, sto-
sowana w konstrukcjach i wdrożeniach 
również w naszym kraju. Problemem 
tym (w opryskiwaczach polowych) 
przed laty zajmował się prof. Gajtkow-
ski (UP Poznań), a w Instytucie Ogrod-
nictwa w Skierniewicach do dzisiaj 
znajdują się prototypy opryskiwacza 
sadowniczego wykorzystującego roz-
pylacze rotacyjne. Osobiście pierwszy 
opryskiwacz wykorzystujący tą kon-
cepcję w wersji ręcznej („minikosa her-
bicydowa” z napędem bateryjnym) na-
byłem około 25 lat temu na bazarze od 
ukraińskich turystów za równowartość 
wtedy 3 dolarów.

Rozpylacze rotacyjne
W technice ochrony roślin z wykorzystaniem opryskiwaczy kluczowe jest wytwarzanie kropel, ich wielkość, 

jednorodność oraz możliwość regulacji tych parametrów. Istotny jest przy tym także sposób emisji w kierunku 
docelowej powierzchni z uwzględnieniem odporności na znoszenie, odparowanie, jakości penetracji i równo-
miernego naniesienia. / Eugeniusz Tadel, Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin MODR-PZDR Tarnów

Atomizery CDA Micron w opryskiwaczu 
sadowniczym - fot. E.Tadel

Atomizer mikroopryskiwacza
(ręczny, dron) - fot. E.Tadel
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Możliwość skojarzenia jednorod-
nych drobnych lub bardzo drobnych 
kropel z jednoczesnym obniżeniem 
dawek cieczy roboczej do kilkudziesię-
ciu litrów na hektar lub jeszcze mniej 
w technice agrolotniczej była kiedyś 
przewagą nad innymi technikami apli-
kacji, jednak obecnie ze względu na 
konieczność uwzględnienia ryzyka 
znoszenia drobnych kropel na nieza-
mierzoną przestrzeń technika ta posia-
da szereg ograniczeń wykorzystania. 
Oczywiście, w systemie tym można 
wytwarzać także krople grubsze, bar-
dziej odporne na dryf, należy jednak 
pamiętać, że wtedy nie powinno się 
stosować bardzo małych dawek cieczy 
roboczej na hektar, gdyż nie będzie-
my w stanie zapewnić odpowiedniego 
stopnia pokrycia. 

Po prostu, mając do dyspozycji 
określoną ilość cieczy, możemy wytwo-
rzyć zdecydowanie mniej kropel gru-
bych niż drobnych, co wynika z praw 
geometrii. Jeżeli założymy w uprosz-
czeniu, że kropla ma kształt kuli (obję-
tość kuli jest proporcjonalna do trzeciej 
potęgi z jej średnicy), to zmniejszając jej 
średnią wielkość o połowę, z jednej kro-
pli zrobi się nam 8 mniejszych. Ośmio-
krotne z kolei zmniejszenie średnicy 
kropel daje aż 512-krotne zwiększenie 
ich liczby, mając do dyspozycji daną ob-
jętość cieczy. Pewną możliwością ogra-
niczenia znoszenia i odparowania bar-
dzo drobnych kropel w technice ultra ni-
skiej objętości ULV jest tworzenie cieczy 
użytkowej w oparciu o nośnik olejowy.

Nie tylko w uprawach 
polowych

Opryskiwacze wykorzystujące 
atomizery dostępne są obecnie w za-
sadzie we wszystkich rodzajach: polo-
wych, sadowniczych, pasowych, ręcz-
nych, szklarniowych, lotniczych, a tak-
że użytkowane są w chowie zwierząt 
do kontroli mikroklimatu z możliwością 
aplikacji produktów medycznych, fito 
farmaceutycznych, biopreparatów, w 
tym drobnoustrojów. Szczególnie przy-
datne mogą być właśnie do aplikacji 
różnych organizmów żywych ze wzglę-
du na brak zjawiska kompresji i dekom-
presji występującego w technice z uży-

ciem rozpylaczy ciśnieniowych. Do-
datkowo wyeliminowane jest wówczas 
zjawisko niekorzystnego podgrzewania 
cieczy roboczej spowodowanej jej cyr-
kulacją w obiegu przelewu i mieszadła 
hydraulicznego odbierającej ciepło od 
chłodzonej przy okazji pompy. Dostęp-
ne są także różne odmiany atomizerów 
do samodzielnego montażu na klasycz-
nym sprzęcie (modernizacja). Przez 
analogię do agrolotnictwa atomizery 
w technice ULV są szczególnie prede-
stynowane do zastosowania w raczku-
jącej jeszcze technice wykorzystującej 
wiatrakowce i drony (problemy natury 
braku jasnych uregulowań prawnych).

Dojrzałe konstrukcje 
OTL Jarocin

Przy okazji omawianych rozwiązań 
należy wspomnieć o propozycji Ośrod-
ka Techniki Leśnej w Jarocinie. Ofe-
rowany przez ten ośrodek ciągnikowy 
opryskiwacz szkółkarski OS-1 wypo-
sażono w elektrycznie napędzane ato-
mizery Micron Electrafan umieszczone 
na belce z możliwością ich dowolnego 
ustawienia w dowolnym kierunku i pod 
dowolnym kątem. W związku z tym, że 
zapotrzebowanie mocy na każdy ato-
mizer wynosi 120 W (atomizer z wen-
tylatorem), co przy napięciu 12 V dla 
sześciu atomizerów powoduje, że ma-
szyna wymaga natężenia prądu rzędu 
70 A (przy rozruchu wentylatorów na-
wet 80 A), a więc więcej niż możliwości 
popularnych ciągników rolniczych, ko-

Opryskiwacz polowy Amazone po konwersji na system CDA - fot. K.Grzeszczyk

Opryskiwacz pasowy z rozpylaczami rotacyjnymi - fot. E.Tadel
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nieczne było zastosowanie niezależne-
go alternatora z akumulatorem. 

Co ciekawe, alternator zamonto-
wano na opryskiwaczu, a napędzany 
jest on silnikiem hydraulicznym zasila-
nym z instalacji ciśnieniowej ciągnika 
o zapotrzebowaniu wydatku ok. 25–30 
l/min przy ciśnieniu 20–30 barów. Do-
stępna jest także wersja uproszczona 
bez alternatora zasilana bezpośrednio 
za pośrednictwem dodatkowego gniaz-
da (80 A, 12 V) z instalacji ciągnika, 
jeżeli jego alternator dysponuje wyma-
ganą mocą. 

Elektrycznie napędzana jest także 
niskociśnieniowa pompa zębata poda-
jąca ciecz roboczą pod niskim (rzędu 
poniżej 1 bara) ciśnieniem. Oczywi-
ście, elektrycznie sterowane są także 
elektrozawory (po jednym dla każdego 
atomizera). Znajdujący się w kabinie 
pulpit sterowania umożliwia załączanie 
i wyłączanie dowolnego atomizera oraz 
regulację dopływu cieczy z uwzględ-
nieniem ilości czynnych głowic. Za 
pomocą pulpitu sterowania z kabiny 
ciągnika dokonujemy także składania 
i rozkładania ramion opryskiwacza. 
Możliwość przesuwania atomizerów 
na belce oraz regulacji ich położenia 
w trzech płaszczyznach sprzyja opty-
malizacji dopasowania sprzętu do cha-
rakterystyki uprawy. 

Umieszczenie atomizerów w osło-
nach tubowych przy jednoczesnym 
wspomaganiu strumieniem powietrza 
dostarczanego przez wentylatory za-
montowane współosiowo z atomize-
rem sprzyja redukcji znoszenia oraz 
zwiększa penetrację kropel o średnicy 
około 100 mikronów. 

Mała dawka

Zbiorniki na ciecz roboczą o po-
jemności 100 lub 300 litrów umożli-
wiają przy dawce 40 l/ha opryskanie 
nawet do kilku ha za jednym tankowa-
niem. Mniejsze ilości zużywanej wody 
sprzyjają zwiększeniu wydajności, 
zmniejszeniu zużycia kondycjonerów 
poprawiających parametry wody oraz 
adiuwantów. Opryskiwacz ten został 
nagrodzony Złotym Medalem Targów 
Eko-Las 2012. Warto także zauważyć, 
że OTL Jarocin zastosował opcjonal-
nie atomizery również w starszej kon-
strukcji opryskiwacza dalekosiężnego 
ODW-1 typu „Canon” do drzew wyso-
kich, ale który może mieć zastosowa-

nie także w uprawach polowych tam, 
gdzie nie da się wykorzystać sprzętu 
z klasyczną belką polową ze względu 
na wysokość uprawy (krzewy, a nawet 
kukurydza), jak również zamgławiania 
tuneli oraz szklarni. Ten nagrodzony 
Złotą Szyszką na Krajowych Targach 
Leśnych ROGÓW 2005 opryskiwacz 
był jedną z pierwszych oryginalnych 
polskich konstrukcji typu dalekosięż-
nego.

Szerokie możliwości 
zastosowania atomizerów

Uznanym producentem atomize-
rów, a także kompletnych opryskiwa-
czy w technice CDA, jest Micron Group 
reprezentowana w naszym kraju przez 
firmę Micro-system Eryka Cieślaka. 
Oferta obejmuje opryskiwacze polowe, 
pasowe, sadownicze do drzew oraz 
belki herbicydowe, komunalne, agrolot-
nicze, szklarniowe, plecakowe, ręczne 
i naramienne. Dostępne są także różne 
wersje atomizerów, które mogą zna-
leźć zastosowanie zarówno w uzbraja-
niu nowych opryskiwaczy, jak i moder-
nizacji będących już w użyciu. 

Do zastosowania w opryskiwa-
czach polowych przydatny będzie 
atomizer typu Mikromax wytwarzający 
krople w szerokim regulowanym prze-
dziale 75–300 mikronów, zapewniając 
dawkę cieczy roboczej od 20 do 200 
l/ha, spełniając wymagania aplikacji 
zdecydowanej większości środków 
ochrony roślin. 

Wielkość kropel zależy od prędko-
ści obrotowej dysku roboczego zmie-

nianej za pomocą przekładni pasowej 
atomizera. Możliwe są trzy zakresy 
prędkości: niskie (2000–2500 obr./min), 
dające krople o wielkości 200–300 mi-
kronów; średnie (3000–4000 obr./min), 
dające krople o wielkości 100–200 
mikronów; wysokie (4500–5000 obr./
min), dające krople w zakresie 75–150 
mikronów. 

Możliwe zmniejszenie dawki cie-
czy roboczej na hektar pozwala przy 
jednym tankowaniu zbiornika opryska-
nie nawet do kilkudziesięciu hektarów. 
W rozwiązaniu tym ważne jest utrzy-
manie w czystości elementów robo-
czych, a także kontrola stanu, stopnia 
zużycia oraz napięcia pasków napędo-
wych, aby nie dopuścić do ich poślizgu. 
Ważne jest także odpowiednie zamon-
towanie atomizerów na belce w spo-
sób uniemożliwiający samooprysk oraz 
umożliwiających bezpieczne składanie 
belki do położenia transportowego, 
a także możliwość regulacji kąta usta-
wienia dysku względem opryskiwanej 
powierzchni w celu optymalizacji pene-
tracji. 

W zależności od szerokości belki 
roboczej (rozstaw atomizerów na belce 
wynosi 1 m) trzeba także dysponować 
odpowiednią mocą alternatora ciągni-
ka, często konieczne staje się zain-
stalowanie dodatkowego alternatora. 
Do oprysków pasowych w polu oraz 
ugorów herbicydowych w sadach przy-
datny będzie atomizer Micromax 120 
wyposażony w osłonę, która umożliwia 
zmianę szerokości roboczej. Atomizer 
ten wyposażony jest w system recyrku-
lacji niewykorzystanej cieczy roboczej.

Opryskiwacz (CDA) szkółkarski OS – 1   OTL Jarocin
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Opryskiwacze pasowe

Atomizery w systemie CDA znaj-
dują także zastosowanie w opryskiwa-
czach pasowych, np. Varidome w upra-
wach rolniczych i warzywniczych. Opry-
skiwanie pasowe dobrze wpisuje się 
w koncepcję integrowanej ochrony oraz 
rolnictwa precyzyjnego, umożliwiając 
miejscową aplikację oszczędnych da-
wek środków ochrony roślin na hektar. 

Umieszczone w osłonach ato-
mizery gwarantują redukcję znosze-
nia cieczy roboczej nawet do 95%. 
Szczególnie szerokie zastosowanie 
opryskiwania pasowego ma miejsce 
w zwalczaniu chwastów w gospodar-
ce komunalnej oraz sadach, winni-
cach i jagodnikach (ugór herbicydo-
wy). Opryskiwacze te montowane są 
na ciągnikach, samochodach bądź 
quadach, a nawet w wersji wózkowej 
mogą być ciągnione przez ogrodową 
kosiarkę samobieżną. Warto przy-
toczyć wyniki porównań prototypu 
sadowniczego opryskiwacza herbi-
cydowego wykorzystującego rozpy-
lacz rotacyjny opracowanego kiedyś 
w Instytucie Ogrodnictwa w Skiernie-
wicach. Dwuletnie badania eksplo-
atacyjne wykazały wysoką (ponad 
90%) skuteczność zabiegów. Efekt 
nanoszenia chwastów Roundapem 
360 SL w dawce 2,5 l/ha (w dawce 20 
l cieczy na hektar) był porównywal-
ny ze skutecznością osiągniętą przy 
użyciu rozpylaczy płaskostrumienio-
wych przy dawce preparatu 5 l/ha.

Kosy herbicydowe

Osobną kategorią techniki ochro-
ny roślin, w której rozpylacze rotacyjne 
zagościły na dobre, są ręczne, pleca-
kowe lub naramienne opryskiwacze do 
precyzyjnego pasowego lub miejsco-
wego nanoszenia herbicydów, a także 
do rozpylania biopreparatów w budyn-
kach inwentarskich, np. w celu likwida-
cji nieprzyjemnych zapachów. Napęd 
atomizera o minimalnym zapotrzebo-
waniu mocy (od 1 W), najczęściej elek-
tryczny (bateryjny), ale można spotkać 
również napędy mechaniczne, np. od 
koła podporowego miniopryskiwacza 
(taczkowego) prowadzonego ręcznie 
lub zamontowanego na mikrociągniku 
jednoosiowym.

Atomizery w uprawach 
wertykalnych, szklarniach, 

budynkach

Technologia CDA znajduje także 
zastosowanie w uprawach sadowni-
czych. Przykładem może być zinte-
growany z wentylatorem, napędzany 
hydraulicznie atomizer Turbofan. Gło-
wica wyposażona jest w siatkowy ato-
mizer umożliwiający dawkowanie cie-
czy roboczej w szerokim zakresie (od 
0,25 do 8 l/min), dzięki czemu oprócz 
niskoobjętościowych oprysków możli-
we są również tradycyjne zabiegi wy-
sokoobjętościowe. Atomizer Turbofan 
znajduje także zastosowanie w moder-

nizacji (konwersji) opryskiwaczy belko-
wych, sadowniczych, ale i szklarnio-
wych bądź wykorzystywanych w obiek-
tach inwentarskich do aplikacji biopre-
paratów oraz do dezynfekcji i sanitacji 
pomieszczeń magazynowych. 

Należy podkreślić też rolę wen-
tylatora umieszczonego współosiowo 
z atomizerem, wytwarzający ukierunko-
wany strumień powietrza, który sprzy-
ja lepszej penetracji. Do zastosowań 
w obiektach zamkniętych (ochrona ro-
ślin, zamgławianie, aplikacja bioprepa-
ratów) przydatne mogą być napędzane 
elektrycznie (12 V DC lub 240 V AC) 
atomizery typu ELECTRAFAN. Możli-
wymi technikami oprysku są opryski LV 
(niskoobjętościowe rzędu do 40 l/ha) 
oraz ULV (bardzo niskie objętości – 3 l/
ha). Możliwa w technice CDA kontrola 
wielkości kropel znalazła zastosowanie 
w plecakowych, spalinowych (turbino-
wych) opryskiwaczach. 

Precyzyjna regulacja wielkości 
kropel w atomizerze siatkowym (po-
przez zmianę prędkości obrotowej za 
pomocą odpowiedniego ustawienia 
kąta łopatek napędowych) to istotna 
przewaga nad popularnymi systemami 
wykorzystującymi rozpylacze pneuma-
tyczne wytwarzające niejednorodne 
spektra wielkości kropel, w tym bardzo 
drobne, ulegające odparowaniu. Ukie-
runkowany strumień powietrza, wytwa-
rzany przez napędzaną silnikiem spali-
nowym dmuchawę, napędza atomizer 
oraz zabiera ze sobą krople cieczy 
w kierunku docelowym, zwiększając 
zasięg, pokrycie, penetrację, a także 
poprawia bezpieczeństwo operatora. 

System kontrolowanej wielkości 
aplikowanych kropel (CDA) dzięki swo-
jej uniwersalności zastosowań przy 
zapewnieniu precyzyjnego i oszczęd-
nego dozowania zasługuje z pewno-
ścią na szersze niż dotychczas zasto-
sowanie w rolnictwie. Wyzwanie dla 
konstruktorów obecnie to ewentualnie 
zapewnienie możliwości zmienne-
go dawkowania (Precision Farming) 
w omawianym systemie. Wysokie ceny 
środków ochrony roślin, możliwość 
obniżenia ich dawek, wymagania inte-
growanej ochrony, normy pozostałości 
pestycydów w żywności, wodach po-
wierzchniowych i środowisku powodu-
ją, że inwestycja w precyzyjną technikę 
ochrony roślin (na przykład CDA) to 
ekonomicznie, ekologicznie i etycznie 
uzasadniony wybór (3 × E). Rozpylacze rotacyjne Micron - fot. K.Grzeszczyk
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

20 czerwca 2017 r. poznaliśmy 
zwycięzców ogólnopolskiego konkur-
su AgroLiga 2016. Należne Im honory 
- podczas Gali AgroLiga 2016 w Ogro-
dach Pałacu Prezydenckiego, nad któ-
rą Honorowy Patronat pełnił Prezydent 
RP Andrzej Duda - puchary i dyplomy, 
gratulacje i życzenia na przyszłość 
składali na oczach ponad 700-osobo-
wej widowni: Prezydent RP Andrzej 
Duda, Sekretarz Stanu w MRiRW Zbi-
gniew Babalski, Prezes ARiMR Da-
riusz Golec, Prezes ARR Łukasz Hołu-
bowski, Prezes KRUS Adam Wojciech 
Sekściński oraz Dyrektor Akademii 
Telewizyjnej TVP S.A. Małgorzata Bą-
czyk. Wcześniej - podczas podniosłej 
uroczystości w gmachu MRiRW, połą-
czonej w wręczeniem Honorowych Od-
znak „Zasłużony dla Rolnictwa” - dyplo-
my wręczył i winszował osiągnięć Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof 
Jurgiel.

Mistrzami Krajowymi AgroLigi 
2016 w kategorii Rolnicy zostali Alicja 
i Krzysztof Spychalscy z Pikutkowa w 
woj. kujawsko-pomorskim, zaś w ka-
tegorii Firmy - Grupa Agrocentrum w 
Łomży w woj. podlaskim.

Po uroczystości odbyły się degu-
stacje smakołyków przygotowanych 
przez sponsorów Gali AgroLiga 2016, 
w tym laureatów Agroligi 2016 i in-
nych edycji konkursu AgroLiga. Wielu 
uczestników Gali miało okazję pozo-
wać do zdjęcia z Prezydentem RP An-
drzejem Dudą.

A to wyniki konkursu AgroLiga 
2016:

KATEGORIA ROLNICY

Mistrz Krajowy AgroLigi 2016
Alicja i Krzysztof Spychalscy, 

Pikutkowo, woj. kujawsko-pomorskie

I Wicemistrz Krajowy AgroLigi 2016
Tamara i Edward Przyłuccy, Bro-

żówka, woj. warmińsko-mazurskie
Barbara i Zdzisław Załoga, Maria i 

Mariusz Załoga, Bukowie, woj. opolskie

Wicemistrz Krajowy AgroLigi 2016
Barbara i Ryszard Kacprzak, 

Stare Paski, woj. mazowieckie
Beata i Zbigniew Kołoszyc, 

Nowiny Wielkie, woj. lubuskie
Bogumiła i Wojciech Pajor, 

Dobrociesz, woj. małopolskie

Dorota i Andrzej Dziekońscy, 
Dziękonie, woj. podlaskie

Małgorzata i Bogdan Zblewscy, 
Przechlewo, woj. pomorskie

Laureat Krajowy AgroLigi 2016
Teresa i Grzegorz Wójciccy, 

Kotki-Budy Duże, woj. świętokrzyskie
Monika i Piotr Korszeń, 

Przegaliny Duże, woj. lubelskie
Aneta i Arkadiusz Osowscy, 

Gledzianówek, woj. łódzkie

AgroLiga 2016
uroczyście podsumowana

List gratulacyjny z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbierają Państwo Bogumiła 
i Wojciech Pajor wraz z rodziną (fot. Krzysztof Sitkowski - KPRP)

Wioletta i Tomasz Skupin,
Żarki, woj. dolnośląskie

Ewa i Jan Toborowicz,
Bukowina, woj. podkarpackie

Paweł Koczan, Darłowo,
woj. zachodniopomorskie 

Maria i Horst,
Jeżowa, woj. śląskie
(nagrody zostały wręczone w Lublińcu)

KATEGORIA FIRMY

Mistrz Krajowy AgroLigi 2016
Grupa „AGROCENTRUM” Sp. 

z o.o. Łomża, woj. podlaskie (nagrody 
odbierali właściciele Stanisław i Adam 
Pietruszyńscy)

I Wicemistrz Krajowy AgroLigi 2016
PR-H Gałopol Sp. z o.o., Gałowo, 

woj. wielkopolskie (nagrody odbierał 
prezes Marian Pankowski)
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Wicemistrz Krajowy AgroLigi 2016
PPHU „Młyn Proboszczowice” 

Grzegorz Kopacki, Proboszczowice, 
woj. łódzkie (nagrody odbierali właści-
ciele Krystyna i Grzegorz Kopaccy)

Firma „ZIELONA FARMA”  - 
Krzysztof Rajtar, Żelimucha, woj. za-
chodniopomorskie (nagrody odbierali 
właściciele Marzena i Krzysztof Rajtar)

ROLMARKET Sp. z o.o. Sp. k., 
Cieśle, woj. mazowiecki (nagrody od-
bierali Renata i Łukasz Rybiccy)

PP-H „MasDrob”, Siniarzewo, woj. 
kujawsko-pomorskie (nagrody odbiera-
li Barbara i Marian Chojniccy)

PH-U AGROPOL, Baborów, woj. 
opolskie (nagrody odbierali Krystyna 
Pohl-Tatura i Ryszard Tatura)

OCTIM Wytwórnia Octu i Musz-
tardy Sp. z o.o., Olsztynek, woj. war-
mińsko-mazurskie (nagrody odbierał 
prezes Kazimierz Frąckiewicz)

Laureat Krajowy Agroligi 2016
WAŃCZYKÓWKA Lucyna Wań-

czyk, Krzeszów, woj. dolnośląskie
Przedsiębiorstwo Nasienno-Zaopa-

trzeniowe Wójcik Sp. J., Wschowa, woj. 

lubuskie (nagrody odbierał prezes Maciej 
Wójcik)

F.H.U. AGRO-PLUS Piotr Kowal-
czyk, Rogów, woj. świętokrzyskie (nagro-
dy odbierali właściciele Anna i Piotr Ko-
walczyk z dziećmi Małgosią i Michałem)

Cukiernicza Spółdzielnia „Rok-
sana”, Strzyżów, woj. podkarpackie 
(nagrody odbierała prezes Małgorzata 
Krajciewicz-Żurek)

Firma Produkcyjno-Handlowa Te-
resa i Henryk Siemiak, Włodawa, woj. 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ska w Nowym Sączu, woj. małopolskie

Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ska w Bieruniu, woj. śląskie (nagrody 
odbierał prezes Andrzej Herbut)

lubelskie (nagrody odbierał właściciel 
Henryk Siemiak z synem Tomaszem)

Informacja przygotowane przez 
redakcję AGRO

List gratulacyjny z rąk ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela odebrała Joanna 
Nędza, Kierownik produkcji OSM Nowy Sącz

Korzystając ze wsparcia w ramach 
PROW 2014-2020 należy liczyć się 
z możliwością przeprowadzenia kon-
troli przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Kontrole te 
przebiegają inaczej w zależności od 
tego czy mamy do czynienia z działa-
niami związanymi z dodatkowymi do-
płatami do powierzchni (np. działania 
rolno-środowiskowo-klimatyczne czy 
rolnictwo ekologiczne) czy też z projek-
tami inwestycyjnymi lub premiowymi.

1. W przypadku działań obszarowych 
rolnik powiadamiany jest o termi-
nie kontroli najwcześniej 14 dni 
przed jej datą. Gdy sprawdzana 
jest również dokumentacja obec-
ność wnioskodawcy (lub pełno-

mocnika) jest niezbędna. Osoby 
dokonujące kontroli po okazaniu 
upoważnienia mają prawo do 
wstępu na grunty gospodarstwa 
i do obiektów, przeglądania doku-
mentacji, wykonywania zdjęć lub 
pobierania próbek. Mogą również 
prosić o bieżące wyjaśnienia. Pod-
sumowaniem każdej kontroli jest 
raport z czynności kontrolnych.

Kontrola ARiMR w ramach 
„Działania rolno-środowiskowo-kli-
matycznego” oraz „Rolnictwa ekolo-
gicznego” obejmuje między innymi: 

 - pomiar wszystkich działek rolnych 
w ramach zobowiązania oraz 
sprawdzenie rodzaju upraw w te-
renie, 

 - sprawdzanie realizacji wymogów 

w ramach poszczególnych pa-
kietów i wariantów (np. terminy 
i sposoby koszenia łąk, minimalna 
obsada drzew w rolnictwie ekolo-
gicznym),

 - kontrolę zwierząt utrzymywanych 
w gospodarstwie,

 - sprawdzanie dokumentacji (czy 
prowadzony jest rejestr działalno-
ści rolnośrodowiskowej lub eko-
logicznej, czy rolnik posiada plan 
rolnośrodowiskowy),

 - sporządzenie dokumentacji foto-
graficznej i opisu nieprawidłowo-
ści, jeżeli takie występują.

2. W przypadku działań premiowych 
i inwestycyjnych spodziewać się 
można doraźnych wizyt będących 

Kontrole w ramach
PROW na lata 2014-2020
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uzupełniniem kontroli administra-
cyjnej a także kontroli na miejscu 
i kontroli po realizacji operacji (tak 
zwane kontrole ex-post).

Wizyty kontrolne są przeprowa-
dzane w ramach oceny administra-
cyjnej wniosku o przyznanie pomocy 
lub o płatność. Ich celem jest potwier-
dzenie przedstawionych dokumentów 
i sprawdzenie prawidłowości realizo-
wanej operacji. Zasadniczo wizyty ta-
kie odbywają się w każdym przypadku, 
choć ARiMR może od nich odstąpić, 
jeżeli operacja nie jest skomplikowana 
lub prawidłowość realizacji nie budzi 
żadnych wątpliwości.

Do kontroli na miejscu gospodar-
stwa typowane są na podstawie analizy 
ryzyka uchybień a także losowo. Tak, 
więc projekty bardziej złożone mogą 
być częściej typowane do kontroli. Co 

do zasady, co najmniej 5% wydatków 
w ramach EFRROW musi być objętych 
tego typu kontrolami. W czasie tych 
kontroli sprawdzana jest poprawności 
realizacji operacji, zgodność z biznes-
-planem i obowiązującymi przepisami.

W przypadku operacji typu „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych” w czasie 
kontroli na miejscu sprawdzana jest 
zgodność wykonania danej inwesty-
cji z deklaracjami, dotrzymanie zobo-
wiązań dotyczących nieprzenoszenia 
prawa własności maszyn, prowadzenie 
rachunkowości. Ponadto ocenie pod-
lega realizacja działań informacyjno - 
promocyjnych.

W przypadku operacji typu „Pre-
mie dla młodych rolników” weryfikowa-
na jest realizacja zakładanych inwesty-
cji w środki trwałe. ARiMR sprawdza 
ponadto prowadzenie działań, za które 
na etapie oceny wniosku przyznano 

punkty a także spełnienie wymogów 
dotyczących dokumentacji.

Kontrole ex-post obejmują 1% 
dokonanych płatności a ich celem jest 
ocena realizacji zobowiązań wielolet-
nich, jakie podejmują beneficjenci ko-
rzystający ze wsparcia.

Zarówno w przypadku kontroli 
działań obszarowy jak i inwestycyjnych 
oraz premiowych należy pamiętać, że 
w przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z ustaleniami kontroli zawartymi w ra-
porcie pokontrolnym należy niezwłocz-
nie zgłosić nasze zastrzeżenia na pi-
śmie we właściwym terminie. Termin na 
złożenie odwołania zależy od rodzaju 
kontroli, ale z reguły nie przekracza 14 
dni od dnia doręczenia raportu.

Wojciech Ślósarz
Źródło: informacje ARiMR

Każde działanie człowieka wywie-
ra wpływ na otoczenie. Jest to często 
wpływ pogarszający stan środowiska 
naturalnego. Nierozumne stosowanie 
nawozów, środków ochrony roślin, wa-
dliwe urządzenia do ogrzewania obiek-
tów, źle urządzone składowiska odpa-
dów, dzikie wysypiska i setki innych 
przykładów pogarszają jakość gleby, 
wód, powietrza, wpływają na zmia-
ny klimatu. Zebrane łącznie wracają, 
szkodząc lub zabijając winowajcę.

W polskim i unijnym prawie pro-
cedura niektórych inwestycji wymaga 
określenia przez fachowców wpływu 
jej oddziaływania na środowisko. Roz-
porządzenie Rady Ministrów z 2010 r. 
zawiera listę przedsięwzięć inwestycyj-
nych mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko naturalne.

Na etapie procedowania PROW 
2014-2020 powstała konieczność 
opracowania raportu oddziaływania 
na środowisko naturalne, działań zapi-

sanych w tym programie. Takie są wy-
magania unijne w dyrektywie 2001/42/
WE i przeniesione do ustawy z dnia 
3 października 2008 o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływa-
nia na środowisko. Warto zatrzymać 
się nad dokumentem, który jest mało 
znany beneficjentom, a obrazuje jak 
zmieniło się i jak zmieni środowisko na-
turalne na przestrzeni lat w wyniku in-
westowania w obszary wiejskie ogrom-
nych kwot z kolejnych programów ich 
rozwoju, a także w wyniku naturalnych 
procesów uwarunkowanych np. wzglę-
dami ekonomicznymi w rolnictwie.

Analizowany PROW 2014-2020, 
którego celem jest poprawa konku-
rencyjności rolnictwa, a także zrów-
noważony rozwój terytorialny oraz 
zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi zawiera 6 priorytetów roz-
pisanych na 15 działań i 41 poddziałań. 

Dla Polski zadysponowane jest blisko 
8,7 mld EURO z funduszu UE. Połą-
czone z blisko 5 mld EURO własnych 
środków daje prawie 13,7 mld EURO 
na rozwój obszarów wiejskich w Polsce 
w tej perspektywie.

W IUNG Puławy w 2014 r. powsta-
ło opracowanie pt. „Prognoza oddzia-
ływania na środowisko projektu Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020”. Wskazuje ono na 
pozytywy i zagrożenia, a także tenden-
cje w zakresie wpływu tych działań na 
środowisko naturalne. Dokument jest 
obszerny, dlatego warto wskazać naj-
ważniejsze wnioski z niego płynące.

Powierzchnia zagospodarowana 
rolniczo w naszym kraju to 48,1% po-
wierzchni Polski. W okresie 1990-2008 
ubyło 2,5 mln ha użytków rolnych (UR). 
Stało się tak za sprawą ograniczenia 
powierzchni uprawy ziemniaka, ro-
ślin pastewnych i buraków cukrowych, 
a także przekazywania ziemi na cele 

Rozwój obszarów wiejskich
a środowisko naturalne
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nierolnicze. W okresie 2005-2013 pow. 
UR zmniejszała się rocznie o 47 tys. ha.

Jak ustalili autorzy dokumentu, 
działania PROW w odniesieniu do gleb 
wpływają na poprawę ich jakości, ogra-
niczają erozję przez upowszechnianie 
programów rolnośrodowiskowych lub 
zalesienia gruntów wrażliwych.  29% 
obszaru kraju jest zagrożona erozją 
wodną. Pakiety „Ochrona gleb i wód” 
oraz „Rolnictwo zrównoważone” prze-
ciwdziałają tym zagrożeniom.

W PROW brak bezpośrednich in-
strumentów wpływających na poprawę 
kwasowości gleb.  Autorzy wskazują na 
to, że tylko 8% gospodarstw w Polsce 
stosuje nawozy wapniowe i 60% gleb 
wymaga b. pilnej zmiany pH. Wyrażają 
nadzieję, że tworzenie planów nawozo-
wych i optymalizacja nawożenia azoto-
wego oraz działania uświadamiające 
poprawią ten stan. Autorzy wskazują 
na pozytywny wpływ różnicowania pło-
dozmianu, wysiewu poplonów, rolnic-
twa ekologicznego na zachowanie po-
ziomu próchnicy, która decyduje o wła-
ściwościach sorpcyjnych, retencyjnych 
i biologicznych gleby.

Innym problemem jest woda. Pro-
dukcja polowa zużywa rocznie 65 mld 
m3 wody. Nowe technologie nawadnia-
nia upraw i produkcja biomasy ener-
getycznej mogą zwiększyć to zużycie 
o kolejne 10-20% do 2020 r. Zużycie 
powiększa rosnąca powierzchnia la-
sów. W zakresie ochrony powietrza 
i wody autorzy wskazują na znacze-
nie świadomości uczestników procesu 
produkcji rolnej. Część ryzyka można 
złagodzić działaniami inwestycyjnymi 
o charakterze innowacyjnym. To może 
finansować PROW. Tu ważna jest rola 
nauki, jednostek doradztwa rolnicze-
go. Polska posiada małe zasoby wody. 
Można jednak powiększyć jej zaso-
by kolejnymi inwestycjami w zbiorniki 
zaporowe, jeziora, stawy, sadzawki, 
które ograniczą spływ wód powierzch-
niowych. Na te cele są również środki 
w regionalnych programach będących 
w gestii samorządu województwa.

Rolnictwo ma swój udział w pro-
dukcji gazów cieplarnianych (GC). 
Jego emisja w 2011 r. wynosiła 8,6% 
produkcji krajowej. Głównymi źródłami 
są gleby, fermentacja jelitowa zwierząt 
i odchody zwierzęce. Pogłowie bydła 
spadło od 1989 do 2002 r. o połowę, 
wzrosła jednak produkcja mleka. Wy-
dajność mleka wynika z intensywnego 
żywienia, a to ma wpływ na skalę emi-
sji gazów jelitowych. Od 2004 r. rośnie 
nieznacznie wielkość emisji gazów cie-
plarnianych z rolnictwa. Trzeba jednak 
pamiętać, że produkcja roślinna opiera 
się na przechwytywaniu z atmosfery 
CO2 i związków azotu. Część gazów 
jest ponownie absorbowana w produk-
cji roślinnej. Autorzy wskazują, że do 
2030r. rolnictwo może ograniczyć emi-
sję GC nawet o 30%. PROW pozwala 
na finansowanie zakupów inwestycyj-
nych wpływających na zmiany w agro-
technice, na upowszechnianie rolnictwa 
zrównoważonego, wprowadzanie sys-
temu bezorkowego, mulczowania itp. Te 
technologie i kierunki gospodarowania 
także ograniczają degradację gleb oraz 
zanieczyszczanie wód i atmosfery.

Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich pozwala na utrzymanie i zwięk-
szanie tzw. różnorodności biologicznej. 
Od 2004 roku podejmowane są przez 
doradztwo rolnicze i samorząd rolniczy, 
a także wyższe uczelnie działania edu-
kacyjne w zakresie cross compliance, 
programów rolnośrodowiskowych oraz 
racjonalnych zachowań na obszarach 
Natura 2000. Edukacja jest prowa-
dzona permanentnie i służy poprawie 
świadomości w zakresie niepogarsza-
nia istniejącego stanu siedlisk przy-
rodniczych oraz liczebności występu-
jących tam gatunków roślin i zwierząt. 
Polska ma rozdrobnioną gospodarkę 
rolną. Dzięki tej ułomności strukturalnej 
mamy znakomite warunki do ratowania 
istniejących zasobów genetycznych lo-
kalnych gatunków roślin i ras zwierząt 
tak bardzo potrzebnych w hodowli za-
chowawczej i twórczej, a także w pro-
dukcji metodami zgodnymi z prawami 

natury. Ważnym elementem w zacho-
waniu bioróżnorodności i walorów kra-
jobrazowych jest utrzymanie rolnicze-
go użytkowania gruntów na obszarach 
o niekorzystnych warunkach gospoda-
rowania (ONW), a także przeznaczenie 
gruntów marginalnych pod zalesienia. 

PROW 2014-2020 wspiera finan-
sowo te działania. Autorzy opraco-
wania analizują wpływ na środowisko 
każdego z działań PROW 2014-2020. 
Są działania, które mają krótkotrwale 
negatywne oddziaływania. Wskazują 
tu „scalanie gruntów” i „Pomoc na in-
westycje w gospodarstwach rolnych”. 
W większości pozostałych przypadków 
jest on słabo lub średnio pozytywny. 
Jak wskazują autorzy w podsumowa-
niu: „…ocenia się, że realizacja całości 
projektu PROW 2014-20 będzie pozy-
tywnie oddziaływać na środowisko”. To 
ważna dla każdej żywej istoty i następ-
nych pokoleń konkluzja. Teraz rolnicy 
i przetwórcy czekają na kolejne nabo-
ry wniosków na działania wspierające 
rozwój obszarów wiejskich bez szkody 
dla środowiska naturalnego.

Wacław Majcher
Źródło: Prognoza oddziaływania na 

środowisko projektu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
- IUNG Puławy - praca zbiorowa 2014 r.

Ogłoszenie
Oddam za darmo drew-
nianą, zabytkową młoc-
karnię, buraczarkę oraz 
wialnię - sprzęty z okresu 
II wojny światowej, bez 
silników. Sprzęty znaj-
dują się w miejscowości 
Zbydniów. Transport we 
własnym zakresie.

Kontakt: 518 825 144
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Unia Europejska od wielu lat wspiera 
uczestników systemów jakości. Jednym  
z działań na rzecz producentów żywności 
wysokiej jakości w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
jest poddziałanie „Wsparcie na przystępo-
wanie do systemów jakości”. Beneficjentem 
poddziałania jest rolnik aktywny zawodowo, 
uczestniczący w systemach jakości, który 
wytwarza produkty przeznaczone do spoży-
cia przez ludzi bezpośrednio lub po przetwo-
rzeniu oraz spełnia określone warunki. 

Do unijnych systemów jakości upraw-
nionych do wsparcia należą: Gwarantowana 
Tradycyjna Specjalność, Chroniona Nazwa 
Pochodzenia i Chronione Oznaczenie Geo-
graficzne, rolnictwo ekologiczne, system 
ochrony oznaczeń nazw pochodzenia i ozna-
czeń geograficznych wyrobów winiarskich. 
W przypadku krajowych systemów jakości 
są to: integrowana produkcja roślin, „Jakość 
Tradycja”, „Quality Meat Program”, „Pork 
Quality System” oraz  „Quality Assurance 
for Food Products”. 

Uczestnictwo w  każdym systemie jako-
ści żywności to dla rolników z jednej stro-
ny szansa na lepsze zyski, a z drugiej – do-
datkowe koszty, które muszą ponieść, aby 
przystąpić do systemu i w nim uczestniczyć. 
Rolnicy są zobowiązani do wprowadzenia 

zmian w  gospodarstwie oraz do poddania 
go kontrolom wynikającym ze standardów 
systemu.  Proces certyfikacji również wiąże 
się z wydatkami. Wsparcie na przystępowa-
nie do systemów jakości  ma być zatem dla 
rolników motywacją, a  także zrekompen-
sować wydatki poniesione na produkcję do 
czasu, gdy faktycznie będą mogli uzyskiwać 
za swoje wyroby wyższe ceny. 

Rolnicy uczestniczący w systemach 
jakości ponoszą koszty, które są dla nich 
obciążeniem finansowym. Dlatego też – 
na mocy § 3 rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 
2017 roku zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 
pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na przystępowanie do systemów 
jakości” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014–2020 – po-
moc finansowa została wydłużona z trzech 
do pięciu lat od przystąpienia do systemu 
jakości żywności. Co istotne, zmienione 
przepisy będą stosowane również w odnie-
sieniu do postępowań w sprawach zwią-
zanych z przyznawaniem pomocy oraz  
z wypłatą płatności, które zostały wszczęte 
i niezakończone przed dniem wejścia w ży-
cie rozporządzenia.

Rolnicy, którzy otrzymali decyzje o przy-
znaniu pomocy wydane przez dyrektorów OT 
ARR udzielające wsparcia na okres trzech lat 
od momentu przystąpienia do systemu, au-
tomatycznie otrzymają decyzje zmieniające 
ten okres na pięcioletni. Tym samym wspar-
cie finansowe zostanie wydłużone o dwa ko-
lejne lata w stosunku do okresu wskazanego  
w decyzji. Zmiana ta korzystnie wpły-
nie na kondycję finansową benefi-
cjentów i zapewni im zwrot poniesio-
nych kosztów związanych z uczestnic-
twem w systemach jakości nie przez  
3 lata, a przez 5 pierwszych lat uczestnictwa 
w tym systemie.  Należy pamiętać, że pomoc 
jest wypłacana – po złożeniu terminowo 
wniosku o płatność – na podstawie decyzji 
administracyjnej dyrektora właściwego Od-
działu Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Do tej pory ARR przeprowadziła dwa 
nabory wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach poddziałania, trzeci jest plano-
wany na czwarty kwartał br. W ich efekcie  
do systemów jakości przystąpiło ponad 
2000 nowych uczestników. Najpopularniej-
sze okazały się rolnictwo ekologiczne oraz 
integrowana produkcja roślin, a najwięcej 
uczestników systemów odnotowano w wo-
jewództwach: mazowieckim, lubelskim, ma-
łopolskim i świętokrzyskim.  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Agencję Rynku Rolnego. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Korzystne zmiany przepisów 
dla beneficjentów poddziałania 

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” 

Uwaga!

Europejski 

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Zboża, są narażone na wiele cho-
rób, które zdecydowanie obniżają plon 
i jego jakość. Straty w plonach zależą 
od rodzaju choroby jej nasilenia, a na-
silenie związane jest głównie z warun-
kami atmosferycznymi. Choroby poja-
wiają się w różnych okresach rozwoju, 
a nawet w okresie spoczynku wegeta-
cyjnego. Znaczenie chorób w uprawie 
zbóż jarych i ozimych jest różne. Jest 
to związane z wpływem długości cza-
su, jaki jest potrzebny do infekcji przez 
choroby, żeby mogły się rozwijać w ta-
kiej ilości, która stanowi zagrożenie. 
W uprawie zbóż jarych czas wegetacji 
jest zdecydowanie krótszy. Z tego po-
wodu w zbożach jarych znaczenie cho-
rób jest mniejsze w porównaniu do zbóż 
ozimych. Przystępując do zwalczania 
lub ograniczania wystąpienia patoge-
nów chorobotwórczych uwzględnia się 
wiele czynników, które mogą zapewnić 
wysoką skuteczność podejmowanego 
działania. W celu ograniczenia wystę-
powania chorób w zbożach bardzo 
ważnym czynnikiem jest poprawnie 
wykonana agrotechnika.

Polega ona na prawidłowym i ter-
minowym wykonywaniu wszystkich 
czynności związanych z planowaniem 
i prowadzeniem uprawy. Poprawna 
agrotechnika pozwala na znaczne 
ograniczenie zagrożenia ze strony 
sprawców chorób. Wykorzystując 
zmianowanie, odpowiednie przygo-
towanie gleby, nawożenie stosowane 
zgodnie z potrzebami pszenicy oraz 
wykonanie siewu we właściwym ter-
minie i z optymalną ilością wysiewu, 
zmniejsza się zasadniczo niebezpie-
czeństwo obecności wielu grzybów 
chorobotwórczych. Odpowiednio dłu-
gie przerwy w uprawie roślin zbożo-

wych przyczyniają się do utrzymania 
dobrej zdrowotności pszenicy. Przerwa 
w uprawie sprawia, że brakuje możli-
wości przetrwania sprawcy choroby na 
resztkach pożniwnych, ponieważ zdą-
żą się one zmineralizować. Stan fitosa-
nitarny gleby ulega poprawie z powodu 
silnej redukcji grzybów chorobotwór-
czych. Przerwa w uprawie pszenicy 
oraz innych zbóż wynosząca 3-4 lata 
jest najkorzystniejsza, ponieważ wtedy 
problem chorób, np. podstawy źdźbła, 
praktycznie nie istnieje. Zbyt wczesny 
siew ozimin powoduje, że rośliny silnie 
się krzewią, a na takich nadmiernie za-
gęszczonych polach ułatwiony jest roz-
wój chorób. Optymalna obsada roślin 
nie daje możliwości masowego rozwo-
ju patogenów. Odpowiednia izolacja 
przestrzenna upraw pszenicy ozimej 
od pszenicy jarej jest sposobem unika-
nia zakażania przez grzyby porażające 
liście i kłosy. 

W celu określenia zagrożenia zbóż 
przez choroby konieczne jest prowa-
dzenie obserwacji upraw, czyli tzw. mo-
nitoringu. Decyzję o ewentualnym za-
stosowaniu zabiegu jak też o terminie 
jego wykonania podejmujemy na pod-
stawie progów szkodliwości, ponieważ 
sama obecność choroby nie świadczy 
jeszcze o konieczności wykonywania 
zabiegów ochrony. Progi wskazują 
nam, kiedy wykonanie zabiegów jest 
uzasadnione.

Metody określania liczebności po-
rażonych roślin.

1. próg nasilenia agrofagów - to do-
puszczalny poziom uszkodzeń 
powodowany przez agrofagi, któ-
ry nie spowoduje jeszcze zniżki 
plonu.

2. próg opłacalności- to takie za-
gęszczenie agrofaga, przy której 
wartość plonu zachowanego na 
wskutek zabiegu ochronnego jest 
równa kosztom poniesionym na 
jego wykonanie.

3. próg ekonomicznej szkodliwości 
- to taki poziom obecności grzy-
bów, przy którym powinien być 
przeprowadzony zabieg, aby za-
pobiec obniżeniu plonu.

CHOROBY ŹDŹBŁA I KORZE-
NI - choroby te atakują korzenie oraz 
źdźbła powodując utratę zdolności za-
opatrzenia rośliny w wodę i składniki 
pokarmowe. Rośliny zaatakowane tymi 
chorobami są słabiej rozkrzewione, 
przedwcześnie zasychają, w czasie 
dojrzewania ziarno słabo się wypełnia, 
a kłosy przedwcześnie bieleją. Zmniej-
szenie plonu może wynosić 30-50%.

Fuzaryjna zgorzel podstawy 
źdźbła i korzeni - cechuje zbrunat-
nienie pochwy liściowej i źdźbła, pla-
my w postaci kresek lub nieregularne, 
barwy brązowej lub brunatnej, kolanka 
barwy brązowej, korzenie mogą być 
brązowe lub kasztanowe.

Niechemiczne ograniczenie występo-
wania choroby to:
- stosowanie kwalifikowanego materia-
łu siewnego, niszczenie źródeł infekcji 
pierwotnych, podorywka i głęboka orka 
jesienią, właściwe nawożenie (NPK).

Terminy obserwacji progów eko-
nomicznej szkodliwości choroby:
- w fazie strzelania w źdźbło - 10 do 
30% źdźbeł z objawami porażenia po 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE
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wykłoszeniu - 10 do 30% źdźbeł z ob-
jawami porażenia.

Łamliwość źdźbła zbóż - plamy 
owalne, soczewkowate z bursztynowo-
brązową, rozmywającą się obwódką, 
na powierzchni plam czarne przypró-
szenie, tzw. łatki.

Niechemiczne ograniczenie wy-
stępowania choroby to:

prawidłowe zmianowanie, uprawa 
odmian o podwyższonej odporności, 
wykonywanie podorywki i dokładnej 
orki w celu przyspieszenia mineralizacji 
resztek pożniwnych.

Terminy obserwacji progów 
ekonomicznej szkodliwości choro-
by: 20-30% źdźbeł z objawami.

Zgorzel podstawy źdźbła - ko-
rzenie roślin na wiosnę poczerniałe, ro-
śliny zahamowane we wzroście, zżółk-
nięte dolne liście. Podstawa źdźbła 
poczerniała, wygląda jak osmolona, ro-
śliny i kłosy przedwcześnie zasychają, 
tzw. białokłosowość.

Niechemiczne ograniczenie wy-
stępowania choroby to:
- prawidłowe zmianowanie, uprawa 
odmian tolerancyjnych, prawidłowy 
płodozmian, wykonanie głębokiej orki 
i wczesnej podorywki, opóźnienie ter-
minu siewu, nawożenie organiczne.

Terminy obserwacji progów eko-
nomicznej szkodliwości choroby:
- w fazie strzelania w źdźbło - 15-20% 
powierzchni liści z objawami choroby.

CHOROBY LIŚCI - osłabiają pro-
ces fotosyntezy oraz ograniczają prze-
pływ substancji odżywczych do kłosa. 
Straty powodowane tymi patogenami 
mogą wynieść 10-35%.

Mączniak prawdziwy zbóż i traw 
- biały, mączysty nalot na powierzchni 
liści, niekiedy na pochwach liściowych. 

Niechemiczne agrotechniczne dzia-
łania zapobiegawcze:

- wykonanie podorywki i starannej orki 
w celu zniszczenia resztek pożniw-
nych, na których dojrzewają (owocniki) 
sprawcy choroby, unikanie zbyt gęste-
go siewu i przenawożenia azotem, uni-
kanie sąsiedztwa form jarych i ozimych 
tych samych gatunków zbóż, uprawa 
odmian odpornych.

Terminy obserwacji progów eko-
nomicznej szkodliwości choroby:
- w fazie krzewienia - 50% - 70% roślin 
z pierwszymi objawami porażenia,
- w fazie strzelania w źdźbło - 10% ro-
ślin z pierwszymi objawami porażenia,
- w fazie kłoszenia - pierwsze objawy 
porażenia na liściu podflagowym na li-
ściu flagowym lub na kłosie.

Rdza brunatna- brunatne bro-
dawki, niekiedy z jasna obwódką, naj-
częściej na górnej stronie blaszki liścio-
wej, rozmieszczone nierównomiernie 
na całej powierzchni liścia. Brunatne 
brodawki zaobserwować można także 
na pochwach liściowych.

Niechemiczne agrotechniczne dzia-
łania zapobiegawcze:
- niszczenie samosiewów, uprawa od-
mian odpornych

Terminy obserwacji progów eko-
nomicznej szkodliwości choroby:
- w fazie krzewienia - 10-15% liści 
z pierwszymi objawami porażenia,
- w fazie strzelania w źdźbło - 10% 
źdźbeł z pierwszymi objawami poraże-
nia,
- w fazie kłoszenia - pierwsze objawy 
porażenia na liściu podflagowym lub 
flagowym.

Rdza żółta -żółte lub pomarań-
czowe brodawki ułożone pasmowo, 
wzdłuż nerwów liścia.

Niechemiczne agrotechniczne dzia-
łania zapobiegawcze:
- niszczenie samosiewów pszenicy 
i pszenżyta, uprawa odmian odpornych 
lub o podwyższonej odporności.

Terminy obserwacji progów eko-
nomicznej szkodliwości choroby:

- w fazie krzewienia - 10-15% liści 
z pierwszymi objawami porażenia,
- w fazie strzelania w źdźbło - 10% 
źdźbeł z pierwszymi objawami poraże-
nia,
- w fazie kłoszenia - pierwsze objawy 
porażenia na liściu podflagowym lub 
flagowym.

Rdza źdźbłowa - brodawki po-
czątkowo brunatne na źdźble i po-
chwie liściowej, pod koniec wegetacji 
brodawki stają się czarne, plamy na 
źdźble rozmieszczone nieregularnie.

Niechemiczne agrotechniczne dzia-
łania zapobiegawcze:
- dokładne wykonanie podorywki i orki 
jesiennej, właściwe nawożenie (po-
tasowo-fosforowe), uprawa odmian 
o krótszym okresie wegetacji.

Terminy obserwacji progów eko-
nomicznej szkodliwości choroby:
- w fazie krzewienia - 30 liści z pierw-
szymi objawami porażenia ,
- w fazie strzelania w źdźbło - 10% 
źdźbeł z pierwszymi objawami poraże-
nia,
- w fazie kłoszenia - pierwsze objawy 
porażenia na liściu podflagowym lub 
flagowym.

 
Septorioza plew - plamy na li-

ściach brązowe, owalne z żółtą ob-
wódką, niekiedy na powierzchni plam 
obserwuje się małe, brunatne punkty 
- piknidia.

Niechemiczne agrotechniczne dzia-
łania zapobiegawcze:
- głęboka orka przedzimowa mająca na 
celu zniszczenie źródła infekcji, upra-
wa odmian mniej podatnych na poraże-
nie przez sprawcę choroby, stosowanie 
kwalifikowanego materiału siewnego.

Terminy obserwacji progów eko-
nomicznej szkodliwości choroby:
- w fazie krzewienia -20% liści z pierw-
szymi objawami porażenia,
- w fazie strzelania w źdźbło - 20% po-
rażonej powierzchni liścia podflagowe-
go lub 1% liści z owocnikami,
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- w fazie początku kłoszenia - 10% po-
rażonej powierzchni liścia flagowego 
1% liści z owocnikami,
- w fazie pełni kłoszenia - 1% porażonej 
powierzchni liścia flagowego.

Septorioza paskowana liści - ne-
krozy barwy brązowej z czarnymi punk-
tami - piknidiami, na liściach górnych 
plamy, nekrozy wydłużone - pasmowe.

Niechemiczne agrotechniczne dzia-
łania zapobiegawcze:
- głęboka orka przedzimowa mająca 
na celu zniszczenie źródła infekcji, 
niszczenie samosiewów, odpowiednie 
nawożenie, uprawa odmian mniej po-
datnych na porażenie przez sprawcę 
choroby.

Terminy obserwacji progów 
ekonomicznej szkodliwości choro-
by:
- w fazie krzewienia - 30 - 50% liści 
z pierwszymi objawami porażenia lub 
1% liści z owocnikami,
- w fazie strzelania w źdźbło - 10 - 20% 
porażonej powierzchni liścia podflago-
wego lub1% liści z owocnikami,
- w fazie kłoszenia - 5 - 10% porażonej 
powierzchni liścia flagowego 1% liści 
z owocnikami.

Fuzarioza liści - plamy owalne, 
barwy sinoniebieskiej lub szarozie-
lonej, początkowo podobne do plam 
rynchosporiozy na życie, później plamy 
są żółte, słomkowe, kształtem i barwą 
przypominają plamy septoriozy na li-
ściach.

Niechemiczne agrotechniczne dzia-
łania zapobiegawcze:
- stosowanie kwalifikowanego materia-
łu siewnego, niszczenie źródeł infekcji 
pierwotnych, podorywka i głęboka orka 
jesienią, właściwe nawożenie (z za-
chowaniem odpowiedniego stosunku 
NPK).

Terminy obserwacji progów eko-
nomicznej szkodliwości choroby:
- w fazie strzelania w źdźbło - 10 do 

30% źdźbeł z objawami porażenia.

Brunatna plamistość liści (DTR) 
- na porażonych liściach ukazują się 
małe, owalne żółtawobrązowe pla-
my z ciemnym punktowym środkiem. 
W późniejszym stadium raczej nieregu-
larnie obramowane zbrązowienia z żół-
tym polem wokół i ciemnym ośrodkiem 
infekcji. Usychanie liści postępuje naj-
częściej od ich końców i obejmuje cały 
liść, przy czym pochwy liściowe często 
długo pozostają niezaatakowane.

Niechemiczne agrotechniczne dzia-
łania zapobiegawcze:
- dobre przyoranie resztek pożniwnych, 
zwalczanie perzu (roślina żywicielska), 
dobór odmian.

Terminy obserwacji progów eko-
nomicznej szkodliwości choroby:
- w fazie krzewienia - 10 -15% pora-
żonych roślin z pierwszymi objawami 
porażenia,
- w fazie strzelania w źdźbło - 5% liści 
z pierwszymi objawami porażenia,
- w fazie kłoszenia - 5% liści z pierw-
szymi objawami porażenia.

CHOROBY KŁOSA - patoge-
ny powodują zdrobnienie ziarna oraz 
zmniejszają liczbę ziarniaków. Grzyby 
z rodzaju Fusarium dodatkowo powo-
dują zmniejszenie zawartości białka 
w ziarnie oraz wytwarzają mykotoksy-
ny.

Rdza żółta - żółte, pomarańczo-
we, brunatne brodawki na plewach 
i wewnątrz plew lub na ościach.

Mączniak prawdziwy - biały, mą-
czysty nalot na powierzchni plew.

Septorioza plew - fioletowo- brą-
zowe lub brunatne plamy na plewach 
zielonych kłosów, często plamy tworzą 
się od szczytu plew ku dołowi.

Fuzarioza kłosów - bielenie po-
szczególnych kłosów, fragmentu lub 
całego kłosa. Na zżółkniętej części kło-

sa pomarańczowy nalot lub watowata 
grzybnia.

Sporysz zbóż - ziarniaki w kłosie 
przekształcone w purpurowo- czarne 
różki różnej wielkości.

Niechemiczne agrotechniczne dzia-
łania zapobiegawcze:
- wysiewanie kwalifikowanego mate-
riału siewnego wolnego od sklerocjów 
(gęsto splątanych strzępek grzybni) 
sprawców choroby, staranne przyory-
wanie resztek pożniwnych, prawidłowe 
zmianowanie.

Czerń zbóż - grzyby powodujące 
czerń są pasożytami następczymi, za-
siedlającymi tkankę roślinną już osła-
bioną lub obumarłą z innych przyczyn. 
Pojawiają się, jako powłoka o zabar-
wieniu od czarnoszarego do zielon-
kawoczarnego na kłosach, a także na 
liściach i źdźbłach. Porażona tkanka 
doznaje na skutek pokrycia grzybem 
dodatkowego osłabienia, ponieważ 
pogarsza się dostęp światła do jesz-
cze żywej tkanki. Grzyby powodujące 
czerń stają się problemem w przypad-
ku pszenicy twardej, ponieważ wskutek 
przejścia z liści i plew na ziarno wywo-
łują brunatnienie końców ziaren, a tym 
samym poważne straty na jakości.

Niechemiczne agrotechniczne dzia-
łania zapobiegawcze:
- zapobieganie rozwojowi i działaniu 
czynników powodujących przedwcze-
sne zamieranie roślin, zbiór zbóż tuż 
po ich dojrzeniu (o ile pozwalają na to 
warunki pogodowe).

Terminy obserwacji progów eko-
nomicznej szkodliwości choroby:

- okresie dojrzewania zbóż- 20% 
porażonych roślin. 

Opracowali: Mirosława Rogacz, 
Józef Rusnak

Na podstawie materiałów otrzyma-
nych z szkolenia w Radomiu 
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Wstęp
Każdy z nas produkuje około 280 

kg śmieci rocznie. Szacuje się, że za-
ledwie 26% z nich trafia do recyklingu. 
To dużo, czy mało? Jaki mamy realny 
wpływ na to, żeby tę liczbę zwiększyć? 
I czy w ogóle warto przejmować się 
czymś, co leży już w koszu? Powinni-
śmy brać przykład z innych „bardziej 
cywilizowanych” krajów, które już daw-
no poradziły sobie z problemem śmieci.

Z jakimi słowami kojarzymy za-
gospodarowanie odpadów?

Najczęściej będzie to recykling i se-
gregacja. Recykling to system czynności 
i procesów, zmierzający do odzyskania, 
i ponownego wykorzystania odpadów 
komunalnych. Wskaźniki poziomu recy-
klingu mogą znacząco wzrastać, jeżeli 
udoskonalimy system segregacji (selek-
cji) odpadów, a następnie ich przetwór-
stwo na nowe produkty. Posegregowa-
ne odpady, stają się surowcami w pro-
cesie recyklingu, w którym odzyskuje 
się możliwie wielokrotnie cechy produk-
tu finalnego przerabiając go ponownie 
po każdym kolejnym wykorzystaniu, do 
momentu aż straci swoją przydatność. 
Materiał, który po przetworzeniu można 
wykorzystać ponownie, słusznie nazy-
wany jest surowcem wtórnym. Więk-
szość towarów, które kupujemy w skle-
pach, jest wykonana z plastiku, szkła, 
papieru oraz aluminium i innych metali. 
Są to materiały, które możemy ponow-
nie wykorzystać. Posegregowane odpa-
dy przestają być „śmieciami” – stają się 

wartościowym surowcem zamiast trafić 
na wysypisko. Celem recyklingu jest 
też oszczędność energii oraz ochrona 
surowców naturalnych (np. drewna do 
produkcji papieru, tektury), czy nieod-
nawialnych surowców kopalnych (rudy 
metali, węgla czy ropy naftowej). Su-
rowce wtórne przetwarza się po to, by 
ograniczyć wykorzystanie wymienio-
nych, nieodnawialnych surowców, gdyż 
ich zasoby ziemskie gwałtownie maleją. 
Segregacja i recykling powinny się od-
bywać przy jak najmniejszym wkładzie 
energii (w transporcie, przechowywa-
niu, przetwórstwie i dystrybucji).

Należy pamiętać, że recykling 
w pewnym sensie jest ostatecznością 
- ma służyć jak najlepszemu wykorzy-
staniu już powstałych odpadów, np. 
jako opakowań towarów. Oznacza to, 
że jest jeszcze coś bardziej pożytecz-
nego niż wyrzucenie „śmiecia” do od-

powiedniego kontenera. Chodzi miano-
wicie o zapobieganie powstawaniu od-
padów, bo już przed wyjściem z domu 
po zakupy i w czasie zakupów mamy 
wpływ na to, czy i ile tych odpadów wy-
generujemy.

Zapamiętajmy zasadę 3R i zna-
czenie tych słów:

- Reduce (redukuj zakupy), ogra-
niczaj ilość odpadów np. pakując pro-
dukty we własne torby z trwałej tkaniny, 
a suszarkę do włosów można naprawić 
zamiast kupować nową,

- Reuse (używaj ponownie), np. 
torby foliowe po zakupionych produk-
tach, pojemniki, butelki i słoiki, skrzynki 
kartonowe i drewniane, worki jutowe, 
powinny być wielokrotnie używane za-
miast kupować nowe, 

- Recykle (oddaj do recyklingu-
-przetworzenia), np. produkty całkowi-
cie zużyte czy opakowania całkowicie 

ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW 

w POLSCE, część 1

[Źródło: opracowanie własne na podstawie pliku https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_3R#/media/
File:Waste_ hierarchy.svg]
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nieprzydatne, stają się dopiero teraz 
odpadami. Jeżeli będziemy je w domu 
odpowiednio segregować, to w pro-
cesie recyklingu z tych surowców po-
wstaną znów nowe produkty. Kolejność 
czasowników użytych w powyższej 
„zasadzie 3R” nie jest przypadkowa. 
Bowiem największe korzyści dla śro-
dowiska niesie ograniczanie nadmier-
nej konsumpcji (manii zakupów) oraz 
wielokrotne użycie, czyli jak najpóź-
niejsze uznanie danego produktu za 
odpad. Podstawą udanego recyklingu 
odpadów jest dokładna ich segrega-
cja najlepiej u źródła, czyli w każdym 
domu, mieszkaniu, w zakładzie. Mokre 
czy zagniłe i zanieczyszczone żywno-
ścią odpady generalnie nie nadają sie 
do recyklingu, należy je wkładać do 
worków i pojemników na  tzw. odpady 
zmieszane.

Zasada 3 R w praktyce:
 – kupuj tylko niezbędne produkty 
(zepsuta żywność to bardzo uciąż-
liwy odpad);

Segregacja i recykling – nowa 
podstawa prawna!

Szczegółowy sposób segrega-
cji określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu se-
lektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Od 
1 lipca 2017r. wszedł w życie Wspól-
ny System Segregacji Odpadów 
(WSSO) obowiązujący na terenie 
całego kraju. Główna zasada WSSO 
jest jedna – należy oddzielać surowce 
od odpadów, które nie nadają się do re-
cyklingu (powtórnego przetworzenia). 

Odpady nadające się do recy-
klingu należy zbierać do odpowiednio 
oznaczonych pojemników w podziale 
na cztery główne frakcje + osobno od-
pady zmieszane (czyli nienadające się 
do recyklingu):

1) PAPIER (kolor pojemnika niebieski)
2) METALE I TWORZYWA SZTUCZ-

NE (kolor pojemnika żółty)
3) SZKŁO (kolor pojemnika zielony*)
4) BIO (kolor pojemnika brązowy).

*Niektóre Gminy dodatkowo wpro-
wadziły podział na szkło bezbarwne 
i kolorowe, wtedy stosuje się nastę-
pujące oznaczenia: szkło bezbarwne 
(kolor pojemnika biały), szkło kolorowe 
(kolor pojemnika zielony).

Zapamiętajmy najważniejsze obo-
wiązkowe terminy:

 • 1 lipca 2017 - dzień wejścia w ży-
cie Wspólnego Systemu Segrega-
cji Odpadów,

 • do 31 grudnia 2017 - czas na od-
powiednie oznakowanie obecnie 
użytkowanych pojemników służą-
cych do zbierania odpadów komu-
nalnych,

 • do 30 czerwca 2022 - czas na 
wymianę pojemników na nowe, 
zgodne ze Wspólnym Systemem 
Segregacji Odpadów.

Segregacja odpadów pochodze-
nia organicznego

Są to tzw. bioodpady kuchenne 
czy ogrodowe, nie powinny być one 
zanieczyszczone innymi śmieciami, 

a niestety tak jest najczęściej. Se-
gregacja, odbiór i zagospodarowanie 
bioodpadów, to wielkie wyzwanie dla 
gmin, również dla gmin wiejskich. Za-
zwyczaj takie śmieci lokujemy do po-
jemników na odpady zmieszane (ko-
munalne), następnie na wysypiskach, 
trafiają one na automatyczne stacje 
segregacji odpadów komunalnych. 
Odzysk frakcji nadającej się do kompo-
stowania jest mało efektywny, z takiego 
surowca powstaje złej jakości kompost 
zanieczyszczony stłuczonym szkłem, 
substancjami chemicznymi i przedmio-
tami różnego pochodzenia. Najbardziej 
czyste bioodpady powstają tylko i wy-
łącznie w kuchni i w naszym ogrodzie. 
Takie biodegradowalne i czyste odpady 
stanowią źródło doskonałego kompo-
stu, czyli nawozu organicznego, któ-
rym można nawozić trawniki, warzywa, 
drzewa owocowe czy kwiaty w swoim 
ogrodzie. Kompostownik przydomowy, 
to najbardziej ekologiczny i pożyteczny 
recykling biośmieci.

Jeśli sami nie stosujemy kompo-
stowania, wówczas bioodpady wrzuca-
my do pojemników BIO oznaczonych 
kolorem brązowym, lub gromadzimy je 
w odpowiednio wytrzymałych i szczel-
nych foliowych workach (w zależności 
od organizacji w gminie). Oprócz resz-
tek jedzenia, obierek z warzyw, jest to 
miejsce na:

• bardzo drobno pocięte gałęzie 
drzew i krzewów (tani rozdrab-
niacz elektryczny zakupiony 
w supermarkecie to bardzo dobre 
rozwiązanie)

• skoszoną trawę
• liście, kwiaty
• trociny i korę drzew.

Do brązowego pojemnika na 
BIO-odpady nie wrzucamy następu-
jących odpadów: kości zwierząt, oleju 
jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu 
z węgla kamiennego, drewna impre-
gnowanego, płyt wiórowych i MDF, 
ziemi, kamieni, szkła i innych odpadów 
komunalnych (w tym niebezpiecznych 
– chemicznych substancji).

Zakończenie
Około 10 lat wstecz byliśmy z rol-

 – unikaj produktów nadmiernie opa-
kowanych;

 – wybieraj produkty w opako-
waniach nadających się do 
recyklingu lub wykonanych  
z materiałów biodegradowalnych 
(czyli takich, które rozkładają się 
podczas kompostowania i nie 
uwalniają szkodliwych substancji); 

 – na zakupy zabieraj torby wielokrotne-
go użytku, zamiast kupować za każ-
dym razem jednorazowe „foliówki”;

 – jeśli nie możesz uniknąć jednora-
zowych woreczków, zachowaj je 
do ponownego użycia;

 – opróżnione butelki PET możesz 
wykorzystać ponownie do napojów;

 – opróżnione butelki i szklane słoiki 
możesz wykorzystać do domo-
wych przetworów;

 – segreguj śmieci do odpowiednich 
worków i pojemników do recyklingu. 
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nikami na wycieczce w Norwegii. Zwie-
dzaliśmy gospodarstwa rolne ukierun-
kowane na samodzielność pod wzglę-
dem energetycznym. Zwiedzaliśmy też 
biogazownię miejską w Oslo, do której 
codziennie zwozi się czyste wysegre-
gowane kuchenne odpadki. Trzeba 
przyznać, że ciężarówki załadowane 
tysiącami małych (ok.2-3 kilogramo-
wych) woreczków, były dla nas wiel-
kim zaskoczeniem, tym bardziej, że 
skrzynie ładunkowe samochodów nie 
były niczym osłonięte, a każdy z wo-
reczków dokładnie zawiązany. Takie 
pojazdy jeżdżą po osiedlach i nie było 
czuć od nich żadnego nieprzyjemnego 

zapachu. 
W następnym numerze czasopi-

sma dalsze szczegóły obowiązującego 

od 1 lipca WSSO – Wspólnego Syste-
mu Segregacji Odpadów.

Jan Knapik

AGROTURYSTYKA

Danuta i Jan Dziubynowie od po-
nad 20 lat prowadzą gospodarstwo 
agroturystyczne w miejscowości Gła-
dyszów w województwie małopolskim. 
Wieś leży w rozległej dolinie Beskidu 
Niskiego między Magurą Małastow-
ską a Popowymi Wierchami. Na hory-
zoncie widać szczyt Kozie Żebro, za 
którym jest uzdrowisko Wysowa. Góry 
w najbliższej okolicy mają wysokość od 
600-1000 m n. p. m. i łagodne stoki, 
porośnięte łąkami i lasem mieszanym. 
W terenie przebiega wiele szlaków tu-
rystycznych – pieszych i rowerowych, 
ścieżek konnych, tras narciarstwa bie-
gowego, co łącznie z naturalnymi walo-
rami Beskidu Niskiego stwarza dogod-
ne warunki do turystyki dla każdego.

Czyste środowisko, malownicze 
tereny, cisza i spokój, to idealne wa-
runki do odpoczynku od miejskiego 
zgiełku. Wokół gospodarstwa jest dużo 
zieleni, pod brzozami zadaszone miej-
sce z kominkiem i grillem, a w pobliżu 
miejsce do zabaw dla dzieci.

W swoim domu gospodarze go-
ściom oferują 14 miejsc noclegowych 

w pokojach 2- 4 osobowych, kuchnię 
i salonik. Na dolnej kondygnacji bu-
dynku jest jadalnia, w której można 
spotkać się większą grupą. W czasie 
brzydkiej pogody doskonałe miejsce 
do zabaw dla dzieci. 

Goście mogą zaopatrzyć się 
w ekologiczne produkty żywnościowe: 

chleb, mleko i jego przetwory, jaja, wa-
rzywa, ziemniaki, mąkę orkiszową, ki-
szone i marynowane rydze i inne prze-
twory. Na specjalne życzenie gospoda-
rze przygotowują łemkowskie potrawy 
regionalne: oplacky, mastyło, zamisz-
ku, knysz, adzymku, perohy z miatom, 
hałuszky, jasznyciu z koprywom.

Gospodarstwo Agroturystyczne
„Dziubyniłka”
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Bogata i interesująca historia te-
renu, zamieszkałego do Akcji „Wisła” 
(1947 r.) prawie wyłącznie przez Łem-
ków, z pewnością zaciekawi przyjezd-
nych. Gospodarze chętnie pomagają 
w poznawaniu i zgłębianiu tajników 
historii tych ziem, przekazując swoją 
wiedzę i udostępniając bogatą literatu-
rę. Zainteresowanym oferują również 
zwiedzanie Łemkowskiej Zagrody Edu-
kacyjnej, którą odtworzyli, by ocalić od 
zapomnienia to, co jest im bliskie. 

Zagroda jest rekonstrukcją trady-
cyjnej zabudowy łemkowskiej. Składa 
się z budynku mieszkalno-gospodar-
czego (łemkowska chyża), dwóch spi-
chlerzy, oryginalnych młynów wiatro-
wych, studni z żurawiem, kieratu. Po-
mieszczenia wyposażone są w dawne 
sprzęty i narzędzia, których używa się 
podczas prezentacji i prowadzonych 
warsztatów. W izbie znajduje się tra-
dycyjny gliniany piec, służący m.in. do 
wypieku chleba i podpłomyków. W jed-
nym ze spichlerzy odtworzono olejarnię 
taranową do „bicia” oleju lnianego me-
todą sprzed 100 lat. W obiekcie zgro-
madzono komplet narzędzi i sprzętu 
do obróbki lnu, włącznie z wózkiem 
do kręcenia powrozów i warsztatem 
tkackim. Pokaźną ekspozycję stanowią 
narzędzia do obróbki drewna, wyrobu 
łyżek i gontów, zbioru i obróbki zbóż, 
a także sprzęty gospodarstwa domo-
wego. Większość eksponatów, groma-
dzonych przez ponad 20 lat, ma dziś 
już charakter unikatowy.

Państwo Dziubynowie mają przy-
gotowanie pedagogiczne / emerytowa-
ni nauczyciele/, są rdzennymi Łemka-
mi i posiadają bogatą wiedzę na temat 
historii i tradycji regionu Łemkowyny, 
którą chętnie przekazują zaintereso-
wanym. Oferują aktywne zwiedzanie 
zagrody- z możliwością posługiwania 
się narzędziami oraz udział w warsz-
tatach tematycznych, dostosowanych 
do wieku i zainteresowań uczestników. 
Wiernie odtworzona łemkowska zagro-
da oraz bogate wyposażenie tworzą 
niepowtarzalny klimat, sprawiający, 
że uczestnicy prezentacji i warsztatów 
czują, jakby przenieśli się w bardzo od-
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ległą, nieznaną im przeszłość. Zagroda 
należy do ogólnopolskiej sieci Zagród 
Edukacyjnych.

Gospodarze prowadzą warsztaty 
i realizują programy edukacyjne z te-
matów:

1. Życie na wsi 100 lat temu.
2. Jak babcia chleb piekła.
3. Len żywił i ubierał.
4. Dawne zabawki.
5. Wykonywanie pisanek metodą 

batiku.

Aktualnie w zagrodzie realizowany 
jest projekt we współpracy z czterema 
okolicznymi gminami, w którym uczest-
niczy ok. 300 uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów.

Lucyna Kmak

NASZ DOM I OGRÓD

Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
może wspomnieć za raz wszytki?

Jan Kochanowski

Z tym właśnie wierszem dosko-
nałego Jana z Czarnolasu kojarzy mi 
się polska, sielska wieś, szczególnie 
ta z naszych, małopolskich stron. Tym 
bardziej, że na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat tutejsze wioski stały się 
wizytówkami gmin i powiatów, nie mó-
wiąc o szerszym, administracyjnym 
podziale. Wszystko to za sprawą popu-
larnej coraz bardziej turystyki wiejskiej 
i agroturystyki, która wymusiła niejako 
na gospodarzach dbałość o zagrody, 
podwórka, obejścia. Przecież sprawą 
oczywistą jest, że pierwsze wrażenie 
stanowi część sukcesu, przyciąga go-
ści nie tylko z Polski, ale także z zagra-
nicy. Dlatego ważne stało się nie tylko 
wnętrze wiejskich domów, czy przy-
stosowanych do przyjmowania gości 
budynków gospodarczych, ale także 
obejście. Wszakże to tutaj następu-
je pierwszy kontakt z klientem, to na 
podwórku i ogrodzie turyści spędzają 
najwięcej czasu, dzieci korzystają ze 
świeżego, wiejskiego powietrza, a czę-
sto mają kontakt ze zwierzętami z go-
spodarskich zagród.

Dlatego zaczęły znikać z „oczu” 
stare, niezdatne maszyny, które czę-
sto zalegały przeddomowe krajobrazy. 
Inne, drewniane, koła czy części wo-

zów lub innych wiekowych sprzętów 
zaczęły stawać się ozdobnymi kwiet-
nikami lub innymi dekoracyjnymi ele-
mentami wystroju. Stare bezużyteczne, 
a często zabytkowe sprzęty z dawnych 
wiejskich czasów zaczęły odzyskiwać 
blask i dostały nowe życie.

Zarośnięte stare stodoły i obory, 
z walającym się rozgrzebanym przez 
domowe ptactwo obornikiem zaczęły 
nabierać blasku, dostały nowe, schlud-
ne wizerunki. Bardzo często pojawiają 
się wokół nich przy ogródki z wiejskimi 
kwiatami, które na szczęście zaczęły 
wracać do łask gospodyń. Pojawiły się 
zioła i krzewy, które do niedawna kar-
czowano zawzięcie uważając za chwa-
sty. Teraz wiosną kuszą zapachem 
kwiaty dzikiego bzu, czeremchy, jaśmi-
nu, a na ziołowych grządkach króluje 
lubczyk, koperek, mięta, czosnek.

Ptactwo często dostało ozdobne 
kurniki i w miarę możliwości gospodar-
skiej zagrody wolny wybieg, lecz taki, 
który nie powoduje zanieczyszczenia 
i niszczenia trawnika czy ogrodu, a cie-
szy oczy gości i ich podniebienia, kiedy 
na gościnnym stole pojawiają się praw-
dziwe, wiejskie jaja i rosół z wiejskiej 
kury.

Nie tylko zresztą indywidualni 
gospodarze starają się o wygląd ze-
wnętrzny swoich zagród. Włodarze 
poszczególnych gmin z mniejszym lub 
większym zaangażowaniem korzystają 
z unijnych i ministerialnych środków fi-
nansowych by ich wioski dostały nowe 
drogi, obiekty sportowe, siłownie na 
powietrzu, place zabaw itp.

Na przestrzeni ponad dwudziestu 
lat powstały instytucje pozarządowe, 
wiele z nich właśnie na wsi, które po-
zyskują środki na rewitalizacje swoich 
małych ojczyzn. Odnawiane są remizy, 
domy kultury, dawne budynki szkol-
ne odzyskują blask, powstają ścieżki 
rowerowe, wioski tematyczne, ścieżki 
turystyczne dla popularnego nording 
walking, spacerów, biegania, szlaki ro-
werowe itp.

Niewątpliwie ogromny wpływ na 
wygląd polskiej wsi ma też fakt, iż wiele 
osób, właśnie ze wsi wyemigrowało „za 
chlebem” do krajów zachodniej Europy 
i stamtąd przywożą podpatrzone po-
mysły na zagospodarowanie i estetykę 
swoich domów i ogrodów.

Nie zawsze są to celne spostrze-
żenia i pojawiają się w obejściu plasty-
kowe krasnale lub inne karykaturalne 
postaci, ale przyznać trzeba, że naj-
ważniejszy stał się porządek w zagro-
dzie, kolorowe ogrody, strzyżone traw-
niki, zadbane zwierzęta i eleganckie 
elewacje nowych domów lub odnowio-
ne, drewniane chaty, które odzyskały 
klimat i dusze sielskiej, polskiej wsi.

W Małopolsce mamy 1914 so-
łectw. Nie mam wątpliwości, że każde 
z nich zasługuje na miano tego wyjąt-
kowego.

Modne stały się konkursy na naj-
ładniejsza zagrodę, ogród czy np. 
świąteczną, bożonarodzeniową deko-
racje. Atrakcyjne nagrody i wyróżnie-
nie pośród sąsiadów jest niewątpliwie 
bodźcem do ciągłego doskonalenia 
i dbania o swoje domostwa a sołtysów 

Estetyzacja Wsi
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i samorząd gmin motywuje to do sta-
rania się o podniesienie atrakcyjności 
małych ojczyzn.

Dzisiaj nasza swojska wieś różni 
się na pewno od tej tuż po II wojnie 
światowej lub tej z czasów PRL, kiedy 
krajobrazem rządziły PGR-y oraz za-
niedbane, małe gospodarstwa. Choć 
tworzyły niesamowity klimat spokoju, 
świeżości, odpoczynku, to brakowało 
im zapewne dzisiejszego wizerunku 
zadbanego, czystego i uporządkowa-
nego miejsca pracy i odpoczynku.

Na szczęście rolnicy i gospodarze 
nie posunęli się za daleko w zapatrze-
niu na „nowe”. Atrakcyjność naszych 
wiosek nabrała niewątpliwie rozma-

chu, ale wciąż pozostał w nich klimat 
sielskości, spokoju, dawnego ducha 
serdeczności, pracowitości i polskiej 
gościnności.

Nie zdziwiłby się, zatem Jan Ko-
chanowski gdyby dzisiaj odpoczywał 
pod jakąś rozłożystą lipą, gdyż nie 
brakłoby tu widoku spacerującego po 
ściernisku bociana, przebiegającego 
z nagła stada saren, polującego na 
domowy drób lisa. Na pewno dojrzałby 
jeszcze kopy siana i nie przeraziłby Go 
widok nowoczesnych maszyn uspraw-
niających żniwa. I tak usłyszeć można 
jeszcze brzęk kosy, zobaczyć pasące 
się krowy czy kozy i biegające samo-
pas wiejskie psiaki. Ta wieś jak z obraz-

ka, odnowiona, odświeżona i uspraw-
niona kusi nadal i zachwyca.

Jednego, czego w niej brak coraz 
bardziej i co widoczne jest szczegól-
nie w dni świąteczne czy weekendy, to 
brak tego podwórkowego, sąsiedzkie-
go życia. Brak wieczornych zaśpiewów 
przy ognisku czy przed domem, gwaru 
sąsiedzkich pogaduszek, pozdrowień 
przesyłanych zza opłotka. Ten duch 
niestety przemija chyba bezpowrotnie. 
Tutaj nowoczesność w formie internetu, 
telewizji i coraz większego odizolowania 
się od siebie, niestety zwycięża. Cóż, 
nie można mieć wszystkiego naraz.

Krystyna Lelito

Jaja są bogatym źródłem substan-
cji odżywczych i podstawą wielu po-
traw, w tym wielkanocnych. Jedzenie 
jajek dostarcza organizmowi nie tylko 
białka i witaminy, ale również tłusz-
cze i cholesterol. Lekarze twierdzą, że 
w zależności od wieku, uwarunkowań 
genetycznych i nawyków tygodniowe 
spożycie nie powinno przekraczać 5 
jajek. Dużo zależy także od sposobu 
przygotowania jajek. Jajko sadzone 
ma, bowiem inny wpływ na zdrowie niż 
na przykład jajko na twardo, a jeszcze 
inne niż jajko na miękko.

W Polsce najczęściej spożywa się 
jaja kurze, ale również kacze, gęsie 
i przepiórcze. Wzrosła też popularność 
jaj strusich. Kawior, czyli solona ikra 
ryb, jest uznawany za wyrafinowany 
przysmak. Kawiorem nazywamy rów-
nież jaja ślimaków lądowych z rodzaju 
Helix aspersa, który również jest do 

konsumpcji.
 Przeciętne jajo kurze waży ok. 50 

g, w tym skorupka i błony 5 g. Gęstość 
względna zależy od jego wieku i waha 
się w przedziale 1000-1096 g/dm³. 
Białko rozpuszcza się w wodzie, nato-
miast żółtko w rozcieńczonych solach. 
Temperatura zamarzania jaja waha się 
w granicach od - 0,7 do +0,80C. Przy-
bliżona temperatura zamarzania żółt-
ka wynosi - 0,60C, a białka - 0,450C. 
W podwyższonych temperaturach jajko 
ścina się; żółtko w temperaturze 65-
700C, a białko w 60-700C. Żółtko jest 
bogate w witaminy i proteiny, natomiast 
białko nie zawiera zbyt dużo tłuszczu 
i jest pozbawione cholesterolu.

Jajo kurze składa się średnio 
w 74,8% z wody, 12,6% z białka, 10,0% 
z tłuszczu (z czego 3,8% to tłuszcze 
jednonienasycone, 3,1% tłuszcze na-
sycone, 1,4% wielonienasycone, a ok. 
0,42% to cholesterol), w 1,1% z wę-
glowodanów (prawie wyłącznie cukrów 
prostych).

Coraz częściej jaja przepiórcze 
goszczą na naszych stołach. Są nie-
wielkich rozmiarów, bowiem ich średni-
ca mierzy mniej więcej ok. 1,5 cm, a ich 
skorupka pokryta jest charakterystycz-
nymi brązowymi plamkami. Takie jajo 

na twardo gotujemy 3 min, na miękko 
1 minutę. Cena za 1 jajko waha w gra-
nicach 0,3-0,5 zł. 

Jaja przepiórcze charakteryzują 
się dobrym smakiem oraz dużym udzia-
łem żółtka w stosunku do całego jaja. 
Zawierają łatwo przyswajalne i pełno-
wartościowe białko w stosunku do ku-
rzych jaj oraz charakteryzują się więk-
szą zawartością aminokwasów (treoni-
ny, metioniny) oraz mikroelementów, 
np. wapnia, miedzi, cynku, żelaza, wi-
taminy B1, B2, B12 oraz karotenu. Dla 
porównania jajo przepiórcze dostarcza 
organizmowi ok. 160 kcal natomiast 
kurze ok. 185 kcal. Jaja przepiórcze są 
wolne od alergenów, więc nie uczula-
ją. Polecane w diecie u osób z nadci-
śnieniem, chorobami wątroby, żołądka, 
nerek. Białko jaj przepiórczych charak-
teryzuje się właściwościami przeciwza-

Jaja - fakty i mity
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palnymi oraz przeciwbakteryjnymi (za-
wierają lizozym - enzym, który rozkłada 
ściany komórkowe bakterii). Mają dzia-
łanie antydepresyjne - poprawiają sa-
mopoczucie i dodają nam energii.

Jedzenie jajek podwyższa po-
ziom cholesterolu: FAŁSZ

Jajka same w sobie nie mogą pod-
wyższać poziomu cholesterolu we krwi. 
Do podwyższenia poziomu cholestero-
lu przyczyniają się także inne czynniki, 
zwłaszcza tłuszcze zwierzęce obecne 
w mięsie.

Należy unikać jedzenia suro-
wych jajek: PRAWDA

Gotując jajka w temperaturze co 
najmniej 60 stopni Celsjusza unikasz 
ryzyka zarażenia się salmonellą.

Jajka należy umyć przed 
umieszczeniem w lodówce: FAŁSZ

Skorupka jajka jest barierą chro-
niącą przed dostaniem się do środka 
zanieczyszczeń. Myjąc skorupkę mo-
żesz pozbawić jajko naturalnej ochro-
ny i tym samym ułatwić rozmnażanie 
się na powierzchni mikroorganizmów. 
Warto jednak umyć jajka bezpośrednio 
przed przygotowaniem.

Kolor skorupki mówi o jakości 
jajka: FAŁSZ

Wartość odżywcza jajek nie ma 
nic wspólnego z zabarwieniem skorup-
ki. Kolor skorupki zależy od tego, czy 
jajko zostało zniesione przez białą czy 
brązową kurę.

Dzieci i kobiety w ciąży nie po-
winny jeść jajek: FAŁSZ

Wręcz odwrotnie, jajka zawierają 
witaminy i białka, które są bardzo waż-
ne dla rozwoju płodu i rozwoju dzieci. 
Szczególnie mają pozytywny wpływ na 
układ nerwowy i pozwalają ustrzec się 
alergii i nietolerancji pokarmowych.

Jedynie należy pamiętać fakt, że 
jajek nie należy podawać dzieciom po-
niżej 8 miesiąca życia.

Dorośli nie powinni jeść jajek: 
FAŁSZ

Osobom dorosłym zaleca się 
spożywanie 3-5 jajek tygodniowo, co 
pozwala na zapobieganie utraty tkan-
ki mięśniowej. Jajka zawierają tak-
że przeciwutleniacze, które w dużym 

stopniu przyczyniają się do zapobiega-
nia takim chorobom jak Alzheimer czy 
miażdżyca.

Jajka są wysokokaloryczne: 
FAŁSZ

Jajko zawiera zaledwie 80 kalo-
rii i 6 gramów białka, gdy podajesz je 
gotowane, a niesmażone. Zawiera 
także potrzebne substancje odżywcze 
jak cynk i żelazo oraz wysokiej jakości 
aminokwasy.

Jajka zwiększają ryzyko chorób 
serca? FAŁSZ

Badania wskazują, że umiarko-
wane spożycie jaj nie zwiększa ryzyka 
ataku serca i udaru.

Jajka są dobre na śniadanie, po-
nieważ stabilizują poziom cukru we 
krwi i są w stanie nasycić nas na dłużej. 
Działają jak kapsułki o przedłużonym 
działaniu, podtrzymując stały poziom 
cukru we krwi. Jest to szczególnie waż-
ne dla dzieci w wieku szkolnym, które 
potrzebują stałego poziomu cukru we 
krwi, wspomagającego uczenie się 
podczas porannych godzin lekcyjnych.

Jajka są jednym z podstawowych 
składników ciast i budyniów. Wchodzą 
także w skład wielu deserów (sufletów, 
kremów, lodów, omletów), sosów słod-
kich i wytrawnych, nadzień, kotletów, 
panierek, zaprawia się nimi zupy. Przy-
gotowuje się z nich napoje, np. likier ja-
jeczny advocat, kawa z żółtkiem, różne 
koktajle „odżywcze”. Można sporządzić 
z nich jajecznice, jaja na twardo, jaja 
na miękko oraz kogel-mogel, ucierane 
żółtko z cukrem przez nasze babcie 
i podawane jako deser.

Podczas zakupów zwracajmy 
uwagę na pochodzenie i system cho-
wu:

0  to produkcja ekologiczna - najlep-
sza jakość;

1  to chów wolno wybiegowy;
2  to chów ściółkowy;
3  to chów klatkowy;

Z ciekawostek istnieją stuletnie 
jaja, jaja na niebiesko, jaja po chińsku 
- to są jaja (zwykle kacze) poddawane 
przez kilka tygodni fermentacji w mie-
szaninie wapna, słomy ryżowej i napa-
ru herbaty - chiński przysmak towarzy-

szący chińskiej kulturze od wieków.
Jajko kiszone to jaja ugotowane 

na twardo po dokładnym pokruszeniu 
skorupki (bez jej odrywania), gotowane 
następnie w osolonej wodzie z dużą 
ilością kminku, następnie przełożone 
do naczynia szklanego lub kamionko-
wego, zalane wywarem z drugiego go-
towania i odstawione do ukiszenia na 
kilka tygodni. Popularna w kuchni ber-
lińskiej zakąska do piwa.

Natomiast balut to jaja, najczęściej 
kacze, z w pełni ukształtowanym za-
rodkiem, jeden z przysmaków kuchni 
azjatyckich, głównie wietnamskiej, fili-
pińskiej i chińskiej.

Przepis na kogel- mogel:
Przygotuj: 2-3 żółtka, 2 łyżki cukru, 

ulubione dodatki
Sporządzenie:
Utrzyj żółtka z cukrem. Rób to tak 

długo, aż żółtko zbieleje, czyli około 10 
minut. Do tak przygotowanej mikstury 
dodaj ulubione dodatki. Może to być 
pół kieliszka białego wina, łyżeczka ka-

kao, łyżka poziomek, malin, truskawek 
albo pół łyżeczki cukru waniliowego. 
Smacznego.

Ewelina Stajnder
Źródło:

https://krokdozdrowia.com/jedzenie-
jajek-prawdy-mity/

https://pl.wikipedia.org
http://jejswiat.pl



42 doradca / sierpień 2017- wydanie specjalne

Małopolski Informator Rolniczy

Grusze to zaraz za jabłoniami 
i wiśniami jedne z najpopularniejszych 
drzew owocowych uprawianych w na-
szych sadach. Te jesienne owoce 
mogą dostarczyć nam wielu witamin 
i wspomóc zdrowie.

Do uprawy gruszy powinniśmy 
mieć stanowisko ciepłe jednak mniej 
nasłonecznione jak np. dla jabłoni. 
Grusze preferują stanowiska osłonię-
te, ponieważ są bardziej wrażliwe na 
mróz. Gleba do uprawy gruszy po-
winna być żyzna i głęboka o lekko 
kwaśnym odczynie, grusze nie lubią 
ciężkich i podmokłych gleb, gdzie po-
ziom wody podchodzi wysoko. Bardzo 
ważne w uprawie gruszy jest przerywa-
nie niedojrzałych owoców. Dzięki temu 
zmniejsza się liczbę owoców, a te, któ-
re pozostają na drzewie, są większe 
i bardziej smaczne. Ważne jest także 
intensywne podlewanie w czasie suszy, 
dzięki temu owoce nie zmniejszą się 
pod wpływem braku wody. Zbierając 
dojrzałe owoce gruszy należy zrywać 
je z ogonkiem tak, aby nie uszkodzić 
skórki. Jeżeli tak się stanie lub gruszka 
spadnie na ziemię można ją już tylko 
od razu zjeść lub przeznaczyć na prze-
twory gdyż bardzo szybko zacznie gnić 
w uszkodzonym miejscu.

Chcąc cieszyć się gruszami przez 
cały sezon powinniśmy odpowiednio 
dobierać odmiany grusz. Otóż może-
my wyróżnić trzy rodzaje odmian gru-
szy: letnie, jesienne i zimowe. Dlatego 
warto zwrócić uwagę przy zakupie na 
opis danej odmiany gruszy żeby wie-
dzieć, kiedy będzie owocować. Grusze 
powinno się też dobierać według moż-
liwości zapylania się poszczególnych 
odmian. Jest to bardzo ważne, ponie-
waż grusze do zapylenia (czyli w efek-
cie do wytworzenia owoców) potrzebu-
ją pyłek innej odmiany.

Gruszki letnich odmian należy 
zrywać na 3 do 5 dni przed osiągnię-
ciem przez nie dojrzałości konsump-

cyjnej i od razu je zużytkować, ponie-
waż przejrzewają szybko i psują się 
od środka. Gruszki odmian jesiennych 
zrywamy wtedy, gdy zaczynają ma-
sowo opadać z drzew; gruszki zimo-
wych odmian zbieramy jak najpóźniej, 
na początku października. W dobrych 
warunkach dadzą się one przechować 
przez dłuższy czas. Przechowujemy je 
tak samo jak jabłka.

Odmiany grusz
Do uprawy poleca się najczęściej 

następujące odmiany grusz:
Faworytka (Klapsa). Owoce 

średniej wielkości lub duże, kształtne, 
żółtawe z pięknym rumieńcem, dojrze-
wają w drugiej połowie sierpnia. Można 
je przechować w chłodnym miejscu do 
4 tygodni. Drzewa stosunkowo wytrzy-
małe na mróz, dość odporne również 
na parcha. Wprawdzie zaczyna owoco-
wać dość późno, ale owocuje corocz-
nie i bardzo obficie. Jest to jedna z naj-
smaczniejszych i najwartościowszych 
odmian naszych grusz.

Bonkreta Wiliamsa. Owoce 
średniej wielkości lub duże, równie 
smaczne lub smaczniejsze niż owoce 
Faworytki, nadają się szczególnie na 

kompoty i na suszenie. Dojrzewają na 
początku września, można je przecho-
wać tylko przez 2 lub 3 tygodnie. Drze-
wo jest bardzo wrażliwe na mróz, toteż 
możliwość wymarznięcia jest duża, 
odmiana ta zaczyna jednak wyjątko-
wo wcześnie owocować, już na 2 lub 
3 rok po posadzeniu, co pozwala na ze-
branie kilku plonów przed nadejściem 
ostrej zimy. Na parcha jest odporna, 
owocuje corocznie i bardzo obficie.

Bergamota Czerwona Jesien-
na. Owoce średniej wielkości, kuliste, 
spłaszczone, niezbyt smaczne, dojrze-
wają na początku października i dadzą 
się przechować najwyżej 2 tygodnie. 
Odmiana wytrzymała na mróz i odpor-
na na parcha. Można ją uprawiać na-
wet w rejonach o dość ostrym klimacie.

Bera Hardego. Owoce średniej 
wielkości lub duże, o skórce ordzawio-
nej, bez rumieńca, bardzo smaczne, 
soczyste. Dojrzewają w końcu wrze-
śnia, dają się przechować do 4 tygodni. 
Drzewo wrażliwe na mróz, udaje się na 
glebach żyznych w łagodnym klimacie.

Salisbura. Owoce średniej wiel-
kości, jasnoszare, trochę ordzawione, 

Sezon na gruszki
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smaczne. Dojrzewają we wrześniu, 
dadzą się przechować do 4 tygodni. 
Drzewo dość wytrzymałe na mróz i nie-
wybredne w stosunku do gleby. Można 
go sadzić wszędzie, z wyjątkiem naj-
zimniejszych okolic północno-wschod-
nich, gdzie wymarza.

Paryżanka. Owoce wydłużone, 
średniej wielkości lub duże, ciemno-
zielone, pokryte rdzawymi punkcikami. 
Zebrane w drugiej połowie paździer-
nika dadzą się przechować od 2 do 
3 miesięcy. Drzewo na mróz wrażliwe, 
bardzo odporne na parcha.

Lukasówka. Owoce duże, stoż-
kowate, jasnożółte z lekkim rumień-

oraz jako środek w leczeniu problemów 
trawiennych, zaparć, nadciśnienia tętni-
czego, chorób tarczycy i osteoporozy. Ich 
spożywanie przyczynia się do usuwania 
z organizmu toksyn i niekorzystnych pro-
duktów przemiany materii Bardzo rzadko 
powodują alergię, dlatego można je po-
dawać już małym dzieciom (po 6 miesią-
cu życia).

W kuchni gruszki sprawdzają się, 
jako podstawowy składnik kompotów, 
konfitur i soków oraz dodatek do ciast, 
mięs oraz ryb. Jeśli chcemy zachować 
na dłużej smaki późnego lata i jesieni 
możemy zamknąć gruszki w słoiku. 
Przydadzą się do ciast i deserów. Po-
niżej przepis na wspaniały deser na 
zimowe popołudnia.

 Gruszki w syropie z nutą cyna-
monu i goździków

Potrzebne składniki:
- 2 kg twardych gruszek, 1 litr wody
0,5 kg cukru, 1 opakowanie cukru wa-
nilinowego, 2 płaskie łyżeczki kwasku 
cytrynowego, 1 łyżeczka cynamonu, 
goździki

Gruszki obieramy ze skóry. Wy-
cinamy gniazda nasienne i kroimy 
w ćwiartki. W dużym garnku zago-
towujemy wodę z cukrem, cukrem 
wanilinowym, kwaskiem cytrynowym 
i cynamonem. Do gotującego się syro-
pu dodajemy gruszki i gotujemy ok.10 
minut na minimalnym ogniu. Gorące 
gruszki wraz z syropem nakładamy do 
wyparzonych słoików dodając do każ-
dego po 3 goździki. Układać je ciasno 
lub swobodnie, w zależności od tego 
jak dużo syropu chcemy mieć w słoiku. 
Zakręcamy i pasteryzujemy 10 minut. 
Gruszki w tym syropie są przepyszne. 
Można je dodawać do deserów, ciast, 
ale i jeść same. Sam syrop natomiast 
stanowi wspaniały dodatek do herbaty.

Jeżeli dysponujemy działką lub 
większym ogrodem warto zasadzić, 
chociaż kilka drzewek gruszy, które 
przy dobrej pielęgnacji będą nam da-
wały co roku pyszne i soczyste owoce.

Aneta Chwast
Źródło: informacje z Internetu

cem. Zebrane w połowie października 
przechowują się przez 2 do 3 miesięcy. 
Drzewo jest wrażliwe na mróz i bardzo 
wrażliwe na parcha. Zaczyna bardzo 
wcześnie owocować, na żyznych gle-
bach i ciepłych stanowiskach owocuje 
bardzo obficie.

Gruszki są popularne dzięki swoje-
mu słodkiemu, orzeźwiającemu miąższo-
wi oraz wysokiej zawartości składników 
odżywczych. Zawierają wiele witamin (A, 
z grupy B, C, PP) i składników mineral-
nych (oprócz potasu, fosforu, wapnia, 
żelaza, miedzi i magnezu są także boga-
te w jod i bor), a także cukry, kwasy owo-
cowe, pektyny i błonnik. Ze względu na 
składniki odżywcze gruszek, poleca się 
je stosować, jako składnik zdrowej diety 
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