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

Ośrodek oferuje:
[ miejsca noclegowe 

w pokojach 2-4 osobo-
wych,

[ pokoje z łazienką 
w cenie 50 zł od osoby,

[ dostęp do pomieszcze-
nia kuchennego 
i jadalni,

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

[ salę konferencyjną ze 
sprzętem audiowizual-
nym,

[ bilard, miejsca parkin-
gowe,

[ noclegi od 25 zł.
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

W drugi weekend września w sercu 
Sądecczyzny, w malowniczej Nawojo-
wej podczas wystawy rolniczej AGRO-
PROMOCJA 2017, spotkali się rolnicy, 
mieszkańcy obszarów wiejskich oraz 
miast, przedsiębiorcy rolni, prze-
twórcy rolno-spożywczy, hodowcy, 
pszczelarze, ogrodnicy, działkowcy, 
rękodzielnicy, właściciele gospodarstw 
agroturystycznych, uczniowie szkół 
rolniczych, przedstawiciele instytucji 
obsługujących rolnictwo. Na wystawę 
przyjechali zarówno profesjonalni far-
merzy, jak i całe rodziny z dziećmi.

Wystawa AGROPROMOCJA, któ-
rej głównym organizatorem jest Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
już od 27 lat wpisuje się w kalendarz 
najważniejszych imprez rolniczych  
w województwie małopolskim. 

Tegoroczna wystawa zgromadzi-
ła wystawców prezentujących swoje 

Wszystko to, 
co oferuje wieś

produkty i usługi z zakresu dużych 
maszyn i urządzeń do produkcji rol-
nej, rolnictwa ekologicznego, ekologii 
i ochrony środowiska, środków ochro-
ny roślin i nawozów, pasz i dodatków, 
budownictwa wiejskiego i budynków 
inwentarskich. Podczas AGROPRO-
MOCJI promujący się wystawcy na-
wiązywali szereg kontaktów handlo-
wych, a zwiedzający zapoznali się ze 
wszystkim, co aktualnie oferuje mało-
polska wieś.

Profesjonalni rolnicy zaintereso-
wani unowocześnianiem swoich go-
spodarstw, kupnem ciągnika, nasion 
czy nawozów, nabyciem nowej wie-
dzy technologicznej bądź chcących 
skorzystać z doradztwa w zakresie 
PROW lub ubezpieczeń upraw oble-
gali mocno branżowe części wysta-
wy. Natomiast pozostali zwiedzający 
oglądali wystawy zwierząt, korzystali  

z przejażdżek konnych i odwiedzali 
stoiska z wyposażeniem i dekoracjami 
dla domu. Podczas AGROPROMOCJI 
zwiedzający mieli okazję zapoznać się 
z ofertą gospodarstw agroturystycz-
nych, posłuchać kapel folklorystycz-
nych, które przygotowały bogaty pro-
gram artystyczny na estradzie, a także 
można było kupić przeróżne produkty, 
od żywności ekologicznej, przetworów 
rolno-spożywczych, świeżego chleba, 
tradycyjnych specjałów z pokolenia na 
pokolenie, robionych według tej samej 
receptury, przez dzieła rękodzielników 
i twórców ludowych, po sadzonki kwia-
tów i krzewów do ogrodu.

Słoneczna pogoda oraz sukces 
handlowy AGROPROMOCJI 2017 
sprawiła, że zarówno wystawcy, jak  
i zwiedzający ze smutkiem opuszczali 
Nawojową, z obietnicą powrotu na zie-
mie sądeckie za rok.

Katarzyna Gwiżdż

Wystawa i kiermasz ogrodniczy
Jak zwykle od 27 lat rzesze zwiedzających odwiedziły 

piękne, barwne i pachnące ekspozycje wystawy ogrod-
niczej, połączonej z kiermaszem asortymentu ogrodni-
czego. Bogatą ofertę zaprezentowała grupa producencka 
- Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw Owoc 
Łącki. Dużym powodzeniem cieszyły się soki 100% tło-
czone ze świeżych owoców i warzyw. Miłośników pięk-
nych ogrodów przyciągała bogata oferta materiału szkół-
karskiego eksponowanego na stoiskach m.in. Parku M ze 
Starego Sącza, Gospodarstwa Rolnego Lucjana Prusaka 
z Tęgoborzy, Gospodarstwa Ogrodniczo-Szkółkarskie-
go Tadeusza Przęczka i Marka Przęczka z Tuchowa, 
Gospodarstwa Szkółkarsko-Sadowniczego Marii Lisak  
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Na wystawie mechanizacyjnej 
XXVII edycji „Agropromocji 2017”, 
zaprezentowało się 22 wystawców, 
w tym 14 prezentujących ciągniki, ma-
szyny i sprzęt rolniczy oraz urządzenia  
i wyposażenie do produkcji rolniczej  
i gospodarstwa. Wśród tych ostatnich 
wystawców dwie firmy prezentowały 
swoje ekspozycje po raz pierwszy i od 
razu zdobyły uznanie zwiedzających. 

Pozostali wystawcy prezentowali 
to, co współczesnemu gospodarstwu 
rolnemu i gospodarstwu domowemu 
jest niezbędne do sprawnego i nowo-
czesnego funkcjonowania, w tym m.in. 
sznurki, siatki i folie rolnicze, łożyska, 

Wystawa mechanizacyjna

z Zelkowa, Gospodarstwa Ogrodni-
czego Lesława Hebdy z Łoponia, Go-
spodarstwa Ogrodniczo-Pszczelar-
skiego Pawła Gaca z Zakliczyna, firmy 
Kokos z Nowego Sącza, Szkółki Bylin 
Arkadiusza Sobolewskiego i Adama 
Zawady z Krakowa. Były to drzewa  
i krzewy ozdobne, pnącza, rośliny 
skalne, rośliny wrzosowate, a także 
byliny, kwiaty balkonowe, rabatowe 
i zioła oraz szeroki wybór cebulek 
kwiatowych. Dla tych, którzy oprócz 
piękna cenią sobie walory użytkowe 
i zdrowotne roślin tradycyjnie ofero-
wane były sadzonki borówki amery-
kańskiej, żurawiny, maliny, winorośli, 
jagody goji i truskawki pnącej, mali-
no-truskawki i malino-jeżyny. Jak co 
roku oblegane było stoisko Szkółki 
Krzewów Owocowych Zofii Stach-
-Wilk z Kisielówki k. Limanowej ofe-
rującej krzewy owocowe, w tym licen-
cyjne odmiany malin Polesie, Benefis, 
Bristol, morwę płaczącą i morwę białą 
jak również Winnicy Eden Ryszarda 
Motawy z Łazów Brzyńskich i Gospo-
darstwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego 
Przemysława Budy z Pogwizdowa, 
produkujących profesjonalne sadzon-
ki winorośli, testowane pod kątem 
przydatności do polskich warunków 
klimatycznych. Zakład Doświadczalny 
Brzezna zachęcał do zakupu malin 
rodzimych odmian oraz jeżyny. Bar-

dzo duża różnorodność oferty spowodowała, że zwiedzający chętnie wybierali 
zarówno tradycyjny i znany asortyment roślin, jak i nowości ogrodnicze.

 Iwona Smeleń
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części zamienne, paski klinowe, urzą-
dzenia techniczne: piece c.o., spa-
warki, agregaty prądotwórcze elek-
tronarzędzia i narzędzia warsztatowe. 
Jak co roku najlepiej prezentujące 
się stoiska zostały nagrodzone i wy-
różnione: miejsce I otrzymało stoisko  
z szeroką gamą rębaków do drewna 
i gałęzi (także z prezentacją multime-
dialną) polskiego producenta z woje-
wództwa podkarpackiego firmy Remet 
CNC Technology z miejscowości Ło-
wisko. REMET CNC TECHNOLOGY 
sp. z o.o., jest nowoczesnym i dyna-
micznie rozwijającym się przedsiębior-
stwem rodzinnym, specjalizującym się 
w profesjonalnej obróbce skrawaniem 
metali oraz tworzyw sztucznych na 
obrabiarkach sterowanych numerycz-
nie CNC (Computer Numeric Control). 
Firma specjalizuje się również w pro-
dukcji rębaków, łuparek i świdrów do 
drewna z napędem na wałek WOM, 
elektrycznym oraz spalinowym. W pro-
dukcji posiada także bardzo bogatą 
ofertę części zamiennych do koparek 
i maszyn rolniczych m.in.: sworznie, 
tuleje, ślizgi, dystanse.

Wieloletnia praktyka, wprowadza-
nie najnowszych technologii, specja-
listyczny park maszynowy doświad-
czeni pracownicy i w głównej mierze 
perfekcjonizm oraz pasja do branży, 
sprawia, że oferowane przez firmę 
produkty są najwyższej jakości. 
Wyróżnione firmy:

 ⇒ Firma Handlowo-Usługowa EL-
ROL powstała w 2006 r. Założy-
cielami firmy są bracia Bartosz  
i Tomasz Pszczółkowscy. Główna 
siedziba firmy mieści się w Żuro-
minku k. Mławy, w województwie 
mazowieckim. Specjalizuje się  
w sprzedaży ciągników i maszyn 
rolniczych zarówno dla sektora rol-
nego jak i służb komunalnych. Na 
Agropromocji 2017 prezentowała 
nową gamę ciągników mniejszej 
mocy marki FOTON. Producentem 
tej marki jest chińska firma Foton 
LOVOL Heavy Industry Co, Ltd. 
(Foton LOVOL), która jest wiodą-
cym producentem maszyn rolni-
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czych, budowlanych oraz pojazdów 
(w tym motocykli, samochodów 
osobowych i ciężarowych). Firma 
powstała w 1996 roku, a produkcją 
ciągników i maszyn zajmuje się od 
1998 r.

 ⇒ Maszyny Rolnicze Aquarius Maciej 
Dobosz z Kamionnej, woj. mało-
polskie, za ekspozycje maszyn 

do uprawy i doprawy gleby, siewu  
i zbioru pasz z użytków zielonych.
Ponadto wyróżnienie w grupie 

firm z branży obsługa i zaopatrzenie 
rolnictwa otrzymała Hurtownia KRA-
CIK ze Spytkowic Podhalańskich. 
Firma została założona w 1991 r. 
przez Mariana Kracika i od momentu 
rozpoczęcia działalności zajmuje się 

sprzedażą produktów rolno-przemy-
słowych. Obecnie firma specjalizuje 
się w sprzedaży maszyn rolniczych, 
komunalnych, części zamiennych do 
ciągników i maszyn rolniczych, jak  
i również wszelkich potrzebnych akce-
soriów w gospodarstwie rolnym, w tym 
zootechnicznych. 

Marian Kulpa

Wystawa budownictwa
Wystawa budownictwa i wyposa-

żenia wnętrz na tegorocznej „AGRO-
PROMOCJI” dzięki temu, że była róż-
norodna i bardzo ciekawa, cieszyła 
się dużym zainteresowaniem wśród 
zwiedzających. W wystawie tej uczest-
niczyło prawie czterdzieści firm, które 
prezentowały zarówno nowe i trady-
cyjne materiały budowlane, jak i całe 
systemy elementów budowlanych  
i nowoczesne technologie mające za-
stosowanie w dziedzinie budownictwa. 
Uzupełnieniem tej oferty była prezen-
tacja urządzeń i sprzętu ułatwiającego 
wykonywanie prac budowlanych i re-
montowych również w obiektach bu-
downictwa rolniczego.

Jak w ubiegłym roku, tak i w tym 
największą ofertę prezentowały firmy 
związane z produkcją i sprzedażą ca-
łych systemów grzewczych, w tym pro-
ducenci kotłów do centralnego ogrze-

wania, kolektorów słonecznych, pomp 
ciepła i urządzeń fotowoltaicznych. 
Dużą powierzchnię wystawienniczą 
zajmowały ekspozycje kowalstwa arty-

stycznego i różnorodnych materiałów 
budowlanych.

Wyjątkowo duże i ciekawe stoiska 
wystawowe zaprezentowały firmy, 
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które zajmują się dystrybucją materia-
łów budowlanych takie jak „RAMEX”  
i „BIEGONICE SKŁADY”. Wystrój swo-
ich stoisk wykonywały przez kilka dni 
przed wystawą i dlatego efekt był im-
ponujący.

Zainteresowaniem cieszyły się 
stoiska z systemami do pokryć i ob-
róbek dachowych, w tym zalecane 
do pokryć budynków inwentarskich 
dachówki cementowe.

W drugim dniu wystawy komisyj-
nie dokonano podsumowania i wybo-
ru najlepszej ekspozycji wystawien-
niczej w każdej dziedzinie.

W dziedzinie budownictwa pierw-
sze miejsce zajęła Firma „STAL-
-BUD” - Usługi Ślusarsko-Budowlane 
Włodzimierz Matusik z Nawojowej, 
która oferowała ciekawą ślusarkę 
artystyczną do wszelkiego typu bu-
dynków.

Dwa równorzędne wyróżnienia 
otrzymały firmy, które prezentowały 
równie bogatą ofertę, w tym: Biegoni-
ce Składy Sp. z o.o. Nowy Sącz, któ-
ra oferowała cały asortyment nowo-
czesnych materiałów budowlanych, 
oraz Firma Handlowa „AGONEX” 
- Wiesław Noga z Nowego Sącza, 
która oferowała kompleksowe syste-
my c.o., pompy ciepła, kolektory sło-
neczne i piece ekonomiczne najnow-
szej generacji.

Wszystkim wystawcom z dziedziny budownictwa i wyposażenia wnętrz bar-
dzo dziękuję za uczestnictwo i zaangażowanie oraz życzę konkretnych efektów 
handlowych, a zwiedzających i zainteresowanych klientów już zapraszam na 
przyszłoroczną wystawę. 

Tomasz Stanek

Po raz kolejny na Agropromocji  
w Nawojowej zaprezentowane zostały 
owce pochodzące ze stad hodowla-
nych. 

W dwóch kategoriach wystawo-
wych, tj. tryki i maciorki zaprezento-
wano następujące rasy: cakiel pod-
halański, polska owca górska, polska 
owca górska odmiany barwnej, owca 
olkuska, czarnogłówka, owca pogó-
rza, wrzosówka.

Komisji oceny owiec przewodni-
czył Jan Janczy – dyr. Regionalnego 
Związku Hodowców Owiec i Kóz w No-
wym Targu, któremu asystował Jakub 
Ścisłowicz.

Wystawa owiec
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Komisja oceniając poszczególne 
zwierzęta stwierdziła wysoką ich ja-
kość genetyczną, zgodność z wzorcem 
rasy, oraz bardzo dobre przygotowa-
nie do Wystawy i wybrała czempiony  
w poszczególnych rasach i katego-
riach.

 Hodowcy czempionów tj. Anna 
Bartol i Stanisław Barnaś z Czerwien-
nego, Maria Jarosz i Janusz Kuczaj 
z Łętowego, Wojciech Długosz z Ko-
kuszki, Krzysztof Fudala z Olszówki 
oraz Grzegorz Radoła z Raby Wyżnej 
otrzymali regulaminowe nagrody.

W drugi dzień wystawy na ringu 
wystawowym przeprowadzono pokaz 
nagrodzonych owiec. Spośród nich 
wybrano super czempiony. 

Super Czempionem w kategorii 
tryk został wybrany tryk rasy cakiel 
podhalański, hodowli Stanisława Bar-

nasia, a Super Czempionem w kategorii maciorki wybrano maciorkę rasy czarno-
główka hodowli Marii Jarosz.

Dzięki dużemu zaangażowaniu Regionalnego Związku Hodowców Owiec  
i Kóz w Nowym Targu przy organizacji wojewódzkiej wystawy owiec, udało się 
zaprezentować na wystawie elitę zwierząt hodowlanych z województwa mało-
polskiego.

Wincenty Kmak

Wystawa królików 
Na wystawie AGROPROMOCJA 

nie mogło zabraknąć królików. W tym 
roku niestety nie przeprowadzono oce-
ny prezentowanych zwierząt, jednak 
wystawa ta cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem zwiedzających.

Hodowcy Jerzy Marmuszewski 
z Nowego Sącza, Marek Stec z Fal-
kowej, Bolesław Grądalski z Korczy-
ny, Grzegorz Hańderek z Buczkowic, 
Kuchta Stanisław z Wójtowej, Zbi-
gniew Kozioł z Grudnej Kępskiej oraz 
Jan Machowicz z Dominikowic zapre-
zentowali szeroki przekrój ras hodowa-
nych królików w naszym regionie.
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Zwiedzający mogli podziwiać kró-
liki ras: nowozelandzki biały i czerwo-
ny, burgundzki, kalifornijski, francuski 
srebrzysty, olbrzym srokacz francuski, 
baran szary, termondzki biały, olbrzym 
belgijski, wielki jasny srebrzysty, an-
gielski srokacz czarny, królik holen-
dersko-japoński, czeski srokacz czar-
ny, szynszyl wielki, hawana, srokacz 
dalmatyński, czarny podpalany, reks 
strebski gepard, czarny holenderski.

Zwiedzający nie tylko podziwiali 
piękne okazy, ale mogli uzyskać od 
wystawców porad na temat zasad 
hodowli danej rasy, oraz profilaktyki 
weterynaryjnej niezbędnej w hodowli 
królików. 

Wincenty Kmak

Strzyża owiec i pokaz owczarków podhalańskich
W roku bieżącym już po raz VII 

rozegrano finał mistrzostw Polski  
w strzyżeniu owiec metodą tradycyjną. 
W finale mistrzostw udział wzięło 10 
zawodników z powiatu tatrzańskiego, 
nowotarskiego i gorlickiego.

Komisji sędziowskiej przewod-
niczył Kazimierz Furczoń – Prezes 
Spółdzielni „Gazdowie”. Asystowali mu 
Włodzimierz Oleksy - hodowca owiec 
z Powroźnika oraz Marek Kwiatkowski 
– Dyrektor MODR. W ogólnej ocenie 
liczył się nie tylko czas ostrzyżenia 
owcy, ale także dokładność i jak naj-
mniejsza ilość skaleczeń.

Zwycięzcą okazał się Władysław 
Skubel – baca z Cichego, drugie 
miejsce zajął Krzysztof Łaś z Gronia. 
Pierwszy raz w historii rozgrywania 
mistrzostw, komisja sędziowska przy-
znała 2 trzecie miejsca. Zdobyli je Piotr 
Łaś z Gronia oraz Marek Wilczek z Le-
śnicy. 

Marek Wilczek pierwszy raz 
uczestniczył w mistrzostwach i od 
razu znalazł się w gronie najlepszych 
strzygaczy. Zawdzięcza to na pewno 
temu, że swoje stado owiec, liczące 
kilkadziesiąt sztuk, zawsze strzyże no-
życzkami.

Na wyróżnienie zasługuje strzy-
gacz Karol Dzik z Ropy, który mając 17 
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lat na równi konkurował z doświadczo-
nymi zawodnikami z Podhala.

Wszyscy zawodnicy zostali uho-
norowani nagrodami rzeczowymi, 
najlepsi strzygacze pucharami oraz 
dyplomami ufundowanymi przez Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z s. w Karniowicach.

Dodatkową atrakcją mistrzostw 
było pokazowe strzyżenie owiec ma-
szynką elektryczną, przeprowadzone 
przez Krystiana Jarosza z Łętowego. 
Zademonstrował on nie tylko technikę 
strzyżenia, ale dał również popis szyb-
kości strzyżenia.

Po zakończonej strzyży, członko-
wie Polskiego Związku Kynologiczne-
go Oddział w Zakopanem, przeprowa-
dzili pokaz owczarków podhalańskich. 
Na ringu wystawowym zostały zapre-
zentowane owczarki, laureaci wystaw 
kynologicznych w Polsce. Właściciele 
psów dokładnie omówili rasę psów, 
jak również ich przydatność w hodowli 
owiec.

Zarówno zawody strzyżenia owiec 
metodą tradycyjną, pokaz strzyżenia 
maszynką elektryczną, jak również 
pokaz owczarków podhalańskich, 
przyciągnęły szerokie grono widzów, 
którzy dopingowali zawodników i po-
dziwiali ich sprawność.

Wincenty Kmak
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Tradycyjnie szynszyle - najpięk-
niejsze i najdelikatniejsze zwierzęta fu-
terkowe zawitały 9 - 10 września 2017 
roku do Nawojowej na Międzynarodo-
wą Wystawę Rolniczą.

Dziesięciu hodowców ze Śląska, 
Mazowsza, Lubelszczyzny i Małopol-
ski prezentowało 63 szynszyle odmia-
ny standard (St.), czarna aksamitna 
(BV) i beżowa (B), które podzielone 
na kategorie: fermy hodowlane - zaro-
dowe i towarowe, oceniła komisja sę-
dziowska powołana przez KCHZ.

Organizatorem wystawy był Kra-
jowy Związek Hodowców Szynszyli, 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego i Krajowe Centrum Hodowli 
Zwierząt w Warszawie.

Najładniejsze i najlepsze genetycz-
nie szynszyle zostały wyróżnione tytu-
łami czempionów i wiceczempionów, 
a najlepsze fermy tytułem Najlepsza 
Stawka Szynszyli.

Hodowcy z ferm hodowlanych, 
zdobyli następujące wyróżnienia:

 — Krystyna Oleszczuk ze Starego 
Chojna koło Chełma Lubelskiego 
- czempion, odm. St. i wiceczem-
pion odm. BV.,

 — Antonina i Jarosław Czarneccy 
z Krakowa - czempion i wiceczem-
pion odm. B.,

 — Ludwika i Jan Czyż z Dzięgielowa 
koło Cieszyna - czempion odm. BV,

 — Tadeusz Dyczkowski, ferma 
„Raba” z Myślenic - wiceczempion 
odm. St.

Najlepszą Stawkę Szynszyli od-
miany standard i czarna aksamitna 
zaprezentowała Ferma „Raba” uzy-
skując średnią ocen 25,8 pkt. Kolejne 
miejsca zajęli: Krystyna Oleszczuk 
- 25,66 pkt., Ludwika i Jan Czyżowie 
- 25,6 pkt., Antonina i Jarosław Czar-
neccy - 25,2 pkt. i Grzegorz Orkisz  
z Woźnik koło Wadowic - 25,0 pkt.

Ze względy na różnice występują-
ce we wzorcu oceny fenotypu pomię-
dzy szynszylami St., BV i B. wyod-

Hodowcy - uczestnicy wystawy szynszyli Nawojowa 2017  
oraz dyr. MODR, prezes KZHS i sędzia wystawy Łukasz Baran

Szynszyle na Agropromocji

Grzegorz Michalik najlepszy hodowca na Agropromocji - Nawojowa 2017  
w towarzystwie dyr. MODR M. Kwiatkowskiego i prezesa KZHS A. Borkowskiego

rębniono Najlepszą Stawkę Szynszyli 
Beżowych.

Najlepszą Stawkę Szynszyli Be-
żowych przedstawili A. i J. Czarnec-
cy - średnia ocen 28,0 pkt., II miejsce 
G. Orkisz - 27,6 pkt.

Ponadto zwierzęta otrzymały wy-
różnienia za I lokaty ocenione od 30 - 
25 pkt. w skali 30 punktowej. Najwięcej 

pierwszych lokat zdobyli: G. Orkisz - 9, 
A. i J. Czarneccy - 7, T. Dyczkowski 
„Raba” - 6 pkt.

Hodowcy z ferm towarowych po-
kazali 20 szynszyli.

Grzegorz Michalik z Nowego 
Sącza został najlepszym hodowcą  
w tej kategorii, który zdobył wyróżnie-
nia za tytuły czempiona i wiceczem-
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piona w odmianie standard i po raz 
kolejny honorowy tytuł Najlepszy 
Hodowca Sądecczyzny.

G. Michalik zdobył również wy-
różnienie za Najlepszą Stawkę 
szynszyli St. i BV. Uzyskał średnią 
ocen 26,6 pkt. Jest to najlepszy wyniki 
omawianej wystawy.

II miejsce zajął Artur Domanus  
z Myślenic - 25,8 pkt., III miejsce Ewa 

Rutkowska z Dobrego (Mazowsze) - 
25,0 pkt.

Wśród hodowców debiutantem 
byli młodzi hodowcy z Ptaszkowej, 
Agnieszka i Henryk Janusz, którzy 
przedstawili do oceny punktowej  
3 szynszyle. Za debiut na wystawie 
otrzymali dyplom, pamiątkowy pu-
char i punktową ocenę szynszyli.

Organizator KZHS dla wyróżnio-
nych ufundował okazałe puchary, 
wszystkim uczestnikom wręczono dy-
plomy i oceny punktowe dla poszcze-
gólnych zwierząt. Trofea i dyplomy 
wręczali prezes KZHS Adam Borkow-
ski i dyrektor MODR Marek Kwiatkow-
ski, który zaprosił nas na Agropromo-
cję w następnym roku.

Marek Nowak

Cztery kategorie, a w każdej same 
rarytasy. Tak można krótko podsumo-
wać Finał Regionalny konkursu Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów. Spośród 22 tradycyjnych, 
regionalnych produktów jury wyłoni-
ło aż 14, które nagrodzono pierwszą 
równorzędną nagrodą. Jak podkreśla-
li główni organizatorzy (Polska Izba 
Produktu Regionalnego i Lokalnego) 
jak zwykle w tym regionie jury miało 
ogromny problem z wyborem zwy-
cięzców ze względu na bardzo wy-
soką jakość zgłoszonych produktów.  
W kategorii produkty pochodzenia 
zwierzęcego nagrodzono szynkę 
Dziadka z Zakładu Masarskiego Da-
riusza Kmak z Kamionki Wielkiej, kieł-
basę Małopolską z firmy Produkcja 
Wędlin Jakość i Tradycja Szczepana 
Gawora z Podstolic, kiełbasę wiejską 
z Przetwórstwa Mięsnego „Płatek” 
Janusza Zalarskiego z Nowej Wsi 
Szlacheckiej, śmietanę 18% wyprodu-
kowaną przez OSM Nowy Sącz, twa-
róg ekologiczny, półtłusty Łemkowyna  
z Zakładu Przetwórstwa Mleczar-
skiego Dominik z Dąbrowy k/Nowego 
Sącza oraz sadecki miód spadziowy  
z Gospodarstwa Pasiecznego Sądec-
ki Bartnik Anny i Janusza Kasztele-
wicz ze Stróż.

W kategorii produkty pocho-
dzenia roślinnego: ocet winny  
z dzikiej róży Anny Poznańskiej  
z Wyskitnej, Jaśkowy chleb żytni z piekarni Pyszotka  
z Lipinek, podpłomyki Marka i Doroty Piwowar z Męciny. 
Kolejna kategoria to napoje regionalne i tu kolejne rary-
tasy: sok jabłkowo–buraczany Marii Twardowskiej ze 

Produkty i potrawy na piątkę!

Świdnika, wino likierowe słodkie z Winnicy Chodorowa k/
Grybowa, nalewka z derenia Danuty Rybskiej z Nowego 
Sącza i litworówka Anity Bafia z Poronina. W kategorii – 
inne produkty regionalne nagrodzono Knysz - produkt po-
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chodzenia łemkowskiego, który zgłosili 
Danuta i Jan Dziubyna z Gładyszowa. 

Pozostałe produkty zasłużyły na 
wyróżnienie, a były to: pstrąg łosiań-
ski w warzywach z Gospodarstwa Ry-
backiego Barbary Łukaszyk i Romana 
Spólnik z Łosia, ser kozi wędzony Ję-
drzeja Jakubowskiego z Krzywej, kon-
fitura królewska z cukinii Jolanty No-
wak z Krzywej, oplacky Danuty i Jana 
Dziubyna z Gładyszowa, placek ze 
śliwkami Stowarzyszenia KGW Nasza 
Ziemia Zagorzyn k. Łącka, pokrzywa  
w soku jabłkowym Antoniego i Marci-
na Pawłowskich ze Żbikowic oraz wino 
ziołowe typu Wermut Sławomira Klim-
ka z Maszkowic. 

Ponadto komisja nominowała aż 
7 produktów nagrodzonych w roku 
zeszłym do głównej nagrody PERŁA 
2017. I tu – wiadomość z ostatniej 
chwili – Kapituła Krajowa przyznała 
ten zaszczytny tytuł aż 5 produktom 
z naszego regionu, a są to: Salce-
son - Zakład Masarski Dariusz Kmak  
z Kamionki Wielkiej, Kiełbasa wie-
przowo–cielęca – Przetwórstwo 
Mięsne „Płatek” Janusz Zalarski  
z Nowej Wsi Szlacheckiej, Bryndza 
Sądecka – OSM Nowy Sącz, Piernik 
Kasztelan Biecki – Polskie Piekarnie 
sp. z o.o. Iwona Rudek z Libuszy, 
Cydr z Chodorowej – Winnica Cho-
dorowa.

Nagrody PERŁA 2017 wraz z cer-
tyfikatem zostaną wręczone laureatom 
podczas Wielkiego Finału XVII edycji 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two - Smaki Regionów” 24 września 
2017 r., w trakcie targów Smaki Re-
gionów - Polagra Food w Poznaniu  
w pawilonie 11 (tzw. Iglica).

To nie koniec niespodzianek, po-
nieważ równolegle z konkursem na 
najlepszy produkt żywnościowy od-
bywał się konkurs w części gastro-
nomicznej, w której brało udział pięć 
ekip, konkurujących o miano najlep-
szej potrawy. 

I miejsce zdobyła ekipa: Restau-
racja Przy Młynie w Żmiącej prowa-
dzona przez rodzinę Nowaków za 
„Roladę z pstrąga żmiąckiego” oraz 
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Wielką atrakcją dla gości uczest-
niczących w otwarciu Agropromocji 
2017 była degustacja nagrodzonych 
w konkursie potraw regionalnych nie 
lada specjałów. Czego tu nie można 
było skosztować?. Wzrok przyciąga-
ły ciekawe wystroje stołów, a panie 
swoją szczerą gościnnością prześci-
gały się w zachwalaniu swoich rary-
tasów. Wokół rozchodził się zapach 
świeżo upieczonych chlebów, które 
na przekąskę podawano z masłem, 
smalcem, z ogórkiem kiszonym, czy 
świeżo marynowanym prawdziwkiem 
- przecież sezon na grzybobranie roz-
poczęty. Oprócz tych marynowanych 
pachniały wokół zupy grzybowe, sosy 
z borowików polewane po zrazikach, 
kuleczkach mięsnych, pierogach czy 
gołąbkach. Zapach ten mieszał się  
z zapachem grochówek, kwaśnic, bi-
gosów. Trudno było wybrać, których 
pierogów spróbować – czy tych z ka-
pustą, czy ruskich, czy też z bobem 

– przecież żołądek ma się jeden. Było 
w czym wybierać. Każde z sześciu kół 
gospodyń wiejskich wystawiło do kon-
kursu po kilka potraw. Każde też zo-
stało nagrodzone za jedną, najlepszą 
potrawę.

KGW Zborowice z powiatu tar-
nowskiego zostało nagrodzone za 
„rozkoszne roladki z kapustą od bab-
ki”, nie tylko za ciekawą nazwę po-
trawy, ale przede wszystkim za wy-
borny jej smak. Potrawy rozlokowane 

Konkurs potraw Regionalnych

pierogi z suską sechlońską z sosem 
na śliwowicy” – potrawa ta zosta-
ła również nagrodzona Perłą 2017.  
II miejsce zdobyła ekipa: Stowa-
rzyszenie KGW Nasza Ziemia Za-
gorzyn, której również przyznano 
PERŁĘ 2017 za „placki z blachy”.  
III miejsce przyznano ekipie z Go-
ścińca Banica Jolanty i Tomasza 
Nowaków z Krzywej, a Gospodar-
stwo Agroturystyczne Janiny i Józefa 
Zborowskich z Witowa (laureaci już 
2 Pereł z poprzednich lat) i Karczma 

Huculska w Regietowie, otrzymały 
wyróżnienie w tej kategorii.

W skład Komisji weszli: Izabella 
Byszewska – Przewodnicząca Kapi-
tuły Krajowej, Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego, Jan Zwo-
liński – Członek Kapituły Krajowej, 
PIPRiL, Zofia Skwarło – regionalista 
MCK SOKÓŁ z Nowego Sącz, Bene-
dykt Kafel – etnograf, MCK SOKÓŁ 
z Nowego Sącza oraz w części ga-
stronomicznej: Grażyna Kurpińska 
– pełnomocnik Zarządu PIPRiL, Te-

resa Sendecka, kierownik Szkole-
nia Praktycznego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa  
w Nawojowej, Iwona Ciećko – Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
Oddział w Krakowie.

Nagrody w konkursie fundował 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Karniowicach, a nagro-
dy dodatkowe – Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa Oddział w Kra-
kowie.

Lucyna Kmak
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na tym stole smakowały szczególnie  
w pięknej scenerii skomponowanej  
w jesiennym stylu. Skromny na pozór 
góralski stół pań z KGW Kluszkowce 
z powiatu nowotarskiego zachwycał 
nagodzoną kwaśnicą na żeberkach 
i typowymi dla góralszczyzny mo-
skolami z bryndzą. Pierogi z kapu-
stą wygrały z innymi przysmakami 
przygotowanymi przez KGW Ropa  
z powiatu gorlickiego. To one cie-
szyły się również największym uzna-
niem degustujących gości. Coś ma-
gicznego jest w pierogach, ponieważ 
kolejne KGW - Ptaszkowa z powiatu 
nowosądeckiego odebrało nagro-
dę za pierogi z bobem, po których 
można było ugasić pragnienie pysz-
nym napojem z kwiatu bzu czarnego,  
a dla smakoszy panie przygotowały 
również pierogi z kapustą, z serem  
i miętą i pierogi pieczone. Wspa-
niały aromat i smak zupy grzybowej  
z ziemniakami pomógł wybrać naj-
lepszą potrawę przygotowaną przez 
KGW Siołkowa, również z powiatu 
nowosądeckiego. Na tym stole królo-
wało zresztą wiele potraw z grzybów, 
były między innymi zrazy w sosie 
śmietanowo-grzybowym i prawdziw-
ki marynowane. 

KGW Męcina z powiatu limanow-
skiego nagrodzone zostało za prostą, 
ale jakże smaczną grochówkę wiej-
ską, a nie mniej smakował przygoto-
wany przez panie kapuśniak męciń-
ski. Wszystkie Koła zadbały również 
o łasuchów. Ciasta, ciasteczka, bułki 
i buchty. 

Do wyboru, do koloru. Kto spróbował ten pozostawi ten smak na długo w pamięci.
Wszystkie Koła otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach oraz Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Krakowie.

Lucyna Kmak
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Małopol sc y  roln ic y  pot rzebują 
pańs t wowego  doradz t wa

Od kilku miesięcy trwają prace nad 
„Strategią zrównoważonego rozwo-
ju wsi, rolnictwa i rybactwa”. Jest to 
dokument, który ma wspierać roz-
wój polskiego rolnictwa i obszarów 
wiejskich. W jaki sposób?

„Strategia zrównoważonego rozwoju 
wsi, rolnictwa i rybactwa” jest ważną 
strategią sektorową i wymaga nowego 
opracowania, głównie ze względu na 
przyjętą do realizacji, a także zakłada-
jącą nowy model rozwoju kraju „Stra-
tegię na rzecz odpowiedzialnego roz-
woju”. Wymieniona średniookresowa 
strategia będzie determinować rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich, ale też 
będzie miała swój program operacyjny 
pod nazwą: „Pakt dla obszarów wiej-
skich”, zawierający konkretne projek-
ty dla wsi i rolnictwa, uwzględniające 
specyfikę każdego regionu kraju. Bę-
dzie też wskazaniem dla samorządów  
w danym województwie, jak kształto-
wać rozwój regionu pod kątem dalsze-
go rozwoju wsi i rolnictwa. Tak więc jest 
istotna z punktu widzenia planowania 
strategicznego i weryfikacji tego, co 
do tej pory zostało zrealizowane. Czas 
upływa, sytuacja polskiego rolnictwa 
zmieniła się i to też jest podstawą do 
planowania przyszłości polskiego rol-
nictwa i rozwoju obszarów wiejskich 
na i po roku 2020. 

Jaka jest w tym zadaniu rola Ośrod-
ków Doradztwa Rolniczego?

Ośrodki włączyły się w tworzenie tej 
strategii i odgrywają w tym procesie 
kluczową merytoryczną rolę. Istotny 
wpływ na zmiany w strategii rolnej będą 
miały wojewódzkie zespoły, powoła-

Rozmowa z Ryszardem Zarudzkim, Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ne przez wojewodę przy współpracy  
z ośrodkami doradztwa rolniczego. 
Zadaniem zespołu jest opracowanie 
programu rozwoju obszarów wiejskich. 
Konsultacje prowadzą wojewodowie, 
którzy - wraz z ośrodkami, w uspo-
łecznieniu z służbami rolnymi, organi-
zacjami społecznymi i przedstawicie-
lami aktywnych środowisk rolniczych 
- mają za zadanie przygotować dobrą 
diagnozę, co w danym regionie kraju 
jest kluczowe dla rozwoju. I tak, np.  
w województwie zachodniopomorskim 
nie są to małe gospodarstwa, ale już  
w Małopolsce, gdzie jesteśmy kluczem 
rozwoju, są właśnie mniejsze gospo-
darstwa rolne. Diagnozę trzeba solid-
nie zaktualizować, a celem konsulta-
cji, które prowadzone są w ośrodkach 
doradztwa rolniczego, jest udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, w jakim kie-

runku powinien pójść dalszy rozwój, 
na jakich pomysłach i założeniach 
wypracowanych w regionach i „oddol-
nie” należy go oprzeć, uwzględniając  
w tym wszystkim perspektywę rolni-
ków i mieszkańców wsi, a nie rządzą-
cych.

Rząd prowadzi działania naprawcze 
w sektorze administracji publicznej, 
1 września rozpoczął działalność 
KOWR. Jakie będzie miał zadania?

Aktualny rząd zobowiązał się do ogra-
niczenia administracji i uczynienia 
jej bardziej przyjazną dla potencjal-
nych beneficjentów. Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest 
więc próbą uporządkowania admini-
stracji rządowej i stanowi filar „Paktu 
dla obszarów wiejskich” w zakresie 
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sprawnej i przyjaznej administracji. 
KOWR powstał z połączenia Agencji 
Nieruchomości Rolnych oraz Agencji 
Rynku Rolnego. Nowa instytucja prze-
jęła wszystkie zadania realizowane 
dotychczas przez ANR oraz część za-
dań będących wcześniej w gestii ARR. 
Mamy więc w kraju system dwóch 
agencji rolnych. Pierwsza − agencja 
płatnicza, która będzie realizowała 
zadania Wspólnej Polityki Rolnej, jest 
to Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Druga instytucja, czyli 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
którego działalność będzie polegała 
na wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich oraz podejmowaniu interwencji 
ze środków krajowych. KOWR funk-
cjonuje od pierwszego września i waż-
nym jest, żeby zapewnić płynność ob-
sługi rolników. Jestem przekonany, że 
rolnicy mogą liczyć na wsparcie dorad-
ców z ośrodków doradztwa rolniczego, 
którzy powiadomią ich o działalności  
i zadaniach nowej, ważnej instytucji. 

W planach Ministerstwa Rolnictwa 
jest  także łączenie instytucji kon-
trolujących bezpieczeństwo żywno-
ści. Jakie znaczenie ma to dla rolni-
ków?

W tej chwili kwestią bezpieczeństwa 
żywności zajmuje się kilka różnych 
instytucji. Ich działania, w tym podej-
mowane przez nie kontrole, często się 
powielają. Zdajemy sobie sprawę, że 
jest to uciążliwe dla rolników i może 
zniechęcać do aktywności. Dlatego 
postanowiliśmy to zmienić. Od 1 sty-
czeń 2018 roku nad bezpieczeństwem 
żywności ma czuwać jedna inspekcja. 
Będzie to Państwowa Inspekcja Bez-
pieczeństwa Żywności. Przejmie ona 
kompetencje sześciu funkcjonujących 
obecnie organów urzędowej kontro-
li żywności. Są to: Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych, Państwowa Inspekcja Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja 
Weterynaryjna, Państwowa Inspek-
cja Sanitarna, Inspekcja Handlowa 
oraz Inspekcja Ochrony Środowiska. 

Na czele nowej Inspekcji będzie stał 
Główny Inspektor Bezpieczeństwa 
Żywności. Głównym celem tych zmian 
jest stworzenie jednolitego, zintegro-
wanego systemu kontroli bezpieczeń-
stwa i jakości żywności działającego 
na wszystkich etapach produkcji żyw-
ności. Finalnie, zmniejszy się liczba 
instytucji, które będą kontrolować rol-
ników. Konsolidacja służb odpowie-
dzialnych za kontrolę żywności jest 
także wyraźną tendencją wśród innych 
państw Unii Europejskiej. 

Jak w kontekście tych zmian oraz 
sytuacji niedostatecznego poziomu 
finansowania ośrodków widzi Pan 
zadania i funkcjonowanie państwo-
wego doradztwa rolniczego? 

Chciałbym uspokoić wszystkich do-
radców, że nie ma aktualnie planów 
włączenia państwowego doradztwa 
do KOWR-u. Ośrodki doradztwa rol-
niczego zaledwie od roku znajdują się  
w gestii Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Analizujemy sytuację i widzi-
my potrzebę działań zmierzających do 
wzmocnienia ośrodków i ustabilizowa-
nia ich sytuacji finansowej. Wiemy, że 
obecna sytuacja nie satysfakcjonuje 
doradców i dlatego próbujemy to zmie-
niać. W ciągu ostatnich 8 lat nastąpi-
ła degradacja doradztwa, duża część 
pracowników odeszła do prywatnych 
firm doradczych. Musimy więc zrobić 
wszystko, aby tę doświadczoną i profe-
sjonalną kadrę zatrzymać. Jako jeden 
z nielicznych krajów w Europie Polska 
ma państwowe doradztwo, a doradcy 
rolnośrodowiskowi to wartość, wręcz 
perełka na europejską skalę. Według 
mnie, funkcjonowanie państwowego 
doradztwa ma swoje mocne uzasad-
nienie w procesie dalszego rozwoju 
rolnictwa, a jego rola jest niekwestio-
nowana. Widać to szczególnie tutaj  
w Małopolsce, gdzie teren działania 
jest specyficzny, a rolnictwo moc-
no rozdrobnione. Małopolscy rolnicy, 
działający w trudnych, niesprzyjają-
cych warunkach potrzebują wsparcia 
ze strony nowoczesnego i profesjonal-

nego doradztwa, zwłaszcza w kwestii 
ubiegania się o unijne dotacje. Cały 
czas uruchomiane są nabory na ko-
lejne działania PROW, doradcom więc 
pracy nie ubywa, wręcz przeciwnie. 

Czy ministerstwo rolnictwa widzi 
w przyszłości potrzebę szerszego 
niż dotychczas wspierania małych 
gospodarstw rolnych, w związku  
z tym, iż działania przewidziane na 
ten cel w aktualnym PROW nie do 
końca spełniły oczekiwania rolni-
ków?

Widzę nie tylko potrzebę, ale wręcz 
konieczność szerszego finansowania 
rolnictwa, w tym wspierania małych 
gospodarstw rolnych. W tym roku, 
zgodnie z harmonogramem urucho-
miamy nabory lub konkursy na 26 ty-
pów operacji, poddziałań lub działań 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (PROW 2014 – 2020). 
Niektóre z nich będą realizowane po 
raz pierwszy. Po tych pierwszych na-
borach będziemy pilnie analizować, 
czy jest w przyszłym roku potrzeba 
dokonania zmian w obowiązujących 
procedurach. Wiemy już, że w Mało-
polsce działanie skierowane na re-
strukturyzację małych gospodarstw 
rolnych nie do końca się sprawdziło. 
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że jest to pierwszy nabór, wyma-
gający uruchomienia nowych rozpo-
rządzeń i procedur. W jakimś zakresie 
jesteśmy więc skazani na trudności  
i zdajemy sobie sprawę, że nie wszyst-
ko od razu dobrze zafunkcjonuje. 
Dlatego, planuję utworzyć z udziałem 
przedstawicieli ośrodków doradztwa 
rolniczego wewnętrzny zespół, który 
zaproponuje, co należy zmienić w już 
obowiązujących rozporządzeniach, 
procedurach i wzorach wniosków. 
Doświadczenia doradców rolnych są 
w tej materii bezcenne i dlatego bę-
dziemy je analizować. Nie wykluczam 
zmian w PROW. Zamierzamy wspie-
rać przede wszystkim krótkie łańcuchy 
żywnościowe, tak, aby skrócić drogę 
produktów rolnych od pola do stołu, 
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stworzyć warunki, które będą elimino-
wały pośredników i wzmocnią rolnika. 
Zresztą Małopolska, gdzie potrzeba 
wspierania małych gospodarstw jest 
szczególnie widoczna jest dla mnie 
swoistym poligonem doświadczalnym. 
Obserwuję w tym województwie wiele 
cennych inicjatyw i aktywności, takich 
jak chociażby działalność Fundacji 
Partnerstwo Dla Środowiska. Wierzę, 
że pod koniec 2018 roku będziemy mo-
gli zaproponować rolnikom w tej kwe-
stii realne i odczuwalne wsparcie. 

Do czerwca, dzięki prowadzonym 
przez rząd działaniom naprawczym, 
w tym szczególnie uszczelnieniu 
VAT-u, do budżetu wpłynęło 18,5 mi-
liarda złotych więcej w porównaniu 
z tym samym okresem w ubiegłym 
roku. W jaki sposób przełoży się to 
na finansowanie celów i programów 
społecznych, z których będą mogli 
korzystać rolnicy i mieszkańcy wsi?

Te dodatkowe środki przede wszyst-
kim stabilizują program 500 plus, 
który dla mieszkańców wsi ma rów-
nież duże znaczenie. A stabilizacja 
podnosi wiarygodność prowadzonych 
przez rząd działań prospołecznych, 
dających mieszkańcom wsi większe 
poczucie bezpieczeństwa, pewność, 
że można np. myśleć o powiększeniu 
rodziny. Myślimy także o wykorzysta-
niu tych środków na dofinasowanie 
programów prozdrowotnych, bowiem 
w tym względzie jest jeszcze na wsi 
dużo do zrobienia. Wpływy do budżetu 
warunkują ponadto możliwość realiza-
cji wielu programów krajowych, w któ-
rych uczestniczą także inne resorty. 
Pamiętajmy, że nie tylko ministerstwo 
rolnictwa jest odpowiedzialne za roz-
wój wsi, ale cały rząd. Dzięki dodatko-
wym środkom możemy też zwiększyć 
dofinansowanie dotacji unijnych, np. 
dodać nowe działania, które przecież 
wymagają dotacji z budżetu państwa.

Zjawisko tabloidyzacji mediów, wy-
raźnie malejące zainteresowanie 
tematyką rolniczą ze strony prasy 

regionalnej i ogólnoinformacyjnej 
powoduje, że coraz trudniej „prze-
bić się” w mediach z pogłębioną 
i obiektywną informacją na temat 
tego, co dzieje się w rolnictwie. 
Negatywnie odbija się to również 
na komunikacji i budowaniu relacji 
pomiędzy miastem a wsią. Czy Pan 
Minister dostrzega ten problem i wi-
dzi potrzebę podejmowania działań 
zmierzających do poprawy tej sytu-
acji?

Komunikacja z rolnikami - czy mówiąc 
szerzej - mieszkańcami  obszarów 
wiejskich prowadzona jest systema-
tycznie i wieloma kanałami. Wykorzy-
stujemy w tym celu nowoczesne, zróż-
nicowane narzędzia i źródła informacji. 
I sądzę, że potrzeby rolników w tym 
względzie są dość dobrze zaspoko-
jone. Niemałą rolę w tym procesie 
odgrywają także ośrodki doradztwa 
rolniczego. Doradcy, działając w te-
renie stale dostarczają rolnikom za-
równo rzetelną wiedzę merytoryczną, 
jak i aktualne informacje branżowe. 
Ponadto ośrodki wydają swoje biule-
tyny, które adresowane są głównie do 
rolników. Doceniamy ich znaczenie, 
dlatego zamierzamy w najbliższym 
czasie w gronie dyrektorów ośrodków 
rozmawiać na temat dalszej profe-
sjonalizacji tych czasopism. Widzimy 
potrzebę ich finansowego wspierania 
i rozwijania na poziomie redakcyjnym 
i wydawniczym, jak również wprowa-

dzania nowoczesnych form dystrybu-
cji, tak żeby zyskiwały coraz więcej 
czytelników. Mamy pewne pomysły jak 
rozwijać te czasopisma, wykorzystu-
jąc chociażby fundusze unijne. Innym 
ważnym problemem jest stałe kreowa-
nie strategii public relations, których 
celem byłaby skuteczna komunikacja 
pomiędzy rolnikami a mieszkańcami 
miast, czy ogólnie tą częścią spo-
łeczeństwa, która nie jest związana  
z rolnictwem. Dzisiaj stoimy na dwóch 
przeciwstawnych biegunach. Miasto 
często pyta: czego ta wieś jeszcze 
oczekuje? Rolnicy przecież mają nie-
małe dotacje i jako grupa społeczna 
w największym stopniu skorzystali  
z wejścia Polski do Unii Europejskiej.  
Z drugiej strony są rolnicy, którzy 
ciężko pracując, walczą o zwiększe-
nie konkurencyjności i dochodowości 
swoich gospodarstw, a czasem nawet  
i o to, by związać koniec z końcem.  
W tej sferze jak widać jest więc dużo 
do zrobienia. Musimy promować wize-
runek nowoczesnego i profesjonalne-
go rolnika, a jednocześnie budować 
dobre relacje między miastem a wsią. 
Potrzebne są kampanie promocyjne, 
które będą pokazywały nie tylko wa-
lory wsi, ale również jej postęp, inno-
wacyjność oraz znaczenie, jakie dla 
mieszkańców miast, ich zdrowia i roz-
woju ma dobrej jakości żywność pro-
dukowana przez polskich rolników.

Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Serwaczak

Ryszard Zarudzki, (czwarty od lewej) Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 podczas Agropromocji 2017 w Nawojowej
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Podobnie jak w latach poprzed-
nich w roku 2017 przeprowadzony 
został 10-ty, jubileuszowy Konkurs 
na Najlepsze Gospodarstwo Ekolo-
giczne w Małopolsce. Jest on orga-
nizowany co roku, według jednolitych 
zasad w całym kraju przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Centrum Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Brwinowie, Odział w Ra-
domiu. Konkurs odbywa się w dwóch 
etapach: Pierwszy etap na poziomie 
województw, a drugi etap na pozio-
mie ogólnopolskim, do którego przy-
stępują zwycięzcy konkursu z etapu 
wojewódzkiego. Celem corocznego 
organizowania konkursu na najlep-
sze gospodarstwo ekologiczne jest 
upowszechnienie praktyk rolniczych 
w zakresie rolnictwa ekologicznego, 
rozbudzenie zainteresowania rolników 
gospodarowaniem w sposób zgodny 
z wymogami rolnictwa ekologicznego 
oraz zachęta do ich prowadzenia. Nie-
zwykle ważnym celem jest promocja 

gospodarstw ekologicznych i ich ofer-
ty towarowej, popularyzacja w społe-
czeństwie zdrowej żywności pocho-
dzącej z rodzimych gospodarstw oraz 
krzewienia nawyków zaopatrywania 
się w nią na rynkach lokalnych. Nie 
bez znaczenia jest także podnosze-
nie świadomości społecznej na temat 
roli, jaką spełnia rolnictwo ekologiczne  
w zakresie zachowania różnorodności 
biologicznej. 

Ogłoszenie i upowszechnienie in-
formacji o konkursie oraz zgłaszanie 
gospodarstw, które do współzawod-
nictwa przystąpiły w województwie 
małopolskim, odbywało się za po-
średnictwem Powiatowych Zespołów 
Doradztwa Rolniczego. Do rywalizacji 
mogły być zgłoszone gospodarstwa 
ekologiczne, które zgodnie z wymo-
gami regulaminu Konkursu na Najlep-
sze Gospodarstwo Ekologiczne, speł-
niały kryteria określone jako „pakiet 
podstawowy” i otrzymały minimum 30 
punktów. 

Ocena zgłoszonych gospodarstw 
została dokonana przez Komisję 
konkursową, powołaną na podsta-
wie zarządzenia Dyrektora MODR  
w Karniowicach z dnia 27.06 2017 r. 
[Nr 9/2017]. 

Do konkursu przystąpiło 10 gospo-
darstw. Były one oceniane w dwóch 
kategoriach: 

 ⇒ kategoria „ekologia-środowisko”,
 ⇒ kategoria „ekologiczne gospo-

darstwo towarowe”.

Po sprawdzeniu czy zgłoszone 
gospodarstwa spełniają wymogi for-
malne, pozwalające na uczestniczenie 
w konkursie, komisja dokonała oceny 
merytorycznej gospodarstw poprzez 
lustrację w terenie i po analizie wyłoni-
ła zwycięzców w obydwu kategoriach. 
Trzy gospodarstwa w każdej kategorii 
otrzymały miejsca od I do III w zależ-
ności od uzyskanej liczby punktów,  
a dwa gospodarstwa otrzymały wyróż-
nienia.

NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE

Podsumowanie konkursu na

na szczeblu wojewódzkim w roku 2017
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W kategorii „ekologia-środowisko” 
za najlepsze uznano gospodarstwo 
Pana Jana Nawieśniaka (fot.) z Masz-

kowa w gminie Iwanowice, w powiecie 
krakowskim, drugie miejsce zajęło go-
spodarstwo Państwa Anny i Mariana 
Mruk z Moszczenicy w gminie o tej 
samej nazwie z powiatu gorlickiego,  
a trzecie gospodarstwo Pana Ryszarda 
Kusiaka z Brzezówki w gminie Szczu-
cin. Natomiast wyróżnienia przyznano 
dla gospodarstwa Pana Mariana Piku-
la z Radgoszczy w gminie Radgoszcz, 
w powiecie dąbrowskim oraz gospo-
darstwo Pana Piotra Kozubskiego 
z Muszynki w gminie Krynica-Zdrój  
w powiecie sądeckim.

W kategorii „ekologiczne gospo-
darstwo towarowe” najlepszymi go-
spodarstwami zostały kolejno: gospo-
darstwo Pana Andrzeja Przybycienia 

(fot.) z Niezwojowic w gminie Pałeczni-
ca w powiecie proszowickim, gospodar-
stwo Pana Bolesława Bobaka z Zębu 
w gminie Poronin w powiecie Tatrzań-
skim i gospodarstwo Pani Anny Bro-
żek-Niemczura z Luszowic w gminie 
Radgoszcz w powiecie dąbrowskim. 
Również w tej kategorii wyróżnione 

zostały dwa gospodarstwa: gospodar-
stwo Pana Jana Pupczyka z Regie-
towa w gminie Uście Gorlickie w po-
wiecie gorlickim i gospodarstwo Pana 
Stanisława Piwowarczyka z Sąspowa  
w gminie Jerzmanowice-Przeginia  
w powiecie krakowskim.

Ogłoszenie wyników konkursu na 
etapie wojewódzkim i wręczenie nagród 
jego laureatom i uczestnikom nastąpiło 
podczas tegorocznej wystawy „Agro-
promocja 2017”, jaka miała miejsce  
w dniach 9-10 września w Nawojowej. 

Gospodarstwa, które w wymienio-
nych kategoriach zdobyły pierwsze 
miejsca w konkursie na etapie woje-
wódzkim, zostały zgłoszone do etapu 
krajowego, gdzie będą reprezentować 
województwo małopolskie. Nominacje 
do konkursu na Najlepsze Gospodar-
stwo Ekologiczne rangi ogólnopolskiej, 
wręczył Laureatom Dyrektor MODR Pan 
Marek Kwiatkowski. Rozstrzygnięcie 
konkursu na etapie krajowym odbędzie 
się podczas X Międzynarodowych Tar-
gów Żywności Ekologicznej i Naturalnej 
NATURA FOOD w Łodzi, w dniach od 
13 do 15 października bieżącego roku. 

Krótka informacja o gospodarstwach 
zgłoszonych do konkursu krajowego 

Gospodarstwo Pana Jana Nawie-
śniaka z Maszkowa jest wielokierun-
kowym gospodarstwem ekologicznym 
prowadzącym chów bydła mlecznego 
drobiu, owoców i warzyw. Produkcja 
roślinna i zwierzęca jest bardzo dobrze 
zbilansowana pod względem uzupełni-
nia składników pokarmowych w glebie. 
Ponadto duże znaczenie przykłada do 
ochrony gleby poprzez właściwy pło-
dozmian, utrzymanie okrywy roślin-
nej i stosowanie preparatów opartych  
o pożyteczne mikroorganizmy, a tak-
że stosowanie kompostów. Dużą wagę 
przykłada się w gospodarstwie do 
utrzymania równowagi ekologicznej 
w środowisku przyrodniczym, miedzy 
innymi przez stworzenie korzystnych 
warunków dla rozwoju owadów zapyla-
jących oraz fitosanitarnego odziaływa-
nia różnych gatunków roślin na siebie, 
z wykorzystaniem szerokiej wiedzy na 
temat właściwości allelopatycznych 
roślin. Produkty z gospodarstwa są 

zbywane głównie w sprzedaży bezpo-
średniej. Rolnik ma już pokaźną grupę 
stałych klientów, zaopatrujących się 
bezpośrednio w gospodarstwie. 

Gospodarstwo Pana Andrzeja 
Przybycienia z Niezwojowic jest na-
stawione na produkcję warzywniczą. 
Uprawia się w nim wiele gatunków wa-
rzyw. Ponadto gospodarstwo szczyci 
się certyfikatem ekologicznym Global 
G.A.P., który jest międzynarodowym 
systemem zapewnienia bezpieczeń-
stwa żywności dla pierwotnej produkcji 
rolnej. Gospodarstwo jest dobrze wypo-
sażone w park maszynowy do uprawy 
warzyw, oraz w sortownię, przechowal-
nię i chłodnię. Warzywa są pakowane 
do sprzedaży dla dużych sieci handlo-
wych bezpośrednio w gospodarstwie 
w specjalnie do tego celu przygotowa-
nym pomieszczeniu zapewniającym 
najwyższe standardy bezpieczeństwa. 
Produkty pochodzące z gospodarstwa 
są sprzedawane między innymi w sieci, 
„MAKRO” oraz sieci „NATU”.

Wszyscy Laureaci konkursu zo-
stali uhonorowani cennymi nagrodami 
rzeczowymi i dyplomami, a zwycięzcy  
w każdej kategorii otrzymali także dy-
plom nominacji do konkursu krajowego. 

W tegorocznym gronie sponsorów 
nagród dla zwycięzców konkursu zna-
lazły się następujące Instytucje oraz 
Firmy: Małopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego z siedzibą w Karniowi-
cach, Jednostka certyfikująca COBICO 
z siedzibą w Przebieczanach, Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
(KOWR) - Oddział Regionalny z siedzi-
bą w Krakowie, Producent aminokwa-
sowych stymulatorów wzrostu AGRO-
-SORB® – Biopharmacoteh Sp. z o.o. 
z siedzibą w Częstochowie, Producent 
biologicznych środków ochrony roślin 
BIOCONT Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie. 

W imieniu nagrodzonych głos zabrał 
Pan Jan Nawieśniak dziękując organi-
zatorom i sponsorom za przygotowa-
nie tegorocznej, jubileuszowej edycji 
konkursu na etapie wojewódzkim oraz 
za dobrą współpracę Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kar-
niowicach z rolnikami.

 Jacek Kostuch
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Centra Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

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

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

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

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

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

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

egzystencji.

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

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

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

BEZPŁATNA REHABILITACJA LECZNICZA W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW  
KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO!
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Plan nawozowy sporządza się  
w celu ustalenia optymalnej dawki na-
wozów. Roślina powinna otrzymać tak 
dużo składników ile potrzebuje do wy-
tworzenia wysokiego plonu (realnego 
na danym polu), ale jednocześnie tak 
mało, aby nie ponieść niepotrzebnych 
kosztów. Składniki nawozowe prze-
wyższające zapotrzebowanie danej 
rośliny nie zostaną przez nią pobra-
ne i zostaną utracone. Należy jednak 
pamiętać, że nie ma „złotego środka”, 
bo nawet idealnie opracowana dawka 
nawozów przy konfrontacji z pogodą 
może wymagać korekty. Zbyt dużo 
deszczu może uruchomić dodatkowe 
składniki pokarmowe znajdujące się  
w glebie, zaś susza ograniczyć wy-
korzystanie zaaplikowanej przez nas 
dawki nawozów.

Sporządzenie i stosowanie planu 
nawozowego zaleca się każdemu rol-
nikowi, który chce racjonalnie nawo-
zić swoje pola. Jednak część gospo-
darstw jest zobligowana do posiadania 
planu nawozowego. Wymóg ten doty-
czy rolników:

 — realizujących pakiet „Rolnictwo 
zrównoważone” w programie rol-
nośrodowiskowym,

 — posiadających gospodarstwa poło-
żone na OSN, o powierzchni prze-
kraczającej 100 ha UR,

 — prowadzących chów lub hodowlę 
drobiu powyżej 40 tys. stanowisk 
lub chów lub hodowlę świń po-
wyżej 2 tys. stanowisk (dla świń  

o wadze ponad 30 kg) lub 750 sta-
nowisk dla macior,

 — nabywających nawóz naturalny od 
ww. gospodarstw.
Obowiązek opracowania i stoso-

wania się do planu nawozowego przez 
gospodarstwa z dużą ilością zwierząt 
wprowadzony został w celu zapobiega-
nia przenawożenia pól nawozami natu-
ralnymi. Według zasad dobrej praktyki 
rolniczej nie dopuszcza się stosowania 
dawek nawozów naturalnych przekra-
czających 170 kg N/ha. Odpowiada 
to obsadzie zwierząt 2 DJP/ha (max. 
dawka obornika nie powinna być wyż-
sza niż 30 t/ha, gnojowicy nie więcej 
niż 37 m3/ha, a gnojówki max. 60 m3/
ha). Dawki nawozów mineralnych 
mogą być wyższe niż 170 kg N/ha, ale 
w przypadku upraw intensywnych na 
glebach ciężkich i organicznych.

W przypadku gospodarstw posia-
dających dużą obsadę zwierząt plan 
nawozowy musi zostać pozytywnie 
zaopiniowany przez Okręgową Sta-
cję Chemiczno-Rolniczą, a jego kopia 
wraz z opinią przesłana do wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta oraz do 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Brak planu nawozowego 
lub nie stosowanie się do jego zale-
ceń może skutkować decyzją WIOŚ 
nakazującą zaprzestanie produkcji 
zwierzęcej w gospodarstwie. W przy-
padku gospodarstw realizujących pa-
kiet „Rolnictwo zrównoważone” w pro-
gramie rolnośrodowiskowym kontroli 

prawidłowego wykonania planu, jego 
realizacji i prowadzenia rejestru doko-
nuje ARiMR, a sankcje za nieprawi-
dłowości mogą skutkować cofnięciem 
dopłat nawet od początku realizacji 
5-letniego zobowiązania. Plany nawo-
zowe oraz rejestry muszą być prze-
chowywane do kontroli przez min. 5 lat 
(dotyczy gospodarstw zobligowanych 
do posiadania ww. dokumentów).

W celu opracowania planu nawo-
żenia niezbędne jest wykonanie ana-
lizy gleb z użytków rolnych w gospo-
darstwie. Badania można wykonać  
w laboratorium Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej (Kraków, ul.  
Kołowa 3; krakow@schr.gov.pl), gdzie 
na podstawie pobranych próbek glebo-
wych dokonują analizy gleby określa-
jąc jej odczyn oraz zawartość fosforu, 
potasu i magnezu. Pobieranie prób gle-
bowych najlepiej wykonać jesienią tuż 
po zbiorach roślin, a przed wysiewem 
nawozów, lub wczesną wiosną przed 
ruszeniem wegetacji i nawożeniem. 
Jedna próbka powinna być pobrana  
z pola nie większego niż 4 ha, jeżeli jest 
ono w miarę jednolite. Jeśli np. część 
pola byłaby płaska, a druga znajdo-
wała się na stoku to należy pobrać 
dwie próbki dla każdej części osobną, 
gdyż będą się one różniły zawartością 
składników nawozowych. Pobrania 
próbek może dokonać sam rolnik. Na-
leży zebrać glebę z warstwy ornej z kil-
ku miejsc z każdej części pola (np. do 
wiadra) wymieszać pobraną próbkę, 

Plan 
nawozowy

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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następnie zapakować jej część ok. 0,5 
kg i dostarczyć do Stacji Chemiczno-
-Rolniczej. Wyniki badań zasobności 
gleby w podstawowe makroelementy 
ważne są 4 lata, natomiast jeśli ktoś 
zleca badanie zawartości azotu mine-
ralnego musi to powtarzać co roku.

Plan nawozowy może opracować 
każdy, kto posiada odpowiednie kwa-
lifikacje (rolnik, doradca rolny, specja-
lista OSCh-R), a służą do tego progra-
my komputerowe np. Plano RS, Naw 
Sald. W celu opracowania poprawne-
go planu nawozowego należy wprowa-
dzić następujące informacje:

 — wykaz działek rolnych w gospodar-
stwie (zgodnie z tym co podajemy 
we wniosku o dopłaty bezpośred-
nie) oraz ich powierzchnię,

 — kategorię agronomiczną gleby, 
odczyn (pH), zasobność w: fosfor, 
potas i magnez,

 — plon główny z ubiegłego roku oraz 
informację czy był stosowany na-
wóz naturalny i czy były zasiane 
międzyplony.

Następnie przechodzimy do tego 
co planujemy wykonać w tym roku:

 — określamy wysokość nawożenia 
naturalnego (jeżeli takowe planu-
jemy) pamiętając, aby nie prze-
kroczyć dawki 170 kg N/ha,

 — określamy wysokość plonu głów-
nego danej rośliny, jaką planujemy 
osiągnąć w tym roku (opierając się 
na doświadczeniu, czy informacji  
z literatury lub Internetu).

Bardzo ważną informacją w pla-
nie jest bilans azotu. Nie powinien 
on być większy niż 30 kg N/ha (jest 
to ilość azotu w czystym składniku, 
która nie będzie mogła być pobra-
na przez rośliny). Nie powinniśmy 
przenawozić azotem naszych pól, 
gdyż ponosimy niepotrzebne kosz-
ty, a nie wykorzystany azot spływa 
z warstwy ornej w głąb gleby zanie-
czyszczając wody podziemne lub do 
rzek, powodując zakwit glonów. Po 
poprawnym wprowadzeniu powyż-
szych danych możemy spodziewać 

się dobrze sporządzonego planu na-
wozowego. Plan nawozowy określa 
dawki poszczególnych składników 
nawozowych pod rośliny. Należy 
je przeliczyć później na nawozy. 
Wszystkie składniki mogą być wy-
siewane jednorazowo za wyjątkiem 
azotu. Jego dawkę należy podzielić 
na części np. przedsiewnie i w trak-
cie wegetacji. 

Poprawnie sporządzony i reali-
zowany plan nawozowy pozwoli nam 
na uniknięcie błędów w nawożeniu, 
a w perspektywie czasu zauważyć, 
że nasze plony rosną nie powodując 
wzrostu kosztów nawożenia. Poza 
tym wiedza o potrzebnej ilości na-
wozów pozwoli nam zaplanować ich 
zakup wcześniej w okresie z obni-
żonymi cenami. Jest to szczególnie 
ważne w gospodarstwach szczegó-
łowo planujących budżet wydatków. 

 Marta Legut
źródło:(materiały szkoleniowe 

CDR Radom, Internet)

Nadchodzi pora siewu zbóż ozi-
mych. Rolnik kupując materiał siew-
ny nigdy nie ma 100% pewności, że 
jest on wolny od chorobotwórczych 
patogenów. Zaprawianie materiału 
siewnego jest koniecznym elementem 
poprawnej agrotechniki zbóż. Zapra-
wianie jest to pierwszy chemiczny za-
bieg, który zabezpiecza wschodzącą 
roślinę przed porażeniem przez liczne 
grzyby chorobotwórcze. Poważne za-
grożenie stanowią grzyby znajdujące 
się w glebie, do której trafia ziarniak 
oraz grzyby ulokowane na ziarnie  
i w jego wnętrzu. Niebezpiecz-
ne grzyby nie są widoczne gołym 
okiem. Oglądający materiał siewny 

nie ma możliwości wizualnego oce-
nienia zdrowotności ziarna. Z kolei 
stara metoda „na węch” może być 
pomocna przy wysokim zainfeko-
waniu ziarna grzybem. Charaktery-
styczny zapach stęchlizny wyczu-
walny jest przy dużej ilości teliospor 
na ziarnie. Zabieg zaprawiania wy-
maga starannego przeprowadzenia 
z użyciem zaprawy fungicydowej  
o szerokim spectrum zwalczanych 
grzybów chorobotwórczych. Ich wy-
stąpienie w uprawie na ogół powodu-
je straty mające znaczenie gospodar-
cze. Prowadzi do znacznej redukcji 
jakościowej i ilościowej naszego plo-
nu. Zaprawianie to często jedyny spo-

sób zwalczania chorób przenoszo-
nych przez nasiona.
Do podstawowych chorób roślin zbo-
żowych zwalczanych przez zaprawia-
nie ziarna należą:
Pleśń śniegowa - poraża  
wszystkie oziminy

Choroba wywoływana przez pato-
gena Microdochium nivale. Pierwsze 
objawy uszkodzenia mogą być wi-
doczne już jesienią. Porażone liści są 
początkowo chlorotyczne, z czasem 
częściowo, bądź całkowicie zamiera-
ją. Występują siewki skręcone w kor-
kociąg. Na ich powierzchni widoczny 
jest różowo biały obfity nalot. Po zimie 
obserwujemy luki w łanie. W latach, 
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gdy pokrywa śnieżna długo się utrzy-
muje często konieczny jest ponowy 
siew. Występowaniu choroby sprzyja: 
uprawa zbóż po sobie, długie zalega-
nie pokrywy śnieżnej, zbyt gęsty siew, 
uprawa na słabych stanowiskach. 
Głównym źródłem występowania pato-
genu jest jednak zainfekowane ziarno, 
które może porażać nieograniczoną 
ilość zdrowego ziarna. Niezbędne jest 
zaprawiane materiału siewnego z wy-
korzystaniem odpowiedniej substancji 
czynnej.

Zgorzel siewek - poraża  
wszystkie oziminy

Sprawcą choroby jest jeden lub 
klika grzybów (Pythium spp., Aphano-
myces cochlioides Drech., Rhizoctonia 
solani Küchn, Phoma betae Frank, 
Fusarium spp.). Choroba występuje  
w dwóch postaciach. Przedwschodo-
wa - porażone są kiełki, które mają 
zabarwienie brunatne i gniją. Infekcja 

Objawy porażenia pleśnią śniegową

w momencie kieł-
kowania nasion po-
woduje brak wscho-
dów. W przypadku 
silnego porażenia  
i całkowitego za-
mierania roślin 
na polu pojawiają 
się puste place, 
a zasiewy ulega-
ją przerzedzeniu. 
Powschodowa – 
siewki zamierają po 
wschodach na sku-

tek zniszczenia systemu korzeniowego 
lub porażenia części podliścieniowej. 
Na szyjce korzeniowej i korzeniach 
tworzą się brunatne plamy, łodyga 
ulega przewężeniu i rośliny przewra-
cają się. W miejscu porażenia często 
widoczny jest białoróżowy nalot zarod-
nikowania grzyba. Źródłem infekcji są 
głównie zakażone lub zanieczyszczo-
ne ziarna oraz gleba i resztki pożniwne. 

Zgorzel podstawy źdźbła – 
poraża wszystkie oziminy

Czynnikiem chorobotwórczym 
zgorzeli jest Gaeumannomyces gra-
minis. Rośliny ulegają zakażeniu już  
w stadium siewki. Grzyb poraża sys-
tem korzeniowy rośliny i powoduje 
zakłócenie gospodarki wodno-po-
karmowej. Porażone młode korzonki 
czernieją i obumierają. W skutek tego 
źdźbła łatwo się urywają przy pocią-
gnięciu. W późniejszym stadium, jeśli 
warunki sprzyjają rozwojowi choro-

Młode siewki porażone zgorzelą System korzeniowy z objawami zgorzeli podstawy źdźbła

by, infekcja przenosi się na podstawę 
źdźbeł. Obserwujemy wówczas tzw. 
„czarną nogę“ rośliny. Patogena nisz-
czącego prawie zupełnie dolne części 
źdźbła, które stają się kruche i łamli-
we. Porażone rośliny słabiej się krze-
wią, są nieodżywione, wypełnienie 
ziarna jest słabsze, a kłosy ulegają 
wcześniejszemu bieleniu. W skrajnych 
wypadkach, przy dużej presji tej cho-
roby, spadek plonu może sięgać nawet 
50%. Wzmożonemu występowanie 
sprzyja wieloletnia uprawa pszeni-
cy i jęczmienia, zagęszczenie gleby, 
zła struktura gleby. Obecnie nie ma 
środków, które pozwoliłyby w okresie 
wegetacji na istotne ograniczenie zgo-
rzeli podstawy źdźbła. Jeżeli planuje-
my ponowny siew zbóż np. pszenicy,  
a na roślinie przedplonowej stwier-
dzono obecność sprawcy choroby,  
to należy zastosować specjalistyczną 
zaprawę do zaprawiania nasion prze-
ciwko temu patogenowi.

Głownia pyląca jęczmienia, 
pszenicy

Pierwsze objawy tej choroby są 
widoczne dopiero z początkiem kło-
szenia się zbóż. Zainfekowane rośliny 
dojrzewają przedwcześnie. Z pochew 
liściowych wydostają się ciemnobru-
natne kłosy. Młode kłosy zamiast zia-
ren zwierają skupienia teliospor oto-
czonych srebrzystą delikatną osłonką. 
W czasie wiatru, kiedy rośliny ocierają 
się o siebie osłonka zostaje uszkodzo-
na, a zarodniki rozpylają się. Pozostaje 
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pusta czarniawa, stojąca prosto osad-
ka kłosowa. Zaprawianie ziarna jest 
bardzo ważne w zwalczaniu tej cho-
roby – zakażone ziarno nie wykazuje 
żadnych różnic w stosunku do zdro-
wego materiał. Zarodniki mogą być 
przenoszone na odległość około 60 m.  
Nawet, jeśli na polu uprawnym było 
wolne od chorych kłosów nie jest to 
wskaźnik, że zebrane z niej ziarno nie 
jest porażone przez tego patogena.

Pasiastość liści jęczmienia 
Pospolita choroba jęczmienia wy-

woływana przez grzyb Pyrenophora 
graminea.

Choroba występująca przez cały 
okres wegetacji. Objawy wykrywalne 

Zainfekowany kłos jęczmienia 
z teliosporami

Pasiastość liści jęczmienia

są w okresie strzelania w źdźbło, aż 
do kłoszenia. Pasiastość występuje na 
pojedynczych roślinach. Na młodych 
liściach tworzą się między nerwami 
liściowymi jasnozielone pasy (smugi), 
które w końcu brązowieją. Na smu-
gach pojawia się brunatny nalot zarod-
nikowania konidialnego grzyba. Liście 
stopniowo zamierają, zasychają, pę-
kają wzdłuż i rozrywają się na drobne, 
wąskie pasma. Porażone rośliny słabo 
rosną, wydają kłosy prawie pozbawio-
ne ziarna, niekiedy zamierają przed 
wykłoszeniem. Choroba jest zazwy-
czaj najgroźniejsza dla upraw pocho-
dzących z niezaprawianego ziarna.

Śnieć cuchnąca na pszenicy 
Sprawcą choroby jest patogen Til-

letia tritici.
Choroba rozwija się w ziarnach. 

Przed pojawieniem się kłosów nie moż-
na zaobserwować żadnych objawów. 

Porażone rośliny wytwa-
rzają często nieco niższe 
źdźbła, a kłosy ustawione 
są na nich pionowo. Ro-
śliny z chorymi kłosami 
są silnie rozkrzewione  
i ciemniejsze niż zdrowe. 
Zainfekowane kłosy mają 
niebieskozielone zabar-
wienie, i nie dochodzą 
do kwitnienia. Porażone 
ziarna są krótkie, pęka-
te, matowe o brunatnym 
zabarwieniu. Zawierają  
w sobie czarny płyn o bar-

dzo nieprzyjemnym zapachu – milio-
ny czarnych, mazistych zarodników.  
Z reguły w kłosie porażone są wszyst-
kie ziarna. Charakterystycznym symp-
tomem jest śledziowy zapach, który 
z czasem może znikać. Aktualnie nie 
opracowano żadnych metod zwalcza-
nia na tym etapie porażenia. Jedynym 
skutecznym sposobem jest działanie 
profilaktyczne min. zastosowanie od-
powiednich zapraw.

Asortyment środków zarejestro-
wanych do zaprawiania ziarna siew-
nego zbóż jest dość duży (tabela.1). 
Niemniej decydując się na konkretny 
preparat należy wziąć pod uwagę 
zmianowanie, przedplon, rodzaj gleby, 
pochodzenie materiału siewnego oraz 
poziom uzyskiwanych plonów. Prze-
ciwdziałając zjawisku uodparniania 

się sprawców choroby 
istotne jest sprawdze-
nie składu chemiczne-
go zaprawy. Niektóre 
substancje czynne są 
również składnikiem 
fungicydów przeznaczo-
nych do ochrony zbóż  
w trakcie wegetacji. Wie-
loskładnikowe zaprawy 
z wykorzystaniem kilku 
substancji aktywnych 
mają rozszerzone spek-
trum działania. Niektóre 
z nich zwalczają także 

sprawców chorób liści. Rynek oferuje 
również zaprawy fungicydowo–insek-
tycydowe. Oprócz chorób grzybowych 
preparaty te dodatkowo zwalczają 
mszyce – wektory chorób wirusowych. 
W sprzyjających warunkach zaprawy 
nasienne mogą ograniczać wystę-
powanie chorób aż do początku fazy 
strzelania w źdźbło. Nie jest to obojętne 
dla środowiska i ekonomiki. Odpowied-
nia zaprawa nasienna może przyczy-
nić się do późniejszego zastosowania 
fungicydu, jako pierwszego zabiegu 
ochronnego. Z kolei brak zaprawiania 
nasion może spowodować, że dalsze 
zabiegi ochrony roślin mogą okazać 
się bezskuteczne. 

Śnieć cuchnąca na źdźbłach pszenicy
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Zaprawa Uprawa Agrofag Substancja czynna 
oraz grupa chemiczna 

Forma i rodzaj 
działania

Astep 225 FS

pszenica ozima śnieć cuchnącą, śnieć gładka,  
zgorzel siewek

protiokonazol (związek  
z grupy triazoli), imidachlo-
pryd (związek z grupy neo-
nikotynoidów

forma płynnego kon-
centratu o działaniu 
układowym
Dodatkowo zwalcza
mszyce – wektory 
chorób wirusowych

jęczmień ozimy 
głownia pyląca jęczmieni, zgorzel  
siewek

Baytan Trio 180 FS

pszenica ozima
zgorzel siewek, pleśń śniegowa, 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, 
septorioza liści, śnieć cuchnąca

triadimenol (związek z gru-
py triazoli), fluoksastrobina 
(związek z grupy strobilu-
rin), fluopyram (związek z 
grupy pirydynyloetyloben-
zamidów) 

forma płynnego 
koncentratu zawiesi- 
nowego o działa-
niu kontaktowym  
i układowympszenżyto ozime zgorzel siewek, pleśń śniegowa

żyto ozime zgorzel siewek, pleśń śniegowa

jęczmień ozimy

głownia pyląca jęczmienia, mączniak 
prawdziwy zbóż, pasiastość liści 
jęczmienia, plamistość siatkowa, 
pleśń śniegowa, rynchosporioza 
liści jęczmienia, zgorzel siewek

Biosild Top 370 FS pszenica ozima
zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż 
i traw, śnieć cuchnąca, śnieć gładka

tiofanat-metylowy, tetrako-
nazol

forma płynnego kon-
centratu o działaniu 
układowym

Certicor 050 FS

pszenica ozima
zgorzel siewek, śnieć cuchnąca 
pszenicy, śnieć gładka pszenicy

metalaksyl-M (związek  
z grupy fenyloamidów, te-
bukonazol (związek z grupy 
konazoli-triazoli)

forma płynnego kon-
centratu o działaniu 
układowym

jęczmień ozimy
zgorzel siewek, pasiastość liści 
jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia

Difend 30 FS
pszenica ozima

zgorzel siewek, śnieć karłowa  
pszenicy

difenokonazol (związek  
z grupy triazoli)

forma płynnego kon-
centratu o działaniu 
układowym

pszenżyto ozime śnieć cuchnąca

Dividend Xtra 030 FS

pszenica ozima
głownia pyląca pszenicy, septorioza  
plew, śnieć cuchnąca, śnieć karłowa  
pszenicy , zgorzel siewek

difenokonazol (związek  
z grupy triazoli)

forma płynnego kon-
centratu o działaniu 
układowym

żyto ozime głownia źdźbłowa żyta, zgorzel siewek

jęczmień ozimy
pasiastość liści jęczmienia, 
zgorzel siewek

Dublo 080 FS

pszenica ozima, 
pszenżyto ozime

pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć 
cuchnąca

tritikonazol (fungicyd z gru-
py konazoli-triazoli), pro-
chloraz kompleks z miedzią 
(fungicyd z grupy konazoli 
-imidazoli

forma płynnego kon-
centratu o działaniu  
o działaniu systemicz-
nym i kontaktowymjęczmień ozimy zgorzel siewek

żyto ozime pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Funaben Plus 02 WS

pszenica ozima
śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel  
siewek

tebukonazol (związek  
z grupy triazoli)

forma proszku do spo-
rządzaniazawiesiny 
wodnej o działaniu 
układowymjęczmień ozimy

głownia pyląca jęczmienia, zgorzel  
siewek

Gizmo 060 FS

pszenica ozima
śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel  
siewek, pleśń śniegowa 

tebukonazol (związek z 
grupy triazoli)

forma płynnego kon-
centratu o działaniu 
układowym

żyto ozime 
pszenżyto ozime

zgorzel siewek

jęczmień ozimy
zgorzel siewek, głownia pyląca, 
pasiastość liści jęczmienia

Tabela. 1. Przykładowe zaprawy zarejestrowane do zaprawiania ziarna zbóż ozimych
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Goliat 025 FS

pszenica ozima
pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, 
śnieć gładka, zgorzel siewek

fludioksonil 4 - (2,2-diflu-
orobenzo [1,3] - dioksol-
-4-ilo) - 1H-pirolo-3-kar-
bonitryl - związek z grupy 
fenylopiroli) 

forma płynnego kon-
centratu o działaniu 
o działaniu kontakto-
wympszenżyto ozime pleśń śniegowa, zgorzel siewek

żyto ozimo
pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa,  
zgorzel siewek

Jockey New 113 FS

pszenica ozima
pleśń śniegowa, zgorzel podstawy  
źdźbła, zgorzel siewek, śnieć 
cuchnąca, śnieć gładka

fluchinkonazol (związek  
z grupy triazoli), prochloraz 
(związek z grupy imidazoli)/

forma płynnego kon-
centratu o działaniu
systemicznym

pszenżyto ozime
pleśń śniegowa, zgorzel podstawy  
źdźbła, zgorzel siewek.

żyto ozime
pleśń śniegowa, zgorzel podstawy  
źdźbła, zgorzel siewek, głownia  
źdźbłowa.

Kinto Duo 080 FS
Konazol Duo 80 FS

pszenica ozima, 
pszenżyto ozime

pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć  
cuchnąca

tritikonazol (fungicyd z gru-
py konazoli-triazoli), pro-
chloraz kompleks z miedzią 
(fungicyd z grupy konazoli 
-imidazoli

forma płynnego kon-
centratu zawiesi-
nowego o działaniu 
systemicznym i kon-
taktowym

żyto ozime pleśń śniegowa, zgorzel siewek

jęczmień ozimy zgorzel siewek

Maredo 400 FS

pszenica ozima
pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel  
siewek, śnieć cuchnąca pszenicy,  
śnieć gładka pszenicy

protiokonazol (związek  
z grupy triazoli), tebukona-
zol (związek z grupy triazoli

forma płynnego kon-
centratu o działaniu 
układowym

żyto ozime, 
pszenżyto ozime

pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel  
siewek

jęczmień ozimy

pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel  
siewek, pasiastość liści jęczmienia,  
plamistość siatkowa jęczmienia,  
głownia pyląca jęczmienia

Nuprid Max 222 FS pszenica ozima

śnieć cuchnąca, śnieć gładka,  
zgorzel siewek

imidachlopryd: 1-(6-chloro-
3 - p i r y d y l o m e t y l o ) - N -
n i t r o ( i m i d a z o l i d y n - 2 -
ylideno)amina (związek z 
grupy neonikotynoidów), 
tebukonazol: 1-(4-chlo-
rofenylo) - 4,4 -dimety lo -
-3-(1,2,4-triazol-1-ilomety-
lo)pentan-3-ol (związek z 
grupy triazoli) – 12 g w 1 
litrze środk

forma płynnego kon-
centratu o działaniu 
układowym, dodatko-
wo zwalcza mszyce 
– wektory chorób wi-
rusowych

Orius Combi 050 FS jęczmień ozimy
pleśń śniegowa, zgorzel siewek,  
głownia pyląca jęczmienia, pasiastość  
liści jęczmienia

tebukonazol (związek z 
grupy triazoli), imazalil 
(związek z grupy imidazoli

forma płynnego kon-
centratu o działaniu 
układowym

Premis Pro 080 FS

pszenica ozima, 
pszenżyto ozime

pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć  
cuchnąca

tritikonazol (fungicyd z gru-
py konazoli-triazoli), pro-
chloraz kompleks z miedzią 
(fungicyd z grupy konazoli 
-imidazoli

forma płynnego kon-
centratu zawiesi-
nowego o działaniu 
systemicznym i kon-
taktowym

żyto ozime zgorzel siewek

jęczmień ozimy pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Rancona i-MIX ME

pszenica ozima
pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca  
pszenicy, śnieć gładka pszenicy,  
zgorzel siewek

ipkonazol (związek z grupy 
triazoli),
imazalil (związek z grupy 
imidazoli)

formie mikroemulsji  
o działaniu układo-
wym i powierzchnio-
wym

jęczmień ozimy
pasiastość liści jęczmienia, głownia 
pyląca jęczmienia, zgorzel siewek
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Savea 333 FS

pszenica ozima septorioza liści, pleśń śniegowa fluksapyroksad (substancja 
z grupy karboksyamidów

forma płynnego kon-
centratu zawiesinowe-
go o działaniu syste-
micznymjęczmień ozimy

pasiastość liści jęczmienia, mączniak 
prawdziwy zbóż i traw, plamistość siat-
kowa jęczmienia, pleśń śniegowa

Tarcza 060 FS jęczmień ozimy głownia pyląca jęczmienia
tebukonazol - (fungicyd  
z grupy konazoli-triazoli) 

Forma płynnego kon-
centratu o działaniu
systemicznym

Vabank 080 FS

pszenica ozima, 
pszenżyto ozime

pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć 
cuchnąca

tritikonazol, (fungicyd z gru-
py konazoli-triazoli), pro-
chloraz kompleks z miedzią 
(fungicyd z grupy konazoli 
- imidazoli

Forma płynnego 
koncentratu zawiesi-
nowego o działaniu 
systemicznym i kon-
taktowym

jęczmień ozimy zgorzel siewek

żyto ozime pleśń śniegowa, zgorzel siewek

Vitavax 200 FS pszenica ozima zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

Karboksyna (związek z gru-
py karboksyanilidów),
Tiuram (związek z grupy di-
tiokarbaminianów)

forma płynnego kon-
centratu zawiesino-
wego, o działaniu 
systemicznym i kon-
taktowym

Zaprawa Nasien-
na T 75 DS/WS

pszenica ozima
zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć 
gładka

tiuram (związek z grupy di-
tiokarbaminianów)

forma proszku do za-
prawiania nasion na 
sucho lub w formie za-
wiesiny wodnej o dzia-
łaniu kontaktowym

Zaprawa Zbożowa 
Orius Extra 02 WS

pszenica ozima,
śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel sie-
wek

tebukonazol (związek  
z grupy triazoli

forma proszku do spo-
rządzania zawiesiny 
wodnej o działaniu 
układowymjęczmień ozimy

głownia pyląca jęczmienia, zgorzel 
siewek

Wykonując zabieg zaprawiania należy ściśle prze-
strzegać dawek preparatów − zgodnie z etykietą instrukcją 
stosowania. Zbyt mała dawka może nie ochronić skutecz-
nie ziarna, z kolei zbyt duża może zadziałać fitotoksycz-
ne powodując słabsze wschody lub nawet zahamowanie 
kiełkowania. 

Należy zachować środki ostrożności i zalecenia stoso-
wania związane z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 » Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał 
siewny. 

 » Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio 
przed siewem.

 » Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i rów-
nomiernie pokryty środkiem.

 » Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie 
do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele kon-
sumpcyjne, ani na paszę.

 » Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności po-
wyżej 16%, ani uprzednio traktowanego inną za-
prawą.

 » Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu  
w otwartych workach do momentu przeschnięcia.

 » Zaprawiony materiał siewny przechowywać  
w grubych papierowych, oznakowanych i szczel-
nie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych 
i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala 

od żywności i pasz.
 » Zaprawione nasiona muszą być całkowicie przy-

kryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów.
 » Nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przy-

kryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssa-
ków.

 » Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania 
ziarna siewnego do następnego sezonu, należy 
zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

Marta Rymarczyk
Źródło;
„Nowoczesna uprawa” miesięcznik (lipiec, sierpień 2016)
„Nasza rola” miesięcznik (kwiecień 2015)
„Vademecum zaprawiania zbóż” - BASF Polska
Atlas chorób grzybowych – BASF Polska
Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej - Hani F i inni,
Program Ochrony Roślin Rolniczych 2017 
IOR –PIB Poznań - https://www.ior.poznan.pl/baza/zalecenia_ochrony _
roslin.html
MRiRW - https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Ro-
slinna/Ochrona-Roslin/Etykiety-Srodkow-Ochrony-Roslin/Etykiety-C-D

Fotografie
http://zasiew.pl/plesn-sniegowa-trwa-i-zboz/
https://www.insectimages.org/collections/viewcollection.cfm?id=3537
http://www.ppr.pl/rolnictwo/nawozenie-i-ochrona-roslin/najgrozniejsza-z-
-chorob-podsuszkowych-zboz-190060
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pasiasto%C5%9B%C4%87_li-
%C5%9Bci_ j%C4%99czmienia.JPG
http://www.uprawyekologiczne.pl/591_Sniec_Cuchnaca_Pszenicy.html
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Parch jabłoni to najgroźniejsza 
choroba występująca w sadach jabło-
niowych. Występuje w każdym roku, w 
większym lub mniejszym stopniu nasi-
lenia. 

Czynniki, które decydują o poraże-
niu parchem jabłoni w początkowym 
okresie wegetacyjnym to:

 ⇒ stopień porażenia liści jabłoni je-
sienią w roku poprzednim,

 ⇒ przebieg warunków atmosferycz-
nych w okresie zimy.

Grzyb zimuje na opadłych liściach. 
Na wiosnę w sprzyjających warun-
kach atmosferycznych grzyb wytwa-
rza zarodniki workowe, które stanowią 
pierwotne źródło zakażenia. Wszyst-
kie zabiegi, które niszczą liście, lub 
przyspieszają ich rozkład prowadzą 
do zmniejszenia pierwotnego źródła 
zakażenia. Najlepszą metodą elimina-
cji źródła zakażenia byłoby usunięcie 
porażonych liści z sadu. Jest to jednak 
bardzo trudne do przeprowadzenia ze 
względów technicznych i ekonomicz-
nych.

Dlatego najlepszym sposobem 
ograniczenia liczby zarodników grzy-
ba jest skuteczna ochrona drzew w 
sezonie wegetacyjnym. Jeśli jesienią 
nie stwierdza się na liściach plam par-
cha, niewielkie będzie w następnym 
roku źródło infekcji w danym sadzie. 
Natomiast, jeżeli na drzewach choro-
ba ta wystąpiła i podczas jesiennej lu-
stracji stwierdzono plamy parcha, to w 
zasadzie jedyną metodą ograniczenia 
liczby owocników i zarodników worko-
wych jest opryskanie jesienią jabłoni 
5% mocznikiem. 

Termin wykonania zabiegu
Zabieg 5% mocznikiem należy 

wykonać w pierwszej fazie opadania 
liści (koniec października - początek 

listopada) - po zakończeniu wegetacji, 
po pierwszych przymrozkach, kiedy 
nie ma już niebezpieczeństwa powtór-
nego wzrostu roślin, a obecność liści 
na drzewach pozwoli na dokładne ich 
pokrycie. 

Ważne jest dokładne pokrycie liści 
roztworem mocznika, dlatego należy 
stosować dużą ilość cieczy. Mocznik 
stymuluje rozwój mikroorganizmów 
na liściach jabłoni, które w znaczący 
sposób przyczyniają się do szybszego 
ich rozkładu. Efektywność zabiegu w 
dużym stopniu zależy od terminu wy-
konania. Wykonany w momencie opa-
dania liści (ale gdy jest ich jeszcze na 
drzewie około 95%) może spowodo-
wać na wiosnę następnego roku reduk-
cję zarodników workowych o 70-97%. 
Opóźnienie terminu zabiegu skutkuje 
obniżeniem jego skuteczności.

Drugim terminem wykonania za-
biegu jest: luty, do połowy marca, gdy 
warunki atmosferyczne na to pozwolą. 
Późniejszy termin wykonania zbie-
gu obniża jego skuteczność. Należy 
opryskiwać opadłe liście roztworem 
mocznika. Efekty zabiegu, który zo-

stał wykonany w terminie zimowym 
są jednak słabsze niż w przypadku 
zabiegu jesiennego. Niższa skutecz-
ność zabiegu wynika między innymi 
z niemożliwości dotarcia mocznika do 
wszystkich opadłych liści, nawet gdy 
gleba pod drzewami jest dokładnie 
opryskiwana.

Przygotowanie roztworu - 50 kg 
mocznika rozpuścić w 1000 l wody. Zu-
życie cieczy roboczej powinno być nie 
mniejsze niż 1000l/ha. Mocznik lepiej 
rozpuszcza się w ciepłej wodzie - moż-
na wykonać roztwór bardziej stężony, 
a następnie uzupełnić zimną wodą do 
odpowiedniej objętości. 

Jolanta Szczygieł

Mocznik przeciwko 
parchowi jabłoni

Gnojnik 
sprzedam pole orne,  
działki budowlane  

uzbrojone oraz  
łąki na staw rybny

Kontakt:
604-438-189
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Przewódki są to odmiany zbóż ja-
rych (pszenica, pszenżyto, żyto), które 
mają w swoim pochodzeniu genetycz-
nym formy ozime. Gen zimotrwałości, 
który posiadają powoduje, że są one 
tolerancyjne na stresy środowiskowe. 
Mogą spokojnie przetrwać okres ni-
skich temperatur i bezpiecznie prze-
zimować. Przewódki poza terminem 
wiosennym mogą być wysiewane  
w okresie późnojesiennym tj. koniec 
października, początek listopada,  
a w sprzyjających warunkach pogodo-
wych pod koniec stycznia i w lutym. 

Za uprawą przewódek przemawia 
fakt, że wiosenna susza glebowa to 
zjawisko występujące bardzo często  
w ostatnich latach w kraju. Brak opa-
dów oraz deficyt wody w okresie 
wiosenno–letnim ma istotne zna-
czenie dla plonowania jarych form 
zbóż. Różnice w osiąganych plonach 
pomiędzy oziminami i jarymi tego 
gatunku dochodzą nawet do 50%. 
Z tego powodu rolnicy ograniczają 
areał upraw zbóż jarych, które są na 
rynku cały czas pożądane ze wzglę-
du na bardzo dobrą wartość techno-
logiczną ziarna.

Jesienny siew odmian typu 
przewódkowego daje gwarancję 
wyższych plonów w stosunku do 
jarych, sianych w wiosennym ter-
minie. Przewódki mają możliwości 
wykorzystania wody zgromadzonej  
w glebie podczas zimy i tworzenia 
silniejszego systemu korzeniowego. 

Po wznowieniu wegetacji szybko się 
krzewią, wytwarzają większą liczbę 
pędów kłosonośnych. Siew przewó-
dek będzie dobrym rozwiązaniem 
na glebach ciężkich, podmokłych, 
które długo wiosną nie mogą być 
uprawiane. Ponadto odmiany tego 
typu ze względu na wczesne dojrze-
wanie ziarna mogą szybko schodzić 
z pola, umożliwiając przygotowanie 
stanowiska pod rzepak ozimy. Nie 
zawsze jest to możliwe w przypadku 
zbóż jarych, zwłaszcza pszenicy czy 
pszenżyta.

Przewódki mogę stanowić również 
alternatywę dla późno schodzących 
przedplonów. Siew zbóż ozimych po 
kukurydzy na ziarno, burakach cu-
krowych czy późnych odmianach 
ziemniaka nie przypada w optymal-
nym terminie i jest dość ryzykowne 
ze względu na obniżkę plonu. Wysiew 
przewódek pozwala na zróżnicowanie 
płodozmianu oraz na większe zago-
spodarowanie pól przed zimą. 

W krajowym rejestrze nie ma wy-
odrębnionych odmian zarejestrowa-
nych, jako przewódkowowe. Do póź-
nojesiennego siewu proponowane są 
odmiany:

 ⇒ pszenicy jarej: Arabella, Bombona, 
Mandaryna, Waluta, Struna, Du-
blet, Cytra, Koksa, Nawra, Ostka 
Smolicka, Tybalt, KWS Chamsin, 
KWS Scirocco, Monsun, Izera, Pa-
rabola Żura, Ethos, Granus, Len-
nox, Matthus, 

 ⇒ pszenżyta jarego: Dublet, Mazur, 
Nagano, Andrus, Kargo, Milewo, 
Milkaro, Matejko,

 ⇒ żyto jare odmiany Bojko.
Technologia uprawy przewó-

dek jest podobna jak zbóż ozimych. 
Przede wszystkim należy dobrze roz-
drobnić i wymieszać resztki pożniwne 
na taką głębokość, by nie szkodziły 
wschodom. Należy jednak zwiększyć 
normę wysiewu o 10-15% w stosun-
ku do obsady wiosennej. Ma to na 
celu zwiększenie przede wszystkim 
obsady, gdyż późny termin siewu 
może pogorszyć kiełkowanie nasion. 
Przezimowanie przewódek uzależ-
nione jest od fazy rozwojowej roślin. 
Najkorzystniejszą fazą jest szpilko-
wanie, a maksymalną faza dwóch 
lub trzech liści. Nadmierny rozwój 
roślin przed zimą zwiększy ich po-
datność na wymarzanie. Wysiewa-
jąc przewódki po kukurydzy należy 
zwrócić uwagę na ryzyko poraże-
nia ich przez fuzariozę kłosów, jeśli  
w sprzyjających warunkach zarodni-
ki z dolnych części rośliny przeniosą 
się na kłos. Z tego względu staran-
ne przyoranie resztek będzie dzia-
łaniem zapobiegawczym przeciw tej 
chorobie.

Marta Rymarczyk

Źródło: Hodowla Roślin Strzelce - http://
www.hr-strzelce.pl/index.php/porady/

Hodowla Roślin Smolice - http://
www.hrsmolice.pl/pl/zboza

Nasza Rola nr 5/ październik - listopad

Czy odmiany przewódkowe 
włączyć do płodozmianu?
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miesiąc przed planowanym zbiorem. 
Nie należy używać nawozów zawie-
rających chlorki, gdyż są one szko-
dliwe dla czosnku. 

Zbiór 
Zbiór czosnku należy rozpocząć, 

gdy ponad połowa czosnku na plan-
tacji ma załamany szczypior. Innym 
objawem dojrzałości główek jest ca-
łościowe zasychanie liści, główny ob-
jaw u odmian wytwarzających kwia-
tostany. Lepiej jest wykopać czosnek 
kilka dni za wcześnie niż za późno. 
Czosnek, który zostanie wykopany za 
późno będzie się źle przechowywał, 
główki mogą się rozsypywać, ząbki 
słabo okryte łuską będą bardziej po-
datne na choroby. Po wykopaniu roślin 
i oczyszczeniu główek z przylegającej 
ziemi, zostawia się je na zagonie, aby 
zaschły, proces ten trwa zazwyczaj kil-
ka dni. Po tym jak liście i łodygi są cał-
kowicie suche, można już taki czosnek 
przenieść do pomieszczenia, w którym 
będzie przechowywany. Pomieszcze-
nie to powinno być suche i w począt-
kowej fazie przechowywania, również 
przewiewne. 

 Jolanta Szczygieł

Czosnek jest rośliną, która radzi 
sobie w różnych warunkach klima-
tycznych i z rozmaitymi warunkami 
glebowymi. Jednak duży plon osiąga 
się na glebach zasobnych w wilgoć. 
Jeżeli gleby są bardziej piaszczyste, 
czyli suche, plon będzie mniejszy. 
Czosnek bardzo negatywnie reaguje 
na zachwaszczenie. Szczególnie istot-
ne jest to podczas wstępnego rozwoju 
czosnku, a każde zaniedbanie w tym 
okresie skutkuje znacznym obniże-
niem plonu. 

Czosnek ozimy sadzi się późną 
jesienią, najlepiej w drugiej połowie 
października lub na początku listopa-
da. Trzeba bardzo uważać, aby nie 
wsadzić czosnku zbyt wcześnie, gdyż 
może on wtedy wykiełkować i podczas 
zimy bardzo szybko przemarznie. Czo-
snek zimowy sadzi się nieco głębiej niż 
jary, na 5-6 cm.

Czosnek wiosenny sadzi się 
wczesną wiosną. Najbardziej opty-
malnym terminem jest koniec mar-
ca lub początek kwietnia. Gdy tylko 
pogoda na to pozwoli tzn., kiedy po 
wiosennych roztopach gleba trochę 
przeschnie, należy spulchnić mocno 
ziemię oraz wykonać rowki rzędowe, 
w które należy wysadzić czosnek. 
Sadzi się go na głębokość około  
3 cm. 

Do sadzenia wykorzystuje się ząb-
ki z główki, które najlepiej rozdzielić 
tuż przed samym sadzeniem, żeby nie 
przeschły. Najlepszym materiałem do 
sadzenia są średnie i duże ząbki, nie 
należy sadzić ząbków małych, ponie-
waż plon z takiego materiału będzie 
mizerny. Ząbki należy wysadzać pio-
nowo, szpiczastym końcem do góry. 
Czosnek należy sadzić w rzędach,  
a odległość między nimi powinna wy-
nosić około 20-25 cm, natomiast od-
ległość ząbków od siebie w rzędzie to 
około 7 cm.

Nawożenie 
Czosnek ma duże wymagania 

glebowe, najlepiej uprawiać go na 
glebach zasobnych w próchnicę.  
W innym przypadku należy zasto-
sować nawożenie organiczne lub 
mineralne. Nawożenie organiczne  
w postaci oborniku lub kompostu sto-
suje się na rok przed posadzeniem 
czosnku. Na 1 ha stosuje się 20-30 t  
obornika. Stosowanie nawozów mi-
neralnych powinno być uzależnione 
od zasobności składników mineral-
nych występujących w glebie. Przy 
średniej zawartości składników mine-
ralnych, na 1 hektar stosuje się: 100 
kg N (azotu), 120-200 kg K (potasu), 
około 100 kg P (fosforu). Często spo-
tykaną praktyką jest dzielenie nawo-
zów azotowych na dwie lub trzy rów-
ne dawki. Ostatnia dawka nawozów 
azotowych powinna być podana na 

Czosnek

Jedna z najciekawszych ras dro-
biu ozdobnego. Pochodzi z Ameryki 
Południowej, z rejonu Araukanii, histo-
rycznej krainy indiańskiej z plemienia 
Mapuczów. Rasa prawdopodobnie 
powstała w wyniku krzyżowania kur 
hodowanych przez Indian, z rasami 
kur państw kolonialnych, tj. Collonca 

Indiańska kura 
– araukana
(niebieskie jaja, brak ogona i wąsów)  
i Quetros (z ogonem i wąsami).

Araukany cechują się oryginalnym 
wyglądem, ptaki te są pozbawione 
ogona oraz posiadają baki i bokobrody,  
a także znoszą kolorowe jajka. Arau-
kany należą do ras lekkich. Koguty 
osiągają masę 2-2,5 kg, kury nato-
miast 1,5-2 kg. Mimo braku ogona 
spotyka się osobniki posiadające 
kręgi ogonowe. Według wzorca rasy, 
puszyste pióra, tworzące baczki po-
winny być dość długie i zakręcone  
w kierunku tyłu głowy. Grzebienie 
araukan są groszkowe, małe i czerwo-
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ne, skoki natomiast zielone. Osobniki 
tej rasy występują w różnych barwach 
kolorystycznych oraz odmianach mi-
niaturowych. Występują między in-
nymi odcienie pszeniczne, płowe, 
białe, czarne, czarne srebrnoszyjne 
oraz kuropatwiane w odcieniu srebr-
nym, niebieskim, żółtym czy płowym.  
W krajach skandynawskich uznaje się 
jedynie trzy barwy: niebieska, biała 
oraz „płowa”.

Kurki znoszące kolorowe jajka cie-
szą się dużą popularnością w Amery-
ce Północnej, gdzie włączone do grupy 
ras, posiadających gen niebieskich jaj 
są określane mianem kur wielkanoc-
nych (Easter Eggers). Spośród krajów 

europejskich w ich hodowli przodują 
Niemcy. Ekspert od kur w Niemczech 
Michael von Lüttwitz, przewodniczący 
związku na rzecz gatunków zagrożo-
nych Araucana i karłowatych kur Arau-
cana uważa, że „barwa pochodzi od 
biliwerdyny, niebiesko-zielonego barw-
nika żółci. Z kolei biliwerdyna powstaje 
z rozpadu hemoglobiny”.

Wydajność nieśna kształtuje się 
w ilości 180 jaj rocznie, w przypadku 
miniaturek 120 jaj rocznie. Jaja mają 
masę 30-50 g, a barwa skorupy ma 
niezwykle ozdobne pastelowe kolo-
ry, od turkusowej po jasnozieloną,  
a czasem zdarzają się nawet różowe. 
Oprócz walorów estetycznych wyróż-

niają się smakiem oraz faktem, że za-
wierają bardzo mało cholesterolu. 

Ptaki pochodzą z klimatu tropi-
kalnego, ale bardzo dobrze znoszą 
polskie zimy, w nieogrzewanych, ale 
dobrze ocieplonych kurnikach. Z racji 
tego, iż stanowią drób ozdobny moż-
na je utrzymywać w ogrodach czy wo-
lierach. Z ciekawostek, dobrze latają  
i lubią obserwować okolicę z góry. Za-
równo kury, jak i koguty mają łagodny 
temperament.

Ewelina Stajnder

Źródło:
http://www.rynek-rolny.pl

http://www.ptakiozdobne.pl/194_Aracuana.html
http://www.dw.com/pl/zielone-jajka-dla-leniuchow

Firma Lechler produkuje rozpyla-
cze dla wielu sektorów: technika rol-
nicza, przemysł, hutnictwo, przemysł 
stalowy, ochrona środowiska, pożar-
nictwo. Łącznie produkowanych jest 
około 20 000 typów rozpylaczy, w tym 
opracowywanych na specjalne zamó-

Jak powstają 
nowoczesne 
rozpylacze?

wienie. Rocznie produkuje się około 4,5 
mln różnego typu rozpylaczy rolniczych 
z czego 50% stanowią rozpylacze eżek-
torowe. Produkowane są rozpylacze do 
upraw polowych, upraw przestrzennych 
oraz do aplikacji nawozów płynnych. 
Szeroką paletę rozpylaczy uzupełniają 

wyspecjalizowane dysze specjalne do 
płukania zbiorników i pojemników. Fir-
ma przywiązuje dużą wagę do współ-
pracy z instytutami naukowymi, uczel-
niami, producentami sprzętu rolniczego 
oraz rolnikami w celu uwzględnienia 
specyficznych potrzeb klientów oraz 

Współczesny rozpylacz to najważniejszy element opryskiwacza rolniczego odpowiedzialny za wytworzenie 
strumienia cieczy nieraz o bardzo zróżnicowanych parametrach adekwatnych do warunków wykonywania 
zabiegu oraz mechanizmu działania pestycydu. Odwiedziliśmy jednego z najbardziej zaawansowanych tech-
nologicznie producenta rozpylaczy Lechler z Metzingen, firmę mającą 135-letnią historię. | Eugeniusz Tadel, 
Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin w Tarnowie – MODR Karniowice

TECHNIKA ROLNICZA
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opracowywania nowych konstrukcji. 
Produkowane rozpylacze przeznaczone 
są nie tylko dla konkretnych firm fitofar-
maceutycznych, ale także dla specy-
ficznych środków ochrony roślin.

� Generalna dewiza: jakość, 
  jakość i jeszcze raz jakość

Sektor produkcji rozpylaczy rolni-
czych zlokalizowany jest w Metzingen 
(Badenia-Wirtembergia), tutaj znajdu-
je się biuro konstrukcyjno-rozwojowe, 
produkcja, centrum technologiczne  
i konstrukcyjne oraz dystrybucyjne.  
W 2010 r. oddano do użytku nowocze-
sną halę produkcyjną, a zakład wy-
posażono w najnowocześniejsze roz-
wiązania techniczne, technologiczne 
i logistyczne. Celem nadrzędnym było 
konstruowanie i produkcja rozpylaczy 
z uwzględnieniem najwyższych norm 
z zakresu ochrony środowiska. Dużą 
wagę w produkcji przywiązuje się do 
racjonalnej gospodarki energią z wy-
korzystaniem odnawialnych jej źródeł. 
Wszystkie etapy produkcji zlokalizowa-
ne są na terenie fabryki. Kontrola jako-
ści rozpoczyna się już na etapie zakupu 
komponentów niezbędnych do produk-
cji. W ostatnim czasie zainwestowano 
pokaźne kwoty w nowoczesne urządze-
nia do kontroli jakości i powtarzalności 
produktów. 

Pomimo zachowania wysokich reżi-
mów produkcyjnych (temperatura, czas 
schładzania, kontrola jakości surowca 

Nowoczesny kompleks badawczo-rozwojowy i produkcyjny Lechler Metzingen.

Fo
t. 
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itp.) każda partia produkowanych roz-
pylaczy sprawdzana jest rygorystycznie 
na każdym etapie ich wytwarzania. Kon-
trolowane są między innymi takie para-
metry, jak wydatek jednostkowy, rozkład 
poprzeczny, współczynnik zmienności 
C.V., rodzaj i kąt strumienia cieczy, kate-
goria kroplistości, siła strumienia cieczy 
3D, trwałość, powtarzalność wyników. 

Dwie specjalne hale pomiaro-
we wyposażone zostały w unikalne,  
w większości własnej konstrukcji, wy-
specjalizowane stanowiska pomiarowe 
do precyzyjnych pomiarów parametrów 
technicznych rozpylaczy (na przykład 
stanowiska wysokociśnieniowych po-
miarów rozpylaczy, pomiar stopnia na-
niesienia preparatu, stopnia znoszenia 
cieczy). Każdy badany typ rozpylaczy 
uzyskuje wewnętrzny certyfikat jako-
ści z pełną dokumentacją, a wszystkie 
rozpylacze rolnicze uzyskują atesty 
JKI (niemiecki instytut certyfikacyjny 
w Brunszwiku – dawne BBA) i dopiero 
wówczas kierowane zostają do sprze-
daży. Produkcja prowadzona jest  
w oparciu o normy ISO 9001:2008. 
System ISO 9001 Lechler wdrożył już  
w 1996 r. 

Dużą wagę przywiązuje się do opty-
malizowania trwałości produktów i ich 
odporności na zużycie (odpowiedniej 
jakości polimer, stal nierdzewna, ce-
ramika). Do produkcji wysokiej jakości 
rozpylaczy używa się matryc jedno-
gniazdowych gwarantujących powta-
rzalność ich parametrów roboczych. 

Niewątpliwie specjalnością firmy jest 
opracowana własna, wieloetapowa 
technologia produkcji rozpylaczy ce-
ramicznych. Polega ona formowaniu 
półproduktów, jakimi są dysze oraz 
ceramiczne wkładki eżektorowe na 
wtryskarce z masy polimerowo-cera-
micznej a następnie poddaniu ich dal-
szej obróbce (wypiekanie, wytrawianie, 
stapianie ceramiki). W efekcie tych pro-
cesów termicznych następuje wytopie-
nie polimeru, spiekanie ceramicznego 
elementu, jego utwardzenie i w efekcie 
końcowym otrzymujemy odpowiednio 
zmniejszony do pożądanych rozmiarów 
i  kształtów produkt (dysza, wkładka 
eżektorowa) o bardzo wysokim stopniu 
powtarzalności. Technologia ta znaj-
duje zastosowanie również w produkcji 
specjalistycznych rozpylaczy/dysz sta-
lowych przemysłowych o skomplikowa-
nych kształtach, gwarantując większą 
precyzję wykonania, eliminując obrób-
kę mechaniczną (skrawanie, toczenie, 
wiercenie, szlifowanie). Technologia 
produkcji rozpylaczy ceramicznych jest 
droższa, natomiast cena tych rozpyla-
czy (około 1,6–1,7 razy wyższa) rekom-
pensowana jest zwiększoną co najmniej  
4 razy trwałością. Rozpylacze wieloczę-
ściowe wymagają montażu i również 
podobnie jak przy produkcji poszcze-
gólnych elementów wykorzystuje się 
roboty.

� Logistyka dystrybucji

Sprzedaż produktów odbywa się 
poprzez dwa kanały dystrybucji: zaopa-
trzenie dużych producentów opryskiwa-
czy oraz dostawy do dealerskiej sieci 
handlowej. Około 35–40% produkcji 
rozpylaczy montowanych jest w nowych 
opryskiwaczach pozostałe 60–65% 
stanowią rozpylacze traktowane jako 
części zamienne. W pełni zautomatyzo-
wane magazyny własne gwarantują na-
tychmiastowy dostęp do każdych ilości 
i typów zamawianych produktów. Plany 
produkcyjne co do typów i rozmiarów 
rozpylaczy ustalane są w oparciu o ra-
porty sieci handlowej oraz producentów 
opryskiwaczy. Koordynacja planowania 
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i produkcji odbywa się w centrali Metzin-
gen, a sama produkcja wspierana jest 
także przez kolejny zakład produkcyjny 
zlokalizowany we Francji. 

� Historia wdrożeń nowych 
typów rozpylaczy

Pod koniec XIX wieku firma Le-
chler rozpoczęła działalność, handlując 
sprzętem technicznym oraz wytwarza-
jąc uszczelnienia do silników parowych. 
W 1888 r. Lechler uzyskał patent dla 
rozpylaczy, włączając je później do pro-
gramu produkcyjnego. 

Rozwój produkcji współczesnych, 
używanych do dziś rozpylaczy rolni-
czych rozwinął się, począwszy od lat 80. 
ubiegłego wieku. W 1980 r. pojawił się 
rozpylacz FU1, w 1984 r. LP, a w 1986 
r. klasyczny rozpylacz dwustrumieniowy 
DF. Od 1987 r. produkowany jest popu-
larny do dziś rozpylacz uniwersalny LU, 
a w 1989 r. pojawił się antyznoszenio-
wy AD (z wkładką wstępną). Rok 1990 
przyniósł rozpylacz wielootworowy do 
płynnego nawożenia doglebowego FL, 
a rok później pojawił się deflektorowy 
rozpylacz FT. Od 1992 r. produkowany 
jest typ ST, a od 1993 r. rozpylacz wiro-
wy (zastosowanie głównie sadownicze) 
typu TR. 

Od 1994 r. dostępny jest eżektorowy 
rozpylacz ID będący jednym z najważ-
niejszych produktów ograniczających 
znoszenie cieczy użytkowej na nieza-
mierzoną przestrzeń poprawiających 
także jakość penetracji. Rok 1995 to 
rozwiązania do zaprawiania nasion,  

a 1996 r. to moment pojawienia się 
węży rozlewowych do RSM (AHL-UAN).  
W 1998 r pojawiła się eżektorowa od-
miana rozpylacza wirowego ITR. 

� Precyzja na polu

Rok 2000 przyniósł przełomowe 
rozwiązanie umożliwiające dostoso-
wanie techniki oprysku do wymagań 
precyzyjnego rolnictwa (Precision Far-
ming). Wtedy właśnie Lechler zapropo-
nował system VarioSelect, czyli oprawę 
wielokorpusową rozpylaczy z możliwo-
ścią sterowanego pneumatycznie wy-
boru jednego z kilku rozpylaczy bądź 
równoczesnej pracy dowolnej ich kom-
binacji (w tym zamknięcie wszystkich 
dostępnych w oprawie). Umożliwiło to 
zarówno utrzymanie stałej dawki cieczy 
roboczej na hektar w bardzo szerokim 
zakresie zmian prędkości roboczej, jak 
również zmienne dawkowanie zależne 
od mapy potrzeb pestycydowych lub 
nawozowych bądź w oparciu o analizę 
tych potrzeb w trybie on-line. System 
ten umożliwił pełne wykorzystanie moż-
liwości, jakie daje DGPS, również jeśli 
chodzi o unikanie podwójnego opryski-
wania (Section-Control) z dokładnością 
nawet do szerokości równej rozstawie 
rozpylaczy. Możliwe stało się także 
utrzymanie stałej dawki przy pracy bel-
ki na łukach i zakrętach (CCA – Curve 
Control Aplication firmy Damman oraz 
Muller). Oczywiście, należy pamiętać 
o jeszcze jednej możliwości, jaką jest 
automatyczny wybór rozpylacza o okre-
ślonej kategorii kroplistości wynikający 
z informacji przekazywanej z wiatromie-
rza do komputera opryskiwacza. Sys-
tem ten otrzymał aż 3 srebrne medale 
Agritechnica 2001 (jeden firma Lechler 
oraz dwóch producentów opryskiwaczy, 
którzy go zastosowali). Kolejna wersja 
VarioSelect II pojawiła się w 2010 r. 

� Ograniczyć znoszenie

Początek XXI wieku to rozwój kon-
strukcji rozpylaczy eżektorowych po-
zycjonujący Lechlera jako lidera roz-
wiązań ograniczających znoszenie.  

W 2001 r. pojawiła się kompaktowa wer-
sja eżektorowego rozpylacza IDK, 2003 
r. to IDN, a 2004 r. IDKN, czyli udosko-
nalone rozwiązania wcześniejszych 
wersji. Rok 2005 przyniósł oryginalne 
rozwiązanie wachlarzowego rozpyla-
cza FD przeznaczonego do płynnych 
nawozów doglebowych, dającego nie-
porównanie wyższą równomierność po-
przeczną w stosunku do rozpylaczy wie-
lootworowych (eliminując „efekt zebry”). 
Pewną odmianą tego typu rozpylaczy 
może być przeznaczony do herbicydów 
doglebowych rozpylacz PRE (2013 r.) 
o najwyższym indeksie redukcji znosze-
nia (95%) dający możliwość ustalenia 
najmniejszej z możliwych strefy buforo-
wej. Z tego też względu nazywany bywa 
niekiedy w języku potocznym w Niem-
czech rozpylaczem „alibi”. 

� Rozwój koncepcji 
dwustrumieniowej

W 2001 r. zadebiutowały dwustru-
mieniowe rozpylacze eżektorowe typu 
IDKT  stanowiące w tej chwili podsta-
wowy najbardziej uniwersalny rozpylacz 
(chociaż nazwa „uniwersalny” została 
przypisana wcześniej innemu typowi) 
z jednoczesnym bardzo ograniczonym 
znoszeniem. Rok 2008 przyniósł po-
jawienie się uniwersalnego zestawu 
Dropleg do oprysku roślin od dołu w 
uprawach polowych i rzędowych. Naj-
bardziej innowacyjny dopracowany pod 
wieloma względami nowy asymetryczny 
dwustrumieniowy rozpylacz eżektorowy 
IDTA zadebiutował w 2015 r. (srebrny 
medal Agritechnica 2015, dwa złote 
medale: Polagra Premiery 2016 oraz 
Agrotech 2016). Rozpylacz ten charak-
teryzuje się wyjątkową odpornością na 
znoszenie cieczy w połączeniu z dosko-
nałym stopniem pokrycia oraz redukcją 
tzw. efektu cienia opryskowego przy 
dużych prędkościach. W odróżnieniu 
od wcześniej znanych asymetrycz-
nych rozpylaczy do „szybkiej jazdy”, 
IDTA można nazwać rozpylaczem „to-
talnie asymetrycznym” ze względu na: 
odchylenie strumienia cieczy od osi 
pionowej o 30° do przodu i 50° do tyłu 

Autor przy urządzeniu do 
porównawczej prezentacji rozpylaczy.
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„Artykuł po raz pierwszy opublikowany w ma-
gazynie rolniczym Agro Profil www.agropro-
fil.pl - zadzwoń lub napisz SMS 791 790 901,  
a otrzymasz egzemplarz bezpłatny”.

Porównanie rozmiarów półproduktu 
orazfinalnego wyrobu po obróbce ter-
micznej ceramicznej wkładki eżektoro-
wej rozpylacza ID.

o asymetrycznych kątach wachlarzy 
oraz zróżnicowanym dozowaniu cieczy. 
Strumień o kącie 120°, pracujący w kie-
runku zgodnym z kierunkiem jazdy, za-
pewnia 60% łącznego wydatku cieczy, 
natomiast strumień odchylony do tyłu 
o kącie 90° realizuje 40% wydatku. Asy-
metria kątów strumieni 120°/90° zapew-
nia uzyskanie identycznej szerokości 
efektywnej pasa oprysku. Drobniejsze 
krople cieczy przedniego strumienia 
zapewniają lepsze pokrycie, a grubsze 
krople tylnego strumienia dają stabilną 
odporność na znoszenie. Bardzo chwa-
lony przez użytkowników jest także wy-
jątkowo bezproblemowy, beznarzędzio-
wy demontaż eżektora w warunkach 
polowych bez zdejmowania rękawic 
(patent). Warte odnotowania jest także 
nowe rozwiązanie do płynnego nawo-
żenia doglebowego w późnych stadiach 
rozwojowych upraw redukujące ryzyko 
uszkodzeń roślin – węże rozlewowe 
typu 5S. Są to elastyczne obciążone 
na końcach węże z pięcioma otworami 
w stalowym rozpylaczu dających stru-
mienie skierowane do przodu w odróż-
nieniu od rozpylaczy wielootworowych 
czy wachlarzowych. O wiele łatwiejsze 
jest składanie belek bez konieczności 
demontażu węży, również rozstaw co 
0,5 m wpływa na zmniejszenie obciąże-
nia zwłaszcza bardzo szerokich belek 
w porównaniu z wężami rozlewowymi 
o rozstawie 0,25 m. Rozwiązanie to 
zostało bardzo dobrze ocenione przez 
użytkowników, a najczęściej powtarza-

jący się komentarz rolników to „dlacze-
go tego wcześniej nie wymyślono”.

� Wsparcie producenta 
w zakresie doboru 
rozpylaczy oraz kalibracji 
sprzętu

Firma Lechler bardzo starannie wy-
posaża użytkowników w zasób infor-
macji z zakresu techniki ochrony roślin, 
doboru rozpylaczy i ich parametrów ro-
boczych. W najnowszym materiale Ka-
talog PL 2016 znajdziemy tabelaryczne 
zalecenia doboru rozpylaczy w upra-
wach polowych, szczegółową charak-
terystykę produktów, tabelę kroplisto-
ści cieczy różnych typów rozpylaczy 
dla różnych ciśnień roboczych (bardzo 
cenna ze względu na możliwość pro-
jektowania ograniczania znoszenia) czy 
wreszcie zalecenia doboru rozpylaczy 
w konkretnych uprawach dla różnych faz 
rozwojowych BBCH. Uwzględnione zo-
stały takie uprawy, jak: zboża, rzepak, 
kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, 
soja, truskawki. Tradycyjnie zamiesz-
czono tabelę wydatków przydatną do 
kalibracji. Lechler oferuje także akceso-
ria związane z eksploatacją opryskiwa-
czy: anemometry elektroniczne, szczo-
teczki do rozpylaczy, klucze montażowe 
do kołpaków, klucze nastawne do koł-
paków gwintowanych (starszych typów), 
a także najdoskonalsze w swojej klasie 
suwakowe kalkulatory wydatku cieczy 
uwzgledniające szacowanie wielkości 
kropel. Na stronie internetowej znaj-
dziemy elektroniczne kalkulatory kali-
bracyjne dla wielu zastosowań (między 
innymi opryskiwacze polowe, sadowni-
cze, pasowe, plecakowe). Szczególnie 
cennym i unikalnym rozwiązaniem wy-
daje się „Kalkulator kroplistości cieczy 
rozpylaczy w uprawach sadowniczych 
oraz jagodowych”, umożliwiający ka-
librację opryskiwacza wyposażonego 
w równocześnie pracujące dwa zesta-
wy o różnych rozmiarach rozpylaczy co 
w technice ochrony sadów jest dopusz-
czone i polecane w określonych przy-
padkach (wysokie drzewa – tradycyjny 
wentylator). Najlepiej jednak pobrać wy-
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brane programy na urządzenie mobilne 
(smartfon) i korzystać z nich w każdych 
warunkach.

� Lechler to firma o globalnym
zasięgu

Założona w 1879 roku rodzinna fir-
ma ze Szwabii, charakteryzująca się 
pasją do precyzji, innowacji i kierunku 
na ciągłe ulepszanie produktu obec-
nie zatrudnia 680 pracowników w 13 
oddziałach na całym świecie, w tym  
w 5 zakładach produkcyjnych (osiąga-
jąc obroty rzędu 104 mln euro). W sa-
mym Metzingen zatrudnionych jest 330 
pracowników; obroty są na poziomie 64 
mln euro. Dumą załogi firmy jest dzia-
łająca od lat Fundacja Lechler, która 
finansowana jest przez wszystkie firmy 
grupy Lechler 10% częścią wypracowa-
nego zysku. Fundacja wspiera lokalne 
organizacje charytatywne opiekujące 
się osobami niepełnosprawnymi i upo-
śledzonymi. 

Badanie spektrum kroplistości.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Województwo Małopolskie, w tym 
roku w Krajowym Finale Konkursu 
Agroliga 2017 reprezentować będą Mi-
strzowie Małopolski:

W kategorii „ROLNIK”

W kategorii „FIRMA” Właściciele firmy „Złoty Kłos” od 
wielu lat wspierają aktywnie lokalne ini-
cjatywy. Spotkać ich można na wszel-
kich imprezach organizowanych w Do-
bczycach, przyjmują również zaprosze-
nia do uczestnictwa w licznych wysta-
wach, konkursach organizowanych na 
terenie województwa małopolskiego.

Komisja Konkursowa Wojewódz-
kiej Edycji Konkursu Agroliga 2017 
przyznała także Tytuły Wicemistrzow-
skie, w dwóch regulaminowych kate-
goriach:

Wicemistrzowie 
w kategorii „ROLNIK”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
WOJEWÓDZKIEJ 

EDYCJI KONKURSU

Janusz Zalarski
Gospodarstwo Rolne

w Nowej Wsi Szlacheckiej,
powiat krakowski

Pan Janusz Zalarski prowadzi 
ponad 30 hektarowe gospodarstwo, 
w którym głównymi kierunkami pro-
dukcji jest uprawa kukurydzy, pszenicy 
i pszenżyta. Produkcja roślinna jest za-
pleczem paszowym dla produkcji tucz-
ników w cyklu otwartym. W skali roku 
produkcja jest na poziomie ok. 600-700 
sztuk tuczników.

Gospodarstwo posiada pełne wy-
posażenie maszynowe dla produkcji 
roślinnej i nowoczesną tuczarnię, speł-
niającą wszelkie wymogi dobrostanu 
zwierząt. Komisja Konkursowa mogła 
tylko z przedsionka obejrzeć tuczar-
nię, aby nie stresować zwierząt. Każdy 
stres, jak nam powiedział Pan Zalarski, 
ma wpływ na jakość mięsa.

Produkcja trzody chlewnej w go-
spodarstwie Pana Zalarskiego, to także 
podstawowa i sprawdzona baza surow-
cowa dla prowadzonej przez małżonkę 
Panią Marzenę Zalarską Przetwórnię 
Mięsa „PŁATEK”. 

Piekarnia „ZŁOTY KŁOS” Sp. J. 
w Dobczycach,

powiat myślenicki

Piekarnia „Złoty Kłos” to firma rodzin-
na powstała w Dobczycach w 1989 roku.

Smaczne wyroby powstają dzięki 
autentycznej pasji tworzenia i rzetel-
nemu podejściu do fachu piekarskiego 
i cukierniczego całego zespołu wykwa-
lifikowanych pracowników. Pieczywo 
jest wytwarzane na naturalnych zakwa-
sach, według własnych receptur i tech-
nologii, opartych na wielowiekowych 
tradycjach polskiego piekarnictwa i cu-
kiernictwa.

Używane do produkcji surowce są 
starannie dobierane i selekcjonowane.

W 2015 roku oddano do użyt-
ku nowy budynek produkcyjny o po-
wierzchni 2000 m2. Wyposażony jest 
w 10 pieców piekarniczych oraz nowo-
czesne linie do produkcji chleba, bułek, 
drożdżówek i croissantów. 

Wyroby piekarnicze i cukiernicze 
dystrybuowane są własnym transpor-
tem na terenie województwa małopol-
skiego, w sieci firmowych sklepów. Na-
tomiast w Dobczycach firmowy sklep 
połączony jest z przytulną kawiarenką, 
w której można zjeść nie tylko ciastka, 
ale także pyszne lody, napić się kawy 
i zaopatrzyć w świeże pieczywo.

Gospodarstwo Sadownicze
Tadeusza Jarka z Zagorzyna, 

powiat nowosądecki,

Pan Tadeusz Jarek prowadzi gospo-
darstwo sadownicze o powierzchni 10 
hektarów. Głównie uprawiane są jabłonie, 
a tylko około 30 arów sad gruszowy.

Wydajność sadu jabłoniowego to 
50 ton owoców z hektara.

Budynek przechowalni, o po-
wierzchni 660 m2 wyposażony jest 
w sortownię, pakowalnię i cztery komo-
ry chłodnicze.

Gospodarstwo posiada pełne za-
plecze maszynowe dostosowane do 
produkcji sadowniczej.
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Gospodarstwo Hodowlane
bydła mlecznego

rasy polska czerwono-biała
Jana Semanickiego z Gładyszowa,

powiat gorlicki.

Głównym kierunkiem produkcji 
w gospodarstwie jest ekologiczna ho-
dowla i chów bydła mlecznego rasy 
polskiej czerwono-białej, wpisanej do 
zasobów genetycznych zwierząt. Go-
spodarstwo użytkuje łącznie 30,6 hek-
tara, które stanowią bazę paszową dla 
zwierząt.

Produkcja ekologicznego mleka 
jest na poziomie 60 tysięcy litrów oraz 
około 2 tysięcy kg wołowiny ekologicz-
nej.

Pan Jan Semanicki jest benefi-
cjentem programów PROW 2007-2013 
oraz 2014-2020, z zakresu moderniza-
cji gospodarstw rolnych.

Gospodarstwo Hodowlane
bydła mlecznego

rasy polska czerwona
Marii Myrda z Załucznego,

powiat nowotarski.

W malowniczej miejscowości Za-
łuczne, z Tatrami w tle, Pani Maria 
Myrda prowadzi gospodarstwo rolne 
o profilu hodowlanym bydła mlecznego 
rasy polska czerwona. Bydło rasy za-
chowawczej objęte jest kontrolą użyt-
kowości mlecznej.

W gospodarstwie są 22 krowy 
mleczne, 13 sztuk młodzieży. Roczna 
wydajność mleka to około 90 tysięcy 
litrów. Część młodzieży przeznaczona 
jest na sprzedaż, w tym 10-12 sztuk 
cieląt oraz 5-6 sztuk jałówek z rodowo-
dami, pozostałe przeznaczone są na 
remont własnego stada.

Wicemistrz
w kategorii „FIRMA”

W gospodarstwie Jej rodziny, 
głównym kierunkiem upraw była pro-
dukcja sadownicza, a soki i przetwory 
owocowe od zawsze były wytwarzane, 
choć nie na tak dużą skalę, na jaką po-
zwala dzisiaj własna firma.

Bazując na własnej produkcji sa-
downiczej i warzywniczej właściciele 
stworzyli szeroki asortyment, tradycyj-
nie wytwarzanych soków, bez dodat-
ków chemicznych, w oparciu o stare 
receptury i przepisy.

Wszyscy laureaci Wojewódzkiej 
Edycji Konkursu „AGROLIGA 2017”, 
byli gośćmi Międzynarodowej Wysta-
wy „AGROPROMOCJA 2017” w Na-
wojowej k/ Nowego Sącza.

W dniu 9 września br., podczas 
Wystawy, nastąpiło uroczyste pod-
sumowanie Konkursu oraz wręcze-
nie nagród i dyplomów 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w tegorocznej 
edycji konkursu oraz życzymy wielu 
sukcesów gospodarczych w następ-
nych latach.

Opracowanie
Krystyna Maliszewska

Przewodnicząca Komisji
Konkursowej

Tłocznia Owoców
„PAWŁOWSKI” ze Żbikowi,

powiat nowosądecki
Właścicielami gospodarstwa, w któ-

rym rosną owoce dziś wykorzystywane 
do produkcji soków, od wielu pokoleń byli 
przodkowie obecnego gospodarza Pana 
Antoniego Marcina Pawłowskiego. Prze-
kształcenie gospodarstwa w sad, w któ-
rym przeważa obecnie jabłoń, nastąpiło 
w roku 1996. 

Firma Tłocznia Owoców Pawłowski 
powstała w 2013 roku. Tym samym fir-
ma podtrzymuje dziś tradycje rodzinne 
małżonki Pana Antoniego, Pani Ilony.
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Od maja 2016 roku można mówić 
o wzroście cen polskiej trzody chlew-
nej. Początkowo nieznaczne zmiany 
dopiero w II półroczu 2016 spowodo-
wały wzrost przeciętnej ceny skupu 
żywca o ponad 18% w stosunku do 

roku poprzedniego. W produkcji żywca 
wieprzowego istnieje wiele wariantów 
chowu wpływających na jej opłacal-
ność. Poniżej przedstawiono szacun-
kowe przychody i koszty dotyczące 
produkcji żywca wieprzowego w cyklu 

zamkniętym. Prezentowane dane są 
częścią szerszej analizy porównaw-
czej, szacunkowej opłacalności pro-
dukcji wynikającej z zestawienia wyni-
ków dotyczących różnych technologii i 
skali produkcji.

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI TRZODY 
CHLEWNEJ W CYKLU ZAMKNIĘTYM

Kalkulacja kosztów produkcji - żywiec wieprzowy cykl zamknięty

Tucz oparty na mieszankach pełnoporcjowych  - 5 Loch produkcja 80 szt. / rok 

Wyszczególnienie J.m Ilość Cena (zł) Wartość (zł)

Wartość produktu (od jednej lochy) 8276,00

Żywiec wieprzowy 16 szt. kg 1760 4,60 8096,00

Locha wybrakowana 1/3 kg 60 3,00 180,00

Koszty bezpośrednie: 

Wartość loszki hodowlanej szt. 0,33 900,00 297,00

Koszty pasz: 5506,70

Koncentrat dla loch dt 1,1 197,00 216,70

Otręby zbożowe (locha) dt 1 45,00 45,00

Mieszanka zbóż (locha) dt 11 59,00 649,00

Dodatki dla loch (witaminy, minerały) 52,00

Mieszanka pełnoporcjowa Starter dt 6,72 125,00 840,00

Mieszanka pełnoporcjowa Grower dt 15,04 110,00 1654,40

Mieszanka pełnoporcjowa Finiszer dt 19,52 105,00 2049,60

Pozostałe koszty: 560,00

Usługi weterynaryjne tuczniki 400,00

Usługi weterynaryjne locha 160,00

Koszty bezpośrednie 6363,70

Nadwyżka bezpośrednia 1912,30

Koszty pośrednie (narzut)                                                                  20% 1272,74

Koszty całkowite (bezpośrednie + pośrednie) 7636,44

Dochód 639,56

Koszt produkcji 1 kg żywca 4,34

Dochód na 1 rbh 6rbh/szt. tucz.+ 37rbh/szt. locha                                          (Dochód / 145 rbh)* 145,00 4,41

* sprzedaż w punktach skupu bez negocjacji ceny, zakup pasz po wyższej cenie, brak negocjacji.
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Kolejne zestawienie tabelaryczne 
przedstawia wyniki dla różnych sposo-

bów prowadzenia produkcji, odmien-
nych źródeł zaopatrzenia w środki do 

produkcji oraz mniejszych i większych 
skali produkcji.

C. Zamknięty w przeliczeniu na 1 lochę
Tucz oparty na mieszankach pełnoporcjowych  - 100 Loch produkcja 1800 szt. / rok
Koszty bezpośrednie 0 0 0 6342,98
Nadwyżka bezpośrednia 0 0 0 4410,22
Koszty pośrednie (narzut) 0,15 0 0 951,45
Koszty całkowite (bezpośrednie + pośrednie) 0 0 0 7294,42
Dochód 0 0 0 3458,78
Koszt produkcji 1 kg żywca 0 0 0 3,68
Dochód na 1 rbh (6rbh/szt. tucznik+ 37rbh/szt. locha) (Dochód / 145 rbh)* 23,85
Tucz oparty na koncentratach i zbożach  - 100 loch produkcja 1800 szt. / rok
Koszty bezpośrednie 0 0 0 5027,48
Nadwyżka bezpośrednia 0 0 0 5725,72
Koszty pośrednie (narzut) 0,15 0 0 754,12
Koszty całkowite (bezpośrednie + pośrednie) 0 0 0 5781,60
Dochód 0 0 0 4791,60
Koszt produkcji 1 kg żywca 0 0 0 2,92
Dochód na 1 rbh (6rbh/szt. tucznik+ 37rbh/szt. locha) (Dochód / 145 rbh)* 33,05
Tucz oparty na mieszankach pełnoporcjowych  - 5 Loch produkcja 80 szt. / rok
Koszty bezpośrednie 0 0 0 6363,70
Nadwyżka bezpośrednia 0 0 0 1912,30
Koszty pośrednie (narzut) 0,2 0 0 1272,74
Koszty całkowite (bezpośrednie + pośrednie) 0 0 0 7636,44
Dochód 0 0 0 639,56
Koszt produkcji 1 kg żywca 0 0 0 4,34
Dochód na 1 rbh (6rbh/szt. tucznik+ 49rbh/szt. locha) (Dochód / 145 rbh)** 4,41
Tucz oparty na koncentratach i zbożach  - 5 Loch produkcja 80 szt. / rok
Koszty bezpośrednie 0 0 0 4794,28
Nadwyżka bezpośrednia 0 0 0 3481,72
Koszty pośrednie (narzut) 0,2 0 0 958,86

Koszty całkowite (bezpośrednie + pośrednie) 0 0 0 5753,14
Dochód 0 0 0 2342,86
Koszt produkcji 1 kg żywca 0 0 0 3,27
Dochód na 1 rbh (6rbh/szt. tucznik+ 49rbh/szt. locha) (Dochód / 145 rbh)** 16,16

* (18 tuczników x 6 rbh + 1 locha x 37 rbh = 145 rbh)
** (16 tuczników x 6 rbh + 1 locha x 49 rbh = 145 rbh) 

Bardzo niska opłacalność produk-
cji w cyklu zamkniętym przy żywieniu 
paszami gotowymi z zakupu. Tucz 
oparty na zbożach i koncentratach po-
zwala na poprawę dochodowości. Ni-
ska opłacalność produkcji jest często 
efektem małej efektywności produkcji 
(niska wydajność przyrosty) oraz wyso-
kich kosztów pośrednich i bezpośred-
nich przy niskiej skali produkcji. Przy 
cyklu zamkniętym występuje wyższa 

opłacalność, głównie poprzez obniże-
nie kosztu prosiąt, w porównaniu z cy-
klem otwartym. Poprawę sytuacji może 
spowodować większa skala produkcji 
lub zrzeszanie, organizowanie się pro-
ducentów w postaci np. Grup produ-
cenckich w celu uzyskania wyższego 
poziomu konkurencyjności na rynku. 
Częściowe uniezależnienie się produ-
centów od wahań cenowych na rynku 
trzody umożliwiają obowiązujące od 

początku 2017 roku przepisy dotyczą-
ce rolniczego handlu detalicznego.

Andrzej Pisarz

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

„Roczniki Statystyczne” Główny 
Urząd  Statystyczny.
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ROLNICTWO EKOLOGICZNE
W obliczu coraz droższych kon-

wencjonalnych źródeł energii (węgla, 
gazu, ropy naftowej), rośnie zużycie 
energii ze źródeł naturalnych (odna-
wialnych). Pod tym względem świat 
nam ucieka i kraje biedniejsze od na-
szego robią duże postępy.

Nie da się podważyć faktu, że 
źródła konwencjonalne zatruwają po-
wietrze, niszczą środowisko przyrod-
nicze, i nie chronią Klimatu na Ziemi. 
Jednocześnie istnieje ogromna presja 
społeczna w kierunku zmniejszenia 
emisji CO2, zwiększenia oszczędzania 
energii oraz zwiększenia wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii (OZE).

Oszczędni rolnicy w Polsce już od 
bardzo dawna stosują brykietowanie 
słomy, jako własne paliwo do ogrze-
wania domów, a do suszenia ziarna 
zakupują kotły spalające 10 kilowe 
kostki lub całe 300-500 kg bele słomy. 
Rolnicy słomę wykorzystują głównie 
jako nawóz. Wzbogacona opryskiem 
z mocznika jest rzeczywiście dobrym 
wyborem. Ale jeszcze lepszym roz-
wiązaniem jest na przykład poplonowa 
mieszanka zbożowo strączkowa wsia-
na w ściernisko, a następnie przyorana. 
Słoma może być też gotowym do wzię-
cia z pola „złotym węglem”, wymaga 
tylko sprasowania, zbrykietowania lub 
speletowania (granulowania). W arty-
kule omówiono uprawę perzu wydłużo-
nego, nowego gatunku biomasy, który 
rozszerza bogaty już asortyment roślin 
energetycznych.

Charakterystyka biologiczna. 
Perz wydłużony (Agropyron elonga-
tum) pochodzi z południowo wschod-
niej Europy i Azji, jest to wysoka do 2,2 
m bezrozłogowa, wieloletnia i kępowa 
trawa, ma bardzo głęboki, na ponad 3 
m wiązkowy system korzeniowy. Posia-
da sztywne źdźbła i duże szczeciniaste 
szarozielone liście o długości do 30 
cm, średnio owłosione i pokryte nalo-
tem woskowym. Łan trawy jest zwarty 
i odporny na wyleganie. Nie stwierdzo-
no na niej do tej pory żadnych patoge-

nów. Gatunek ten wytwarza duże jak 
na trawy nasiona - masa 1000 ziaren 
wynosi 7,0 - 8,5 g, przy plonie 1- 3 t/
ha, o długiej żywotności (6-7 lat) oraz 
sile kiełkowania 65 - 90%. Roślina wy-
twarza kłosy długie do 30 cm, mało po-
datne na osypywanie się. Termin zbioru 
nasion przypada po połowie września. 
Perz wydłużony jest odporny na suszę, 
mróz (do - 200 C), wysokie temperatu-
ry latem, a na wiosnę wcześnie rusza 
z wegetacją. Może rosnąć wydajnie 
na tym samym miejscu 7-10, a nawet 
12 lat. W stanie naturalnym trawa ro-
śnie na suchych i zasolonych lekkich 
glebach. Od 2005 roku w Instytucie 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzi-
kowie prowadzono autorskie prace ba-
dawcze pod kierunkiem dr inż. Danuty 
i Józefa Martyniaków. Doprowadziły 
one do wyselekcjonowania odmiany 
o nazwie Bamar, która jest prawnie 
chroniona. Plon suchej masy siana wy-
nosi 10-16 t/ha.

Agrotechnika uprawy. Plantację 
można zakładać na każdej, ale prze-
puszczalnej glebie, średnio uwilgotnio-
nej, nawet klasy 5, nie podmokłej ani 
nie torfowej. Na glebie piaszczystej, 
dotąd aż rośliny nie sięgną korzenia-
mi do wody konieczne jest nawadnia-
nie, szczególnie w okresie wschodów 
i do jesieni. Najlepszym przedplonem 

są okopowe, motylkowate i strącz-
kowe. Przygotowana do siewu gleba 
powinna mieć strukturę gruzełkowatą, 
dobrze doprawiona, zwałowana, nie 
może zawierać chwastów wieloletnich, 
w tym zwykłego perzu rozłogowego 
i innych traw. Jeżeli jest to konieczne, 
przed siewem perzu, należy wykonać 
oprysk glifosatem (zawsze na żywo 
rosnące chwasty), w zalecanej na ety-
kiecie dawce 3-5 l/ha, 150-300 l wody. 
Perz można siać od kwietnia aż do 
września, najlepszy jest jednak termin 
wiosenny. Przy siewie jesiennym ro-
śliny jeszcze przed zimą powinny roz-
począć krzewienie, a na pędach mają 
mieć po 4-5 liści. Wschody pojawiają 
się dopiero po 20-30 dniach. Zalecany 
rozstaw rzędów 25-30 cm (co druga re-
dlica siewnika zbożowego), głębokość 
siewu 1-2 cm. Norma wysiewu 15-30 
kg/ha zależy od zdolności kiełkowania 
nasion podanej przy zakupie. Zale-
ca się zawsze wykonać próbę kręco-
ną siewnika, a w czasie siewu należy 
sprawdzać aparaty wysiewające, gdyż 
nasiona mają tendencje do zawiesza-
nia się, w samych przewodach nasien-
nych również mogą tworzyć się zatory. 
Przy dawce 10 kg/ha na długości 1 mb 
powinniśmy wysiać 43 nasiona, przy 
dawce 15 kg/ha 73 sztuk. Zaleca się 
zaprawianie nasion preparatem Azo-
tobakteryna do traw dla lepszego star-

Perz wydłużony,
jako nowe źródło

energii odnawialnej
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tu młodych roślin (szczegóły na www.
biofood.com.pl). Jeżeli siewu dokonuje 
się wiosną, to do jesieni mają powstać 
krzewiące się kępy źdźbeł wegeta-
tywnych o długości do 1,8 m. Dopiero 
od 2 roku powstają grubsze i sztywne 
źdźbła kłosonośne do 2 m wysokości 
zawierające celulozę o dużej wartości 
energetycznej.

Nawożenie perzu przeznaczo-
nego do spalania. Przedsiewnie NPK 
(30/60/60) kg czystego składnika na 
hektar (w tym N szybko działający). 
W kolejne lata na wiosnę, pierwsza 
dawka szybko działającego N 30-40 
kg/ha, druga po 2-3 tygodniach, np. 
Mocznik 40-50 kg/ha. Nawożenie P i K 
w kolejne lata po zbiorach jesiennych 
jednorazowo po 60 kg/ha, a na glebach 
lekkich wiosną.

Nawożenie pod 2-3 pokosy zie-
lonki do biogazowni. W pierwszym 
roku tak samo jak wyżej, czyli 30/60/60. 
W kolejne lata, azotowe w sumie 100-
130 kg N/ha/rok podzielone 

i wysiewane po każdym pokosie. 
Nawożenie P i K jednorazowo po 60 
kg/ha jesienią, a na glebach lekkich 
wiosną.

Walka z chwastami. W okresie 
wegetacji w razie wystąpienia chwa-
stów zaleca się oprysk mieszanką np. 
Puma Uniwersal 1 litr/ha + Chwastox 
extra 300 SL dawka 3 litr/ha oraz 150-
300 l wody. W chwili w/w oprysku  po-
szczególne źdźbła perzu wydłużonego 
mają mieć wytworzone co najmniej po 
5 liści właściwych.

Uwaga! we wczesnym okresie 
rozwoju plantacji, szczególnie w I roku, 
chwasty zwalczamy mechanicznie przy 
okazji koszenia pierwszego pokosu.

Zbiór mechaniczny perzu. Zbiór 
na biomasę do celów spalania wypa-
da od II - IV dekady września. Zbiór 
można przyspieszyć opryskiem che-
micznym, np. Reglone 3-4 litr/ha (150-
300 l wody). Takie dosuszanie zaleca 
się wykonać wcześniej, w okresie 

mleczno-woskowej dojrzałości nasion 
(mniejsze straty spowodowane przez 
osypywanie, szybszy i łatwiejszy zbiór, 
lepsza jakość biomasy, wykorzysta-
nie lepszej pogody). Po 7 - 14 dniach 
całkowitego wyschnięcia łanu można 
przystąpić do 1 fazowego zbioru, np. 
kombajnem zbożowym wyposażonym 
w prasę do słomy. Generalnie jednak 
stosuje się zbiór 2 fazowy, czyli naj-
pierw koszenie kosiarką pokosową - 
listwową, a następnie po doschnięciu 
plonu na ściernisku stosujemy praso-
wanie siana. Wysokość koszenia nie 
niżej niż 8 -10 cm, nie zaleca się kosiar-
ki rotacyjnej, gdyż niszczy ona węzły 
krzewienia perzu. Z kolei przy zbiorze 
2-3 plonów w roku na zieloną biomasę, 
wykorzystuje się klasyczne sieczkarnie 
polowe do zielonek. Ostatnie koszenie 
3 pokosu zielonki należy wykonać do 
końca września.

Znaczenie gospodarcze. Perz 
wydłużony ma bardzo małe wyma-
gania glebowe i klimatyczne, może 
rosnąć na glebach lekkich, ubogich, 
skażonych i zasolonych, nadaje się do 
rekultywacji gruntów marginalnych, do 
obsiewania pasów ochronnych. Koszty 
założenia i eksploatacja plantacji perzu 
wydłużonego do celów energetycznych 
są kilkakrotnie niższe niż przy uprawie 
wierzby czy miskantusa. Nie trzeba też 
kupować specjalistycznych maszyn do 
siewu i zbioru, a do likwidacji 10 let-
niej plantacji wystarczy typowy pług. 
Uzyskiwanie dużych plonów jest uza-
leżnione od rodzaju gleby, nawożenia 
i dostępności wody dla roślin (jak przy 
każdej innej uprawie). Perz wydłużony 
nie jest gatunkiem inwazyjnym, sam 
się nie rozprzestrzenia i nie zagraża 
gruntom sąsiednim. Poprzez głęboki 
system drobnych i długich korzeni, ro-
śliny doskonale walczą z suszą. Zielon-
ka perzu nadaje się jako podstawowy 
substrat do produkcji biogazu, jest też 
doskonałą zieloną paszą dla zwierząt, 
również na kiszonkę, szczególnie dla 
przeżuwaczy. Może też służyć jako 
podłoże do produkcji pieczarek, do ob-
siewania poletek osadowych w oczysz-

czalniach ścieków i jako surowiec 
w przemyśle celulozowo papierniczym.

Znaczenie energetyczne perzu. 
Skoszona w pokosy we wrześniu bio-
masa po 4 - 7 dniach zawiera nie wię-
cej niż 12-20% wody i nadaje się do be-
lowania, prasowania, brykietowania lub 
peletowania. Bez znaczącej szkody dla 
jakości surowca zbiory można opóźnić 
nawet do wiosny. Wartość opałowa 
trawy perzu mieści się w granicach 18-
24 MJ/kg i jest zbliżona do niektórych 
gatunków drewna i węgla brunatnego. 
Zawartość popiołu wynosi tylko 3-4% 
i jest to doskonały, głównie potasowy 
nawóz, zawartość chloru tylko 0,2%.

Plon 10-12 t/ha perzu, stanowi 
ekwiwalent wartości energetycznej 
5-8 ton węgla. Do ogrzania domu o po-
wierzchni 200 m2 wystarczy 1,5 - 2 ha 
uprawy.

Wnioski. Plantacje towarowe 
z uprawami energetycznymi w Polsce 
na krótki czas były rentowne. Są cią-
głe kłopoty z umowami, z odbiorcami 
biomasy, ze spadającymi jej cenami 
i coraz wyższymi wymaganiami, co do 
jakości produkowanej przez rolników 
biomasy. Do tego dochodzi konkuren-
cja, czyli import tańszych surowców 
i brak prawno finansowej ochrony 
Państwa, aby ta branża się rozwijała. 
Uprawa biomasy energetycznej, w tym 
perzu wydłużonego w małych gospo-
darstwach i na własne potrzeby jest jak 
najbardziej uzasadniona. Prawie każdy 
z rolników posiada grunty „marginalne”, 
na których mógłby produkować własne 
paliwo do ogrzewania domu.

Kontakt oraz szczegóły zamó-
wienia na małe ilości nasion przyjmuje 
„Hodowla Roślin Bartążek Sp. z o.o. 
Grupa IHAR” koło Olsztyna, jedyny 
podmiot prowadzący hodowlę zacho-
wawczą tego gatunku, odmiany Bamar. 

Kontakt: tel. 89 512 03 27
e-mail biuro@bartazek.pl

oraz strona www.bartazek.pl 

Jan Knapik
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Zwalczanie szkodników zbóż, 
w ostatnich latach nabrało większego 
znaczenia. Spowodowane to jest co-
raz wyższymi stratami wyrządzanymi 
przez szkodniki oraz ich rolą w roz-
przestrzenianiu się chorób, obniżaniu 
plonów, a tym samym zmniejszeniu 
opłacalności uprawy zbóż. Szczególnie 
dobre warunki rozwoju stwarzają owa-
dom wszelkie monokultury roślinne, któ-
rymi także są uprawy rolnicze, prowa-
dzone na dużych obszarach. W takich 
warunkach może do chodzić do grada-
cji, czyli do masowego występo wania 
poszczególnych gatunków szkodników.

Mszyce - zarówno larwy, jak i po-
stacie dorosłe, uszkadzają rośliny 
przez wysysanie soków z liści, pochew 
liściowych, źdźbeł i kłosów, co prowa-
dzi do więdnięcia i zasychania młodych 
roślin oraz do niewykłaszania się zbóż 
i bielenia kłosów u starszych roślin. 
W wyniku czego obniżają wielkość plo-
nu, jakość ziarna, obniżenie zawartości 
niektórych aminokwasów, co powoduje 
spadek wartości wypiekowej mąki. Za 
szkodliwość pośrednią uważa się prze-
noszenie wirusów.

Nadzorowane zwalczanie szkod-
ników polega na:

 ¾ przeprowadzaniu regularnych 
lustracji upraw, identyfikacji 
i ocenie liczebności występują-
cych szkodników i ich wrogów 
naturalnych,

 ¾ próg ekonomicznej szkodliwości: 
 - pszenica ozima owies - kłoszenie, 

kwitnienie 25 mszyc na 1 kłosie,
 - jęczmień jary - kłoszenie, kwitnie-

nie 15 mszyc na 1 kłosie.

Niechemiczne metody ochrony - 
metoda agrotechniczna

Izolacja przestrzenna, usuwanie 
chwastów, właściwe nawożenie mine-
ralne, oprysk roślinmetody biologiczne, 
wczesny zbiór.

Ploniarka zbożówka - dorosła 
muchówka ma długość 2 mm, lśniąco-
-czarne ciało, czerwone oczy i brązo-
wo-żółte odnóża. W ciągu roku rozwija 
trzy pokolenia. Zimują larwy na ozimi-
nach, samosiewach zbóż i  trawach. 
Lot pierwszego pokolenia odbywa się 
od końca kwietnia do początku czerw-
ca, natomiast od końca czerwca do 
sierpnia występuje pokolenie letnie, 
a od sierpnia do końca października 
pokolenie jesienne. Larwy smukłe, 
lśniące, białe, do 5 mm, bez nóg. Larwy 
I i II pokolenia uszkadzają młode zasie-
wy, rośliny słabo rosną, nadmiernie się 
krze wią, liść sercowy jest zżółkły, daje 
się łatwo wyjąć. Od końca czerwca do 
sierpnia  wylatują osobniki dorosłe dru-
giego pokolenia. Muchówki drugiego 
pokolenia składają jaja na dolnych li-
ściach pędów bocznych a także na gór-
nych liściach i kłosach. Wylęgłe z nich 
larwy uszkadzają dokłosie, co może 
prowadzić do jego zasychania jak 
również zawiązki ziaren. Od sierpnia 
do października muchówki trzeciego 
pokolenia składają jaja na oziminach, 
samosiewach zbóż i na trawach, a wy-
lęgłe larwy żerują podobnie jak larwy 
pierwszego pokolenia.

 Nadzorowane zwalczanie szkod-
ników polega na:

 ¾ przeprowadzaniu regularnych 
lustracji upraw, identyfikacji i oce-
na liczebności występujących 
szkodników,

 ¾ próg ekonomicznej szkodliwości 
6 jaj na 10 roślinach lub 6 larw na 
100 roślinach w fazie rozwoju li-
ści do początku krzewienia roślin 
zbożowych.

Niechemiczne metody ochrony- 
metoda agrotechniczna

Unikanie  uprawy zbóż po sobie, 
izolacja przestrzenna od traw i kukury-
dzy, opóźnianie siewu zbóż ozimych, 
a przyspieszanie siewu zbóż jarych, me-

chaniczne zabiegi uprawowe, niszczenie 
samosiewów, zbilansowane nawożenia.

Pryszczarek zbożowiec - szkod-
nik należący do muchówek, długość 
owłosionego ciała 5 mm, czarno-brą-
zowy tułów, czerwony odwłok, długie 
odnóża. Dorosłe owady wydostają się 
z gleby około połowy maja. Larwy wni-
kają do pochwy liściowej, a następnie 
wędrują w dół źdźbła i zaczynają żer 
powyżej węzła na źdźble. Wczesne 
objawy żerowania to nabrzmiałe po-
chwy liściowe uszkodzonego źdźbła, 
pod nimi tworzą się siodłowate narośla, 
w których znajdują się larwy. Następ-
stwem uszkodzeń są niedorozwinięte 
rośliny, przedwczesna dojrzałość i nie-
wypełnione ziarno. 

Nadzorowane zwalczanie szkod-
ników polega na:

 ¾ przeprowadzaniu regularnych 
lustracji upraw,

 ¾  identyfikacji i ocena liczebności 
występujących szkodników,

 ¾ próg ekonomicznej szkodliwo-
ści 15 jaj na jednym źdźble.

Niechemiczne metody ochrony- 
metoda agrotechniczna

zabiegi uprawowe, izolacja prze-
strzenna od innych roślin zbożowych, 
zrównoważone nawożenie.

Śmietka ozimówka - wiosną moż-
na zaobserwować rzędowe żółknięcie 
liści sercowych, spowodowane pod-
gryzaniem i przegniciem u podstawy, 
liście te można łatwo wyciągnąć z gle-
by. Larwy są kremowo-białe, długości 
do 9 mm, cylindryczne. Postacie doro-
słe są szaro-żółte z licznymi czarnymi 
włoskami. Zimują jaja, znajdujące się 
w glebie. Na wiosnę wylęgają się lar-
wy wnikające do środka źdźbła i wyże-
rające całą wewnętrzną część. W ten 
sposób niszczą kolejne rośliny do prze-
łomu maja i czerwca, następnie prze-
poczwarczają się  w glebie na głębo-

SZKODNIKI UPRAW ROLNICZYCH
OKREŚLENIE PROGÓW EKONOMICZNEJ SZKODLIWOŚCI
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kość od 5 do 10 cm. Dorosłe muchówki 
wylatują w czerwcu i lipcu, a w sierpniu 
i wrześniu są składane jaja. Najbar-
dziej zagrożone są rośliny z siewów 
bardzo wczesnych, przeprowadzonych 
w pierwszej połowie września. Psze-
nica ozima zasiana w październiku 
uszkadzana jest w stopniu małym.

 Nadzorowane zwalczanie szkod-
ników polega na:

 ¾ przeprowadzaniu regularnych 
lustracji upraw ,identyfikacji i oce-
na liczebności występujących 
szkodników,

 ¾ próg ekonomicznej szkodliwości 
to 10 roślin uszkodzonych w 30 
badanych lub 80 larw na 1  m2.

Niechemiczne metody ochrony- 
metoda agrotechniczna

Zabiegi uprawowe, izolacja prze-
strzenna od innych roślin zbożowych.

Skrzypionki - chrząszcze z rodzi-
ny stonkowatych, ciało wydłużone, me-
talicznie błyszczące, zielonkawe lub nie-
bieskie, czułki długie, nitkowate. Zimują 
w ściółce i korzeniowych częściach 
roślin. Postacie dorosłe wiosną prowa-
dzą żer uzupełniający na liściach zbóż 
i traw. Larwy brunatno-żółte z czarną 
głową, odżywiają się miękiszem, zdra-
pując go wzdłuż nerwów liści. Prowadzi 
to do powstawania białych plam i po-
dłużnych dziurek na liściach. Chrząsz-
cze pojawiają się w lipcu, żyją do jesieni, 
żerując na zbożach i trawach.

Nadzorowane zwalczanie szkod-
ników polega na:

 ¾ przeprowadzaniu regularnych 
lustracji upraw, identyfikacji 
i ocena liczebności występują-
cych szkodników,

 ¾ próg ekonomicznej szkodliwo-
ści, który wynosi 1-2 larwy na 
jednym  źdźble zbóż ozimych, 
a na zbożach jarych 1 larwa na 
2-3 źdźbłach.

Niechemiczne metody ochrony- 
metoda agrotechniczna

Zabiegi uprawowe, izolacja prze-
strzenna od innych roślin zbożowych, 
zrównoważone nawożenie, opryskiwa-

nie roślin, zwłaszcza na brzegu pola.
Wciornastki - owady wielkości od 

1 do 5 mm, o ciele wydłużonym, skrzy-
dła wąskie z długimi frędzlami, zaopa-
trzone w aparat kłująco-ssący. Zarówno 
postacie dorosłe, jak i larwy, wysysają 
soki z liści, źdźbeł, pochew liściowych 
i kłosów. Wiosną samice składają jaja 
w górnej części źdźbeł, tam też żerują 
wylęgające się larwy. Po przeobrażeniu 
następuje krótki okres żerowania i zej-
ście w glebę, gdzie zimują. 

Nadzorowane zwalczanie szkod-
ników polega na:

 ¾ przeprowadzaniu regularnych 
lustracji upraw, identyfikacji 
i ocena liczebności występują-
cych szkodników,

 ¾ próg ekonomicznej szkodliwości 
to - w okresie strzelania w źdźbło 
- 10 larw na źdźble , w okresie 
do pełni kwitnienia  - 5-10 owa-
dów dorosłych  lub 5-10 larw na 
1 kłosie oraz w okresie wypełnia-
nia ziarna 40- 50 larw na 1 kło-
sie, w okresie kłoszenia 4 owady 
dorosłe na 1 kłosie.

Niechemiczne metody ochrony- 
metoda agrotechniczna

poprawny płodozmian, popraw-
ne nawożenie, prawidłowa podorywka 
i orka.

Łokaś garbatek - po przezi-
mowaniu w glebie jasnożółte larwy 
zaczynają żer na zbożach ozimych 
 i trawach, następnie na zbożach ja-
rych. Larwy żerują o zmierzchu, nocą 
i w pochmurne dni. Liście są uszkadza-
ne nie wskutek zjadania, lecz poprzez 
żucie i wysysanie. Objawy żerowania 
larw łokasia to rośliny o postrzępionych 
lub przeżartych liściach i połamanych 
źdźbłach. Największe straty są powo-
dowane przez żerowanie larw na wio-
snę. Żerują na kłosach traw i zbóż (na 
owsie rzadko), odżywiając się miękkim 
ziarnem. Skutkiem tych uszkodzeń jest 
szczerbatość kłosów. Jeden chrząszcz 
może w ciągu nocy wyjeść ziarno na-
wet z całego kłosa. W lipcu i sierpniu 
samice składają do gleby białe jaja 
wielkości ziarna prosa. Po około dwóch 

tygodniach wylęgają się larwy, które 
objadają kiełkujące zboża, aż po po-
wierzchnię gleby. Łokasia można spo-
tkać najczęściej na zaperzonych po-
lach, pastwiskach, miedzach i łąkach.

Nadzorowane zwalczanie szkod-
ników polega na:

 ¾ przeprowadzaniu regularnych 
lustracji upraw, identyfikacji 
i ocena liczebności występują-
cych szkodników,

 ¾ próg ekonomicznej szkodliwo-
ści jest następujący: jesienią po 
wschodach roślin kiedy znajdu-
ją się 1-2 larwy lub 4 uszkodzo-
ne rośliny na 1 m2 a wiosną na 
zbożach jarych gdy występują 
3-5 larw  lub 8-10 uszkodzonych 
roślin na 1 m2.

Niechemiczne metody ochrony- 
metoda agrotechniczna

Zabiegi agrotechniczne (głęboka 
orka, wczesne przygotowanie ziemi 
pod siew) zmniejszają ryzyko maso-
wych pojawów, niszczenie chwastów, 
przyorywanie ścierniska, izolacja prze-
strzenna, właściwe nawożenie, zmia-
nowanie roślin.

Niezmiarka paskowana - mu-
chówka koloru żółtego, o ciele długości 
około 3-4 mm, z pięcioma czarnymi pa-
skami na grzbiecie. W warunkach Pol-
ski rozwijają się dwa pokolenia:

I - wylot muchówek pierwszego poko-
lenia następuje w maju i czerwcu. 
Samice składają jaja na liściach 
zbóż ozimych i jarych.

II - wylot drugiego pokolenia ma miej-
sce w sierpniu - przed żniwami. 
Składnie jaj następuje we wrześniu 
i październiku na perzu, samosie-
wach zbóż i zasiewach zbóż ozi-
mych. Muchówka pokolenia dru-
giego jest wyraźnie ciemniejsza od 
osobników pierwszego pokolenia.

Główne szkody w zasiewach zbóż 
są powodowane przez larwy pierwsze-
go pokolenia. W czasie kłoszenia zbóż 
ozimych na dokłosiu widoczna jest 
bruzda wyżarta przez larwę. Dochodzi 
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także do utrudnienia w kłoszeniu. Ob-
niżka plonów może sięgać 30%. Larwy 
pokolenia zimującego (drugiego) mogą 
atakować wcze sne zasiewy zbóż ozi-
mych. Za atakowane rośliny nadmier-
nie się krzewią, niekiedy zamierają. Nie 
są atakowane rośliny owsa.

Nadzorowane zwalczanie szkod-
ników polega na:

 ¾ przeprowadzaniu regularnych 
lustracji upraw, identyfikacji 
i ocena liczebności występują-
cych szkodników,

 ¾ próg ekonomicznej szkodliwo-
ści 1 jajo na 10 % roślin lub 10% 
uszkodzonych źdźbeł. 

Niechemiczne metody ochrony- 
metoda agrotechniczna

Zabiegi agrotechniczne zmniej-
szają ryzyko masowych pojawów, nisz-
czenie chwastów, traw i perzu, przyory-
wanie ścierniska, późniejszy siew zbóż 
ozimych, natomiast wcześniejszy siew 
zbóż jarych.

Lednica zbożowa to pluskwiak 
wielkości 8-9 mm, o ciele spłaszczo-

nym barwy żółtej z ciemnymi prążkami 
na głowie i tarczce tułowiowej. Larwy 
są podobne do owadów dorosłych, 
tylko mniejsze i z niewykształconymi 
jeszcze skrzydłami. W ciągu roku roz-
wija się jedno pokolenie tego szkod-
nika. Po przezimowaniu, na przełomie 
maja i czerwca następuje przelot owa-
dów dorosłych na zboża, głównie ozi-
miny. Tam ma miejsce żerowanie, a na-
stępnie składanie jaj na liściach. Larwy 
żerują podobnie do postaci dorosłych, 
szybko osiągając pełny rozwój. 

Żółwinek zbożowy jest plu-
skwiakiem wielkości około 10 mm, ma 
płaskie szerokie ciało, barwy szarej 
z czarnymi plamkami tworzącymi smu-
gi. Szkodliwe są zarówno larwy, jak 
i postacie dorosłe, nakłuwające i wysy-
sające soki głównie z ziarniaków kło-
sów, także z liści i pochew liściowych. 
Na zboża przelatują na przełomie 
kwietnia i maja. Młode larwy początko-
wo są jasnozielone, po kilku godzinach 
czernieją. Przepoczwarzenie następuje 
pod koniec maja i w czerwcu, postacie 
dorosłe po krótkim żerowaniu poszuku-

ją na miedzach i przydrożach miejsc do 
zimowania. 

Nadzorowane zwalczanie szkod-
ników polega na:

 ¾ przeprowadzaniu regularnych 
lustracji upraw, identyfikacji 
i ocena liczebności występują-
cych szkodników,

 ¾ próg ekonomicznej szkodliwości: 
 -  krzewienie na wiosnę - 2-3 osob-
ników dorosłych na 1m2

 - formowanie ziarna dojrzałość 
mleczna - 2 larwy na 1m

Niechemiczne metody ochrony- 
metoda agrotechniczna

niszczenie chwastów, traw na 
miedzach i przydrożach, przyorywanie 
ścierniska po zbiorze, wczesny wysiew 
zbóż, sianie odmian wczesnych, wyko-
nywanie podorywki, zwalczając skrzy-
pionki i pryszczarki na zbożach ogra-
nicza  liczebność żółwinka zbożowego 
i lednicy zbożowej.

Opracowali: Mirosława Rogacz, Józef 
Rusnak na podstawie materiałów otrzyma-
nych na z szkolenia w Radomiu 

W polskiej ekologii dominują upra-
wy zbóż jarych, ze względu na wszech-
stronne ich wykorzystanie oraz łatwość 
w uprawie. Zaletą zbóż jarych, jest to, 
że wykazują się większą stabilizacją 
plonowania ziarna, możliwością wysie-
wu zarówno w czystym siewie jak rów-
nież w mieszankach oraz mniejszym 
ryzykiem wymarznięcia, zachwaszcze-
nia i wystąpienia chorób grzybowych. 
Należy jednak mieć na uwadze ryzyko 
zmniejszenia plonowania zbóż jarych 
w latach o suchej wiośnie, szczególnie 
na glebach lżejszych. Ma to dziś duże 
znaczenie w obliczu coraz bardziej wi-
docznych skutków ocieplania się klimatu.

Płodozmian i dobór odmian to 
podstawa

Prawidłowo zaplanowany płodo-
zmian odgrywa kluczowe znaczenie 
w gospodarstwie ekologicznym. Pło-
dozmian taki powinien się charaktery-
zować: kilkuletnią rotacją (minimum 4 
lata), z udziałem roślin motylkowatych 
(minimum 25%) w plonie głównym, 
wraz ze stosowaniem wsiewek i mię-
dzyplonów chroniących glebę przed 
erozją. Właściwie zaplanowany płodo-
zmian spełniać powinien następujące 
funkcje:

 ¾ utrzymanie dużej zawartości 
próchnicy oraz zwiększanie ży-

zności gleby,
 ¾ zapobiega nadmiernemu roz-

wojowi chorób i szkodników,
 ¾ nie dopuszcza do niekontrolo-

wanego rozwoju chwastów.
W gospodarstwach ekologicznych 

powinno się w większym stopniu ko-
rzystać z efektów prowadzonych prac 
hodowlanych, gdyż istnieje możliwość 
większego wyboru liczby odmian o lep-
szych parametrach jakościowych, jak 
również poprawianych i ulepszanych 
cech, np. plenności i zdrowotności. 
Obecnie prowadzi się coraz szersze ba-
dania odmian w kierunku przydatności 
do uprawy w rolnictwie ekologicznym.

ZALECENIA DO UPRAWY ZBÓŻ JARYCH 
METODAMI EKOLOGICZNYMI

(PSZENICA JARA)
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Obok jakości ziarna przy wyborze 
konkretnej odmiany do uprawy w gospo-
darstwie ekologicznym powinniśmy zwró-
cić uwagę na takie cechy odmiany jak:

 ¾ większa odporność na choroby 
grzybowe, głównie występujące 
na liściach,

 ¾ większa zdolność do konkuro-
wania z chwastami, determino-
wana wysokością roślin,

 ¾ krótszy okres wegetacji, od-
miany wcześniej dojrzewające 
w mniejszym stopniu porażane 
są przez choroby grzybowe,

 ¾ dobre zdolności pobierania 
składników nawozowych z gleby,

 ¾ mniejsze wymagania glebowe.
Stanowisko pod zboża jare
Rozróżniamy trzy rodzaje stano-

wisk w płodozmianie:
dobre: bobowate (strączkowe 

i motylkowate) i ich mieszanki z trawa-
mi, późne odmiany ziemniaka, buraka 
pastewnego, warzywa korzeniowe i ka-
pustne, szczególnie, gdy przedplon był 
nawożony obornikiem lub kompostem,

średnie: zboża, po których upra-
wiane są międzyplony ścierniskowe 
z dużym udziałem 

 strączkowych(np. peluszka, wyka, 
bobik) lub wsiewki z dużym udziałem 
bobowatych drobnonasiennych, jak 
koniczyny czerwonej, białej lub lucerny 
na zielony nawóz,

nieodpowiednie: pszenica, żyto, 
jęczmień, pszenżyto.

Pamiętajmy o skutkach źle za-
planowanego zmianowania, otóż po 
przedplonach średniej wartości plony 
np. pszenicy jarej mogą się zmniejszyć 
o około 10-15%, natomiast po przed-
plonach złych nawet 25-30% w stosun-
ku do dobrych stanowisk.

Uprawa roli i agrotechnika
Uprawa gleby na wiosnę powinna 

ograniczać się do niezbędnego mini-
mum aby nie prowadziła do wyparowa-
nia wody, jednocześnie z działaniami 
w kierunku stałego podwyższania ży-
zności gleby. Wcześniejsza jesienna 
uprawa roli to czas na skuteczne zwal-
czanie chwastów i nawożenie. Najważ-
niejsze zasady uprawy gleby obejmują:

• płytkie odwracanie i głębokie 
spulchnianie,

• ograniczanie liczby przejazdów,
• maksymalne skracanie czasu, 

w którym gleba pozostaje bez okry-
wy roślinnej. 
Nie zaniedbywać wapnowania
Pszenica jara wymaga odczynu 

pH 6-6,5. W gospodarstwach eko-
logicznych powinny być stosowane 
nawozy wapniowe wolno działające 
(głównie węglanowe) w mniejszych 
dawkach w granicach 1,5-2,0 t/ha

Polecane nawozy wapniowe to:
1. dolomit - o zawartości około 30% 

CaO i 22 MgO,
2. węglan wapnia pochodzenia na-

turalnego(wapniak mielony) - za-
wartość CaO 40%

3. kreda łąkowa i jeziorna - zawar-
tość CaO 20-35%, w zależności 
od stopnia uwalniania,

4. margiel - zawartość CaO 25-95%,
5. wapno defekacyjne - zawartość 

CaO powyżej 30%.
Nawożenie fosforem i potasem
Mączka fosforytowa - zawiera 

około 30%P2O5 uzyskiwana z przemia-
łu fosforytów. Fosfor zawarty w mącz-
kach jest trudno dostępny dla roślin 
gdyż bardzo wolno rozpuszcza się 
w wodzie, więc należy go bardzo do-
kładnie wymieszać z glebą. Dobrym 
rozwiązaniem jest dodawanie mączki 
fosforytowej do pryzm kompostowych 
lub obornikowych, co zwiększa dostęp-
ność fosforu dla roślin.

Nawozy potasowe:
1. Siarczan potasu-zawiera około 

50% K2O
2. Kainit - zawiera około 14% K2O
3. Karnalit- zawiera 8-10 K2O

Dawki nawozów fosforowych i po-
tasowych powinny być ułożone tak, aby 
nie przekraczały 50 -70kg/ha.

UWAGA: Wszystkie mineralne, 
organiczne i mineralno-organiczne 
nawozy z zakupu oraz wapno i środ-
ki poprawiające właściwości gleby 
musza mieć atest IUNG PIB Puławy, 
przykładowy symbol na opakowaniu 
(NE/362/2017). Patrz „Wykaz” na stro-
nie internetowej www.iung.pulawy.pl 

Zakup nawozów naturalnych z gospo-
darstw nie ekologicznych od zwierząt 
gospodarskich, czyli obornik, odchody, 
gnojówka i gnojowica, nie mogą pocho-
dzić z intensywnego chowu zwierząt 
(pisemna umowa, adresy obu stron). 
W dokumentacji gospodarstwa nale-
ży obowiązkowo zapisać uzasadnie-
nie potrzeby zastosowania nawozów 
i środków ochrony roślin pochodzących 
z zakupu czy z przekazania.

Zaopatrzenie roślin w azot
W rolnictwie ekologicznym podsta-

wowe znaczenie ma zasobność stano-
wiska w azot, gdyż jedynym dopusz-
czalnym źródłem tego składnika są:

1. Obornik lub kompost - dawka 25-30 
t/ha. Zasiew pszenicy jarej w dru-
gim roku po zastosowaniu obornika 
lub kompostu, roślina może pobrać 
od 20-30 kg/ha azotu.

2. Przyorane resztki pożniwne roślin 
bobowatych. Wysokie plony bo-
bowatych oraz dogodne warunki 
pogodowe spowodują, iż pozosta-
je więcej azotu związanego biolo-
gicznie w resztkach pożniwnych. 
W ten sposób pszenica jara może 
pobrać wówczas dużo więcej od 
30-80 kg/ha N.

3. Mineralizacja glebowej substancji 
organicznej(zasoby pochodzące 
z przyorywanych poplonów, mię-
dzyplonów, słomy i resztek z plo-
nu głównego).
Przygotowanie materiału siew-

nego
Właściwa jakość materiału siew-

nego jest bardzo ważna gdyż nie sto-
suje się zapraw chemicznych zwalcza-
jących choroby i chronią zboża w po-
czątkowym okresie wegetacji.

Dobra jakość materiału siewnego 
warunkuje:

 ¾ wyrównane wschody,
 ¾ uzyskanie odpowiedniej obsady 

roślin, co w konsekwencji stwa-
rza korzystne warunki do kon-
kurencji z chwastami (zawsze 
gęściejszy siew lub mieszanki 
roślin).

Nasiona przeznaczone do siewu 
powinno charakteryzować:
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 ¾ czystość nie mniejsza niż 98%,
 ¾ zdolność kiełkowania nie mniej-

sza niż 95%,
 ¾ masa 1000 ziaren w granicach 

38-40g.
Zaprawianie nasion oparte na do-

puszczalnych zabiegach z wykorzysta-
niem:

 ¾ ciepłej wody (metoda termiczna),
 ¾ nadmanganianu potasu (dezyn-

fekcja chemiczna),
 ¾ wyciągów roślinnych,
 ¾ otoczkowanie mlekiem w proszku,
 ¾ zaprawy na bazie mikroorgani-

zmów i węgla drzewnego.
Prawidłowe zaprawianie nasion 

w warunkach gospodarstwa jest bar-
dzo trudne, pracochłonne, i często 
mało skuteczne, zaprawy te wykazują 
się krótką trwałością.

Termin siewu:
W rolnictwie ekologicznym wy-

siew w zbyt wilgotną i zimną glebę 
przedłuża okres wschodów i zwięk-
sza zachwaszczenie. Wskazane jest 
wykonanie siewów nieco później, 
ale w ogrzaną glebę. Takie działania 
umożliwią uzyskanie szybkich i rów-
nomiernych wschodów, a tym samym 
optymalne zagęszczenie łanu. Z kolei 
zbyt późny siew zmniejszy wykorzy-
stanie zapasów wody zgromadzonej 
w glebie. Optymalny termin siewu 
zbóż jarych dla małopolski to 20-30 III 
z możliwością dopuszczalnego prze-
sunięcia do 10 IV.

Zalecana ilość wysiewu to od 
140-180 kg/ha z zaleceniem zwiększe-
nia ilości wysiewu o 10% przy opóźnio-
nym terminie siewu lub uprawie pszeni-
cy jarej na słabszych glebach.

Regulacja zachwaszczenia, wy-
stąpienia chorób i szkodników

Stosowanie w gospodarstwie eko-
logicznym jakichkolwiek syntetycznych 
herbicydów jest niedozwolone. W okre-
sie wegetacji zbóż ograniczanie za-
chwaszczenia polega na wielokrotnym 
krzyżowym bronowaniu klasycznymi 
lekkimi bronami i broną chwastownik. 
Podczas tych zabiegów część zasie-
wów ulega zniszczeniu, dlatego uza-
sadnione są gęściejsze zasiewy zbóż.

W ograniczaniu zachwaszczenia 
stosuje się następujące działania za-
pobiegawcze:

 ¾ odpowiedni dobór i następstwo 
roślin uprawnych (właściwy pło-
dozmian),

 ¾ kompostowanie materiałów 
ogrodniczych i obornika (ginie 
większość nasion chwastów),

 ¾ odpowiedni dobór odmian roślin 
uprawnych,

 ¾ uprawa międzyplonów (ozimych, 
ścierniskowych) i śródplonów 
(wsiewek),

 ¾ oczyszczanie materiału siewne-
go i gęsty siew,

 ¾ dokładna przedsiewna uprawa 
roli, zawsze połączona z mecha-
nicznym zwalczaniem siewek 
chwastów,

 ¾ ściółkowanie i mulczowanie-
(wierzchnia warstwa roli wymie-
szana z glebą).

W celu ograniczenia ataku chorób 
i szkodników stosuje się najpierw me-
tody zapobiegawcze i nie chemiczne 
(fizyczne, mechaniczne, biologiczne), 
a jeżeli nie dadzą skutku, dopiero wtedy 
można stosować dopuszczone środki 
do oprysków, dopuszczone przez In-
stytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Na 
liście znajduje się tylko 41 preparatów. 
Patrz strona internetowa www.ior.po-
znan.pl, przykładowy symbol zezwo-
lenia (R-189/2014). Etykiety odnośnie 
stosowania tych środków znajdują się 
na stronie internetowej MRiRW, www.
minrol.gov.pl pod hasłami „wyszukiwar-
ka środków ochrony roślin” i „etykiety”.

Odmiany zbóż jarych

Pszenica jara:
I grupa: Arabella, Brawura, Cytra, 

KWS Torridon, Kandela, Katoda, Kok-
sa, Waluta, Zadra Hewilla, Monsun, 
Żura, Łagwa, Parabola - odmiany wy-
soko plonujące, obsadzie roślin oraz 
najmniejszym zachwaszczeniu,

II grupa: Izera, Korynta, Ostka 
Smolicka, Ethos, Ostka + Katoda - od-
miany charakteryzujące się plonami 
poniżej średniej, małą obsadą roślin 

i masą 1000ziaren, dużym zachwasz-
czeniem i największym porażeniem 
przez patogeny grzybowe,

III grupa: Orkisz Wirtas - odmiana 
odstająca od pozostałych, najniższy 
plon, przeciętnej obsadzie roślin, naj-
większej masie 1000 ziaren, najbar-
dziej zachwaszczająca się, ale o dużej 
odporności na porażenie przez grzyby. 
Nisko plonująca: Bombona, Tybalt, 
Werbena. Odmianą najwyżej plonującą 
bez nawożenia i z jednym zabiegiem 
odchwaszczania była odmiana Para-
bola (IUNG Puławy).

Owies:
Najlepiej plonowały odmiany: Ha-

ker, Bingo, Skorpion, Arden. Polecane 
do uprawy są również odmiany: Chwat, 
Szakal, Polar.

Jęczmień jary:
Dobrze plonują: Rodos, Atol, Stratus.
Żyto:
Wysoko plonują odmiany: Bosmo, 

Walet,
Dobrze plonują również Dańkow-

skie Amber i Kier.

Ocena przydatności ziarna 
pszenicy jarej do produkcji chleba 
i makaronu.

Na podstawie wyników trzyletnich 
badań dotyczących odmian pszenicy 
jarej z uprawy ekologicznej zalecanych 
do produkcji pieczywa stwierdzono, 
że w największym stopniu wymagania 
przemysłu piekarskiego spełniały mąki 
z ziarna pszenicy odmian: Arabella, 
Izera, Kandela, Katoda i KWS Torridon. 
Badania dotyczące doboru odmian 
pszenicy jarej z uprawy ekologicznej 
do produkcji makaronu były prowadzo-
ne wyłącznie w 2016 r. Na podstawie 
uzyskanych wyników (podatność ciasta 
na ciemnienie, ocena organoleptyczna 
makaronów po ugotowaniu) wytypowa-
no odmiany Katoda i KWS Torridon.

Mirosława Rogacz, Jan Knapik

Źródło: na podstawie szkolenia w Ra-
domiu, przeprowadzonego w dniach 24-
25.05 br. przez SSGW W-wa, UTP Byd-
goszcz, IUNG PIB Puławy i CDR Radom
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Wstęp
W części pierwszej opracowania 

przedstawialiśmy definicję recyklingu 
jako systemu czynności  i procesów 
zmierzających do odzyskania i po-
nownego wykorzystania odpadów 
komunalnych. Poprawa wskaźnika re-
cyklingu jest możliwa przy większym 
zaangażowaniu wszystkich nas i środ-
ków, jakie przewiduje prawodawstwo 
krajowe, w oparciu o rozwiązania prze-
pisów UE. Omówiliśmy zasadę 3 R, 
w której podstawą jest zapobieganie 
powstawaniu odpadów oraz założenia 
do nowo obowiązującego od 1.07.2017 
roku Wspólnego Systemu Segregacji 
Odpadów (WSSO). Omówiono kwe-
stię segregacji bioodpadów, gdzie 
szczegółowe ich dopracowanie przez 
samorządy będzie decydujące dla wła-
ściwego zagospodarowania odpadów 
w Polsce.

PODSTAWOWE ZASADY selek-
tywnego gromadzenia odpadów:

 - Do opisanych graficznie pojem-
ników czy worków: na „papier”, 
„metale z tworzywami sztucznymi” 
oraz na „szkło” wkładamy tylko 
suche odpady; wcześniej z bute-
lek, puszek czy słoików usuwamy 
płyny i resztki żywności,

 - Zgodnie z nową ustawą tworzywa 
sztuczne można łączyć z meta-
lami, wrzucamy je do pojemników 
opisanych, jako „metale i tworzy-

wa sztuczne”,
 - Butelek szklanych, ani plasti-

kowych oraz puszek z metalu nie 
trzeba myć, przed wrzuceniem do po-
jemników na odpady segregowane wy-
starczy je dokładnie opróżnić,

POJEMNIKI „ODPADY NIEBEZ-
PIECZNE” i wielkogabarytowe

Ze względu na specyfikę, odpady 
niebezpieczne wymagają szczegól-
nego traktowania w tym i ewidencji  
u wytwórców i dystrybutorów. Samo-
rządy gmin mają obowiązek okresowo 
wyznaczać zbiórki tych odpadów. Do 
odpadów niebezpiecznych i wielkoga-
barytowych należą:

• przeterminowane i niezużyte leki 
(przyjmują je apteki)

• baterie, akumulatory (nie wylewać 
z nich kwasu)

• zużyty sprzęt RTV/AGD, w tym 
zestawy komórkowe

• nie zużyte farby, lakiery; również 
pojemniki po farbach i lakierach

• odpady po żrących chemikaliach 
(np. po środkach ochrony roślin 
i nawozach)

• żarówki
• gruz
• opony
• meble (w całości lub ich elementy)
• pojazdy (odbierają od nas upraw-

nione firmy)
Tych odpadów nie wolno łączyć 

ze zmieszanymi śmieciami komu-

nalnymi, przeważnie każde z wymie-
nionych należy gromadzić oddzielnie 
i w warunkach uniemożliwiających 
powstanie pożaru, zatrucia i skażenia 
ludzi, zwierząt, wody i gleby.

Powyższe odpady (za wyjątkiem 
leków) należy dostarczyć do Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Na przykład w Krako-
wie są dwa takie miejsca: „Lamusow-
nia” przy ulicy Nowohuckiej 1d oraz 
PGOW (Punkt Gromadzenia Odpadów 
Wielkogabarytowych) Wieliczka - Ba-
rycz znajdujący się przy ul. Krzemie-
nieckiej 40. Odpady niebezpieczne 
i wielkogabarytowe przyjmowane są 
nieodpłatnie. Po zebraniu odpowied-
niej partii przewożone są do zakładów 
demontażu, sortowni lub innych insta-
lacji zajmujących się przetwarzaniem 
tego typu odpadów.

POJEMNIKI  „PAPIER” - kolor 
niebieski

Wrzucamy suche:
• opakowania z papieru, karton, 

tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadruko-

wane kartki
• zeszyty i książki (książki lepiej 

oddać do biblioteki czy księgarni 
skupującej podręczniki, zgodnie 
z zasadą reuse - ponowne użycie)

ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW 

w POLSCE, część 2
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• papier pakowy
• torby i worki papierowe

NIE wrzucamy:
• kartonów po mleku i napojach
• ręczników papierowych i zużytych 

chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i powle-

czonego folią
• papieru zatłuszczonego lub moc-

no zabrudzonego
• papierowych worków po nawo-

zach, cemencie i innych materia-
łach budowlanych

• tapet
• pieluch jednorazowych i podpasek
• zatłuszczonych jednorazowych 

opakowań z papieru i naczyń jed-
norazowych

• ubrań (ubrania można oddać pod-
czas zbiórek dla osób potrzebują-
cych).

POJEMNIKI „METALE I TWO-
RZYWA SZTUCZNE” - Kolor żółty

Wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plastikowe 

butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich 

osobno w ramach akcji dobro-
czynnych

• plastikowe opakowania po pro-
duktach spożywczych

• opakowania wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku i sokach)

• opakowania po środkach czy-
stości (np. proszkach do prania), 
kosmetykach (np. szamponach, 
paście do zębów) itp.

• plastikowe torby, worki, reklamów-
ki, inne folie

• aluminiowe puszki po napojach 
i sokach

• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików
NIE wrzucamy:

• butelek i pojemników z zawarto-
ścią

• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych ar-

tykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych

• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach 

i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego 

i AGD.
 
POJEMNIKI „SZKŁO” - Kolor zie-

lony, wspólnie na szkło białe i kolorowe. 
Lub oddzielne pojemniki na szkło; kolor 
biały na „SZKŁO BIAŁE” i kolor zielony 
na „SZKŁO KOLOROWE”

Wrzucamy:
• butelki i słoiki po napojach i żyw-

ności (w tym butelki po napojach 
alkoholowych i olejach roślin-
nych), bez ich zawartości
NIE wrzucamy:

• ceramiki, doniczek, porcelany, fa-
jansu, kryształów

• szkła okularowego, szkła żarood-
pornego

• zniczy z zawartością wosku
• żarówek, świetlówek, reflektorów 
• Szklanych opakowań po kosme-

tykach
• opakowań po lekach, rozpusz-

czalnikach, olejach silnikowych
• luster, szyb okiennych i zbrojo-

nych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek.

POJEMNIKI „ODPADY ZMIE-
SZANE” (nazywane dotąd „odpady 
komunalne”). Do niego należy wrzucać 
wszystko to, co w powyższych przy-
kładach jest zabronione i czego nie 
można odzyskać w procesie recyklin-
gu. Powinny trafić tam między innymi: 
mokry i tłusty papier, zużyte chusteczki 
higieniczne oraz sanitaria (podpaski, 
tampony, pieluchy), resztki żywności, 
bardzo zanieczyszczone opakowania 
z różnych materiałów. Są to zwykle 
mokre odpady, które najlepiej zawiązać 
w oddzielny worek.

Zalety recyklingu
Recykling puszek aluminiowych 

obniża koszty ich produkcji o ponad 
60%, a koszty zanieczyszczenia środo-
wiska o ponad 90% w porównaniu do 

produkcji pierwotnej. Ponadto alumi-
nium z recyklingu nie traci na jakości, 
zużyte puszki przerabia się wielokrotnie.

Segregowanie odpadów przyno-
si także korzyści finansowe płacimy 
mniej za odbiór śmieci. Nowe miejsca 
pracy powstają głównie w branży zago-
spodarowania odpadów, w tym m.in. 
w przedsiębiorstwach odbierających, se-
gregujących i przetwarzających odpady. 
Każda wykorzystana ponownie szkla-
na butelka to oszczędność energii 
potrzebnej do oświetlenia pokoju 100 
watową żarówką przez 4 godziny.

Szkło podlega recyklingowi w 100%, 
można je przetwarzać w nieskończo-
ność. Dzięki temu możemy ograniczyć 
zużycie piasku, dolomitu, sody oraz 
ogromne ilości energii. Każdy z nas wy-
rzuca do śmieci na „odpady zmiesza-
ne”, aż 56 szklanych opakowań rocz-
nie! Tworzywa sztuczne można ponow-
nie wykorzystać, jako wysokokaloryczne 
źródło energii lub jako surowiec wtórny. 
Na przykład z 35 popularnych butelek 
plastikowych PET można wyprodu-
kować 1 bluzę z polaru. Z polietylenu 
powstają także namioty, plecaki czy buty. 
Aby uratować jedno drzewo, wystar-
czy 59 kg makulatury. 

Podsumowanie
 Każdy z nas jest konsumentem 

określonych produktów, a co za tym 
idzie przyczynia się do produkcji śmie-
ci. Od naszych codziennych indywi-
dualnych decyzji zależy, czy zużyty 
produkt potraktujemy jako jednorazo-
wy, czy pozwolimy wykorzystać go po-
nownie. Dzięki zwiększeniu segregacji 
śmieci możliwy jest oczekiwany wzrost 
wskaźnika recyklingu odpadów, zwięk-
szymy również nasz udział w ochronę 
środowiska naturalnego. Od dawna 
wiemy, że największym problemem 
w zagospodarowaniu odpadów są bu-
telki z polietylenu (skrót PET) oraz po-
jemniki z różnych tworzyw sztucznych. 
Na szczęście rakotwórcze wyroby 
z polichlorku winylu (skrót PCW) są już 
wycofane. Niestety, potwierdza się re-
guła mówiąca, że najtrudniej jest wdra-
żać najprostsze i logiczne rozwiązania. 
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Chodzi o obowiązek zgniatania bu-
telek PET i tekturowych kartonów, 
lepiej robić to w domu zaraz po wy-
piciu kolejnej wody mineralnej.

Ostatnio na moim osiedlu, jakiś „mą-
dry” wcisnął cały karton po szafce meblo-
wej wielkości ok. 1m3 do jeszcze pustego 
kontenera na śmieci komunalne, a obok 

stał kontener na papier-karton. Wielu 
przymiotników należałoby użyć, aby tego 
człowieka właściwie podsumować.

Jan Knapik

Podczas 27 edycji Międzynaro-
dowej Wystawy Rolniczej „Agropro-
mocja” rozstrzygnięty został konkurs 
„Estetyczna zagroda 2017”. Celem 
konkursu była aktywizacja mieszkańców 
wsi do działań mających na celu popra-
wę wizerunku własnych gospodarstw, 
oraz promocja działań proekologicznych.

Uczestnikami konkursu były go-
spodarstwa rolne wytypowane przez 
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolni-
czego. Do konkursu zakwalifikowanych 
zostało 6 gospodarstw z województwa 
małopolskiego. Komisja konkurso-
wa powołana przez Dyrektora MODR 
w Karniowicach po ocenie wytypowa-
nych gospodarstw przyznała następu-
jące nagrody:

 I Miejsce- równorzędnie:
- Dorota i Mieczysław Owczarz 

z miejscowości Męcina Mała w powie-
cie gorlickim. Gospodarstwo agrotu-
rystyczne z pięknym ogrodem, leżące 
w otulinie Magurskiego Parku Naro-
dowego. Państwo Owczarz prowa-
dzą czynne gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 15 ha, hodują krowy, świnie 
oraz kury. Gospodarstwo jest bardzo 
zadbane i estetyczne. Ogród urzą-
dzony w sposób funkcjonalny z dużą 
ilością rabat kwiatowych oraz wydzie-
lonymi strefami do aktywnego wypo-
czynku oraz miejscem do grillowania. 
W ogrodzie znajduje się duże oczko 
wodne. Zarówno w ogrodzie jak i na 
budynkach mieszkalnych oraz gospo-
darczych znajdują się elementy ma-
łej architektury drewnianej. W części 
gospodarczej znajduje się jagodnik, 
warzywnik oraz pasieka. Owoce, wa-
rzywa, miód wykorzystywane są do 

Konkurs „Estetyczna zagroda” 2017r.

przygotowywania posiłków dla gości. 
Gospodarstwo wyposażone jest w ko-
lektory słoneczne.

- Iwona Żerdka z miejscowości 
Jangrot w powiecie olkuskim. Pani 
Iwona wraz z mężem prowadzi 5 hek-
tarowe gospodarstwo specjalizujące 

się w produkcji roślinnej- uprawa zbóż. 
W gospodarstwie hodowane są króliki 
oraz kury wyłącznie na potrzeby rodzi-
ny. Część mieszkalna jest oddzielona 
od części gospodarczej. Za budynkami 
gospodarczymi na powierzchni ok. 25 
arów znajduje się sad oraz warzywnik. 
Zarówno dom jak i budynki gospodar-
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cze są zadbane i estetycznie wykoń-
czone. Całość posesji jest ogrodzo-
na kamiennym murem z elementami 
metalowymi. Wjazd oraz podwórko 
wybrukowane jest kostką kolorystycz-
nie dopasowaną do koloru elewacji 
i ogrodzenia. Duży ogród urządzony 
w stylu nowoczesnym z dużą ilością 
drzew i krzewów iglastych. Na pięk-
nie utrzymanym trawniku znajdują się 
przemyślanie wkomponowane skalnia-
ki z iglakami, trawami oraz roślinami zi-
mozielonymi. W ogrodzie znajduje się 
plac zabaw dla dzieci, huśtawka oraz 
altana w zacienionym miejscu.

II Miejsce- równorzędnie:
- Agnieszka Król z miejscowości 

Niezwojowice w powiecie proszowic-
kim. Pani Agnieszka prowadzi 4 hek-
tarowe gospodarstwo ekologiczne. 
W gospodarstwie hodowane są gęsi. 
Na terenie gospodarstwa znajduje się 
warzywnik i sad owocowy z pasieką 
oraz dom pszczelarza wykorzysty-
wany, jako inhalatorium dostępne dla 
zwiedzających. Gospodarstwo przy-
należy do Krajowej Sieci Zagród Edu-
kacyjnych, w którym prowadzone są 
zajęcia dla dzieci i dorosłych przybli-
żające tradycje oraz obyczaje regionu. 
Estetycznie urządzony ogród z aleją li-
pową oraz dużą ilością kwiatów miodo-
dajnych. W okresie letnim w ogrodzie 
prowadzone są zajęcia malarskie. 

- Krystyna Strama z miejscowości 
Bańska Niżna w powiecie nowotarskim, 
która prowadzi gospodarstwo agrotury-
styczne. Do dyspozycji gości jest pięk-
ny, duży ogród z huśtawkami dla dzieci 
oraz drewnianą altaną i miejscem na 
grilla. Frontowa część domu jak i część 
ozdobna ogrodu jest niebanalnie za-
projektowana z dużą ilością kwitną-
cych roślin. Warzywa w gospodarstwie 
pozyskiwane są w sezonie z własnego 
warzywnika. Część gospodarcza od-
dzielona jest od części mieszkalnej.

III Miejsce- równorzędnie:
- Teresa Leśko - Talaga z miej-

scowości Budzów w powiecie suskim. 
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Gospodarstwo rolne o powierzchni ok 
5 ha w którym prowadzona jest produk-
cja roślinna oraz zwierzęca. Budynki 
mieszkalne i gospodarcze w stanie 
bardzo dobrym. Podłoże utwardzone 
wyłożone betonem. Część gospodar-
cza z wydzielonym miejscem wybiegu 
dla zwierząt oddzielona jest od części 
mieszkalnej. Ogród zadbany i este-
tycznie urządzony z dużą ilością krze-
wów ozdobnych z altaną i miejscem na 

grilla oraz małą architekturą.
 
- Janina i Andrzej Sokołowscy 

prowadzą niewielkie gospodarstwo 
we wsi Gruszów Wielki w powiecie dą-
browskim. Dom państwa Sokołowskich 
utrzymany jest w stylistyce tradycyjnej 
zabudowy wiejskiej. Wokół domu jest 
ładnie zaplanowany ogród kwiatowo- 
ziołowy. Części gospodarcza, w której 
znajduje się wydzielony wybieg dla kur 

oraz ogród warzywny oddzielona jest 
od części mieszkalnej estetycznym 
drewnianym płotem. Gospodarstwo 
jest na etapie przygotowania pod ką-
tem planowanej zagrody edukacyjnej.

Wszystkim laureatom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Nowak

AGROTURYSTYKA

W miesiącu sierpniu komisja kon-
kursowa powołana przez Dyrektora 
MODR Marka Kwiatkowskiego odwie-
dziła i dokonała oceny gospodarstw 
agroturystycznych zgłoszonych do 
konkursu na „Najlepsze gospodar-
stwo agroturystyczne województwa 
małopolskiego 2017”.

Celem konkursu była promocja 
agroturystyki oraz prezentacja obiek-
tów agroturystycznych i turystyki wiej-
skiej, które wyróżniały się ciekawymi 
rozwiązaniami w  sposobie przygoto-
wania oferty dla gości. Tegoroczny kon-
kurs odbył się  po raz piętnasty.

Do konkursu typowane były obiek-
ty turystyki wiejskiej, które wyróżniają 
się między innymi:  dobrą bazą noc-
legową, funkcjonalnym i estetycznym  
wyposażeniem pokoi, ekologicznym  
oddziaływaniem na środowisko.

Oficjalne podsumowanie konkur-
su oraz wręczenie nagród i dyplomów 
odbyło się podczas Międzynarodowej 
Wystawy Rolniczej w Nawojowej 
w dniu 9 września 2017 r.

Do konkursu pn. „Najlepsze go-
spodarstwo agroturystyczne woje-
wództwa małopolskiego 2017 zgłoszo-
nych zostało 8 gospodarstw.

Laureatami I Miejsca byli równo-
rzędnie:

- Katarzyna Leśniak z miejsco-
wości Glichów w powiecie myślenic-

Konkurs „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 
województwa małopolskiego 2017” rozstrzygnięty
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kim. Pani Katarzyna Leśniak jest ab-
solwentką krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych na Wydziale Malarstwa. Ra-
zem z rodziną prowadzi gospodarstwo 
agroturystyczne położone na skraju 
lasu. Produkcja rolna w tym 4 ha sad 
owocowy prowadzona zgodnie z zasa-
dami rolnictwa ekologicznego. Pokoje 
gościnne urządzone są w stylu regio-
nalnym, dostosowane do architektury 
drewnianej. Pokoje posiadają prywat-
ną łazienkę, wspólny aneks kuchenny 
wraz z jadalnią, salon z kominkiem 
z panoramicznymi oknami oraz saunę. 
Do dyspozycji gości jest 16 miejsc noc-
legowych.

- Stanisława i Andrzej Wacław 
z miejscowości Czarna Góra w powie-
cie tatrzańskim prowadzą duże gospo-
darstwo rolne.  Gospodarze prowadzą 
produkcję roślinną oraz zwierzęcą. 
Część domu przeznaczona pod wyna-
jem pokoi jest całkowicie oddzielona 
od części mieszkalnej. Ze względu na 
specyfikę układu budynków na terenie 
podhala, dom jest integralną częścią 
gospodarstwa. W gospodarstwie jest 5 
pokoi dwu i trzy osobowych z łazienka-
mi. W pokojach jest telewizor, czajnik 
elektryczny oraz dostęp do Wi-Fi. Do 
dyspozycji gości jest również aneks ku-
chenny. W gospodarstwie panuje duży 
ład i porządek. Podwórko jest utwar-
dzone kostką z dużym parkingiem dla 
samochodów. 

II Miejsce równorzędnie zdobyli:

- Anna i Marek Hamernik z miej-
scowości Tylicz w powiecie nowosą-
deckim, którzy prowadzą gospodar-
stwo o powierzchni 1 ha z użytkami zie-
lonymi. Na działce o powierzchni 0,30 
ha znajdują się budynki pod wynajem 
gości. W gospodarstwie hodowany jest 
drób pod wyżywienie gości. Gospoda-
rze wynajmują pokoje od ponad 20 lat. 
W ofercie znajdują się pokoje 2, 3 i 4 - 
osobowe o podwyższonym standardzie 
z łazienkami i telewizorem. Oraz poko-
je studio 4 i 5 osobowe. Gospodarstwo 
zostało zmodernizowane. Budynek 

dawnej stodoły został przekształcony 
na stołówkę dla gości, w której serwo-
wane są tradycyjne, domowe posiłki 
przygotowywane z własnych płodów 

- Barbara Czech z miejscowo-
ści Kamionka Mała w powiecie lima-
nowskim. Gospodarstwo położone-
go w paśmie malowniczego Beskidu 
Wyspowego. Gospodarze prowadzą 
produkcję roślinną(porzeczki, aronia, 
śliwy, warzywa) oraz zwierzęcą- drób. 
Do dyspozycji gości są pokoje z peł-
nym węzłem sanitarnym, aneksem 
kuchennym z dostępem do telewizji 
i Internetu. Gospodarstwo urządzone 
funkcjonalnie, część mieszkalno-wy-
poczynkowa oddzielona od pomiesz-
czeń gospodarczo-użytkowych. Du-
żym walorem gospodarstwa jest duża 

przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa 
wokół obiektu z drobną architekturą 
oraz oczkiem wodnym. Gospodarstwo 
ukierunkowane jest na przyjmowanie 
rodzin z dziećmi.

III Miejsce zdobyli równorzędnie:

- Ewa i Piotr Kozłowiedzcy 
z miejscowości Wola Mędrzechowska 
w powiecie dąbrowskim, którzy pro-
wadzą gospodarstwo agroturystyczne 
w ponad stu letnim drewnianym domu 
krytym strzechą położonym w pobliżu 
lasu. Obok domu znajduje się drewnia-

rolnych, oraz domowe wypieki. Część 
mieszkalno- wypoczynkowa oddzie-
lona od pomieszczeń gospodarczo - 
użytkowych.
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na stodoła zaadoptowana na mieszka-
nie dla gospodarzy.

Na parterze do dyspozycji gości 
znajduje stylowa ludowa kuchnia, ja-
dalnia, salon oraz przestrzenna weran-
da z miejscem do wypoczynku i posiłki 
można przygotowywać samemu lub 
zamawiać u gospodarzy. Cała góra 
domu to otwarta, drewniana przestrzeń 
mieszcząca trzy aneksy sypialne z lu-
dowymi, starymi łóżkami (6 - 7 miejsc 
noclegowych) oraz aneks wypoczynko-
wy z kinem domowym, TV Sat i rozkła-
daną dwu-osobową sofą.

Do dyspozycji gości 5 rowerów do 
zwiedzania okolicy. Dom podpięty jest 
do kanalizacji. Otoczenie zagrody bez-
pieczne, szczególnie pod kątem rodzin 
z dziećmi.

- Franciszek Działowy z miejsco-
wości Lipowa w powiecie wadowickim 
prowadzi gospodarstwo o powierzchni 
1,5 ha, z czego na powierzchni 0,5 ha 
uprawiana jest wierzba energetycz-
na. Gospodarstwo należy do Ekomu-
zeum - Stowarzyszenie Dolina Karpia. 
Atrakcją tego malowniczo położonego 
gospodarstwa jest „Zwierzyniec”. Spo-
tkać w nim można zarówno rzadkie, jak 
i popularne okazy ptaków i zwierząt, 
między innymi bażanty pawia, głuszca, 
kaczki krzyżówki wiślane, mandarynki, 
gęsi dzikie zbożowe. Można też zoba-
czyć daniele, strusia afrykańskiego, 
kucyki i kuca huculskiego. Przy Gospo-
darstwie jest piękny ogród z oczkiem 
wodnym, z którego można obserwo-
wać zwierzęta. Do dyspozycji gości 
jest 5 pokoi z łazienką (2, 3 i 4 osobo-
we), kuchnia oraz sala kominkowa oraz 
duży grill w ogrodzie. Oferta dostępna 
od marca do października.

Ponadto komisja konkursowa 
przyznała nagrody wyróżnienia na-
stępującym gospodarstwom:

- Barbara Niemiec z miejscowo-
ści Osiek w powiecie oświęcimskim. 
Pani Basia prowadzi gospodarstwo 
agroturystyczne od ok 10 lat. Do dys-
pozycji gości są dwa pokoje 3 i 4 oso-

bowe, dwa apartamenty i dwa domki 
letniskowe typu holenderskiego.  Poko-
je z pełnym węzłem sanitarnym, anek-
sy kuchenne. Wokół domu jest este-
tycznie zagospodarowana przestrzeń 
z miejscem na grilla wśród zagajnika 
brzozowego, która daje możliwość wy-
poczynku z dala od zgiełku.

- Danuta i Jan Dziubynowie 
z miejscowości Gładyszów w powiecie 
gorlickim. Gospodarze prowadzą go-
spodarstwo agroturystyczne, przy któ-
rym istnieje Łemkowska Zagroda Edu-
kacyjna, w której znajdują się hyże, spi-
chrze, młyny wiatrowe, kierat, olejarnia 
oraz zgromadzona jest bogata kolekcja 
dawnych sprzętów i narzędzi. Zagroda 

jest rekonstrukcją tradycyjnej zabudo-
wy łemkowskiej. Gospodarze - rdzenni 
Łemkowicze posiadają bogatą wiedzę 
z historii i kultury regionu. W zagrodzie 
realizowane są ciekawe programy edu-
kacyjne dla dzieci i dorosłych.

Dla gości przygotowanych jest 15 
miejsc noclegowych w pięciu pokojach 
2 - 4 osobowych. Do dyspozycji gości 
jest osobna kuchnia, salon wypoczyn-
kowy. W ogrodzie huśtawka oraz miej-
sce do grillowania.

Wszystkim uczestnikom konkursu 
serdecznie gratulujemy oraz życzymy 
dalszych sukcesów.

Anna Nowak 
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NASZ DOM I OGRÓD

Często na naszych stołach poja-
wia się burak ćwikłowy. Dzięki łatwej 
uprawie, wysokiej wartości odżywczej, 
smaku, stał się najpopularniejszym 
warzywem spożywczym w ciągu ca-
łego roku. Burak ćwikłowy to roślina 
klimatu umiarkowanego. Dobrze ro-
śnie w warunkach naszego kraju. Do 
wykiełkowania nasiona potrzebują 80C. 
Optymalną temperaturą do wzrostu 
jest 15-180C. Do uprawy buraka warto 
wybierać nasłonecznione stanowisko. 
Dobrze rośnie na glebach przepusz-
czalnych, o dużej zawartości próchni-
cy, najlepiej piaszczysto-gliniastych, 
czarnoziemach, madach i lessach. 
Źle rozwija się na glebach o kwaśnym 
odczynie, najlepsze są te o pH=6-7,5. 
Przy niższym siewki mogą zamierać, 
a całkowity plon handlowy jest bardzo 
niski. Przy uprawie buraka na glebach 
kwaśnych bardzo ważne jest uprzednie 
wapnowanie. Burak nie jest wrażliwy 
na krótko trwające susze. Wilgotność 
gleby powinna być utrzymywana na 
poziomie 60-70% pełnej pojemności 
wodnej. Największa ilość wody po-
trzebna jest w fazie kiełkowania i for-
mowania korzeni. Burak ćwikłowy ma 
wysoką wartość odżywczą. Korzenie 
zawierają do 20% suchej masy, 2% 
białka, 1% błonnika i 10 mg witaminy 
C. Ponadto bogate są również w sole 
wapnia i żelaza, kwasy organiczne 
(jabłkowy, szczawiowy, cytrynowy, 
winny), które odpowiadają za smak, 
a także małe ilości witamin z grupy B 
oraz karotenu. Liście w swoim składzie 
mają więcej białka i soli mineralnych 
niż korzenie. Burak ćwikłowy może być 
z powodzeniem przechowywany przed 
długi okres. Dzięki taniej i łatwej upra-
wie, dobrej przechowalności i wytrzy-
małości na transport eksportowany jest 
na dużą skalę do wielu krajów euro-
pejskich. Korzenie i liście można jadać 

w stanie świeżym, dodając je do sała-
tek. Oprócz świeżego rynku wartościo-
wy jest także w przemyśle przetwór-
czym: ćwikła, soki pitne, barszcz czy 
nawet produkcja naturalnego barwnika 
spożywczego - betaniny.

Burak ćwikłowy ma właściwości 
lecznicze. Zawdzięcza ją antocyjanom 
- tym samym barwnikom, które wystę-
pują w czerwonym winie. Dzięki nim 
mamy lepszą odporność, wolniej się 
starzejemy i zapobiegamy wystąpie-
niu nowotworów. Szklanka soku z bu-
raków potrafi zdziałać cuda: uchroni 
przed katarem, uwolni od zgagi, obniży 
ciśnienie krwi i doda sił. Właściwości 
lecznicze i wartości odżywcze bura-
ków są znane nie tylko w Polsce. Nad 
Morzem Śródziemnym burak jest po-
pularny, od co najmniej 4000 lat. Mimo 
że buraki nie są bogatym źródłem że-
laza, jest to jednak wspaniały środek 
krwiotwórczy, dawno uznany przez me-
dycynę naturalną. Zapobiega anemii 
co więcej, wspomaga leczenie białacz-
ki Zawarte w burakach barwniki należą 
do bardzo silnych przeciwutleniaczy 
i czterokrotnie zwiększają przyswaja-
nie tlenu przez komórki. Wspomagają, 
więc układ krwionośny. Kwas foliowy, 
w który obfitują buraki, nie tylko wa-
runkuje prawidłowy rozwój płodu, ale 
też pomaga usunąć z krwiobiegu ho-
mocysteinę - jej wysoki poziom może 
wywołać choroby serca. Buraki poma-
gają unormować poziom cholesterolu, 
przeciwdziałają też zwapnieniom na-
czyń krwionośnych. Powinni je jadać 
nadciśnieniowcy - badacze udowodnili, 
że azotany obecne w soku z buraków 
podnoszą we krwi stężenie regulujące-
go ciśnienie tlenku azotu. Piękny kolor 
buraków to zasługa betaniny - antyutle-
niacza chroniącego przed niszczącym 
działaniem wolnych rodników. Z tego 
powodu buraki należą do warzyw naj-

skuteczniej zwalczających raka. Czer-
wone pigmenty unicestwiają wolne rod-
niki, które uszkadzając DNA, przyczy-
niają się do powstawania nowotworów. 
Już pół wieku temu naukowcy zauwa-
żyli, że stan chorych na raka przewo-
du pokarmowego lub pęcherza, którzy 
wypijali 2 szklanki soku z surowych bu-
raków dziennie, poprawia się. Dziś wie-
my też, że buraki wspomagają orga-
nizm po chemioterapii, przy niedokrwi-
stości. Jednak chorzy na cukrzycę nie 
powinni jeść buraków, ponieważ nawet 
w ich ćwikłowej odmianie jest sporo cu-
kru (indeks glikemiczny buraków jest 
wysoki, IG = 64). Natomiast dla dzie-
ci i młodzieży, a także kobiet w ciąży, 
szczególnie przecież narażonych na 
niedobory kwasu foliowego i anemię, 
potrawy z buraków są bardzo wskaza-
ne. Buraki są niskokaloryczne - mają 
zaledwie 33 kcal w 100 g. Składniki mi-
neralne zawarte w burakach rozpusz-
czają się w wodzie, dlatego lepiej nie 
gotować buraków, chyba, że w zupie. 
Buraki będą bardziej wartościowe, jeśli 
zostaną upieczone w skórce i obrane 
dopiero przed jedzeniem. A jeśli ktoś 
chce w pełni skorzystać z ich bogactwa, 
niech pije surowy sok Burak w każdej 
postaci wzmacnia odporność organi-
zmu na choroby, zwłaszcza wirusowe. 
Jeśli więc dopadnie nas grypa czy też 
mononukleoza (choroba zakaźna, któ-
ra objawami przypomina ostrą, ropną 
anginę, ale wywołuje również znacz-
ne powiększenie śledziony i wątroby), 
pijmy sok z buraka. Może on złagodzić 
ich przebieg. Buraki mają też działanie 
wykrztuśne, pomagają, więc przy kasz-
lu. Dzięki właściwościom zasadotwór-
czym buraki przywracają równowagę 
w żołądku. Buraki łagodzą też skutki 
nadużycia alkoholu. Panie w okresie 
menopauzy zawsze powinny pamiętać 
o burakach, które zmniejszają ryzyko 

BURAK ĆWIKŁOWY
ZDROWE WARZYWO NA CAŁY ROK
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zachorowania na osteoporozę. Podob-
nie jak soja, łagodzą dolegliwości prze-
kwitania: dotleniają serce, wyrównują 
jego pracę, zmniejszają także ciśnienie 
krwi, łagodzą dokuczliwe uderzenia go-
rąca i nawracające migreny.

Na przedwiośniu wiele osób do-
pada zespół przewlekłego zmęczenia: 
senność, znużenie, apatia. Sok z bura-
ków, kwas, a nawet barszczyk czy bura-
czana sałatka szybko przywrócą chęć 
do życia i dobre samopoczucie. Burak 
ćwikłowy musi być w dobrym gatunku, 
czyli mieć cienką skórkę, a w przekroju 
jednolitą barwę i błyszczący miąższ. Im 
ciemniejszy, tym bogatszy w antocyja-
ny. Jego marmurkowata faktura świad-
czy o nadmiarze celulozy, która w żo-
łądku fermentuje i jest ciężkostrawna. 
Najsmaczniejsze są buraki o średnicy 
nie przekraczającej 8 cm. Jak wszyst-
kie warzywa korzeniowe, im są więk-
sze, tym prawdopodobnie bardziej na-
szpikowane chemicznymi nawozami. 
Warto wiedzieć, że najwięcej walorów 
smakowych i zdrowotnych mają od-
miany Czerwona Kula, Glob F1 i Burak 
Opolski.

 Dla przekonanych o właściwo-
ściach tego warzywa polecam.

Przepis na kiszony sok
z buraków

1/2 kg buraków
skórka z razowego chleba
czosnek
koperek lub natka pietruszki
cukier
sól

Buraki umyj, obierz, pokrój w pla-
stry i ułóż w kamiennym garnku. Zalej 

je 1 litrem przegotowanej wody. Dodaj 
pokrojony w plastry czosnek, chleb, 
łyżkę cukru i soli. Przykryj gazą, od-
staw w ciepłe miejsce na 3-5 dni. Sfer-
mentowany sok przecedź, przelej do 
wyparzonych butelek. Można go prze-
chowywać w chłodnym miejscu kilka 
dni. Przed podaniem przypraw solą 
i cukrem, posyp zieleniną.

Anna Bodzioch
Zródło: internet

Zbyt mało jeszcze wiemy o żyw-
ności funkcjonalnej, której znaczenie 
będzie rosnąć w związku z pogarsza-
jącą się jakością naszego pożywienia. 
Według Wikipedii żywność funkcjonal-
na to żywność, której poza podstawo-
wym zadaniem, jakim jest odżywianie, 
przypisuje się psychologiczny lub fi-
zjologiczny wpływ na ludzki organizm. 
Nazywana jest również żywnością pro-
biotyczną.

W ostatnim czasie obserwuje się 
nasilenie chorób cywilizacyjnych, na 
co wpływa m.in. mała aktywność ru-
chowa, styl życia, stres oraz spoży-
wanie żywności przetworzonej. Wraz 
z nią chcąc nie chcąc spożywamy wie-

le trujących dla organizmu substancji 
takich jak azotany, azotyny, nitrozo-
aminy, pestycydy, metale ciężkie czy 
dioksyny. Substancje te opuszczają 
nasze organizmy powoli, co sprawia, 
że systematycznie nas podtruwają, 
dlatego powinna rosnąć nasza świado-
mość dotycząca właściwego odżywia-
nia. Człowiek współczesny często nie 
nadąża za zmianami, występującymi 
również w gospodarce żywnościowej 
i szuka powrotu do natury.

Wydaje się, że w XXI wieku medy-
cyna niekonwencjonalna będzie coraz 
bardziej powszechna. Już teraz Amery-
kanie wydają więcej na medycynę nie-
konwencjonalną niż na wizyty u leka-

rzy podstawowej opieki medycznej. Im 
społeczeństwo jest bardziej świadome 
zagrożeń wynikających z zatrucia śro-
dowiska, tym częściej ucieka od farma-
ceutyków i chemii na korzyść żywności 
funkcjonalnej.

Do produktów żywności funkcjo-
nalnej należą między innymi ocet jabł-
kowy i winny. Ocet znany jest człowie-
kowi już od 10 tys. lat. W wielu krajach 
wytwarzany był z owoców i zbóż. Ocet 
jabłkowy z jabłek i winny z czerwonego 
wina były wykorzystywane na wiele spo-
sobów w medycynie ludowej przy wielu 
schorzeniach, a także, jako kosmetyk.

W ostatnim czasie ocet jabłkowy 
znów powraca do łask. Stosowany 
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wewnętrznie czy zewnętrznie pomaga 
człowiekowi zachować zdrowie. Rola 
jest tym większa, że jego działanie 
prozdrowotne dotyczy również chorób 
cywilizacyjnych. Wiedza o tych właści-
wościach octu może pomóc nam być 
zdrowszymi i to bez dużych nakładów 
finansowych. Może zamiast filiżanki 
kawy, szklanka wody z łyżeczką octu 
jabłkowego?

Ocet jabłkowy wytwarzany ze 
świeżych, dojrzałych ekologicznych 
jabłek jest jednym z najzdrowszych 
pokarmów naturalnych. Jeden z ame-
rykańskich naukowców Paul Bragg 
napisał, że „ocet jabłkowy to jeden 
z najlepszych kwasów dla ludzkiego 
zdrowia i długowieczności”. Ekologicz-
ny ocet jabłkowy włączony do diety 
normuje poziom cholesterolu. Medycy-
na ludowa zaleca wypić dziennie jedną 
łyżeczkę nierafinowanego i niefiltrowa-
nego octu jabłkowego rozpuszczonego 
w szklance ciepłej wody.

Taka porcja pozwala unormować 
poziom cholesterolu w organizmie 
w niedługim czasie. Badania nauko-
we pokazują, że ocet jabłkowy i winny 
mogą pomóc w zwiększeniu odporności 
organizmu, obniżeniu ciśnienia tętnicze-
go, zmniejszeniu ryzyka chorób serca, 
zwalczaniu otyłości, spowolnieniu pro-
cesów starzenia. Ocet pozwala również 
na utrzymanie zdrowej skóry. Niedawno 
odkryto, że ocet jabłkowy pomaga tak-

że w leczeniu nowotworów i cukrzycy. 
Swoją skuteczność zawdzięcza między 
innymi znacznej zawartości potasu, po-
siada także inne kluczowe dla zdrowia 
pierwiastki jak magnez i żelazo. Jak 
potwierdzają badania naukowe ocet 
jabłkowy łączy toksyczne substancje 
z innymi cząsteczkami tworząc octany, 
które są nieaktywne i łatwo wydalane 
z organizmu?

Używając octu winnego w sałat-
kach w połączeniu z owocami, warzy-
wami i oliwą zwiększamy też oddziały-
wanie prozdrowotne owoców i warzyw. 

Powiat limanowski jest bogaty 
w ekologiczne sady jabłoniowe i nie-

które gospodarstwa mogłyby produko-
wać nierafinowany i niefiltrowany ocet 
jabłkowy w małych przetwórniach, bo-
wiem proces jego wytwarzania nie jest 
skomplikowany. Przy zwiększającym 
się zapotrzebowaniu na ten produkt 
gospodarstwa ekologiczne mogłyby 
pozyskać dodatkowe źródło dochodu.

Adam Piętoń
Przepis na wykonanie octu jabłko-

wego dostępny na stronach interneto-
wych.

,,Uzdrawiająca moc octu” Autor 
Cal Orey

Orzechy są bogatym źródłem wi-
taminy E, która działa jako ochraniacz 
nerwów i poprawiający odporność prze-
ciwutleniacz. Zawierają najwięcej tłusz-
czów ze wszystkich nieprzetworzonych 
produktów - większość z nich w formie 
niezbędnych kwasów tłuszczowych. 
Oprócz cennych tłuszczy znajdziemy 
w nich białko, błonnik, witaminy z gru-
py B, a także wiele składników mine-
ralnych. Substancje te, jako składnik 
zbilansowanej diety zmniejszają ryzyko 
chorób serca, działają antynowotworo-

wo, regulują profil lipidowy oraz poziom 
cukru we krwi, wpływają też zbawien-
nie na kondycje skóry, wkład nerwowy, 
w tym pracę mózgu.

Orzechy powinniśmy jeść pięć 
razy w tygodniu w porcji 20-30 g. Naj-
lepiej jeść orzechy po namoczeniu ich 
przez noc. Moczenie zapoczątkowuje 
proces kiełkowania, sprawia, że ak-
tywują się enzymy, które pomagają 
w trawieniu i przyswajaniu składników 
odżywczych. Najlepszym wyborem są 
orzechy surowe - nie pieczone, prażo-

ne, solone czy w słodkiej polewie. Mają 
one najwięcej substancji odżywczych 
nie dostarczając jednocześnie organi-
zmowi dodatkowej soli, czy cukru. Co 
prawda prażenie zmniejsza skutki jeł-
czenia i oleistość, co również ułatwia 
trawienie orzechów, jednakże zbyt dłu-
gie prażenie w zbyt wysokiej tempera-
turze sprawia, że oleje w nich zawarte 
stają się szkodliwe. Najlepiej jeść orze-
chy, które rosną w naszej strefie klima-
tycznej. Dokładne przeżuwanie znacz-
nie zwiększa ich właściwości lecznicze. 



59doradca / wrzrsień - październik 2017

Małopolski Informator Rolniczy

Spożywane w nadmiarze mogą powo-
dować problemy z trawieniem, krosty, 
wypryski oraz sprzyjać powstawaniu 
cuchnących gazów.

Powinniśmy kupować i przecho-
wywać wyłącznie niełuskane orzechy. 
Kiedy tylko zostaną obrane i obłuskane 
jełczeją i tracą swoje wartości odżyw-
cze. Proces ten trwa nawet wtedy, gdy 
zostaną zapakowane próżniowo. Jeśli 
zdecydujemy się na przechowywania 
łuskanych nasion, to umieszczajmy je 
w ciemnych słoikach, w chłodnym miej-
scu. Światło i ciepło przyspiesza utlenia-
nie. Nasion nie powinno przechowywać 
się w pojemnikach plastikowych, ponie-
waż produkty oleiste wchodzą w reak-
cje z plastikiem. Przed zakupem, jeśli 
to możliwe powinniśmy orzechy próbo-
wać. Zjełczałe powodują podrażnienia 
wyściółki żołądka i jelit, mogą przyczy-
nić się do osłabienia odporności a na-
wet powstawania nowotworów i innych 
chorób przewlekłych. Powodują dolegli-
wości woreczka żółciowego i wątroby. 
Lepiej wcale nie spożywać orzechów 
lub nasion, niż zjadać zjełczałe.

Ponieważ orzechy zawierają dużo 
tłuszczu, dlatego wiele osób ich uni-
ka. Są to jednak nienasycone kwasy 
tłuszczowe, których nie musimy się 
obawiać, dlatego szczególnie w okre-
sie jesienno-zimowym nie może ich 
zabraknąć w naszym menu!

Charakterystyka wybranych orzechów:

Orzechy włoskie

nerki, nadnercza. Zawierają znaczne 
ilości witaminy B6 oraz kwasu folio-
wego. Szczególnie polecane kobietom 
w ciąży i wegetarianom.

Orzechy laskowe

Są bogatsze w wartościowe biał-
ko i kwasy tłuszczowe omega - 3 niż 
inne orzechy (już 3 orzechy pokrywają 
dzienne zapotrzebowanie na te kwa-
sy). Łagodzą stany zapalne i ból, mają 
dobroczynny wpływ na prace mózgu. 
Nawilżają płuca i jelita oraz przynoszą 
ulgę podczas kaszlu i świszczącego 
astmatycznego oddechu. Odżywiają 

To skarbnica witaminy E, usuwają-
cej z organizmu wolne rodniki i opóź-
niającej procesy starzenia. Zajdzie-
my w nich sporo błonnika, minerałów 
i kwasu foliowego. Obniżają poziom 
cukru we krwi, wpływają pozytywnie na 
pamięć i koncentrację oraz działają an-
tydepresyjnie.

Orzechy nerkowca

Nerkowce zawierają dużo białka, 
charakteryzują się największą zawarto-
ścią magnezu, fosforu, cynku i żelaza. 
Wnętrze skorupki zawiera parzący ole-
jek, dlatego przed usunięciem łupiny 
orzechy się praży.

Pistacje

Pistacje spożywane nieprażone 
i niesolone zawierają dużo białka, be-
ta-karotenu oraz potasu a także wita-
min. Są jedynym rodzajem orzechów 
zawierającym karotenoidy wspomaga-
jące kondycję oczu. Oczyszczają krew, 
nawilżają jelita, stosowane przy zapar-
ciach.

Orzechy ziemne (arachidowe)

Wpływają dobroczynnie na śle-
dzionę, trzustkę, nawilżają jelita, dzia-
łają korzystnie na żołądek. Są stoso-
wane do zwiększenia wytwarzania 
pokarmu u matek karmiących, zaha-
mowania krwawienia, w tym hemofilii 
i krwi w moczu.

Anna Kuzera-Majewska
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