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TANIE NOCLEGI W POBLIŻU KRAKOWA

Ośrodek oferuje:
miejsca noclegowe w pokojach 2-4 osobowych,

pokoje z łazienką w cenie 50 zł od osoby,

dostęp do pomieszczenia kuchennego i jadalni,

świetlicę z tarasem, z możliwością 
zorganizowania grilla,

miejsca parkingowe,

noclegi od 28 zł. 
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Karniowice, ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice
tel. 12 285 21 13/14

tanienoclegi@modr.pl
www.modr.dobrynocleg.pl
www.facebook.com/modrkarniowice

MAŁOPOLSKI OŚRODEK  
DORADZTWA ROLNICZEGO  

z s. w KARNIOWICACH

Ośrodek położony jest w pobliżu doliny kobylańskiej  
i bolechowickiej, co umożliwia spacery, przejażdżki rowerami, 

wspinaczkę, a nawet jazdę konną w otoczeniu jurajskiego krajobrazu.
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WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2018 
rok. Jakie są główne założenia polityki finansowej pań-
stwa? 

Priorytetowym celem rządu pozostaje wspieranie wzrostu 
gospodarczego przy prowadzeniu polityki budżetowej w ra-
mach ograniczeń wynikających z prawa krajowego i unijnego. 
Przewidują one m.in. obowiązek przestrzegania stabilizującej 
reguły wydatkowej oraz limitu 3% PKB dla deficytu sektora 
instytucji rządowych i samorządowych. Po stronie dochodo-
wej kontynuowane będą w 2018 r. działania uszczelniające 
system podatkowy. 

W 2018 r. czeka nas realizacja reform wspierających poli-
tykę prorodzinną (m.in. program Rodzina 500 plus, dodatko-
we działania mające na celu wsparcie osób w trudnej sytuacji 
i najuboższych) oraz w obszarze polityki społecznej m.in. ob-
niżenie wieku emerytalnego. 

Czy Ministerstwo Finansów przewiduje działania umożli-
wiające dalsze podwyższenie kwoty wolnej od podatku? 

Od 2017 r. nastąpiły korzystne dla podatników zmiany  
w zakresie kwoty wolnej od podatku.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla podatników, po-
nieważ Minister Rozwoju i Finansów w przedłożonej Radzie 
Ministrów Informacji o wynikach dokonanej weryfikacji wy-
sokości kwoty zmniejszającej podatek zarekomendował dal-
sze podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek na 2018 r., 
a Rada Ministrów w dniu 15 września 2017 r. przyjęła tę In-
formację.
Obecnie toczą się już prace legislacyjne nad tą zmianą, której 
efektem będzie podwyższenie kwoty wolnej do 8 000 zł, przy 
zachowaniu zasad stopniowego zmniejszania kwoty wolnej 
od podatku wraz ze wzrostem dochodu. Stąd też od 2018 r. 
osoby, których podstawa opodatkowania nie przekroczy 
8 000 zł nie zapłacą podatku.

Od dłuższego czasu toczy się dyskusja wokół kwestii 
opodatkowania rolników. Czy planuje się w najbliższym 
czasie wprowadzenie nowych regulacji dotyczących po-
datku dochodowego w rolnictwie? 

Nie są prowadzone prace mające na celu włączenie dzia-
łalności rolniczej do systemu podatku dochodowego. 
W obecnie obowiązującym Wykazie prac legislacyjnych i pro-
gramowych Rady Ministrów nie został ujęty projekt założeń 

Więcej pieniędzy na cele społeczne w 2018 r.

Rozmowa z Wiesławem Janczykiem - Wiceministrem Finansów
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projektu ustawy lub projekt ustawy włączający działalność 
rolniczą do systemu podatku dochodowego. 

Działanie polegające na włączeniu działalności rolniczej 
do systemu podatku dochodowego nie zostało również ujęte 
w przyjętym przez Radę Ministrów dnia 25 kwietnia 2017 r. 
dokumencie „Krajowy Program Reform na rzecz realizacji stra-
tegii „Europa 2020” Aktualizacja 2017/2018.”.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, do czerwca, dzięki 
m.in. lepszej ściągalności podatku VAT-u, do budżetu 
wpłynęło więcej środków w porównaniu z tym samym 
okresem w ubiegłym roku. Czy w związku z tym, można 
liczyć na zwiększenie poziomu finasowania programów 
społecznych, z których będą mogli korzystać mieszkań-
cy Małopolski?

W I półroczu 2017 r. do budżetu z podatku od towarów  
i usług wpłynęło 17,6 mld zł więcej niż w analogicznym okre-
sie roku ubiegłego. Lepsza ściągalność podatków i większe 
dochody z tego tytułu przekładają się na zwiększenie możli-
wości budżetu państwa w finansowaniu priorytetowych zadań 
Rządu w roku 2018. Są to działania o charakterze ogólnopol-
skim, mające wpływ na wszystkich Polaków, a więc i miesz-
kańców Małopolski. 
Zapewniono m.in. kontynuację finansowania priorytetowego 
instrumentu Rządu, Programu „Rodzina 500 plus”, którego 
celem pozostaje pomoc dla rodzin wychowujących dzieci 
oraz poprawa tendencji demograficznych w Polsce. Celem 
programu jest także zachęcenie osób, szczególnie młodych 
ludzi, do posiadania potomstwa. Na wypłatę świadczenia  
w 2018 roku zaplanowano ponad 24 mld zł, tj. o około 1,3 
mld zł więcej niż w roku bieżącym. Należy też zaznaczyć, iż 
zabezpieczone są środki na finansowanie zadań w obszarze 
mieszkalnictwa, w tym pakietu Mieszkanie Plus. 
W projekcie ustawy na rok przyszły przewidziano również 
środki na dofinansowanie do bezpłatnych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  
i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok 
życia. Na powyższe działania w 2018 roku zabezpieczono 
około 80 mln zł więcej w porównaniu do roku 2017. Celem 
przedmiotowego zadania jest przeciwdziałanie zjawisku real-
nego braku dostępu osób starszych do leczenia ze względów 
ekonomicznych. Zostały również zabezpieczone niezbędne 
środki na obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet 
oraz 65 lat dla mężczyzn oraz na waloryzację świadczeń 
emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. wskaźnikiem walo-
ryzacji na poziomie 102,7%.

Jakie inicjatywy i działania zamierza Pan podjąć jako Wi-
ceminister finansów i Poseł na Sejm RP w celu wspiera-
nia dalszego rozwoju regionu? Jakiego rodzaju inwesty-
cje mają w tym zakresie priorytetowe znaczenie? 

Dalszy rozwój regionu jest determinowany wieloma czyn-
nikami. Jednym z nich jest wspieranie inwestycji finansowa-
nych ze środków krajowych, jak również wykorzystanie środ-
ków unijnych. 
Jednym z instrumentów wsparcia mającym na celu wzrost 
innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki 
poprzez wspieranie – w formie dotacji z budżetu państwa - 
nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne 
firmy jest „Program wspierania inwestycji o istotnym znacze-
niu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”.
Program finansowany jest w całości ze środków budżetu 
państwa. Umowy o udzielenie wsparcia zawierane są przez 
Ministra Rozwoju i Finansów z przedsiębiorcami, a dotacje 
wypłacane są w transzach rocznych.
W ostatnich latach realizowano inwestycje w zakresie usług 
nowoczesnych, tj. centrum usług wspólnych, centrum rozwo-
ju aplikacji, centrum outsourcingu i w sektorze motoryzacji, 
w ramach tego działania przedsiębiorcy zobowiązali się do 
utworzenia ogółem 5910 nowych miejsc pracy, w tym 5429 
dla osób z wyższym wykształceniem i przy łącznym wsparciu 
z budżetu państwa w wysokości 41,1 mln zł.
Do końca 2016 r. w województwie małopolskim wykorzystano 
środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o łącz-
nej wartości 25 412,5 mln zł.
Ponadto pragnę zapewnić, że poprawa stanu małopolskiej in-
frastruktury transportowej jest jednym z priorytetów odnośnie 
dalszego intensywnego rozwoju regionu. Od kilku lat reali-
zowany jest Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-
2023 i w jego ramach ma miejsce budowa bardzo istotnych 
dla Małopolski dróg.
Trwa realizacja kluczowej dla regionu inwestycji, tj. drogi 
S7. Prace budowlane trwają na odcinku Lubień – Chabówka 
(wraz z budową 2 kilometrowego tunelu). Ponadto na etapie 
przetargu znajdują się 3 odcinki tej trasy S7 o łącznej długo-
ści ok. 76 km (na północ od Krakowa).
Na etapie przygotowania znajduje się także droga S52, sta-
nowiąca północną obwodnicę Krakowa.
Bardzo istotną rolę odgrywają też obwodnice miejscowo-
ści. Dzięki obwodnicom wyprowadzany jest ruch tranzy-
towy poza centra miast, co przynosi znaczącą ulgę miesz-
kańcom. Z kolei dla kierowców „długodystansowych” 
skraca się czas podróży oraz poprawia się płynność jaz-
dy. W najbliższych latach region małopolski wzbogaci się  
o obwodnice Dąbrowy Tarnowskiej, Zatora, Skawiny i Zabie-
rzowa.

Na jaki rodzaj wsparcia ze strony rządu mogą liczyć małe 
gospodarstwa rolne.

Małe gospodarstwa wspierane są w ramach PROW.
Pomoc skierowana jest do gospodarstw rolnych o wielkości 
ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, w celu rozwinięcia 
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produkcji rolniczej i poprawy ich wyników poprzez wzrost 
wielkości ekonomicznej tych gospodarstw. Limit środków 
na lata 2014 – 2020 wynosi 1 022 527 034 euro. Dotych-
czas przeprowadzono 2 nabory wniosków na łączną kwotę  
657 540 000,00 zł. 
Pomoc przyznawana jest też tym rolnikom, którzy kwalifikują 
się do systemu dla małych gospodarstw i trwale przekazują 
swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi i wynosi 120% 
rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifi-
kuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Staw-
ka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale 
przekazuje swoje gospodarstwo i lata następne, do roku 
2020 włącznie. Limit środków na lata 2014 – 2020 wynosi  
29 996 857 euro. Dotychczas przeprowadzono 1 nabór wnio-
sków na kwotę 7 283 061,16 zł. Zrealizowano płatności dla 
351 beneficjentów na kwotę środków ogółem 7 238 678,92 zł.
Należy ponadto wspomnieć o już realizowanych działaniach, 
takich jak:

 — kredyty preferencyjne z dopłatami budżetu państwa do 
oprocentowania, przeznaczone na inwestycje oraz wzno-
wienie produkcji po wystąpieniu różnego rodzaju szkód  
w gospodarstwach rolnych; 

 — zwiększone (w stosunku do lat ubiegłych) dopłaty budżetu 
państwa do ubezpieczeń rolniczych;

 — ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne rol-
ników;

 — pomoc doraźna dla producentów rolnych, w związku ze 
stratami poniesionymi na skutek oddziaływania nieko-

rzystnych zjawisk atmosferycznych, chorób roślin lub 
zwierząt – w tym m.in. straty spowodowane wystąpie-
niem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub 
gradu; obecnie procedowany jest projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
przewidujący przedłużenie terminu składania wniosków  
o pomoc w związku z ww. zjawiskami atmosferycznymi  
z sierpnia br.

Rząd prowadzi działania naprawcze w administracji pań-
stwowej, 1 września rozpoczął działalność KOWR, czy 
wpłynie to w jakiś sposób na funkcjonowanie państwo-
wego doradztwa rolniczego 

Ustawy związane z utworzeniem Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa nie przewidują zmian w zakresie za-
dań ODR-ów. Poziom finansowania z budżetu państwa do-
radztwa, obejmuje środki na Centralny Ośrodek Doradztwa  
w Brwinowie oraz na wojewódzkie ODR-y. Wydatki na ten 
cel według ustawy budżetowej określa kwota 192056 tys. zł, 
w projekcie na rok 2018 ulegnie ona zwiększeniu do 194137 
tys. zł.

Dziękuję za rozmowę
Małgorzata Serwaczak

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prze-
prowadziła XV edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne przebiegającego pod Patro-
natem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy. 

Celem konkursu była promocja zasad ochrony zdro-
wia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w nim 
brały osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną dzia-
łalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS. Konkurs prze-
biegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim 
i centralnym. Zgodnie z regulaminem Konkursu, Komisje 
Konkursowe sprawdzały:

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

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

Podsumowanie  XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017
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 ⇒ ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i sta-
nowisk pracy;

 ⇒ stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospo-
darczych;

 ⇒ wyposażenie w osłony ruchomych części maszyn  
i urządzeń rolniczych;

 ⇒ stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych;
 ⇒ warunki obsługi i chowu zwierząt;
 ⇒ stosowanie i jakość środków ochrony osobistej;
 ⇒ organizacje miejsc wypoczynku i zabaw dzieci;
 ⇒ rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane  

w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku 
i zwiększenia bezpieczeństwa pracy.      

Do konkursu z terenu województwa małopolskiego 
zgłosiło się 60 gospodarstw. Gospodarstwa wizytowały 
w etapie regionalnym i wojewódzkim Komisje powołane 
przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Kra-
kowie. 

W etapie regionalnym wyłoniono 9 gospodarstw,  
które podjęły dalszą rywalizację w etapie woje-
wódzkim. Finalistą etapu wojewódzkiego zostało 
gospodarstwo Państwa Pauliny i Grzegorza Świ-
dergałów, zam. w Graboszycach 112, gmina Zator, 
powiat oświęcimski, które reprezentowało Małopolskę  
w zmaganiach konkursowych etapu krajowego. Gospo-
darstwo o powierzchni 26,47 ha. Uprawa kukurydzy, 
uprawa prastarych zbóż (orkisz, samopsza, płaskurka) 
oraz groszku strączkowego. Wyposażone w 2 ciągniki, 
zestaw maszyn uprawowych, siewnik i agregat upra-
wowo-siewny, suszarnię, linię do odprawiania i czysz-
czenia prastarych zbóż, 2 przyczepy, 3 silosy o łącznej 
pojemności 750 ton. 

Pan Grzegorz Świdergał jest członkiem zarządu 
Spółdzielczej Grupy Producenckiej „Prof Agro”. W go-
spodarstwie wykonano udogodnienia zwiększające 
bezpieczeństwo i higienę pracy: system alarmowy wy-
krywający źródło ognia i dymu w obiektach oraz moni-
toring gospodarstwa. Gospodarstwo Państwa Świder-
gałów wizytowała i oceniała powołana przez Prezesa 
KRUS Centralna komisja Konkursowa. 

Państwo Świdergałowie zostali wyróżnieni za udział 
w finale Konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększają-
cych bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. 
Uroczysta gala podsumowania XV edycji Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne odbyła się 22 wrze-
śnia podczas Międzynarodowych Targów Agro Show 
w Bednarach. Udział w podsumowaniu umożliwił spo-
tkanie się z właścicielami najbezpieczniejszych gospo-
darstw w kraju w 2017 roku oraz wymianę poglądów  
o rozwiązaniach zwiększających bezpieczeństwo pra-
cy w gospodarstwach rolnych.

Uroczysta gala podsumowania XV edycji Konkursu Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne w Bednarach.  Wyróżnieni za udział w fi-
nale Konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpie-
czeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. (od prawej) Państwo 
Paulina i Grzegorz Świdergałowie, Prezes KRUS Adam Sek-
ściński, Dyrektor OR KRUS w Krakowie Łukasz Kmita, Kierow-
nik PT KRUS w Miechowie - Rafał Michalski.
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W zorganizowanej 28 września 
br. w ramach planu działania Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, na zlecenie Sekretaria-
tu Regionalnego KSOW wojewódz-
twa małopolskiego przez Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kon-
ferencji pn. „Innowacyjność w prze-
twórstwie produktów żywnościowych 
Małopolski” uczestniczyło 100 osób,  
w skład, których weszli: rolnicy dorad-
cy, przedstawiciele LGD oraz miesz-
kańcy obszarów wiejskich z woj. mało-
polskiego. Otwierając konferencję z-ca 
dyrektora Dominik Pasek podkreślił 
jak docenionym i poszukiwanym przez 
konsumentów towarem są wysokiej 
jakości produkty żywnościowe, a tym 
samym rozwój lokalnego przetwór-
stwa, jako jeden z czynników rozwoju 
obszarów wiejskich. 

W programie spotkania znalazły się 
tematy: produkty wysokiej jakości i ich 
znaczenie w żywieniu, aspekt ekono-
miczny i zdrowotny; możliwości wspar-

zowanym działaniu lokalnym poprzez 
skrócenie łańcucha dostaw producent 
- konsument, jak również rozwój rolni-
czego handlu detalicznego, mogą stać 
się dodatkowym źródłem dochodów 
mieszkańców obszarów wiejskich.

Wykład Tomasza Donka, przed-
stawiciela COBICO, Oddział Kraków 
dotyczył certyfikacji produktów żyw-
nościowych ze szczególnym wyjaśnie-
niem definicji znakowania produktów 
certyfikowanych, celem pozyskania 
nowych rynków zbytu.

Podsumowaniem konferencji była 
wymiana wiedzy i doświadczeń po-
między wykładowcami, specjalistami 
branży przetwórczej a lokalnymi pro-
ducentami zarówno prowadzącymi 
małe przetwórstwo, jak i zamierza-
jącymi je uruchomić. Jednym celem 
wszystkich uczestników był rozwój 
małego przetwórstwa w obrębie go-
spodarstwa rolnego, pozyskanie no-
wych rynków zbytu oraz wzmocnienie 
promocji regionu. 

Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za udział

Anna Tobiasz

Innowacyjność w przetwórstwie produktów 
żywnościowych Małopolski

Relacja z konferencji pn.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania  

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

cia finansowego 
na rozwój ma-
łego przetwór-
stwa; możliwo-
ści sprzedaży 
przez rolników 
produktów lokal-
nych w kontek-
ście znaczenia 
regionalnego; 
certyfikacja produktów żywnościo-
wych.

W wykładzie wprowadzającym 
prof. dr hab. inż. Władysław Migdał z 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
podkreślił jak ważne znaczenie dla 
konsumenta ma wysokiej jakości pro-
dukowany z wykorzystaniem własnych 
surowców produkt w porównaniu z pro-
dukcją masową, zarówno w aspekcie 
ekonomicznym poprzez zróżnicowanie 
zatrudnienia, tworząc na wsi pozarol-
nicze źródła utrzymania jak również 
zdrowotny. Konsument ma możliwość 
nabycia produktów wysokiej jakości 
wytworzonych według starych recep-
tur bezpośrednio u lokalnych produ-
centów.

W kolejnym wykładzie Sławomir 
Więcławek, ARiMR, Oddział Kraków 
przedstawił możliwości pozyskiwania 
środków w ramach PROW 2014-2020 
na rozwój przetwórstwa.

Jak podkreślił prof. dr hab. inż. 
Czesław Nowak z Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie tradycje kulinarne 
przekazywane z pokolenia na poko-
lenie są istotnym czynnikiem rozwoju 
regionalnego. W odpowiednio zorgani-
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W niedzielę 25 września br. odbył 
się Jubileusz 25-lecia Małopolskiego 
Stowarzyszenia Sołtysów. Sołtysi 
z całej Małopolski obchodzili swoje 
święto w Krakowie: uroczystość roz-
poczęła się mszą świętą w Kościele 
Mariackim, następnie goście prze-
szli przez krakowski Rynek do auli 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 
prezes Małopolskiego Stowarzysze-
nia Sołtysów, Grzegorz Przybyło, 
wręczył podziękowania i pamiątkowe 
medale osobom zasłużonym dla roz-
woju stowarzyszenia. Podziękowa-
nia otrzymał również nasz Ośrodek. 
Podziękowania za wieloletnią współ-
pracę, zaangażowanie w inicjatywy 
podejmowane przez Stowarzyszenie 
i wspieranie działań służącym sołty-
som i małopolskiej wsi, a także medal 
z kardynałem Stefanem Wyszyńskim 

Jubileusz 25-lecia 
Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów 

z udziałem MODR

dla Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odebrał 
z-ca dyrektora MODR Dominik Pasek.

Katarzyna Gwiżdż 
zdjęcia: Janusz Smoliński, źródło www.miastoiludzie.pl

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Jesień to dobry czas na prowa-
dzenie regulacji zachwaszczenia  
w zbożach ozimych pod względem 
ekonomicznym i biologicznym. W tym 
terminie chwasty dopiero wschodzą, 
są w początkowych fazach rozwojo-
wych. To okres ich najwyżej wrażliwo-
ści na działanie herbicydów. Wscho-
dzące wraz z rośliną uprawną chwasty 
konkurują o wodę, składniki pokarmo-
we i światło. Wczesne wyeliminowanie 

chwastów stwarza roślinie uprawnej 
korzystne warunki wzrostu i rozwo-
ju. Łan wolny od chwastów w lepszej 
kondycji wchodzi w okres zimowy. Ro-
śliny dobrze ukorzeniają się, są mniej 
wrażliwe na przemarzanie i mniejszym 
stopniu narażone na infekcje chorobo-
we. Należy, także zwrócić uwagę, że 
większość chwastów występujących  
w oziminach ma formę zimującą. Ga-
tunki te dobrze znoszą zimę, silnie roz-

wijają się, osiągają większe rozmiary, 
wytwarzają więcej nasion niż ich for-
my jare. Chwasty ozime są zdecydo-
wanie bardziej odporne na herbicydy 
niż chwasty znajdujące się w takich 
samych fazach rozwojowych, a któ-
rych wschody nastąpiły wiosną. Nie 
zwalczone jesienią, zwiększają zapas 
nasion w glebie. Stanowią zagrożenie 
nie tylko dla zboża ozimego, ale rów-
nież dla upraw następczych. 

Odchwaszczanie 
zbóż ozimych jesienią

O skuteczności ochrony zbóż przed chwastami decyduje dobór optymalnego 

termin zabiegu oraz odpowiedniego herbicydu do poziomu zachwaszczenia.
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Wykonywania zabiegów jesienią 
jest korzystne ze względu na dogod-
niejsze warunki pogodowe. Nie rzad-
ko wiosną z powodu np. topniejącego 
śniegu, obfitych opadów lub zbyt dłu-
giego okresu niskich temperatur, który 
opóźnia osuszanie pól, utrudniony jest 
terminowy wjazd ze sprzętem. W tym 
czasie chwasty osiągają zawansowa-
ne fazy rozwojowe i stają się nie wraż-
liwe na podstawowe herbicydy. Wów-
czas do skutecznego ograniczenia ich 
ilości musimy użyć droższych prepara-
tów przy jednoczesnym zwiększeniu 
dawek. Ponadto herbicydy zwalczają-
ce chwasty wiosną w większości dzia-
łają tylko nalistnie. Natomiast środki 
ochrony roślin jesienne działają na-
listnie i doglebowo na chwasty. Dzięki 
czemu są o wiele skuteczniejsze. Daje 
to także większe możliwości w dobo-
rze terminu jesiennej aplikacji herbicy-
dów.

Szacuje się, że w zbożach wystę-
puje około 150 gatunków chwastów,  
z czego 50 można uznać za pospolite. 
Do najgroźniejszych chwastów zbóż 
ozimych zaliczamy: miotłę zbożo-
wą, fiołka polnego, przytulię czepną, 
chabra bławatka, mak polny, chwasty 
rumianowate (muranna bezwonna, 
nadmorska, rumian polny, rumianek 
pospolity), a na stanowiskach po rze-
paku – samosiewy rzepaku. Lokalnie 
(Kujawy, Żuławy, Polska południowa 
i zachodnia Polska) duże zagrożenie 
stanowi wyczyniec łąkowy należący 

do roślin jednoliściennych, który co 
raz częściej pojawia się na polach. 
Zagrożenie przez poszczególne ga-
tunki chwastów jest zróżnicowane  
w zależności od liczebności oraz ter-
minu wystąpienia na plantacji. Naj-
większe znacznie dla plonowania 
rośliny uprawnej wywierają chwasty 
dominujące. Właśnie te chwasty po-
winny stanowić podstawowy cel zabie-
gów ochroniarskich. Zgodnie z założe-
niami integrowanego systemu ochrony 
roślin bezpośrednie zwalczanie chwa-
stów za pomocą herbicydów prowadzi 
się w ostateczności, gdy efektywność 
innych metod jest niewystarczająca, 
a nasilenie dominujących gatunków 
chwastów przekracza ekonomiczny 
próg szkodliwości. 

Jesienne zabiegi można rozpocząć 
bezpośrednio po siewie lub wykonać 
nalistnie w różnych fazach rozwojo-
wych. Decydując się na wykonanie 
zabiegu doglebowego nie jest możli-
we określenie składu gatunkowego ze 
względu na brak chwastów. W takich 
przypadkach konieczna jest znajo-
mość pola, informacja o przedplonie 
oraz historia występujących gatunków 
chwastów w latach w wcześniejszych. 
Na podstawie tych informacji trzeba 
przewidzieć gatunkową zasobność 
banku nasion. Wszystkie herbicy-
dy zalecane do przedwschodowego 
stosowania dobrze zwalczają miotłę 
zbożową, która jest najważniejszym 
gatunkiem spośród chwastów jed-

noliściennych. Różnią się natomiast 
skutecznością działania, na niektóre 
gatunki chwastów dwuliściennych. 
Wybór herbicydów do zabiegów na-
listnych wymaga umiejętności rozpo-
znawania chwastów. Jest trudniejszy 
od wiosennego, gdyż jesienią chwasty 
są bardzo młode, często w fazie siewki 
i tym samym są trudne do rozpozna-
nia. Konieczna jest lustracja pól przed 
przystąpieniem do chemicznego zwal-
czania chwastów. Podczas lustracji 
należy określić skład gatunkowy oraz 
fazy rozwojowe chwastów. Dane z ob-
serwacji pozwolą dobrać odpowied-
ni herbicyd i ustalić wysokość dawki 
oraz termin zabiegu. Dawki niektórych 
herbicydów podane są w zakresie od 
– do. Wyższe dawki herbicydów dogle-
bowych należy stosować na glebach 
ciężkich, natomiast preparatów nalist-
nych na chwasty nieco przekraczające 
fazę wrażliwości, podczas niesprzyja-
jących warunków klimatycznych, oraz 
gdy w polu znajduje się duża liczba 
chwastów wrażliwych. Decydując się 
na zabieg ochrony należy również 
pamiętać, aby stosować herbicydy 
znajdujące się w rejestrze środków 
ochrony roślin dopuszczonych do ob-
rotu zezwoleniem MRiRW. Rejestr ten 
udostępniony jest na stronie interneto-
wej BIP - MRIRW. 

Marta Rymarczyk
Źródło: Metodyka integrowanej ochrony pszenicy  

ozimej i jarej
Magazyn rolniczy Agroprofil 2016

Program Ochrony Roślin Rolniczych 2016

Żyto tradycyjnie już wysiewane 
jest na najgorszych stanowiskach. 
Wśród rolników panuje przekonanie, 
iż ten gatunek zboża urośnie na sła-
bych, zawodnych glebach. Prawdą 
jest, iż żyto cechuje się najmniej-
szymi wymaganiami glebowymi ze 
wszystkich zbóż, najlepszą mrozo-
odpornością oraz wysoką tolerancją 
na suszę. 

Ten gatunek zboża należy do 
roślin o niezbyt wygórowanych wy-
maganiach w stosunku do gleby.  
W porównaniu z pszenicą, żyto ozi-
me zdecydowanie lepiej toleruje stres 
glebowy i lepiej przystosowuje się do 
mało urodzajnych gleb granicznych. 
Jego zaletą, jako gatunku, jest możli-
wość uprawy na glebach lekkich kom-
pleksu żytniego, od bardzo dobrych, 

do bardzo słabych. Należy jednak za-
znaczyć, iż żyto bardzo dobrze reagu-
je na dobrostan siedliska uprawnego – 
dobrze plonuje na glebach żyznych, co 
oznacza, iż uprawiając je na glebach 
kompleksu pszennego mamy szansę 
uzyskać bardzo wysokie plony. Jednak 
tradycyjnie już rolnicy pod jego uprawę 
wybierają najgorsze w gospodarstwie 

Żyto. Mieszańce na słabe gleby

c.d. str.12
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stanowiska. Dlatego powinni rozwa-
żyć wybór odmian hybrydowych. Wy-
korzystanie efektu heterozji sprawia, 
iż odmiany tego typu zdecydowanie 
wyżej plonują na zawodnych glebach, 
często silnie zakwaszonych. Wynika 
to przede wszystkim z lepszego ich 
wigoru i krzewienia. Mieszańce w po-
równaniu z odmianami populacyjnymi 
posiadają bardziej rozwinięty system 
korzeniowy, co znacznie poprawia 
penetrację gleby. Rośliny dzięki temu 
są lepiej odżywione, gdyż w sposób 
efektywniejszy wykorzystują składniki 
pokarmowe, nawet te, które są trudno 
dostępne. Silniej rozbudowany sys-
tem korzeniowy hybryd żyta nie tylko 
przyczynia się do uzyskiwania wyż-
szego plonu, ale również dużo lepiej 
wykorzystuje azot zawarty w glebie, 
który został wprowadzony poprzez 
nawożenie mineralne lub przez mine-
ralizację materii organicznej. Ponadto 
żyto hybrydowe posiada niskie wyma-
gania termiczne, dlatego najwcześniej 
wznawia wegetację wiosenną, bardzo 
dobrze sprawdza się na słabych, gra-
nicznych stanowiskach. Jednak jego 
największą zaletą jest zdecydowanie 
wyższy plon w porównaniu z plonem 
odmian konwencjonalnych. Dla przy-
kładu, według porejestrowych do-
świadczeń odmianowych prowadzo-
nych przez COBORU w ubiegłym roku 
średni plon odmian populacyjnych wy-

nosił: 72,0 dt/ha, a średni plon odmia-
ny mieszańców: 86,4 dt/ha. Wynika  
z tego, że odmiany mieszańcowe  
w tych samych warunkach uprawy są 
wydajniejsze w porównaniu do odmian 
populacyjnych. 

Poza wyższym plonem hybrydy są 
bardziej odporne na różnego typu stre-
sy, nie tylko związane z niesprzyjają-
cymi warunkami glebowymi, ale także 
tymi wynikającymi z suszy i chłodów. 
Wybór hybryd zapewnia większą wy-
dajność produkcji przy mniejszych wy-
maganiach.

Warto także zaznaczyć, iż te od-
miany cechują się bardziej wszech-
stronnym zastosowaniem. Żyto hy-
brydowe to pełnowartościowa pasza 
dla zwierząt. Wartość kiszonek z żyta 
hybrydowego ma zbliżoną wartość 
pokarmową do kiszonki kukurydzy. 
Posiadają nieco mniejszą wartość 
energetyczną, zawierają jednak wię-
cej białka. Ponadto poprawiają struk-
turę fizyczną dawki pokarmowej. Aby 
uzyskać dobre efekty produkcyjne 
warto prawidłowo bilansować daw-
kę żywieniową, uwzględniając w niej 
ten składnik. Jego użycie daje po-
równywalne efekty z zastosowaniem 
ziaren innych zbóż, a stosunkowo ni-
skie koszty uprawy, wysoki potencjał 
plonotwórczy, odporność na suszę, 
powinny skłonić producentów zwie-
rząt do uprawy tej rośliny i wykorzy-

stania żyta hybrydowego zarówno do 
produkcji kiszonek, jak i pasz treści-
wych.

Ziarno żyta posiada co prawda tro-
chę mniejszą wartość pokarmową niż 
pszenica, jednak znacznie wyższą niż 
jęczmień. Ziarno mieszańców posiada 
zdecydowanie mniej substancji anty-
żywieniowych niż ziarno uzyskiwane  
z tradycyjnych odmian.

Ponadto, dla celów energetycz-
nych, żyto mieszańcowe GPS ma 
większą wydajność biogazową liczoną 
z jednostki materii organicznej w po-
równaniu do kiszonki kukurydzy.

Przykładem odmiany mieszańco-
wej żyta jest Performer, który dosko-
nale dostosował się do typowych pol-
skich warunków. Badania COBORU 
oraz praktyka rolnicza potwierdza jego 
dobrą efektywność w każdych warun-
kach uprawy. Odmiana ta wcześnie 
„rusza” w okresie wegetacji, a dzięki 
efektywnemu wykorzystaniu wody 
bardzo dobrze plonuje.

Wszystkie te zalety świadczą, 
iż wybór odmian mieszańcowych to 
bardzo rozsądna decyzja. Wysokie 
plonowanie, dobra jakość handlowa,  
a także odporność na stresy biotycz-
ne i abiotyczne oraz wszechstronność 
zastosowania to niewątpliwe walory 
hybryd. Dlatego warto rozważyć ich 
uprawę.

Anna Rogowska

Łubin żółty jest rośliną zyskują-
cą coraz większy areał uprawy  
w Polsce. Na masową ekspan-
sję na polskie pola nie pozwalają 
jego uwarunkowania genetyczne 
i gatunkowe, co w konsekwencji 
powoduje często nieopłacalność 
uprawy.

W dwudziestym wieku rośliny 
strączkowe uprawiane w Polsce sta-
nowiły ważną część diety zwierząt 

Łubin żółty więcej strąków, wyższy plon

hodowlanych. 
Niestety postęp 
w uprawie soi, 
rośliny, która  
w naszym kraju 
nie ma dobrych 
warunków do 
wzrostu i plono-
wania spowodował znaczny spadek zasiewów rodzimych gatunków.

W dwudziestym pierwszym wieku po dalszych spadkach zasiewów, od roku 
2005, po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej rośliny strączkowe po-
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nownie znalazły się wśród roślin, które 
rolnicy chętnie zaczęli wprowadzać do 
swoich płodozmianów. Spowodowa-
ne było to wprowadzeniem dopłat do 
uprawy tych roślin oraz od roku 2015 
w związku z ich uprawą, spełnieniem 
wymogów zazielenienia. Obecnie po-
wierzchnia upraw tych roślin waha się 
w okolicy 230-250 tys. ha (w tym około 
90-95 tys. ha łubinów) z dalszą per-
spektywą wzrostu.

Tak jak powierzchnia zasiewów ro-
śnie tak i plony jednostkowe z hektara 
rosną. W przypadku łubinu żółtego za-
dawalającym wynikiem przy przecięt-
nych nakładach jest uzyskanie plonu 
na poziomie 1,5 – 2 t ziarna. W wyniku 
postępu hodowlanego taki wynik co-
raz częściej udaje się uzyskać na polu 
rolnika, co jednak nie pozwala mu na 
dodatni wynik finansowy w uprawie tej 
rośliny. Szansą dla łubinu wydają się 
dalsze prace hodowlane w kierunku 
hodowli odmian, które będą odporne 
na opadanie strąków w czasie kwitnie-
nia, głównej przyczyny niskiego plono-
wania łubinów i innych strączkowych. 
Ocenia się, że rolnicy wykorzystują 
w około 48% potencjał plonotwórczy 
łubinu żółtego. Plony na poziomie po-
wyżej 3 ton wydają się więc jak najbar-
dziej realne. Należy też wspomnieć, 
że potencjał gatunkowy łubinu żółtego 
ocenia się na 8-9 t z hektara, a niektó-
re źródła mówią o 10 t! Nie powinno 
to dziwić, obserwując jak dużo strąków 
w czasie kwitnienia opada, a z niewiel-
kiej garstki, które zostają uzyskuje się 
nawet do kilku ton ziarna.

Wyszczegól- 
nienie

Groch 
pastewny

Bobik
Łubin  
żółty

Ogółem 
strączkowe

Plon 2,3 2,4 1,4 2,1

Tabela. Średnie plony roślin strączkowych w Polsce w latach 2003-2011 w t*ha-1.

Stwarzając dobre warunki do 
wzrostu łubinu żółtego trzeba pamię-
tać o kilku podstawowych zasadach. 
Łubin nazywany jest rośliną gleb 
słabych, mało żyznych, kwaśnych. 
Wprowadza się go do płodozmianu 
w celu poprawienia kondycji gleb lek-
kich, przerwania monokultury zbożo-
wej, a także w odpowiedzi na brak 
opłacalności na glebach najsłab-
szych uprawy innych roślin. 

Najczęściej łubin uprawiamy  
w 3-4 roku po oborniku, po roślinach 
zbożowych i oleistych. Ponieważ sie-
jemy go, jako roślinę jarą pole nale-
ży przygotować starannie na jesień, 
usuwając chwasty trwałe oraz nawo-
żąc na gruntach cięższych fosforem  
i potasem, natomiast na lekkich fosfo-
rem (nawożenie potasem na wiosnę). 
Dawki ustalamy na podstawie analizy 
gleby. Należy pamiętać, aby nie siać 
łubinu na glebie wapnowanej w roku 
siewu i rok przed siewem. Po zbio-
rze łubinu glebę można zwapnować 
w zależności od potrzeb rośliny na-
stępczej. Ponieważ resztki pożniwne 
łubinu zostawiają duże ilości azotu, 
wcześniej związanego w postaci sym-
biozy z bakteriami brodawkowymi, 
nie stosujemy nawożenia azotowego 
„jesiennego” pod rośliny ozime. Pod 

rośliny jare siane po łubinie należy 
zmniejszyć dawkę nawozu azotowego 
o 30-60 kg w zależności od warun-
ków atmosferycznych występujących 
w zimie (wysokość opadów) oraz od 
rodzaju gleby. Aby uzyskać zadowa-
lający plon ziarna oraz do maksimum 
ograniczyć skutki suszy łubiny należy 
siać jak najwcześniej, w tym samym 
czasie co zboża jare takie jak owies  
i pszenica, a nawet wcześniej! 

Choć nowe odmiany uznaje się 
za mało wrażliwe na termin siewu  
i hodowcy nasienni określają reakcję 
na opóźniony termin zabiegu małym 
spadkiem plonu, to jednak wcześniej-
szy siew często równa się wcześniej-
szy wzrost oraz dłuższy okres jaro-
wizacji. Roślina ma więcej czasu na 
rozbudowę mocnego systemu korze-
niowego, który w przypadku suszy  
w okresie kwitnienia (szczególnie na 
glebach najsłabszych) może zdołać 
zatrzymać więcej strąków, z których 
rośliny wydadzą wyższy plon. 

Tomasz Kiwior
Źródło: „Aktualny stan i wykorzystanie  

produkcji upraw roślin strączkowych” Joanna  
Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer,  

Michał A.Jerzak, UP w Poznaniu.

Chorobę powodują grzyby z rodza-
ju Verticillium rozwijające się w glebie. 
Mogą one atakować wiele gatunków 
roślin rolniczych i uprawnych, takie jak 
drzewa i krzewy owocowe, warzywa, 
okopowe, strączkowe, zioła i rośliny 
oleiste. Wrażliwe na te grzyby są tak-
że drzewa, krzewy i rośliny ozdobne. 
Choroba występuje praktycznie na 

całym świecie, gdzie występują ter-
miczne warunki do jej rozwoju. W Eu-
ropie oprócz krajów skandynawskich, 
północnej Rosji i północnej części 
Wielkiej Brytanii występuje masowo. 
Optymalne warunki do rozwoju choro-
by i zainfekowania nowych roślin to 20-
25°C i wysoka wilgotność powietrza. 
Nie ma znaczenia rodzaj gleby, gdyż 

grzyb potrzebuje tylko odpowiedniej 
temperatury, wilgotności i żywiciela, 
aby się rozwijać i infekować nowe ro-
śliny. 

Charakterystyczne objawy
Chociaż objawy różnią się w zależ-

ności od zainfekowanej rośliny mają 
jednak kilka wspólnych cech. Dla więk-
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szości roślin drzew i krzewów charak-
terystycznym objawem jest więdnięcie 
i gwałtowne zamieranie liści i całych 
koron drzew i krzewów. Tu trzeba jed-
nak zaznaczyć, że często zamieranie 
korony drzewa następuje tylko w jego 
części, a nie na całej roślinie. Zdrowa 
część rośliny zazwyczaj nie wykazuje 
żadnych objawów chorobowych. Do-
piero z czasem infekcja przechodzi na 
resztę rośliny powodując jej całkowite 
zamieranie.

Sposób infekcji na przykładzie 
truskawki i znaczenie choroby

W uprawie truskawki grzyb Ver-
ticillium dahliae ma duże znaczenie.  
W zależności od odmiany potrafi spo-
wodować duże lub bardzo duże straty 
w nasadzeniach, szczególnie młodych 
plantacji. Objawy chorobowe Wertycy-
liozy zazwyczaj pojawiają się z koń-
cem czerwca, gdy występują pierw-
sze wysokie temperatury przy niskiej 
wilgotności gleby. Początkowo, wraz 
z nadejściem upalnej pogody zaczy-
nają omdlewać najstarsze liście, które 
z czasem zamierają. Porażona roślina 

zamiera stopniowo, zaczynając od naj-
starszych liści. Ostatnie usychają naj-
młodsze, wewnętrzne liście. Infekcja 
może wystąpić tylko na części rośliny, 
jeśli ta zdążyła wytworzyć dodatkowe 
korony. Na chorych roślinach obserwu-
je się także zamieranie całych korzeni 
lub tylko ich wierzchołków. Często 
można zaobserwować przebarwienia 
miękiszu korony truskawki, zwykle  
w postaci ciemnych smug przebiegają-
cych od zniszczonych korzeni wzdłuż 
tkanki naczyniowej. 

Raz zainfekowane pole zostaje 
niezdatne do uprawy przez wiele lat. 
Przetrwalniki grzyba (mikrosklerocja) 
mogą przetrwać w glebie przez 10-
12 lat, powodując infekcje wtórne na 
roślinach żywicielskich. Do roślin tru-
skawek grzyb wnika przez różnego 
rodzaju zranienia w obrębie systemu 
korzeniowego (tkanki okrywającej lub 
włośników) spowodowane naturalnie 
oraz przez nicienie. Grzyb rozrastając 
się w tkance korzenia, dociera do wią-
zek naczyniowych łodygi i ogonków 
liściowych zatykając naczynia, przez 
które woda i składniki pokarmowe wę-

drują od korzenia do części nadziem-
nej rośliny. Więdnięcie i zamieranie 
rośliny spowodowane jest zarówno 
zniszczeniem systemu korzeniowego, 
zatkaniem wiązek przewodzących, jak 
też zatruwaniem rośliny przez silne 
toksyny wydzielane przez grzyba.

Zwalczanie choroby  
na polach uprawnych

Wertycylioza należy do chorób, 
których zwalczanie na zainfekowanych 
polach jest właściwie niemożliwe. Aby 
uniknąć strat spowodowanych choro-
bą trzeba tak dobierać rośliny i ich od-
miany, aby wykazywały jak najmniej-
szą wrażliwość na porażenie grzybem.  
W przypadku wystąpienia choroby na-
leży stosować płodozmian, uwzględ-
niający tylko rośliny nie będące ży-
wicielem Verticillium a więc: zboża 
(szczególnie jęczmień), kukurydza, 
trawy, niektóre warzywa np. cebulę  
i marchew oraz gorczycę sarepską. 

Tomasz Kiwior 
Źródło: „Truskawka i poziomka” Praca  

zbiorowa pod redakcją prof. pr. hab. Edwarda 
Żurawicza, Państwowe Wydawnictwo  

Rolnicze i Leśne, Warszawa.

W ostatnich latach jednym z głów-
nym problemów, z którym borykają się 
pszczelarze są duże straty rodzin ob-
serwowane najczęściej w okresie je-
sienno–zimowym lub wczesną wiosną. 
Według badań prowadzonych przez 
naukowców w ramach projektu CO-
LOSS straty te w sezonie 2014/2015 
wynosiły w Polsce około 16%, a w se-
zonie 2015/2016 - 11%.

Według specjalistów nie istnieje 
jeden czynnik, który odpowiada za 
te problemy. Rodziny pszczele giną, 
ponieważ narażone są zarówno na 
inwazję pasożytów, choroby, zanie-
czyszczenie środowiska środkami 

chemicznymi jak i inne sytuacje stre-
sowe powodowane przykładowo przez 
niedobór odpowiedniego pokarmu czy 
zmiany klimatyczne.

Na pierwszym miejscu wśród za-
grożeń stawiany jest nadal pasożyt 
Varroa destructor przeniesiony z Azji 
od pszczoły wschodniej (pierwsze roz-
poznanie nastąpiło w Europie w roku 
1967). Pszczoły wschodnie radziły so-
bie z tym roztoczem natomiast pszczo-
ła miodna okazała się wobec niego 
całkowicie bezradna. Kluczem do sku-
teczności warrozy jest jej cykl życiowy. 
Pasożytuje ona zarówno na czerwiu (w 
zasklepionej komórce jest chroniona 

przed sporą częścią akarycydów) jak 
i na dorosłych pszczołach. Warroza 
odżywia się w tym czasie hemolimfą 
co powoduje skrócenie długości życia 
pszczół, a także zwiększa ich podat-
ność na choroby (na przykład wiruso-
we, których warroza jest nośnikiem). 
Niestety nie dysponujemy obecnie 
wystarczająco szerokim wachlarzem 
środków pozwalających zwalczać pa-
sożyta. Należy pamiętać, że warroza 
również zmienia się i modyfikuje swój 
cykl życiowy, a stosowanie tego same-
go środka przez wiele lat rodzi obawy 
o powstanie odporności (co w przy-

rodzin pszczelich

c.d. str.17
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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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padku niektórych substancji czynnych 
już nastąpiło). Walkę z warrozą należy 
więc rozpocząć od monitoringu zagro-
żenia poprzez na przykład badanie 
osypów czy obserwację czerwiu tru-
towego (różnice w poziomie porażenia 
rodzin w jednej pasiece bywają bardzo 
duże). W sezonie zalecane jest stoso-
wanie metod biotechnicznych takich 
jak wycinanie ramki pracy aż wreszcie 
konieczne jest wykonanie zabiegów 
zasadniczych zwalczających warrozę. 
Środki chemiczne należy stosować 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy 
stosujemy substancje chemiczne nie 
działające na pasożyta pod zasklepem 
wykonywanie zabiegu, podczas gdy  
w rodzinie obecny jest czerw zaskle-
piony ma niewielką skuteczność. 

Duże nadzieje wiązane są również 
z pracami hodowlanymi pozwalający-
mi uzyskać linie pszczoły miodnej ra-
dzące sobie z pasożytami poprzez np. 
wzmacnianie zachowań higienicznych 
polegających na usuwaniu larw pora-
żonych przez roztocza czy skracanie 
cyklu rozwojowego pszczoły. 

W wielu przypadkach straty zimo-
we nie są spowodowane wystąpienie 
jednego patogenu. Z warrozą powią-
zane są niestety również liczne infek-
cje wirusowe. Pasożyty nakłuwając 
ciało pszczół przenoszą wirusy po-
między osobnikami. W przypadku wi-
rusa ostrego paraliżu pszczół (ABPV) 
infekcja przebiega szybko, niekiedy 
widzimy pszczoły z drżącymi skrzydeł-
kami, a rodzina często ginie w okresie 
jesiennym (znajdujemy jedynie pu-
sty ul). Innym zagrożeniem jest wirus 
zdeformowanych skrzydeł (DWV). Tu 
infekcja przebiega wolniej i możemy 
obserwować pełzające przed ulem 
pszczoły o nieprawidłowo wykształ-
conych skrzydłach. Widoczne objawy 
chorób wirusowych mogą świadczyć  
o dużym poziomie inwazji warrozy. 
Niestety samo podjęcie leczenia war-
rozy nie wpływa na zahamowanie in-
fekcji wirusowej. W przypadku wirusów 
nie dysponujemy ponadto skutecznymi 
lekami, możemy jedynie skupić się 

na zapewnieniu pszczołom komfortu, 
pokarmu oraz ewentualnej wymia-
nie matek w podejrzanych rodzinach. 
Lista wirusów jest dłuższa a ich rola  
w zjawisku zespołu masowego ginię-
cia pszczoły miodnej (CCD) jest nadal 
badana.

Pszczelarze od lat znają również 
problemy powodowane przez micro-
sporidia z gatunku Nosema apis. Ata-
kują one zarówno robotnice, trutnie  
i matki niszcząc nabłonek jelita środ-
kowego pszczół. Charakterystycznym 
objawem zakażenia jest biegunka, 
a osłabione rodziny mogą zamierać 
wczesną wiosną. W przypadku, gdy 
choroba nie jest zbytnio nasilona wy-
starczy zwężenie gniazda i podkar-
mienie, aby objawy ustąpiły. Niestety  
w roku 2005 po raz pierwszy stwier-
dzono zakażenie bliźniaczym gatun-
kiem Nosema ceranae podobnie jak 
warroza przeniesionym z pszczoły 
wschodniej. Nosema ceranae jest 
groźniejszym przeciwnikiem niż no-
sema apis. Brak jest wczesnych obja-
wów choroby, a ginące w ciągu 8-10 
dni od zakażenia pszczoły są zastę-
powane, ponieważ matka czerwi co-
raz intensywniej. Rodzina wydaje się 
zdrowa i silna natomiast w okresie je-
siennym następuje załamanie i w ulu 
zostaje garstka pszczół wraz z mat-
ką. Obecnie w naszym kraju brak jest 
dopuszczonych do stosowania leków. 
Pozostają więc jedynie zwykłe zabie-
gi profilaktyczne (wymiana plastrów, 
dezynfekcja), a także stosowanie pre-
paratów wspomagających i mieszanek 
ziołowych. 

Na zdrowotność pszczół wpływa 
też zanieczyszczenie środowiska. Naj-
częściej w ogniu krytyki znajdują się 
środki ochrony roślin z grupy nikotyno-
idów. Badania potwierdzają, że dzia-
łają one na układ nerwowy pszczół 
mogąc zwiększać śmiertelność rodzin  
w szczególności w połączeniu z innymi 
czynnikami. 

Warto pamiętać, że odporność 
rodzin pszczelich na choroby maleje, 
gdy rodzina jest narażona na różnego 
rodzaju czynniki stresowe. Z pewno-

ścią do takich sytuacji zaliczyć można 
niedobór pokarmu. Zdarza się, że jak 
to miało miejsce w niektórych pasie-
kach w latach 2014 i 2017, warunki 
pogodowe nie pozwalają rodzinom 
wyżywić się samodzielnie i w takich 
sytuacjach konieczna jest interwencja 
pszczelarza. 

O dobrej zimowli decyduje właści-
we przygotowanie rodzin i profilaktyka. 
Należy zadbać o to, aby grupa pszczół 
zimujących była odpowiednio liczna, 
dobrze odżywiona i zdrowa. Po zakoń-
czeniu pożytku głównego w sytuacji, 
gdy brakuje pokarmu, konieczne jest 
podkarmianie wspomagające. W przy-
padku, gdy rodzina jest silnie porażo-
na przez Varroa destructor szanse na 
to, aby rodzina przezimowała maleją. 
Zabiegi zmniejszające liczbę paso-
żytów należy podjąć jak najwcześniej 
tak, aby pszczoły zimujące nie były 
uszkodzone. Duże znaczenie dla zdro-
wia pszczół ma również zachowanie 
odpowiedniej higieny w całym sezonie  
w szczególności poprzez częstą wy-
mianę plastrów (od 30 do 50% rocz-
nie). Należy także pamiętać, aby matki 
w zimujących rodzinach były w dobrej 
kondycji. Rodziny z matkami 3-letnimi 
wykazują słabszy rozwój i mniejsze 
zbiory miodu niż w przypadku matek 
młodszych. 

Warto wiedzieć, że pszczelarze 
mają możliwość skorzystania z Krajo-
wego Programu Wsparcia Pszczelar-
stwa w ramach, którego możliwe jest 
dofinansowanie zakupu między innymi 
leków, matek pszczelich oraz sprzętu. 

Wojciech Ślósarz 

Gnojnik 
sprzedam pole orne,  
działki budowlane  

uzbrojone oraz  
łąki na staw rybny

Kontakt:
604-438-189
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Podstawowym obowiązkowym 
ubezpieczeniem komunikacyjnym 
w gospodarstwie jest OC posiada-
czy pojazdów mechanicznych.

Każdy właściciel pojazdu mecha-
nicznego (a więc samochodu, motoru, 
ciągnika rolniczego, a nawet przycze-
py) ma obowiązek zawrzeć umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej, tzw. OC komunikacyjne. Jest to 
ubezpieczenie, o szczególnej wadze, 
chroniące przede wszystkim osoby, 
które mogą zostać poszkodowane 
wskutek wypadku spowodowanego 
przez taki pojazd. Zawarcie umowy 
ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej ma taki skutek dla poszko-
dowanego, że może on być pewny, 
że zostanie dokonana rekompensata 
poniesionych przez niego szkód. Tym 
samym poszkodowany dzięki temu 
ubezpieczeniu nie jest narażony na 
to, że sprawcy nie będzie stać na na-
prawienie szkody lub że wyrządzona 
szkoda zostanie naprawiona zbyt póź-
no lub nie będzie naprawiona w ogóle. 
Poszkodowany może, bowiem docho-
dzić swoich roszczeń bezpośrednio od 
zakładu ubezpieczeń, którego majątek 
z założenia jest znacznie większy od 
majątku sprawcy szkody. Właściciel 
pojazdu nie otrzyma odszkodowania 
z własnego ubezpieczenia OC, jeże-
li „sam sobie” spowodował wypadek 
(wyrządził szkodę). Jednocześnie, 
ubezpieczenie to chroni właściciela 
pojazdu w sposób zupełnie inny, niż 
osoby poszkodowane. Właściciel,  
w przypadku spowodowania kolizji jest, 
bowiem zwolniony z obowiązku wypła-
ty odszkodowania osobom poszkodo-
wanym i tym samym, jego majątek jest 
chroniony przed zmniejszeniem, które 
by następowało gdyby samodzielnie 
naprawiał szkodę. Ubezpieczeniem 
OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych jest objęta odpowiedzial-
ność cywilna każdej osoby (np. 

kolegi, małżonka, dziecka, a nawet 
złodzieja), która kieruje pojazdem 
mechanicznym w okresie trwania 
umowy ubezpieczenia i wyrządziła 
szkodę w związku z ruchem tego 
pojazdu.

 Konsekwencje braku ubezpiecze-
nia OC są dużo większe w momencie, 
gdy kierowca pojazdu spowoduje wy-
padek. Wówczas zobowiązany jest do 
pokrycia strat związanych z remontem 
samochodu, czy jego holowaniem. 
Może się również zdarzyć, że będzie 
musiał pokryć koszty leczenia i rehabi-
litacji, a w skrajnych wypadkach - wy-
płacać poszkodowanemu dożywotnią 
rentę inwalidzką.

Warto również pamiętać, że mimo 
posiadania aktualnego OC, towa-
rzystwo ubezpieczeniowe może do-
chodzić od sprawcy wypadku zwro-
tu odszkodowania wypłaconego  
w jego ramach, jeśli ten był nietrzeźwy, 
uciekł z miejsca zdarzenia lub nie miał 
uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Zgłaszając wypadek do zakładu 
ubezpieczeń sprawcy szkody możemy 
oczekiwać wypłaty pieniędzy w termi-
nach określonych przepisami prawa. 
Podstawowy termin wypłaty odszko-
dowania to 30 dni od dnia zawiadomie-
nia zakładu ubezpieczeń o wypadku. 
Termin ten w wyjątkowych sytuacjach 
może zostać przedłużony do 90 dni.

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie wy-
płaci odszkodowania w ustawowym 
terminie, poszkodowany może doma-
gać się zapłaty odsetek. 

Obowiązkowe ubezpieczenie za-
sadniczo jest zawierane na okres 12 
miesięcy. Właściciel ma obowiązek 
zawrzeć umowę ubezpieczenia OC 
w dniu rejestracji pojazdu, a jeżeli 
chce poruszać się pojazdem przed 
jego zarejestrowaniem w Polsce, 
musi zawrzeć ubezpieczenie obo-
wiązkowe przed wprowadzeniem 
pojazdu na drogę publiczną. Wła-

ściciel ma obowiązek zachować 
ciągłość ubezpieczenia przez cały 
okres, kiedy pojazd pozostaje za-
rejestrowany nawet wtedy, gdy 
nie korzysta z tego pojazdu przez 
dłuższy czas. Umowę ubezpiecze-
nia można rozwiązać wyłącznie  
w przypadkach określonych w usta-
wie - zazwyczaj, gdy dojdzie do wy-
rejestrowania bądź kasacji pojazdu. 
Zakład ubezpieczeń ma obowiązek 
na 14 dni przed końcem niewypowie-
dzianej umowy przedstawić propozy-
cję zawarcia umowy na następny 12 
miesięczny okres. Jeżeli właściciel 
pojazdu mechanicznego, nie później 
niż na jeden dzień przed upływem 12 
miesięcy, nie powiadomi na piśmie za-
kładu ubezpieczeń o wypowiedzeniu 
umowy ubezpieczenia, uważa się, że 
została zawarta następna umowa na 
kolejne 12 miesięcy. Uregulowanie 
takie powoduje tę korzystną dla wła-
ściciela pojazdu sytuację, że jeżeli nie 
opłaci on składki ubezpieczeniowej na 
następny roczny okres ubezpieczenia 
w terminie, korzysta on nadal z ochro-
ny ubezpieczeniowej gwarantowanej 
umową ubezpieczenia, a ewentualna 
osoba poszkodowana ma możliwość 
otrzymania odszkodowania od zakładu 
ubezpieczeń. Istnieje również możli-
wość wypowiedzenia umowy OC auto-
matycznie wznowionej tzw. „podwójne 
ubezpieczenie” i właściciel pojazdu 
zapłaci tylko składkę za okres faktycz-
nej ochrony u poprzedniego ubezpie-
czyciela. Rezygnacji z ubezpieczenia 
nie trzeba przesyłać bezpośrednio 
do firmy ubezpieczeniowej, można ją 
złożyć reprezentującemu firmę agen-
towi. Zawarcie następnej umowy nie 
następuje, jeżeli nie została opłacona 
w całości składka za mijający okres 
12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia 
zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na 
wykonywanie działalności ubezpie-
czeniowej w zakresie obowiązkowego 

Obowiązkowe ubezpieczenia pojazdów 
w gospodarstwie rolnika
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ubezpieczenia OC posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych albo w przypadku 
ogłoszenia upadłości lub likwidacji za-
kładu ubezpieczeń. Odpowiedzialność 
zakładu ubezpieczeń z tytułu ubez-
pieczenia obowiązkowego OC posia-
daczy pojazdów mechanicznych trwa  
w okresie trwania umowy: rozpoczyna 
się z chwilą zawarcia umowy i zapła-
cenia składki ubezpieczeniowej lub jej 
pierwszej raty a ustaje z chwilą rozwią-
zania umowy.

Gdy dojdzie do wypadku drogo-
wego podstawową kwestią jest więc 
sprawdzenie czy sprawca posiada 
ubezpieczenie i w jakim zakładzie 
ubezpieczeń zostało ono zawarte. 
Należy ustalić nazwę zakładu ubez-
pieczeń, spisać numer polisy, numer 
rejestracyjny pojazdu i dane kierują-
cego. Jeżeli w wypadku nie było osób 
rannych nie ma obowiązku wzywania 
Policji. Obaj uczestnicy kolizji mogą 
przygotować dokumenty, na podsta-
wie, których będzie można ubiegać się 
o odszkodowanie. Sprawca wypad-
ku powinien napisać oświadczenie,  
w którym przyznaje się do spowodo-
wania wypadku. Jeżeli jest taka moż-
liwość, warto również zrobić zdjęcia 
uszkodzonych pojazdów zaraz po 
wypadku. Będzie to bardzo pomocne 
podczas analizowania sprawy przez 
zakład ubezpieczeń. Będzie to rów-
nież dodatkowym dowodem zarówno 
okoliczności wypadku, jak również 
zakresu uszkodzeń, które powstały  
w jego wyniku. W przypadku spornym 
należy bezwzględnie wezwać policję, 
która ustali sprawcę i na podstawie 
jej protokołu będzie można starać się  
o uzyskanie odszkodowania.
Zakład ubezpieczeń w ubezpieczeniu 
OC komunikacyjnym nie odpowiada za 
szkody:
1) polegające na uszkodzeniu lub 
utracie mienia, wyrządzone przez 
kierującego właścicielowi pojazdu; 
dotyczy to również sytuacji, w której 
właściciel pojazdu mechaniczne-
go, którym wyrządzono szkodę, jest 
właścicielem lub współwłaścicielem 
drugiego pojazdu, w którym szkoda 

została wyrządzona; Wyłączenie to 
nie obejmuje szkody wyrządzonej  
w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne 
uczestniczące w zdarzeniu są przed-
miotem umowy leasingu zawartej 
przez posiadaczy tych pojazdów z tą 
samą firmą leasingową;
2) w przewożonych za opłatą ładun-
kach, przesyłkach lub bagażu;
3) polegające na utracie gotówki, 
biżuterii, papierów wartościowych, 
wszelkiego rodzaju dokumentów oraz 
zbiorów filatelistycznych, numizma-
tycznych i podobnych;
4) polegające na zanieczyszczeniu 
lub skażeniu środowiska.

Z tytułu obowiązkowego ubez-
pieczenia OC zakład ubezpieczeń 
wypłaca świadczenia ubezpieczenio-
we wówczas, gdy posiadacz pojazdu 
mechanicznego jest zobowiązany do 
odszkodowania za wyrządzoną pojaz-
dem szkodę, tzn. w przypadku wystą-
pienia np. śmierci, uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia 
lub uszkodzenia rzeczy zakład ubez-
pieczeń przejmuje obowiązki zapłaty 
sprawcy wypadku. 

Osoba, która nie zawiniła, a więc 
poszkodowany może w granicach 
odpowiedzialności cywilnej sprawcy 
ubiegać się o wypłatę kolejno:
 • odszkodowania z tytułu ponie-

sionych kosztów np. na naprawę 
pojazdu, holowanie, pojazd za-
stępczy,

 • zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę, które jest świad-
czeniem jednorazowym, pienięż-
nym i mającym stanowić sposób 
złagodzenia cierpień fizycznych  
i psychicznych poszkodowanego,

 • zwrotu wszelkich kosztów zwią-
zanych z wypadkiem tj. kosztów 
związanych z leczeniem i rehabi-
litacją oraz lepszym odżywianiem 
poszkodowanego, opieką nad po-
szkodowanym, transportu poszko-
dowanego i jego bliskich, adaptacji 
mieszkania stosownie do potrzeb 
poszkodowanego, a także przygo-
towania go do wykonywania nowe-
go zawodu,

 • renty uzupełniającej, która ma 
stanowić wyrównanie różnicy  
w dochodach osiąganych przez po-
szkodowanego przed wypadkiem 
w stosunku do dochodów uzyski-
wanych przez niego po wypadku,

 • jednorazowego odszkodowania 
(tzw. kapitalizacji renty), które jest 
uzasadnione w szczególności, gdy 
poszkodowany w następstwie wy-
padku stał się inwalidą, a jedno-
razowe świadczenie umożliwi mu 
wykonywanie innego zawodu, czy 
też rozpoczęcie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, przy czym 
jeżeli poszkodowany korzysta  
z tego świadczenia traci prawo do 
renty uzupełniającej,

 • renty na zwiększone potrzeby pole-
gającej na zapewnieniu poszkodo-
wanemu środków potrzebnych do 
poprawy stanu jego stanu zdrowia 
po wypadku, a związanych z jego 
leczeniem i rehabilitacją, lepszym 
odżywianiem oraz sprawowaną 
nad nim opieką,

 • oraz w przypadkach, krótszych 
okresów niesprawności po wy-
padku skutkujących niemożnością 
wykonywania pracy (prowadzenia 
działalności) zwrotu utraconych 
zarobków.
W sytuacji, gdy wskutek wypadku 

samochodowego poszkodowany po-
niesie śmierć, najbliższy członek ro-
dziny może ubiegać się o wypłatę:
 • stosownego odszkodowania, jeżeli 

wskutek śmierci poszkodowane-
go nastąpiło znaczne pogorsze-
nie sytuacji życiowej jego najbliż-
szych, chodzi tutaj o szeroko pojęty 
uszczerbek natury ekonomicznej 
występujący po stronie najbliż-
szych po śmierci poszkodowanego, 

 • zwrotu kosztów związanych z le-
czeniem i pogrzebem zmarłego po-
szkodowanego poniesionych przez 
członków jego rodziny,

 • renty alimentacyjnej, która ma 
na celu uzupełnienie dochodów 
osób uprawnionych po śmierci 
poszkodowanego, wobec których 
na zmarłym ciążył obowiązek ali-
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mentacyjny i które za życia wspie-
rał stale i dobrowolnie finansowo,  
a przemawiają za tym zasady 
współżycia społecznego,

 • zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę, które jest świad-
czeniem jednorazowym, pienięż-
nym i mającym stanowić sposób 
złagodzenia cierpień fizycznych i 
psychicznych najbliższych człon-
ków rodziny zmarłego na skutek 
wypadku poszkodowanego, przy 
czym instytucja ta znajduje zasto-
sowanie do wypadków, które miały 
miejsce począwszy od 3 sierpnia 
2008 r.
Kary za brak OC w 2017 r. Wła-

ściciel samochodu osobowego bez 
OC powyżej 14 dni zapłaci dwukrot-
ność płacy minimalnej, czyli 4000 zł, 
a właściciel samochodu ciężarowego 
- trzykrotność płacy minimalnej 6000 
zł. Jeśli chodzi o pozostałe pojazdy to 
maksymalna kara wynosi 670 zł, ale  
w przypadku braku ubezpieczenia 
przez kilka dni właściciel pojazdu za-
płaci część kary.
I tak w przypadku: 

 — samochodów osobowych, gdy 
przerwa nie przekracza 3 dni – 
20 proc. (800 zł), a do 14 dni – 50 
proc. kary podstawowej (2000 zł).,

 — ciężarówek, ciągników siodłowych 
i autobusów, gdy przerwa nie prze-
kracza 3 dni – 1200 zł, a do 14 dni 
– 3000 zł, pozostałych pojazdów 
odpowiednio: 130 i 340 zł.

Na co należy zwracać uwagę 
wybierając OC?

W przypadku zakupu polisy OC 
należy zwrócić uwagę zarówno na 
wysokość składki, jak i na dodatkowe 
produkty, jakie mogą być oferowane 
bezpłatnie do tego ubezpieczenia (np. 
ubezpieczenie Assistance, ubezpie-
czenie Zielonej Karty).

Wybierając OC warto też spraw-
dzić, czy firma honoruje zniżki za bez-
szkodową jazdę oraz jakie ma limity 
kwotowe i kilometrowe w tzw. pod-
stawowym assistance. W przypadku 
niektórych firm są one bardzo małe, 
co w konsekwencji może oznaczać, że 

klient będzie musiał dopłacić za holo-
wanie z miejsca wypadku lub awarii.
Czy ma znaczenie, gdzie kupi-
my OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązko-
we dla wszystkich posiadaczy pojaz-
dów mechanicznych. Można je nabyć 
zarówno w siedzibie ubezpieczyciela, 
jak i w systemie bezpośrednim - przez 
Internet, telefon. Sposób zawarcia 
umowy z ubezpieczycielem nie ma tu 
znaczenia. Wybierając najlepszą dla 
nas ofertę warto jednak sprawdzić, 
jaka jest cena polisy oraz jak szybko 
dana firma radzi sobie z likwidacją 
szkody i jak długo trzeba czekać na 
decyzję w sprawie wypłaty odszkodo-
wania. 
Co się dzieje z OC przy sprze-
daży samochodu?

W przypadku sprzedaży pojazdu, 
prawa i obowiązki wynikające z umo-
wy ubezpieczenia OC przechodzą na 
kupującego, któremu należy przeka-
zać dokument potwierdzający zawar-
cie umowy ubezpieczenia.

Nowy właściciel pojazdu może 
wypowiedzieć umowę przed upływem 
jej ważności. Jeżeli tak się nie stanie, 
umowa ubezpieczenia zawarta przez 
poprzedniego właściciela pojazdu 
trwać będzie nadal do końca okresu 
ubezpieczenia, ale uwaga nie zo-
stanie wznowiona automatycznie. 
Po jej zakończeniu należy zawrzeć 
nową umowę pamiętając o tzw. cią-
głości ubezpieczenia. W przypadku 
wypowiedzenia umowy zanim pojazd 
ponownie wyjedzie na ulicę, należy 
wykupić nowe OC. 

Sprzedający samochód ma 14 dni 
na powiadomienie ubezpieczyciela 
o dokonanej transakcji i przekazanie 
danych osobowych nowego właści-
ciela pojazdu. Jeśli tego nie zrobi, 
wówczas - solidarnie z nabywcą auta 
- będzie odpowiedzialny za pokrycie 
składki ubezpieczeniowej należnej od 
daty sprzedaży auta do dnia dopełnie-
nia obowiązku informacyjnego wobec 
ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy sprzedający, wbrew 
obowiązkowi, nie zawarł umowy ubez-

pieczenia OC, nowy właściciel zobo-
wiązany jest zawrzeć umowę w dniu,  
w którym nabył nieubezpieczony po-
jazd. W przeciwnym wypadku naraża 
się na kary Ubezpieczeniowego Fun-
duszu Gwarancyjnego.
Co zrobić, gdy doszło do kolizji 
lub wypadku, a sprawca szko-
dy nie ma OC?

Należy bezwzględnie wezwać Po-
licję. Roszczenia należy kierować do 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwa-
rancyjnego za pośrednictwem które-
gokolwiek zakładu ubezpieczeniowe-
go, na podstawie policyjnego protokołu 
z miejsca zdarzenia. Wraz ze zgłosze-
niem należy przedłożyć wykaz wszyst-
kich dokumentów potwierdzających 
zaistniałą szkodę. Będą one podstawą 
do wypłaty świadczeń i odszkodowań 
przez UFG. 
Suma gwarancyjna w ubezpie-
czeniu OC. 

Suma gwarancyjna to suma ubez-
pieczenia, która stanowi górną granicę 
odpowiedzialności ubezpieczyciela. 
Za szkody spowodowane w pań-
stwach innych niż Polska, ubezpie-
czyciel odpowiada do wysokości sumy 
gwarancyjnej obowiązującej w danym 
państwie, jednak nie niższej od sum 
gwarancyjnych określonych poniżej:
 • w przypadku szkód na osobie - 

szkody osobowe - 5 000 000 euro 
w odniesieniu do jednego zdarze-
nia, którego skutki są objęte ubez-
pieczeniem bez względu na liczbę 
poszkodowanych;

 • w przypadku szkód w mieniu 
szkody w mieniu - 1 000 000 euro  
w odniesieniu do jednego zdarze-
nia, którego skutki są objęte ubez-
pieczeniem bez względu na liczbę 
poszkodowanych. 
Możliwe jest podwyższenie sumy 

ubezpieczenia powyżej sumy gwaran-
cyjnej, na wniosek posiadacza pojazdu 
i za dopłatą dodatkowej składki. 

Adam Czarnecki
Źródło:USTAWAz dnia 22 maja 2003 r.

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 
-Internet
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Od dnia 17 czerwca br. obowiązu-
je znowelizowana ustawa o ochronie 
przyrody, która ma zahamować maso-
we wycinanie drzew mające miejsce po 
wprowadzeniu na początku 2017 roku 
poprzedniej nowelizacji znacznie libe-
ralizującej ograniczenia w wycinaniu 
drzew.

Aktualna ustawa zwalnia z ko-
nieczności zgłoszenia i uzyskania ze-
zwolenia na usunięcie drzew, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm nie 
przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, 
wierzby, klonu jesionolistnego 
oraz klonu srebrzystego,

 • 65 cm - w przypadku kasztanow-
ca zwyczajnego, robinii akacjo-
wej oraz platanu klonolistnego,

 • 50 cm - w przypadku pozosta-
łych gatunków drzew.

Zgłoszenie nie jest także wymaga-
ne przy planowanym wycięciu krzewów 
rosnących w skupisku o powierzchni 
do 25 m2 .

Jeżeli wskazane wyżej wymia-
ry i powierzchnie są przekroczone, 
a wycinka drzewa ma nastąpić na 
nieruchomościach stanowiących 
własność osób fizycznych, na cele 
niezwiązane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, to konieczne 
jest dokonanie zgłoszenia takiej wy-
cinki. 

Po zgłoszeniu urzędnik samorzą-
dowy powinien w ciągu 21 dni prze-
prowadzić oględziny drzew , które 
mają zostać usunięte oraz sporządzić 
z tej czynności protokół. Następnie 
wójt, burmistrz bądź prezydent miasta 
będzie miał 14 dni na wydanie ewen-
tualnego zakazu. Jeśli samorząd nie 
zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgo-
da) wówczas będzie można dokonać 

wycinki. Nowelizacja zakłada, że jeśli 
przed upływem pięciu lat od dokona-
nia oględzin przez urzędnika właści-
ciel wystąpi o pozwolenie na budowę 
związaną z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej i będzie ona realizo-
wana na części nieruchomości, gdzie 
rosły usunięte drzewa, będzie musiał 
uiścić opłatę za wycinkę tych drzew. 
W przypadku, gdy zezwolenie dotyczy 
usunięcia drzewa lub krzewu z terenu 
nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków wydaje zezwolenie wydaje 
wojewódzki konserwator zabytków. Ze-
zwolenie na usunięcie drzewa w pasie 
drogowym drogi publicznej, z wyłącze-
niem obcych gatunków topoli, wydawa-
ne jest po uzgodnieniu z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska.

Wniosek o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzewa lub krzewu zawiera 
między innymi:

 ¾ imię, nazwisko i adres albo nazwę 
i siedzibę posiadacza i właściciela 
nieruchomości,

 ¾ oświadczenie o posiadanym tytule 
prawnym władania nieruchomo-
ścią,

 ¾ zgodę właściciela nieruchomości, 
jeżeli jest wymagana,

 ¾ nazwę gatunku drzewa lub krze-
wu;

 ¾ obwód pnia drzewa mierzony na 
wysokości 130 cm, a w przypad-
ku, gdy na tej wysokości drzewo: 

 9 posiada kilka pni - obwód każde-
go z tych pni,

 9 nie posiada pnia - obwód pnia 
bezpośrednio poniżej korony 
drzewa;

 9 wielkość powierzchni, z której zo-
staną usunięte krzewy;

 9 miejsce, przyczynę, termin za-
mierzonego usunięcia drzewa lub 

krzewu oraz wskazanie, czy usu-
nięcie wynika z celu związanego 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej;

 ¾ rysunek, mapę albo wykonany 
przez projektanta posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budow-
lane projekt zagospodarowania 
działki lub terenu w przypadku re-
alizacji inwestycji, dla której jest on 
wymagany zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
określające usytuowanie drzewa 
lub krzewu w odniesieniu do granic 
nieruchomości i obiektów budow-
lanych istniejących lub projektowa-
nych na tej nieruchomości;

 ¾ projekt planu nasadzeń zastęp-
czych, rozumianych, jako posa-
dzenie drzew lub krzewów, w licz-
bie nie mniejszej niż liczba usu-
wanych drzew lub o powierzchni 
nie mniejszej niż powierzchnia 
usuwanych krzewów, stanowią-
cych kompensację przyrodniczą 
za usuwane drzewa i krzewy;

 ¾ projekt planu przesadzenia drzew 
lub krzewów jeżeli są planowa-
ne, wykonany w formie rysunku, 
mapy lub projektu zagospoda-
rowania działki lub terenu, oraz 
informację o liczbie, gatunku, od-
mianie drzew lub krzewów oraz 
miejscu i planowanym terminach 
wykonania;

Opłaty za wycięcie drzew i krzewów

Uiszczenie opłaty następuje w ter-
minie 14 dni od dnia, w którym zezwo-
lenie na usunięcie drzewa lub krzewu 
stało się ostateczne. Rozporządzenie 
określa wysokość stawek opłat za usu-
nięcie poszczególnych rodzajów i ga-
tunków drzew oraz krzewów. Opłatę 
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za usunięcie drzewa ustala się mnożąc 
liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzo-
nego na wysokości 130 cm i stawkę 
opłaty. Jeżeli drzewo na wysokości 
130 cm:

 ¾ posiada kilka pni - za obwód pnia 
drzewa przyjmuje się sumę obwo-
du pnia o największym obwodzie 
oraz połowy obwodów pozosta-
łych pni;

 ¾ nie posiada pnia - za obwód pnia 
drzewa przyjmuje się obwód pnia 
mierzony bezpośrednio poniżej 
korony drzewa.
Opłatę za usunięcie krzewu ustala 

się mnożąc liczbę metrów kwadrato-
wych powierzchni gruntu pokrytej usu-
wanymi krzewami i stawkę opłaty. Za 
wielkość powierzchni pokrytej krzewa-
mi przyjmuje się wielkość powierzchni 
rzutu poziomego krzewu. 

Stawka za jeden cm obwodu pnia 
gatunków takich jak kasztanowiec 
zwyczajny, klon jesionolistny, klon sre-
brzysty, platan klonolistny, robinia aka-
cjowa, topola, wierzba, mierzonych na 

wysokości 130 cm, wynosie odpowied-
nio 12 zł dla drzewa, którego obwód nie 
przekracza 100 cm i 15 zł dla drzewa 
o obwodzie pnia powyżej 100 cm.

Stawka za jeden cm obwodu pnia 
usuniętych drzew gatunków takich jak: 
brzoza, czeremcha, czereśnia, dagle-
zja, dąb czerwony, glediczja trójcier-
niowa, jesion, jodła ( z wyjątkiem jodły 
koreańskiej), kasztan jadalny, kaszta-
nowiec - pozostałe gatunki, klon czer-
wony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa 
metasekwoja chińska, modrzew, olcha, 
orzech, sofora chińska, sosna sumak, 
świerk, wiąz, wiśnia - z wyjątkiem ały-
czy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi 
25 zł bądź 30 zł, w zależności od ob-
wodu pnia.

W przypadku takich gatunków jak 
ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk 
pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik 
błotny, dąb (z wyjątkiem dębu czerwo-
nego), grab pospolity, grusza, jabłoń, 
jarząb pospolity, klon polny, kłęk ame-
rykański, korkowiec amurski, leszczyna 
turecka, magnolia, miłorząb japoński, 

morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, 
surmia, tulipanowiec amerykański, wi-
śnia wonna opłata za jeden cm obwo-
du pnia będzie oscylowała w granicach 
55 zł i 70 zł.

Stawka na poziomie 170 zł - 210 zł 
została ustalona w przypadku gatunków 
drzew jak cis, cyprysik, głóg, jałowiec, 
jarząb - pozostałe gatunki, jodła koreań-
ska, oliwnik, żywotnik zachodni.

Dla pozostałych gatunków drzew 
stawka wynosi 25-30 zł za 1 cm obwodu 
drzewa.

Opłata za usunięcie 1 m2 krzewu 
wyniesie 10 zł dla derenia rozłogo-
wego, róży pomarszczonej, suma-
ka, tawuły kutnerowatej i świdośliwy 
kłosowej. Za usunięcie pozostałych 
gatunków krzewów opłata wyniesie 
40 zł za m2, jeśli powierzchnia krzewu 
lub skupiska nie przekracza 100 m2, 
a 50 zł, gdy powierzchnia ta wynosi 
co najmniej 101 m2.

Bogdan Pobereżnik
Żródło: Ustawa o ochronie przyrody

W roku bieżącym potwierdziły się 
ostatecznie dobre prognozy na 2016 
r, przedstawiane przez ekspertów. Jak 
zatem przedstawiają się wyniki liczbo-
we? Otóż zbiory warzyw gruntowych 
zwiększyły się o 20% do prawie 4,5 mln 
ton, a warzyw spod osłon wzrosły o po-
nad 6% do ponad miliona ton. Ogólna 
produkcja owoców zwiększyła się o ok. 
12% i wyniosła 4,6 mln ton. Najbardziej 
wzrosły zbiory gruszek i śliwek (ponad 
20%), a także jabłek (14,5%), nato-
miast nieco mniejsze okazały się zbiory 
truskawek i malin.

Wzrost produkcji jabłek, tak waż-
nych dla naszego eksportu, jest efek-
tem rosnącego potencjału produk-
cyjnego polskiej branży sadowniczej. 

Dzieje się tak w wyniku wchodzenia 
w okres pełnego owocowania nowych 
sadów, o intensywnym charakterze.  
Zwiększenie powierzchni upraw nie 
w pełni jednak odpowiada potrzebie 
zmiany struktury gatunkowej, co jest 
efektem pewnej inercji, która utrudnia 
szybkie dostosowanie produkcji do 
nowych warunków rynkowych. Do-
tychczasowa struktura gatunkowa była 
z jednej strony kształtowana przez wy-
magania odbiorców rosyjskich, z dru-
giej jednak przez zbyt niski poziom 
świadomości rynkowej polskich sadow-
ników. Szkoda, bo taka potrzeba była 
sygnalizowana przez rynki od pewnego 
już czasu. Struktura gatunkowa będzie 
miała w przyszłości wpływ na sprzedaż 
jabłek na wymagające rynki, np. w pań-

stwach UE. Mówiła o tym także analiza 
aktualnej sytuacji, przygotowana przez 
bacznie obserwujący rynki serwis Cre-
dit Agricole. 

Niestety mimo intensywnej pracy 
i wysiłków skierowanych na poszukiwa-
nie nowych rynków zbytu, o czym pisa-
łem w zeszłorocznym artykule na temat 
rynków produktów roślinnych, daje się 
jednak odczuć wpływ rosyjskiego em-
barga na sumaryczne zakupy polskich 
warzyw i owoców. Pozyskanie nowych 
rynków, choć owocne (bo skutkujące 
wzrostem eksportu w ostatnim sezonie) 
i perspektywiczne, nie było w stanie cał-
kowicie zrekompensować ubytku rynku 
rosyjskiego, szczególnie jeśli chodzi 
o eksport jabłek. Embargo rosyjskie 
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oddziałuje więc w sytuacji historycznie 
wysokich zbiorów w 2016 r., w kierun-
ku spadku cen. W rezultacie aktualny 
ich poziom okazuje się być niższy niż 
w roku 2015, co jest zgodne z przewidy-
waniami ekspertów wyrażanymi w 2016 
r. Fakt ten znalazł swoje odzwierciedle-
nie także w krajowych cenach skupu. 
Były one w ostatnim sezonie również 
niższe niż w poprzednim, z wyjątkiem 
truskawek, czereśni i kalafiorów.

Wypada tu zwrócić uwagę na fakt, 
ważny dla całej produkcji artykułów rol-
niczych, który, mimo że powszechnie 
znany, nie zawsze uświadamiany jest 
w odpowiednim stopniu, Mianowice 
fakt, iż prócz okresowo występujących 
i oddziaływujących na rynek zjawisk 
ekonomicznych czy politycznych (jak 
np. obecnie embarga rosyjskiego), 
głównym czynnikiem ryzyka dla pro-
gnoz dotyczących dynamiki cen wa-
rzyw i owoców są w Polsce warunki 
„agrometeorologiczne”.  Rok 2017 po-
twierdził to w pełni.

Generalnie można prognozować 
bez ryzyka popełnienia poważnego 
błędu, iż zakładając przeciętne wa-
runki meteorologiczne, i co za tym 
idzie przeciętne zbiory (na poziomie 
średniej wieloletniej) - można ocze-
kiwać iż ceny będą rosły.

Wracając do wyników produk-
cyjnych i handlowych, wypada pod-
kreślić: mimo przedstawionych wyżej 
trudności, w sezonie 2016/2017 łączna 
ilość wyeksportowanych świeżych wa-
rzyw i owoców wyniosła 1,76 mln ton. 
Oznacza to 5-cio% wzrost, w stosunku 
do poprzedniego sezonu. Wiadomo 
powszechnie, że dominującą pozycję 
w naszym eksporcie na rynku warzyw 
i owoców mają jabłka. Ich eksport, mimo 
że wzrósł o ok.2%, jest znacznie mniej-
szy, niż byłoby to możliwe, w przypadku 
funkcjonowania bezpośredniej sprzeda-
ży na rynek rosyjski. Próby „obejścia” 
embarga poprzez sprzedaż na Biało-
ruś, dają, co prawda ogromny wzrost 

sprzedaży do tego kraju (do poziomu 
sprzedaży do Rosji przed wprowadze-
niem w sierpniu 2014 r. embarga), ale 
umykają tą drogą nie tylko rzeczywiste 
możliwości wzrostu sprzedaży, ale tak-
że korzyści innego rodzaju, jak np. te 
dotyczące bezpośrednio budowania 
marki naszych owoców.

Wzrósł także o ok. 4% eksport 
przetworów owocowych i warzywnych 
(z 1,61 do 1,67 mln ton). W tym eksport 
mrożonych owoców i warzyw urósł do 
805 tys. ton, a zagęszczonych soków 
owocowych do 345 tys. ton. Jedynie 
sprzedaż marynat warzywnych i keczu-
pów oraz konserwowanej kukurydzy 
i suszonej cebuli uległ pewnej redukcji. 
Natomiast uzyskane ceny eksportowe 
większości owoców i warzyw, właści-
wie poza truskawkami, zarówno świe-
żych, jak i przetworzonych były niższe 
niż poprzednio. W rezultacie wartość 
całkowita eksportu warzyw i owoców 
uległa obniżeniu o ok. 1% (w przypad-
ku świeżych warzyw i owoców do 833 
mln euro, a przetworów do 1 676 mln 
euro), do kwoty 2,51 mld euro. Okazało 
się jednak, że jeśli uwzględni się tu pe-
wien wzrost wartości eksportu piecza-
rek i ich przetworów, to łączna wartość 
eksportu utrzymała kwotę z poprzed-
niego sezonu, tj. 2,96 mld euro. Su-
marycznie wartość eksportu tych pro-
duktów stanowi 12% sprzedaży zagra-
nicznej wszystkich produktów sektora 
rolno-spożywczego. Warto tu dodać 
iż udział krajów UE w całej wartości 
eksportu tej grupy produktów wyniósł 
79,3%, natomiast udział pozostałych 
państw Europy (bez Wspólnoty Nie-
podległych Państw) wyniósł ok. 8,1%. 
Co ciekawe, w wyniku opisanych wyżej 
procesów, udział Białorusi w eksporcie 
wyniósł w ostatnim sezonie aż 7,5%.

Natomiast, jeśli chodzi o poziom 
cen detalicznych, to mimo powyżej 
opisanych tendencji, zanotowano ich 
wzrost. Ceny owoców i ich przetworów 
wzrosły średnio o 3,6%, a warzyw i ich 
przetworów nieco mniej, bo o 2,7%. 

Stało się tak, w wyniku wzrostu cen 
importowanych owoców południowych 
oraz pomidorów, ogórków, kalafiorów 
i warzyw kapustnych i sałatowych, po-
chodzących z importu. Poziom cen, 
zgodnie z prawami rynkowymi, odbił 
się na spożyciu. Konsumpcja owoców 
i ich przetworów zmniejszyła się o ok. 
2% i wyniosła 42,6 kg/osobę, a warzyw 
o ok. 1% i wyniosła 58,2 kg/osobę.

Prognozy dotyczące następnego 
sezonu, tj 2017/2018 mówią, co zosta-
ło już zasygnalizowane wyżej, iż zbiory 
owoców będą znacząco niższe niż w se-
zonie poprzednim, a to w wyniku silnych 
przymrozków, które niespodziewanie 
„zaatakowały” w kwietniu i maju, powo-
dując uszkodzenia kwiatów i zawiązków 
większości gatunków. Wg ekspertów, 
najbardziej obniżą się, więc zbiory wi-
śni, czereśni oraz brzoskwiń i moreli. 
Natomiast, wnioskując na tej podstawie, 
zbiory warzyw nie powinny ulec znaczą-
cej zmianie, ale ostatecznie zadecydują 
o tym warunki, z jakimi będziemy mieć 
do czynienia w trakcie zbiorów. Sierp-
niowe huragany, z pewnością odbiją się 
w jakimś stopniu na zbiorach.

Oznacza to, że ceny skupu owo-
ców wzrosną, a spodziewany jest 
także wzrost cen warzyw kapustnych 
i w pewnym stopniu także korzenio-
wych, zwłaszcza w relacji do niskich 
cen z poprzedniego sezonu. Co gor-
sza, eksperci przewidują, jako efekt 
zmniejszenia zbiorów, także obniżenie 
dochodów plantatorów, i to nawet po-
mimo wzrostu cen. Może to spowo-
dować pewne perturbacje finansowe 
plantatorów, tym bardziej, że w wyniku 
ostatnich zmian, zabezpieczanie kre-
dytów obrotowych ma stać się nieco 
trudniejsze. Jednak dopiero I kwartał 
2018 r., gdy rok bieżący będzie już „za-
mknięty”, pokaże rzeczywiste wyniki.

Jacek Walczak
Źródła: czerwcowe Biuletyny Instytu-

tu Ekonomiki Rolnictwa i Gospod. Żywno-
ściowej 2017, portale: www.sadyogrody.pl, 
www.agrofakt.pl, nawozy.eu
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ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Ekolodzy alarmują od lat. Polskę 
czekają problemy z wodą gdyż należy 
do krajów o małych zasobach wodnych 
które w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
wynoszą rocznie 1500 m3. Należą one 
do najniższych w Europie i są trzykrot-
nie niższe niż średnia europejska. Już 
obecnie co piątą gminę w kraju dotyka-
ją niedobory wody. Brakuje jej przede 
wszystkim na potrzeby komunalne 
ludności oraz rolnictwa. Koniecznym 
wyzwaniem staje się odpowiedzial-
ne gospodarowanie tym ważnym dla 
życia dobrem. Należy w większym 
stopniu niż dotychczas poszerzać 
wiedzę i świadomość społeczeństwa, 
promować innowacyjne rozwiązania 
techniczne i wracać do starych, natu-
ralnych, sprawdzonych i często nie-
drogich form zwiększenia retencji wód. 
Musimy jednak przede wszystkim za-
cząć oszczędnie gospodarować wodą, 
gdyż dodatkowym zagrożeniem gene-
rującym braki wody stają się widoczne 
zmiany klimatyczne w skali globalnej.

Woda jest niezbędna do życia or-
ganizmów żywych. Jest jednym z naj-
ważniejszych elementów środowiska 
na Ziemi. Zapotrzebowanie na wodę 
w całym świecie rośnie. Jeszcze w roku 
1950 Ziemię zamieszkiwało 3 mld ludzi. 
Dzisiaj już jest nas około 7 mld. Zwięk-
sza się w świecie popyt nie tylko na 
żywność, surowce, energię, ale także 
na wodę. Z drugiej strony następuje cią-
głe zmniejszanie powierzchni gruntów 
ornych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 
postępująca degradacja gleb i do tego 
narastające zmiany klimatyczne, które 
w dużym stopniu wpłyną negatywnie 
na produkcję rolniczą. Obecnie prawie 
2 mld ludzi na świecie żyje na obsza-
rach z niedoborami wody. Do tej pory 
wydawało się, że problem dotyczy tyl-
ko krajów afrykańskich. Obecnie także 
również zaczyna występować na innych 
kontynentach. 

 Chociaż na kuli ziemskiej dyspo-
nujemy olbrzymią ilością wody słonej 
w morzach i oceanach to użyteczne 
wody słodkie stanowią zaledwie 2,5% 
ogólnej ich ilości. Z tego jeszcze 70% 
uwięziona jest w lodowcach, a tylko 
30% wody słodkiej mamy do dyspozy-
cji w wodach podziemnych, rzekach, 
jeziorach czy glebie.

  Gospodarka wodą do celów 
gospodarczych koncentruje się głównie 
na wodach powierzchniowych i czę-
ściowo podziemnych, natomiast wody 
zgromadzone w powierzchniowych 
warstwach gleby dostępne są jedynie 
dla roślin. Aż 97% wody słodkiej zuży-
wa się w gospodarstwach domowych 
do celów higienicznych i sanitarnych, 
a tylko 3% na spożycie.

Działania na terenach wiejskich 
w ostatnim półwieczu nie sprzyjały 
dobrej gospodarce wodą. Intensyfika-
cja rolnictwa, niszczenie naturalnych 
siedlisk, odwadniające i wysuszające 
melioracje, obwałowania rzek, utwar-
dzanie i betonowanie powierzchni ulic, 
placów, posesji, zmniejszyły pojem-
ność retencyjną i przyspieszyły obieg 
wody. To powoduje obecnie zarówno 
częstsze powodzie jak i susze. Wiel-
kim problemem gospodarki wodnej jest 
zanieczyszczenie wód powierzchnio-
wych, a szczególnie wód rzecznych. 
W ostatnim ćwierćwieczu dodatkowo 
dały znać o sobie niekorzystnie zmiany 
klimatyczne, które jeszcze bardziej po-
większyły niekorzystny problem braku 
wody. Niedobory wody dotkną szcze-
gólnie dotkliwie produkcję rolniczą. 
Rolnictwo jest największym konsumen-
tem wody. Jak wiemy rośliny do swe-
go wzrostu na 1 hektarze potrzebują 
milionów litrów wody. Susze powodują 
znaczne straty w rolnictwie, ogranicze-
niu ulega wzrost roślin a tym samym 
następuje zmniejszenie ich plonowa-
nia. W okresach suszy coraz częściej 

następują także deficyty wód głębino-
wych na potrzeby przemysłu i zaopa-
trzenia ludności. Studnie wysychają 
więc drąży się je coraz głębiej.

Najkorzystniejszymi dla właściwej 
gospodarki wodnej, zwiększającymi 
retencję, są zróżnicowane wiejskie kra-
jobrazy z pasami drzew, krzewów, łąk, 
pastwisk, z małymi nie odpływowymi 
zagłębionymi zbiornikami, mokradłami 
i przede wszystkim lasami. Lasy, mo-
kradła, łąki, zbiorniki wodne ograni-
czają gwałtowny spływ wody do rzek. 
Cechują się dużą pojemnością wod-
ną, gdyż zatrzymują wodę w czasie 
opadów w gruncie i oddają ją powoli. 
Właściwym działaniem staje się zacho-
wanie naturalnego niezabudowanego 
charakteru dolin rzecznych z roślinami 
zależnymi bezpośrednio od wody jak 
np. trwałe użytki zielone. 

Działania nietechniczne nadal peł-
nią i będą pełnić dużą rolę chroniąc 
zarówno przed powodzią jak i przed 
suszą. Odtwarzanie naturalnych zdol-
ności retencyjnych zlewni to właściwy 
i sprawdzony sposób gospodarowania 
wodą. Do małej retencji powoli powra-
camy. Znów ważne są: mokradła, za-
lesienia, zwiększenie powierzchni łąk 
i pastwisk. Działania techniczne są 
drogie. Budowa zbiorników wodnych 
to wielkie wydatki. Wszystkie zbiorniki 
w Polsce gromadzą zaledwie 6% śred-
niego rocznego odpływu. Dlatego też 
duży nacisk kładzie się obecnie na małą 
retencję wodną. Mała retencja to nic in-
nego jak właściwe zagospodarowanie 
obszarów leśnych i rolniczych poprzez 
odpowiednie kształtowanie krajobrazu. 
Istotną sprawą jest tu zachowanie nie-
wielkich obszarów wodno-błotnych lub 
ich odtwarzanie. To sprzyja spowolnie-
niu spływu wód przy zachowaniu natu-
ralnego krajobrazu. Przywraca się więc 
oczka wodne, mokradła, pasy roślinno-
ści drzew i krzewów, budowle piętrzące 

POLSKA  WYSYCHA
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wodę: jazy, zastawki, mnichy, stopnie 
wodne itp.

 Do małej retencji można zaliczyć 
także małe zbiorniki na wodę deszczo-
wą. W obrębie gospodarstwa możemy 
- co jest wskazane i ekonomicznie uza-
sadnione - wykorzystywać wody opa-
dowe do celów komunalnych. Możemy 
ją wykorzystać do: prania (deszczówka 
jest miękka i użyjemy mniej proszku 
i nie osadzi się kamień), spłukiwania 
toalety, prac w gospodarstwie i przede 
wszystkim do podlewania roślin. Zbie-
ramy wodę bezpośrednio do beczki lub 
do zbiornika podłączonego do rynny 
spustowej z dachu. Po każdym desz-
czu zbiornik jest na nowo napełniany. 

Jeżeli montujemy zbiornik pod ziemią, 
musi on mieć rozsączanie w glebie lub 
odprowadzenie do kanalizacji. W przy-
padku większych i długotrwałych opa-
dów zbiornik napełni się szybko. Moż-
na do niego podłączyć pompę i wężami 
wodę transportować w dowolne miej-
sce. Przy wykorzystaniu deszczówki 
do celów sanitarnych konieczne jest 
odpowiednie połączenie do sieci wod-
nej przez hydraulika. W niektórych kra-
jach plastikowe zbiorniki wody desz-
czowej są bardzo popularne i są pro-
dukowane na rynek specjalnie do tego 
celu. Wykorzystując w gospodarstwie 
tanią wodę deszczową do podlewania 
oszczędzamy pieniądze oraz czystą 

i drogą wodę pitną. Przy wzrastającej 
cenie 1 m3 wody, woda deszczowa po-
winna być zatrzymywana w każdym 
gospodarstwie rolnym. Rolnictwo wy-
korzystuje bardzo dużo wody, dlatego 
też musimy na obszarach wiejskich dą-
żyć do jak najwłaściwszego i oszczęd-
nego nią gospodarowania, gdyż ceny 
wody w przyszłości będą bardzo rosły.

Jan Pajdzik

Na podstawie „Ochrona i kształ-
towanie zasobów wodnych na te-
renach wiejskich”- pod redakcją 
dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego 
i dr hab. Waldemara Siudy

Wydawać by się mogło, że żyjąc 
w trzecim tysiącleciu, w świecie wyso-
kiej cywilizacji, gdzie na szczytach na-
uka, technika, komputeryzacja, infor-
matyka, żyjemy w czystym i zdrowym 
środowisku. Człowiek nie powinien się 
martwić, że mogą istnieć w jego oto-
czeniu jakieś zagrożenia w wodzie, po-
wietrzu, glebie, w żywności, czy w ty-
siącach gadżetów, z którymi się styka, 
na co dzień. Zdrowe musi być jego 
pożywienie, gdyż produkty są kontrolo-
wane od pola do stołu i fabryk również 
nie opuszczą toksyczne substancje. 
Natomiast służba zdrowia zadba by 
człowiek żył długo i szczęśliwie.

 Niestety jest inaczej. Środowisko, 
w którym żyjemy nie jest wolne od za-
grożeń. Jest ich tak dużo, że trudno je 
wszystkie ogarnąć. Szkodliwe mate-
riały budowlane, smog w miastach i na 
wsiach tlenki węgla, tlenki azotu, diok-
syny, a w żywności: pestycydy, azotany, 
azotyny, metale ciężkie czy nitrozoaminy. 
Co jakiś czas dowiadujemy się, że do-
chodzą nowe zagrożenia środowiskowe, 
choć te stare wcale nie znikają, lecz na-
dal pozostają. W tym szybko zmienia-
jącym się środowisku życia człowieka, 
aby choć w części się od nich uchronić 
musimy zmienić naszą świadomość eko-
logiczną oraz styl naszego życia.

 Kasandryczni uczeni mówią, 
że współczesna cywilizacja popełnia 
podobne błędy jak cywilizacje, które 
wcześniej upadały. W tym właśnie kie-
runku cywilizacja współczesna szybko 
zmierza.

Ponieważ potęgują się i nakładają 
na siebie ekologiczne zagrożenia w co-
dziennym naszym życiu, to sprawia, że 
wzrasta zainteresowanie ochroną śro-
dowiska. W mediach, na konferencjach, 
w literaturze fachowej toczą się dysku-
sje nad przyczyną tych zagrożeń oraz 
nad sposobami ich przezwyciężenia. 

Mówi się, że zaczyna przemi-
jać „epoka ekonomii” gdzie głównym 
działaniem była racjonalność, zysk, 
opłacalność bez względu na konse-
kwencje przyrodnicze. Ukierunkowany 
na ekonomię sposób gospodarowania 
przyniósł w XX wieku dobrobyt 10-20 
% ludności świata, a doprowadził do 
globalnego kryzysu ekologicznego na 
wielu płaszczyznach. Do tak rozumia-
nej cywilizacji narasta sprzeciw wielu 
społeczeństw. Ziemia pustynnieje, wy-
stępuje olbrzymia erozja wietrzna na 
mln ha, niszczenie lasów, braki wody 
w wielu rejonach świata, wojny o wodę, 
migracje milionów ludzi. 

Efekt cieplarniany i anomalia kli-
matyczne już, co roku dotykają róż-

ne rejony kuli ziemskiej. Nie ma dnia 
byśmy nie słyszeli o kataklizmach. 
Efekt kryzysu ekologicznego zaczy-
na dotykać wszystkich mieszkańców 
globu, wygląda na to, że w najbliższej 
przyszłości będziemy świadkami dużej 
aktywności ekologicznej ludzi w całym 
świecie. Światowe Konferencje Klima-
tyczne, które odbywają się cyklicznie, 
co kilka lat mają na razie zbyt mały 
wpływ na przezwyciężenie ekologicz-
nego kryzysu światowego. Na razie 
jeszcze wciąż grają rolę różne interesy 
poszczególnych krajów, w tym: kulturo-
we, społeczne czy samorządowe. 

Współczesna cywilizacja tworząc 
nowe własne wytwory techniczne mało 
się liczy z bezcennymi wartościami śro-
dowiska naturalnego, które są często 
nieodnawialne. W ostatnich dziesięcio-
leciach mało zwracano uwagę na sza-
cunek do przyrody. 

Społeczeństwa XXI wieku musi 
cechować szacunek do przyrody. Od-
czuliśmy i mamy przykłady wielkich 
zniszczeń, jakich dokonał w przyrodzie 
człowiek w XX w. Wyginęło bezpowrot-
nie tysiące gatunków roślin i zwierząt, 
wycięto lasy na olbrzymich powierzch-
niach doprowadzając duże obszary do 
ich pustynnienia. Nasza bogata wiedza 
dotycząca łańcucha powiązań i za-

Nie (świadomość ekologiczna)
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leżności, jakie istnieją w środowisku 
przyrodniczym oraz zagrożeń które do-
tykają Ziemię, musi w końcu zapocząt-
kować „erę ekologii”. Nadal jesteśmy 
świadkami złych obyczajów i ignoran-
cji w funkcjonowaniu wielu zakładów 
pracy oraz nierespektowaniu przepi-
sów dotyczących ochrony środowiska. 
Słyszymy to, na co dzień z mediów. 
A przecież o stanie środowiska przy-
rodniczego decyduje świadomość eko-
logiczna ludzi za to odpowiedzialnych.

Na zakłócenie równowagi w śro-
dowisku przyrodniczym cierpi już cała 
Ziemia a ma to swoje korzenie w ety-
ce każdego z nas. Każdy człowiek 
z osobna, rodzina, wioska czy miasto 
ponosi moralną odpowiedzialność za 
jakąś cząstkę ziemi, na której miesz-
ka, którą mu powierzono i którą wła-
da przez okres swego życia. Ponosi 
odpowiedzialność wobec innych ludzi 
za sposób, w jaki na niej gospodaruje. 
Owszem ten skrawek ziemi ma służyć 
pojedynczemu człowiekowi, jego rodzi-
nie i społeczeństwu, ale musi służyć 
również przyszłym pokoleniom. Ktoś 
mądrze powiedział, że dzisiaj dzierża-
wimy ziemię od swoich wnuków i tak 
powinniśmy te sprawy rozumieć.

Nasza świadomość ekologicz-
na kształtuje się w codziennym życiu, 
w przekazie pokoleniowym, w edu-
kacji szkolnej i medialnej. To właśnie 
stan naszej ekologicznej świadomości 
w powiązaniu z etyką decyduje o sta-
nie środowiska. Nasze normy właści-
wych zachowań ekologicznych ewolu-
ują powoli. Coraz częściej i w miastach 

i na wsiach powstają stowarzyszenia, 
fundacje, jakieś ruchy ekologiczne 
a nawet ekologiczne partie. Ludzie 
protestują przeciw blisko usytuowanym 
wysypiskom i spalarniom odpadów, 
smrodzącym zakładom pracy, złej utyli-
zacji środków niebezpiecznych, skaże-
niom gleb, wód i powietrza. W interne-
cie można przeczytać jak poszczegól-
ne miasta naszego kraju walczą o czy-
ste powietrze, a to Kraków, a to Rybnik, 
Kędzierzyn-Koźle, Rabka, Zakopane 
i dziesiątki innych. Ludzie wiedzą, 
czym smog pachnie… Niektóre nasze 
miasta i wioski mają smog większy 
niż w miastach chińskich i przekracza 
1000% a nawet 1500% normy. Ostatni 
rok to wielkie przebudzenie mieszkań-
ców ze smogowego letargu.

Zauważmy, jaki mały procent in-
formacji na temat ochrony środowi-
ska, w którym żyjemy, a więc naszego 
bytu, otrzymujemy z telewizji. Iloma 
niepotrzebnymi, nieważnymi, czasem 
wręcz żenującymi informacjami jeste-
śmy zasypywani w codziennym zgieł-
ku medialnym. Zbyt mało i zbyt wolno 
w stosunku do potrzeb społeczeństwo 
jest ekologicznie edukowane. 

Świadomość ekologiczna jest każ-
demu z nas potrzebna. Świat się zmie-
nia, i nauka z techniką prą do przodu. 
Wymyśla się tysiące nowych pomoc-
nych w życiu gadżetów, które czasem 
bywają szkodliwe i dla środowiska i dla 
człowieka. Zaskakują nas nowe wiado-
mości o szkodliwości jak choćby telefo-
nów komórkowych. Dlatego tak ważne 
są dla nas informacje z różnych źródeł: 

środków masowego przekazu, interne-
towe, doświadczenia własne, doświad-
czenia innych ludzi, dobre przykłady 
z sąsiedztwa, czy miejscowe tradycje. 
Najczęściej człowiek współczesny wy-
rabia sobie zdanie na temat ochrony 
środowiska na podstawie wiedzy z te-
lewizora. Ta wiedza jest skąpa, wyryw-
kowa i niepełna.

Proces kształtowania świadomo-
ści ekologicznej przebiega nadal zbyt 
wolno. Nie wszyscy mają możliwość 
skorzystania z szerokiej wiedzy przy-
rodniczej. Nawet ludzie z wyższym wy-
kształceniem mają czasem zbyt skąpą 
wiedzę ekologiczną i ze zdziwieniem 
dowiadują się o istniejących skaże-
niach środowiska. 

Nasza wiedza przyrodnicza, świa-
domość ekologiczna i etyka muszą wy-
przedzać potrzeby ochrony otaczają-
cego nas środowiska. Niektórych strat 
w naszym środowisku nie da się odwró-
cić, a jeśli się nawet uda, to olbrzymim 
nakładem kosztów i w długim czasie. 
Życie poza przyrodą, naturalnym śro-
dowiskiem człowieka jest niemożliwe. 
Poszerzajmy wiedzę z zakresu ekolo-
gii, a więc świadomość ekologiczną, 
aby mądrze dbać o środowisko, w któ-
rym żyjemy a tym samym o swoje zdro-
wie i bliskich. Chrońmy lasy, łąki, rzeki, 
powietrze, wodę oraz glebę. One dają 
nam zdrowie i życie. One mają również 
służyć przyszłym pokoleniom a więc 
naszym dzieciom i wnukom. Musimy 
zdążyć z ochroną nim będzie za późno.

Jan Pajdzik

Ćma bukszpanowa to owad po-
chodzący z Azji, który do Europy dotarł 
przed kilku laty. Wędrówkę rozpoczął 
w 2008 r. od Niemiec i Holandii. W Pol-
sce pojawił się w roku ubiegłym, ale 
wielkie spustoszenia poczynił w czasie 
gorącego lata 2017 r. Jest on obecnie 
prawdziwą plagą dla tego tak popular-
nego od stuleci w Europie krzewu.

Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis)
dotarła do Polski
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Latem 2017 roku otrzymywaliśmy 
dużo telefonów z pytaniem jak walczyć 
z ćmą bukszpanową? W Internecie set-
ki ludzi całego kraju szukało ratunku by 
ocalić swoje zamierające bukszpany. 
Krakowskie ogrody, parki i podwórka 
z bukszpanowymi żywopłotami zosta-
ły zaatakowane przez tysiące gąsienic 
ćmy bukszpanowej, co doprowadziło 
do wycinania i niszczenia całych żywo-
płotów z gąsienicami. Przyczyniły się 
też do tego anomalia pogodowe lata 
i gorące afrykańskie prądy powietrza, 
które ćmie bukszpanowej sprzyjały. Ła-
godne zimy, pozwalają owadowi prze-
trwać mrozy a ciepłe lato sprzyja żero-
waniu tego inwazyjnego szkodnika.

Bukszpany są wszędzie. Krzew 
ten znany był już w starożytności. 
Dziś kojarzony jest u nas szczególnie 
z Wielkanocą i wielkanocną święcon-
ką. Zdobił i zdobi nadal ogrody kró-
lewskie i klasztorne czy miejskie parki. 
Ponieważ można go dowolnie kształto-
wać, więc przybiera różne formy geo-
metryczne i kształty nawet zwierzęce. 
Rośnie powoli i jest wiecznie zielony. 
Nieprzycinany osiąga wysokość do 
5 m. Jest odporny na suszę i mrozy. 
Można też powiedzieć, że bukszpan 
był do tej pory odporny na szkodniki.

Bukszpanowe żywopłoty, któ-
re przez dziesiątki i setki lat zdobiły 
ogrody i parki naszych miast, przydo-
mowe ogródki, miejskie balkony mogą 
przepaść. W roku bieżącym pojawiła 
się ćma bukszpanowa, której gąsie-
nice niszczą ten krzew w całym kraju. 

Ponieważ żerowanie ćmy jest bardzo 
szybkie, to czasem zaledwie kilka dni 
może decydować o całkowitym znisz-
czeniu krzewów. Inwazję tego owada 
można przegapić gdyż żerowanie za-
czyna on od środka krzewu, więc na 
zewnątrz rośliny wyglądają pozornie 
zdrowo. Straty powodują gąsienice, 
które zjadają nie tylko liście, ale rów-
nież zielone części gałązek. Prowadzi 
to do zamierania liści, powstają goło-
żery i oprzędy. Często po paru dniach 
mogą pozostać tylko sterczące, za-
schnięte i ogołocone krzewy.

Ponieważ sprawa jest na tyle 
poważna, że ćma spowodowała i po-
woduje poważne straty w Europie, tą 
sprawą zajął się nawet Parlament Eu-
ropejski uchwalając rezolucją zwalcza-
nia tego owada w UE.

Jak więc z ćmą bukszpanową wal-
czyć? Walka z owadem jest trudna. 
Przede wszystkim należy często ob-
serwować krzewy i sprawdzać czy na 
krzewach nie widać żerujących gąsienic. 
Dorosłe owady, ćmy składają na liściach 
bukszpanu jaja, z których wylegają się 

w dużych ilościach bardzo żarłoczne 
gąsienice. W ciągu roku mamy 2 lub 3 
pokolenia ćmy bukszpanowej. Przede 
wszystkim dobrze jest zastosować jak 
najwcześniej pułapki feromonowe wy-
łapujące pojawiające się owady. Wabią 
one dorosłe osobniki owada, wyłapują 
i równocześnie informują nas, że szkod-
nik się pojawił. Jedna pułapka wystarcza 
na powierzchnię 1-2 arów na okres kilka 
tygodni. Dobrym i prostym rozwiązaniem 
jest też użycie silnego strumienia myjki 
wysokociśnieniowej typu kercher.

Przy większym nasileniu gąsienic 
i zasychaniu krzewów dobrze jest krze-
wy lekko przyciąć i zastosować środki 
owadobójcze. Do ochrony wykorzystać 
można takie środki jak np. Decis 2,5 
EC, Fastac 100 EC, Sherpa 100 EC, 
a szczególnie polecany jest Mospilan 
20 SP. W terenach miejskich oprócz 
pułapek należałoby zastosować środek 
wykorzystywany w gospodarstwach 
ekologicznych oparty na bakterii Bacil-
lus Thuringiensis  Dipel WG. Natomiast 
w parkach środków ochrony roślin sto-
sować nie wolno.

Czy poradzimy sobie z tym nowym 
szkodnikiem czas pokaże. Warto o tym 
wiedzieć i chronić stare bukszpano-
we żywopłoty często sadzone jeszcze 
przez naszych dziadków. Część uszko-
dzonych żywopłotów udało się w porę 
ochronić i liście jeszcze odbiją. Duża 
część być może zostanie przez owa-
da bezpowrotnie zniszczona, chociaż 
przez tyle lat cieszyła oczy mieszkań-
ców miast i wsi. Chrońmy bukszpan, bo 
co włożymy do wielkanocnego koszyka 
następnej wiosny.

Jan Pajdzik 
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W uprawie warzyw pod osłona-
mi w glebie powinny być zachowane 
stosowane w uprawie polowej zasady 
następstwa roślin po sobie. W inten-
sywnej produkcji trudno jest jednak 
kontrolować gospodarkę próchnicą, 
składnikami pokarmowymi, a także 
przewidzieć oddziaływanie przed- i po-
plonowe roślin na siebie. Pomocne 
w tym mogą być nawozy zielone upra-
wiane, jako międzyplony na przyoranie 
lub rośliny okrywowe pozostawiane, 
jako ściółka na powierzchni gleby. Jak 
wykazano w licznych badaniach pro-
wadzonych w ośrodkach naukowych 
w Lublinie, Wrocławiu czy Siedlcach 
rośliny okrywowe przyczyniają się do 
wzrostu zawartości materii organicznej 
w glebie, poprawy jej struktury, ogra-
niczają zachwaszczenie, występowa-
nie chorób i szkodników, wymywanie 
azotanów oraz stymulują aktywność 
mikrobiologiczną gleby. Szczególnie 
wartościowe, jako nawozy zielone są 

rośliny trawiaste oraz motylkowe, któ-
re wiążą azot atmosferyczny z powie-
trza wzbogacając glebę w azot. Często 
ich działanie plonotwórcze porównuje 
się do wartości nawozowej obornika, 
a czas pozytywnego oddziaływania 
biomasy na właściwości gleby i plono-
wanie roślin następczych określa się 
w warunkach polowych na kilka lat. Jak 
pokazują jednak wyniki doświadczeń 
polowych, rośliny okrywowe mogą róż-
nie oddziaływać na plonowanie warzyw 
i jest to zależne zarówno od gatunku, 
jak i warunków glebowych i mikrokli-
matycznych. Do warzyw pozytywnie re-
agujących na uproszczenia w uprawie 
i rośliny okrywowe zalicza się buraki, 
marchew i selera. Obniżenie plonów 
wykazywano w przypadku uprawy ka-
pusty, pora, pomidora i ogórka.

Metodyka doświadczeń
Znając specyfikę mikroklimatu 

i warunków glebowych w tunelach fo-

liowych wykonano w Stacji Doświad-
czalnej Katedry Warzywnictwa i Roślin 
Zielarskich w Mydlnikach k. Krakowa 
doświadczenia z wykorzystaniem ro-
ślin okrywowych.  Założono, że wyko-
rzystanie roślin okrywowych niesie ze 
sobą wiele korzyści dla środowiska gle-
bowego i dobrze wpisuje się w zasady 
rolnictwa ekologicznego. Głównym 
celem tej metody uprawy jest, bowiem 
dbałość o podnoszenie żyzności gleby 
oraz rezygnacja ze stosowania che-
micznych środków, zarówno w nawo-
żeniu jak i w ochronie roślin.

W lutym 2016 r. w tunelu lekkim typu 
Farmer o wymiarach 5,5 m szer., 1,9 m 
wys. i 30 m dł. wysiano wykę kosmatą 
w czystym siewie i w mieszance z ży-
tem, a w plonie głównym uprawiano cu-
kinię (tab. 1 i 2). W standardowym tunelu 
STN70 wysiano natomiast peluszkę odm. 
Milwa w czystym siewie oraz w mieszan-
ce z owsem, a w plonie głównym uprawia-
no metodą ekologiczną pomidory.

Tabela 1. Terminarz prac w uprawie przedplonowej roślin okrywowych w dwóch tunelach w roku 2016

Miejsce 
uprawy

Roślina 
okrywowa

Termin 
siewu

Norma siewu 
g/m2

System siewu
i rozstawa

Wschody
Termin 

skoszenia 

Tunel lekki
Wyka 18.02 14 rzędy co 10 cm 6.03 6.05

Wyka+żyto 18.02 14 +10 rzędy co 10 cm/rzutowo 6.03 6.05

Tunel STN 070
Peluszka 10.02 25 rzędy co 10 cm 10.03 26.04

Pel.+owies 10.02 25 +17 rzędy co 10 cm/rzutowo 10.03/1.03 26.04

Tabela 2. Terminarz prac w ekologicznej uprawie cukinii i pomidorów po uprawie roślin okrywowych w dwóch tunelach 
w roku 2016

Miejsce uprawy Gatunek, odmiana Termin siewu Termin sadzenia Rozstawa cm
Okres 

owocowania

Tunel lekki Cukinia Partenon F1 19.04 17.05 100x125 13.06-12.09

Tunel STN 070 Pomidor Country Taste F1 16.03 29.04 90x80 9.07-12.09

Rośliny okrywowe uprawiano 
przez około 2,5 miesiąca (koniec lute-
go-marzec-kwiecień) (fot. 1 i 2). Jako 

stanowisko kontrolne w doświadcze-
niu wytypowano nie obsianą roślinami 
okrywowymi powierzchnię tunelu, przy-

krytą czarną folią do chwili sadzenia 
rozsady cukinii i pomidora.



29doradca / listopad - grudzień 2017

Małopolski Informator Rolniczy

Fot. 1 Tunel STN70, po lewej stronie widoczne rośliny pe-
luszki z owsem, po prawej – peluszka Fot. 2 Biomasa peluszki w czystym siewie w chwili koszenia

Fot. 3 Biomasa wyki w czystym siewie w chwili koszenia

Fot. 5 Tunel STN70, uprawa pomidora na ściółce z roślin 
okrywowych (peluszka, peluszka+owies)

Fot. 6 Tunel lekki, uprawa cukinii na ściółce z roślin okrywo-
wych (wyka, wyka z żytem)

Fot. 4 Ściółka z roślin okrywowych w tunelu STN70 w chwili 
sadzenia rozsady pomidora

Uprawa pomidora i cukinii pro-
wadzona była według zasad rolnictwa 
ekologicznego. Do nawożenia przed 
sadzeniem rozsady zastosowano 
siarczan potasu w dawce 6 kg na 100 
m2, a do zasilania pogłównego roślin 
- obornik koński (roztwór 10%) oraz 
preparaty: Herbagreen (roztwór 2%) 
i Bioilsa w dawce 30 g na jedną roślinę. 

Dolistnie zasilano rośliny preparatami 
Natural Crop oraz Fosfokal. 

W początkowym okresie wzrostu 
cukinii i pomidora oprócz standardowych 
zabiegów pielęgnacyjnych usuwano po-
jawiające się chwasty oraz wyrastające 
miejscami pędy roślin owsa i żyta (fot. 5 
i 6). W uprawie cukinii częstotliwość piele-
nia była mała, ze względu na lepsze okry-

cie gleby przez ściółkę (większa biomasa) 
oraz szybko rozwijające się liście cukinii, 
które wkrótce zakryły powierzchnię gleby.

W przeprowadzonych badaniach 
określono biomasę roślin okrywowych, 
jej skład chemiczny, właściwości fi-
zyko-chemiczne gleby oraz oceniono 
wielkość plonu cukinii i pomidora oraz 
jego cechy biometryczne.
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Wyniki
Peluszka oraz jej mieszanka 

z owsem w standardowym tunelu 
STN70 wytworzyły biomasę wynoszą-
cą odpowiednio: 24,9 t ś.m./ha (3,07 t 
s.m./ha) i 30,2 t/ha (4,17 t s.m./ha) (tab. 
3). Wyka oraz jej mieszanka z żytem 

wytworzyły większą biomasę wynoszą-
cą odpowiednio: 44,1 t ś.m./ha (5,6 t 
s.m./ha) i 34,7 t ś.m./ha (4,9 t s.m./ha).

Jak wykazały wyniki przepro-
wadzonych badań ilość azotu cał-
kowitego zgromadzona w biomasie 
wyki w czystym siewie była najwyż-
sza i wynosiła 252 kg N/ha (tab. 3). 

W biomasie peluszki w czystym siewie 
oznaczono 155 kg N w przeliczeniu 
na powierzchnię uprawy wynoszącą 
1 ha (fot. 6). W przypadku mieszanek 
wyki z żytem i peluszki z owsem ilość 
zgromadzonego w biomasie azotu 
organicznego wynosiła odpowiednio: 
173 kg N i 136 kg N/ha.

Tab. 3 Biomasa roślin okrywowych, ilość azotu w biomasie oraz zawartość substancji organicznej w glebie po uprawie 
(wrzesień 2016 r.) w dwóch tunelach foliowych.

Tab. 4. Procentowy udział poszczególnych frakcji agregatów wodoodpornych w glebie w tunelach po uprawie roślin 
okrywowych.

Miejsce uprawy Obiekt
Plon św. m.

t ha-1

Plon s. m.
t ha-1

N 
w biomasie

kg ha-1

% substancji organicznej 
w glebie

Tunel lekki

Kontrola - - - 2,1

Wyka 44 5,6 252 2,4

Wyka+żyto 35 4,9 173 2,3

Tunel STN70

Kontrola - - - 2,3

Peluszka 25 3,1 155 2,7

Peluszka+owies 30 4,2 136 4,0

Zastosowanie roślin okrywowych 
istotnie zwiększało zawartość węgla 
organicznego w glebie oraz poprawiało 
strukturę gleby mierzoną jej odporno-
ścią na działanie wody (wodoodpor-
ność agregatów glebowych) (tab. 4). 
Szczególnie istotny wzrost odnotowa-
no w przypadku makroagregatów (gru-
zełków o średnicach 4,0-2,5 mm oraz 
2,5 mm-1,5 mm), których zawartość 

strukturze zatrzymują wodę i składniki 
pokarmowe, oraz zapewniają dobre 
natlenienie gleby. Lepiszczem, które 
scala cząstki mineralne w glebie są: 
próchnica, cząstki ilaste, śluzy bakte-
ryjne, wydzieliny fauny glebowej oraz 
strzępki grzybów. W tworzeniu struk-
tury gleby ważną rolę odgrywa także 
fizyczne oddziaływanie rozwijających 
się w glebie korzeni roślin.

w glebie decyduje o właściwych sto-
sunkach powietrzno-wodnych. 

Struktura gleby jest ważnym czyn-
nikiem plonotwórczym. Warunkuje jej 
aktywność biologiczną, reguluje wła-
ściwości wodne, powietrzne i ciepl-
ne oraz umożliwia penetrację korzeni 
w głąb profilu glebowego. Gruzełki 
glebowe zwane agregatami tworzą luź-
ne kompleksy, które dzięki porowatej 

Miejsce
uprawy

Obiekt
Średnica wodoodpornych agregatów w mm

4.0-2.5 2.5-1.5 1.5-1.0 1.0-0.50 0.50-0.25 Σ 0.25-4.0

Tunel lekki

Kontrola 13,8 17,6 18,0 24,4 12,8 86,6

Wyka 29,1 13,6 13,3 19,2 13,2 88,4

Wyka+żyto 32,5 18,2 14,9 15,7 11,1 92,3

Tunel STN70

Kontrola 18,5 13,1 13,2 24,0 19,7 87,0

Peluszka 28,3 19,6 15,0 18,4 12,0 93,2

Peluszka+owies 23,4 17,5 16,4 23,3 13,2 93,8

Gleba w tunelu lekkim po uprawie 
wyki oraz jej mieszanki z żytem cha-
rakteryzowała się wyższym odczynem 
(pH 7,20 i 7,24, odpowiednio) niż gleba 
z obiektu kontrolnego (pH 6,70) oraz 

dobrą zasobnością w wapń, magnez 
i fosfor.

W obiektach z zastosowaniem ro-
ślin okrywowych cukinia i pomidory ro-
sły początkowo wolniej w porównaniu 

do kontroli. Zbiory cukinii rozpoczęły 
się 13.06. - najpierw w kontroli, a z ro-
ślin uprawianych na ściółkach kolejno 
16.06 (ściółka - wyka) i 20.06. (ściółka 
- wyka z żytem).
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Tabela 5.Cechy biometryczne cukinii w ekologicznej uprawie w tunelu lekkim po roślinach okrywowych.

Fot. 7 Brodawki korzeniowe na korzeniach peluszki uprawianej w tunelu STN70

Obiekt Liczba liści
Liczba 

kwiatów 
żeńskich

Liczba 
kwiatów 
męskich

Plon 
handlowy

szt. m-2

Plon 
handlowy

kg m-2

Średnia masa 
owocu

(kg)

Kontrola 13,9 7,7 6,8 26,0 8,7 0,33

Wyka 10,3 4,1 5,5 24,2 7,1 0,29

Wyka z żytem 7,6 2,8 5,1 23,4 6,4 0,27

Początkowo rośliny kontrolne cu-
kinii wytworzyły większą liczbę liści 
i kwiatów żeńskich, co wskazywało na 
hamujący wpływ roślin okrywowych, 
szczególnie z udziałem żyta. Z czasem 
rośliny wyrównały się we wzroście, ale 
większy plon uzyskano z roślin kontrol-
nych, odpowiednio o 18 i 27% (tab. 5).

Zbiory pomidorów rozpoczęto 9.07 
(kontrola), 13.07 (nawóz zielony pe-
luszka) i 18.07 (nawóz zielony - pelusz-
ka z owsem). Plon owoców o średnicy 
>4 cm był znacznie większy w kontroli 
niż w obiektach z zastosowaniem roślin 
okrywowych. W wyniku pojawienia się 
chorób wirusowych plon w całym tu-
nelu był mały i wynosił kolejno 4,60 kg 
na m2 (kontrola), 2,46 kg/m2 (pelusz-
ka) i 2,15 kg/m2 (peluszka z owsem). 
Rośliny okrywowe pobierają z gle-
by składniki pokarmowe, w tym azot, 
i powodują czasowe zubożenie gleby. 
Nie bez znaczenia jest też oddziaływa-
nie allelopatyczne roślin okrywowych, 
szczególnie negatywnie oddziaływanie 
żyta na cukinię.

Stosowanie roślin okrywowych 
w uprawie gruntowej warzyw pod osło-
nami stwarza różnego rodzaju trud-

ności związane, m.in. z konkurencją 
o składniki pokarmowe, niekorzystny-
mi oddziaływaniami roślin na siebie. 
Jednak bardzo obiecujące wyniki doty-
czące poprawy właściwości fizyko-che-
micznych gleby (dodatni bilans próch-
nicy, poprawa struktury gleby) w tune-
lach foliowych po zastosowaniu roślin 
okrywowych skłaniają do poszukiwania 
nowych rozwiązań w zakresie doboru 

gatunków roślin okrywowych, odpo-
wiednich terminów wysiewu, na drodze 
dalszych badań. Działanie roślin okry-
wowych rozkłada się na lata następne 
i w perspektywie długofalowej przynosi 
niewątpliwe korzyści.

Iwona Domagała-Świątkiewicz
Piotr Siwek

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

AGROTURYSTYKA

W tym roku mija 700 lat istnienia 
Sromowiec, a właściwie Przekopu, bo 
tak brzmiała pierwotna nazwa tej miej-
scowości. Według źródeł z 1323 roku 
osada stanowiła własność klarysek ze 
Starego Sącza, które dokonały lokacji 
osady na prawie niemieckim. Wcze-
śniejsze dzieje Przekopu owiane są 
mgłą tajemnicy, jednakże szczątkowe 
informacje i domysły mogą w przybli-
żeniu określić proces powstania na rok 
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1317 najstarszej wsi w Pieninach. 
Niedługo później doszło do przej-

ścia osady na własność królewską, 
co z dużym prawdopodobieństwem 
przypisać trzeba zabiegom Kazimierza 
Wielkiego. Z jego inicjatywy doszło do 
ponownej lokacji - tym razem pod na-
zwą Sromowiec i założenia dwu odręb-
nych wsi (Sromowce Wyżne i Niżne). 
Weszły one później w skład starostwa 
czorsztyńskiego, utworzonego przez 
Władysława Jagiełłę. Sromowce wła-
snością królewską były do rozbiorów, 
potem przeszły na rzecz skarbu au-
striackiego, a w 1811 r. zostały sprze-
dane, podobnie jak Czorsztyn, rodzinie 
Drohojowskich.

Obecnie Sromowce Wyżne i Niżne 
to dwa z siedmiu sołectw gminy Czorsz-
tyn, znajdującej się w południowej czę-
ści województwa małopolskiego. Te 
tereny leżące na niewielkim obszarze 
to perełka polskiej turystyki. Przepięk-
ne krajobrazy przyciągają od lat tysiące 
turystów, którzy szukają tu odpoczyn-
ku, spokoju ale i niezapomnianych 
wrażeń. Odnajdują oni to wszystko na 
licznych szlakach turystycznych Pienin 
i Gorców, na szczytach gór i w zaciszu 
dolin. Pod względem atrakcyjności tu-
rystycznej Pieniny zajmują właściwie 
drugie miejsce w Polsce - po Tatrach. 
Teren jest wycieczkowo łatwy i sto-
sunkowo bezpieczny, wypady krótkie, 
a ścieżki mają w wielu miejscach cha-
rakter alejek parkowych. 

Przy wyborze celu i miejsca wy-
jazdu turystycznego rzadko decyduje 
jeden element środowiska geograficz-
nego, chyba, że jest on na tyle silny, 
iż stanowi ogromną atrakcję, cel sam 
w sobie. Przede wszystkim jednak 
o atrakcyjności turystycznej danego 
terenu decyduje szereg czynników 
przyrodniczych, np. klimat, wody po-
wierzchniowe, ukształtowanie terenu, 
jak i poza przyrodniczych, np. zabytki. 
Dodać należy, iż ocena walorów tury-
stycznych jest bardziej subiektywna, 
ponieważ turyści wartość danego wa-
loru wyznaczają np. według swoich 
upodobań, zainteresowań, wykony-
wanej działalności. Dotyczy to szcze-

gólnie walorów poza przyrodniczych. 
Według A. Kowalczyka (2002) walory 
przyrodnicze to dobra naturalne:

 9 ukształtowane bez ingerencji 
człowieka (osobliwości fauny 
i flory, skałki i grupy skał, wą-
wozy i doliny rzeczne, przełomy 
rzeczne, źródła, jaskinie itp.),

 9 ukształtowane przez człowieka 
(muzea przyrodnicze, parki za-
bytkowe, ogrody botaniczne, itp.),

 9 inne (parki narodowe, parko kra-
jobrazowe, punkty widokowe).

Natomiast walory kulturowe są to 
wszystkie przejawy duchowej i material-
nej działalności człowieka, stanowiące 
przedmiot zainteresowania turystów.

Do walorów przyrodniczych w Sro-
mowcach zaliczmy: Przełom Dunajca, 
Trzy Korony, Pieniński Park Narodowy, 
Przełom Dunajca w Pieninach ucho-
dzi za najpiękniejszy wąwóz rzeczny 
w Europie, a spływ łodziami flisackimi 
ze Sromowiec do Szczawnicy – za jed-
ną z największych atrakcji turystycz-
nych, coś na miarę weneckich gondoli. 
Spływ Przełomem Dunajca odbywa się 
w starodawny sposób, na łodziach wią-
zanych w tratwy, które są prowadzone 
przez flisaków, ubranych w tradycyjne, 
góralskie stroje ludowe. Łodzie te są 
zbijane z desek. Większość spływu od-
bywa się na terenie Pienińskiego Parku 
Narodowego, oraz na naturalnym pa-
śmie granicznym miedzy Polską a Sło-
wacją, który stanowi rzeka Dunajec. 

Trzy Korony (982 m n.p.m.) - naj-
wyższy, najbardziej atrakcyjny i najczę-
ściej odwiedzany szczyt Pienin Wła-
ściwych oraz Pienińskiego Parku Na-
rodowego. Najwyższa turnia masywu 
- Okrąglica (zwana potocznie Wysoką 
albo Chudą Kaśką) udostępniona jest 
dla turystów. Znajduje się tam metalo-
wa platforma widokowa, mieszcząca do 
15 osób, z której rozciąga się rozległa 
panorama wszystkich okolicznych grup 
górskich. Obecnie prowadzi tam wiele 
szlaków, m.in. można tam podejść od 
Szczawnicy, Krościenka, Hałuszowej, 
Sromowiec Niżnych i Wyżnych.

Do walorów kulturowych w Sro-
mowcach zaliczamy: Kościół św. Kata-

rzyny i kapliczki murowane z przełomu 
XIX i XX w.

Kościół pod wezwaniem św. Ka-
tarzyny w Sromowcach Niżnych. Jak 
wynika z najstarszych podań został wy-
budowany w 1513 roku. Jest to zabyt-
kowy drewniany kościółek z XVI wieku, 
zbudowany na miejscu starszego, wg 
legendy fundowanego przez księżną 
Kingę. Otoczony lipami kościółek kry-
je cenne dzieła sztuki. Od roku 1988 
kościół był nieczynny. Obecnie w se-
zonie letnim można go zwiedzać. Na 
miejscu jest kustoszka, która opiekuje 
się kościółkiem i oprowadza turystów. 
Kościółek znajduje się na szlaku Archi-
tektury drewnianej.

W ramach obchodów 700-lecia 
istnienia tych dwóch przepięknych wio-
sek odbyły się m.in. festyny:

 9 30 lipca w Sromowcach Wy-
żnych „Wieczór z Folklorem”

 9 6 sierpnia w Sromowcach Niż-
nych „Lato pod Trzema Koro-
nami”, gdzie miał także miejsce 
XXII Konkurs Potraw Regional-
nych i VII międzynarodowy.

Podczas obu tych wydarzeń zgro-
madziło się mnóstwo mieszkańców 
i turystów przebywających na wypo-
czynku w Sromowcach i pobliskich 
miejscowościach. W trakcie „Wieczoru 
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z Folklorem” można było wysłuchać 
historii Sromowiec, zobaczyć występy 
zespołów muzycznych i regionalnych 
oraz kabaretu „Truteń”. Dużą popu-
larnością wśród turystów i młodszych 
mieszkańców cieszyły się pokazy wy-
robu oscypka, młócenie cepem i przę-
dzenie kądzieli. Natomiast „ Lato pod 
Trzema Koronami” urozmaicił XXII 
Konkurs Potraw Regionalnych i VII 
międzynarodowy. W tym roku prezen-
towało się 8 Kół Gospodyń Wiejskich, 
w tym: Huba, Maniowy, Mizerna, Klusz-
kowce, Czorsztyn, Sromowce Niżne, 
Sromowce Wyżne oraz Kapuszany 
ze Słowacji. Przybyły także delegacje 
z Rogoźna, Tarnowa Podgórnego, Kro-
kowej i Osięcin. Promowały one swoje 
gminy poza konkursem, ale pomimo 
tego również przygotowały bogato za-
stawione stoiska ze swoimi regionalny-
mi potrawami, które w smakowity spo-
sób przybliżyły ich region, a zwłaszcza 
kuchnię. Na scenie miały także swoje 
„pięć minut” Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich rozbawiając, a zarazem edu-
kując publiczność krótkimi skeczami 
związanymi z kulturą i tradycją regionu. 
Poza lokalnymi artystami uroczystość 
uświetnił swoją osobą zespół „Megitza” 
półfinalistka programu „Mam Talent”, 
oraz Mateusza Ziółko zwycięzcę „The 
Voice of Poland”, który zgromadził 
przed sceną tłum i porwał wszystkich 
do wspólnej zabawy. Na obu festynach 
mieszkańcy i wczasowicze wspólnie 
bawili się do późnych godzin nocnych.

Sromowianie promują swoje wsie 
nie tylko poprzez reklamy swoich 
obiektów na stronach internetowych, 
ale także pokazując tam przepiękne 
krajobrazy, które ich otaczają. Chwalą 
się swoim rękodziełem i tradycją na 
festynach, ale przede wszystkim atrak-
cyjności osadom dodaje żywy w nich 
folklor pieniński, który przejawia się 
m. in. w stroju regionalnym, śpiewie, 
zwyczajach i obyczajach lokalnej spo-
łeczności. W tym miejscowa gwara, 
łącząca z językiem polskim wpływy sło-
wackie, węgierskie a nawet rumuńskie.

Ten teren, trudny rolniczo jest 
dowodem zaradności miejscowej lud-

ności, która potrafi z turystyki uczynić 
nieraz swoje główne źródło dochodu. 
W większości jednak jest dodatkiem 
służącym polepszeniu warunków by-
towych. Zaspokajanie różnorodnych 
potrzeb turystów w zakresie rekreacji 
i ciekawego spędzania czasu wolnego 
stwarza wiele możliwości aktywizacji 
mieszkańców wsi. Do takich należy 
zaliczyć m.in.: usługi w zakresie prze-
wodnictwa wycieczek (pieszych, rowe-

rowych, kajakowych, konnych), orga-
nizowanie kuligów, organizacja wspól-
nych zabaw przy ognisku, prezentacja 
lokalnego folkloru, czy przyrządzanie 
i nauka wykonywania regionalnych po-
traw.

Agnieszka Regiec

Źródło: Kowalczyk A., Geografia turyzmu
baner ze strony http://www.pieninypn.pl
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NASZ DOM I OGRÓD

Jesień to pora sporządzania róż-
nego rodzaju przetworów owocowo-
-warzywnych. Zapełniamy spiżarnię 
i piwniczkę przydomową w zapasy 
aromatycznej i bogatej w witaminy 
żywności. W trosce o zdrowie rodziny 
staramy się, aby surowce wykorzysty-
wane do produkcji dżemów, sałatek, 
suszu warzywnego i owocowego były 
wysokiej jakości, wolne od zawartości 
pestycydów, metali ciężkich i innych 
niepożądanych składników.  Może 
nam to wszystko zapewnić możliwość 
zaopatrzenia się w płody rolne w go-
spodarstwie ekologicznym lub stosują-
cym integrowaną produkcję roślin, ale 
chyba najwięcej satysfakcji daje wyko-
rzystanie do przetworów własnych wa-
rzyw i owoców. Okres jesieni to również 
czas kiedy trzeba poczynić plany co 
do upraw  i odpowiednio przygotować 
glebę pod wiosenne zasiewy. Co prze-
mawia za uprawą warzyw we własnym 
gospodarstwie lub ogrodzie przydomo-
wym? - oto kilka argumentów:

1. Warzywa dobrej jakości.
Mamy świeże i dobre warzywa, 

czyli wiemy, co zjadamy. Najlepsze 
są przecież te, które sami wyprodu-
kowaliśmy metodami ekologicznymi 
lub integrowanymi. Mamy możliwość 
wyboru odmian przeznaczonych do 
uprawy amatorskiej, które są bardziej 
delikatne w smaku i konsystencji. Eli-
minuje się do niezbędnego minimum 
zabiegi chemiczne. W plonach nie bę-
dzie, więc pozostałości pestycydów. 
Przy zastosowaniu zasad zmianowa-
nia, racjonalnego nawożenia, zwłasz-
cza organicznego, przy przestrzeganiu 
zalecanych terminów siewu, sadzenia 
i zbioru, możemy mieć duży wpływ 
na ograniczenie zawartości azotanów 
w warzywach. Plony zbierane w opty-
malnym okresie dojrzałości zawierają 
najwięcej cennych składników odżyw-

czych. Równocześnie unikamy zakupu 
nowalijek, które często zawierają nad-
mierne ilości azotanów i pestycydów.

2.Zawsze świeże.
Warzywa  z ogrodu przydomowe-

go zwykle zaraz po zbiorze trafiają na 
stół w postaci świeżych surówek lub 
sałatek. Mogą też być od razu poddane 
obróbce kulinarnej, albo zaraz prze-
twarzane lub zamrożone. Dzięki szyb-
kiemu zagospodarowaniu po zbiorze 
nie tracą swych wartości odżywczych, 
gdyż jeszcze nie zachodzą w nich roz-
biorcze przemiany fizjologiczne. Nie są 
składowane tak jak warzywa z produk-
cji towarowej.

3. Można jeść więcej.
Zbiory warzyw prowadzone są 

stopniowo, w miarę potrzeby. Własna 
produkcja nie ogranicza ich spożycia, 
zwykle zjada się ich więcej i w więk-
szym urozmaiceniu, niż wtedy, gdy 
warzywa są kupowane. Większa róż-
norodność to bardziej racjonalne odży-
wianie, z korzyścią dla zdrowia. Nad-
wyżki plonów zawsze można przezna-

czyć na mrożonki lub przetwory, które 
przygotowuje się ze świeżego, dobrej 
jakości surowca. Zawsze warto mieć 
zapasy z warzyw na zimę w formie 
różnych kwaszonek, marynat, rozma-
itych sałatek, z dodatkiem ulubionych 
przypraw, często o wyszukanym sma-
ku, wykonane według sprawdzonych, 
tradycyjnych przepisów. Często są one 
przygotowywane z udziałem całej ro-
dziny, co też jest cenną zaletą własnej 
uprawy warzyw. A takich przetworów 
nie znajdziemy nigdzie w sprzedaży.

4. Korzyści ekonomiczne i zdro-
wotne.

Własna produkcja warzyw daje 
oszczędności w budżecie rodzinnym. 
Kupuje się tylko nasiona i niektóre 
środki do produkcji ogrodniczej. Nie li-
czy się nakładów pracy własnej i człon-
ków rodziny. W ciągu całego roku rzad-
ko kupuje się warzywa, przetwory czy 
mrożonki warzywne, a w czasie sezo-
nu wegetacyjnego warzywa zbieramy 
z własnego ogrodu. Dla rodzin o ni-
skich i średnich dochodach to ważne. 
Warto też pamiętać, że przy większym 



35doradca / listopad - grudzień 2017

Małopolski Informator Rolniczy

spożyciu warzyw, mniej pojawia się 
chorób, z tym związane są też mniej-
sze wydatki na leczenie. Regularne 
spożywanie warzyw, codziennie w cią-
gu całego roku, to jeden z ważnych wa-
runków utrzymania zdrowia. Warzywa 
są cennym źródłem witamin, składni-
ków mineralnych, błonnika, łatwo przy-
swajalnych cukrów, kwasów organicz-
nych i innych substancji biologicznie 
czynnych, często o właściwościach 

leczniczych. Warzywa pomagają utrzy-
mać w organizmie równowagę kwa-
sowo-zasadową, ułatwiają trawienie, 
zapobiegają zaparciom i innym cho-
robom przewodu pokarmowego, obni-
żają ciśnienie krwi i podnoszą ogólną 
odporność organizmu.

Lista tych korzystnych działań jest 
bardzo długa, zaś sam proces uprawy 
warzyw od wiosny do jesieni zapewnia 
stały kontakt z przyrodą. Ciągłe ob-

cowanie z roślinami, ich pielęgnacja, 
obserwowanie wzrostu i rozwoju oraz 
satysfakcja z uzyskanych plonów, daje 
ludziom duże odprężenie i wewnętrz-
ną radość. Praca fizyczna na świeżym 
powietrzu, ma ogromne znaczenie 
w utrzymaniu dobrej kondycji zdrowot-
nej, nawet u osób w podeszłym wieku.

Aby dobrze uprawiać warzywa, 
potrzebna jest najpierw określona wie-
dza ogrodnicza. Nabywamy ją, korzy-
stając z różnych fachowych źródeł oraz 
często przez doświadczenia własne 
i innych. Możemy sobie pozwolić na 
kierowanie się zaleceniami kalendarza 
biodynamicznego. Wysoce pomocna 
może być dla nas również znajomość 
receptur na wyciągi roślinne do biolo-
gicznej ochrony roślin przed chorobami 
i szkodnikami. Musimy dobrze znać za-
sady, jak zapewnić roślinom optymalne 
warunki. Tylko wtedy mamy świado-
mość, że nasze produkty z warzywnika 
są na pewno dobrej jakości, o wyso-
kich wartościach odżywczych.

Anna Biedrawa

Źródło: na podst. art. mgr E.Sikory 
IW w Skierniewicach

Zdrowie to nie tylko brak chorób, 
ale także stan fizyczny, psychiczny 
oraz dobre samopoczucie. Za nasze 
bezpieczeństwo odpowiada układ im-
munologiczny inaczej zwany układem 
odpornościowym. Jego zadaniem jest 
ochrona przed obcymi mikroorgani-
zmami takimi jak: bakterie, wirusy, 
grzyby czy pierwotniaki.

Czynniki pokarmowe wzmacnia-
jące odporność to witaminy i mikroele-
menty.

Witaminy są niezbędne do prawi-
dłowego funkcjonowania organizmu. 
Ich obecność jest warunkiem odpo-
wiedniego działania w procesie prze-

miany materii. Nie są produkowane 
przez organizm, stąd trzeba dostar-
czać je z pożywieniem. Najważniejsze 
witaminy niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu to witamina 
A, witamina B 6 i witamina C. Witamina 
A wspomaga walkę z infekcjami zwłasz-
cza układu oddechowego i układu mo-
czowego. Znajduje się w produktach 
takich jak: jajka, wątroba, tran, mleko, 
ser żółty, brzoskwinie, morele, dynia. 
Witamina B6 wzmacnia białe krwinki, 
bierze udział w produkcji nowych ko-
mórek układu odpornościowego oraz 
neurocytów. Występuje w takich pro-
duktach jak: drożdże piwne, brązo-

wy ryż, zielone warzywa. Witamina C 
ma silne właściwości antywirusowe. 
Znaczne jej ilości znajdują się w owo-
cach cytrusowych, kiwi, truskawkach. 
Jej zapotrzebowanie wzrasta, gdy pali-
my papierosy, pijemy alkohol, jesteśmy 
narażeni na stres. 

Mikroelementy, między innymi: 
magnez, cynk, fosfor, potas, wapń, 
żelazo są niezbędne do współpracy 
z witaminami, gwarantują prawidłowe 
funkcjonowaniu naszego układu odpor-
nościowego.

Wrogami odporności są: stres, 
pośpiech, hałas, zmęczenie, przepra-
cowanie, nadużywanie antybiotyków 

ODPORNOŚĆ ORGANIZMU
TO WAŻNA SPRAWA
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czy sterydów. Używki - kawa, mocna 
herbata, jak również napoje gazowa-
ne zakłócają wchłanianie składników 
odżywczych, natomiast cukier hamuje 
zdolność białych krwinek do niszczenia 
zarazków atakujących organizm. Małe 
ilości wina czerwonego mają dodatni 
wpływ na organizm, jednak trzeba pa-
miętać, że nadmiar alkoholu zmniejsza 
wchłanianie składników odżywczych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu.

Ważną sprawą jest regularne 
i zdrowe odżywianie - jesteśmy tym, 
co jemy - starajmy się, więc poświę-
cać kuchni trochę serca, nie gotujmy, 

gdy jesteśmy zdenerwowani, ponieważ 
negatywna energia dostanie się do go-
towanego posiłku. Prawidłowa dieta 
powinna regulować pracę naszego or-
ganizmu i stanowić element profilaktyki 
zdrowotnej.

Analizując czynniki, które wpływa-
ją na odporność powinniśmy pamiętać, 
że dieta jest ważna, ale również warto 
odpowiednio hartować organizm po-
przez różne formy aktywności. Ćwi-
czenia fizyczne wzmacniają układ ner-
wowy, odpornościowy i hormonalny. 
Dzięki wysiłkowi fizycznemu organizm 
lepiej radzi sobie z wirusami, gorączką 
czy infekcjami. Regularne ćwiczenia 

łagodzą stres, wpływają na dotlenia-
nie się organizmu. Ponadto ruch na 
świeżym powietrzu wywołuje optymizm 
oraz pozytywne nastawienie do życia.

Najwyższy czas, aby zatrzymać 
się na chwilę, zastanowić się co w na-
szym życiu jest najważniejsze. Zacznij-
my, więc cieszyć się tym, co mamy, 
odkrywajmy w sobie wewnętrzny spo-
kój bo tylko ludzie doceniający życie, 
z optymizmem i życzliwością patrzą-
cy w przyszłość potrafią być w pełni 
szczęśliwi.

Maria Brzazgoń
Źródło Internet; www.cudownez-

drowie.pl

 Kawa od setek lat podbijała i pod-
bija serca ludzi na całym świecie. 
Wielu z nas ceni sobie jej właściwo-
ści, jednak żyjąc w ciągłym biegu nie 
zawsze znajdujemy czas na mielenie 
ziarenek i rytuał związany z ich parze-
niem. Historia kawy rozpuszczalnej 
sięga XIX wieku, kiedy to zgłoszono 
pierwsze patenty produkcji kawy roz-
puszczalnej. Zdaniem fabryk to dosko-
nała forma przechowywania nadwyżek 
produkcyjnych oraz duży potencjał na 
światowych rynkach. Kawa w takiej 
postaci zyskała ogromną popularność 
zwłaszcza ze względu na oszczęd-
ność oraz łatwość w przygotowaniu. 
Nie musimy się martwić o odpowied-
nie zmielenia zaparzenie wystarczy 
filiżanka i wrzątek. Dodatkowym atu-
tem kawy rozpuszczalnej jest łatwość 
dodania do niektórych potraw. Dlatego 
coraz częściej sięgamy po łatwiejszą 
w przygotowaniu kawę rozpuszczalną. 
Jednak idąc na skróty możemy sobie 
tylko zaszkodzić. Naturalna kawa pa-
rzona jest uznawana za doskonałe 
źródło przeciwutleniaczy. Niestety wer-
sja rozpuszczalna nie posiada już tych 
wszystkich właściwości. Sam proces 
selekcji ziaren, z których ma powstać, 
większość plantacji działa w podobny 

sposób najlepsze ziarna są sprzeda-
wane w całości, a te gorsze trafiają do 
sklepów, jako już zmielona mieszanka. 
Niestety najgorszy sort ziaren nie tra-
fia do kosza tylko przetwarzany jest na 
kawę rozpuszczalną. Wszystkie niedo-
statki smakowe takiego produktu łatwo 
można zatuszować, dodając do niego 
odpowiednie wzmacniacze smakowe, 
konserwanty i barwniki. Największym 
zmartwieniem jest zawartość w kawie 
zarówno parzonej jak i rozpuszczalnej 
ochratoksyny A to substancja produko-
wana przez pleśnie. Substancja ta ma 
właściwości rakotwórcze, może powo-
dować choroby nerek, zakłócenia ukła-
du nerwowego oraz wady rozwoju pło-
du. Dopuszczalna ilość tej substancji 
to aż 10 mg w Polsce a w Niemczech 
to zaledwie 6 mg. Kolejną substancją, 

która posiada skutki uboczne jest akry-
lamid. Akrylamid to neurotoksyna, któ-
ra może przyczynić się do powstania 
nowotworów przewodu pokarmowego 
oraz uszkodzenia układu nerwowego. 
Dodatkowo kawa rozpuszczalna za-
wiera duże ilości niklu. Pierwiastek ten 
sam w sobie nie jest szkodliwy jednak-
że jego nadmiar, może spowodować 
alergię, uszkodzenie błon śluzowych 
a nawet choroby nowotworowe. Dawka 
energii zawarta w kawie, niestety kawa 
rozpuszczalna zawiera małe ilości ko-
feiny dlatego musimy wypić jej więcej 
niż kawy parzonej. Dlatego odpowiedz 
jest jedna jeżeli nie chcemy zrezygno-
wać z kawy to zaleca się głównie świe-
żo mielonej kawy.

Anna Tobiasz
Źródło:www.smaler.pl

Cała prawda o kawie
rozpuszczalnej
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Kilkadziesiąt lat temu żyworod-
ka była bardzo popularną rośliną. 
Stała na parapetach okien obok alo-
esu, posiada zresztą podobne wła-
ściwości lecznicze. Dziś moda na 
żyworódkę powraca.

Działa wiruso-grzybo i bakterio-
bójczo. Zawiera dużo witaminy C. Jest 
też bogata w mikro- i makroelementy, 
dzięki czemu ma właściwości regene-
rujące, przeciwzapalne i immunosty-
mulujące (zwiększa ogólną odporność 
organizmu i poprawia odporność skó-
ry na urazy). Okłady z liści żyworódki 
złagodzą bóle reumatyczne i zapobie-
gną trądzikowi. Pijąc sok z żyworódki 
zaprawiony spirytusem uporamy się 
z chorobami dróg oddechowych.

Żyworódka ma nietypowy sposób 
rozmnażania się. Po odłamaniu liścia 
i ułożeniu go na podłożu na jego brze-
gu pojawiają się rozmnóżki (pomiędzy 
ząbkami liścia). Roślinę można ukorze-
niać też z łodygi.

Należy ją posadzić w dość głębo-
kiej i szerokiej doniczce wykorzystując 
ziemię do kaktusów lub uniwersalną 
z dodatkiem piasku. Żyworódka dobrze 
czuje się na oknach z wystawą połu-
dniową lub południowo-zachodnią. Ro-
ślinę należy podlewać umiarkowanie 
kilka razy w tygodniu. Zbyt duża ilość 
wody może spowodować gnicie korzeni.  
Wraz z wodą od wiosny do jesieni nale-
ży dostarczać nawóz, najlepiej naturalny, 
np. pochodzący od dżdżownic kalifornij-
skich. Nawozy mineralne nie są wskaza-
ne zwłaszcza wtedy, jeśli chcemy wyko-
rzystywać liście w celach leczniczych. 

Zimą żyworódce trzeba dać odpo-
cząć, czyli nieco ograniczyć podlewa-
nie i zaprzestać nawożenia. Dobrze by-
łoby też wynieść ją do chłodniejszego 
pomieszczenia (nie powinno być tam 

jednak mniej niż 150C).

Leczy jeszcze skuteczniej niż aloes
Uważa się, że żyworódka ma 

silniejsze właściwości lecznicze niż 
aloes. Może być stosowana zarówno 
zewnętrznie jak i wewnętrznie.Można 
wykorzystać świeży liść, sok z rośli-
ny, sporządzić nalewkę spirytusową, 
maść, krople, czy tzw. miodek.

Świeży liść żyworódki - można 
go użyć do bezpośredniego przyłoże-
nia na chorobowo zmienioną skórę. 
Należy go odciąć od rośliny, potem 
zdjąć cienką błonkę, przyłożyć do cho-
rego miejsca, nałożyć folię i zabanda-
żować lub – jeśli jest to np. policzek 
- nałożyć kawałek gazy i umocować ją 
plastrem. Kompres trzeba zmieniać, co 
4–5 godzin, aż do zagojenia leczonego 
miejsca. Przed przyłożeniem do skó-
ry można też liść lekko zgnieść. Sok 
- ściąć grube liście żyworodki, umyć, 
owinąć papierową serwetką i włożyć 
na tydzień do lodówki. Po czym zmiaż-
dżyć i wycisnąć sok. Jest on już gotowy 
do użycia. Nie jest jednak zbyt trwały, 
więc należy go dość szybko zużyć.

Nalewka spirytusowa - jeśli jedną 
czwartą szklanki soku z liści żyworodki 
połączymy z jedną szklanką spirytu-
su, trwałość nalewki bardzo wzrośnie. 
W malutkich buteleczkach można ją 
przechowywać w lodówce, co najmniej 
pół roku. Jeśli nalewka ma być przezna-
czona do nacierań, zamiast spirytusu 
spożywczego można użyć salicylowego.

Maść - roztopić delikatnie 10 dag 
świeżego smalcu bez soli. Gdy jest cie-
pły, ale jeszcze nie gorący, dodać łyżkę 
soku z żyworódki i wymieszać. Maść 
należy przechowywać w lodówce. Je-

żeli chcemy poprawić jej zapach może-
my dodać kilka kropli perfum.

Mikstura - wymieszać ze sobą do-
kładnie po łyżce masła, smalcu i miodu. 
Dodawać powoli do mikstury dwie łyżki 
soku z żyworódki. Zażywać po jednej 
łyżeczce kilka razy dziennie, pierwszą 
porcję należy spożyć przed śniadaniem. 
Zażywając miksturę trzy razy w roku 
przez 10-12 dni chronimy gardło.

Miodek - jedną łyżkę miodu i pół 
szklanki przegotowanej letniej wody 
wymieszać i pozostawić przez noc. 
Rano dodać jedną łyżkę soku z żywo-
rodki. Pić wiosną i jesienią przez kilka 
dni na pół godziny przed posiłkiem. 
Miodek stosowany jest w celu wzmoc-
nienia i uodpornienia organizmu.

Krople do nosa, uszu i oczu - 
zmiażdżyć listek (uprzednio dobrze wy-
płukany), wycisnąć przez sterylną gazę 
sok i zakroplić po 1 kropli do oczu dwa 
razy dziennie. Krople można też za-
kroplić do nosa stosując po 2 kropelki 
2 razy dziennie.

Ważne! Liście żyworódki należy 
obrywać palcami i miażdżyć, jeśli to 
potrzebne, drewnianymi przedmiotami. 
W kontakcie z metalem żyworódka tra-
ci swoje lecznicze właściwości.

Niektóre zastosowania zewnętrzne 
żyworódki

W przypadku powierzchniowego 
uszkodzenia skóry, ale też głębokich 
zranień, ran ciętych i szarpanych, pęk-
nięć sutków itp. należy przemyć chore 
miejsce sokiem z liści żyworódki lub 
zrobić z niego kompres. W przypad-
ku oparzenia skóry można kilka razy 
dziennie przykładać gaziki nasączone 

ŻYWORÓDKA
DOMOWĄ APTECZKĄ



38 doradca / listopad - grudzień 2017

Małopolski Informator Rolniczy

sokiem z żyworódki. W przypadku trą-
dziku, przecieramy twarz nalewką spi-
rytusową rano i wieczorem.

W walce z uporczywie pojawiający-
mi się ropniami należy rano i wieczorem 
przykładać tampon z waty nasączony 
świeżym sokiem z liści lub nalewką. 
Skuteczność kuracji wzmocni picie dwa 
razy dziennie po 20 kropli soku.

W przypadku trudno gojących się 
ran, podobnie jak przy ropnych wycie-
kach, obok kropli z soku z żyworódki 
należy codziennie pić po 20 kropli wy-
ciągu z kasztanowca.

Na egzemę pomoże świeżo wy-
ciśnięty sok. Przecieramy nim chore 
miejsce kilka razy dziennie, dodatkowo 
smarujemy maścią z żyworódki.

W przypadku uporczywego łupieżu 
dobrze zrobi nacieranie co dwa dni skóry 
głowy sokiem lub nalewką z żyworodki.

Gdy męczą nas dolegliwości reuma-
tyczne kilka razy dziennie wcieramy sok 
lub nalewkę w bolące miejsce. Dodatko-
wo zaleca się pić 3 razy dziennie 20 kro-
pel soku lub zjadać liść (bez błony).

W przypadku bólu głowy skronie 
i czoło smarujemy rano i wieczorem 
sokiem lub w godzinach rannych na-
lewką. Kurację wzmocni picie dwa razy 
dziennie 20 kropel soku lub spożycie 
liści (bez błony). 

Zastosowanie wewnętrzne żyworódki
W przypadku kataru parę razy 

dziennie należy zakroplić do nosa po 

kilka kropel. W kilka minut po zakro-
pleniu następuje gwałtowne kichanie. 
W przypadku anginy kilka razy dzien-
nie, zaraz po posiłku, trzeba bardzo 
wolno żuć liść żyworódki. Efektem 
ubocznym jest uczucie drętwienia prze-
łyku, które przejdzie po kilku minutach. 
Żucie liści pomaga też przy chrypce 
oraz krwawieniu z dziąseł. 

A co z bólem zęba? Do czasu wi-
zyty u stomatologa – pomoże żucie 
liścia żyworódki lub użycie tamponiku 
nasączonego sokiem z liści.

Irena Wielowska
źródło: poradnikzdrowie.pl.

 I. Burkowska

Wartości odżywcze bulw topinam-
buru są godne polecenia, zwłaszcza 
chorym na cukrzycę, zawierają, bo-
wiem aż 18% inuliny przekształcającej 
się we fruktozę (cukier prosty) dobrze 
tolerowaną przez diabetyków. Walory 
lecznicze tej rośliny zostały wykorzy-
stane w produkcji leków. Topinambur 
można stosować w celu poprawienia 
przemiany materii i utrzymania wła-
ściwej mikroflory jelit, w profilaktyce 
cukrzycy, nowotworów, chorób serca 
i naczyń oraz przy niewydolności ne-
rek i arytmii serca. Ponadto wzmacnia 
układ odpornościowy i pomaga w sta-
nach przewlekłego zmęczenia.

Bulwy są bogatym źródłem potasu, 
żelaza, tiaminy. Nie zawierają tłuszczu 
ani cholesterolu. Nadają się do duszenia 
we własnym sosie, gotowania, do zup, 
sałatek i innych potraw. Przed jedze-
niem warto pomoczyć je dłużej w zim-
nej wodzie z dodatkiem soku z cytryny 
lub octu jabłkowego, by doprowadzić 
do hydrolizy oligosacharydów. Podczas 
gotowania należy uważać, żeby nie za-
mienić warzyw w papkę - gotujemy na 
małym ogniu ok. 10 min. Nie powinni-
śmy obawiać się wyzwań i próbować 

nowych smaków. Szczególnie, że topi-
nambur nie był obcy naszym pradzia-
dom i często gościł na ich stołach. Dziś 
powinni się do niego przekonać zwłasz-
cza diabetycy, gdyż dzięki tym bulwom 
mają szansę wyleczyć początkowe fazy 
cukrzycy typu II.

Topinambur (słonecznik bulwiasty) 
przybył do Europy w XVII wieku z Ame-
ryki Północnej. Najważniejszym składni-
kiem prozdrowotnym topinamburu jest 
inulina, której zawartość w bulwie wy-
nosi 14 - 19%. Jest błonnikiem z grupy 
fruktanów, częściowo hydrolizowanym 
w żołądku, następnie przechodzi do je-
lita grubego. Obecna w jelicie grubym 
mikroflora przeprowadza fermentację 
inuliny, w wyniku tego uwolnione zostają 
kwasy organiczne: octowy, propionowy, 
mlekowy i masłowy. Kwasy te obniżają 
pH jelita grubego, dzięki czemu zapo-
biegają rozwojowi chorobotwórczych 
bakterii i grzybów. Nie bez powodu 
inulina jest zaliczana do prebiotyków 
czyli substancji będących pożywką dla 
dobroczynnej mikroflory jelit. Inulina, 
jako błonnik rozpuszczalny, pobudza 
wypróżnianie woreczka żółciowego, za-
pobiega zastojom żółci, a więc powsta-

waniu kamicy żółciowej i przyczynia się 
do odciągania nadmiaru cholesterolu 
z żółcią. W środowisku jelitowym inulina 
przeciwdziała wchłanianiu zwrotnemu 
kwasów żółciowych do wątroby, chro-
niąc przed intoksykacją. Pobudzanie 
perystaltyki jelit i przyspieszony pasaż 
zawartości jelitowej to także wzmoc-
nienie usuwania toksyn. Dlatego wzbo-
gacenie diety w bulwy jest nieodzowne 
w leczeniu cukrzycy, zaburzeń metabo-
licznych, odchudzających i oczyszcza-
jących układ pokarmowy.

Inulina w środowisku jelitowym 
powoduje namnażanie korzystnej dla 
organizmu mikroflory oraz wpływa po-
średnio na zmniejszenie aktywności 
β-glukuronidazy, enzymu wytwarzane-
go m.in. przez chorobotwórcze bakte-
rie jelitowe. β-glukuronidaza wytwa-
rzana jest przez organizm oraz przez 
bakterie jelitowe. Jej rola polega na de-
toksykacji oraz utrzymaniu odpowied-
nich stężeń hormonów w organizmie, 
nawet pochodzących z zewnątrz (leki, 
hormony), nadmiar tych substancji or-
ganizm usuwa zwykle z moczem. Cza-
sem dochodzi do nadmiernej hydrolizy 
glukuronidów i zatrucia organizmu. Na-

TOPINAMBUR
wielka siła w małej bulwie
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ukowcy odkryli, że dieta bogata w biał-
ko i tłuszcze zwierzęce, przy tym brak 
substancji pochodzenia roślinnego 
przyczynia się do wzrostu aktywności 
tego enzymu i występowania nowo-
tworów. W jelitach β-glukuronidaza jest 
wytwarzana przez bakterie: Escheri-
chia coli, Peptostreptococcus, Bactero-
ides czy Clostridia. Zaburzenie propor-
cji między ilością Bifidobacterii a tymi 
bakteriami powoduje wzrost aktywno-
ści wytwarzanego przez nie enzymu 
i nadmiernej hydrolizy glukuronidów 
połączonych z toksynami, hormonami 
steroidowymi, lekami czy kanceroge-
nami wydzielanymi z żółcią.

Zapobieganie chorobom nowo-
tworowym powinno opierać się na die-
cie wykorzystującej substancje probio-
tyczne (bifidobacterie, lactobakcillus) 
oraz prebiotyczne, np. inulina zawarta 
w topinamburze.

Bogactwo inuliny w tej roślinie 
wykorzystują diabetycy oraz osoby 
z nadwagą. Powstawanie fruktozy na 
skutek hydrolizacji inuliny w jelitach 
daje energię o niskim indeksie glike-
micznym, korzystnym dla cukrzyków. 
Ponadto właściwości żelujące inuliny 
opóźniają wchłanianie węglowodanów 
prostych do krwioobiegu, co zapobiega 
wzrostowi poziomu glukozy poposił-
kowej i przedłuża okres uczucia syto-
ści (odchudzanie!). Biorąc pod uwagę 
rolę topinamburu w budowaniu dobro-
czynnej mikroflory jelit, można stwier-
dzić, że wspiera terapię odchudzającą. 
Bulwy te już od dawna wykorzystuje 
się w walce z otyłością, ze względu 
na obecność błonnika, który pęcznie-
je i sprawia uczucie sytości. Jednak 
otyłość to nie tylko problem nieposkro-
mionego apetytu. Również zaburze-
nia metaboliczne, tj. cukrzyca, wysoki 
poziom cholesterolu i trójglicerydów, 
stłuszczenie wątroby, nadciśnienie tęt-
nicze, które prowadzą do choroby nie-
dokrwiennej serca, miażdżycy naczyń 
krwionośnych, udaru mózgu i zawału 
serca. 

W przewodzie pokarmowym znaj-
duje się ponad 70% wszystkich komó-
rek układu odpornościowego, których 

charakterystyczną cechą jest produk-
cja przeciwciał klasy IgA. Przeciwciała 
te wydzielane są na powierzchnię ze-
wnętrzną błon śluzowych, stąd nazy-
wane są przeciwciałami wydalniczymi. 
Działanie IgA polega na neutralizacji 
bakterii, wirusów, toksyn i alergenów 
w przewodzie pokarmowym i zapobie-
ga ich przenikanie przez śluzówkę do 
organizmu. IgA działają natychmiasto-
wo i reagują z szeregiem antygenów. 
Stanowią pierwszą linię obrony organi-
zmu. Wniosek: spożycie topinamburu 
wzmacnia odporność. 

Topinambur można spożywać 
w wielu postaciach. Obecnie na ryn-
ku można spotkać świeże bulwy, soki, 
chipsy, topinambur liofilizowany i kiszo-
ny. Inulina odznacza się dużą odpor-
nością na obróbkę termiczną, można, 
więc bulwy gotować, piec i smażyć. 
Osoby, które nie stosowały diety bo-
gatej w błonnik, powinny ostrożnie 
wprowadzać topinambur do diety, gdyż 
inulina spożyta w ilości przekraczającej 
indywidualny próg tolerancji, może po-
wodować dyskomfort w postaci gazów 
jelitowych. W badaniach uznano, że 
5 g inuliny na dobę jest dobrze tolero-
wane. W topinamburze średnia zawar-
tość inuliny wynosi ok. 16 g na 100 g 
produktu. Jedna świeża bulwa (ok.60 
g) zawiera 9,6 g inuliny. Wynika z tego, 
że spożycie 1 bulwy topinamburu 
dziennie jest dawką terapeutyczną inu-
liny, poprawiającą wzrost bifidobacterii 

w jelitach oraz przyczyniającą się do 
regulacji zaburzeń układu metabolicz-
nego i krwionośnego: m.in. w cukrzycy 
i otyłości. Zapobiega skokom glukozy 
po posiłku, powoduje wzrost przyswa-
jalności mikroelementów i obniżenie 
złego cholesterolu LDL.

Oprócz świeżych bulw, w sprzeda-
ży jest topinambur w postaci przetwo-
rzonej. Chipsy topinamburu zawierają 
33,2 g inuliny na 100 g suchego produk-
tu, mają też więcej błonnika niż świeże 
warzywo, co jest ważne w zapobieganiu 
chorobom cywilizacyjnym. Można też 
użyć topinambur liofilizowany, w postaci 
kostek, do celów kulinarnych (grzanki 
do zup) lub bezpośredniego spoży-
cia. Oryginalną wersją spożycia inuliny 
w połączeniu z bakteriami kwasu mleko-
wego jest topinambur kiszony i sok z ki-
szonych bulw. Jako naturalny symbiotyk 
spełnia rolę połączenia prebiotyku (inu-
liny) z probitykiem (bakterie kwasu mle-
kowego), tym samym wspiera rozwój 
prawidłowej flory bakteryjnej jelit. To do-
skonała terapia odnawiania środowiska 
jelit w trakcie i po kuracjach oczyszcza-
jących oraz po antybiotykoterapii. 

Biorąc pod uwagę zalety topinam-
buru, należy spożywać go codziennie, 
jako prewencja chorób cywilizacyjnych.

Anna Janus
fot. Anna Janus

„Topinambur w przydomowym ogródku”.
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