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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.



3doradca / marzec - kwiecień 2018

Małopolski Informator Rolniczy

Spis treści

Rozmowa z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem ........... 4
Dbamy o czyste powietrze .................................................................................... 7
Doradcy pomogą wypełnić e-Wniosek ............................................................. 10
Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet ............................................... 11
Wojewódzka Konferencja dla Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ...... 12
XXII Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach ........................ 15

Zamarzanie i odmarzanie gleby ........................................................................ 18
Topinambur - cenne warzywo ........................................................................... 20
Wiosenne nawożenie rzepaku ........................................................................... 22
Nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego ......................................... 24
Przyzagrodowy chów gęsi ................................................................................ 25
Nowe spojrzenie na produkcję prosiąt w małych gospodarstwach  ............... 27
Koza karpacka ........................................................................................................ 28

Co nowego w technice ochrony roślin ? .......................................................... 29
Wyposażenie obór uwięziowych - porady praktyczne .................................... 33
Budowa studni głębinowej z wykorzystaniem środków PROW ...................... 34

Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020 ....... 36
Zasady i warunki wypłaty pomocy na operacje typu „Premie 

na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” ........................ 37
Emerytury rolnicze po 1 października 2017 roku ............................................. 39
Ubezpieczenia społeczne rolników w Polsce na tle innych krajów 

europejskich ................ 40
Grupy producentów rolnych w świetle najnowszych przepisów .................... 42

Len oleisty-uprawa ekologiczna ....................................................................... 44
Uprawa kapusty pekińskiej metodami ekologicznymi ..................................... 46
Watahy dzików sieją w kraju spustoszenie i strach ......................................... 47
Amarantus - zboże XXI wieku ........................................................................... 48

Przyszłość w zgodzie z przeszłością ................................................................ 49
XXI  Małopolska Giełda Agroturystyczna ......................................................... 51
Podhalańskie termy ........................................................................................... 52

Obrzędy Świąt Wielkanocnych ......................................................................... 52
Kultywowanie tradycji kulinarnej Świąt Wielkanocnych w gminie Drwinia .... 54
Marian Kiełbasa - twórca ludowy .................................................................... 55
Kiełbasa piaszczańska, kolejnym produktem Małopolski 

z unijnym certyfikatem .............................. 56

Dlaczego warto uprawiać zioła? ....................................................................... 57
Ozdobne trawy w ogrodzie ................................................................................ 58
Obrzeżek Gołębi - groźny pasożyt .................................................................... 59

Redakcja Małopolskiego Informatora Rol-
niczego “Doradca” przyjmuje do publikacji 
ogłoszenia, reklamy, informacje handlowe, 
artykuły sponsorowane, wkładki reklamowe  
i informacje o tematyce zgodnej z profilem 
pisma.

WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM

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

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

• artykuł sponsorowany    665,00 zł +  VAT
• zamieszczenie gotowej wkładki reklamowej  
 600,00 zł +  VAT 

• ogłoszenia dla rolników indywidualnych 
                                                BEZPŁATNIE

 RABAT:
umowa całoroczna - od trzeciej emisji rekla-
my stawka ulega obniżeniu o 20% od ceny 
podstawowej.

Przy zleceniach obszernych materiałów, ogło-
szeń wielostronicowych - możliwość nego-
cjowania cen!

 ⇒ redakcja nie ponosi odpowiedzilaności  
za treść reklam i ogłoszeń.

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

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

Zapraszamy do współpracy!
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z s. w Karniowicach,  
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

- Kolejny rok za nami. Jak Pan minister go ocenia?

- Kalendarzowo zgadza się. Minął rok. Jednak w rolnictwie 
cykl pracy liczymy od żniw do żniw. To pod każdym wzglę-
dem specyficzna gałąź gospodarki. W rolnictwie planuje 
się długoterminowo. Do wyborów szliśmy bardzo dobrze 
przygotowani. Mieliśmy kompletny program. Po objęciu 
urzędu przeprowadziliśmy szerokie konsultacje społecz-
ne, które pozwoliły uaktualnić nasz program i powstał Pro-
gram działań MRiRW na lata 2015-2019. Konsekwentnie, 
drugi rok jest on realizowany. Po kolei spełniamy nasze 
obietnice. Zahamowaliśmy spekulacyjny obrót ziemią rol-
ną eliminując tzw. słupy. Systematycznie otwieramy kolej-
ne rynki zbytu dla naszych produktów rolno-spożywczych. 
Wstępne dane wskazują, że w 2017 roku wartość eksportu 
tych produktów przekroczyła 25 mld euro. Co istotne, cały 
czas mamy dodatnie saldo wymiany. To bardzo ważne, 
gdyż ogromny potencjał naszego rolnictwa sprawia, że 
produkujemy znacznie więcej niż wynosi nasze wewnętrz-
ne spożycie. 

Powołałem Radę Dialogu Społecznego w Rolnictwie. 
To właściwe miejsce do dyskusji i rozmów o niezbędnych 
zmianach, które należy wprowadzić, do dyskusji o propono-
wanych rozwiązaniach. 

Podjęliśmy też działania na rzecz wzmocnienia pozycji 
rolnika w łańcuchu żywnościowym. W 2017 r. roku weszły 
w życie w ustawy:

 — o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu prze-
wagi kontraktowej w obrocie produktami rolno-spożyw-
czymi,

 — o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzeda-
ży żywności przez rolników (tzw. rolniczy handel deta-
liczny),

ROZMOWA 
Z MINISTREM ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI 

KRZYSZTOFEM JURGIELEM
 — o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-

-spożywczych („Produkt Polski”) – dobrowolne znako-
wanie oznaczeniem „Produkt Polski”,

 — o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rol-
no-spożywczych – działania promocyjne finansowane 
ze środków funduszy będą dotyczyły produktów wytwo-
rzonych w Polsce,

 — kontynuacja procedowania projektu ustawy o spółdziel-
niach rolników. 
Zgodnie z założeniami porządkujemy kwestie zwią-

zane z administracją rolną. W ubiegłym roku, na bazie 
dotychczasowych dwóch agencji: Agencji Rynku Rolne-
go i Agencji Nieruchomości Rolnych, powstał Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a jedyną agencją płatni-
czą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Zmian jest dużo. Sejm uchwalił 34 ustawy należą-
ce do zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (w tym 9 projektów poselskich), spośród których  
4 ustawy implementują prawo Unii Europejskiej. Rada 
Ministrów przyjęła kolejne 3 projekty ustaw, nad którymi 
toczą się obecnie prace w Sejmie oraz 46 rozporządzeń. 
Aktualnie pracujemy nad 11 projektami ustaw. Wszystkie 
nasze działania podporządkowane są głównemu celowi 
jakim jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, 
a tym samym zmniejszenie dystansu pomiędzy nimi  
a miastami.

Zwiększamy role i zadania ośrodków doradztwa rolni-
czego, które mają być bliżej rolników i skuteczniej im poma-
gać w najefektowniejszym wykorzystaniu możliwości roz-
wojowych. Dotyczy to także realizacji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przygotowany zo-
stał pakiet zmian ukierunkowany na działania ograniczające 
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bariery wdrożeniowe – modyfikacje i uproszczenia. W ciągu 
ostatnich 12 miesięcy przeprowadzono nabory wniosków 
na 19 instrumentów.

Budżet tego programu wynosi 13,6 mld euro (8,7 mld 
euro z budżetu UE i 4,9 mld euro z budżetu krajowego). Do 
chwili obecnej zostało złożonych blisko 2,63 mln wniosków 
na kwotę 26,23 mld zł. 31,34% budżetu PROW 2014-2020 
stanowią podpisane umowy/wydane decyzje (na kwotę 
18,41 mld zł). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wypłaciła 7,84 mld zł, co stanowi 13,4% środków  
z całej puli przeznaczonej na realizację PROW 2014–2020.

- Sumy robią wrażenie, ale przecież te pieniądze rolnicy 
inwestują. Co ich czeka w tym roku?

- Rzeczywiście kwoty będące do dyspozycji rolników robią 
wrażenie. Często jednak zapomina się, że te środki inwe-
stowane w gospodarstwo przyczyniają się również do utrzy-
mywania miejsc pracy w firmach, które produkują wszystko 
to co jest niezbędne w gospodarstwie rolnym – maszyny, 
urządzenia, środki ochrony roślin, pasze itd.

Największą zmianą dla rolników będzie od nowego roku 
to, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz 
płatności obszarowych PROW składać będzie można tylko 
w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji e-wnio-
sek).

Obowiązek taki wynika z rozporządzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) nr 809/2014 z 17 lipca 2014 r., zgodnie  
z którym od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płat-
ności muszą być składane na elektronicznym formularzu 
geoprzestrzennego wniosku.

Nadal możliwe będzie złożenie wniosku w formie pa-
pierowej, jednak rozwiązanie to będzie dostępne tylko dla 
tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji 
elektronicznej.

W 2018 r. przewiduje się także wprowadzenie dodatko-
wego, uproszczonego trybu ubiegania się o przyznanie płat-
ności, dostępnego dla rolników, których sytuacja nie zmieni-
ła się względem roku 2017. W takim przypadku wystarczy, 
w terminie od dnia 15 lutego do dnia 14 marca 2018 r., 
złożyć oświadczenie o braku zmian względem zeszłorocz-
nego wniosku.

- Jakie jeszcze działania zostały zaplanowane na ten 
rok?

- W 2018 r. będziemy realizowali 21 projektów strategicz-
nych SOR (w tym 16 prowadzonych samodzielnie, a 5 we 
współpracy z innymi członkami Rady Ministrów). Szcze-
gólne znaczenie ma tu Pakt dla obszarów wiejskich na 
lata 2017-2020 (2030). Zapewni on odpowiednie ukie-
runkowanie wsparcia na rzecz obszarów wiejskich wie-
lu podmiotów (administracji rządowej i samorządowej, 
lokalnych społeczności, organizacji społecznych i zawo-

dowych). Realizowany będzie na poziomie lokalnym, re-
gionalnym i krajowym przy wykorzystaniu środków krajo-
wych i UE. Równie istotnym elementem SOR i Paktu jest 
pakiet działań skierowanych dla obszarów zagrożonych 
trwałą marginalizacją m.in. małych miast, wsi i osiedli 
popegeerowskich, obszarów usytuowanych z dala od du-
żych ośrodków miejskich lub na styku granic województw, 
które cechuje szereg negatywnych zjawisk o charakterze 
społeczno-gospodarczym, niekorzystnie wpływających 
na ich rozwój. Założenia Paktu zostały przekazane pod 
obrady KERM we wrześniu 2017 r. i zakładam, że na po-
czątku 2018 roku zostanie on przyjęty w drodze uchwały 
Rady Ministrów.

Ponadto zwracam uwagę, że priorytetem na nadcho-
dzący rok są także innowacje. Będzie kontynuacja zadań 
w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obsza-
rach wiejskich przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolni-
czego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
oraz resort. Będą prowadzone prace nad rozwiązaniami 
systemowymi na rzecz zwiększenia efektywności współ-
pracy pomiędzy nauką a praktyką w ramach projektu „Efek-
tywny system doradztwa rolniczego”, przy założeniu uzy-
skania dofinansowania w ramach programu Gospostrateg. 
Będziemy także prowadzić szkolenia rolników i doradców  
w ramach PROW. 

Podejmowane działania podporządkowane są naszym 
głównym celom: opłacalności produkcji rolnej, poprawie 
jakości życia i pozarolniczym miejscom pracy na obsza-
rach wiejskich, usprawnieniu administracji obsługującej 
rolnictwo oraz rozwojowi rynków rolnych. Ich realizacja 
przywraca wieś i tereny wiejskie do głównego nurtu roz-
woju kraju zmniejszając jednocześnie dystans dzielący 
wieś od miasta. 

- Ostatnio wiele mówiło się o propozycjach Komisji Eu-
ropejskiej w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 
2020. Jaka jest Pana opinia na temat tych propozycji?

- WPR powinna pozostać ważną polityką Unii, biorąc pod 
uwagę zarówno nowe potrzeby, wyzwania i zobowiązania 
międzynarodowe, ale także to, że cele WPR określone  
w Traktacie pozostają wciąż aktualne, a ich wypełnienie 
jest ważnym jej zadaniem. Przyszła WPR, funkcjonująca  
w warunkach coraz bardziej otwartego rynku UE i realizu-
jąca nowe funkcje publiczne wymaga silnego finansowania 
z budżetu UE – osiągnięcie wielu ambitnych celów wska-
zanych w komunikacie w pełni zależy od rozstrzygnięć bu-
dżetowych.

Uważam, że odpowiedni budżet WPR i wyrównanie 
płatności bezpośrednich są niezbędne dla zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku produktów 
rolnych w UE. Rolnicy unijni wypełniają te same wymaga-
nia w zakresie dostarczania dóbr publicznych. Zakładane 
wzmocnienie wymiaru środowiskowego i klimatycznego 
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WPR wymaga w pierwszej kolejności definitywnego odej-
ścia od różnic w poziomie wsparcia odzwierciedlających 
intensywność produkcji sprzed kilkunastu już lat. Wyrów-
nanie płatności bezpośrednich nie może być odraczane 
w czasie. Polska nie popiera pomysłu współfinansowania 
płatności bezpośrednich. Taki krok byłby zagrożeniem 
dla funkcjonowania jednolitego rynku, zasad równej kon-
kurencji i wspólnotowości tej polityki w przyszłości. Za 
wyrównaniem płatności bezpośrednich opowiedziały się 
też inne państwa (Litwa, Słowacja, Łotwa).

Niepokojące jest też w Komunikacie pominięcie utrzy-
mania instrumentów siatki bezpieczeństwa dla rynków 
rolnych. Zarówno płatności bezpośrednie, jak i instru-
menty wspólnej organizacji rynków rolnych powinny mieć 
nadal podstawowe znaczenie dla stabilizacji dochodów 
europejskich rolników. Wzmocnienie zarządzania ryzy-

kiem jest potrzebne, jednakże powinno być uzupełnie-
niem stosowanych do tej pory podstawowych instrumen-
tów stabilizujących rynki rolne.

Najwięcej pytań i wątpliwości wzbudza, proponowany 
przez KE, nowy model WPR, polegający m.in. na prze-
kazaniu znacznie większej odpowiedzialności państwom 
członkowskim za wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej. Na 
grudniowej unijnej radzie ministrów ds. rolnictwa delega-
cje w większości podkreślały także konieczność wzmoc-
nienia ambicji środowiskowych WPR, innowacji i trans-
feru wiedzy, ułatwienia wymiany pokoleniowej, wsparcia 
dla małych i średnich gospodarstw oraz uproszczenia 
zasad dotyczących polityki rolnej.

Pełna ocena będzie możliwa po przedstawieniu, 
prawdopodobnie w maju tego roku, wieloletnich ram fi-
nansowych.                                                                    �

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

tel. (12) 618-94-00, 618 94 10, fax: (12) 633-60-76 
www.krus.gov.pl,    e-mail: krakow@krus.gov.pl

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie zaprasza uczniów szkół pod-
stawowych z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla 
Dzieci pod hasłem:

 
„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej
II grupa – klasy IV-VII szkoły podstawowej
 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, na temat  
zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom - upadkom osób.  

Prace z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie,  

ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków w terminie do 06.04.2018 r.

 Informacje o konkursie oraz regulamin dostępny jest na stronie internetowej KRUS:
www.krus.gov.pl 

 
         Serdecznie zapraszamy!
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Dbamy o czyste powietrze

Z okazji Świąt Wielkanocnych, 

składam najserdeczniejsze  

życzenia: dużo zdrowia, radości, 

odpoczynku przy rodzinnym stole, 

mnóstwa wiosennego optymizmu 

oraz pomyślności w życiu 

prywatnym i zawodowym.

Marek Kwiatkowski
Dyrektor  

MODR z s. w Karniowicach

W dniu 18.01.2018 r. już po raz 15 – ty 
w naszym Ośrodku w Karniowicach 
zorganizowaliśmy konferencję na 
temat smogu i nowoczesnych roz-
wiązań OZE na terenach wiejskich. 

Celem konferencji było zapo-
znanie jej uczestników ze źródłami 
zanieczyszczenia powietrza, uświa-
domienie mieszkańców wsi o szkodli-
wości zawartych w smogu trujących 
gazów i pyłów, a także przedstawienie 
sposobów zmniejszenia zanieczysz-
czenia powietrza (tzw. niskiej emisji)  
z wykorzystaniem czystych technolo-
gii wytwarzania energii cieplnej i elek-
trycznej.

konferencja w Karniowicach nt. Wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) 
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Na konferencję przybyło 220 osób, 
wśród nich około 50 przedstawicieli 
samorządów powiatów, gmin i insty-
tucji związanych z rolnictwem. Kon-
ferencję otworzył Dyrektor MODR 
- Marek Kwiatkowski. Wskazał na 
duże zainteresowanie uczestników 
konferencji tą tematyką. Przypo-
mniał, że Polska jest zobowiązana do 
zwiększenia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii brutto, 
w wysokości 15% do roku 2020. Obec-
nie wskaźnik ten wynosi powyżej 13%. 
Zważając na dużą dynamikę rozwoju 
tej branży jest nadzieja, że zobowiąza-
nie to zostanie wypełnione.

Pierwszy temat „Problematyka 
antysmogowa i popularyzacja eko-
logicznych źródeł ciepła” przed-
stawiła dr inż. Anna Sowiżdżał  
z Akademii Górniczo Hutniczej  
w Krakowie. Szczegółowo omówiła 
źródła niskiej emisji, przyczyny wystę-
powania oraz jej negatywny wpływ na 
jakość powietrza i zdrowie ludzi. Smog 
nie jest domeną wielkich miast, wska-
zują na to wyniki badań monitoringu 
w poszczególnych gminach. Zdrowie 
mieszkańców całej Małopolski jest 
zagrożone. Niestety dopuszczalne 
normy stężenia zanieczyszczeń w po-
wietrzu w Polsce zostały zawyżone 
2-4 krotnie, np. poziom alarmowy pyłu 
PM10 w Czechach wynosi 100 mikro-
gramów w 1m3 powietrza, natomiast  
w Polsce aż 300. Stan zanieczyszcze-
nia powietrza w poszczególnych mia-
stach i gminach możemy śledzić na 
stronie www.monitoring.krakow.pios.
gov.pl. W trakcie wykładu przedstawio-
no również sposoby walki ze smogiem, 
systemy informowania społeczeństwa 
i pokazano przykłady dobrych praktyk 
w wybranych gminach.

Drugi wykład „Nowoczesne 
technologie ogrzewania z wykorzy-
staniem pomp ciepła oraz kotłów  
V klasy emisji przedstawili: Jaro-
sław Kotyza oraz Grzegorz Pełka 
z Instytutu Zrównoważonej Energii 
AGH z s. w Miękini k. Krzeszowic. 
Pompy ciepła to całkowicie beze-
misyjne i najbardziej stabilne źródła 

ciepła. Mogą one odbierać ciepło  
z otaczającego powietrza, z gruntu na 
różnych głębokościach, oraz z wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
Każda pompa ciepła powinna osiągać 
współczynnik sprawności powyżej  
4, to znaczy, że na wyprodukowanie 
4 kWh (kilowatogodzin) w postaci 
ciepła, powinna zużyć nie więcej niż  
1 kWh energii elektrycznej potrzebnej 
do napędu jej urządzeń. Do produkcji 
ciepła najbardziej polecane są piece 
o najniższej emisyjności, czyli 5 kla-
sy (polska norma PN-EN 303-5:2012)  
i zgodne z europejską normą Ecode-
sign /ekoprojekt/ wg rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1185(1186). Zaka-
zane już jest spalanie mułów i flotów 
węglowych oraz drewna o wilgotności 
ponad 20% wody. Podczas konferen-
cji wykładowcy omawiali szczegó-
ły budowy i działanie pomp ciepła,  
a przed budynkiem biurowca w mobil-
nym laboratorium pokazywano różne 
kotły na paliwa stałe.

Następny wykład „Słoneczne 
instalacje fotowoltaiczne w dzia-
łaniach prosumenckich” przed-
stawił Bogdan Szymański, prezes 
Stowarzyszenia Branży Fotowol-
taicznej – Polska PV. Rynek ogniw 
(paneli) fotowoltaicznych (PV), to 
najszybciej w Polsce rozwijająca się 
branża OZE. Otrzymała ona dobre 
wsparcie ustawowe dla jej powszech-

nego zastosowania. Chodzi głównie  
o mikroinstalacje fotowoltaiczne  
o mocy do 40 kW, które są preferencyj-
nie traktowane w ustawie o OZE wraz 
z definicją tzw. prosumenta. Prosu-
mentem jest osoba zużywająca ener-
gię elektryczną z sieci i jednocześnie 
wytwarzająca ją w swojej domowej 
mikroinstalacji, wyłącznie na potrzeby 
własne nie związane z działalnością 
gospodarczą. Aby nic nie dopłacać, 
należy w ciągu 1 roku do sieci do-
starczyć około 25% więcej prądu niż 
jego zużyliśmy. Jest to zapłata jakby  
„w naturze” za przechowywanie na-
szego prądu w sieci. W trakcie wykła-
du omówiono szczegóły techniczne 
mikroinstalacji PV. Koszt inwestycyjny 
zainstalowania 1 kWp („kWpik”-stan-
dardowe warunki) mocy instalacji wy-
nosi obecnie ok. 5000 złotych, roczna 
produkcja prądu wyniesie ok. 1000 
kWh o wartości ok. 500 zł, tak więc 
czas zwrotu zainwestowanego kapita-
łu wynosi ok. 10 lat (bez korzystania 
z dotacji).

Następnie „Zagadnienia fi-
nansowania inwestycji w OZE”, 
przedstawili: Janusz Sułowski  
i Anna Synowiec z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 
w Krakowie. Omówiono wybrane 
formy dotacji i umarzania pożyczek 
udzielanych na różne inwestycje OZE 
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i remonty. Dla osób fizycznych jest po-
moc w postaci 50% dotacji do spłaty 
kapitału kredytów bankowych. Na wy-
mianę węglowych kotłów grzewczych, 
na kotły gazowe, olejowe, czy też na 
pompy ciepła, rekuperatory (odzysk 
ciepła z wentylacji), lub na podłą-
czenia domu do geotermii. Także na 
ogniwa PV i kolektory słoneczne do 
10 kW, oraz pompy ciepła do 40 kW. 
Również do ogniw PV i kolektorów 
słonecznych WFOŚiGW udziela też 
pożyczek z umorzeniem. Wysoko-
ści umorzeń: 40% na kotły, 15% na 
panele i kolektory. Funkcjonuje też 
program „PONE” dla Gmin, które wy-
mieniają kotły grzewcze z inst. c..o.  
i c.w.u. w budynkach mieszkalnych rów-
nież u osób fizycznych. W połączeniu  
z funduszem gminnym mieszkańcy 
płacą tylko ok. 15% kosztów. Są też po-
życzki JAWOR dla osób fizycznych na 
termomodernizację budynków miesz-
kalnych (wszelkie docieplenia ścian  
i stropów z wymianą okien i drzwi ze-
wnętrznych) w wysokości minimum 20 
tys. złotych (przy współfinansowaniu 
10 tys. zł), umorzenie pożyczki wynosi 
20% po zakończeniu zadania. 

Zagadnienia dotyczące: „Wspar-
cia OZE z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego”(MRPO) przedstawił Da-
wid Przepiórka z Urzędu Marszał-
kowskiego. 

Przykłady najbardziej korzystnej 
pomocy finansowej dla mieszkańców 
wsi:

 ⇒ Na działanie 4.4.1. Dla Gmin,  
w celu budowy urządzeń OZE na 
budynkach osób fizycznych. Dota-
cja wynosi do 60%, nabór ponowny 
od 2019 roku. Budynki muszą być 
wcześniej ocieplone, z wykonaną 
oceną energetyczną budynku. Do-
tacja kwotowo może wynieść do  
8 tys. na kocioł i do 6 tys. na insta-
lację. 

 ⇒ Na działanie 4.4.3. Dla Gmin, na 
obniżenie niskiej emisji z paliw  
w domach osób fizycznych, czyli 
na wymianę kotłów na paliwa stałe, 
do 350 zł/kW (max. do 8 tys. zł).

 ⇒ Na działanie 4.2. Na OZE, moder-
nizację budynków, budownictwo 
energooszczędne i pasywne, pro-
gram dla firm, od maja 2018 roku. 
Przy ogniwach PV możliwa jest od-
sprzedaż prądu do sieci.

W drugiej części konferen-
cji prezentowały się samorządy 
miast i gmin. W imieniu gminy Za-
bierzów wystąpiła Anetta Kuchar-
ska – pełnomocnik wójta ds. jako-
ści powietrza. Sukcesem okazał się 
program PONE w 2016 – 2017 roku. 
Zlikwidowano ponad 300 starych ko-
tłów, zamontowano 192 kotły gazo-
we, 80 kotłów węglowych (5 klasa/
ekoprojekt), 11 kotłów na biomasę 
(5 klasa/ekoprojekt). Łączne wydat-
ki wyniosły prawie 3 miliony złotych.  
W każdej miejscowości są zamonto-
wane czujniki czystości powietrza, do 
szkół zakupiono oczyszczacze po-
wietrza, na 290 obiektach gminnych 
i domach mieszkalnych funkcjonują 
kolektory słoneczne, a na 536 bu-
dynkach założono panele słoneczne. 
W zakresie edukacji dzieci i uświa-
damiania dorosłych gmina współpra-
cuje ze Stowarzyszeniem Metropolia 
Krakowska.

Przedstawiciel gminy Słomniki, 
zastępca burmistrza Michał Chwa-
stek przedstawił stan obecny  
i plany samorządu odnośnie dzia-
łań antysmogowych i inwestycji 
w OZE. Planują utworzenie gminy 
samowystarczalnej energetycznie 
przez pełne wykorzystanie potencja-
łu OZE, przy zachowaniu walorów 
środowiskowych i piękna krajobra-
zu. Gmina uczestniczy w programie 
LIFE, z którego finansowany jest 
ekodoradca prowadzący indywidual-
ne porady, z badaniem izolacyjności 
budynków za pomocą kamery termo-
wizyjnej i edukację mieszkańców. Po-
czyniono 2 kolejne duże inwestycje  
w budynkach szkolnych. Nowator-
skie rozwiązania polegały na zasto-
sowaniu pomp ciepła z wymiennika-
mi i rekuperacją (odzyskiem ciepła) 
ciepła wylotowego oraz kolektory 

słoneczne odtwarzające w lecie (dla 
pomp ciepła) dolne źródło ciepła.  
W gminie powołano Strefę Aktywno-
ści Gospodarczej o powierzchni 70 
ha. Niebawem powstanie Słomnicki 
Klaster Energii z udziałem dużych 
komercyjnych firm. W planie jest 
duża farma fotowoltaiczna o mocy  
2 MW oraz biogazownia o mocy  
1 MW. Z programu MRPO działanie 
4.1.1. gmina planuje inwestycje OZE 
na sumę 3 milionów złotych. 

Na zakończenie wystąpił Pa-
weł Chałupczak, prezes Stowarzy-
szenia „Metropolia Krakowska”. 
Jest to platforma współpracy 15 
gmin wokół Krakowa, łącznie z gmi-
ną Kraków. Łączą ich wspólne cele 
i wspólne działania w strategii Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych (ZIT) w Krakowskim Obszarze 
Funkcjonalnym, w którym zamiesz-
kuje ponad milion mieszkańców. Na 
realizację działań koordynowanych 
przez Stowarzyszenie przeznaczo-
no 465 mln euro. Z tych pieniędzy 
realizuje się na przykład: wydatki na 
autobusy niskoemisyjne, oszczędza-
nie energii przez modernizację bu-
dynków (efektywność energetyczna) 
użyteczności publicznej, spółdzielni  
i wspólnot mieszkaniowych, w tym na 
zastosowanie w nich urządzeń OZE, 
na budowę sieci linii tramwajowych  
i ich infrastrukturę, a także na walkę 
z niską emisją w Krakowie i aglome-
racji (wymiana pieców węglowych). 
Dzięki Stowarzyszeniu w większości 
gmin zamontowano czujniki smogo-
we „AIRLY”, prowadzone są akcje in-
formacyjne (prasa, radio, TV), warsz-
taty, pokazy urządzeń OZE.

Konferencji towarzyszyły sto-
iska i wystawa urządzeń firm: De-
fro, Elve, Fundacja Ekologicznych 
Rozwiązań, Levada, Nest Bank, 
PVGE, Sas, Spirvent, oraz Strefa EN.

Serdecznie dziękujemy Państwu, 
którzy licznie przybyli na naszą Kon-
ferencję, a także osobom, które przy-
czyniły się do jej zorganizowania.

Jan Knapik
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Panie Dyrektorze, zgodnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami, od 2018 roku istotnym zmianom ulegają zasady 
ubiegania się o dopłaty obszarowe. Wszystkie wnioski  
o przyznanie płatności bezpośrednich muszą być składane 
przez internet, w formie elektronicznej. Czy rolnicy mogą 
liczyć na pomoc doradców w przygotowaniu e-wniosku? 

Od tego roku obowiązują nowe procedury, zgodnie  
z którymi wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich będą 
mogły być składane tylko przez internet, za pomocą przygo-
towanej przez ARiMR nowej aplikacji eWniosekPlus. Obowią-
zek ten wynika wprost z przepisów unijnych i dotyczy rolników 
we wszystkich państwach członkowskich. Wnioski w formie 
papierowej można będzie składać tylko w uzasadnionych  
i szczególnych przypadkach. 

Pomagamy rolnikom w wypełnianiu wniosków od wielu lat, 
więc szczególnie teraz, kiedy pojawiły się nowe wymagania 
w procedurach ubiegania się o dotacje, nie możemy pozo-
stawić ich bez pomocy. Jesteśmy największym i najbardziej 
profesjonalnym podmiotem świadczącym tego typu usługi  
i z pewnością zaangażujemy w tą trudną kampanię cały swój 
potencjał. Będziemy rolników informować, szkolić oraz udzie-
lać im wszelkiej pomocy doradczej. W ubiegłym roku wypeł-
niliśmy ponad 35 tys. wniosków o płatności bezpośrednie, co 
pokazuje, że nasi pracownicy cieszą się zaufaniem rolników. 
Dysponują ponadto dużym doświadczeniem, fachową wiedzą 
i podlegają częstym, specjalistycznym szkoleniom, dzięki cze-
mu świadczą usługi na najwyższym poziomie.

W ostatnim okresie wszyscy doradcy Ośrodka przeszli 
cykl szkoleń praktycznych, które umożliwiły im właściwe przy-
gotowanie się do pracy z aplikacją eWniosekPlus. Dlatego 
chcę zapewnić rolników, którzy zwrócą się do nas o pomoc 
w przygotowaniu i złożeniu wniosku przez internet, że otrzy-
mają w tym zakresie pełną, profesjonalną pomoc. Oferujemy 
także możliwość uzyskania porady w kwestii wyboru rodza-
jów dopłat. Jest to istotne, ponieważ umożliwia dokładniejsze,  
a dzięki temu skuteczniejsze przygotowanie wniosków, co  
z kolei skutkuje większymi dopłatami dla wnioskodawcy.

Czy w związku z wprowadzeniem e-Wniosków zmienią się 
zasady na jakich Ośrodek będzie świadczył usługi w tym 
zakresie? 

Utrzymujemy dokładnie te same zasady, które obo-
wiązywały rok temu. Nasze usługi w zakresie wypełniania 

wniosków o płatności bezpośrednie mają charakter od-
płatny. Działamy w oparciu o cennik dostępny w siedzibie 
MODR oraz na stronie internetowej Ośrodka. Tak więc, słu-
żymy rolnikom na podobnych zasadach, jak inne podmioty 
komercyjne, jednakże - co chciałbym podkreślić - celem 
odpłatności za te usługi jest wyłącznie zapewnienie zwrotu 
kosztów poniesionych w związku z ich świadczeniem. Do-
dam, że ceny za pomoc przy wypełnieniu wniosku pozo-
stają na dotychczasowym poziomie i są relatywnie niskie 
w porównaniu z cenami oferowanymi przez inne firmy. Nie 
są to duże kwoty, natomiast z naszej strony gwarantują rze-
telność, jakość świadczonego doradztwa oraz procedury, 
które wykluczają możliwość poniesienia finansowych strat 
przez klientów.

Gdzie i w jaki sposób rolnicy mogą skorzystać z pomocy 
doradców?

Pracownicy Ośrodka czekają na rolników we wszystkich 
biurach powiatowych MODR, ARiMR oraz urzędach gmin na 
terenie całej Małopolski. Na spotkanie z doradcą można się 
również umówić telefonicznie lub drogą elektroniczną. Szcze-
gółowe harmonogramy pracy Powiatowych Zespołów Doradz-
twa Rolniczego można znaleźć na naszej nowej stronie inter-
netowej www.modr.pl. Są tam podane wszystkie niezbędne 
informacje, mogące ułatwić szybki kontakt z doradcą pracu-
jącym na danym terenie. 

E-wnioski do wypełniania przyjmujemy od 15 marca. Jak 
co roku zachęcamy rolników, by nie czekali z wypełnieniem 
wniosku do ostatniej chwili, jeśli chcą uniknąć stresu i wy-
czekiwania godzinami w długich kolejkach. Im wcześniej 
rolnicy przyjdą, tym szybciej i precyzyjniej będą obsłużeni. 
Zwłaszcza, że w tym roku rozpoczęliśmy proces wdrażania 
e-Wniosków, co może wydłużyć czas oczekiwania na usługę. 
Aktualnie ARiMR wraz z innymi instytucjami obsługi rolnic-
twa prowadzi szeroką kampanię informacyjną poprzez spoty 
telewizyjne i radiowe, artykuły w prasie oraz na portalach  
o tematyce rolniczej, dzięki której rolnicy są informowani  
o zasadach składania wniosku on-line. Apelujemy więc do 
zainteresowanych, by zapoznali się z wszystkimi informacja-
mi na ten temat i przygotowali do spotkania z doradcą po-
trzebne informacje. 

Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Serwaczak

Rozmowa z Markiem Kwiatkowskim, 
Dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
z s. w Karniowicach

Doradcy pomogą 

wypełnić e-Wniosek
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ARiMR, tak jak dotychczas, będzie 
przesyłać rolnikom wstępnie wypełniony 
wniosek tzw. wniosek spersonalizowany 
wraz z załącznikami w wersji papierowej 
(do 2020 r.). Należy jednak traktować go 
jedynie informacyjnie. 

Złożenie wniosku w formie papie-
rowej jest możliwe jedynie dla tych rol-
ników, którzy nie są w stanie złożyć 
dokumentu w wersji elektronicznej i jed-
nocześnie nie mogą skorzystać z pomo-
cy technicznej zapewnionej przez biura 
powiatowe ARiMR.

Aplikacja eWniosekPlus
Złożenie wniosków przez internet od-

bywa się za pomocą aplikacji eWniosek-
Plus. Wypełnianie wniosku rozpoczyna 
się od wyrysowania upraw na działkach 
referencyjnych spersonalizowanych  na  
podstawie wniosku o przyznanie płat-
ności na rok 2017 lub na dodanych no-
wych działkach referencyjnych (ewiden-
cyjnych). Po wyrysowaniu uprawy rolnik 
zaznacza płatność, o którą ubiega się do 
danej uprawy. Może dodać niezbędne 
załączniki, a pozostałe dane we wnio-
sku wypełniane są automatycznie przez 
aplikację. Aplikacja porównuje dane 
deklarowane przez rolnika z danymi 
referencyjnymi, m.in. w zakresie mak-
symalnego kwalifikowanego obszaru 
(MKO), jak również przeprowadza kon-
trolę krzyżową między danymi deklaro-
wanymi przez innych rolników oraz inne 
sprawdzenia w zakresie kompletności 
wniosków. 

Aplikacja również na bieżąco wylicza 
powierzchnie gruntów ornych, procent 

uprawy głównej oraz dwóch upraw głów-
nych. W zakresie sprawdzenia wymogów 
zazielenienia dostępny jest komplek-
sowy przegląd zawierający informacje 
na temat zwolnienia z wymogu dywer-
syfikacji upraw, zwolnienia z wymogu 
utrzymania obszarów proekologicznych 
(EFA), spełnienia wymogu dywersyfika-
cji upraw, spełnienia wymogu utrzyma-
nia EFA, powierzchni, nazwy i procentu 
upraw głównych, danych dotyczących 
elementów EFA oraz trwałych użytków 
zielonych wrażliwych pod względem śro-
dowiskowym. 

Program ma tę zaletę, że nie tylko 
wychwyci pomyłki, ale również na bie-
żąco informuje o popełnionych błędach 
czy brakach. Prawidłowo wypełniony  
e-Wniosek zaoszczędzi rolnikowi czasu 
na składanie dodatkowych wyjaśnień, 
dokonywanie korekt, co w konsekwencji 
przyspieszy obsługę wniosku oraz da 
szansę na wcześniejszą wypłatę dopłat. 

Jak zalogować się do aplikacji?
Rolnicy, którzy posiadają już konto 

w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować 
się na istniejące konto. W przypadku, 
gdy rolnik nie posiada konta w aplika-
cji e-Wniosek, powinien je utworzyć na 
stronie www.arimr.gov.pl w zakładce 
eWniosekPlus. Do założenia konta wy-
starczy podać trzy dane weryfikacyjne: 
 • numer identyfikacyjny producenta 

(numer EP), 
 • 8 ostatnich cyfr numeru rachun-

ku bankowego (numer rachunku 
bankowego zgodny z numerem  
w ewidencji producentów), 

 • kwotę z ostatniego przelewu otrzy-
manego z ARiMR, zrealizowanego 
w roku kalendarzowym poprzedzają-
cym rok złożenia wniosku – tj. w roku 
2017 (w przypadku braku płatności  
w 2017 r. należy wprowadzić wartość 0). 
Zalecane jest również wskazanie ad-

resu e-mail - pole nieobowiązkowe (na 
ten adres będą przesyłane powiadomie-
nia). 

Po poprawnej weryfikacji system au-
tomatycznie założy konto oraz pozwoli 
na wprowadzenie indywidualnego hasła 
celem zapewnienia możliwości ponow-
nego logowania do systemu. ARiMR za-
leca utworzenie konta przed rozpoczę-
ciem naboru wniosków w 2018 r.

Gdzie udać się po pomoc? 
Rolnicy, by wypełnić obowiązek ubie-

gania się o dopłaty za pośrednictwem 
e-Wniosku, nie są pozostawieni sami 
sobie. Na stronie internetowej ARiMR 
znajdują się niezbędne wskazówki, jak 
skorzystać z aplikacji. Ci rolnicy, którzy 
nie mają dostępu do internetu, mogą 
skorzystać ze stanowisk komputerowych 
biur powiatowych ARiMR oraz porad ich 
pracowników. Po pomoc można udać się 
także do ODR-ów oraz Izb Rolniczych. 

Dla rolników działających w syste-
mie małych gospodarstw przygotowano  
w tym roku ułatwienie. Zamiast wniosku 
o przyznanie płatności mogli oni złożyć  
w terminie od 15 lutego do 14 marca 
pisemne oświadczenie, w którym po-
twierdzali brak zmian w swoich gospo-
darstwach w porównaniu do wniosku  
z roku 2017. 

Wnioski o dopłaty 
obowiązkowo przez internet

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW 
muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego 
udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Taki obowiązek wynika wprost z przepisów wspól-
notowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają  
z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy. 
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W konferencji wzięło udział po-
nad 100 osób, w tym przedstawiciele 
instytucji państwowych, tj. Krzysztof 
Duda – Dyrektor Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Krakowie, Teresa Pie-
kara – Dyrektor Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, oddział w Kra-
kowie, Marek Boligłowa – członek 
zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, 
W-ce Prezes Zarządu Związku Pro-
ducentów Trzody Chlewnej w Książu 
Wielkim, Aurelia Mucha oraz Martyna 
Małopolska – Instytut Zootechniki. 
Poza tym gościliśmy także przed-
stawicieli związków producenckich, 
Jerzego Oczkowicza – Prezesa Spół-
dzielni Eco – Tucz w Książu Wielkim 
oraz Grzegorza Gawła – Prezes Za-
rządu Związku Producentów Trzody 
Chlewnej w Pałecznicy. Gospodarz 
spotkania, Marek Kwiatkowski – Dy-
rektor MODR, przywitał wszystkich 
uczestników, wskazując na aktualne 
kwestie, w związku z zagrożeniem 
wirusem afrykańskiego pomoru świń 
w kraju oraz opłacalnością produkcji 
trzody chlewnej. 

W związku z niekorzystną sytuacją 
epidemiologiczną w zakresie ASF za 
wschodnią granicą kraju, niezbędne 
jest zintensyfikowanie działań szko-
leniowych wśród hodowców i pro-
ducentów świń, w celu podniesienia 
świadomości w tym temacie. Afrykań-
ski pomór świń jest to nieuleczalna, 

wysoce zakaźna, wirusowa choroba 
świń domowych wszystkich ras oraz 
dzików. Dlatego też główny temat 
konferencji stanowiły aktualne zagad-
nienia dotyczące zasad bioasekuracji  
w gospodarstwach rolnych. 

Wśród wykładowców gościliśmy 
lek. wet. Zbigniewa Dzionka - Dy-
rektora Handlowego oraz Głównego 
Doradcę Schaumann Polska, który 
przedstawił temat pn. „Zdrowotność 
jako wyzwanie dla najnowszych roz-
wiązań w żywieniu trzody chlewnej”. 
Szczegółowo omówił koncepcje nowo-
czesnego żywienia trzody chlewnej. 

Przybliżył następstwa zakazu stoso-
wania antybiotykowych stymulatorów 
wzrostu w Danii. Zaobserwowano spa-
dek przyrostów masy ciała, zwłaszcza 
w odchowie prosiąt oraz zwiększenia 
udziału antybiotyków leczniczych. 
Wzrosły też przypadki schorzeń jelit  
w tym m.in. częstsze występowanie 
biegunek po odsadzeniu. 

Prawidłowe żywienie świń opiera 
się na trzech aspektach, tj.: struktura 
paszy, kwasy paszowe oraz probioty-
ki. Sypka, grubo ześrutowana pasza 
podnosi aktywność bakterii kwasu 
mlekowego w żołądku, tym samym 

Po kilkuletniej przerwie ponownie spotkaliśmy się z hodowcami i producentami trzody chlew-
nej na konferencji organizowanej przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, która od-
była się w dniu 30 stycznia 2018 roku w Karniowicach. Współorganizatorem, jak i głównym 
sponsorem spotkania była firma Schaumann Sp. z o.o. 

Wojewódzka Konferencja 

dla Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej  

Marek Kwiatkowski – Dyrektor MODR wita uczestników konferencji
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podnosi produkcję kwasów, obniża-
jąc pH, zabija enterobakterie pobrane 
wraz z pokarmem. Zmniejsza się rów-
nież rozmnażanie tych bakterii w jeli-
cie cienkim, co korzystnie wpływa na 
zdrowotność przewodu pokarmowego. 
W konsekwencji niweluje to wzajemne 
infekcje i reinfekcje w chlewniach, spo-
wodowane przez pobieranie kału. 

Doktor Dzionek zaznaczył także 
rolę zakwaszaczy w paszy, które 
działają podobne jak prawidłowo 
ześrutowana pasza. Kwasy paszo-
we obniżają wartość pH pokarmu, 
ale też treści żołądka, poprawiają 
przemianę materii. Silnie oddziałują 
na mikroflorę żołądka, szczególnie 
enterobakterie, pozytywnie wpły-
wając na efektywność działania 
enzymów. W ten sposób poprawia-
ją zdrowotność jelit, co skuteczne 
przeciwdziała infekcjom. Ważnym 
elementem w żywieniu świń jest sto-
sowanie probiotyków. Są to szcze-
py bakteryjne z rodzaju Enterococ-
cus, Lactobacillus i Pediococcus. 
Wszystkie posiadają zdolność wy-
twarzania kwasów. Wypierają szko-
dliwe bakterie przez tworzenie filmu 
ochronnego w nabłonkach jelit. Po-
zytywnie wpływają na funkcjono-
wanie błony śluzowej jelit i systemu 
immunologicznego.

Dla hodowców trzody chlewnej 
najbardziej krytycznym momentem 
podczas produkcji jest odsadze-
nie prosiąt. Towarzyszy temu wiele 
czynników stresowych, które wpły-
wają na odchów młodych. Bardzo 
ważna jest wówczas kontrola przyro-
stów dziennych. W organizmie zwie-
rzęcia zachodzi szereg procesów 
fizjologicznych, mających związek 
z produkcją m.in. enzymów trzust-
kowych, pozwalających rozłożyć 
związki białka na aminokwasy, przy 
udziale wody. Jednak nierozwinięty 
w pełni przewód pokarmowy ogra-
nicza trawienie, co negatywnie od-
działuje na mikroflorę jelit i sprzyja 
rozwojowi patogenów. Powoduje 
to obniżenie dziennych przyrostów 
masy ciała prosiąt. Wówczas doda-

tek enzymów do paszy może obni-
żyć zachorowania na biegunki nawet  
o 50% oraz wpłynąć na lepszą wy-
dajność i niższe zużycie paszy. In-
nym równie istotnym aspektem jest 
udział mikro- i makroelementów  
w paszy, których zawartość w żywie-
niu wpływa na przyswajalność skład-
ników pokarmowych. Organizm świni 
to ponad 30 pierwiastków, będących 
budulcem ich ciała, układu kostne-
go, tkanek miękkich i płynnych. Do 
makroelementów zalicza się wapń, 
fosfor, potas, sód, chlor, magnez  
i siarkę. Do najważniejszych mikro-
elementów: żelazo, chrom, cynk, 
fluor, jod, kobalt, mangan, miedź, 
molibden, selen i krzem. Zastoso-
wanie związków mineralnych w po-
staci chelatów wpływa korzystnie 
na przyrosty dzienne, szczególnie 
prosiąt i warchlaków, również stwier-
dzono zmniejszenie zużycia paszy 
w tuczu. Chelaty to grupa związków 
mineralnych, powstałych przy udzia-
le kwasów organicznych. Żelazo to 
mikroelement, który u prosiąt wy-
stępuje w niewielkiej ilości, dlatego 
trzeba go uzupełnić profilaktycznie 
w iniekcji lub doustnie w ilości 100-
200 mg/sztukę już w pierwszych 
dniach życia, gdy prosięta nie pobie-
rają jeszcze paszy stałej. Miedź jest 
stymulatorem wzrostu, występuje  
w wielu enzymach, wykazuje działa-

nie przeciw robaczycom i niektórym 
wirusom. Działa jak antyoksydant, 
lecz w dużych ilościach powoduje 
zatrucia. Stąd bardzo ważne po-
danie jej we właściwych ilościach  
w formie chelatu. Właściwa dawka 
do 30 ppm w postaci siarczanu. Cynk 
pełni ważną rolę w przemianach 
białka, węglowodanów, tłuszczów  
i kwasów nukleinowych. Niedobory 
cynku powodują zmiany zabarwienia 
i rogowacenie skóry. Groźny jest tak-
że jego nadmiar, powoduje bowiem 
słabsze pobranie paszy, nieżyty żo-
łądka, krwawienia wewnętrzne, ane-
mię i zapalenia stawów, skraca dłu-
gość kosmków jelitowych u zwierząt. 
Udział tlenku cynku w dawce dla pro-
siąt odsadzonych powinien wynosić 
do 3000 ppm. 

W żywieniu świń duże znaczenie 
mają zatrucia mykotoksynami. Mogą 
one skutkować poronieniami, a także 
rodzeniem martwych prosiąt. Myko-
toksyny wpływają też niekorzystnie 
na wielkość miotów, a prosięta po-
chodzące od loch żywionych paszą 
skażoną mykotoksynami, są słabsze, 
mniej żywotne i bardziej narażone na 
infekcje. Pierwsze objawy zatrucia tą 
substancją, mogą niekiedy przypomi-
nać wystąpienie rui. Charakterystycz-
nym objawem, jest zaczerwieniony 
i obrzmiały srom. W trakcie wykładu 
przestawiono kilka produktów firmy 

lek. wet. Zbigniew Dzionek podczas wykładu
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Schaumann i wyniki ich pozytywnego 
wpływu na zdrowotność loch i prosiąt. 

Drugi wykład pt. „Bioaskura-
cja w obiektach inwentarskich” za-
prezentował Jarosław Wieczorek, 
przedstawiciel firmy ECOLAB Pol-
ska. Omówił podstawowe zasady hi-
gieny i bioasekuracji, jakie powinny 
być zachowane na fermie. Niezwy-
kle ważna jest prawidłowa obsługa 
urządzeń niskociśnieniowych przy 
dezynfekcji, które powinny być ła-
twe w użyciu oraz wydajne. Odka-
żać należy odpowiednimi środkami 
i zgodnie z etykietą. Najlepiej jeśli 
są to środki biodegradowalne, któ-
re są bezpieczne dla zdrowia ludzi  
i zwierząt. Ostatecznie jednak to roz-
sądek oraz profilaktyka powinna de-
cydować o higienie hodowli. 

W kolejnej części temat „Wystę-
powania ASF w Polsce” przedstawił 
lek. wet. Grzegorz Kawiecki – Z-ca 
Małopolskiego Wojewódzkiego Leka-
rza Weterynarii w Krakowie. Choroba 
zwalczana jest wyłącznie metodami 
administracyjnymi, poprzez wybijanie 
stad zakażonych i ze strefy zapowie-
trzonej. Wirus jest wysoce odporny 
na czynniki środowiskowe, potrafi 
przetrwać w mrożonym mięsie nawet 
1000 dni. Wdrożono podstawowe za-
kazy i nakazy, przede wszystkim za-
kaz wywożenia świń oraz materiału 

biologicznego z gospodarstw zakaz 
transportu świń po drogach publicz-
nych lub wewnętrznych, z wyłącze-
niem dróg wewnętrznych w gospodar-
stwie, zakaz nie dotyczy drogowego 
lub kolejowego tranzytu świń bez roz-
ładunku lub postojów. Na dzień 29 
stycznia 2018 roku stwierdzono 107 
ognisk ASF u świń i 1118 przypadków 
ASF u dzików. 

Poza tym w 2017 roku weszło Roz-
porządzenie Wojewody Małopolskiego  
z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie 
zarządzenia odstrzału sanitarnego 
dzików na obszarze zagrożenia wy-
stąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń. 

Doktor Kawiecki przestrzegał, że 
źródłem zakażenia mogą być pro-
dukty spożywcze przywiezione przez 
pracowników zza wschodniej grani-
cy. Zwrócił też uwagę, że tylko ści-
sła współpraca, odpowiedzialność 
oraz zdecydowanie i odwaga w po-
dejmowaniu decyzji i wykonywaniu 
swoich obowiązków przez wszystkich 
zainteresowanych produkcją świń, 
w tym przede wszystkim hodowców, 
producentów, lekarzy weterynarii, my-
śliwych, służby leśnej, a także admini-
stracji państwowej funkcjonującej na 
wszystkich szczeblach, w wielu resor-
tach, daje szansę ochrony krajowego 
stada świń przed ASF.

Zagadnienia związane z dopła-
tami bezpośrednimi oraz działaniami  
w ramach PROW w 2018 roku przed-
stawili pracownicy Oddziału Regio-
nalnego Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie,  
Katarzyna Wójcik oraz Maciej Śmie-
rzowski. Najważniejszą zmianą w tym 
roku, jeśli chodzi o płatności bezpo-
średnie to składanie oświadczenia 
oraz e-wnioski. Zgodnie z uchwalo-
nymi, nowymi przepisami, od 2018 
roku wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich oraz innych płatności 
powierzchniowych (tj. ONW, PRŚ, 
PRŚK, RE, ZAL), winny być składane 
za pomocą formularza udostępnio-
nego na stronie internetowej Agencji, 
przy pomocy tzw. aplikacji e-wniosek 
plus.

W przypadku oświadczenia rol-
nik może je złożyć zamiast wniosku, 
jeżeli zawarta we wniosku złożonym 
w roku 2017 powierzchnia gruntów 
ornych wynosiła mniej niż 10 ha  
i ubiegał się on wyłącznie o jedno-
litą płatność obszarową, płatność 
za zazielenienie, płatność dodat-
kową lub płatność związaną do po-
wierzchni uprawy chmielu, lub zwie-
rząt gospodarskich, tzn.: owiec i kóz 
lub płatność niezwiązaną do tytoniu, 
lub w ramach PROW 2007-2013  
o wypłatę pomocy na zalesianie 
oraz w ramach PROW 2014-2020  
o przyznanie płatności ONW lub 
przyznanie premii pielęgnacyjnej  
i premii zalesieniowej.

Działanie inwestycyjne w ramach 
PROW dotyczące modernizacji go-
spodarstw rolnych rusza od 19 lutego 
2018 r. do 20 marca 2018 r. To jest 
termin naboru wniosków, jeśli chodzi 
o rok 2018. Natomiast „Premie dla 
młodych rolników” wstępnie plano-
wane nabory to maj 2018 r.

Podczas konferencji uczestnicy 
mogli zobaczyć produkty firm bran-
żowych m.in. Agrifirm Polska Sp. 
zo.o., Centrum paszowe „Wąż” – Ta-
deusz Wąż, Pilartech czy ECOLAB.

Ewelina Stajnder

lek. wet. Grzegorz Kawiecki
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Konferencje pszczelarskie, orga-
nizowane przez Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowi-
cach, od wielu lat są ważnym wydarze-
niem dla pszczelarzy z całej Małopol-
ski, a nawet sąsiednich województw. 
Odbywają się co roku jeszcze przed 
rozpoczęciem sezonu pasiecznego. 
XXII Wojewódzka Konferencja Pszcze-
larska, która odbyła się  3 lutego 2018 r., 
w Karniowicach, zgromadziła ponad 
300 pszczelarzy i sympatyków pszcze-
larstwa. Tak duża liczba uczestników, 
świadczy dobitnie o tym, że cieszy się 
ona uznaniem pszczelarzy i jest im po-
trzebna. 

Organizatorami konferencji byli: 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego, Wojewódzki Związek Pszcze-
larzy w Krakowie oraz Krzeszowickie 
Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ.

Konferencję otworzył Zastępca 
Dyrektora MODR w Karniowicach – 
Dominik Pasek. Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele instytucji 
wspierających sektor rolniczy: Te-
resa Piekara – Dyrektor Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Od-
dział Terenowy w Krakowie, Adam 
Ślusarczyk - Dyrektor Małopolskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, Małopolski Odział Regionalny w 
Krakowie, Paweł Ciećko – Małopolski 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środo-
wiska. Licznie przybyli przedstawicie-
le samorządu pszczelarskiego z całej 
Małopolski. Oprócz Wojciecha Spisa-
ka - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w Krakowie i Bo-
gusława Latawca – Prezesa Zarządu 
Towarzystwa Pszczelniczego BARĆ  
w Krzeszowicach, którzy byli współ-
organizatorami konferencji, samorząd 
pszczelarzy był reprezentowany przez 
Stanisława Kowalczyka – Prezesa Za-

rządu Karpackiego Związku Pszczela-
rzy w Nowym Sączu, Leszka Bodzio-
cha – Prezesa Zarządu Podgórskiego 
Związku Pszczelarzy w Tarnowie, Ka-
zimierza Marszałka – Prezesa Zarzą-
du Stowarzyszenia Pszczelarzy Po-
wiatu Krakowskiego w Krzeszowicach, 
Andrzeja Kuliga – Wiceprezesa Zarzą-
du Zrzeszenia Pszczelarzy Krakow-
skich. Technikum Pszczelarskie przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Giebułtowie reprezentowała mgr 
Ewa Gabryś.

Dzięki rozwojowi badań nauko-
wych, pszczelarstwo zaczyna być 

coraz bardziej doceniane, z uwagi na 
swoje znaczenie w wielu dziedzinach 
gospodarki. Coraz częściej dokonuje 
się także próby oszacowania wartości 
dochodów jakie gospodarka światowa 
może wytworzyć dzięki pszczołom. 
Rola pszczół jest nie do przecenienia 
dla zachowania różnorodności bio-
logicznej i dla zapewnienia produkcji 
rolniczej na odpowiednim poziomie. 
Bez tych owadów, rośliny entomofilne 
nie byłyby w stanie się rozwijać, gdyż 
pszczoły zapewniają odpowiedni po-
ziom zapylenia roślin, dzięki czemu 
możliwe jest ich rozmnażanie genera-

XXII Wojewódzka Konferencja 
Pszczelarska w Karniowicach

Otwarcie konferencji - Zastępca Dyrektora MODR - Dominik Pasek

Dyrektor MOR ARiMR - Adam Ślusarczyk
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tywne. Do wydania przez roślinę owo-
ców i nasion konieczne jest dostanie 
się pyłku z pylników na znamię słupka 
w odpowiedniej fazie jego dojrzałości, 
skiełkowanie ziaren pyłkowych, wro-
śnięcie do zalążni łagiewką pyłkową  
i zapłodnienie komórki jajowej zalążka. 
Nie może to być pyłek z jakiejkolwiek 
rośliny (oczywiście tego samego ga-
tunku), ale od odpowiedniego partne-
ra, gdyż wtedy dopiero istnieje szansa 
na powstanie dorodnych owoców i na-
sion, z których wyrosną nowe, dobrze 
plonujące rośliny. W przyrodzie jest 
niewiele gatunków samopłodnych, któ-
re wydają dość dobre plony owoców  
i nasion po zapyleniu kwiatów pyłkiem 
własnym. Zdecydowana większość 
gatunków roślin kwiatowych ma jednak 
niewystarczający stopień samopłod-
ności. Występują także takie gatunki, 
które nazywamy samobezpłodnymi, 
które mogą wydawać owoce i nasiona 
tylko po zapyleniu odpowiednim pył-
kiem obcym. Rośliny o niewystarcza-
jącym stopniu samopłodności zawsze 
lepiej plonują po zapyleniu pyłkiem 
obcym a dla roślin samobezpłodnych, 
jest to warunek konieczny.

W naszych szerokościach geo-
graficznych występują rośliny wiatro-
pylne i owadopylne. Jednak owado-
pylnych jest zdecydowanie więcej, bo 
aż 78%.

Spośród owadów zapylających, 
szczególne przystosowanie do za-
pylania roślin kwiatowych osiągnęły 
pszczołowate i ich rola w procesie za-
pylania jest decydująca. W obrębie tej 
grupy owadów jest kilkaset gatunków 
pszczół samotnic i około 30 gatunków 
trzmieli oraz oczywiście pszczoła miod-
na (Apis melifera), której znaczenie  
w procesie zapylania ostatnio jeszcze 
wzrasta z uwagi na zmniejszanie się 
populacji pszczół dziko żyjących, wsku-
tek coraz większych presji  wywiera-
nych na środowisko przyrodnicze.

Znaczenie pszczelarstwa jest 
zatem coraz częściej postrzegane  
w wielu aspektach. Zwraca się także 
coraz częściej uwagę na zagrożenia 
dla pszczół powodowane przez dzia-

łalność człowieka i konsekwencje  
z tym związane. 

Konferencje pszczelarskie są bar-
dzo cenną platformą udostępniania 
wiedzy z zakresu pszczelarstwa. Pre-
zentowane na nich wyniki badań obej-
mują zawsze szeroki zakres zagad-
nień z różnych dziedzin nauki. 

Tematyka tegorocznej konferen-
cji była dostosowana do aktualnych 
wyzwań, na jakie musi odpowiedzieć 
współczesne pszczelarstwo. Uwzględ-
niała ona także specyficzne warunki, 
w jakich gospodarkę pasieczną prowa-
dzi się w Małopolsce.

Analizę stanu małopolskiego 
pszczelarstwa i produkcji w pasiekach 
przedstawił dr inż. Wojciech Górecki. 
W porównaniu do średniej krajowej, 
małopolscy pszczelarze są znacznie 
liczniejsi, jednak gospodarują w ma-
łych pasiekach. Średnia ich wielkość 
to zaledwie 17 rodzin pszczelich. Uzy-
skują natomiast jedne z najlepszych 
wyników w kraju pod względem ilości 
pozyskiwanego miodu. Średnio na ul 
przypada 20,1 kg miodu, a ze wszyst-
kich rodzin pszczelich uzyskują łącz-
nie ponad 2 tysiące ton, co daje im 
trzecie miejsce w kraju. Pasiek zawo-
dowych (powyżej 150 pni) jest tylko 20, 
co stanowi tylko 4,5% ogółu pasiek,  
a średnia wielkość takiej pasieki w Ma-
łopolsce to 300 pni. 

Małopolska jest także najbardziej 
napszczelonym regionem w Polsce. 
Na 1 km2 przypada w naszym woje-
wództwie aż 8,8 rodzin pszczelich, 

a średnia krajowa to 4,8 rodziny.  
W tym kontekście ogromne znaczenie 
ma m.in. dbałość o zapewnienie od-
powiedniej ilości pożytków przez cały 
sezon. Ważna jest także informacja  
o przemieszczaniu się pasiek wędrow-
nych oraz ścisła współpraca pszczela-
rzy z rolnikami. 

Małopolscy pszczelarze zmagają 
się także z ubytkami pszczół w pa-
siekach po zimowli. Straty w naszym 
województwie należą na szczęście do 
najniższych w kraju. Wynoszą średnio 
ok. 9%. Natomiast podtrucia pszczół w 
trakcie sezonu pasiecznego przekra-
czają 300 w sezonie. Ostrych zatruć 
pszczół raczej się u nas nie notuje 
Jest to także z pewnością zasługą 
jeszcze stosunkowo dużego bogactwa 
gatunkowego roślinności i mniejszej 
skali występowania monokulturowych 
upraw rolniczych.

Bardzo ciekawy wykład na temat 
problemu wilgoci w ulach i sposobów 
radzenia sobie z nią poprzez właści-
wą wentylację przedstawił mgr inż. 
Jan Ślósarz - emerytowany pracownik 
- specjalista MODR w Karniowicach  
i pszczelarz praktyk, prowadzący 
przez szereg lat pasiekę doświadczal-
ną Małopolskiego Ośrodka. Zapew-
nienie właściwej wentylacji ula jest 
często niedoceniane przez pszczela-
rzy, pomimo że jest skutecznym na-
rzędziem ograniczającym ryzyko strat 
pszczół podczas zimowli. Pszczoły  
w tym okresie nie mogą korygować 
błędów popełnionych przez pszcze-

Wykład nt. mikroklimatu w ulach - Jan Slósarz
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larza i dlatego warto zadbać o odpo-
wiednią wentylację, dobraną właściwie 
do typu ula i sposobu zazimowania 
pszczół. 

Do największych wyzwań pszcze-
larzy, jakim muszą stawić czoło, aby 
pszczoły przetrwały, należy zagadnie-
nie wymierania pszczół. Jest ono zwią-
zane zarówno z rozprzestrzenianiem 
się chorób tych owadów, jak również 
nasilających się presji na środowisko 
przyrodnicze, powodowanych różnymi 
przyczynami i prowadzących do utraty 
różnorodności biologicznej. Powięk-
szające się areały monokulturowych 
upraw roślin rolniczych, uproszczenie 
płodozmianów, zanik łąk i pastwisk 
wskutek zaniechania użytkowania, 
wkraczanie roślin inwazyjnych, powo-
dują coraz gorsze warunki do pobie-
rania urozmaiconego pokarmu przez 
pszczoły. Postępująca chemizacja  
i nieprzestrzeganie przepisów związa-
nych ze stosowaniem środków ochrony 
roślin w uprawach rolniczych, powodują 
zatrucia pszczół. Zagadnienia te omó-
wił dr inż. Wiesław Londzin z Instytutu 
Przemysłu Organicznego w Pszczynie, 
wskazując, jakich reguł należy prze-
strzegać, aby uniknąć zagrożeń dla 
pszczół. Przedstawił także sposób po-
stępowania, gdy do zatruć już dojdzie. 

Wpływ bazy pożytkowej na rozwój 
rodziny pszczelej i czynniki warunku-
jące jakość pokarmów, jakie podaje 
się pszczołom, sposób i terminy pod-
karmiania, a także przestrzeganie za-
sad przechowywania pokarmu oraz 
higieny w gospodarce pasiecznej są 
nieodzowne dla prawidłowego rozwoju 
rodzin pszczelich. Zagadnienia te były 
omówione przez dr hab. inż. Grzego-
rza Borsuka prof. nadzw., Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Lublinie.

Właściwa współpraca pszczelarzy 
i rolników zajmujących się produkcją 
roślinną to koleje zagadnienie poru-
szane na konferencji. Doktor hab. inż. 
Wojciech Szewczyk z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie szeroko omó-
wił niezwykle ważne zagadnienie wła-
ściwego doboru nektarodajnych roślin 
uprawnych, w zależności od ich cech 

biologicznych, warunków siedlisko-
wych i możliwości dopasowania ich 
do celów gospodarczych realizowa-
nych przez rolnictwo. Jest to istotne 
dla pszczelarstwa, z uwagi na zapew-
nienie pszczołom obfitych pożytków w 
całym sezonie wegetacyjnym. Rolnic-
two uprawowe i pszczelarstwo muszą 
tu ściśle współpracować, odnosząc 
wzajemne korzyści. 

Podczas konferencji były także 
inne wystąpienia m.in. przedstawiciela 
Lasów Państwowych, który 
zaprosił pszczelarzy do ko-
rzystania z zasobów poużyt-
kowych, jakich dostarczają 
rośliny leśne. Leśnicy, dzięki 
temu, odnoszą nieocenione 
korzyści związane z zapyla-
niem roślin przez pszczoły. 
W lasach mogą przetrwać 
właściwe, różnorodne pod 
względem biologicznym eko-
systemy, co sprzyja rozwojo-
wi zdrowych drzewostanów.

Na koniec corocznego spotkania 
pszczelarzy w Karniowicach nie mogło 
zabraknąć dyskusji uczestników oraz 
pytań do wykładowców, co jest wielo-
letnią tradycją konferencji w Małopol-
skim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. 
Dlatego cieszą się one takim zainte-
resowaniem i są jednym z najważniej-
szych wydarzeń dla pszczelarzy z na-
szego regionu.

Konferencji towarzyszyły także 
stoiska promocyjne firm związanych 
z pszczelarstwem. Prezentowane były 
na nich między innymi nowoczesne 
rozwiązania zaawansowanych techno-
logicznie miodarek. 

Ciekawym rozwiązaniem jednej  
z firm był program komputerowy obsłu-
gujący wagę pasieczną, charakteryzu-
jący się przesyłaniem bardzo dużej 
ilości informacji i dzięki temu pozwala-
jącym na dokonanie analizy zachowań 
pszczół w danym momencie. Prezen-
towane były także preparaty mikro-
biologiczne wspomagające pszczoły 
w zwiększeniu odporności immunolo-
gicznej i zapewniające lepszą straw-
ność i przyswajalność pokarmów. 

Działał także sklep pszczelarski 
Wojewódzkiego Związku Pszczela-
rzy w Krakowie oraz prezentowane 
były pozycje wydawnicze dotyczące 
pszczelarstwa. 

Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach w ramach 
współpracy ze środowiskami pszcze-
larskimi przeprowadzi Małopolski Kon-
kurs Pasiek, w trakcie którego zostaną 
wybrane najlepsze pasieki z terenu 
województwa małopolskiego. Zgło-
szenia do konkursu będą przyjmowa-
ne od kwietnia br., a do 20 marca br. 
na stronach internetowych Ośrodka 

zamieszczony zostanie regu-
lamin konkursu. Zwycięzcy 
konkursu będą zaprezento-
wani na stronach interneto-
wych MODR. Przewidziane 
są także nagrody rzeczowe 
dla zwycięzców konkursu. 
Serdecznie zapraszamy do 
udziału w konkursie pasiek,  
a za rok, na kolejną konferen-
cję pszczelarską. 

Jacek Kostuch

Wstawca ekologicznych preparatów  
dla pszczół - Fitoexpert

Wystawca miodarek - Konigin
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Zamarzanie i odmarzanie gleby
Woda glebowa słabo związana  

z cząstkami gleby zamarza przy tem-
peraturze 0°C. Jednak w miarę wzro-
stu siły związania wody z cząstkami 
gleby obniża się jej punkt zamarzania. 
I tak na przykład woda będąca pod 
ciśnieniem 50 atmosfer, czyli pF 4,7, 
zamarza dopiero przy temperatu-
rze — 0,4°C, zaś najsilniej związana 
część wody higroskopowej1 zamarza 
przy temperaturze bardzo niskiej. Siła 
związania wody z glebą zależy głów-
nie od zawartości w glebie części ko-
loidalnych, stąd też w glebach piasz-
czystych zamarza woda wcześniej niż  
w glebach gliniastych lub ilastych.

W tabeli 1 podano zależność tempe-
ratury zamarzania od zawartości wody 
w glinie lekkiej i ciężkiej.

Temperatura zamarzania gleby za-
leży także od zawartości soli rozpusz-
czonych w roztworze glebowym. Im 
większa jest koncentracja soli, tym niż-
sza temperatura zamarzania.

W czasie zamarzania woda zwięk-
sza swoją objętość, przy czym agre-
gaty glebowe są rozsadzane. Zjawiska 
te są tym silniejsze, im więcej gleba 
zawiera części ilastych i im jest wil-
gotniejsza. Jest to zjawisko pożądane 

1 Woda higroskopowa — jest to woda, która powstaje dzięki zdolności gleby, zwłaszcza jej cząstek bardzo silnie rozdrobnionych (koloidów), 
do pochłaniania pary wodnej, która ulega następnie skropleniu na ich powierzchni. Stanowi ona cieniutką warstewkę wodną, przylegającą 
bezpośrednio do stałych cząstek glebowych. Ta postać wody nie jest dla roślin dostępna.

Zawartość wody
%

Glina lekka piaszczysta
°C

Glina ciężka
°C

1 -2,2 -10,2
2 -1,5 - 8,5
3 -1,1 - 6,5
5 -0,7 - 4,6

10 -0,3 - 2,9
20 -0,2 - 0,6
30 -0,1 - 0,2

Tabela 1. Zależność temperatury zamarzania gleby od zawartości w niej wody
(wg SchefTera i Schachtschabela)

na roli pozostawionej w ostrej skibie. 
Silne rozsadzanie brył gleb ciężkich 
prowadzi do powstawania budowy 
gruzełkowej – korzystnej struktury.  
W glebach gliniastych silnie uwil-
gotnionych przez podsiąkanie wody 
kapilarnej, wytworzona w czasie za-
marzania budowa agregatowa może 
okazać się nietrwała, a gruzełki mogą 
przekształcić się w bryły. W cięż-
kich glebach słabiej uwilgotnionych,  
a zwłaszcza, gdy zawierają one wę-
glan wapnia, struktura „mrozowa” jest 
stabilna i występuje na wiosnę w po-
staci drobnych agregatów.

Rozsadzanie gleby przez działanie 
mrozu jest niebezpieczne dla ozimin 
oraz użytków zielonych na glebach 
ciężkich i podmokłych, gdyż drobne ko-
rzonki ulegają rozrywaniu, szczególnie 
w czasie częstych wahań temperatury. 
Szkody wywołane zamarzaniem można 
(według Lieberotha) zmniejszać przez 
umieszczanie cienkiej warstwy oborni-
ka w czasie zimy na powierzchni gleby. 
Wałowanie zmniejsza natomiast nie-
bezpieczeństwo wiosennych przymroz-
ków (w wierzchniej warstewce glebowej 
zmniejsza się porowatość, zwiększa 
przewodnictwo cieplne, a pewne zapa-

sy ciepła w podglebiu szybciej przecho-
dzą do wierzchnich warstw).

Duże znaczenie przy rozmarzaniu 
gleby ma pokrywa śnieżna. Śnieg jest 
dobrym izolatorem, tym lepszym, im 
bardziej jest pulchny i drobnoziarni-
sty. Zawiera bowiem pomiędzy swymi 
cząstkami powietrze, które chroni gle-
bę przed zbytnim wypromieniowaniem 
ciepła na zewnątrz i przemarznięciem. 
Okrywa śnieżna w zimie ratuje więc 
oziminę przed wymarznięciem. 

Wyróżnia się kilka typów rozma-
rzania gleby, z których tylko dwa mają  
w Polsce większe znaczenie. Są to:

 ⇒ Typ rozmarzania pod grubą pokry-
wą śnieżną. Gleba zamarza płytko, 
odmarzanie zachodzi od dołu i prze-
biegać może szybciej niż topnienie 
śniegu. Woda całkowicie wsiąka  
w glebę. Może to wywołać niebez-
pieczeństwo uszkadzania ozimin 
przez pleśń śniegową.

 ⇒ Typ rozmarzania związany z płytką 
pokrywą śnieżną lub w ogóle bez 
takiej pokrywy. Gleba zamarza głę-
boko. Odmarzanie odbywa się, od 
góry, wsiąkanie wody jest utrudnio-
ne, a woda spływa po powierzchni.

Znaczenie ma także stan wilgotno-
ści gleby na jesieni w czasie zamarza-
nia. Zupełnie nieprzepuszczalna staje 
się po zamarznięciu gleba wilgotna.  
W czasie zimy następuje przemiesz-
czanie się wody glebowej w posta-
ci pary ku górze i skraplanie się jej  
w zamarzniętej wierzchniej warstwie 
glebowej.

Andrzej Gmiąt
źródło:
1.Hjalmar Uggla: Gleboznawstwo rolnicze. 
PWN, W-wa 1979.
2. Tadeusz Lityński: Żyzność gleby i nawo-
żenie. PWN, W-wa 1967
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Słonecznik bulwiasty potocz-
nie zwany topinamburem, to rośli-
na, która ma wyjątkowe właściwości. 
Wpływa na ograniczenie wielu chorób 
cywilizacyjnych. Pochodzi z Ameryki 
Północnej, gdzie był wykorzystywany  
i uprawiany przez Indian już w czasach 
prekolumbijskich. Do Europy trafił na 
początku XVII wieku. Bulwy topinam-
buru sprowadził francuski podróżnik, 
odkrywca, kolonizator Kanady – Samu-
el de Champlain. Z Francji słonecznik 
bulwiasty rozprzestrzenił się na resztę 
Europy (np. do Polski trafił w pierwszej 
połowie XVIII wieku), dotarł do Rosji 
(koniec XIX) a stamtąd dalej do Azji. 
Dziś w stanie dzikim można go spotkać 
w niemal całej Europie, a także w Ame-
ryce Południowej i Środkowej, w Afryce 
Środkowej, w Azji (Japonia, Chiny, Indie, 
Iran), na Nowej Zelandii. Topinambur 
może rosnąć zarówno w strefie klima-
tów umiarkowanych, jak i w tropikach. 
Słonecznik bulwiasty uprawiany jest 
jako roślina ozdobna (kwiaty), uprawna 
(bulwy) i pastewna (biomasa zielona). 
Roślina ta ma niewielkie wymagania, 
bardzo łatwo się rozprzestrzenia i dzi-
czeje, więc często jest uznawana za ga-
tunek inwazyjny. 

Topinambur to bylina, która dorasta 
do wysokości od 1 do 2-3 m. Ma silne, 
sztywne łodygi pokryte białymi włoska-
mi, wytrzymujące nawet silne powiewy 
wiatru. Kwitnie późnym latem i jesienią, 
aż do pierwszych mrozów. Ma dosyć 
duże kwiaty barwy żółtej, które wyglą-
dem przypominają inne kwiaty z rodzi-
ny astrowatych. Słonecznik bulwiasty 
wytwarza podziemne, jadalne bulwy, 
które są smaczne i zawierają sporo 
wartościowych składników odżyw-
czych. Bulwy mogą mieć barwę żółtą, 
różową, czerwoną, brązową, fioletową, 
natomiast miąższ jest biały lub żółtawy. 
Z jednej bulwy może wyrosnąć rośli-
na, która wyda od kilku do nawet kilku-

dziesięciu bulw – topinambur bardzo 
szybko się rozmnaża.

W Polsce uprawia się dwie odmia-
ny topinamburu: "Albik" o białawych, 
maczugowato wydłużonych bulwach 
oraz "Rubik, który ma lekko fioleto-
we bulwy o nieregularnym, owalnym 
kształcie.

Słonecznik bulwiasty dobrze ro-
śnie zarówno na stanowiskach sło-
necznych, jak i cienistych. Jest to ro-
ślina w pełni mrozoodporna. Najlepiej 
się rozwija i plonuje w temperaturze 
około 20-25°C. Jest to gatunek inwa-
zyjny i żeby ograniczyć jego rozrasta-
nie się, warto rabatę z topinamburem 
ogrodzić murkiem oporowym albo 
płotkiem wkopanym w ziemię na głę-
bokość około 30-40 cm. Topinambur 
nie powinien być sadzony w pobliżu 
innych roślin ozdobnych i warzyw, po-
nieważ będzie stanowił dla nich zbyt 
silną konkurencję – rośnie bardzo 
intensywnie i pobiera z gleby duże 
ilości wody i składników odżywczych.

Na plantacjach rozmnażany jest 
wyłącznie wegetatywnie. Materiał na-
sadzeniowy stanowią bulwy o masie 
40-60 g. Bulwy dzielimy na kawałki  

o masie ok. 50 g i długości 2-3 oczek. 
Każdy fragment bulwy sadzimy na 
wiosnę po ustąpieniu przymrozków, 
na głębokość ok. 10 cm. Jeżeli sadzi-
my jesienią, wtedy bulwy wkładamy 
na głębokość ok. 15 cm. Przy sadze-
niu należy zachować rozstaw 70-100  
x 50-60 cm. W kolejnych latach z bulw 
zachowanych w podłożu wyrastają 
nowe rośliny, dając początek nowej 
plantacji. Topinambur, jako roślinę 
wieloletnią można uprawiać na tym sa-
mym stanowisku przez okres 3-4 lat. 
Dłuższa uprawa jest nieopłacalna, ze 
względu na niższe plony. Przed sadze-
niem topinamburu gleba powinna być 
odchwaszczona, przekopana i dobrze 
nawieziona. Do tego celu stosuje się 
nawozy organiczne i nawozy zielone. 
W czasie wegetacji można też stoso-
wać nawozy mineralne, zwłaszcza 
bogate w potas. Nawozy mineralne 
należy stosować na podstawie wyni-
ków analizy chemicznej gleby. Orien-
tacyjne dawki nawozów to 80-120 kg/
ha N, 60-80 kg/ha P2O5, 120-160 K2O. 
Zaleca się podsypanie ziemią nasad 
łodyg, co poprawi statykę słoneczni-
ka bulwiastego. Jeżeli mamy mniej-

Topinambur - cenne warzywo
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szą ilość słoneczników bulwiastych 
można je palikować, lub skracać do 
ok. 1,5 m. Dla polepszenia plonu warto 
jest usuwać pączki kwiatowe. Podczas 
suszy topinambur należy dodatkowo 
podlewać.

Bulwy topinamburu najlepiej wy-
kopywać jesienią do pierwszych mro-
zów. Jeśli zima jest łagodna, można 
wydobywać je spod ziemi stopniowo 
przez całą zimę aż do wiosny. Zako-
pane w glebie bulwy długo pozosta-
ją świeże. Wykopane bulwy można 
przechowywać w lodówce przez około 
2-3 tygodnie, potem więdną. Jednak 
najlepszym sposobem na przechowy-
wanie topinamburu jest umieszczenie 
bulw w pojemniku wypełnionym tor-
fem i piaskiem – w takich warunkach  
w chłodnym miejscu powinny wy-
trzymać nawet 5 miesięcy. Na bulwy 
słonecznika najgorzej wpływa suche 
powietrze, które powoduje ich przesu-
szenie i twardnienie. Topinambur ma 
słodki, lekko orzechowy smak, który 
przypomina nieco smak orzechów bra-
zylijskich albo karczochów.

Bulwy topinamburu zawierają inu-
linę (około 17%) – substancję, z której 
po odpowiedniej obróbce (pogrzaniu 
lub przemrożeniu) powstaje fruktoza, 
(czyli cukier owocowy). Jest ona bar-
dzo dobrze tolerowana przez diabe-
tyków. Dlatego właśnie topinambur 
polecany jest szczególnie dla osób 
chorujących na cukrzycę. Spożywanie 
bulw zaleca się także osobom po che-

mioterapii. Inulina to materiał zapaso-
wy topinamburu (podobnie jak skrobia 
w ziemniakach). Ponadto topinambur 
ma działanie oczyszczające i przy-
spiesza przemianę materii. Korzystnie 
wpływa na wątrobę i drogi moczowe. 
Nie zawiera cholesterolu, za to jest 
źródłem magnezu, potasu, żelaza, 
cynku, wapnia, fosforu i miedzi. Po-
nadto topinambur charakteryzuje się 
wysoką zawartością krzemionki, dzię-
ki czemu dobrze wpływa na kondycję 
włosów, skóry i paznokci. Zawiera tak-
że cenne witaminy (A, B1, B2, B6, C  
i E). Wzmacnia układ odpornościowy  
i pomaga w stanach przewlekłego 
zmęczenia. 

Bulwy topinamburu można piec, 
gotować i smażyć, a także spożywać 
na surowo (jednak w takiej postaci 
mogą powodować wzdęcia). Nadają 
się na frytki, chipsy, puree albo, jako 
składnik sałatek, zup czy marynat. 
Można je także dodawać do herbaty 
– zamiast cytryny. Przed spożyciem 
bulw nie obieramy ze skórki, trzeba 
je natomiast dokładnie oczyścić. Wy-
bieramy tylko kruche i jędrne bulwy, 
które są najsmaczniejsze i najbardziej 
pożywne.

Do założenia 1 ha uprawy potrze-
ba 1–2 ton sadzeniaków. W Polsce  
z 1 ha uprawy można osiągnąć plon 
rzędu 70 t/ha zielonej masy i do 30–40 
t/ha bulw. Topinambur może być trak-
towany również, jako roślina energe-
tyczna – surowcem są pędy i liście,  
z których produkuje się brykiety lub 
granulat. Plon suchej masy z 1 ha 
uprawy tej rośliny pozwala na uzyska-
nie ok. 90 GJ energii. Dla porównania 
ze zrębków wierzby energetycznej 
możemy uzyskać ok. 20 GJ energii  
w przeliczeniu na hektar uprawy. Bul-
wy topinamburu (a także masa zielo-
na) wykorzystywane są również, jako 
rośliny pastewne dla owiec, trzody 
chlewnej oraz bydła.

Ewa Ryjak
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Wiosenne 
nawożenie rzepaku

Najważniejszy azot 
Wiosną w uprawie rzepaku trzeba 

myśleć przede wszystkim o azocie.
 W uprawie tej rośliny, tak wymaga-

jącej co do tego składnika obowiązuje 
rolnika stara zasada, to że „nawóz ma 
czekać na rzepak a nie rzepak na na-
wóz”, co nieraz może być sprzeczne  
z ustawą o nawożeniu i stosowaniu na-
wozów mineralnych.

Podstawowym celem wiosennego 
nawożenia musi być stworzenie rośli-
nom warunków do efektywnego wyko-
rzystania azotu, czyli – dopasowanie 
odpowiedniej dawki azotu do potrzeb 
rośliny wynikających z plonu nasion  
i stanowiska.

Przy czym trzeba mieć na uwa-
dze, że rzepak ozimy podwaliny pod 
przyszły plon powinien zbudować już 
w okresie jesiennym. Rośliny rzepa-
ku, prawidłowo rozwinięte, przed spo-
czynkiem zimowym powinny mieć od 
10 do 12 w pełni rozwiniętych liści, 
grubą szyjkę korzeniową, która nie 
może być wyniesiona oraz głęboko 
sięgający palowy system korzeniowy. 
Wznowienie wegetacji rzepak ozi-
my rozpoczyna na przedwiośniu, już  
w temperaturze ok. 5 stopni C. Jest to 
okres, gdzie rośliny nie mogą jeszcze 
korzystać z azotu glebowego, bo dzia-
łalność drobnoustrojów rozpoczyna 
się dopiero w temperaturze 8-9 stopni C.  
Stąd tak ważne jest wczesne dostar-
czenie roślinom azotu w optymalnych 
ilościach.

Obliczyć dawkę N
W pierwszej kolejności ustalamy 

zapotrzebowanie rzepaku na azot, 
przyjmuje się, że na wytworzenie 1dt 
nasion, rzepak pobiera około 5-6 kg 
azotu. Gdy oczekujemy plonu 40 dt  
z 1 ha to rzepak potrzebuje od 220 do 

240 kg N. Musimy wiedzieć, że część 
azotu jest w glebie, a brakującą ilość 
należy dostarczyć w nawozach mine-
ralnych. Aby precyzyjne określić za-
wartość azotu mineralnego w glebie 
konieczne jest przeprowadzenie bada-
nia próbki glebowej przez Stację Che-
miczno-Rolniczą i określenie zawarto-
ści azotu w glebie. Tylko w ten sposób 
możemy prawidłowo określić ile azotu 
trzeba dostarczyć w postaci nawozów 
mineralnych. Nie wykonanie tych ba-
dań skutkuje tym, że albo nasz rzepak 
przenawozimy albo azotu dostarczymy 
mu w nieodpowiedniej ilości, co odbije 
się na plonach.

Dawkę N należy podzielić
Wiosenną całkowitą dawkę azotu 

należy podzielić na dwie albo trzy daw-
ki, dostosowując ją do potrzeb roślin  
w różnych fazach rozwojowych.

Pierwsza dawka tzw. uderzeniowa 
powinna być podana jak tylko można 
wejść w pole i powinno to być zwykle 
od 1/2 do 2/3 całkowitej dawki, ale nie 
mniej niż 100 kg N.

Drugą część dawki azotu od 1/2 
do 1/3 stosujemy przed początkiem 
pąkowania, dostosowując ilość azotu 
do ogólnej kondycji i obsady roślin na 
plantacji. Bardzo dobrym rozwiąza-
niem jest zastosowanie trzech dawek 
azotu: 60:30:10%, np.: najpierw daje-
my 70-100 kg N bezpośrednio przed 
ruszeniem wegetacji, drugą część  
w okresie od początku tworzenia się 
pędów kwiatowych do pełni pąkowa-
nia. Jest to około 2 tygodnie po zasto-
sowaniu pierwszej dawki i stosujemy 
od 60-90 kg N. Trzecią część dawki 
azotu stosujemy w ilości 20-30 kg N, 
wysiewamy natychmiast po przekwit-
nięciu rzepaku na tzw. zieloną łuszczy-
nę, taka dawka azotu dobrze wpływa 

na dobre osadzanie i wykształcenie 
się łuszczyn. Do wiosennego nawoże-
nia możemy stosować saletrę amono-
wą, wapniową, mocznik czy polecany 
ostatnio saletrosan26 .

Bardzo ważna jest siarka
Składnikiem deficytowym w upra-

wie rzepaku jest siarka, która jest 
metabolicznie powiązana z azotem. 
Rzepak pobiera duże ilości siarki. 
Przyjmuje się, że na wyprodukowanie 
1 dt plonu nasion rzepaku musi pobrać 
1 kg siarki S, czyli 2,5 kg SO3. Brak 
tego makroelementu ogranicza rozwój 
roślin, zmniejsza zawartość tłuszczu 
w roślinach zwiększa podatność roślin 
na choroby, zmniejsza się plon. Nato-
miast nadmiar podanej siarki jest szko-
dliwy, zwiększa się zawartość glukozy-
nolanów w nasionach, osłabia wzrost 
roślin, następuje zakwaszenie gleby. 
Dlatego maksymalna dawka siarki nie 
powinna przekraczać 50 kg siarki S, 
czyli 125 kg SO3 na 1ha. Siarkę mo-
żemy dostarczać łącznie z nawozami 
typu saletrosan26, saletra amonowa, 
salmag z siarką, a brakujące niedobo-
ry uzupełniać poprzez zabiegi dolist-
ne stosując dostępne preparaty jakie 
znajdują się w sprzedaży. Nie zapo-
minajmy również o mikroelementach, 
co do których rzepak ma również duże 
wymagania. 

 Henryk Huma 
źródło: 
dr.inż A.Artyszek- ekspert nawozowy
Produkcja roślinna-W Szczepaniak.
Internet
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Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa od 15.01.2018 r. do 
25.06.2018 r. prowadzi nabór wnio-
sków o przyznanie dopłaty z tytu-
łu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitar-
ny lub kwalifikowany. 

Warto zauważyć, że do 2017 roku 
wnioski o dopłaty za materiał siewny 
rolnicy składali do Agencji Rynku Rol-
nego. W tegorocznym naborze wnioski 
należy składać do kierownika biura 
powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, właściwego 
ze względu na miejsce zamieszka-
nia albo siedzibę producenta rolnego.  
W tym naborze można ubiegać się  
o dotacje za materiał siewny zużyty 
w okresie od 15 lipca 2017 roku do 
15 czerwca 2018 roku.

ARIMR przypomina, że uczestni-
kami mechanizmu mogą być produ-
cenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 
18 grudnia 2003 r. o krajowym syste-
mie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności, któ-
rzy zużywają do siewu lub sadzenia 
materiał siewny kategorii elitarny lub 
kwalifikowany. 

Dopłaty udziela się do powierzchni 
gruntów ornych obsianych lub obsa-
dzonych materiałem siewnym katego-
rii elitarny lub kwalifikowany gatunków 
roślin uprawnych określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami 
nie są objęte uprawy przeznaczone na 
przedplon lub poplon. 

Wysokość pomocy ustala się, jako 
iloczyn deklarowanej przez rolnika we 
wniosku powierzchni upraw i stawki 
dopłaty. 

Fot. M
arta R

ym
arczyk

Nabór wniosków o dopłaty do materiału 
siewnego 

W myśl art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji 
niektórych rynków rolnych stawki do-
płat do 1 ha powierzchni gruntów or-
nych obsianych lub obsadzonych ma-
teriałem siewnym kategorii elitarny lub 
kwalifikowany, określane są corocznie 
do dnia 30 września, w drodze rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie 
stawek dopłat do 1 ha powierzchni 
gruntów ornych obsianych lub obsa-
dzonych materiałem siewnym kategorii 
elitarny lub kwalifikowany. 

Wysokość stawek będzie wyli-
czana z uwzględnieniem powierzchni 
upraw zadeklarowanych we wnioskach 
złożonych do BP ARiMR oraz środków 
finansowych przeznaczonych na ten 
cel w danym roku budżetowym. 

W 2017 roku stawki dopłaty do 1 ha 
powierzchni gruntów ornych obsianych 
lub obsadzonych materiałem siewnym 
kategorii elitarny lub kwalifikowany wy-
nosiły:
 • 92,45 zł – w przypadku zbóż i mie-

szanek zbożowych lub mieszanek 
pastewnych,

 • 147,90 zł – w przypadku roślin 
strączkowych,

 • 462,25 zł – w przypadku ziemnia-
ków.
Podobnie jak w latach poprzednich 

dopłatami z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego ka-

tegorii elitarny lub kwalifikowany obej-
muje się materiał siewny kategorii eli-
tarny lub kwalifikowany następujących 
gatunków roślin uprawnych:
 • zboża: jęczmień, owies (nagi, 

szorstki, zwyczajny), pszenica 
(twarda, zwyczajna), pszenżyto, 
żyto;

 • rośliny strączkowe: bobik, groch 
siewny (odmiany roślin rolniczych), 
łubin (biały, wąskolistny, żółty), 
soja, wyka siewna;

 • ziemniak.

Minimalna ilość materiału siewne-
go jaka powinna być użyta do obsiania 
lub obsadzenia 1 ha powierzchni grun-
tów ornych, określona jest w rozporzą-
dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie 
minimalnej ilości materiału siewnego, 
jaka powinna być użyta do obsiania lub 
obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów 
ornych, wynosi w przypadku:
 • odmiany populacyjnej pszenicy 

zwyczajnej - 150 kg;
 • odmiany mieszańcowej pszenicy 

zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednost-
ki siewnej;

 • pszenicy twardej - 150 kg;
 • odmiany populacyjnej żyta - 90 kg 

albo 2 jednostki siewne;
 • odmiany syntetycznej żyta - 80 kg;
 • odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg 
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Przyzagrodowy  
chów gęsi

albo 1,7 jednostki siewnej;
 • odmiany populacyjnej jęczmienia - 

130 kg;
 • odmiany mieszańcowej jęczmienia 

- 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 • pszenżyta - 150 kg;
 • owsa zwyczajnego - 150 kg;
 • owsa nagiego - 120 kg;
 • owsa szorstkiego - 80 kg;
 • łubinu (żółtego, wąskolistnego lub 

białego) - 150 kg;
 • grochu siewnego (odmiany roślin 

rolniczych) - 200 kg;
 • bobiku - 270 kg; 

 • wyki siewnej - 80 kg;
 • soi - 120 kg;
 • ziemniaka - 2000 kg;
 • mieszanek zbożowych lub miesza-

nek pastewnych sporządzonych  
z materiału siewnego gatunków lub 
odmian roślin zbożowych lub pa-
stewnych wymienionych w pkt 1-17 
- 140 kg.

Całkowita kwota pomocy de mi-
nimis przyznana jednemu producen-
towi rolnemu nie może przekroczyć 
wysokości 15 000 euro w okresie 

trzech lat podatkowych (obrotowych), 
przy czym jeśli producent rolny jest 
powiązany osobowo lub kapitało-
wo z innym/i podmiotem/ami to limit  
15 000 euro należy odnieść do „jedne-
go przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 
2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1408/2013.

Formularz wniosku wraz z instruk-
cją oraz załącznikami są udostępnione 
na stronie www.arimr.gov.pl.

Marta Rymarczyk
źródło: www.arimr.gov.pl

Pogłowie gęsi w Polsce wynosiło 
wg GUS w roku 2004 - 2306481 szt., 
a w 2015 - 1213045 szt. i utrzymuje 
się na podobnym poziomie. Spożycie 
gęsiny na 1 mieszkańca wynosi rocz-
nie 200 - 300 g i wzrosło z ilości 17 g  
w latach poprzednich. Dla porówna-
nia spożycie drobiu wynosi ogółem 
28,2 kg. W gospodarstwach, które są 
ukierunkowane na produkcję roślinną  
i posiadają większe powierzchnie użyt-
ków zielonych może warto rozważyć 
podjęcie chowu gęsi, tym bardziej, że 
tak w kraju jak i zagranicą wzrasta za-
interesowanie gęsiną. Poniżej podano 
informacje o odchowie i żywieniu gęsi.

Warunkiem uzyskania dobrych 
efektów produkcyjnych jest zapewnie-
nie gęsiom odpowiednich warunków 
na każdym etapie odchowu. Pomiesz-
czenie, w którym będą przebywać 
pisklęta musi być zdezynfekowane  
i nagrzane. Dobrym rozwiązaniem jest 
zamontowanie sztucznych kwok, któ-
re umożliwią pisklętom ogrzanie się, 
a obserwacja ich zachowania określi 
czy w pomieszczeniu jest odpowiednia 

temperatura. Pisklęta przegrzane roz-
biegają się pojedynczo z dala od źró-
dła ciepła, a zmarznięte zbijają się pod 
kwokami. Pisklęta powinny być zdrowe 
i dobrej jakości o masie powyżej 80 g, 
bez wad w budowie ciała i z zagojoną 
pępowiną. Ich puch powinien być wy-
kształcony, suchy i lśniący. W czasie 
transportu gąsiąt z zakładu wylęgo-
wego do miejsca odchowu nie może 
być przeciągów, pisklęta powinny mieć 
zapewnioną odpowiednią temperaturę 
i dostęp świeżego powietrza, nie moż-
na dopuścić do ich przegrzania czy 
przeziębienia.

W dużym stopniu o powodzeniu  
w chowie gęsi decyduje prawidłowe 
żywienie. Pasza dla gęsi musi być 
świeża, niezanieczyszczona i dobrej 
jakości. Karmidła, poidła i sprzęt,  
w których przechowuje się pasze mu-
szą być czyste. Niewyjedzone resztki 

paszy powinny być usuwane przed 
kolejnym karmieniem. Szczególnie 
ważne jest prawidłowe żywienie gęsi 
w początkowym okresie odchowu, 
ze względu na dużą wrażliwość mło-
dych ptaków na wszelkie odchylenia 
od normy. Gąsięta na początku są 
pojone przegotowaną wodą. Pierw-
szy pokarm stanowią płatki owsiane, 
śruta pszenna lub kukurydziana. Od 
3-go dnia podaje się wilgotną mie-
szankę zrobioną w 1/3 ze śrut zbo-
żowych, 1/3 z młodych zielonek i 1/3 
z twarogu i mleka. Paszą dla gąsiąt 
są też gotowe mieszanki treściwe. 
Zielonki powinny być młode, świe-
że i rozdrobnione. Można je zastą-
pić wysokowartościowym suszem  
z młodych roślin motylkowych. Przez 
pierwsze dwa tygodnie gąsięta ży-
wione są 6-7 razy dziennie. W dru-
gim tygodniu można w dawce pokar-
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mowej wprowadzić śrutę jęczmienną  
i owsianą, a od trzeciego tygodnia  
w niewielkich ilościach ciepłe ziem-
niaki parowane w ilości 20 g/szt. 
zwiększając do 100 g w ósmym ty-
godniu. Gąsięta w wieku czterech ty-
godni powinny przebywać przez cały 
dzień na dobrym pastwisku, gdzie 
jedna gęś zjada około 200 g zielonki. 
Dla uzupełnienia dziennej dawki po-
karmowej wieczorem podaje się do 
100 g ziarna.

Kiedy gąsięta ukończą 8 tygo-
dni życia należy podjąć decyzję, 
czy będą po krótkim tuczeniu, przed 
pierwszym opierzeniem, przezna-
czone na rzeź, czy będą chowane 
dłużej. Taka decyzja będzie zależeć 
od cen żywca i pierza oraz zapa-
sów pasz w gospodarstwie. Dłuż-
szy chów gęsi połączony z pozyski-
waniem pierza i puchu daje lepsze 
efekty ekonomiczne. Od gęsi można 
uzyskać dwa do trzech podskubów. 
Gęsi podskubuje się, kiedy pióra są 
dojrzałe, co oznacza, że stopka sto-
siny (dudki) nie zawiera krwi i luźno 
tkwi w torebce skórnej. Do podskupu 
gęsi powinny być odpowiednio przy-
gotowane. W dzień poprzedzający 
podskup, gęsi należy wykąpać i po-
zostawić na noc w pomieszczeniu na 
suchej i czystej ściółce. Przystępując 
do podskubu wiąże sie gęsiom łapy 
miękkim sznurkiem i kładzie na kola-
nach. Wyskubuje się pióra luźne. Nie 

wolno wyrywać pióra żywego. Pod-
skubyć należy pióra z piersi, brzucha 
i częściowo z boków. Nie należy wy-
rywać piór z głowy, skrzydeł, ogona 
i szyi. Również piór na skrzydłach 
lepiej nie wyrywać, bo ptaki będą 
chodziły z opuszczonymi skrzydłami. 
Gęsi po podskubie należy chronić 
przed przemoczeniem i nadmiernym 
słońcem, zapewnić im lepsze wyży-
wienie i dostateczną ilość wody do 
picia. Pierwszy raz poskubuje się 
gęsi młode w wieku 10 -11 tygodni, 
kiedy zaczynają gubić pióra. Drugi 
podskup wykonuje się za 6 - 7 tygo-
dni, a trzeci po dalszych 6 - 7 tygodni  
o ile pisklęta gęsie zostały wstawio-
ne do chowu wczesną wiosną. Od 
jednej gęsi z trzech podskubów moż-
na uzyskać do 300 g pierza.

Do tuczu można przeznaczyć 
gęsi młode i gęsi starsze. Tucz gęsi 
młodych rozpoczyna się, kiedy ukoń-
czą 8 tygodni życia i są opierzone. 
W żywieniu stosuje się pasze zielone, 
ziemniaki parowane i śrutę owsianą 
lub jęczmienną. Tucz gęsi młodych 
trwa 2-3 tygodni i kończy się przed 
pierwszą zmianą piór. Tucz gęsi star-
szych tzw. tucz owsiany rozpoczy-
na się około 4 tygodnia po ostatnim 
pierzeniu i trwa do 3 tygodni. Gęsi  
w tym okresie powinny zjadać nie 
mniej niż 500 g owsa na 1 szt. Na kil-
ka dni przed rozpoczęciem tuczu do-
bre efekty przynosi skarmianie mar-
chwi, gdyż powoduje to rozepchanie 
przewodu pokarmowego i w efekcie 
lepsze pobieranie owsa. Przez cały 
okres tuczu gęsi muszą mieć swo-
bodny dostęp do wody i żwirku. Utu-
czone gęsi mają dojrzałe upierzenie  
i ważą 4,5 - 5,5 kg. Gęsi produkowa-
ne w kraju w dużym stopniu (95%) 
trafiają na eksport na rynek niemiec-
ki, angielski i szwajcarski, a pierze  
i puch do Japonii i USA.

Mięso gęsi ma nie tylko wyjątko-
we walory smakowe, lecz także zdro-
wotne. Uzupełnia dietę w witaminę 
A, PP oraz te z grupy B oraz makro-  
i mikroelementów. Polecana jest dla 
osób cierpiących na choroby naczy-

niowo-sercowe. Dzięki bogactwu 
wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych wpływa na obniżenie „złe-
go”, a podwyższenie „dobrego” cho-
lesterolu. Tłuszcz pochodzący z gęsi 
zawiera bogactwo nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, w tym kwas 
linolowy, który jest silnym środkiem 
przeciwnowotworowym i kwas ole-
inowy podobny w działaniu do oliwy 
z oliwek. Smalec gęsi doceniany jest 
przez medycynę ludową, szczególnie 
w infekcjach górnych dróg oddecho-
wych. Zalecane jest picie mikstury 
złożonej z łyżeczki ciepłego smal-
cu i łyżeczki miodu rozpuszczonych  
w pół szklanki ciepłego mleka. Przy 
przeziębieniach i bolących stawach 
używa się maści złożonej ze smalcu 
połączonego z olejem rycynowym, 
która działa rozgrzewająco, można 
nią nacierać klatkę piersiową i stawy.

Podsumowując, można stwier-
dzić, że warto zająć się chowem gęsi 
we własnym gospodarstwie i być 
„producentem” zdrowej żywności,  
a przy okazji wzmocnić domowy bu-
dżet. 

Kazimiera Pasterska-Kloc
Źródło: Internet.

fot. A. Karpowicz
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Podstawowym założeniem pracy 
każdego hodowcy trzody chlewnej jest 
osiąganie jak najlepszej dochodowości 
w prowadzonej produkcji. Droga do tego 
wiedzie przez doskonalenie technologii 
w efekcie własnych doświadczeń i wie-
dzy pozyskiwanej z czasopism, Inter-
netu lub fachowych prelekcji. Duże go-
spodarstwa nie mogą sobie pozwolić na 
błędy w tym zakresie, często korzystają 
z wiedzy fachowych doradców, którzy 
szybko pomagają wyeliminować błę-
dy. Małe gospodarstwa, zdecydowanie 
przeważające w Małopolsce, wciąż bo-
rykają się z problemami ograniczający-
mi dochodowość w tym dziale produkcji 
rolnej.

Podstawą dobrych wyników pro-
dukcyjnych jest posiadanie materiału 
hodowlanego wysokiej jakości, który 
gwarantuje dobrą plenność i wyrówna-
nie miotów. Dostęp do takiego materiału 
jest jednak utrudniony dla gospodarstw 
posiadających od kilku do kilkunastu 
loch, dlatego częstą praktyką jest pozo-
stawianie loszek z własnego odchowu. 
Wymaga to jednak od hodowcy dużego 
doświadczenia, gdyż musi prowadzić 
selekcję na bardzo małej grupie zwie-
rząt. Potencjał rozrodczy lochy może-
my poznać dopiero po 3-4 miocie, co 
sprawia, że potwierdzenie słuszności 
wyboru uzyskujemy dopiero po 2 la-
tach. Wynik selekcji często bywa zafał-
szowany przez zakażenia parwowirozą, 
wywoływaną przez wirus PPV. Jest to 
najczęstsza przyczyna zaburzeń w roz-
rodzie świń. Utrudnieniem jest tu brak 
objawów klinicznych. Niewielki spadek 
odporności może zostać niezauważo-
ny przez rolnika. Mioty poniżej 5 sztuk 
mogą wskazywać na zakażenie PPV. 
Zaburzenia cyklu rujowego, problemy 
z zapłodnieniem oraz słaba żywotność 
urodzonych prosiąt może również być 
związana z tym wirusem. Wirus może 
zostać wprowadzony do stada przez 
zanieczyszczoną paszę, sprzęt oraz 
przez gryzonie. Może zostać również 
przeniesiony z innego gospodarstwa 

Nowe spojrzenie na produkcję prosiąt 
w małych gospodarstwach

przez nieostrożność ludzką. Wewnątrz 
gospodarstwa może rozprzestrzeniać 
się drogą kropelkową, przez kał lub 
mocz. Zwalczanie jest trudne, gdyż PPV 
jest odporny na niektóre środki dezyn-
fekcyjne, a proponowane przez lekarzy 
weterynarii szczepionki dają odporność 
na jeden lub dwa cykle reprodukcyjne. 
Również knury mające kontakt z losz-
kami powinny być szczepione prze-
ciw temu zakażeniu przynajmniej raz  
w roku. 

Zadowalające wyniki produkcyjne 
można osiągnąć jedynie w przypadku 
odpowiedniej dbałości o lochy. 

Do czynników wpływających na 
kondycje loch należą:
 • status zdrowotny stada loch (profi-

laktyka i leczenie),
 • żywienie dostosowane do etapu 

hodowlanego (lochy luźne, prośne  
i karmiące).

Największe predyspozycje do szyb-
kiego wzrostu mają najmłodsze zwie-
rzęta, dlatego tak ważne jest zapewnie-
nie im najlepszej paszy i bardzo dobrych 
warunków bytowych. Swobodny dostęp 
do dobrej jakości wody poprawia status 
zdrowotny prosiąt i zwiększa pobieranie 
mleka od maciory. Obecnie zalecane 
jest przyuczanie prosiąt do pobierania 
paszy sypkiej już od 5-7 dnia życia, musi 
być to jednak powiązane z dbałością ho-
dowcy o usuwanie niedojadów (prosięta 
traktują pasze, jako przedmiot zabawy  
i w jej trakcie pobierają ją w małych ilo-
ściach). Zwykle stosowane w tym okre-
sie są pasze gotowe, które zawierają 
odpowiednie komponenty pobudzające 
wydzielanie enzymów trawiennych. Nie-
właściwe warunki przechowywania pasz 
(temperatura, wilgotność, obce zapa-
chy) mogą często pogorszyć jej jakość, 
zniechęcić zwierzęta do jej pobierania 
lub spowodować problemy biegunkowe. 

Wczesnym biegunkom na podłożu 
bakteryjnym można zapobiegać przez:

 — odpowiednią immunoprofilaktykę 
(szczepienia loch), 

 — dbałość o właściwe warunki środo-
wiskowe (temperatura, jakość po-
wietrza),

 — dopilnowanie, aby każde prosię 
miało dostęp do sutka maciory i po-
brało siarę z ciałami odpornościo-
wymi,

 — podanie noworodkom prosiąt suple-
mentów zastępujących siarę.

Wycofanie antybiotykowych stymu-
latorów wzrostu w paszach spowodo-
wało konieczność stosowania innych 
substancji immunostymulujących, które 
poprawiają status zdrowotny małych 
prosiąt. Należy do nich zaliczyć probio-
tyki i substancje prebiotyczne. Dzięki za-
stosowaniu tego typu substancji można 
znacząco poprawić wyniki produkcyjne, 
przyspieszyć proces pobierania paszy 
sypkiej i ograniczyć problemy pojawia-
jące się w okresie okołoodsadzenio-
wym. Rozpowszechnione obecnie tech-
nologie żywienia bazują na stosowaniu 
pasz sypkich podawanych „do woli”  
z automatów paszowych, co często  
w tym okresie prowadzi do biegun-
ki i choroby obrzękowej. Zapewnie-
nie odpowiedniej zawartości włókna 
(ok. 6-7%) w mieszance jest najprost-
szym sposobem eliminacji tego pro-
blemu. Włókno w paszy poprawia 
pracę jelit, umożliwia szybsze prze-
suwanie się pokarmu, co pozytyw-
nie wpływa na zdrowotność zwierząt  
w całym okresie ich życia. 

W ostatnich 30 latach fermy pro-
dukujące prosięta osiągają wyniki na 
poziomie 30 prosiąt odchowanych od 
lochy w ciągu roku. Warto więc po każ-
dym roku produkcji przeanalizować po-
pełnione błędy i zaplanować działania 
naprawcze, pozwalające na ich wyeli-
minowanie w przyszłości. 

Jarosław Wierzbiński

źródło: rolniczeabc.pl/350060,Bledy-w-
-zywieniu-i-utrzymaniu-prosiat.html
www.trouwnutrition.pl/
Trzoda chlewna 8/2017
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Zmiana tradycyjnych systemów 
produkcji zwierzęcej na systemy in-
tensywne oraz użytkowanie niewielkiej 
liczby wysokoprodukcyjnych ras wpły-
wa niekorzystnie na bioróżnorodność 
gatunkową. Istotnym elementem wła-
ściwie prowadzonej hodowli i chowu 
zwierząt gospodarskich jest ochrona 
zasobów genetycznych tych zwierząt 
oraz ich racjonalne wykorzystanie. 
Rasy objęte ochroną zasobów gene-
tycznych występują lokalnie, są przy-
stosowane do trudnych warunków śro-
dowiskowych, są odporne na choroby 
oraz posiadają unikalny genotyp. Ze 
względu na posiadane cechy niezbęd-
na jest ochrona tych ras, aby istniała 
możliwość ich wykorzystania w pra-
cach hodowlanych dla dobra produkcji 
zwierzęcej.

Działanie rolnośrodowiskowo-kli-
matyczne w pakiecie 7 „Zachowanie 
zagrożonych zasobów genetycznych 
zwierząt w rolnictwie” ma na celu 
ochronę szczególnie cennych ras 
wybranych zwierząt gospodarskich  
w przypadku, których malejąca liczeb-
ność zwierząt stwarza zagrożenie ich 
wyginięcia.

Nowością w stosunku do poprzed-
niego Programu Rolnośrodowiskowe-
go jest dodany od 2015 roku w działa-
niu rolnośrodowiskowo-klimatycznym 
w pakiecie 7 wariant 7.5 – "Zachowa-
nie lokalnych ras kóz (koza karpacka)"

Kozy rasy karpackiej odznaczają 
się dużą odpornością i zdrowotnością, 
długowiecznością i dobrą plennością. 
Istotne znaczenie ma także doskonałe 
przystosowanie tych kóz do trudnych 
warunków środowiska, niewybredność 
w doborze pasz. Cechy te powodują, 
że kozy tej rasy są dobrze przystoso-
wane do trudnych warunków bytowa-
nia i produkcji.

Kozy karpackie to zwierzęta wcze-
śnie dojrzewające, o harmonijnej budo-
wie ciała i prawidłowo wykształconym 

wymieniu. Kozy mają kształtną głowę, 
długą szyję, posiadają krótkie, cienkie 
rogi wzniesione ku górze i tyłowi. Po-
siadają bródkę i często „dzwonki” na 
szyi. Uszy długie, wąskie, ruchliwe. 
Na głowie u obu płci często występuje 
nad oczami charakterystyczna grzyw-
ka. Tułów kóz jest dobrze zbudowany, 
grzbiet równy, zad spadzisty.

Kozły charakteryzują się wielkimi 
rozłożystymi rogami z charaktery-
stycznym spiralnym skrętem oraz ob-
fitą brodą i grzywą.

Zwierzęta o białym umaszcze-
niu, o półdługiej okrywie włosowej  
z możliwością wystąpienia podszytu 
puchowego, która na środku grzbietu 
rozdziela się, równomiernie opadając 
na obie strony tułowia, przypominając 
okrywę strzechową. Masa ciała kóz 
wynosi średnio 40–45 kg, a kozłów 
45–50 kg, wysokość w kłębie wynosi 
45–55 cm, a kozłów 55–60 cm. Wy-
dajność produkcji mleka waha się  
w granicach 400–500 kg za laktację.

Hodowcy posiadający stado kóz 
rasy karpackiej, poddanych ocenie 

wartości użytkowej, o minimalnej li-
czebności 3 kóz matek wpisanych do 
ksiąg głównych lub wstępnych mogą 
przystąpić do działania rolnośrodowi-
skowo-klimatycznego w pakiecie 7.5. 
Uczestnictwo jest dowolne, zobowią-
zanie 5 letnie, płatność to 580 zł od 
jednej matki minimalna ilość samic to 
3 sztuki.

Hodowców zainteresowanych 
uczestnictwem w tym działaniu zapra-
szamy do naszych PZDR-ów, gdzie 
uprawnieni doradcy rolnośrodowiskowi 
udzielą informacji i pomogą w przygo-
towaniu niezbędnej dokumentacji. 

Barbara Pinczer

Koza karpacka
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Szkolenie zrealizowano w ramach 
zadań Programu Wieloletniego „Dzia-
łania na rzecz poprawy konkurencyj-
ności i innowacyjności sektora ogrod-
niczego z uwzględnieniem jakości  
i bezpieczeństwa żywności oraz 
ochrony środowiska”. Instytut Ogrod-
nictwa w Skierniewicach to wiodący 
w kraju ośrodek zajmujący się techni-
ką ochrony roślin polowych i sadow-
niczych prowadzący badania własne  
z tego zakresu oraz opracowujący licz-
ne materiały dydaktyczne i instrukcje. 
Kadra Zakładu Agroinzynierii Instytutu 
Ogrodnictwa to wybitni w skali świato-
wej fachowcy realizujący od lat wiele 
projektów badawczych i upowszech-
nieniowych we współpracy z najlep-
szymi ośrodkami tego typu za grani-
cą, skutecznie łącząc prace naukowe  
z praktyką. Szkolenie to także częścio-
wo wypełniło tradycję corocznego spo-
tkania specjalistów profesjonalnie zaj-
mujących się technika ochrony roślin. 
W ostatnich kilku latach bowiem nie 
udało się w Skierniewicach zrealizować 
mających wieloletnie tradycje cyklicz-
nych konferencji „Racjonalna Technika 
Ochrony Roślin”. Pewnym substytutem 
tych spotkań były organizowane warsz-
taty w Suchym Lesie oraz ostatnio na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lubli-
nie (relacja w Agroprofilu nr 10/2016 
– Nowe wyzwania w technice ochrony 
roślin). W trakcie szkolenia zaprezen-
towane zostały 4 wykłady-prezentacje 

Co nowego w technice 
ochrony roślin ?
Relacja ze szkolenia adresowanego dla rolników, doradców rolniczych, inspektorów 
ochrony roślin, kadr szkoleniowych uczelni i szkół rolniczych oraz pracowników stacji 
kontroli opryskiwaczy zorganizowanego przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach. I Eugeniusz Tadel – Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin MODR w Tarnowie
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Pas zielny jako wypełnienie strefy buforowej.

dotyczące, zgodnie z tytułem szkolenia, 
aktualnych problemów techniki ochro-
ny upraw polowych i sadowniczych,  
a będące wynikami prac (jednego z 20) 
zadania „Opracowanie i ocena metod 
ograniczenia ryzyka związanego ze sto-
sowaniem środków ochrony roślin”.

Zasady określania i redukcji 
stref buforowych w celu ochro-
ny obszarów wrażliwych przed 
zanieczyszczeniami środowiska

Temat ten został zaprezentowany przez 
prof. dr hab. Ryszarda Hołownickie-
go. Unijna dyrektywa o zrównowa-
żonym stosowaniu środków ochrony 

roślin nakazuje ograniczyć znoszenie 
ś.o.r. wszelkimi możliwymi środkami 
oraz nakazuje tworzenie stref ochron-
nych i buforowych. Mówi ona także, 
że należy stosować wszelkie możli-
we środki, aby ograniczyć ekspozycję 
wód na znoszenie cieczy roboczej,  
a wymiary tych stref buforowych powin-
ny zależeć od właściwości pestycydu 
oraz charakterystyki rolniczej danych 
obszarów. To właśnie wody są naj-
bardziej wrażliwym obszarem. Strefa 
buforowa to powierzchnia o zdefinio-
wanej szerokości oddzielająca miejsce 
stosowania środków ochrony roślin od 
obszarów wrażliwych. W obszarach 
wrażliwych i przylegających do nich 

�
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stref buforowych stosowanie środków 
ochrony roślin jest zabronione. 

Znoszenie cieczy

Dyrektywa jest ukierunkowana głównie 
na ochronę środowiska, ale znoszenie 
cieczy roboczej na niezamierzony ob-
szar ma oprócz środowiskowego także 
wymiar ekonomiczny i prawny. Samo 
znoszenie można wyrazić ilością środ-
ka ochrony roślin, która podczas jego 
stosowania przemieszczana jest poza 
obszar będący celem zabiegu poprzez 
działanie ruchów powietrza (według 
normy ISO 22866;2005). Inna defini-
cja mówi, że „jest to substancja aktyw-
na ś.o.r., która nie została naniesiona 
na chronione obiekty”. Ta jest chyba 
pełniejsza, bo oprócz znoszenia „po-
wietrznego” uwzględnia także znosze-
nie sedymentacyjne oraz wynikające  
z odparowania. Prawne konsekwen-
cje wynikające ze zniesienia cieczy 
mogą być rożnego rodzaju, jedną  
z nich może być dyskwalifikacja skażo-
nego produktu rolnego (uprawianego 
w sąsiedztwie), w którym znaleziono 
pozostałości niedozwolonych substan-
cji, a które znalazły się tam na skutek 
zniesienia. Trzeba także zdać sobie 
sprawę, że znoszenie nie jest najgroź-
niejszym zagrożeniem dla środowiska, 
więcej szkód czynią zanieczyszczenia 
miejscowe występujące w miejscach 
napełniania, obsługi i mycia opryski-
waczy. Natomiast znoszenie wywołuje 
ogromny oddźwięk społeczny, jako to 
łatwiejsze do zaobserwowania. Był to 
chyba najbardziej oczekiwany przez 
doradców rolniczych oraz inspektorów 
PIORIN wykład ze względu na to, że 
od kilku już lat obowiązuje producentów 
rolnych całkowicie odmienne podejście 
do wyznaczania stref buforowych pole-
gające na tym, że szerokość tej strefy 
ustalana jest indywidualnie według za-
pisów etykiety. Zależy ona między inny-
mi od takich parametrów, jak toksycz-
ność środka ochrony roślin, warunków 
przyrodniczych, wielkości dawki ś. o. r., 
a przede wszystkim od tak zwanego 
„indeksu redukcji znoszenia” przypo-

Możliwości redukcji strefy buforowej.

�

Wpływ wielkości kropel na znoszenie

rządkowanego do opryskiwacza bądź 
pracujących rozpylaczy, którymi dyspo-
nuje rolnik. Chociaż prawo to obowiązu-
je od 2014 r. to producenci rolni nie mają 
praktycznie szansy skorzystania z moż-
liwości do ustalania krótszej niż podsta-
wowa strefy buforowej z uwagi na brak 
oficjalnej „listy technik ograniczających 
znoszenie”.

Minimalne odległości

Poprzednio szerokość strefy buforowej 
była stała i wynosiła 20 m. Te sztywne 
20 m zostało obecnie jedynie w przy-
padku odległości miejsca wykonywania 
zabiegu od pasiek. W każdym innym 
przypadku odległości te zostały okre-
ślone indywidualnie zależnie od wielu 

warunków i podawane są na etykiecie 
ś.o.r. Najmniejsze dopuszczalne mini-
malne odległości od obiektów wrażli-
wych (obecnie są to przede wszystkim 
wody powierzchniowe oraz tereny nie-
użytkowane rolniczo) ustalono na („ko-
rzystniejszym” dla rolnika niż dawne 
20 m) poziomie 1 m w uprawach polo-
wych i 3 m w sadach. Jednak to zapis 
na etykiecie jest ważniejszy i z reguły 
w praktyce podstawowa szerokość 
strefy wynosi od kilkunastu do nawet 
kilkudziesięciu metrów. Szerokość tej 
strefy podawana jest wielowariantowo: 
ten sam ś.o.r. może mieć inną strefę 
w różnych uprawach, szerokość strefy 
może być także uzależniona od wielko-
ści dawki ś.o.r. z zakresu przewidziane-
go przez etykietę, a przede wszystkim 

�
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zależy od „indeksu redukcji znoszenia” 
opryskiwacza lub rozpylacza wynika-
jącego z „listy technik ograniczających 
znoszenie”, której do dzisiaj z sobie tyl-
ko wiadomych powodów Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oficjalnie nie 
opublikowało. Tak więc z tego tylko 
powodu od kilku lat ciągle jesteśmy na 
początku tej samej drogi. Lista taka zo-
stała już dawno przygotowana przez IO 
Skierniewice, jako tłumaczenie niemiec-
kiej listy prowadzonej przez Instytut Ju-
liusa Kuhn w Brunszwiku (dawne BBA). 
Jest także zgoda strony niemieckiej na 
korzystanie z niej. Niemiecka lista jest 
najbardziej obszerną z pośród innych 
rozwiązań stosowanych w różnych kra-
jach. Obecnie na tej liście znajduje się 
ponad 700 pozycji, z czego większość, 
bo ponad 400 dotyczy upraw polo-
wych. O ile wśród rozwiązań w ochronie 
upraw polowych dominują rozpylacze to 
w sadownictwie liczniej występują opry-
skiwacze.

Gotowe rozwiązania

Jak powiedział profesor Hołownicki kon-
strukcja tak obszernej listy poparta kra-
jowymi badaniami trwałaby latami, a nie 
po to jesteśmy w UE żeby nie korzystać 
z gotowych dobrych rozwiązań. Oczy-
wiście można by tę listę uzupełniać na 
bieżąco o inne występujące w naszym 
kraju specyficzne techniki i urządzenia. 
Profesor Hołownicki szeroko omówił 
także różne metody klasyfikacji tech-
nik ograniczających znoszenie, mogą 
to być badania w tunelach aerodyna-
micznych (3 specjalistyczne tunele  
w Europie), mogą to być badania po-
lowe z wykorzystaniem metody fluore-
scencyjnej, może to być wreszcie mo-
delowanie (Holandia), gdzie szerokość 
strefy buforowej ustala się w oparciu  
o spektrum kropel.

Strefy buforowe
 

W tej chwili łączy się także badania  
w tunelach aerodynamicznych z ba-
daniami polowymi. W trakcie wykładu 
poruszono także temat zasad ustalania 

stref buforowych w wybranych krajach 
z uwzględnieniem różnych warunków 
(wysokość, zwartość uprawy, szero-
kość cieku wodnego). Najbardziej wyra-
finowany system szwedzki uwzględnia 
nawet wysokość belki, prędkość powie-
trza, temperaturę powietrza, jednak ze 
względu na zbyt obszerną procedurę 
okazuje się mało praktyczny. Bo jak 
regulować szerokość strefy w czasie 
pracy, gdy zmienia się prędkość wiatru. 
W trakcie wykładu zwrócono uwagę  
z kolei na niewystarczające wytycz-
ne na krajowych etykietach ś.o.r., na 
których uwzględnia się z reguły indek-
sy redukcji znoszenia dla rozpylaczy,  
a pomija inne techniki na przykład opry-
skiwacze z pomocniczym strumieniem 
powietrza. Musimy pamiętać także  
o tym, że wystarczy zmienić warunki 
wykonywania zabiegu, a ta sama tech-
nika może być zakwalifikowana do wyż-
szej klasy. Na przykład rozpylacz eżek-
torowy ID 12004 Lechler posiada index 
50% w zakresie ciśnień do 5 bar, ale 
obniżając ciśnienie do 3 bar osiągamy 
index 75%. Inny warunek zmieniający 
index to na przykład prędkość robocza. 
Podsumowując można powiedzieć, że 
niewiele trzeba zrobić, aby nowy system 
regulacji zmiennych stref buforowych  
w Polsce wreszcie zafunkcjonował. 
Najważniejsze jest oficjalne ogłoszenie 
listy technik ograniczających znosze-
nie, trzeba także uporządkować i po-
szerzyć zapisy na wielu etykietach. Są 

to wady prawne przede wszystkim. Nie 
ma gorszego prawa niż to, które nie jest 
spójne, jednolite, jednoznaczne, a więc 
trudne do przestrzegania i egzekwowa-
nia. Niepotrzebnie straciliśmy kilka lat.

Wpływ siatek przeciwgradowych  
w sadach oraz zielonych stref  
buforowych w uprawach  
polowych na znoszenie środków  
ochrony roślin

Ten temat zaprezentowany został 
przez dr Grzegorza Doruchowskiego 
szefa Pracowni Techniki Ochrony i Na-
wożenia i zarazem koordynatora projek-
tu. W trakcie prezentacji bardzo szcze-
gółowo przedstawiono metodykę badań 
oraz wyniki zebrane w ciągu dwóch lat. 
Badania znoszenia w uprawach polo-
wych dotyczyły możliwości ograniczenia 
znoszenia poprzez zastosowanie tak 
zwanych pasów zielnych. Filozofia tego 
podejścia polega na tworzeniu i wyko-
rzystaniu określonych barier w postaci 
naturalnych zadrzewień, zakrzewień 
albo specjalnie prowadzonych pasach 
zielnych. W warunkach niemieckich pasy 
zielne stanowią podstawę zmniejszenia 
stref buforowych. Spełniają one także 
warunki zazielenienia wynikające z obo-
wiązku przeznaczania 5% powierzchni 
na obszary proekologiczne w gospodar-
stwach wielkotowarowych, zgodnie z wy-
mogami Wspólnej Polityki Rolnej i stano-
wią powierzchnię objętą dopłatami.

Redukcja znoszenia po zastosowaniu rozpylaczy eżektorowych (ID –Lechler)
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„Artykuł po raz pierwszy opublikowany w ma-
gazynie rolniczym Agro Profil www.agropro-
fil.pl - zadzwoń lub napisz SMS 791 790 901,  
a otrzymasz egzemplarz bezpłatny”.

Z różnych roślin

Pasy zielne skomponowane są z mie-
szanek traw, ziół, roślin miododajnych 
i pyłkodajnych atrakcyjnych dla zapyla-
czy. Doniesienia naukowe na ten temat 
są bardzo skąpe. W raportach z ośrod-
ka naukowego w Cambridge mówi 
się o dużej wartości pasów zielnych.  
W Polskich uregulowaniach w warun-
kach górskich pasy trawiaste zielne  
o szerokości 6 m są podstawą dla 
działań rolnośrodowiskowych, jako 
element przeciwerozyjny. W doświad-
czeniach prowadzonych pod kierun-
kiem dr Doruchowskiego wykorzysta-
no metodykę nawiązującą do metodyki 
Instytutu Juliusa Kuhn w Brunszwiku 
stosowanej do badań rejestracyjnych 
technik ograniczających znoszenie. 
Na podstawie tej metodyki opracowa-
no metodykę umożliwiającą porówny-
wanie wyników badań prowadzonych 
w różnych ośrodkach. Metodyka zwra-
ca uwagę na organizację stanowiska, 
dokładności i szybkości badań z uwagi 
na warunek fotostabilności znacznika 
fluorescencyjnego (rozkład w czasie 
pod wpływem światła) oraz odpowied-
niej korelacji miedzy stężeniem a od-
czytem. Czułość metody jest bardzo 
wysoka, bada się stężenia 1,2 x 10-9, 
czyli roztwory rozcieńczone 8 200 000 
razy, zachowując odpowiednią korela-
cję. Przy takiej dokładności można by 
określić zawartość glifosatu w piwie, 
oczywiście gdyby glifosat „świecił” tak 
jak wskaźnik fluorescencyjny. Badania 
wykonane przez IO Skierniewice pro-
wadzone były w uprawach pszenicy 
jarej i ozimej w różnych fazach wzrostu  
z zastosowaniem pasów zielnych  
o szerokości 3 oraz 6 metrów. Pasy 
zielne składały się z mieszanki traw: 
kostrzewa trzcinowa i życica wielo-
kwiatowa, jako górne oraz koniczyny 
białej, jako dolne piętro atrakcyjne 
dla zapylaczy. Do porównań przyję-
to standardowe rozwiązanie techni-
ki oprysku, czyli opryskiwacz 12 m, 
standardowa wysokość robocza belki 
oraz rozpylacze o rozmiarze 03 klasy 
standard, dawka cieczy roboczej 200 

l/ha. Dla tych parametrów w wariancie 
bez pasów zielnych poziom znoszenia 
monitorowano w odległości 10 m od 
powierzchni opryskiwanej, 0,3% sto-
sowanej dawki ś.o.r., ale na 3,5 m było 
to około 1,0%, co dla niektórych środ-
ków może stanowić zagrożenie dla or-
ganizmów wodnych.

Z ciekiem wodnym

W praktyce niestety często spotyka się 
uprawy w bezpośrednim sąsiedztwie  
z ciekiem wodnym, co sprawić może, 
że nawet 100% dawki cieczy roboczej 
z ostatniego rozpylacza trafia do wody. 
W porównaniu z kontrolnym opryskiem 
„standardowym” znoszenie cieczy ro-
boczej w wariancie z pasami zielnymi 
szerokości 6 m spełniało warunki 50% 
redukcji. Zgodnie z oczekiwaniami 
szczególnie dobre wyniki uzyskiwano 
w sytuacji, gdy wysokość traw była 
wyższa od opryskiwanej pszenicy. 
Innym problemem, którym zajęli się 
koledzy ze Skierniewic były badania 
redukcji znoszenia cieczy roboczej  
w sadach osłoniętych siatkami ochron-
nymi. Siatki te pełnią zwykle różne 
funkcje, stanowią ochronę upraw 

przed gradobiciem, ale także pełnią 
funkcję cieniującą i w pewnym stop-
niu ochronę przed przymrozkami. 
Stanowią także barierę ograniczającą 
znoszenie cieczy roboczej. Zgodnie  
z przewidywaniami i postawioną hipo-
tezą badania to potwierdzają.

W trakcie szkolenia zaprezentowa-
ne zostały także dwa inne interesujące 
i ważne tematy (z których relacja w ko-
lejnym wydaniu). Mgr Waldemar Świe-
chowski przedstawił „Wymagania doty-
czące środków ochrony indywidualnej 
podczas stosowania środków ochrony 
roślin”, a dr Artur Godyń przeprowadził 
wykład „Badania sprawności technicz-
nej zaprawiarek do nasion”. Ten ostatni 
temat oczekiwany szczególnie przez 
przedstawicieli Stacji Kontroli Opryski-
waczy był także zaczynem do ożywio-
nej dyskusji, która zakończyła to bardzo 
udane szkolenie. Chociaż szkolenie 
przewidziane było dla 40 osób, to wzię-
ło w nim udział 140 uczestników z całe-
go kraju. Warto było.                                �

�
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Prelegenci IO Skierniewice –od lewej: dr Artur Godyń, prof. Ryszard Hołownicki,  
dr Grzegorz Doruchowski
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Często rolnicy modernizując lub re-
montując oborę zastanawiają się jakie 
wybrać wyposażenie stanowisk oraz 
jakie wykonać parametry. Oto kilka rad 
praktycznych:
1. Uwięź grabnerska czy jarzma 
szyjne – uwięź typu Grabner jest 
pod względem ceny najbardziej ko-
rzystnym zakupem. Umożliwia ona 
poruszanie się zwierząt ok. 35 cm do 

przodu i do tyłu. Łańcuch można za-
stąpić taśmą z tworzywa sztucznego, 
która dla skóry zwierząt jest bardziej 
przyjazna niż metal. Wahliwe jarzma 
szyjne umożliwiają grupowe wiązanie 
krów, dlatego nadają się szczególnie 
tam, gdzie praktykuje się żywienie 
na pastwisku lub zwierzęta wypusz-
czane są na okólnik. Jednak ten typ 
uwięzi bardziej krępuje ruchy krów niż 

wiązanie typu Grab-
ner. Aby umożliwić 
zwierzętom więcej 
ruchu, wskazane jest 
mocowanie obejmy 
szyjnej do podłogi za 
pośrednictwem krót-
kiego łańcucha lub 
sprężyny. Sztywne 
jarzma szyjne nie są 
odpowiednie dla zwie-
rząt i powinny być za-
stąpione jarzmami 
wahliwymi. Wiąza-
nie dużych krów do 
rur znajdujących się 
nad karkiem powo-
duje liczne obrażenia  
w okolicach karku  
i z tego powodu ten 
typ uwięzi powinien 
być wymieniony.

2. Ścianki oddziela-
jące żłób od stano-
wiska - aby krowy mo-
gły wygodnie kłaść się 
i wstawać, ściana żło-
bu nie może być zbyt 
wysoka, od strony sta-

nowiska nie może być wyższa niż 35 
cm. Jeżeli ściana żłobu jest za wysoka 
to krowy nie mogą wysunąć głowy do 
przodu i nabrać rozmachu potrzebne-
go przy podnoszeniu się. Krowy wsta-
ją najpierw na przednie kończyny, ob-
ciążając je ekstremalnie, co prowadzi 
do różnych schorzeń. Bardzo dobrym 
rozwiązaniem jest zamocowanie ela-
stycznej ścianki. W tym celu w miej-
sce sztywnej ścianki betonowej lub 
drewnianej montujemy taśmę z grubej 
gumy. Gumowa taśma powinna być 
na swojej długości nacięta na szero-
kość każdego stanowiska. Dzięki temu 
ściana żłobu uformuje się, zależnie od 
tego, jaką pozycję przyjmie krowa na 
stanowisku. Zastosowanie gumowej 
taśmy umożliwia wygodniejsze podno-
szenie się krów. 

3. Wysokość dla żłobu lub koryta-
rza paszowego – dno żłobu lub po-
ziom korytarza paszowego powinien 
się znajdować od 10 - 15 cm ponad po-
wierzchnią stanowiska, dzięki czemu 
podczas pobierania karmy przednie 
kończyny krów są odciążone.

4. Wymagana szerokość stano-
wiska – krowy o dużym kalibrze wy-
magają stanowisk szerokości 1,20 m, 
a nawet 1,25 m. Minimalna szerokość 
stanowisk dla krów o masie powyżej 
500 kg i jałówek cielnych z tego stada 
powyżej 7 miesiąca cielności wyno-
si 1,15 m. Następstwem zbyt wąskich 
stanowisk są zranienia strzyków. Ob-
rażenia te powodują sobie same krowy 
lub krowy - sąsiadki. 
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przodu ciekawym rozwiązaniem jest 
zastosowanie podnoszonej przedniej 
ściany żłobu, która można wykonać 
np. z plandeki. W miarę wyjadania 
paszy plandekę unosi się, co zapo-
biega wysuwaniu się krów w kierunku 
żłobu. Dzięki temu odchody spadają 
do kanału gnojowego, zaś stanowisko 
zostaje czyste. 

Stanek Tomasz
źródło: "Jak tanio budować obory?" „top agrar” 

5. Przedłużenie stanowiska – dłu-
gość stanowiska powinna być taka, 
aby znajdowały się na niej przednie 
kończyny, wymię i miednica leżącej 
krowy. Jednakowa długość wszyst-
kich stanowisk w oborze uwięziowej 
nie jest uzasadniona, ponieważ różni-
ca długości krów w stadzie może wy-
nosić nawet 35 cm. Wskazane jest ta-
kie urządzenie obory, aby stanowiska 
miały rożną długość. Przykładowo 
w oborze dwurzędowej stanowiska 
mogą mieć dwie długości, tj. każdy 
rząd inną. Wtedy krowy będą podzie-
lone na dwie grupy, zależnie od swojej 
długości. Jednakże praktyczniej jest, 
gdy stanowiska przypominają kształt 

Studnia głębinowa to rozwiązanie, 
które zapewnia wodę w gospodarstwie 
domowym do prowadzenia działalno-
ści rolniczej lub gospodarczej. Wyko-
rzystanie studni głębinowej ma wiele 
możliwości. Głównie zależy to od na-
szej wyobraźni, wymogów technicz-
nych i potrzeb. Studnie czerpią wodę 
z warstw wodonośnych. Między nimi, 
a powierzchnią gruntu są przeważ-

nie warstwy nieprzepuszczalne, więc 
woda ze studni głębinowej jest mniej 
narażona na zanieczyszczenia niż  
w przypadku innych studni np. kopa-
nych. Jakość wody ze studni głębi-
nowych jest bardzo wysoka. Jest to 
wynik wielu warstw filtracyjnych przez 
jakie przechodzi woda wydobywana  
z takiej studni. Ponadto taka woda po-
siada wiele mikroelementów, które po-

zytywnie wpływają na nasz organizm. 
Dodatkowym atutem studni głębino-
wych, jest ich niewątpliwa wydajność. 
Posiadanie tego typu studni, pozwala 
zatem nie tylko zaoszczędzić pienią-
dze, ale cieszyć się wodą o jakości 
przewyższającej tę płynącą w rurach 
wodociągowych.

Co należy rozważyć przed podję-
ciem decyzji o własnej studni?

klina. Zbyt krótkie stanowiska powin-
ny być koniecznie przedłużone. Sta-
nowiska krótkie z kanałem gnojowym 
pokrytym rusztem można przedłużyć, 
przykrywając część rusztu gumową 
matą. Przesuniecie gumowej maty 
do tyłu stanowiska wymaga ściele-
nia jej przedniej części. Stanowiska 
z kanałem gnojowym można przedłu-
żyć przykładając i mocując do jego 
brzegu drewniany krawędziak. Gdy 
jest zamontowany zgarniak oborni-
ka zastosować można deskę, która 
przykrywa nieznacznie jego część ru-
chomą. Aby utrzymywać czystość na 
stanowisku w celu zapobiegania się 
nadmiernemu przesuwania krowy do 

Budowa studni głębinowej 
z wykorzystaniem środków PROW
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Budowa studni jest możliwa tylko 
wtedy, gdy nie sprzeciwiają się temu 
przepisy o ochronie środowiska – na-
leży sprawdzić w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzenne-
go, czy nasza działka nie jest objęta 
ochroną.

Budowa studni wiąże się z koniecz-
nością zachowania wymaganych odle-
głości od granicy działki i innych po-
łożonych na niej obiektów, co określa 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-
ry z 12.04.2002 roku w sprawie warun-
ków technicznych.

Planując budowę studni pamiętaj-
my, że:

1. odległość między studnią a grani-
cą działki nie może być mniejsza 
niż 5 m;

2. odległość studni do osi rowu przy-
drożnego nie może być mniejsza 
niż 7,5 m;

3. odległość studni do budynków in-
wentarskich i związanych z nimi 
szczelnych silosów, zbiorników do 
gromadzenia nieczystości, kom-
postu oraz podobnych szczelnych 
urządzeń nie może być mniejsza 
niż 15 m;

4. odległość studni do najbliższe-
go przewodu rozpuszczającego 
kanalizacji indywidualnej, jeżeli 
odprowadzane są do niej ścieki 
oczyszczone biologicznie w stop-
niu określonym w przepisach doty-
czących ochrony wód nie może być 
mniejsza niż 30 m;

5. odległość studni do nieutwardzo-
nych wybiegów dla zwierząt ho-
dowlanych, najbliższego przewodu 
rozpuszczającego kanalizacji lo-
kalnej bez urządzeń biologicznego 
oczyszczania ścieków oraz do gra-
nicy pola filtracyjnego nie może być 
mniejsza niż 70 m.

Zalety studni głębinowej

 • Oszczędność - mniejsze koszty  
w porównaniu z wodociągami. 
Jedyny koszt użytkowania studni 
głębinowej to energia elektryczna 
zasilająca pompę głębinową.

 • Niezależność - posiadacz studni 
głębinowej nie martwi się brakiem 
wody, spadkiem ciśnienia w sieci 
wodociągowej oraz wahaniami ce-
nowymi za dostarczaną wodę.

 • Woda wysokiej jakości - warstwa 
wodonośna przechodzi przez kilka 
warstw filtracyjnych, co oczyszcza 
wodę z głębin i powoduje dostar-
czenie nam wody o bardzo dobrej 
jakości.

 • Wydajność i pewność zaopatrze-
nia w wodę - jeśli przyłączenie do 
sieci wodociągowej jest niemożli-
we lub nieopłacalne, to wykona-
nie studni głębinowej jest dosko-
nałym sposobem na zapewnienie 
sobie wody na terenie gospodar-
stwa.

 • Bardzo często studnie głębino-
we budowane są przez właścicieli 
plantacji owocowych i warzywnych. 
Jest to czasami jedyne wyjście, 
aby zapewnić sobie odpowiednie 
nawodnienie wszystkich upraw, 
szczególnie w czasie lata, któ-
re jest bardzo suche i mało obfite  
w deszcze

 • Bezpieczeństwo instalacji.

Wady studni głębinowej

 • Duża zawartość żelaza i manganu 
- zdarzają się sytuacje, kiedy inwe-
stor zmuszony jest zamontować 
stację uzdatnia wody by wyelimino-
wać nadmiar szkodliwych/uciążli-
wych pierwiastków.

 • Kosztowna inwestycja - począt-
kowy koszt wykonania studni głę-
binowej może okazać się dość 
wysoki, jednak zalety opisane 
wyżej wynagradzają poniesiony 
wydatek.

 • Konieczność wybudowania szam-
ba - gdy nie ma dostępu do innej 
kanalizacji możemy być zmuszeni 
do wybudowania np. szamba eko-
logicznego.

 • Pozwolenie wodnoprawne - (operat 
wodnoprawny) przy poborze wody 
przekraczającym 5 m3 / dobę.

Budowa studni głębinowych 
podlega przepisom ustaw: Prawo bu-
dowlane, Prawo wodne oraz Prawo 
geologiczne i górnicze. Każda z nich 
reguluje inne kwestie dotyczące ujęć 
wód podziemnych.

O tym, czy budowa studni głę-
binowej wymaga pozwolenia czy 
zgłoszenia zamiaru budowy w odpo-
wiednim organie administracji archi-
tektoniczno-budowlanej, decyduje jej 
głębokość oraz przewidywany pobór 
wody. Studnia o głębokości do 30 m 
i poborze do 5 m3 na dobę wymaga 
jedynie zgłoszenia. Do zgłoszenia 
należy dołączyć rysunki określające 
usytuowanie studni i oświadczenie  
o prawie do dysponowania nierucho-
mością. Budowę rozpocząć można, 
jeśli w ciągu 30 dni od momentu 
zgłoszenia, właściwy organ nie wyra-
zi sprzeciwu. Budowa musi być roz-
poczęta w przeciągu 2 lat od chwili 
wydania zgody - po tym czasie traci 
ona ważność.

Studnie o głębokości poniżej 30 m 
wymagają uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 pkt 
2) ze względu na użycie specjali-
stycznych urządzeń technicznych.

Posiadanie własnego ujęcia wody 
niesie z sobą wiele ważnych korzyści. 
Koszt inwestycji związanych z budo-
wą studni głębinowych, zwraca się  
w przeciągu czterech do maksymal-
nie pięciu lat. Warto się zatem za-
stanowić, czy nie najwyższy czas 
zacząć czerpać radość z niezależ-
ności oraz dobrej, zdrowej, a przede 
wszystkim taniej wody.

Korzystając z dofinansowania  
z działań „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw rolnych” lub „Moderni-
zacja gospodarstw rolnych” dostęp-
nych w Planie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 możemy 
w pełni sfinansować wyżej opisana 
inwestycję. 

 
Małgorzata Szot

Źródło - Internet



36 doradca / marzec - kwiecień 2018

Małopolski Informator Rolniczy

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

12 lutego 2015 roku Komisja Euro-
pejska zatwierdziła regionalny program 
operacyjny dla regionu Małopolska 
„Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Małopolskiego”. Całkowity 
budżet programu wynosi około 2 878,2 
mln EUR, w tym wkład unijny z EFRR 
2 068,6 mln EUR oraz wkład z EFS 
809,6 mln EUR (w przybliżeniu 3,5% 
całkowitych środków europejskich in-
westowanych w Polsce w ramach po-
lityki spójności 2014-2020).

Program składa się z 13 jedno fun-
duszowych osi priorytetowych - spo-
śród których największe środki zapla-
nowano na politykę energetyczną i in-
frastrukturę transportową. W ramach 
RPO przewiduje się zastosowanie 
trzech typów instrumentów rozwoju te-
rytorialnego: zintegrowanej inwestycji 
terytorialnej, subregionalnego progra-
mu rozwoju, programów rewitalizacji 
miast i obszarów wiejskich.

Główne cele szczegółowe pro-
gramu operacyjnego

 ▪ Wzrost innowacyjności gospodarki 
regionalnej, wyrażający się głów-
nie zwiększeniem nakładów na 
działalność badawczo-rozwojową.

 ▪ Zwiększenie poziomu wykorzy-
stania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w procesie 
udostępniania zasobów i realizacji 
zadań publicznych.

 ▪ Zwiększanie konkurencyjności 
gospodarki, w szczególności, 
w zakresie dotyczącym wzrostu 
konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zwłaszcza poprzez tworzenie wa-
runków dla bardziej elastycznego 
funkcjonowania na rynku podmio-
tów sektora MŚP oraz wzrostu ich 

znaczenia gospodarczego.
 ▪ Stworzenie warunków do zrów-

noważonego rozwoju w regionie 
uwzględniającego aspekty nowo-
czesnego sektora energetycznego 
oraz sektora transportu miejskie-
go, zapewniającego bezpieczeń-
stwo energetyczne mieszkańców 
regionu oraz poprawę jakości ich 
życia, z poszanowaniem zasad 
ochrony środowiska.

 ▪ Wzmocnienie stanu bezpieczeń-
stwa ekologicznego regionu z za-
chowaniem zasad równowagi 
pomiędzy poprawą stanu środo-
wiska, racjonalnym użytkowaniem 
zasobów naturalnych oraz minima-
lizowaniem niekorzystnych oddzia-
ływań na środowisko i jego zasoby.

 ▪ Podniesienie atrakcyjności i kon-
kurencyjności regionu w oparciu 
o zasoby dziedzictwa regional-
nego, zarówno kulturowego, jak 
i przyrodniczego.

 ▪ Tworzenie nowoczesnego sys-
temu transportowego efektywnie 
zaspokajającego potrzeby rozwoju 
gospodarczego oraz adekwatnego 
do potrzeb mobilnego społeczeń-
stwa, poprzez rozwój infrastruktury 
transportowej sprzyjającej konku-
rencyjności gospodarczej i spójno-
ści przestrzennej regionu, przyczy-
niającej się do ograniczenia nega-
tywnego wpływu na środowisko. 

 ▪ Wsparcie zatrudnienia na regional-
nym rynku pracy, w szczególności 
poprzez: zwiększenie poziomu za-
trudnienia osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji (powyżej 
50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, 
niepełnosprawnych, niskowykwa-
lifikowanych oraz kobiet), zwięk-
szenie liczby nowych i trwałych 

mikroprzedsiębiorstw, zwiększenie 
poziomu zatrudnienia osób, któ-
re pełnią funkcje opiekuńcze nad 
dziećmi, zwiększenie poziomu 
uczestnictwa osób w wieku aktyw-
ności zawodowej w programach 
zdrowotnych,

 ▪ Wzrost spójności wewnątrzregio-
nalnej w wymiarze społecznym 
i zdrowotnym, w szczególności: 
poprzez aktywne włączenie osób 
zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym dzięki popra-
wie oraz wzmocnieniu ich szans 
na zatrudnienie, zwiększenie do-
stępności do usług społecznych 
i zdrowotnych, wyższy poziom 
zatrudnienia w sektorze ekonomii 
społecznej.

 ▪ Rozwój kapitału intelektualne-
go mieszkańców, jako podstawa 
budowania silnej pozycji regionu 
w szczególności poprzez: zwięk-
szenie liczby miejsc edukacji 
przedszkolnej oraz rozszerzenie 
oferty dodatkowej placówek wy-
chowania przedszkolnego, pod-
niesienie u uczniów kompetencji 
kluczowych oraz właściwych po-
staw niezbędnych na rynku pracy, 
poprawę efektywności kształcenia 
zawodowego, podwyższanie kom-
petencji zawodowych osób doro-
słych.

 ▪ Ograniczenie problemów społecz-
nych w miastach i na obszarach 
wiejskich poprzez przeprowadze-
nie kompleksowej rewitalizacji 
społecznej, fizycznej, gospodar-
czej i przestrzennej w oparciu 
o programy rewitalizacji.

 ▪ Zwiększenie dostępności i jakości 
usług zdrowotnych w regionie.

 ▪ Utworzenie regionalnego ośrodka 
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W dniu 6 październiku 2017 roku 
na stronie głównej ARiMR ukazała się 
informacja o kolejności przysługiwania 
pomocy na operacje typu „Premie na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej” 
w ramach poddziałania „Pomoc na 
rozpoczęcie pozarolniczej działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w województwie małopolskim dla na-
boru przeprowadzonego w dniach 
13.03-11.04.2017 r. Po opublikowaniu 
listy, Dyrektor Małopolskiego Oddzia-
łu Regionalnego ARiMR w Krakowie 
w następnej kolejności także w paź-
dzierniku 2017 wydał wszystkich bene-

ficjentom z tej listy, decyzje administra-
cyjne o przyznaniu pomocy finansowej 
w wysokości 100 000,00 zł.

DO CZEGO ZOBOWIĄZUJE DE-
CYZJA ADMINISTRACYJNA O PRZY-
ZNANIU POMOCY? 

W terminie 9 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji administracyjnej 
o przyznaniu pomocy Beneficjent zo-
bowiązany jest do dopełnienia nastę-
pujących warunków:

 ¾ rozpoczęcia realizacji biznesplanu, 
 ¾ zarejestrowania pozarolniczej 
działalności gospodarczej w Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej albo 

w ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialne-
go obowiązaną do prowadzenia 
odpowiedniego typu szkół i placó-
wek publicznych,

 ¾ zgłoszenia do ubezpieczeń spo-
łecznych, określonych w prze-
pisach o systemie ubezpieczeń 
społecznych, z tytułu wykonywania 
działalności gospodarczej,

 ¾ zaprzestania podlegania ubezpie-
czeniu emerytalno-rentowemu, 
określonemu w przepisach o ubez-
pieczeniu społecznym rolników, 

 ¾ złożenia wniosku o płatność pierw-
szej raty pomocy;

 ¾ przyznania jednolitej płatności ob-

popularyzowania nauki i innowacji.

Według Biuletynu Informacyjne-
go Województwa Małopolskiego nr 3 
z grudnia 2017, aż 1,2 miliarda złotych 
jest do „wzięcia” w 2018 roku. W przy-
jętym przez Zarząd Województwa Ma-
łopolskiego, harmonogramie naborów 
wniosków na rok przyszły w ramach 
RPO Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, chętni będą mogli wy-
startować w 29 konkursach. Z puli 1,2 
mld zł na poszczególne cele przezna-
cza się m.in.,:

 ▪ dotacje na rozwój ośrodków in-
nowacji, infrastrukturę badawczą, 
bony na innowacje oraz rozwój 
kształcenia - 280 mln zł;

 ▪ na dofinansowanie badań nauko-
wych i prac rozwojowych oraz 
wdrożenie wyników prac badaw-
czo-rozwojowych oraz wdrożenie 
wyników badawczych prac badaw-
czo-rozwojowych, wynalazków czy 
wzorów użytkowych - 170 mln zł;

 ▪ kształcenie zawodowe uczniów 
i kształcenie dorosłych - 153 mln zł;

 ▪ na rozwój infrastruktury badawczej 
w jednostkach naukowych - 85 mln zł;

 ▪ na termomodernizację przedsię-
biorstw czy instalacje OZE oraz 
wymianę źródeł ciepła w gospo-
darstwach domowych (na biomasę 
i paliwa gazowe) oraz rozwój sieci 
ciepłowniczych - 80 mln zł;

 ▪ na inwestycje przyczyniające się do 
poprawy stanu środowiska natural-
nego, na rozwój infrastruktury dys-
trybucji energii z OZE - 63,3 mln zł;

 ▪ na tworzenie nowych miejsc 
w przedszkolach i dostosowanie ist-
niejących placówek do potrzeb dzie-
ci niepełnosprawnych - 37 mln zł;

 ▪ bony na innowacje i bony na spe-
cjalistyczne doradztwo oraz dota-
cje na opracowanie i wdrożenie 
strategii rozwoju firmy na rynkach 
międzynarodowych - 33 mln zł;

 ▪ na wdrażanie krajowych i regional-
nych programów zdrowotnych (dot. 
m.in., profilaktyki nowotworowej) 
oraz programów dot. rozwiązywa-
nia problemów dzieci i młodzieży 
- 24 mln zł;

 ▪ na wsparcie miejscowości uzdro-
wiskowych - 11,2 mln zł;

 ▪ na rozwój szlaków turystycznych 
i rekreacyjnych w subregionach* - 
4,3 mln zł.
W planie budżetu Województwa 

Małopolskiego na rok 2018 zaplanowa-
no m.in., środki (środki własne + środki 
z UE) na:

 ▪ remonty i budowę dróg - 821 mln;
 ▪ na projekty edukacyjne - 85,1 mln zł 

i na wsparcie nauki - 26,7 mln zł;
 ▪ na służbę zdrowia (wyposażenie, 

doposażenie, modernizacja obiek-
tów szpitalnych) - 30 mln zł;

 ▪ na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego - 165,8 mln zł;

 ▪ na ochronę środowiska - 28,6 mln zł.
* Subregiony Małopolska: Kraków, 

Krakowski Obszar Metropolitalny, Ma-
łopolska Zachodnia, Subregion Podha-
lański, Subregion Sądecki i Subregion 
Tarnowski

Marian Kulpa
Na podstawie Biuletynu i materiałów infor-

macyjnych Województwa Małopolskiego
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szarowej w roku złożenia Wniosku 
o przyznanie pomocy.

CO OZNACZA ROZPOCZĘCIE 
REALIZACJI BIZNESPLANU?

Rozpoczęcie realizacji biznespla-
nu następuje przez dokonanie czynno-
ści mającej na celu realizację określo-
nych w nim działań, zwłaszcza przez:

 ¾ rozpoczęcie prac związanych z in-
westycją budowlaną, wyposaże-
niem lub zagospodarowaniem nie-
ruchomości objętej operacją,

 ¾ zawarcie umowy w wyniku, której 
ma nastąpić przeniesienie własno-
ści lub posiadania maszyny, urzą-
dzenia lub wyposażenia,

 ¾ utworzenie, co najmniej jednego 
ze wskazanych w biznesplanie 
miejsc pracy (w tym samo zatrud-
nienie, wynikające z zarejestrowa-
nia działalności gospodarczej),

 ¾ prace przygotowawcze, takie jak 
uzyskanie pozwoleń, zezwoleń lub 
innych decyzji administracyjnych, 
których uzyskanie jest wymagane 
przez odrębne przepisy do realiza-
cji inwestycji objętych operacją.

CO ZAWIERA WNIOSEK 
O PŁATNOŚĆ PIERWSZEJ RATY 
PREMII I KIEDY NALEŻY GO ZŁO-
ŻYĆ?

Wniosek o płatność pierwszej raty 
premii składa się w terminie 9 miesięcy 
od dnia doręczenia decyzji administra-
cyjnej o przyznaniu pomocy, a zawiera 
on: 

 ¾ dane Beneficjenta (w zakresie 
określonym we wzorze wniosku),

 ¾ numer identyfikacyjny Beneficjen-
ta, o którym mowa w przepisach 
o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności 
Beneficjenta, o ile został mu nada-
ny, albo numer identyfikacyjny:

 - małżonka - w przypadku, gdy wy-
raził zgodę na nadanie mu tego 
numeru albo 

 - współposiadacza gospodarstwa - 
w przypadku, gdy wyraził zgodę na 

nadanie mu tego numeru lub 
 - rolnika - w przypadku, gdy wyraził 

zgodę na nadanie mu tego nume-
ru; 

 ¾ oświadczenie podmiotu ubiega-
jącego się o przyznanie pomocy 
o wielkości uzyskanej pomocy de 
minimis, 

 ¾ dane małżonka - w przypadku 
osób pozostających w związku 
małżeńskim,

 ¾ numer rachunku bankowego Be-
neficjenta,

 ¾ dokument potwierdzający rozpo-
częcie realizacji biznesplanu,

 ¾ zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji prowadzonej przez jed-
nostkę samorządu terytorialnego 
obowiązaną do prowadzenia od-
powiedniego typu szkół i placówek 
publicznych albo kopię zezwolenia 
wydanego na podstawie art. 58 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, jeżeli Benefi-
cjent jest wpisany do takiej ewiden-
cji albo posiada takie zezwolenie, 

 ¾ zaświadczenie z Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych o okresie pod-
legania ubezpieczeniom społecz-
nym, określonym w przepisach 
o systemie ubezpieczeń społecz-
nych, z tytułu prowadzenia działal-
ności gospodarczej. 
Beneficjent informuje Agencję 

o wszelkich zmianach w zakresie da-
nych i informacji zawartych we wnio-
sku oraz w dołączonych do niego do-
kumentach, w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia zdarzenia lub od dnia, 
w którym Beneficjent mógł dokonać tej 
czynności.

Wypłata pierwszej raty premii na 
rachunek bankowy Beneficjenta nastę-
puje w terminie 90 dni od dnia złożenia 
wniosku wraz z wymaganymi doku-
mentami.

KIEDY BENEFICJENT ZOBO-
WIĄZANY JEST DO ZWROTU WY-
PŁACONEJ PREMII?

Beneficjent zobowiązany jest do 
zwrotu wypłaconej premii w przypadku:

 ¾ nierozpoczęcia realizacji bizne-

splanu,
 ¾ gdy w przewidzianym terminie, 
lecz nie później niż do dnia upływu 
3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty 
pomocy, nie zrealizował działań 
opisanych w biznesplanie, w tym: 

 ¾ nie utworzył przewidzianych w biz-
nesplanie miejsc pracy w planowa-
nym wymiarze z zastrzeżeniem, 
że zatrudnienie powinno nastąpić 
w okresie od dnia otrzymania de-
cyzji administracyjnej o przyznaniu 
pomocy do dnia złożenia wniosku 
o wypłatę drugiej raty pomocy, 
a utrzymanie miejsca pracy po-
winno nastąpić co najmniej przez 
5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty 
pomocy, 

 ¾ nie zrealizował inwestycji w trwałe 
i inne środki związane z działalno-
ścią pozarolniczą lub nie uczest-
niczył w szkoleniach, lub nie sko-
rzystał z zaplanowanych usług 
doradczych zgodnie z założeniami 
biznesplanu, 

 ¾ nie osiągnął celów pośrednich 
i końcowych opisanych w bizne-
splanie, 

 ¾ Ø braku rejestracji pozarolni-
czej działalności gospodarczej 
w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej albo 
w ewidencji prowadzonej przez 
jednostkę samorządu terytorialne-
go obowiązaną do prowadzenia 
odpowiedniego typu szkół i placó-
wek publicznych, 

 ¾ niezgłoszenia zatrudnionych osób 
do ubezpieczeń społecznych, 
określonych w przepisach o sys-
temie ubezpieczeń społecznych, 
z tytułu wykonywania działalności 
gospodarczej, 

 ¾ dalszego podlegania ubezpiecze-
niu emerytalno-rentowemu, okre-
ślonemu w przepisach o ubezpie-
czeniu społecznym rolników, 

 ¾ braku dokumentów potwierdzają-
cych rozpoczęcie realizacji bizne-
splanu, 

 ¾ nieprzedłożenia zaświadczenia 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych o okresie podlegania ubez-
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pieczeniom społecznym, okre-
ślonym w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, z tytułu 
prowadzenia działalności, 

 ¾ Ø nieprzedłożenia zaświadcze-
nia o wpisie do ewidencji prowa-
dzonej przez jednostkę samorzą-
du terytorialnego obowiązaną do 
prowadzenia odpowiedniego typu 
szkół i placówek publicznych albo 
kopię zezwolenia wydanego na 
podstawie art. 58 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświa-

ty - jeżeli Beneficjent jest wpisany 
do takiej ewidencji albo posiada ta-
kie zezwolenie.

KIEDY NASTĘPUJE WYPŁATA 
DRUGIEJ RATY PREMII?

Drugą ratę premii wypłaca się po 
złożeniu drugiego wniosku o płatność, 
po zrealizowaniu operacji opisanej 
w biznesplanie oraz spełnieniu wa-
runków, z zastrzeżeniem których zo-
stała wydana decyzja administracyjna 
o przyznaniu pomocy, w tym w zakre-

sie dotrzymania warunków, które były 
podstawą wyboru operacji. Druga rata 
premii jest wypłacana na rachunek 
bankowy Beneficjenta wskazany we 
wniosku o płatność.

Wniosek o płatność drugiej raty 
premii składa się po realizacji bizne-
splanu, jednak nie później niż do dnia 
upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej 
raty pomocy.

Marian Kulpa
Opracowanie na podstawie materia-

łów informacyjnych ARiMR.

Emerytura rolnicza przysługuje 
ubezpieczonemu (rolnikowi, domowni-
kowi), który spełnia łącznie następują-
ce warunki:

1. osiągnął wiek emerytalny, który od 
1 października 2017 r. wynosi 60 
lat dla kobiety i 65 lat dla mężczy-
zny,

2. podlegał ubezpieczeniu emery-
talno-rentowemu przez okres co 
najmniej 25 lat (wyłącznie ubez-
pieczenie rolnicze).
Istnieje również możliwość przy-

znania ubezpieczonemu rolnikowi 
emerytury rolniczej, jeśli spełni on łącz-
nie poniższe warunki:

1. wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 
60 lat, jeśli jest mężczyzną,

2. podlegał ubezpieczeniu emerytal-
no-rentowemu przez okres, co naj-
mniej 30 lat,

3. zaprzestał działalności rolniczej
Emerytura wcześniejsza będzie 

przyznawana tylko tym rolnikom, 
którzy wymienione wyżej warunki 
spełnią do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zaprzestanie prowadzenia działal-
ności rolniczej ma miejsce wtedy, gdy 
rencista bądź emeryt (lub małżonek) 
przestaje być właścicielem, współwła-
ścicielem lub posiadaczem gospodar-
stwa rolnego w rozumieniu przepisów 
o podatku rolnym oraz nie prowadzi 
działu specjalnego produkcji rolnej (art. 

28 ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników).

Emeryt może przenieść własność 
i posiadanie gospodarstwa na inną 
osobę. Może to uczynić przez umowę 
darowizny, sprzedaży bądź umowę 
o dożywocie. Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji rolnictwa uruchomiła 
wsparcie dla osób, które chcą sprze-
dać lub darować swoje gospodarstwo 
tj. poddziałanie „Płatności na rzecz rol-
ników kwalifikujących się do systemu 
dla małych gospodarstw, którzy trwale 
przekazali swoje gospodarstwo innemu 
rolnikowi” Pomoc przyznaje się jedno-
razowo, w wysokości stanowiącej ilo-
czyn 120% rocznej stawki płatności dla 
małych gospodarstw, o których mowa 
w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płat-
nościach w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego, przyznanych w roku, 
od którego rolnik uczestniczy w syste-
mie dla małych gospodarstw, i liczby lat 
kalendarzowych obejmujących okres 
od roku, w którym rolnik trwale prze-
każe gospodarstwo rolne, do dnia 31 
grudnia 2020 r. Im bliżej 2020 roku tym 
wysokość tego wsparcia jest mniejsza. 
Szczegółowe informacje na ten temat 
można znaleźć na stronie internetowej 
ARiMR.

 Z kolei dla rolników kupujących 
ziemię ARiMR posiada w ofercie nisko-
oprocentowany i długoterminowy kre-

dyt (linia Z) na zakup użytków rolnych.
Jeśli rolnik nie może znaleźć na-

bywcy gospodarstwa, a chce zrzec się 
swoich praw, to gospodarstwo rolne 
może zostać przejęte przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 
na Skarb Państwa. Jeżeli jednak rolnik 
nie chce zrzec się praw do gospodar-
stwa, może wydzierżawić je innej oso-
bie na warunkach określonych w usta-
wie o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków. 

Postępowanie o przyznanie eme-
rytury rolniczej wszczyna się na pod-
stawie wniosku, złożonego przez oso-
bę zainteresowaną lub jej pełnomocni-
ka. Do wniosku w sprawie przyznania 
emerytury rolniczej powinny być dołą-
czone dowody uzasadniające prawo 
do tego świadczenia i jego wysokość 
(w tym dokument poświadczający 
przekazanie gospodarstwa). Wniosek 
może być złożony na piśmie lub ustnie 
do protokołu w Oddziale Regionalnym 
KRUS lub Placówce Terenowej KRUS, 
właściwych ze względu na miejsce za-
mieszkania

Do okresów podlegania ubezpie-
czeniu emerytalno-rentowemu, od któ-
rych zależy prawo do emerytury rolni-
czej, zalicza się okresy:

1. podlegania ubezpieczeniu spo-
łecznemu rolników indywidualnych 
i członków ich rodzin w latach 
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1983-1990;
2. prowadzenia gospodarstwa rolne-

go lub pracy w gospodarstwie rol-
nym po ukończeniu 16. roku życia, 
przed dniem 1 stycznia 1983 r.;

3. od których zależy prawo do emery-
tury zgodnie z przepisami emery-
talnymi.
Rolnicy urodzeni po 31 grudnia 

1948 r. nie mają prawa doliczać do 
stażu w KRUS okresów, w których pod-
legali ubezpieczeniom w ZUS. Przy 
ustalaniu wysokości emerytury rol-
niczej uwzględniane są wyłącznie 
okresy podlegania rolniczemu ubez-
pieczeniu emerytalno-rentowemu.

Osobom urodzonym przed 1 stycz-
nia 1949 r. do okresu ubezpieczenia 
w KRUS, wymaganego do przyznania 
emerytury rolniczej, można niekiedy 
doliczyć okresy ubezpieczenia w ZUS. 
Może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy 
okresy ubezpieczenia w ZUS nie są 
wystarczające do przyznania przez 
ZUS prawa do emerytury lub renty pra-
cowniczej. W takiej sytuacji KRUS, wy-
liczając wysokość emerytury rolniczej 
(części składkowej tego świadczenia), 
uwzględni osobom urodzonym przed 1 

stycznia 1949 r. okresy składkowe ZUS 
w wymiarze półtorakrotnym.

Inaczej mówiąc, KRUS nie 
uwzględnia stażu w ZUS. Działa to 
natomiast w odwrotną stronę: ZUS 
uwzględnia staż w KRUS. To znaczy, 
że jeśli osoba urodzona po 31 grudnia 
1948 r. nie ma prawa do emerytury rol-
niczej (bo nie ma np. 25-letniego okre-
su ubezpieczenia w KRUS), to ZUS 
w tej sytuacji może tej osobie uwzględ-
nić okresy opłacania składek na ubez-
pieczenie rolnicze.

Zdarzają się przypadki, że ubez-
pieczony, który osiągnął wiek emerytal-
ny, nie ma za sobą minimalnego wyma-
ganego stażu ani w ZUS, ani w KRUS. 
Z ZUS otrzyma wtedy emeryturę 
uzbieraną ze składek, która może być 
niższa od minimalnego świadczenia 
gwarantowanego przez państwo, gdyż 
warunkiem otrzymania tej ostatniej jest 
minimalny staż.

Natomiast z KRUS taka osoba nie 
otrzyma w ogóle emerytury, ponieważ 
do emerytury rolniczej osób urodzo-
nych po 31 grudnia 1948 r. liczy się 
tylko okres ubezpieczenia w KRUS, 
a on jest poniżej minimalnego. War-

to jednak zauważyć, że rolnik nie ma 
wtedy obowiązku zaprzestania działal-
ności rolniczej i może dalej prowadzić 
gospodarstwo.

Emerytura rolnicza składa się 
z części składkowej oraz części uzu-
pełniającej. Suma obu części stanowi 
pełną wysokość emerytury.

Część składkową ustala się, 
przyjmując po 1% emerytury podsta-
wowej (886,44 zł od 01.03.2017 r. do 
28.02.2018 r.) za każdy rok podlegania 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Część uzupełniająca wynosi 95% 
emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat 
przyjęta do ustalenia części składkowej 
jest mniejsza od 20. Za każdy pełny rok 
powyżej 20 lat przyjęty do części skład-
kowej obniża się część uzupełniającą 
o 0,5 proc. emerytury podstawowej.

Część uzupełniająca nie może 
wynosić mniej niż 85% emerytury pod-
stawowej, a suma części składkowej 
i uzupełniającej nie może być niższa 
od emerytury podstawowej.

Bogdan Pobereżnik
Źródło: materiały KRUS

Rolnicy mają w Polsce swój wła-
sny system ubezpieczeń społecznych 
obejmujący renty i emerytury oraz 
ochronę zdrowia. Wciąż stawiane są 
pytania czy wobec procesów integracji 
europejskiej utrzymać jego odrębność, 
czy jest on kompatybilny w stosunku do 
rozwiązań zachodnich, czy stymuluje 
przemiany struktury agrarnej. Wejście 
Polski do Unii Europejskiej nie ozna-
czało mechanicznego przeniesienia 
w nasze realia istniejących tam wzo-
rów. Nastąpiło jednak dostosowanie 
polskich norm prawnych i organiza-
cyjnych do norm i struktur gospodarki 
rynkowej z wykorzystaniem różnych 
cennych doświadczeń tych krajów, dla 
których wieś jest nie tylko miejscem 

zatrudnienia i pracy w rolnictwie, ale 
także miejscem zamieszkania, kultury 
i wypoczynku.

Powszechne ubezpieczenia spo-
łeczne są jedną z cech charaktery-
stycznych dla państw europejskich. Za 
najstarszy przykład ustawodawstwa 
związanego z tą dziedziną można 
uznać szereg niemieckich ubezpieczeń 
wprowadzonych w latach 1883 - 1889. 
W krajach UE mamy do czynienia 
z różnym zakresem ryzyka objętego 
ubezpieczeniami, innymi zasadami 
tworzenia funduszy ubezpieczenio-
wych i oraz ich organizacją.

Odrębny system ubezpieczeń spo-
łecznych dla rolników w Polsce (KRUS) 
nie jest wcale wyjątkowy w skali eu-

ropejskiej. W Europie jest aktualnie 
siedem krajów, które utrzymują takie 
instytucje. Poza Polską są to Austria, 
Finlandia, Francja, Grecja, Luksem-
burg oraz Niemcy. W wymienionych 
krajach są różnice w procencie zatrud-
nionych w rolnictwie, stąd też różny jest 
stopień dofinansowania ubezpieczeń 
z budżetu państwa. W UE powstała 
wspólna sieć państwowych instytucji 
zajmujących się wyłącznie ubezpie-
czeniami rolniczymi o nazwie ENASP, 
do sieci tej należy 6 z 7 wspomnianych 
wcześniej państw (bez Luksemburga).

Porównując europejskie instytucje 
ubezpieczeniowe do polskiego KRUS 
trzeba pamiętać, że analizując ich funk-
cjonowanie należy spojrzeć na szerszy 
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kontekst a także zaznajomić się z ich 
specyficznymi uwarunkowaniami. War-
to wspomnieć, że mimo integracji z UE 
Polska wieś różni się zdecydowanie 
od typowej wsi na zachodzie Europy, 
gdzie przeważają duże wsie posiada-
jące zwartą zabudowę, która ułatwia 
podejmowanie różnych działań gospo-
darczych i socjalnych. Do tego docho-
dzą istniejące różnice w infrastrukturze 
technicznej i społecznej. W krajach 
zachodnich wsie nie różnią się zbyt 
mocno od miasteczek, w Polsce mamy 
wciąż do czynienia z widocznymi roz-
bieżnościami w zaopatrzeniu w sieci 
kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, 
gaz, oraz pozostałą infrastrukturę tj. 
komunikacyjną oraz teleinformatyczną. 
Polska wieś posiada niestety bardzo 
niską wydajność pracy oraz wciąż nie-
korzystną strukturę agrarną, przez co 
mamy do czynienia z niskim dochodem 
rodzin rolniczych, niepozwalającym 
na utrzymanie rodziny a dodatkowo 
z trudnością ze znalezieniem pracy za-
robkowej.

Dla porównania Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych Rolników w Finlan-
dii obejmuje ludność wiejską odrębny-
mi ubezpieczeniami: emerytalno-rento-
wym, zdrowotnym, wypadkowym oraz 
rehabilitacyjnym. Instytucja ta zajmuje 
się wypłacaniem zasiłków krótkoter-
minowych a także nadzoruje pomoc 
społeczną na terenach wiejskich ( czyli 
nie ma dublowania systemów opieki 
społecznej i KRUS jak w Polsce) Nad-
zór nad poprawnością działania syste-
mu sprawuje finlandzkie Ministerstwo 
Rolnictwa i Leśnictwa. Świadczenia 
w Finlandii, co do zasady, są identycz-
ne dla każdego z obywateli, dlatego 
ubezpieczenie dla każdego z domow-
ników jest obowiązkowe, a emerytury 
dla rolników są takie same jak w sys-
temie powszechnym. Nie ma podziału 
obywateli ze względu na sposób ich 
zarobkowania, sytuację rodzinną czy 
miejsce zamieszkania. Prawo do eme-
rytury w Finlandii obie płcie nabywają 
w wieku 65 lat.

Natomiast we Francji funkcjonuje 
Rolnicza Kasa Wzajemnej Pomocy, 

która również działa także w dziedzinie 
pomocy socjalnej i społecznej. Podob-
nie jak w Polsce Francuska Kasa nie 
jest w stanie sama się zbilansować, po-
nieważ struktura wiekowa osób zatrud-
nionych w rolnictwie jest bardziej nie-
korzystna niż w pozostałych gałęziach 
gospodarki francuskiej, co w rezultacie 
podnosi koszty świadczeń ubezpiecze-
niowych i jest przyczyną niskich wpły-
wów ze składek rolników. Skutkiem 
tego faktu jest potrzeba przekazywania 
wysokich dotacji państwowych do sys-
temu ubezpieczeń rolników.

Austria jest jednym z pięciu krajów 
należących do unii przed 2004 roku, 
który posiadał specjalnie stworzoną 
instytucję zajmującą się ubezpiecze-
niami społecznymi rolników. Fundusz 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników 
realizuje również zadania w systemie 
pomocy społecznej kraju. Austriacki 
system oparty jest na składkach, któ-
rych wysokość zależy od ogólnej war-
tości ich gospodarstwa rolnego oraz od 
przewidywanego z niego dochodu. Go-
spodarstwo rolnicze wyceniane jest raz 
na 10 lat przez urząd skarbowy, który 
bierze pod uwagę wielkość gospodar-
stwa, jego położenie oraz jakość gleby. 
Właściciele tych gospodarstw, które są 
niskiej wartości podlegają tylko ubez-
pieczeniu wypadkowemu, nieco więk-
sze szacowane dochody kwalifikują 
posiadaczy do opłacania pozostałych 
ubezpieczeń: chorobowego i emerytal-
no-rentowego. Obliczony wymiar skład-
ki bierze pod uwagę głównie wartość 
prowadzonego gospodarstwa i dochód 
pochodzący z niego. Składka ta wynosi 
przeciętnie około 22% dochodu każ-
dego rolnika, ale ulega ona obniżona 
o czynsz dzierżawny. Opłacana jest 
zawsze tylko jedna składka, niezależ-
nie od ilości osób zostało zgłoszonych 
do objęcia ubezpieczeniem. Opłaty 
uiszczane są co kwartał, podobnie jak 
w naszym KRUS.

W Niemczech obecnie system 
ubezpieczeń rolniczych również jest 
wspierany przez budżet państwa. Każ-
dy rolnik indywidualny ma obowiązek 
odprowadzenia odpowiedniej składki. 

Producent rolny odprowadza tylko jed-
ną składkę, nawet, jeśli posiada kilka 
gospodarstw. Gdy gospodarstwo rol-
ne prowadzą wspólnie małżonkowie, 
wtedy składkę płaci tylko jedna osoba. 
Wysokość składki jest identyczna dla 
wszystkich, jednak dochodzi do ich róż-
nicowania przy pomocy dopłat. Składki 
rolników pokrywają jedynie 22,5% wy-
datków instytucji ubezpieczeń spo-
łecznych. Powszechne ubezpieczenia 
społeczne funkcjonujące w Niemczech 
mają za zadanie utrzymać taki sam 
komfort życia po przejściu na emerytu-
rę, jednak w przypadku systemu rolni-
czego zapewniane jest jedynie częścio-
we bezpieczeństwo, a producent rolny 
powinien podjąć dodatkowe kroki, aby 
zebrać odpowiednie środki finansowe 
na starość, ubezpieczając się dodatko-
wo w innych systemach emerytalnych.

W każdym z wymienionych wyżej 
krajów instytucje ubezpieczeń społecz-
nych dla rolników powstawały na zupeł-
nie innych fundamentach historycznych 
i społecznych. Można mimo to zauwa-
żyć podobieństwa, takie jak odgórne 
starania zmiany struktury agrarnej kra-
ju czy wsparcie rolnictwa poprzez dota-
cje budżetowe do świadczeń emerytal-
nych. Historia wymienionych wcześniej 
systemów sięga zdecydowanie głębiej 
niż to ma miejsce w przypadku nasze-
go polskiego KRUS.

Kwestie związane z rolnictwem 
i jego miejscem w gospodarce budzą 
wciąż poważne spory społeczne. Z po-
danych wyżej przykładów działania 
systemów zabezpieczenia społeczne-
go rolników w innych państwach wy-
nika jednak, że są one podobnie jak 
w Polsce, w dużym stopniu finansowa-
ne środkami pochodzącymi z dotacji 
budżetowej. Wymienione kraje mają 
jednak zdecydowanie niższy procent 
osób zatrudnionych w rolnictwie w pro-
porcji do ogółu mieszkańców niż to ma 
miejsce w Polsce ( u nas ok. 8-10% 
w pozostałych krajach od 0,8-1,7%) 
a przez to mniejszą skalę problemu 
społecznego. Należy jeszcze dodać, 
że wszystkich przedstawionych pań-
stwach zabezpieczenia społeczne 
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rolników (na które składają się renty, 
emerytury i ubezpieczenie zdrowotne) 
borykają się z poważnym problemem 
starzejącej się ludności wiejskiej i kry-
zysem demograficznym.

Podsumowując, należy pamiętać, 
że instytucje ubezpieczeń społecznych 
poza funkcją zabezpieczenia emerytal-
nego i społecznego ludności wiejskiej 

(tj. wspieraniem ludzi niepełnospraw-
nych, chorych i starszych) mają za 
zadanie realizację polityki rolnej, której 
bardzo ważnym celem jest utrzymanie 
dobrostanu środowiska i rozwój obsza-
rów wiejskich. Polityka żywnościowa to 
nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe 
kraju, ale całokształt istnienia i funkcjo-
nowania terenów wiejskich. Analizując 

funkcjonowanie polskiego KRUS nale-
ży jednak pamiętać, że nie ma ideal-
nych systemów ubezpieczeń społecz-
nych dla rolników w Europie.

Anna Jarosz
Na podstawie opracowania mgr Daniel Mu-

siał „Zróżnicowanie ubezpieczeń społecznych rol-
ników w wybranych krajach Europy” oraz z opra-
cowania „Ubezpieczenia emerytalne rolników 
w wybranych krajach Unii Europejskiej - wnioski 
dla Polski” Joanna Strzelecka.

O potrzebie i sensie zakładania 
grup producentów rolnych informuje-
my małopolskich rolników, w ślad za 
publikacjami Ministerstwa Rolnictwa 
oraz Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, intensywnie i w naj-
różniejszych formach od ponad 15 lat. 
W latach 2004 - 2013 propagowanie tej 
idei w skali ogólnokrajowej przyniosło 
znaczny sukces sporemu gronu rolni-
ków, szczególnie tym gospodarującym 
w środkowej i północnej części kraju. 
Także w Małopolsce wiele podmiotów 
skorzystało z pomocy oferowanej gru-
pom, szczególnie zaś „wstępnie uzna-
nym grupom producentów owoców 
i warzyw”. Wiadomo było jednak już 
wówczas, że szeroki strumień fundu-
szy pomocowych dla grup nie będzie 
trwał wiecznie. Już od połowy 2011 r. 
coraz więcej mówiono o spodziewa-
nych ograniczeniach pomocy, szcze-
gólnie tej skierowanej do grup wstęp-
nie uznanych i choć nie została ona 
całkowicie wstrzymana, to od 2012 r. 
nastąpiły znaczące ograniczenia doty-
czące zasad przyznawania tej pomocy, 
a także poważne zmiany w zakresie 
regulacji funkcjonowania grup i orga-
nizacji producentów owoców i warzyw. 
W tej sytuacji istotnym wsparciem fi-
nansowym pozostało to, dedykowane 
dla grup producentów rolnych.

Pewnego rodzaju podsumowa-
niem owego okresu stały się zmiany 
wprowadzone w dniu 28.12.2015 r., 
kiedy to weszła w życie znowelizowana 
ustawa o grupach producentów rolnych 
i ich związkach oraz o zmianie innych 
ustaw, oraz ustawa o wspieraniu roz-

woju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rol-
nego, na rzecz rozwoju tych obszarów 
w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1888), regulująca 
problematykę dotyczącą zakładania 
i funkcjonowania grup producentów 
rolnych i ich związków.

Określiła ona zasady organizo-
wania się producentów w grupy i ich 
związki, oraz zarysowała nowe zasady 
rejestracji grup i nadzoru nad ich dzia-
łalnością, które w związku z trwającą 
wó-wczas reorganizacją państwowych 
agencji, tj Agencji Rynku Rolnego 
i Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, obowiązywały w okresie 
przejściowym. Stan ten zakończył się 
ostatecznie w dniu 31.08.2017 r. War-
to jednak podkreślić zauważane po-
wszechnie zjawisko, iż wprowadzanie 
wszelkiego rodzaju „okresów przejścio-
wych” owocuje przede wszystkim ba-
łaganem i chaosem w kwestii respek-
towania rzeczywiście obowiązujących 
przepisów, ponieważ zwykle mieszają 
się potencjalnym beneficjentom przepi-
sy dotychczasowe i nowo wprowadza-
ne, co rodzi zwykle różnego rodzaju 
przekłamania, a to bywa pożywką dla 
różnego rodzaju plotek.

Aby zatem zreasumować obowią-
zujące zasady, w październiku 2017 r. 
zorganizowano spot-kanie, podczas 
którego przedstawiciele Ministerstwa 
Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa przekaza-
li informacje na temat istniejącego 

stanu faktycznego przedstawicielom 
ośrodków doradztwa rolniczego oraz 
samych grup producentów rolnych. 
Ponieważ artykuł niniejszy publikowa-
ny jest w Doradcy kwartał po wzmian-
kowanych wydarzeniach , chciałbym 
wyjaśnić, iż zostało to spowodowane 
moją poważną kontuzją, która wy-
darzyła się pechowo akurat w dniu 
12 października 2017 r., W jej wyniku 
do końca roku prze-bywałem na zwol-
nieniu chorobowym i dopiero z począt-
kiem stycznia br. mogłem przystąpić do 
redakcji tekstów. A oto co chciałbym 
Państwu przekazać:

Od 01.09.2017 r. wszystkie czyn-
ności rejestracyjne i kontrolne prze-
jęła ARiMR.

Czynności rejestracyjne i kontrol-
ne, sprawowane wcześniej przez różne 
podmioty przekazano, zatem ostatecz-
nie Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa i zgodnie z ustawą 
sprawują je, w zakresie rejestracji grup 
producentów rolnych oraz nadzoru nad 
ich działalnością dyrektorzy oddzia-
łów terenowych Agencji, właściwi ze 
względu na siedzibę grupy, natomiast 
w przypadku związków grup producen-
tów rolnych - Prezes ARiMR.

Jeśli chodzi o szczegółowe wa-
runki i rozwiązania zastosowane 
w znowelizowanej ustawie to przy-
pomniano najważniejsze uregulowa-
nia:

 ▪ w ustawie zamieszczono definicję 
działalności rolniczej, nawiązującą 
do stosownych uregulowań Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 
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z grudnia 2013 r.,
 ▪ określono, że grupa składa się wy-

łącznie z osób fizycznych,
 ▪ została uznana na podstawie pla-

nu biznesowego, o którym mowa 
w znowelizowanej ustawie z dnia 
15 września 2000 r. o grupach pro-
ducentów rolnych (…), 

 ▪ posiada numer identyfikacyjny 
(EP) nadany przez ARiMR,

 ▪ działa, jako przedsiębiorca pro-
wadzący mikro, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo (MŚP), którego 
siedziba znajduje się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

 ▪ każdy członek grupy, będący pro-
ducentem prowadzi produkcję 
produktu lub grupy produktów, ze 
względu na które grupa została 
uznana, na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, 

 ▪ zadeklaruje realizację planu biz-
nesowego w celu osiągnięcia jego 
założeń w trakcie trwania 5-letnie-
go okresu wsparcia.

Wsparcie dla grup producentów 
rolnych

Pomoc w ramach działania nr 9 
PROW 2014-2020 przyznawana jest 
w celu ułatwienia tworzenia i prowa-
dzenia działalności grup producentów 
rolnych. Jest pomocą wypłacaną z dołu 
od wysokości osiągniętych przez GPR 
przychodów. 

Tym samym pozostawia się gru-
pom producentów, którym zostanie wy-
płacona pomoc finansowa, możliwość 
podjęcia autonomicznej decyzji, co do 
jej przeznaczenia, w zależności od bie-
żących potrzeb i celów realizowanych 
przez grupę. Zatem, grupy mogą prze-
znaczyć otrzymaną pomoc na dowolne 
wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, 
na działania i inwestycje zatwierdzone 
w planie biznesowym, pod warunkiem 
osiągnięcia w ciągu pięciu lat po uzna-
niu GPR, celów określonych w planie 
biznesowym. 

Wysokość wsparcia
 ▪ w pierwszym roku - 10% wartości 

sprzedaży netto grupy producentów,

 ▪ w drugim roku - 8% wartości sprze-
daży (…),

 ▪ w trzecim roku - 6% wartości 
sprzedaży (…),

 ▪ w czwartym roku - 5% wartości 
sprzedaży (…),

 ▪ w piątym roku - 4% wartości sprze-
daży (…).
Maksymalnie równowartość 100 

000 euro w każdym roku pięcioletniego 
okresu pomocy.

Wypłata piątej (ostatniej) raty 
wsparcia nastąpi po potwierdzeniu 
przez ARiMR prawidłowej realizacji 
planu biznesowego, tj. osiągnięcia 
przez grupę celów określonych w pla-
nie biznesowym, poprzez zrealizo-
wanie wszystkich działań i inwestycji 
zatwierdzonych w tym planie w ujęciu 
rzeczowo-rodzajowym. 

Zgodnie z art. 17 ustawy o finan-
sowaniu wspólnej polityki rolnej, grupy 
producentów w ramach działania nr 9, 
w pierwszym roku działalności mogą 
otrzymać wyprzedzające finansowanie 
pomocy. Wysokość wyprzedzającego 
finansowania nie może być wyższa od 
wysokości udziału krajowych środków 
na współfinansowanie pomocy w ra-
mach działania nr 9 (udział krajowych 
środków współfinansowania wynosi 
36,37%), określonego na podstawie 
planowanej wielkości i wartości przy-
chodów ze sprzedaży produktów lub 
grupy produktów, ze względu, na które 
GPR została uznana, wytworzonych 
w gospodarstwach członków tej grupy 
w pierwszym roku działalności.

Kwota wyprzedzającego finan-
sowania nie może być wyższa niż 
50 000 zł.

Wysokość pomocy w danym roku 
prowadzenia działalności przez GPR 
ustala się na podstawie wartości udo-
kumentowanych rocznych przycho-
dów netto ze sprzedaży produktów 
lub grupy produktów, ze względu, na 
które grupa została uznana, oraz ze 
sprzedaży produktów przetworzonych 
objętych załącznikiem I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

wytworzonych z produktów lub grupy 
produktów, ze względu, na które GPR 
została uznana, wyprodukowanych 
przez jej członków i sprzedanych kupu-
jącym niebędącym:
1) członkami GPR;
2) współmałżonkiem członka GPR;
3) podmiotami powiązanymi kapita-

łowo lub osobowo w sposób bez-
pośredni lub pośredni z członkiem 
GPR lub jego współmałżonkiem.
Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe, o których mowa w pkt. 3, ro-
zumie się wzajemne powiązania mię-
dzy członkiem GPR lub jego małżon-
kiem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako 
wspólnik spółki cywilnej lub spółki oso-
bowej;

- posiadaniu co najmniej 25% 
udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu 
nadzorczego lub zarządzającego, pro-
kurenta lub pełnomocnika.

Pomoc będzie przyznana grupie 
producentów, która spełnia m.in. na-
stępujące warunki: 

 ▪ składa się wyłącznie z osób fizycz-
nych,

 ▪ została uznana na podstawie pla-
nu biznesowego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 15 września 2000 r. 
o grupach producentów rolnych (…), 

 ▪ posiada numer identyfikacyjny 
(EP) nadany przez ARiMR,

 ▪ działa jako przedsiębiorca pro-
wadzący mikro, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo (MŚP),

 ▪ której siedziba znajduje się na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 ▪ której każdy członek, będący pro-
ducentem prowadzi produkcję 
produktu lub grupy produktów, ze 
względu, na które grupa została 
uznana, na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, 

 ▪ zadeklaruje realizację planu biz-
nesowego w celu osiągnięcia jego 
założeń w trakcie trwania 5-letnie-
go okresu wsparcia.

 ▪ każdemu z członków tej grupy bę-
dącemu producentem przyznano 
płatności na podstawie przepisów 
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o płatnościach w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego 
w roku uznania grupy lub przynaj-
mniej raz w ciągu ostatnich 2 lat 
poprzedzających rok uznania gru-
py - w przypadku grupy uznanej ze 
względu na produkt lub grupę pro-
duktów roślinnych, z wyłączeniem 
producentów prowadzących działy 
specjalne produkcji rolnej, lub

 ▪ każdy z członków tej grupy będą-
cy producentem był posiadaczem 
zwierząt gospodarskich objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do rejestru 
zwierząt gospodarskich oznakowa-
nych i siedzib stad tych zwierząt, 
ze względu, na które grupa została 
uznana, przynajmniej w roku po-
przedzającym rok uznania grupy, lub

 ▪ każdy z członków tej grupy będą-
cy producentem, prowadził działy 
specjalne produkcji rolnej przynaj-
mniej w roku poprzedzającym rok 
uznania grupy - w przypadku grupy 

uznanej ze względu na produkt lub 
grupę produktów w ramach działu 
specjalnego produkcji rolnej, lub

 ▪ każdy z członków tej grupy będący 
producentem prowadził produkcję 
produktów lub grupy produktów, 
ze względu na które grupa została 
uznana, innych niż produkty lub gru-
py produktów wymienione w lit. a i b, 
oraz produkty lub grupy produktów 
w ramach działu specjalnego pro-
dukcji rolnej, przynajmniej w roku 
poprzedzającym rok uznania grupy,

Wsparcia nie przewiduje się na 
tworzenie grup producentów w ka-
tegorii produktu: drób żywy (bez 
względu na wiek), mięso lub jadalne 
podroby drobiowe (świeże, chłodzo-
ne, mrożone), oraz owoce i warzywa.

Pomoc przysługuje wnioskodaw-
com, według kolejności ustalonej 
przez ARiMR przy zastosowaniu kry-
teriów wyboru.

O kolejności przysługiwania po-
mocy decyduje suma uzyskanych 
punktów. W pierwszej kolejności po-
moc przysługuje grupom, które uzy-
skały największą liczbę punktów, przy 
czym pomoc jest przyznawana, jeżeli 
grupa uzyskała, co najmniej 3 punk-
ty. Punkty, o których mowa powyżej 
przyznaje dyrektor oddziału regional-
nego ARiMR.

Ustalając kolejność przysługiwa-
nia pomocy, uwzględnia się wszystkie 
wnioski o przyznanie pomocy złożone 
do dyrektora OR ARiMR, w terminie 
naboru wniosków. Kryteria wyboru 
i sposób punktowania przypomnimy 
w materiale, który zostanie zamiesz-
czony w kolejnym numerze Doradcy. 

Ciąg dalszy w kolejnym Doradcy.

Jacek Walczak
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi i ARiMR;

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

W ostatnich latach powierzchnia 
uprawy lnu oleistego w świecie i w Pol-
sce powoli wzrasta z uwagi na proz-
drowotne wykorzystywanie nasion oraz 
ich przetworów. Lecznicze, dietetyczne 
i higieniczne właściwości oraz zakres 
zastosowania nasion lnu w przemy-
słach farmaceutycznym, spożywczym 
(piekarniczym, olejarskim) oraz kosme-
tycznym jako paraleków, substytutów 
diety oraz kosmetyków predysponują 
tę roślinę do uprawy metodami ekolo-
gicznymi. 

Wzmianki o lnie można znaleźć 
w Piśmie Świętym. Roślina wymienia-
na jest wielokrotnie w m.in. w Księdze 
Wyjścia oraz Księdze Przysłów.

Już w czasach prehistorycznych 
len wykorzystywany był do produkcji 
tekstyliów. Wiadomo, że len uprawiano 
na szeroką skalę w starożytnym Egip-
cie, gdzie wyrabiano z niego bieliznę 
dla kapłanów, pościele oraz płótno dla 

LEN OLEISTY-UPRAWA EKOLOGICZNA
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mumii. W Cesarstwie Rzymskim na-
tomiast z rośliny uzyskiwano wysokiej 
jakości żagle. Do dziś roślinę tę wyko-
rzystuje się do wytwarzania różnych 
tkanin. Jego nasiona posiadają wiele 
leczniczych właściwości, które korzyst-
nie wpływają na nasze zdrowie.

Len pochodzi prawdopodob-
nie z terenów dzisiejszego Bliskiego 
Wschodu największe skupiska upraw 
znajdują się na obszarach klimatu 
umiarkowanego. Istnieje, co najmniej 
kilkanaście gatunków tej rośliny.

W Polsce uprawiany jest len kar-
packi, austriacki, trwały, włochaty, 
przeczyszczający, złocisty i najbardziej 
popularny - zwyczajny. To właśnie ten 
ostatni nie tylko wykorzystywany jest 
do produkcji tkanin, ale również sto-
suje się go w tradycyjnym lecznictwie. 
Roślinę tę uprawia się na małych po-
wierzchniach. Są to przede wszystkim 
formy przejściowe: włóknisto-oleiste, 
a rzadziej grubonasienne. Len ma dwie 
formy użytkowe: drobnonasienną - ro-
śliny niskie, rozgałęziające się u pod-
stawy, i grubonasienną - rośliny średnio 
wysokie, rozgałęziające się w połowie 
lub w górnej części łodygi.

Gatunkiem lnu o największym zna-
czeniu praktycznym jest len zwyczajny.

Len zwyczajny (łac. Linum usitatis-
simum) to roślina z rodziny lnowatych 
o prostej i cienkiej łodydze (ok. 50 cm wy-
sokości), drobnych liściach, niebieskich 
kwiatach oraz owocach w postaci tore-
bek nasiennych, które zawierają w sobie 
oleiste ziarenka (tzw. siemię lniane).

Zebrane przed całkowitym doj-
rzeniem owoce lnu zostają poddane 
ususzeniu. W ten sposób uzyskuje się 

siemię lniane, które zdradza wiele wła-
ściwości leczniczych. Co więcej, nasio-
na lnu stanowią jeden z najpopularniej-
szych środków stosowanych w medy-
cynie naturalnej. Najczęściej spożywa 
się je po wcześniejszym namoczeniu 
. Ziarna lnu mają przede wszystkim 
bardzo dobry wpływ na pracę układu 
pokarmowego. Siemię działa łagodzą-
co między innymi w przypadku stanów 
zapalnych żołądka, niweluje zapar-
cia, biegunki, zapewnia odpowiednią 
perystaltykę jelit, przynosi ukojenie 
przy wrzodach, likwiduje nadkwaso-
tę, wspomaga trawienie oraz reguluje 
poziom cholesterolu we krwi. Zalane 
wodą Oprócz tego len wspomaga od-
porność, leczy niektóre dolegliwości 
układu moczowego, a także ma wła-
ściwości przeciw utleniaczowe. Warto 
również wspomnieć, że ziarna lnu znaj-
dują zastosowanie w kosmetyce. Uzy-
skany z nasion olejek poprawia kon-
dycję skóry (pomaga ją nawilżyć oraz 
pozbyć się wyprysków lub trądziku), 
a nałożony na włosy nadaje im blasku. 
Nasiona lnu są jadalne i warto je dodać 
do różnego rodzaju potraw. Dawniej 
wysuszone ziarna stanowiły dodatek 
do ziemniaków w okresie postnym.

Wiele firm jest zainteresowanych 
skupem nasion lnu z produkcji ekolo-
gicznej. 

Instytut Włókien Naturalnych i Ro-
ślin Zielarskich w Poznaniu prowa-
dzi wiele badań dotyczących doboru 
odmian do upraw ekologicznych jak 
również wpływu ekologicznych metod 
ochrony lnu na jakość surowca.

Dzięki tym badaniom opracowano 
zalecenia dla praktyki:

Stanowisko: W uprawach ekolo-
gicznych bardzo ważne jest przestrze-
ganie zasad aby nie uprawiać lnu na 
tym samym polu częściej niż co 6 lat, 
ze względu na możliwość pojawienia 
się fuzariozy i jednocześnie brak możli-
wości zastosowania fungicydów 

Dobór odmian: Spośród krajo-
wych odmian lnu oleistego najbardziej 
przydatna dla upraw ekologicznych jest 
odmiana BUKOZ bardziej odporna na 
choroby typu Fuzarium i lepiej plonują-
ca od pozostałych.

Siew lnu: Do siewu należy używać 
ekologiczny, kwalifikowany materiał 
siewny charakteryzujący się zdolnością 
kiełkowania na poziomie co najmniej 
85% oraz zawartością nasion czystych 
nie mniej niż 99% . Na jeden ha należy 
wysiać 60 kg nasion, w rozstawie rzę-
dów 25-30 cm. Optymalne zagęszcze-
nie roślin lnu oleistego w dniu zbioru 
powinno wynosić 500-600 szt./m2. Aby 
uzyskać taką obsadę roślin, należy wy-
siać 1 000 nasion na 1 m2.

W związku z tym, że w uprawie 
ekologicznej lnu oleistego nie wolno 
stosować żadnych środków chemicz-
nych w ochronie przed chorobami 
pochodzenia grzybowego (ani do za-
prawienia ani do opryskiwania roślin 
w okresie wegetacji) przed siewem 
nasion lnu należy zaprawiać zaprawą 
nasienną na bazie olejku eteryczne-
go (Eco - Hemp-Mix) w stężeniu 1% 
i dawce 120 ml/kg. Zaprawienie nasion 
wpływa na zmniejszenie wystąpienia 
porażenia roślin i zwiększenie uzyska-
nych plonów. 

Odchwaszczanie: W okresie od 
pełni wschodów (BBCH 11), do fazy 

Lp. Odmiana
Plon nasion lnu 

(dt/ha)
Zawartosć tłuszczu 
w nasionach (%)

Plon tłuszczu (dt/ha)
Masa Tysiąca

Nasion (g)

Eco* Know** Eco* Know** Eco* Know** Eco* Know**
1. BUKOZ 29,0 16,4 40,5 39,1 11,7 6,4 6,7 5,7
2. JANTAROL 22,9 12,4 41,2 41,7 9,4 5,2 6,7 6,9
3. OLWIN 23,0 11,1 47,1 43,4 10,8 4,8 6,9 6,8
4. SZAFIR 25,9 9,1 40,5 40,4 10,5 3,7 7,5 7,3

Plony lnu oleistego w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej (Jeńki, Stary Sielec -2013) opracowanie IWNiRZ 
w Poznaniu (dr hab. Krzysztof Heller, dr K.Wielgusz, dr M.Baczyńska, mgr J.Karaś, mgr J.Kożuch, D.Kluczyńska)

Wyniki dotyczą plonów nasion lnu uzyskanych w obiektach z dawką wysiewu 60 kg/ha 
*Eco-uprawa ekologiczna , **Konw -uprawa konwencjonalna
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początku szybkiego wzrostu (wyso-
kość roślin 20 cm - BBCH 32) należy 
wielokrotnie nawet pięciokrotnie me-
chanicznie niszczyć chwasty w mię-
dzyrzędziach.

- Wyniki badań wskazują, że opóź-
niony siew dodatkowo umożliwia me-
chaniczne niszczenie chwastów przed 
siewem.

- Optymalnym terminem zbioru lnu 
oleistego jest faza pełnej dojrzałości ro-

Kapusta pekińska jest znaną i ce-
nioną roślina warzywną posiadającą 
duży potencjał produkcyjny. Wciągu 2-3 
miesięcy uprawy jest w stanie wytwo-
rzyć do 200 t/ha zielonej masy. Ujemna 
cechą tego gatunku jest bardzo słaby 
system korzeniowy sięgający 20-30 
cm, co powoduje wysoką wrażliwość 
na niedobór wody i składników pokar-
mowych. Dużym problemem w upra-
wie wszystkich roślin kapustnych są 
choroby i szkodniki licznie zasiedlają-
ce rośliny. Kapusta pekińska z powodu 
delikatnych i miękkich liści jest najczę-
ściej ze wszystkich kapust atakowana 
przez szkodniki i najsilniej reaguje na 
żerowanie owadów obniżeniem jakości 
plonu. Uprawa przy zastosowaniu eko-
logicznych metod produkcji wymaga 
opracowania odpowiedniej technologii 
i to wyzwanie zostało podjęte przez In-
stytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. 
W pierwszym etapie przebadano środki 
ochrony roślin dopuszczone do stoso-
wania w rolnictwie ekologicznym z listy 
IOR. Dodatkowym elementem badaw-
czym było ściółkowanie międzyrzędzi, 
jako środek poprawiający warunki wil-
gotnościowe w glebie i odstraszający 
lub przyciągający owady. W celu ro-
zeznania najważniejszych problemów 
uprawowych założono ścisłe doświad-
czenie jednoczynnikowe w czterech po-
wtórzeniach w układzie niezależnym na 
stanowisku po oborniku zastosowanym 
w dawce 30 t/ha.

Kapustę uprawiano w cyklu jesien-
nym. Badanymi obiektami były: opry-
skiwanie roślin środkami: Dipel WG, 
Spintor 240 S.C. i Bioczos płynny oraz 
ściółkowanie międzyrzędzi świeżo ścię-
tą koniczyną i czarną włókniną polipro-
pylenową. Kontrolę stanowiły poletka 
nie ściółkowane i nie opryskiwane. Oce-
niono dynamikę występowania szkodni-
ków, stopień porażenia roślin przez cho-
roby i szkodniki oraz wysokość i jakość 
plonu główek. Stwierdzono występowa-
nie wielu gatunków agrofagów. Odsetek 
roślin uszkodzonych przez odpowiednie 
gatunki szkodników przedstawiał się 
następująco: bielinek rzepnik uszko-
dził 46,7% roślin, pchełka smużkowa 

-41,0%, mszyce - 32,5%, chowacz czte-
rozębny - 29,2%, piętnówka kapustnica 
14,2%, śmietka kapuściana 5,8%. Po-
nadto zauważono pojedyncze przypad-
ki występowania wciornastka, warzyw-
nicy kapustnej i gnatarza. Na rysunku nr 
1 przedstawiono stopień uszkodzenia 
roślin wyrażony liczbą liści z oznakami 
żerowania najgroźniejszych z bada-
nych gatunków owadów. Najwięcej liści 
uszkodzonych przez bielinka, chowa-
cza i pchełkę stwierdzono w obiekcie 
ściółkowanym koniczyną, wyraźnie 
mniej przy ściółkowaniu agrowłókniną, 
a najmniej tam gdzie stosowano opry-
skiwanie trzema badanymi środkami. 
Dipel WG, Spitnor 240 S.C. Ten ostatni 

środek równie skutecznie zwalczał pięt-
nówkę kapustnicę.

Ciekawe obserwacje poczyniono 
odnośnie reakcji owadów na ściółko-
wanie. Mszyce wyraźnie preferowa-
ły ściółkowanie czarną agrowłókniną 

ślin. W tym czasie torebki nasienne po 
potrząśnięciu wydają charakterystycz-
ny dźwięk.

Materiały:
Prace badawcze IWNiRZ w Poznaniu :
Uprawy polowe metodami ekolo-

gicznymi, badania porównawcze jakości, 
właściwości i parametrów ekologicznych 
i konwencjonalnych produktów z upraw 
polowych polskich odmian lnu oleistego 

- dr hab. Krzysztof Heller, dr K.Wielgusz, 
dr M.Baczyńska, mgr J.Karaś, mgr J.Ko-
żuch, D.Kluczyńska

Badania w zakresie doboru odmian 
w uprawach polowych lnu oleistego zale-
canych do towarowej uprawy ekologicznej 
- dr hab. Krzysztof Heller, dr K.Wielgusz, dr 
M.Baczyńska, mgr J.Karaś, mgr J.Kożuch, 
D.Kluczyńska

www.farmer.pl
Ewa Rhein

UPRAWA KAPUSTY PEKIŃSKIEJ
METODAMI EKOLOGICZNYMI

i rzadko pojawiały się na poletkach 
ściółkowanych koniczyną, natomiast 
pchełka zasiedlała głównie rośliny 
ściółkowane świeżo pociętą koniczyną 
i poletka kontrolne. Dodatkowym plu-
sem ściółkowania była poprawa warun-
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ków wodnych, co przy gatunku wrażli-
wym na niedobór wody wyraziło się 
wzrostem plonu jak również większym 
udziałem główek handlowych w plonie 
ogólnym. Z chorób obserwowano jedy-
nie czerń krzyżowych, która infekowała 
szczególnie najstarsze liście w okresie 
tworzenia główek. Najmniej roślin z ob-
jawami choroby znaleziono w obiekcie 
ściółkowanym agrowłókniną.

Na podstawie opracowania Insty-
tutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Stanisław Cyra

Pogłowie wielu gatunków dzikich 
zwierząt przekracza w naszym kra-
ju optymalne ilości dla środowiska, 
a szczególnie dla rolnictwa. Nadal ro-
śnie. Liczbę jeleni szacuje się na około 
220 tys. sztuk, dzików na 250 tys., łosi 
20 tys. sztuk. Dużo jest też wilków, li-
sów, bobrów nawet niedźwiedzi. Na 
przestrzeni ostatnich lat liczebność wie-
lu gatunków wzrosła wyjątkowo wysoko. 
Znaczny przyrost dzikich zwierząt wyni-
kający w dużej mierze również ze zmian 
klimatycznych to problem całej Euro-
py. U nas szkody powodują szczegól-
nie dziki, sarny i jelenie. Największym 
szkodnikiem w rolnictwie są jednak dzi-
ki. Liczebność dzików w ostatnich latach 
niebezpiecznie podwoiła się. Takie kraje 
jak Niemcy czy Francja dobrze sobie 
radzą z dziczyzną. Robią u siebie od-
strzały nawet po kilkaset tysięcy sztuk 
dzików rocznie i problem rozwiązany.

Rolnicy od dawna monitują, że 
zwierzęta te poważnie zagrażają ich 
uprawom w całym kraju. Szkody z roku 
na rok są coraz większe. Na dodatek 
dziki rozprzestrzeniają afrykański po-
mór świń (ASF) powodując duże straty 
w chowie trzody chlewnej. W Interne-
cie mamy wiele przykładów jak dzikie 
zwierzęta terroryzują ludzi w całym 
kraju. Rolnicy bezskutecznie nocami 

pilnują swoich pól. Na dziurawych jak 
szwajcarski ser polach niszczą ma-
szyny i kombajny, dzieci boją się same 
chodzić do szkół, a hodowcy trzody 
w wyniku choroby ASF tracą duże 
pieniądze. Także na drogach zdarzają 
się coraz częściej wypadki z udziałem 
dzikich zwierząt. Zniszczone są samo-
chody, a nierzadko następuje też utrata 
zdrowia, a nawet życia. Policja, co roku 
odnotowuje tysiące wypadków z udzia-
łem dzikich zwierząt, ale to jest tylko 
wierzchołek góry lodowej, gdyż nie 
wszystkie kolizje są zgłaszane. 

Skąd się bierze problem zbyt dużej 
liczebności dzików? Na ten stan składa 
się kilka czynników. Przede wszyst-
kim zmiany klimatyczne, łagodne 
zimy, a przy tym ,,darmowa stołówka’’ 
w uprawach rolniczych, szczególnie 
w kukurydzy. W ciągu ostatnich kilku-
nastu lat uprawa kukurydzy zwiększyła 
się aż trzykrotnie. Rolnicy odkładają jej 
zbiór często także na okres zimowy. To 
pozwala na przeżycie młodych sztuk 
w okresie zimowym. Dzikie zwierzęta 
mają teraz na polach paszy pod dostat-
kiem przez cały rok. O ile dawniej dziki 
wychowywały jedno pokolenie młodych 
rocznie to obecnie mają już dwa po-
kolenia. Można powiedzieć, że będąc 
cały czas w pobliżu człowieka powoli 

się też udomawiają. Dziki to zwierzęta 
o dużej inteligencji radzą sobie w każ-
dych warunkach, miejskich. Po co mają 
się męczyć w lasach niedojadają, jeśli 
mogą mieć nieograniczoną stołówkę 
także w mieście. Dokarmiane przez 
człowieka do lasu nie wracają i tu po-
zostają. Bezkarnie buszują po śmietni-
kach nie bojąc się ludzi.

Dotychczasowe środki zapobie-
gawcze są mało skuteczne. Nie poma-
gają żadne odstraszacze chemiczne, 
elektroniczne czy hukowe. Zwierzęta 
dzikie szybko przyzwyczajają się nawet 
do notorycznego strzelania. Odszkodo-
wania, które rolnicy otrzymują są niskie 
i nie rekompensują poniesionych strat. 
Poza tym w każdym gospodarstwie 
potrzebne są ziemniaki, pasza, zboże, 
które rolnik i tak musi kupić. Syzyfowa 
praca, która nie przynosi efektów znie-
chęca rolników do uprawy wielu roślin. 

Tak na chłopski rozum biorąc, to, 
dla kogo rolnik orze, sieje i uprawia 
rośliny? Ta żywność jest dla ludzi, czy 
dla dziczyzny? Rolnik nie ma czasu na 
walkę z dziką zwierzyną, nocnego ich 
pilnowania, równania podziurawionych 
przez dziki pól. To nie jego praca. Rol-
nik ma żywność produkować. Chce to 
robić, ale też chce widzieć sens swojej 
pracy. Nie może być tak, że problem ten 

Watahy dzików
sieją w kraju spustoszenie i strach
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jest nierozwiązywalny, a rolnicy bez-
silni. Czy rolnicy terroryzowani przez 
zwierzęta dzikie i dodatkowo przez 
pseudoekologów powinni zaprzestać 
uprawy roślin? Minister rolnictwa zapo-
wiedział nieśmiało 5% odstrzał popula-
cji, czyli kilku tysięcy dzików.·I zaczę-
ła się wrzawa. Na forach można było 
przeczytać tytuły: ,,Nie zabijajcie nam 
dzików’’, czy ,,Rzeź dzików’’ i podobne. 
Jak dyskutować z ekologami, których 
rolnictwo jakby nie obchodziło. Czy to 
ekolodzy żywią zwierzęta dzikie?

W Niemczech pod dubeltówki po-
szło pół miliona dzików i nikt nie prote-
stował. Tam wszyscy wiedzą, ekolodzy 
również, że jak rolnik nie zbierze to 
i na talerzu nie będzie. Takich samych 
kroków domagają się rolnicy u nas. 
Dlatego w wielu rejonach kraju rolni-
cy zaczynają protestować. Nie mogą 

przecież sobie pozwolić, aby ich ciężka 
praca była marnowana i nie zabezpie-
czała bytu ich rodzin. Ponadto ponie-
sione przez rolników straty powinny 
być rzetelnie wyceniane.

 Potrzebny jest odstrzał dzikich 
zwierząt na skalę porównywalną jak 
u sąsiadów. Niech ,, ekolodzy od korni-
ka drukarza’’ zostawią dziki tym, którzy 
się na tym znają: naukowcom, pracow-
nikom leśnictwa, doradcom rolniczym 
i myśliwym. Oni lepiej wiedzą jak ten 
problem należy rozwiązać. 

Słyszałem, że w podkarpackim 
w okolicach Birczy są problemy nie 
tylko z dzikami, ale także z niedźwie-
dziami. Ludzie boją się chodzić do lasu 
na grzyby. Prowadzone są, więc dla 
mieszkańców szkolenia. Leśnicy uczą 
jak się zachować, kiedy spotkamy się 
w lesie z niedźwiedziem czy dzikiem.

Kto spotka niedźwiedzia w lesie po-
winien zachować spokój i oddać misiowi 
plecak z zapasem jedzenia. On zajmie 
się plecakiem, a my w nogi. A jeśli nie 
mamy jedzenia dla misia, raczej przed 
nim nie uciekać. Miś może być szybszy. 
Wtedy lepiej położyć się twarzą do zie-
mi, rękami przykryć głowę i trwać w bez-
ruchu, aż niedźwiedź się oddali. A gdy 
spotkamy się z dzikiem, to jak w bajce 
Brzechwy ,,Kto zobaczy w lesie dzika 
ten na drzewo szybko zmyka’’.

Jeżeli tego problemu nie załatwi 
się tak jak w Niemczech, to już niedługo 
podobne szkolenia jak w Bieszczadach 
trzeba będzie robić w całym kraju. I jesz-
cze jedno. Nie zapominajmy, że człowiek 
też jest elementem ekosystemu. Nie 
mniej od dzikich zwierząt ważnym.

Jan Pajdzik

Amarantus to jedna z najstarszych 
roślin uprawnych świata. Jest uprawia-
na, od co najmniej 5 tysięcy lat. Ro-
dzaj amarantus wywodzi się z Ameryki 
Południowej i obejmuje 75 gatunków. 
Roślina ta w Polsce znana jest jako 
szarłat. Dawniej uprawiana na szeroką 
skalę. Stanowiła podstawę pożywienia 
już Inków, Majów i Azteków na długo 
przed odkryciem Ameryki przez Kolum-
ba. Uznawana była przez Indian za ro-
ślinę świętą. Aztekowie używali potraw 
przyrządzonych z amarantusa w wielu 
swoich obrzędach. Obecnie ze wzglę-
du na duże walory amarantus został 
nazwany zbożem XXI wieku. W Pol-
sce ten gatunek zboża nie jest jeszcze 
doceniany, ale niektóre gospodarstwa 
z roku na rok zwiększają uprawę szar-
łatu złocistego. 

Szarłat jest rośliną dwuliścien-
ną jarą, zaliczaną do pseudo-zbóż ze 
względu na technologię uprawy oraz 
kierunek użytkowania plonu na na-
siona. Jej nasiona są skarbnicą wielu 
odżywczych substancji. Ziarno zawie-
ra witaminy i substancje mineralne, 
niezbędne do prawidłowego rozwoju 

dzieci i młodzieży, zawiera witaminę A, 
witaminę E oraz witaminy z grupy B. 
Główne walory tego zboża to przede 
wszystkim: wysoka zawartość żelaza, 
dobrze przyswajalne białka i energe-
tyczna skrobia. Szarłat jest też wolny od 
glutenu, który może uczulać. Unikalny 
skład chemiczny amarantusa sprawia, 
że zboże to może być wartościowym 
składnikiem diety wegetarian, alergi-
ków, chorych na celiakię, miażdżycę, 
a także sportowców i rekonwalescen-
tów. Lekarze zalecają spożywanie 
wyrobów amarantusowych kobietom 
w ciąży oraz osobom starszym.

Materiałem siewnym szarłatu są 
orzeszki. Na 1 ha potrzeba zaledwie 1 
- 2 kg ziarna. Uprawa tej rośliny w Pol-
sce jest możliwa na terenie całego kra-
ju. Jest rośliną ciepłolubną, wymaga 
wody w pierwszych stadiach rozwoju, 
później gdy jest lepiej ukorzeniona 
radzi sobie doskonale nawet pod-
czas suszy. W płodozmianach może 
zastępować zboża, gdyż pozostawia 
bardzo dobrze odchwaszczone stano-
wisko z dużą ilością resztek pożniw-
nych. Bardzo ważne jest, aby gleba, 

na której zostanie zasiany szarłat była 
żyzna i sucha. Gatunkami uprawnymi 
są m.in. A. hypochondrianus, A. cruen-
tus, A. caudatus, A. hybridus. W Pol-
sce uprawia się głównie caudatus 
i cruentus. Najczęściej uprawiane od-
miany amaranthusa to: Rawa i Aztek. 
Nasiona można wysiewać w okresie 
od kwietnia do maju. Rozstawa w mię-
dzyrzędziach to 60 cm. Siew najlepiej 
wykonać końcem maja lub na początku 
czerwca, gdy temperatury są już wyż-
sze i roślina szybciej wschodzi i rośnie. 
Amarantus rośnie stosunkowo szybko 
i po jakimś czasie zakrywa nam mię-
dzyrzędzia i całe pole. Wysokość roślin 
dochodzi nawet do 2,5 m. Amarantus 
zakwita w czerwcu i kwitnie do końca 
jesieni, kiedy temperatura spada po-
niżej 5 stopni wytwarza dużo nasion 
i nieraz wysiewa się sam. Głównymi 
wadami uprawianych genotypów szar-
łatu są duże wymagania termiczne 
dla tej rośliny, wschody odbywają się 
w temperaturze powyżej 4ºC problemy 
z odchwaszczaniem łanu, konieczność 
dosuszania ziarna, mała odporność na 
brak wody oraz wapniolubność – pH 

Amarantus - zboże XXI wieku
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5,5 -7,5. Plon nasion szarłatu upraw-
nego zależy głównie od przedsiewnej 
uprawy roli i pielęgnacji roślin. Naj-
większy plon można uzyskać przy 
pielęgnacji mechanicznej roli średnio 
około 3,35 t na ha. Dużo mniejsze plo-
ny szarłatu uzyskuje się przy uprawie 
gleby wyłącznie chemicznej. Ważnym 
czynnikiem plonotwórczym jest za-
gęszczenie roślin. Właściwa obsada 
gwarantuje wyrównanie roślin w łanie 
oraz prawidłowy rozwój kwiatostanów 
i ich optymalny udział w całej masie 
rośliny. Dodatkowo mniejsza obsada 
roślin wpływa korzystnie na zawartość 
tłuszczu. Zbyt duże zagęszczenie po-
woduje nadmierny wzrost roślin, który 
sprzyja łamaniu i wylęganiu. Na wzrost 
plonu wpływa także większe nawoże-
nie mineralne a szczególnie zwiększe-
nie dawki azotu. Jednak trzeba uważać 
aby nie przenawozić, gdyż może to 
spowodować nadmierny rozwój części 
wegetatywnej i wyleganie roślin przed 
wykształceniem nasion. Szarłat od-
znacza się długim okresem wegetacji 
i zbiór zazwyczaj prowadzi się na je-
sieni. 

Uprawa szarłatu w naszym kraju 
jest w pełni ekologiczna bez użycia her-
bicydów i nawozów mineralnych. Mąka 
pozyskiwana z tej rośliny jest dosko-

nałym dodatkiem do pieczywa i leków, 
może służyć osobom korzystającym 
z diety bezglutenowej. Wartości odżyw-
cze amarantusa sprawiają, że jest co-
raz szerzej wykorzystywany do produk-
cji artykułów spożywczych i paszy dla 
zwierząt. Najnowsze badania nauko-
we wykazały, że w nasionach szarłatu 
znajduje się peptyd, który łagodzi stany 
zapalne w organizmie i unieszkodliwia 
wolne rodniki, dzięki temu ma duże 
działanie antyrakowe. Liście amarantu-
sa zawierają wysokie stężenie cennych 
minerałów w tym wapnia i witaminy K. 
Regularne ich spożywanie może ob-
niżać ryzyko wystąpienia osteoporozy 

i zwiększyć ogólną wytrzymałość kość-
ca. Zawarty w amarantusie błonnik 
wspiera procesy trawienia oraz przy-
czynia się do regulowania poziomu 
cholesterolu w organizmie.

Amarantus na półkach w sklepie 
występuje w postaci: mąki, płatków, 
nasion, oleju tłoczonego na zimno, zia-
ren, poppingu (tzn. amarantus ekspan-
dowany), a także w żywności z jego 
dodatkiem: ciastek amarantusowych, 
pieczywa, batoników i pieczywa chrup-
kiego.

 Źródło internet 
Alina Kołodziejczyk – Oboza

AGROTURYSTYKA

Gmina Jordanów to pięć miejsco-
wości każda ma bardzo ciekawą prze-
szłość, której echa do dziś pojawiają 
się w pięknej architekturze, barwnych 
tradycjach, legendach, pieśniach.

Teren zamieszkiwany jest przez 
Kliszczaków. Każda z wsi ma swoją 
specyfikę, co czyni z całej gminy teren 
bardzo różnorodny i ciekawy. Stare 
dwory, parki, folwark, zabytkowe ko-
ścioły, przydrożne kapliczki, bogate 
we florę i faunę lasy, bliskość Babiej 
Góry - Królowej Beskidów sprawiają, 
że gmina jest atrakcyjna krajobrazowo. 

Tereny gminy są mocno zalesione, tym 
samym powietrze jest czyste i zdrowe, 
a lasy obfitują w grzyby, maliny oraz 
jagody. Gospodarstwa agroturystycz-
ne chętnie przyjmują turystów oferując 
smaczne posiłki i dobre warunki do wy-
poczynku. Szlaki turystyczne biegnące 
przez teren gminy zapraszają wszyst-
kich pragnących bliskich spotkań 
z przyrodą, a spotkania takie zapadają 
na długo w pamięci pozostawiając nie-
zapomniane wrażenia.

Bogatą działalność kulturalną 
w gminie wykazują Koła Gospodyń 

Wiejskich, szczególnie w zakresie 
kultywowania tradycji związanych ze 
wsią. W działalności tych organiza-
cji przeważają; uświetnianie imprez 
gminnych o charakterze religijnym 
i państwowym, promocja produktów lo-
kalnych, folkloru, strojów regionalnych 
oraz kultywowanie lokalnych tradycji 
i obrzędów. Najstarsze koło w Łętowni 
obchodziło w roku ubiegłym 90 roczni-
cę działalności. W tym roku zorganizo-
wany był jubileuszowy, bo już 20 Gmin-
ny Konkurs Potraw Regionalnych, jak 
co roku przygotowane i udekorowane 

Przyszłość w zgodzie z przeszłością
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stoły zachęcały do kosztowania piero-
gów, klusek, zup, sałatek oraz różnego 
rodzaju ciast, nie zabrakło też nalewek. 
Tematem konkursowym była zupa z ki-
szonych rydzów tradycyjna zupa w tym 
regionie i nalewka z jeżyn. Konkurs jest 
nie tylko okazją do poznania lokalnych 
przysmaków kulinarnych i kultywowa-
nia tradycji i potraw regionalnych, ale 
także integracja lokalnego środowiska.

Docenia się też rolników wyróżnia-
jąc kilku co roku podczas gminnych do-
żynek, a właściciele wyróżniających się 
ogrodów otrzymują nagrody rzeczowe.

Od ponad 20 lat organizowane są 
wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rol-
niczego trzy dniowe wyjazdy studyjne, 
które na przestrzeni lat stawiały sobie 
za cel poznanie ciekawych zakątków, 
Polski i nie tylko, regionów rolniczych, 
tematyki agroturystycznej, wskazania 
drogi dla gospodarstw agroturystycz-
nych, ale też podstawowych kierunków 
gospodarstw rolnych. Dzięki tym wy-
jazdom poznaliśmy bardzo ciekawe, 
rzadko odwiedzane i niejednokrotnie 
omijane miejsca i zakątki naszego 
kraju, ale też te znane jak; Wrocław, 
Moszna, Kletno, Czarna Góra pod 
Śnieżnikiem, Zalipie, Opole, Baranów, 
Sandomierz, Zamość, Kotlina Kłodz-
ka, ziemia kielecka, piękne Podlasie 
no i wreszcie, ale to już po raz drugi 
Warszawa, bo przecież stolicę trzeba 
poznać. Ponadto na trasie naszych 
wyjazdów znalazły się stolice sąsiadu-
jący państw; Praga, Wiedeń, Bratysła-
wa. Odwiedziliśmy też zaprzyjaźnioną 
gminę Jordanów Śląski. W wyjazdach 
udział biorą kobiety z KGW, jest to dla 
nich nagroda za działania na rzecz 
gminy, zapraszani są także starostowie 
dożynek oraz wyróżniający się rolnicy. 
Wspólne wyjazdy pozwalają lepiej się 
zintegrować, planować wspólne działa-
nia, w drodze panie śpiewają piosenki 
regionalne i biesiadne, podpatrują też 
pomysły, które mogą przenieść na wła-
sne podwórko.

Gmina Jordanów to bardzo pozy-
tywny przykład długoletniej współpracy 
PZDR w Suchej Beskidzkiej zarówno 
z władzami gminy, samorządem, Gmin-

nym Ośrodkiem Kultury, a szczególnie 
z rolnikami i paniami z KGW. Władze 
Gminy Jordanów wykazują dużą ak-
tywność w budowaniu i modernizacji 
gminy, w działaniach nie pomija się roli 
rodzimej kultury. Zauważa się powrót 
do korzeni, kultywowanie dawnych 
obyczajów, ale także mądre korzysta-
nie z kultury i bogactw środowiska. 
Władze gminy wspólnie z samorządem 
wytyczają też kierunki przyszłych dzia-
łań, kładąc nacisk na rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości oraz zrównoważo-
nego rolnictwa, ponadto rozwój infra-
struktury i ochrona środowiska.

Janina Totoś

Bratysława

Zamość

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
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W dniach 21 i 22 kwietnia 2018 roku na terenie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy 
Al. 29 Listopada odbędzie się XXI Małopolska Giełda Agroturystyczna.

Organizatorami Giełdy  są: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Do-
radztwa Rolniczego,  Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopolska Izba 
Rolnicza, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenie „Galicyjskie Gospodarstwa Go-
ścinne” oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne. Równocześnie odbywać się będą VII Targi 
Ogrodnicze.

Głównym celem organizacji Giełdy jest promocja turystyki wiejskiej, a także przedstawienie atrak-
cyjnej oferty wypoczynku na polskiej wsi mieszkańcom Krakowa i Województwa Małopolskiego.

W programie Giełdy:
● prezentacja ofert gospodarstw agroturystycznych,
● wystawa rękodzieła ludowego, pokazy i degustacje potraw regionalnych,
● występy zespołów i kapel regionalnych.

Ponadto, podczas Giełdy odbywać się będzie szereg imprez towarzyszących, takich jak: kierma-
sze produktów lokalnych i regionalnych, wystawa zwierząt gospodarskich oraz konkursy i zabawy dla 
dzieci. Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzony będzie konkurs na „Najsympatyczniejszego Wy-
stawcę”, którego nagrodą główną jest Puchar Rektora UR.

Giełda czynna będzie:
●   21  kwietnia (sobota)   godz. 10.00 – 17.00
●   22   kwietnia (niedziela)  godz. 10.00 – 14.00
Organizator zapewnia uczestnikom na okres 2 dni powierzchnię wystawową – moduł. Uczestnik 

może wybrać dowolną liczbę następujących modułów:

a)  Moduł plenerowy poza budynkiem : miejsce wystawowe do własnego zagospodarowania o wy-
miarach 3x3  możliwość sprzedaży komercyjnej własnego asortymentu w cenie 300,00 zł brutto

b)  Moduł handlowy w budynku: stanowisko wyposażone w 1 stolik,2 krzesła, możliwość sprzedaży 
komercyjnej własnego asortymentu w cenie 180,00 zł brutto

c)  Moduł niehandlowy w budynku: stanowisko wyposażone w 1 stolik, 2 krzesła, moduł przezna-
czony do prezentowania oferty, brak możliwości sprzedaży własnego asortymentu, w cenie 
100,00 zł brutto.

O szczegółowej lokalizacji poszczególnych modułów wystawowych decyduje Organizator.
Cena uwzględnia sprzątanie ciągów komunikacyjnych, ochronę obiektu, działania reklamowe 

i promocyjne Giełdy.

Szczegółowe informacje dla uczestników Giełdy można pozyskać:
Biuro Giełdy: Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 

Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków tel/fax 012 662 51 75, e- mail:targi@ur.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy
do zaprezentowania swojej oferty podczas tegorocznej Giełdy.

XXI Małopolska Giełda
Agroturystyczna

21-22.04.2018, Kraków
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Już w starożytności pojawiła się 
maksyma; sanitas per aquam, czy-
li zdrowie przez wodę. Stąd pochodzi 
popularny skrót SPA, często używany 
w sprzeczności z jego pierwotną ideą. 
Najlepszym przykładem filozofii sanitas 
per aquam są obiekty wykorzystujące 
moc wody czerpanej z głębi Ziemi - 
baseny termalne. Na terenie Podhala, 
znajdują się one w Białce Tatrzańskiej, 
Bukowinie Tatrzańskiej, Szaflarach 
oraz Chochołowie.

Woda w basenach termalnych to 
woda mineralna, która dzięki energii 
Ziemi osiąga wysoką temperaturę, co 
czyni ją wodą termalną. Zawiera ona: 
siarczki, krzemionkę, potas, wapń, 
magnez i żelazo. Podwyższona tem-
peratura i lekko kwaśny odczyn uła-
twiają wchłanianie przez organizm tych 
cennych substancji. Kąpiele w wodzie 
termalnej: obniżają poziom stresu, 
ułatwiają relaksację i przywracają 
równowagę psychofizyczną, popra-
wiają ciśnienie i przemianę materii, 
wspomagają proces odchudzania, 
eliminują bóle głowy oraz bezsen-
ność, przyspieszają rekonwalescencję, 
eliminują schorzenia i niedoskonałości 
skóry, wyraźnie poprawiając jej wygląd.

Termy na terenie Podhala to duże 
kompleksy stworzone z basenów re-

kreacyjnych wewnętrznych i zewnętrz-
nych, napełnione wodą termalną 
o temperaturze 30 - 380C. Woda wy-
korzystywana w basenach pozyskiwa-
na jest z głębokości od 3220 do 2390 
metrów, a jej początkowa temperatura 
to około 720C. Do basenów trafia po 
oddaniu części energii cieplnej, zacho-
wując przy tym cenne mikroelementy. 
W Basenach Termalnych, poza licz-
nymi basenami i zjeżdżalniami, oferu-
je się wypoczywającym sauny (m.in. 
sauny fińskie, łaźnie parowe, kabinę na 
podczerwień) oraz nowoczesne i luk-
susowe centra SPA & Wellness.

Bogata oferta basenów termal-
nych na Podhalu sprzyja aktywnemu 
wypoczynkowi w Tatrach. Co dwa, trzy 

lata powstaje średnio jeden atrakcyjny 
kompleks wypoczynkowy z wieloma 
atrakcjami wodnymi. Baseny termalne 
w górach są wspaniałym sposobem 
na spędzenie wolnego czasu. Oferta 
ośrodków termalnych skierowana jest 
do wszystkich od osób indywidualnych 
poprzez rodziny z dziećmi, aż do grup 
zorganizowanych. Ceny biletów zaczy-
nają się już od 27 zł/osobę (cena uza-
leżniona od sezonu, czasu pobytu oraz 
różnorodności usługi). W tak magicz-
nych miejscach u podnóży Tatr, kąpiel 
w wodach termalnych będzie chwilą re-
laksu oraz szansą na ukojenie nerwów 
i odpoczynek od codzienności.

Małgorzata Gurgul

PODHALAŃSKIE TERMY

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Polskie tradycje związane z okre-
sem Wielkiego Postu i Wielkanocy są tak 
silnie zespolone tradycjami religijnymi, 
że trudno czasami dostrzec rozgranicze-
nie między religijnymi przepisami, a tra-
dycjami polskiego świeckiego życia.

Środa Popielcowa - jest pierwszym 
dniem Wielkiego Postu. We wszyst-
kich kościołach, podczas nabożeństw 
posypuję się głowy wiernych popiołem 
z ubiegłorocznych palm wielkanocnych. 
Księża posypując głowy popiołem przy-
pominają wszystkim o śmierci, przemi-

janiu i „nicości” rzeczy ziemskich.
Wielki Post - trwa 6 tygodni. Zgod-

nie z nauką Kościoła Post Wielki powi-
nien być czasem umartwień wzmożonej 
pobożności. Ma przybliżać wiernym 
najważniejsze tajemnice wiary i przy-
gotować ich do godnego uczestnictwa 
w wielkim święcie Zmartwychwstania 
Pańskiego. W wielu domach zwłasz-
cza tych uboższych, mięso, tłuszcze 
zwierzęce a nawet cukier, miód i nabiał 
znikały ze stołów. Żywiono się głównie 
żurem postnym, kartoflami, gotowaną 

i surową kapustą, suszonymi śliwkami 
rozgotowanymi na gęstą zupę, chlebem 
i innymi skromnymi potrawami. Podczas 
Wielkiego Postu wiele osób rezygnowa-
ło z picia alkoholu i palenia tytoniu. Faj-
ki i woreczki z tytoniem lub machorką 
odkładano do schowków i sięgano po 
nie dopiero w Niedzielę Wielkanocną. 
Odkładano i dla pewności zamykano 
instrumenty muzyczne.  Niedozwolona 
była muzyka, ustawały śpiewy, wszelkie 
zabawy, ustawało życie towarzyskie. 
Zastępowały je wspólnie odmawiane 

OBRZĘDY ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
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modlitwy. Wszystkich tym rygorom lu-
dzie poddawali się bez protestu, oddając 
się wielkopostnym praktykom. Tę wiel-
kopostna ciszę, spokój i powagę prze-
rywały niegdyś, prawie już zapomniane 
obchody półpościa. W dniu w którym 
przypadała połowa Wielkiego Postu  po 
ulicach wsi i miast biegali chłopcy, hała-
sując drewnianymi kołatkami i terkotka-
mi, - zwało się to wybijaniem półpościa, 
co oznaczało, ze zbliża się czas wesoły, 
świąteczny i czas zacząć przygotowa-
nia do świąt Wielkanocnych.

Niedziela Palmowa - w tym dniu ob-
chodzimy uroczysty wjazd Pana Jezusa 
do Jerozolimy. W Polsce niedziela ta 
była nazywana „Kwietną” lub „Wierzb-
ną”, ponieważ wierzba w naszym kraju 
zastępowała gałązki palmowe. Palmy 
były święcone w kościele, a następnie 
obnoszone w uroczystych procesjach. 
W niektórych regionach Polski np. Lip-
nica Wielka, Tokarnia (woj. małopolskie) 
odbywają się konkursy na najpięk-
niejsze i najwyższe palmy. Poświęco-
ną w kościele palemkę umieszczano 
w domu, nad drzwiami lub zatkniętą za 
ramę świętego obrazu, aby strzegła od 
ognia i piorunów.

Wielki Tydzień - rozpoczyna Wiel-
ki Czwartek, zwany także świętem ka-
płanów, ponieważ w tym dniu w czasie 
Ostatniej Wieczerzy został ustanowiony 
sakrament kapłaństwa. Wszystkim chy-
ba znany jest wielkoczwartkowy obrzęd 
obmywania nóg dwunastu kapłanom 
przez biskupa, co jest nawiązaniem do 
gestu Pana Jezusa, który obmył nogi 
swoim dwunastu uczniom. Pod koniec 
mszy w Wielki Czwartek ogołocony zo-
staje ołtarz, milkną w kościele wszystkie 
dzwonki (aż do czasu zmartwychwsta-
nia), a odzywają się drewniane kołatki, 
symbolizujące zdradę Judasza.

Wielki Piątek - Droga Krzyżowa, 
przez wszystkie jej stacje towarzyszy-
my męce Pana. Umęczonego Chrystu-
sa składamy do grobu. W Polsce grób 
Pański miał zawsze doniosłą rolę. Ubie-
rany przez miejscowe wspólnoty, często 
obok motywów religijnych miał także 
motywy narodowe. Przy grobie stoją 
często honorowe straże, składające się 
z młodzieży akademickiej, szkolnej, har-
cerzy a nawet wojska. W województwie 

rzeszowskim do dziś istnieje tradycja 
tzw. „turków” pełniących straż, rzekomo 
na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem 
Polaków - chrześcijan nad Turkami - po-
ganami.

Wielka Sobota - to dzień najwięk-
szej żałoby w Kościele. Trwa cało-
dniowa adoracja wiernych przy Grobie 
zmarłego Jezusa. Przez cały dzień od-
bywa się święcenie pokarmów. Dawniej 
w Polsce, we wsiach położonych z dala 
od kościoła, ludność zapraszała kapłana 
do domu jednego z gospodarzy, do któ-
rego znoszono „święconkę” z całej wsi. 
Zawartość koszyczka odmienna w róż-
nych rejonach kraju. W skład wchodzi 
jednak zwykle baranek, zrobiony z kło-
sów zbóż, chleba lub cukru - symbol 
zmartwychwstałego Jezusa, jajka -sym-
bol rodzącego się życia, chleb - symbol 
ciała Chrystusa, dobrobytu i pomyślno-
ści, chrzan - symbol męki Pańskiej, sól 
- istota prawdy. Warto także wspomnieć 
o słodkich wypiekach, gdzie główne 
miejsce zajmują „baby wielkanocne”, 
mazurki. Po powrocie z kościoła należa-
ło ze święconką trzykrotnie obejść dom 
dookoła, aby w ten sposób odpędzić złe 
moce. W Wielką Sobotę następuje tak-
że święcenie wody, ognia i paschału.

Niedziela Zmartwychwstania - rozpo-
czyna się tradycyjną rezurekcją. Pomimo, 
że obrzędy rezurekcyjne zostały ujednoli-
cone w XVI wieku, wciąż jeszcze istnieje 
duża różnica pomiędzy wsią a miastem. 

Na wsi, głos dzwonów i rozbrzmiewająca 
pieśń „Wesoły nam dziś dzień nastał” oraz 
mieszkańcy ubrani w regionalne stroje, 
czynią tę uroczystość bardziej barwną 
i żywą. Po rezurekcji wszyscy udają się do 
domów na świąteczne śniadanie, w skład 
którego wchodzą przysmaki ze „święcon-
ki”. Do dziś śniadanie wielkanocne rozpo-
czynane jest dzieleniem się święconym 
jajkiem, składaniem sobie wzajemnych 
życzeń.

Poniedziałek Wielkanocny, w ludo-
wej gwarze zwany „lanym poniedział-
kiem”, Niektórzy twierdzą, że zwyczaj 
wzajemnego oblewania się wodą po-
chodzi z Jerozolimy, gdzie przeciwnicy 
chrześcijaństwa mieli jakoby przy po-
mocy wody rozpędzać wiernych, zbie-
rających się w celu rozpamiętywania 
zmartwychwstałego Chrystusa. Inni 
widza w tym symbol masowego chrztu, 
obmycia z grzechu i odrodzenia do no-
wego życia.

Współcześnie zwyczaj polewa-
nie wodą dziewcząt oraz smaganie ich 
po nogach rózgami (śmigus) czy też 
wręczanie sobie nawzajem podarków 
(dyngus) straciły na swym pierwotnym 
dostojeństwie i są  hucznie obchodzone 
tak na wsiach, jak i w miastach.

Źródło : www.swoszowice.diecezja.
krakow.pl

Grażyna Poloczek
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Corocznie od kilku lat w Niedzie-
lę Palmową na terenie gminy Drwinia 
odbywa się konkurs „Na najciekawszą 
prezentację stołu wielkanocnego”. Or-
ganizatorem konkursu jest Gminne 
Centrum Kultury i Promocji w Drwini 
z siedzibą w Grobli. W konkursie bio-
rą udział Koła Gospodyń Wiejskich 
działające na terenie Gminy Drwinia. 
Każda reprezentacja przygotowuje 
i wystawia jeden stół. Celem konkursu 
jest kultywowanie i podtrzymywanie 
tradycji kulinarnej, edukacja w zakresie 
obyczajów i zwyczajów regionalnych 
oraz pokazanie możliwości twórcze-
go aranżowania stołu wielkanocnego. 
Uczestnicy konkursu mają za zadanie 
dokonać prezentacji dotyczącej tra-
dycji wielkanocnych. Obejmuje ona: 
przygotowanie stołu, na którym znajdą 
się obowiązkowo symbole świąteczne 
tj. koszyczek ze święconką i palma, 
minimum 3 tradycyjne potrawy, w tym 
wyroby lub wypieki wielkanocne, de-
koracje, np. stroiki, pisanki, dodatkowo 
inne produkty i prace rękodzielnicze 
nawiązujące do tradycji Świąt Wiel-
kiej Nocy, według pomysłu i uznania 
uczestników konkursu. Reprezentant 
Koła Gospodyń przedstawia krótką 
ustną prezentację swojego stołu przed 
Komisją Konkursową, która dokonuje 
oceny. Komisja kieruje się następują-
cymi kryteriami: zawartość koszyczka, 
(powinna być zgodna z tradycją), przy-
gotowanie palmy wielkanocnej, wła-
ściwy dobór potraw, dekoracje świą-
teczne. Brane są również pod uwagę 
kryteria dodatkowe: nawiązanie do tra-
dycji, pomysłowość aranżacji, estetyka 
nakrycia stołu, różnorodność prezento-
wanych produktów, dekoracji. Ocenie 
podlegają wskazane przez Koła potra-
wy oraz wypieki. Są to między innymi 
Mazurek, Święconka, jaja w różnej 
postaci, tradycyjna baba wielkanocna. 
Ocena jest bardzo trudna z uwagi na 
wysoki poziom konkursu i duże zdol-
ności kulinarne przedstawicieli KGW. 

Niejednokrotnie Komisja ma problem 
z wytypowaniem pierwszego miejsca 
tylko dla jednego Koła. Można zaobser-
wować również dużą rywalizację Kół 
Gospodyń Wiejskich i kulinarny kunszt 
przygotowanych potraw. Konkurs jest 
wyjątkowy, ponieważ każdy uczestnik 
imprezy może spróbować i delektować 
się przygotowanymi pysznymi potrawa-
mi, wypiekami lub domowymi nalewka-
mi. Bogato zastawione stoły są skarb-
nicą wiedzy, umiejętności i pomysło-
wości gospodyń. Każdy, kto przyjdzie, 
może poczuć się jakby siedział z rodzi-
ną przy wielkanocnym stole. Unoszący 
się w sali zapach święconki i makowca 
tworzy niepowtarzalną atmosferę Świąt 
Wielkanocnych. Nad całością konkur-
su czuwa dyrektor GOK w Grobli pan 
Radosław Brydniak, który odpowiada 
za świetną organizację. Panie/pano-
wie z KGW biorący udział w konkursie 
nadają temu wydarzeniu niewymierną 
wartość, zapewniając wysoki poziom 
kulinarny i sympatyczną atmosferę. 
Swoją postawą i działaniem zachęcają 
nas - uczestników-do kontynuowania 
tradycji kulinarnych w naszym domu. 

Zapraszam mieszkańców powiatu bo-
cheńskiego do wzięcia udziału w tym 
wyjątkowym niedzielnym konkursie.

Dwa produkty konkursowe według 
przepisu pań z KGW gminy Drwinia.

Chleb ziołowy:
1 łyżka cukru
1 łyżka soli
5 dkg drożdży
60 g nasion (słonecznika, kminu, 

sezamu, siemienia lnianego, pestek 
z dyni)

100 g otrąb pszennych
430 g maki pszennej
1,5 szkl wody 
Wykonanie: Wymieszać razem 

drożdże, sól i cukier - pozostawić na 5 
minut. Następnie dodać resztę składni-
ków, wyrobić około 15 minut i odstawić 
do wyrośnięcia. Gdy podwoi swoją ob-
jętość przełożyć do formy i piec 1 go-
dzinę w temp. 2000C.

Sałatka chrzanowo-ogórkowa:
5 ugotowanych jajek 
5 ogórków konserwowych 
1 słoiczek chrzanu
1 łyżka majonezu
1 pęczek świeżego kopru
Wykonanie: Jajka oraz ogórki 

zetrzeć na tarce o grubych oczkach, 
resztę składników połączyć, dodać sól 
i pieprz do smaku.

Paulina Pląder
Fot. GCKiP Grobla

Kultywowanie tradycji kulinarnej
Świąt Wielkanocnych w Gminie Drwinia
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Urodzony w Popardowej w 1949r. 
twórczością artystyczną opartą na 
sztuce sakralnej i regionalnej zajmuje 
się od Szkoły Podstawowej w Nawo-
jowej. W klasie VI i VII uczęszczał do 
zespołu plastycznego prowadzonego 
przez Prof. Ewę Harzdorf w Domu Kul-
tury Kolejarza w Nowym Sączu, gdzie 
brał udział w wystawach zbiorowych 
(1963-1964r.)

W latach 1964-1969 uczęszczał 
do Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Nowym Wiśniczu, gdzie 
uczestniczył w wystawach zbiorowych 
rzeźby, malarstwa, rysunku i ceramiki.

W latach 1965-1973 w okresie 
wakacyjnym, z grupą plastyków z No-
wego Wiśnicza oraz mgr Genowefą 
Nowak, uczestniczył w plenerach we 
Fromborku tworząc rzeźby żelbetono-
we, gipsowe, obrazy, linoryty, rysun-
ki do czasopisma „Na przełaj przez 
Frombork” jak również płaskorzeźby do 
Muzeum Kopernika we Fromborku. Za 
prace plastyczne dla miasta, otrzymał 
Honorowe Obywatelstwo Fromborka- 
Miasta Kopernika oraz Złotą Odznakę 
dla Warmii i Mazur.

W czasie pobytu w wojsku, w Ka-
towicach - Wełnowcu prowadził woj-
skową pracownię plastyczną.

W latach 1974-1976 w grupie pla-
stycznej „Hebdama” w Krakowie, pod 
kierownictwem artystki rzeźbiarz Prof. 
Genowefy Nowak, brał udział w wysta-
wach zbiorowych z malarstwa, należąc 
jednocześnie do zespołu plastycznego 
Domu Kultury „Sutoris” w Bochni.

Od 1964r. jest członkiem Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Nowym Sączu. Od 1976r. długoletni 
pracownik Dekoratorni PSS „Społem” 
w Nowym Sączu. Odbył studium- Kurs 
Reklamy w 1988r. z teorią w Podkowie 
Leśnej i praktyką w Warszawie.

Od roku 1976 pracując nad rzeźbą 
pełną, płaskorzeźbą oraz malując ob-
razy siadł w Nowym Sączu - dzielnicy 
Jamnicy. Od wielu dziesiątek lat, bierze 
udział w zbiorowych wystawach rzeź-

by i malarstwa w czasie „Lata w Doli-
nie Kamionki”. Zaprojektował i wykonał 
Herb Gminy Kamionka Wielka.

Do nawy głównej w Kościele 
M.B.B w Nowym Sączu wyrzeźbił po-
stacie siedmiu Świętych wg modeli 
gipsowych wykonanych przez Prof. B. 
Chromego. Natomiast do prezbiterium: 
PX, serce Maryi z mieczem, orła w ko-
ronie, a do kruchty pod wieżą Pana Je-
zusa na krzyżu.

Do Kaplicy w Nowym Sączu - Jam-
nicy, zaprojektował i wyrzeźbił 14 stacji 
Drogi Krzyżowej oraz do prezbiterium; 
ołtarz (o wym. 7[m] wys. x 5 [m] szer.) 
do obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 
Płaskorzeźby w drewnie lipowym, poli-
chromowane i złocone.

Do Kościoła N.N.M.P. w Nawojo-
wej wyrzeźbił panoramę Parafii z ko-
ściołem, kaplicami i zamkiem Stadnic-
kich, ornamenty kwiatowe- neogotyckie 
oraz anioły zwieńczające ołtarz. Od-
nawiał także w latach 60-tych, pismo 
na marmurowych tablicach Hrabiego 
Stadnickiego.

Wykonał dekoracje prymicyjne dla 
trzech ojców prymicjantów w Popardo-
wej i kościele parafialnym w Nawojo-
wej.

Płaskorzeźby Drogi Krzyżowej 
w deskach lipowych wyrzeźbił do Ko-
ścioła Parafialnego Opatrzności Bożej 

w Królowej Górnej.
Pracował w Parafii Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Niedomicach 
przy ołtarzu do prezbiterium, rzeźbiąc 
płaskorzeźby o tematyce sakralnej wg 
projektu Prof. B. Chromego oraz reli-
kwiarz s. Faustyny a do kaplicy; herby 
biskupów i papieża.

W 1999r. wyrzeźbił tryptyk, który 
zawieziono do Watykanu dla Ojca św. 
Jana Pawła II. Płaskorzeźby przedsta-
wiały Panoramę od Nowego Sącza po 
Boguszę oraz portrety św. Kingi i św. 
Jadwigi Wawelskiej.

W swoim dorobku posiada rów-
nież:

- rzeźbiony ołtarz na Boże Ciało 
(Nowy Sącz- Zawada),

- udział w Targach Sztuki (Kraków),
- dyplom i odznaczenie Srebrne Jabł-

ko (Nowy Sącz),
- wyrzeźbienie orła w drewnie, do od-

lewu w brązie, na pomnik kapelana 
partyzantów ks. Gurgacza (Łabow-
ska Hala),

- dyplom i nagrodę Starosty Nowego 
Sącza za upowszechnianie sztuki, 
rzeźbiarstwa i plastyki na Sądec-
czyźnie,

- prowadzenie z młodzieżą pleneru 
malarskiego w Boguszy, Królowej 
Górnej i Kamionce Wielkiej,

MARIAN KIEŁBASA - Twórca Ludowy



56 doradca / marzec - kwiecień 2018

Małopolski Informator Rolniczy

- płaskorzeźbę okolicznościową dla 
Zespołu Tanecznego „Piecuchy” 
z Nawojowej,

- „Serce Pana Jezusa” - płaskorzeźba 
złocona, która została przekazana 
do kaplicy Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego SFOR w Bośni w mie-
ście Doboj (2003),

- indywidualną wystawę malarstwa, 
rysunku i szkiców w G.O.K w Ka-
mionce Wielkiej,

- indywidualną wystawę rzeźby, ma-
larstwa, rysunku w „Civitas Christia-
na” w Bochni (2015),

- udział w wystawie zbiorowej w Są-

deckiej Bibliotece Publicznej (2015),
- udział w IV Zjeździe Sądeczan (Sta-

ry Sącz, 2016),
- udział w wystawie zbiorowej rzeźby 

(Muzeum Ziemi Wiśnickiej- Zamek 
Kmitów- Wiśnicz, 2016),

- udział w XXVII pokonkursowej wy-
stawie twórców T.P.S.P (Nowy Sącz, 
2016),

- udział w wystawie zbiorowej 60 lat 
T.P.S.P (M.C.K Sokół Nowy Sącz, 
2016),

- udział w wystawie zbiorowej „Sa-
krum” T.P.S.P (Nowy Sącz, 2017),

- udział w wystawie zbiorowej „Okna” 

T.P.S.P (Nowy Sącz, 2017),
- udział w wystawie zbiorowej „Pieniń-

skie Anioły” (Szczawnica, 2017),
- udział w wystawie zbiorowej „Wąt-

ki Religijne” (Galeria Teatralna 
przy Kościele Salezjanów, Kraków, 
2017),

- wystawę zbiorową „Trzy Sztuki”, 
wraz z córką Joanną i wnuczką Lau-
rą (Nowy Sącz, Wrzesień 2017),

- udział w wystawie zbiorowej rzeź-
by i malarstwa (Stara Dzwonnica, 
Nowy Wiśnicz- Październik 2017).

Katarzyna Piętka

Kiełbasa piaszczańska jest 12 ma-
łopolskim produktem, którego nazwa 
i metoda wytwarzania została objęta 
ochroną w ramach unijnego syste-
mu chronionych nazw pochodzenia 
(ChNP) i chronionych oznaczeń geo-
graficznych (ChOG).

Kiełbasa piaszczańska została za-
rejestrowana przez Komisję Europej-
ską, jako chronione oznaczenie geo-
graficzne - ChOG.

Nazwą „kiełbasa piaszczańska” 
będą mogli się posługiwać jedynie pro-
ducenci wytwarzający ten produkt na 
terenie gminy Wieliczka oraz Świątniki 
Górne w województwie małopolskim 
oraz na terenie Krakowa. Każdy produ-
cent chcący posługiwać się chronioną 
nazwą będzie musiał poddać się kon-
troli zgodności produktu z zarejestro-
waną specyfikacją i otrzymać stosowny 
certyfikat.

Nazwa „kiełbasa piaszczańska” 
pochodzi od miejsca jej wytworzenia, 
dawnej podkrakowskiej wsi - Piasków 
Wielkich. Mieszkańcy tych terenów 
trudnili się głównie produkcją mięsa 
i wędlin, w tym kiełbasy piaszczańskiej.

Była ona wytwarzana z najlepsze-
go jakościowo mięsa wieprzowego. 

Jak głosi jedna z legend, za czasów 
panowania króla Kazimierza Wielkie-
go, piaszczanie przynosili wytwarzaną 
przez siebie kiełbasę i handlowali nią 
w Krakowie. Z uwagi na jej wyjątko-
wość oraz doskonały smak trafiała 
ona na stół królewski na Wawelu. Jed-
nakże krakowscy rzeźnicy, zazdrosz-
cząc piaszczanom zarobku, zakazali 
jej sprzedaży. Piaszczanie poskarżyli 
się królowi, który obiecał pozwolić im 
handlować w dalszym ciągu, jeżeli uda 
im się wnieść do miasta długą na dwa 
metry kiełbasę, tak, aby straż miejska 
niczego nie zauważyła. Piaszczanie 
przemycili kiełbasę dla króla w wydrą-
żonym kiju, a król doceniając pomysło-
wość, pozwolił piaszczanom na sprze-
dawanie kiełbasy i innych wyrobów na 
krakowskim rynku.

Do produkcji kiełbasy piaszczań-
skiej wykorzystuje się najlepsze jako-
ściowo mięso wieprzowe pozyskiwa-
ne z szynek i schabów. Po pokrojeniu 
w kostki, mięso poddawane jest ma-
rynowaniu w wywarze z ziół oraz soli. 
W skład marynaty wchodzą zioła takie 
jak: ziele angielskie, liść laurowy, owo-
ce jałowca, goździki oraz pieprz i gałka 
muszkatołowa. Kiełbasa piaszczańska 

oprócz ziołowej marynaty swój wyjąt-
kowy smak i niepowtarzalny aromat 
zawdzięcza odpowiedniemu doborowi 
rodzaju drewna do wędzenia, w szcze-
gólności dodatkowi, w ostatniej jego fa-
zie, gałęzi lub owoców jałowca.

Małopolska jest niekwestionowa-
nym liderem w zakresie ilości produk-
tów regionalnych, które uzyskały certy-
fikaty unijne. 

Certyfikaty - Chroniona Nazwa Po-
chodzenia (ChNP) posiadają oscypek, 
bryndza podhalańska, fasola „Piękny 
Jaś z Doliny Dunajca”, karp zatorski, 
redykołka, zaś Chronione Oznaczenie 
Geograficzne jabłko łąckie, suska se-
chlońska, obwarzanek, kiełbasa lisiec-
ka ,chleb prądnicki, jagnięcina podha-
lańska, kiełbasa piaszczańska.

Produkty, których nazwy zostały 
wpisane do rejestru chronionych nazw 
pochodzenia i chronionych oznaczeń 
geograficznych podlegają systema-
tycznej kontroli.

Kontrola ma na celu potwierdze-
nie, że na każdym etapie wytwarzania 

Kiełbasa piaszczańska,
kolejnym produktem Małopolski

z unijnym certyfikatem
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produktu spełnione zostały wymagania 
specyfikacji. Pozytywny wynik kontroli 
jest gwarancją wysokiej jakości pro-
duktu, co w konsekwencji odgrywa 
ważna rolę przy budowaniu zaufania 
konsumentów a tym samym powoduje 
wzrost popytu na dany produkt.

W Polsce kontrolę zgodności 
procesu produkcyjnego ze specyfika-
cją produktów posiadających ChOG, 
ChNP przeprowadzają Wojewódzki 
Inspektor Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych lub jednostki cer-
tyfikujące.

Kontrola prowadzona jest na wnio-
sek producenta. Wnioski są dostępne 
na stronach internetowych organów 
kontrolnych.

Źródło: www.minrol.gov.pl
Grażyna Poloczek

NASZ DOM I OGRÓD

Jak sięga historia ludzkości tak sta-
ra jest historia korzystania z dobrodziej-
stwa istnienia w naturze roślin zwanych 
dziś zielarskimi. W najdawniejszych 
czasach ludzie poszukujący w swoim 
otoczeniu pożywienia roślinnego za-
uważyli, że spożywanie pewnych roślin 
łagodzi niektóre dolegliwości, przyspie-
sza gojenie się ran, obniża gorączkę. 
Tę cenną wiedzę przekazywano sobie 
z pokolenia na pokolenie. Rośliny zielar-
skie stały się cennym i poszukiwanym 
towarem handlowym. Przez wiele stule-
ci rośliny zielarskie, zarówno te pozyski-
wane na naturalnych stanowiskach, jak 
i pochodzące z upraw, były używane, 
jako jedyne i niezastąpione leki, przy-
prawy, źródła barwników, pomocne tak-
że w innych dziedzinach gospodarstwa 
domowego. Wraz z rozwojem przemy-
słu chemicznego większość naturalnych 
leków, barwników, olejków eterycznych 
została wyparta przez syntetycznie uzy-
skiwane specyfiki. Ale zachłyśnięcie się 
możliwościami przemysłu chemicznego 
i fascynacja jego produktami nie trwa-
ła długo. Powoli odkrywamy uboczne 
skutki działania sztucznie uzyskanych 
substancji m.in. możliwość kumulowa-
nia się szkodliwych związków w organi-
zmach żywych i środowisku.

Współcześnie, od co najmniej 30 
lat obserwujemy w Europie wzmożone 
zainteresowanie powrotem do daw-
nych, naturalnych metod uprawy, daw-
nych roślin użytkowych, w tym także 
roślin zielarskich, zwanych potocznie 
ziołami. Nie jest to chwilowa moda. 
Zmęczenie otaczającą nas agresyw-
ną „chemią”, mocno przetworzonymi 

i sztucznie ulepszonymi produktami 
spożywczymi skłania do powrotu do 
bezpiecznych, naturalnych produktów, 
w tym także do łagodnie działających, 
aromatycznych ziół. Sklepy zielarskie 
oferują nam olbrzymią ilość najróżniej-
szych ziołowych specyfików: gotowych 
mieszanek, granulatów, kropli. Są one 
niezwykle cennym uzupełnieniem ku-
racji prowadzonych przy użyciu kon-
wencjonalnych leków, a w pewnych 
przypadkach mogą je zastąpić. Wła-
ściwie stosowane działają łagodnie, 
nie powodują skutków ubocznych i są 
dużo tańsze od tradycyjnych lekarstw. 
Dziś wiemy, że wiele dolegliwości le-
czonych z dużym nakładem kosztów 
można by uniknąć stosując racjonalne 
żywienie, w którym istotną rolę odgry-
wają naturalne produkty i umiejętnie 
stosowane zioła.

We współczesnej kuchni polskiej 
używa się przeciętnie zaledwie kilka 
ziół przyprawowych uprawianych u nas. 
Poza przyprawami cebulowymi są to 
najczęściej: mięta, dziurawiec, rumia-
nek i szałwia. A przecież stare zielniki, 
dawne poradniki gospodarskie, kuchnie 
polskie wymieniają olbrzymią ilość sto-
sowanych kiedyś powszechnie przy-
praw ziołowych, leków i kadzideł. Tym-
czasem półki współczesnych sklepów 
uginają się od gotowych mieszanek 
przyprawowych, pozwalających na bły-
skawiczne przyprawienie każdej potra-
wy. Trzeba jednak pamiętać, że te wy-
godne w użyciu mieszanki poza ziołami 
zawierają także konserwanty, barwniki, 
regulatory kwasowości i inne związki 
chemiczne. Ich regularne, długotrwałe 

stosowanie na pewno nie będzie obojęt-
ne dla naszego organizmu. Natomiast 
godne polecenia są naturalne, czyste 
zioła, stosowane zgodnie z tradycją 
kuchni polskiej. Przyjemność płynąca 
z ich zastosowania i ich wartość użytko-
wa będą dużo większe, jeżeli uzyskamy 
je z własnego ogrodu. Rośliny upra-
wiane na plantacjach zielarskich mogą 
tracić część swych cennych substancji 
czynnych w trakcie suszenia, przecho-
wywania i transportu. W ogrodowej 
uprawie unikamy tego, ponieważ droga 
„od grządki do garnka” jest krótka.

Poza leczniczym i przyprawowym 
zastosowaniem ziół dawna tradycja 
przekazała nam także możliwość za-
stosowania ich do aromatyzowania 
wnętrz szaf - możemy użyć saszetek 
wypełnionych ziołami z własnej upra-
wy: lawendy, rozmarynu, złocienia bal-
samicznego czy jak przed wiekami na 
Łużycach - kozieradki błękitnej. Coraz 
więcej wiemy także o możliwościach 
stosowania roślin zielarskich w zwal-
czaniu chorób i szkodników roślin 
uprawnych. Znane jest także zastoso-
wanie ziołowych specyfików dla popra-
wy kondycji gleby.

Już wszystkie te zalety roślin zie-
larskich powinny zachęcić nas do zna-
lezienia dla nich miejsca w naszym 
ogrodzie. A przecież trzeba pamiętać 
także o tym, że obok walorów użytko-
wych odznaczają się także niezwykłą 
urodą. Są to rośliny o dużej różnorod-
ności pokrojów, kolorów i kształtów li-
ści, barw kwiatów, a przede wszystkim 
specyficznych aromatów. Dzięki temu 
mogą być wspaniałym materiałem do 

Dlaczego warto uprawiać zioła?
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tworzenia ciekawych kompozycji ogro-
dowych. Forma upraw będzie zależała 
od naszej inwencji, ilości posiadanego 

miejsca i zapotrzebowania na poszcze-
gólne gatunki roślin.

Anna Biedrawa
Źródło: artykuł mgr Marii Chojnackiej - 
AR w Poznaniu

Trawy ozdobne to bardzo atrak-
cyjne byliny, które wreszcie doczekały 
się uznania, gdyż coraz częściej poja-
wiają się w naszych ogrodach. Różno-
rodność traw ozdobnych jest ogrom-
na. Różnią się pokrojem, wysokością, 
barwą, kształtem liści i kwiatostanów. 
Można z nich tworzyć rabaty, mogą ro-
snąć nad wodą, w ogrodach skalnych, 
w pojemnikach zdobiąc balkony i tara-
sy, są także doskonałym tłem dla in-
nych roślin i uzupełnieniem kwiatowych 
rabat. Wiosną wygląd traw nie będzie 
szczególnie zachwycał, ale za to latem 
i jesienią staną się prawdziwą ozdobą 
ogrodu. Przemienią się w różnokolo-
rowe kępy, prawie we wszystkich od-
cieniach: brązu (np. turzyca), czerwieni 
(np. imperata cylindryczna), a nawet 
niebieskim (np. kostrzewa sina). Wie-
le odmian może poszczycić się wspa-
niałym kwiatostanem np. rozplenica, 
miskant czy trawa pampasowa. Trawy 
nawet zimą mogą wyglądać efektow-
nie, gdy nie zetniemy ich liści i łodyg.

Ozdobne trawy różnią się pod 
względem wysokości, zdarzają się lili-
puty mierzące kilkanaście centymetrów 
(np. turzyca pagórkowa). Do niskich 
traw można zaliczyć np. kostrzewy. 
Wszystkie rodzaje kostrzewy pięknie 
komponują się między krzewami karło-
wymi, na wrzosowiskach i jako rośliny 
dodające lekkości większym nasadze-
niom. Z czasem kępy tracą swój urok, 
dlatego od czasu do czasu zaleca się 
ich podział. Niskie trawy można sadzić 
gęsto na płaskich powierzchniach lub 
grupami w ogródku skalnym. Z średnich 
traw dorastających do jednego metra 
wysokości popularne są np. rozplenica 
japońska mająca puszyste, wiechowa-
te kłosy doskonale komponujące się 
z astrami i rudbekiami. Ostatnią grupę 

stanowią wysokie trawy np. miskant ol-
brzymi, trawa pampasowa dorastające 
do 3 metrów wysokości. Wysokie trawy 
możemy sadzić pojedynczo, natomiast 
te średniej wielkości dobrze wygląda-
ją skomponowane w swobodne grupy 
z bylinami. Wiele średnich i wysokich 
traw nadaje się do obsadzania brzegów 
zbiorników wodnych.

Wśród licznych zalet rośliny te 
mają jedną podstawową - nie są wy-
magające i rosną prawie w każdych 
warunkach. Należą do najbardziej 
wytrzymałych roślin ozdobnych, które 
bardzo dobrze adaptują się do nowych 
warunków. Wystarczy tylko wiedzieć 
jakie mają upodobania a sukces gwa-
rantowany. W cieniu  i półcieniu dobrze 
czują się śmiałek darniowy oraz różne 
turzyce, które rosnąc w towarzystwie 
paproci i odpowiednich roślin cieniolub-
nych, nadają tym miejscom właściwy 
klimat. Turzyce ponadto lubią podłoża 
wilgotne. Do miejsc w pełnym słońcu 
wybieramy np. trawę pampasową, roz-
plenicę i kostrzewę.

Trawy sadzimy wiosną - będą mia-
ły czas by się ukorzenić przed zimą. 
Nie sadzimy ich zbyt gęsto, muszą 
mieć sporo miejsca, by się rozrastać. 

Większość traw bez problemu zimuje. 
Jednak tym, które pochodzą z cieplej-
szego klimatu np. trawa pampasowa, 
rozplenica japońska musimy pomóc 
przetrwać chłody poprzez staranne ich 
okrycie. Trawy bardzo dobrze znoszą 
suszę i łatwo się regenerują. Z na-
wożeniem traw postępujemy bardzo 
ostrożnie i raczej oszczędnie. Wiele ro-
dzajów traw reaguje wprawdzie dobrze 
na zasilanie, zwłaszcza azotowe (trawa 
pampasowa, miskant chiński), a rośliny 
wytwarzają obfitą masę liściową, jed-
nak kwiaty pojawiają się na krótko lub 
wcale. Skromnie, z wyczuciem nawo-
zimy zwłaszcza różne rodzaje kostrze-
wy; w skutek zbyt dużej dawki azotu 
tracą one swoje piękne ubarwienie 
i cierpią z powodu zgnilizny. Jeśli na-
wożenie okaże się jednak konieczne, 
sięgamy po wieloskładnikowy nawóz 
którego głównymi składnikami są potas 
i fosfor. Trzeba pamiętać, że trawy to 
nie to samo co trawnik - nie postępuje-
my tu według tych samych zasad. 

Joanna Bobowska
Źródło: 
Wielka księga Ogrodnika i Dział-

kowca - Wolfgang Kawollek oraz internet

Ozdobne trawy w ogrodzie
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Obrzeżek gołębi należy do groma-
dy pajęczaków, rząd kleszczy, rodzina 
obrzeżkowate. Kształt ma owalny, kolor 
brązowy, samiec ma do 8 mm długo-
ści, szerokość 3 mm; samica do 10 mm 
długości, szerokość 7 mm. Żywi się 
krwią .Gatunek pasożytuje na ptakach. 
Jest bardzo groźny dla człowieka, bo 
jego ślina jest silnym alergenem. Ata-
kuje gołębie, jaskółki, kawki, wróble. 
Występuje w miejscach gnieżdżenia 
się ptaków, gołębnikach, strychach i na 
balkonach. Kiedyś zaatakowały nawet 
hejnalistów na wieży Kościoła Mariac-
kiego w Krakowie. Gołębie w miastach 
są głównymi żywicielami wszystkich 
stadiów rozwojowych obrzeżka. Obrze-
żek żeruje w nocy, wkuwa się w ciało 
gołębia i odrywa po kilku godzinach po-
żywiania się jego krwią. Najtrudniejsza 
sytuacja jest w budynkach gdzie stale 
bytowały gołębie i zostały wyproszone 
z tarasu lub balkonu bez zastosowania 
odkażania tego miejsca i bez zasto-
sowania środków kleszczobójczych. 
Obrzeżek w przypadku braku gołębi za-
atakuje człowieka, oczywiście w nocy. 
Powoduje to prawie zawsze reakcję 
alergiczną - jego odchody i ślina są dla 
człowieka toksyczne. Dodatkowo, jak 
większość kleszczy przenoszą bakterie 
i wirusy. Skóra w miejscu po pasoży-
towaniu obrzezka boli i swędzi. Zmia-
ny te utrzymują się nawet półtora roku 
po ukąszeniu. Jeżeli obrzeżek ukąsi 
w twarz może dojść do opuchlizny dróg 
oddechowych zagrażającej życiu, pa-
raliżu odkleszczowego i w przypadku 
ukąszenia dużej liczby obrzeżków lub 
wstrząsu uczuleniowego nawet zgonu. 
Obrzeżki przenoszą te choroby, któ-
rych nosicielami były gołębie, ich ży-
wiciele, również najgroźniejsze - bore-
liozę i odkleszczowe zapalenie mózgu. 
W przypadku nadmiernego wzrostu 
ich populacji przechodzą przez okna, 
szczeliny w ścianach, drzwi balkono-
we do mieszkań. Gromadzą się tam 

w szparach podłogi, pod parapetami, 
tapetami, żyją w szczelinach mebli, 
a w nocy atakują człowieka. Często ich 
ofiarami padają robotnicy wykonujący 
remonty w czasie gdy gołębie nie mają 
dostępu do tego terenu i mieszkańcy 
wyższych kondygnacji po likwidacji 
strychów.

Objawy ukąszenia przez obrzezka 
to niewielka krwotoczna plamka, która 
przekształca się w bolący swędzący 
pęcherzyk. Dochodzi do powiększenia 
węzłów chłonnych i zapalenia naczyń 
limfatycznych. Zmiany w ostrej posta-
ci trwają kilka dni, ale stan przewlekły 
utrzymuje się bardzo długo - podraż-
nienie, obrzęk i świąd może się okre-
sowo odnawiać przez kilka lat. Dodat-
kowo mogą wystąpić zawroty głowy, 
gorączka, wymioty, złe samopoczucie. 
Większość osób nie kojarzy objawów 
z ukąszeniem obrzeżka. Często do-
piero badania laboratoryjne krwi po-
twierdzają alergię na tego pasożyta. Ze 
względu na duże rozmiary i obecność 
w mieszkaniu wylinek można je bez 
problemu znaleźć zwłaszcza w nocy.

Walka z obrzeżkami, które opa-
nowały dom lub mieszkanie wymaga 

zastosowania preparatów roztoczo-
bójczych, najlepiej przez specjalistycz-
ną firmę. Jeżeli w bliskim sąsiedztwie 
domu bytują gołębie konieczna jest 
szczególna ostrożność i zabezpiecze-
nie wszelkich możliwych wejść dla pa-
sożyta. Obrzeżek w domu mimo stoso-
wania zabiegów zwalczających może 
w szczelinach przetrwać nawet trzy 
lata. Czasem do czasu pozbycia się 
pasożytów konieczna jest ewakuacja 
z budynku mieszkańców.

Domowe sposoby na uniknię-
cie towarzystwa gołębi i obrzeżków 
na parapetach i balkonach to przede 
wszystkim niedokarmianie. Ptak wy-
poczywa i gniazduje obok źródła wody 
i jedzenia. Już jednorazowe karmienie 
może spowodować, że uzna ten teren 
za swój. Dopóki tam mieszka obrzeżki 
będą się żywić jego krwią, gorzej gdy 
odleci. Obrzeżki zostaną, bo one wcho-
dzą na gołębia, jak do karmika na kilka 
godzin w nocy. Głodne przyjdą żywić 
się na nas, co będzie tylko smutną kon-
sekwencją naszego postępowania.

Magdalena Opidowicz
Źródło internet

OBRZEŻEK GOŁĘBI
groźny pasożyt
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NAWOZY Z PUŁAW

URODZAJU

To Azot decyduje o Twoim plonie
 
• Stabilna jakość nawozów wynikająca z ponad 50 lat doświadczeń
• Różnorodność opakowań dostosowanych do potrzeb odbiorców
• Rozwinięta logistyka samochodowa i kolejowa
• Odpowiedzialność biznesowa
•  Obsługa po sprzedaży: wizyty u dystrybutorów i rolników,

doradztwo fachowe i szkolenia

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

EDMAR SP.J
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