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

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

Europejsk ie Forum Rolnicze 
w Jasionce

W dniach 1-2 marca br. w podrze-
szowskiej Jasionce, w Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym 
G2A Arena, odbyła się druga edy-
cja Europejskiego Forum Rolni-
czego.

Udział w nim wzięli przedstawicie-
le polskiej oraz europejskiej polityki 
– m.in. Mateusz Morawiecki – prezes 
Rady Ministrów RP, Phil Hogan – ko-
misarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich, Jerzy Buzek – przewodni-
czący Komisji ds. Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii Parlamentu Eu-
ropejskiego, Jan Krzysztof Ardanow-
ski – minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Ryszard Zarudzki – podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Marek Zagórski – mi-
nister Cyfryzacji, Czesław Siekierski 
– przewodniczący Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w Parlamencie Euro-
pejskim, Władysław Kosiniak-Kamysz 
– prezes Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, Monika Tyska – zastępca dy-
rektora Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, jak również przedstawicie-
le resortów rolnictwa ze Słowacji, Wę-
gier, Hiszpanii, Czech oraz z krajów 
afrykańskich i azjatyckich. Ponadto,  
w Forum uczestniczyli wystawcy – 
m.in. firmy i instytucje branżowe oraz 
naukowe, jak również bardzo liczne 
grono słuchaczy – rolnicy, doradcy 
rolni, producenci i przetwórcy, człon-
kowie branżowych związków rolni-
czych oraz przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Europejskie Forum Rolnicze zor-
ganizowane zostało przez Fundację 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 

Polskiej we współpracy z Agro Pro-
motion.

Uczestników Forum przywitał 
Krzysztof Podhajski – prezes zarządu 
Fundacji Europejski Fundusz Rozwo-
ju Wsi Polskiej (EFRWP), współorga-
nizator Forum, który zwrócił uwagę na 
nieprzypadkowość miejsca, w którym 
odbywa się to spotkanie. Przypo-
mniał, że są to rodzinne strony Jó-
zefa Ślisza – wicemarszałka Senatu 
I i II kadencji, współtwórcy rolniczej 
Solidarności, lidera chłopskiego, ini-
cjatora działań służących rozwojowi 
wsi. To właśnie tutaj, corocznie od 
2002 r., odbywały się spotkania orga-
nizowane przez przyjaciół i współpra-
cowników Józefa Ślisza, których ce-
lem było upamiętnienie jego postaci 
i prowadzonej działalności. Z czasem 
spotkania te przybierały coraz szer-
szą formę, i tak w 2011 r. odbyła się tu 
pierwsza międzynarodowa konferen-

cja poświęcona sprawom rolnictwa  
w tej części Europy. Następnie w la-
tach 2012-2017 odbywające się tu kon-
ferencje były organizowane wspólnie  
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi i dotyczyły obszarów wiejskich 
zarówno w kraju, jak i w Europie.  
Z kolei w 2018 r. wydarzenie przy-
brało postać Europejskiego Forum 
Rolniczego, które zgromadziło blisko 
2000 uczestników, a poświęcone było 
Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r.  
i roli innowacji w rolnictwie.

Oficjalnego otwarcia Forum do-
konał Jerzy Buzek – przewodniczący 
Komisji ds. Przemysłu, Badań Na-
ukowych i Energii Parlamentu Euro-
pejskiego, który w imieniu swoim, jak  
i Artura Balazsa – prezesa Kapituły 
Fundacji EFRWP, nawiązał do rocz-
nicy porozumień rzeszowsko-ustrzyc-
kich z 1981 r. i podkreślił rolę innowa-
cji w rolnictwie UE.
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Z kolei Halina Szymańska – szefo-
wa Kancelarii Prezydenta RP odczy-
tała list Andrzeja Dudy – prezydenta 
RP skierowany do uczestników Forum, 
w którym zapewnił on, że sprawy rol-
nictwa są priorytetowe w jego prezy-
denturze. Nawiązał również do ww. 
porozumień rzeszowsko-ustrzyckich  
i wyraził nadzieję na połączenie histo-
rii z przyszłością. W podobnym tonie,  
w liście do zgromadzonych gości 
Forum, odczytanym przez Krysty-
nę Wróblewską – posła na Sejm RP, 
wypowiedział się Marek Kuchciński – 
marszałek Sejmu RP.

Następnie głos zabrał Włady-
sław Ortyl – marszałek województwa 
podkarpackiego, który przedstawił 
kierunki rozwoju rolnictwa na Pod-
karpaciu i programy realizowane  
w regionie. Odczytał również list 
Jarosława Kaczyńskiego – prezesa 
Prawa i Sprawiedliwości, w którym 
prezes wspominał postać Józefa Śli-
sza i jego działania na rzecz rozwoju 
polskiej wsi.

Z kolei Phil Hogan – komisarz UE 
ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 
wystąpieniem wprowadzającym do de-
baty, podkreślił, że wszyscy jesteśmy 
silniejsi, jeżeli jesteśmy razem i współ-
pracujemy. Wyraził również nadzieję 
na polubowne rozwiązanie trudności 
związanych z Brexitem, chcąc za-
pewnić stabilny budżet. Zapewnił, że 
zaplanowano środki na prowadzenie 
badań i innowacje w rolnictwie. Dodał 
również, że trwają prace nad zmniej-

szeniem uciążliwej dla rolników biuro-
kracji.

Po ww. wystąpieniach rozpoczęła 
się debata na temat Wspólnej Polity-
ki Rolnej UE w nowej perspektywie 
budżetowej. Jej uczestnicy pozytyw-
nie ocenili współpracę z Komisją Eu-
ropejką i zwrócili uwagę, że Wspólna 
Polityka Rolna to największy sukces 
UE. Komisarz Phil Hogan zaznaczył, 
że nowe wyzwania w Wspólnej Po-
lityce Rolnej skupiają się na trzech 
celach: środowiskowym, gospodar-
czym i społecznym. Jego zdaniem, 
jednym z nowych zadań UE w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej, będzie eks-
port żywności na cały świat. Nie ule-
ga jednak wątpliwości, że wymagane 
jest wprowadzenie pewnych zmian, 
doprecyzowanie zapisów i dopasowa-
nie do bieżących problemów, z jakimi 
zmagają się rolnicy poszczególnych 
państw członkowskich. Uczestnicy de-
baty zwrócili uwagę na fakt, że dopłaty 
powinny być kierowane do rolników ak-
tywnych zawodowo, a dzierżawcy te-
renów powinni otrzymywać zapłatę za 
użyczone grunty. Istotną kwestią jest 
również wyrównanie dysproporcji w fi-
nansowaniu krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej a pozostałymi państwami 
UE. Minister Jan Krzysztof Ardanowski 
zauważył, że Polska jest zwolennikiem 
zmniejszania płatności dla dużych go-
spodarstw i redystrybucji środków do 
gospodarstw mniejszych. Te ostatnie, 
będące wynikiem procesów historycz-
nych, jakie zaszły w naszym kraju, 

stanowią ogromną liczbę i są bardziej 
odporne na wahania gospodarcze. Za-
znaczył też, że istotną kwestią dla roz-
woju rolnictwa są odpowiednio zabez-
pieczone środki w budżecie państwa 
na ten cel.

Z kolei uczestnicy kolejnej debaty 
zwrócili uwagę na olbrzymią rolę in-
nowacji w rozwoju zrównoważonego 
rolnictwa, jak również cyfryzacji te-
renów wiejskich. Apelowali również  
o wprowadzanie innowacyjnych roz-
wiązań dostosowanych stopniem do 
zaistniałych warunków. Według ko-
misarza Phila Hogana ważnym zada-
niem jest rozwój „inteligentnych wsi”  
i infrastruktury m.in. dotyczącej In-
ternetu szerokopasmowego. Zwrócił 
uwagę na zbyt dużą dysproporcję  
w dostępie do szybkiego Internetu dla 
mieszkańców miast i terenów wiej-
skich, co wpływa negatywnie m.in. na 
rozwój przedsiębiorczości.

Ryszard Zarudzki – podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, zwrócił również uwagę 
na szczególną, niedocenianą obec-
nie, rolę doradców rolnych w procesie 
wdrażania innowacji w rolnictwie.

Natomiast Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Arda-
nowski znalazł czas, aby spotkać się  
z pracownikami Małopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego.

Po debatach przyszedł czas na 
uroczyste wręczenie nagród laureatom 
drugiej edycji konkursu „Innowacyjny 
Rolnik”, organizowanego przez tygo-



6 doradca / maj - czerwiec 2019

Małopolski Informator Rolniczy

dnik Poradnik Rolniczy oraz fundację 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Pol-
skiej. Ideą konkursu jest nagrodzenie 
rolników, którzy unowocześniają swo-
je gospodarstwa, bazując na dobrych 
pomysłach, pomimo że nie dysponują 
dużym kapitałem na ten cel. Nagroda 
przyznawana jest w 4 kategoriach,  
a w bieżącym roku nagrody otrzymali:

 ⇒ innowacyjne gospodarstwo rodzin-
ne – Łukasz Stefaniak i Monika 
Klarzak, którzy w swoim gospo-
darstwie bazują na nowoczesnych 
proekologicznych rozwiązaniach,

 ⇒ innowacyjne gospodarstwo agro-
turystyczne – Justyna i Jacek Bed-
narek, właściciele pszczelarskiej 
zagrody „Pszczółki Przyjaciółki”,

 ⇒ innowacyjny rolniczy handel de-
taliczny i sprzedaż bezpośrednia 
– Bogusław i Stanisława Wencel, 
którzy prowadzą niewielkie gospo-
darstwo rolne i zajmują się m.in. 
produkcją makaronów,

 ⇒ innowacyjne przedsiębiorstwo na 
wsi (pozarolnicza działalność go-
spodarcza) – Robert Domżał, któ-
ry poza własnym gospodarstwem 
prowadzi również „Dom Konopi”.

Drugi dzień obrad rozpoczął się 
od dialogu obywatelskiego o przy-
szłości europejskiego rolnictwa. 
W debacie pt. „Polityka zrówno-
ważonego rozwoju szansą dla ob-
szarów wiejskich w Polsce” udział 
wzięli: Mateusz Morawiecki – pre-
zes Rady Ministrów RP, Phil Ho-
gan – komisarz UE ds. Rolnictwa  
i Obszarów Wiejskich oraz Włady-
sław Kosiniak-Kamysz – prezes Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego. Pre-
mier podkreślił, że Wspólna Polityka 
Rolna UE jest jednym z kluczowych 
elementów polityki państwa polskie-
go i zależy mu na jej wzmacnianiu,  
a nie osłabianiu. Jego zdaniem od 
momentu wejścia do UE polskie rol-
nictwo zmienia się w „sposób przy-
spieszony”, jednakże istotną kwestią 
jest to, aby traktować wszystkie kraje 
w sposób „historycznie niedyskry-
minacyjny”. Dodał również, że ze 

względu na bardzo duże uzależnie-
nie rolnictwa od warunków pogodo-
wych, istotne jest „istnienie mecha-
nizmów stabilizujących, przynajmniej 
częściowo buforujących tę sinusoidę 
produkcji, sinusoidę cen”. Takich me-
chanizmów wsparcia oczekuje od 
Unii Europejskiej. Zauważył też, że 
„niezwykle ważne jest łączenie się 
rolników, m.in. w spółdzielnie, zwięk-
szenie siły negocjacyjnej względem 
odbiorców”. Istotną kwestią jest 
również obecność towarów polskich 
marek na półkach sklepowych, dla-
tego przy powstawaniu ustawy, któ-
ra będzie je promować, rząd będzie 
„korzystał z najlepszych wzorców  
w UE”, które skutecznie bronią swo-
ich własnych rynków.

Ze względu na fakt, że debata 
miała charakter dialogu społeczne-
go, uczestnicy Forum mieli możliwość 
zadawania pytań, z której to bardzo 
chętnie i licznie skorzystali. Padły 
m.in. pytania dotyczące nadmiernych 
wielkości bezcłowego importu zbóż  
i mięsa drobiowego z Ukrainy, zwraca-
jąc uwagę na fakt, że są to produkty 
niskiej jakości.

Kolejnym punktem spotkania była 
uroczystość wręczenia Nagrody im. 
Józefa Ślisza. Jest ona przyznawana 
przez Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej i ma na celu uhonorowa-
nie organizacji oraz osób wyróżnia-
jących się zaangażowaniem w  pro-
pagowanie  postaw obywatelskich  
i demokratycznych, szerzeniem war-

tości chrześcijańskich oraz szeroko 
pojętym rozwojem obszarów wiej-
skich. Nagrody wręczyli: Mateusz 
Morawiecki, Władysław Kosiniak-Ka-
mysz, Elżbieta Bienias – córka Józefa 
Ślisza oraz Artur Balazs, który pod-
kreślił, że Koła Gospodyń Wiejskich 
„zostały wyróżnione za popularyzo-
wanie dziedzictwa kulturowego, po-
budzanie aktywności mieszkańców 
w społecznościach lokalnych, kulty-
wowanie regionalnych tradycji oraz 
wspieranie integracji mieszkańców 
wsi”.

W bieżącej, trzeciej edycji Nagrodę 
otrzymało 10 kół gospodyń wiejskich  
z różnych zakątków kraju, przy czym 
aż 4 z nich działa na terenie wojewódz-
twa małopolskiego: z Cikowic (gm. 
Bochnia), Zagórzan (gm. Gdów), Su-
dołka (gm. Pałecznica) oraz Włościan-
ki z Łoniowej (gm. Dębno).

Dominik Pasek, p.o. Dyrektora 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, osobiście pogratulował 
paniom z kół gospodyń wiejskich  
z Małopolski.

Ostatnim punktem Forum była 
debata na temat stanu i perspektyw 
rozwoju wymiany handlowej towarów 
i usług rolniczych z krajami pozaeuro-
pejskimi. Zwrócono uwagę na fakt, że 
zdecydowana większość towarów eks-
portowana jest do krajów wspólnoty 
m. in. z uwagi na istniejące ułatwione  
i przejrzyste regulacje prawne (w 2018 r. 
stanowiło to blisko 82% przychodów 
uzyskanych z eksportu żywności). 
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Największymi odbiorcami polskich ar-
tykułów rolno-spożywczych są Niem-
cy, Wielka Brytania, Holandia, Włochy, 
Francja oraz Czechy.

Szansą na zwiększenie ekspor-
tu poza kraje Wspólnoty jest przede 
wszystkim odpowiednia promocja pol-
skich produktów, jako towarów wyso-
kiej jakości, jak również dostosowanie 
rodzaju eksportowanych produktów do 
potrzeb danego kraju.

Według danych Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa, w 2018 r. do 
krajów pozaunijnych wyeksportowano 
z Polski produkty rolno-spożywcze  
o wartości blisko 5,2 mld euro. Eksport 
do krajów Wspólnoty Niepodległych 

Państw ukształtował się na poziomie 
1,3 mld euro i był o 4% wyższy niż rok 
wcześniej (najwięcej towarów wywie-
ziono do Federacji Rosyjskiej, na Ukra-
inę i Białoruś). Eksport do pozostałych 
krajów (spoza UE i WNP) wzrósł o 2%, 
do 3,8 mld euro. Znaczącymi odbior-
cami, spośród tej grupy państw, były 
Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska 
i Turcja.

W trakcie debaty poruszono rów-
nież wątek rosyjskiego embarga na 
produkty rolne. Komisarz Phil Hogan 
przypomniał, że w związku z zaistnia-
łymi sankcjami Komisja Europejska 
przeznaczyła w sumie 1,5 mld euro dla 
rolników, dając tym samym wyraz, że 

jesteśmy zjednoczeni i solidarni. Na-
wiązał również do umowy o partner-
stwie strategicznym UE-Japonia, która 
weszła niedawno w życie, zaznacza-
jąc, że jest to ogromna szansa m.in. 
dla polskich rolników. Podkreślał rów-
nież, że „rolnictwo musi być częścią 
zrównoważonego rozwoju i rolnicy 
muszą się do tego przygotować i mu-
szą zmierzyć się z wyzwaniami, które 
przed nimi stoją”.

Paulina Mrowczyk-Madeja
fot. Wojciech Ślósarz 

źródło:https://www.forum-jasionka.pl/ 
http://www.farmer.pl 

https://www.podkarpackie.pl 
http://www.sadyogrody.pl

Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Karnio-
wicach wraz z Polską Federacją 
Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka - Przedstawicielstwo w Kra-
kowie oraz Instytutem Zootechniki 
PIB w Balicach zaprosili hodow-
ców na coroczne spotkanie.

Konferencja pn. „Małopolskie Spotka-
nia Hodowców” odbyła się 28 lutego 
2019 r. Tematem konferencji była po-
prawa higieny doju i odchowu cieląt, 
jako klucz do sukcesu w produkcji 
mleka.

Zaproszonych gości przywitał p.o. 
Dyrektora MODR Dominik Pasek. 
Wśród szanownych osób gościliśmy 
Pana Adama Ślusarczyka - Dyrektora 
Małopolskiego Oddziału Regionalne-
go ARiMR w Krakowie, Ryszarda Cza-
ickiego – prezesa Zarządu Małopol-
skiej Izby Rolniczej, Wacława Drożdża 
– prezesa Krajowego Związku Hodow-
ców Czerwonego Bydła Polskiego, 
Michała Rodaka – Dyrektora Biura 
Regionu Oceny Parzniew, Zbigniewa 
Młyńskiego – prezesa Małopolskiego 

I Małopolskie 
Laury Mleczne

ZHBiPM, Eugeniusza Królikowskiego 
– członka Zarządu PFHBiPM, Gali-
cyjski Związek Producentów i Hodow-
ców Bydła, Grzegorza Kawieckiego 
– Zastępcę Wojewódzkiego Lekarza 
Weterynarii. Z przedstawicieli świata 
nauki byli obecni prof. Jan Szarek oraz 
prof. Jan Trela. Pozostali zaproszeni 
goście to przedstawiciele spółdzielni 

mlecznych oraz zarząd MCB Sp. z o.o.  
w Krasnem.

Uroczystym punktem spotkania 
było wręczenie Małopolskich Laurów 
Mlecznych dla hodowców w katego-
rii o najwyższej wydajności mlecznej  
w danej rasie. Tę część poprowadził pan 
Wojciech Rasiński - Kierownik Przedsta-
wicielstwa PFHBiPM w Krakowie.



8 doradca / maj - czerwiec 2019

Małopolski Informator Rolniczy

W tym roku najlepsze okazało się 
gospodarstwo rolne pana Antonie-
go Jończego z miejscowości Wieprz, 
który w rasie HO uzyskał 12 499 kg 
mleka, a w rasie RW 12 677 kg mleka. 
MODR ufundował nagrody dla gospo-
darstwa pana Tadeusza Szymusiaka  
z Załucznego, hodowcy rasy RP, któ-
rego krowy osiągnęły wydajność 7 540 
kg mleka oraz pana Edwarda Tazika  
z miejscowości Krempachy, właści-
ciela krów rasy MB, które wykazały 
wydajność 7 971 kg mleka. Podwójną 
nagrodę otrzymała SPR „Diament” 
GH Żabno za rasę SM, gdzie wydaj-
ność wyniosła 9 607 kg mleka, a także  
w kategorii mieszańce międzyrasowe 
o wydajności 10 927 kg mleka. Kolejne 
nagrody otrzymali pan Marian Kołos 
ze Szczytnik w rasie ZR za wydajność  
8 152 kg mleka oraz gospodarstwo pani 
Anny Nytko w rasie ZB i wydajności na 
poziomie 6 780 kg mleka. Wszystkim 
nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Temat „Higieny doju, odchowu cie-
ląt” przedstawił prof. Adam Traczykow-
ski, przedstawiciel firmy Vittra, która 
była głównym sponsorem konferencji. 
Obecnie najwyższym celem hodowli 
bydła jest osiągnięcie wieku pierwsze-
go wycielenia ok. 22 miesiąca przy m. c. 
650 – 700 kg oraz ok. 147 cm w kłę-
bie. W Europie wiek ten kształtuje się 
między 25 a 29 miesiącem. W Polsce 
i w USA na tym samym poziomie, czyli 
27 miesiąca. Na zdrowie cielaka wpły-
wa wiele czynników, ale podstawowym 
jest żywienie. Profesor zaznaczył, że 

nieprawidłowe żywienie już od 7 mie-
siąca ciąży krowy – matki ma istotny 
wpływ na zdrowie przyszłego cielaka. 
Najbardziej newralgicznym okresem 
są dni okołoporodowe. Jest to wrażli-
wy okres pod względem częstotliwości 
występowania infekcji. Błędy popełnio-
ne w żywieniu są bardzo często wyni-
kiem pojawienia się zespołu stłusz-
czenia wątrobowego, czyli ketozy 
oraz spadku glukozy i wzrostu lotnych 
kwasów tłuszczowych. Następstwem 
tych zmian są zaburzenia powodu-
jące m.in. szybką utratę masy ciała, 
brak apetytu, zasadowicę, przemiesz-
czenia trawieńca, mastitis, porażenie 
okołoporodowe, osowiałość, spadek 
wydajności mlecznej, wzrost ciał keto-
nowych we krwi, wzrost komórek so-
matycznych w mleku. Bardzo ważna 
jest profilaktyka przeciwdziałaniu ke-
tozie tzn. systematyczna kontrola kon-
dycji ciała krowy, bilansowanie dawek 

pokarmowych, monitorowanie pozio-
mu tłuszczu, białka i ciał ketonowych  
w mleku, moczu i krwi. Można też poda-
wać profilaktycznie preparaty zmniej-
szające kumulację trójglicerydów, tj. 
glikol propylenowy, glicerynę, niacynę, 
najlepiej od 10 dnia przed porodem do  
3 tygodni laktacji.

Zapotrzebowanie krowy mlecznej 
na glukozę po porodzie jest coraz więk-
sze z każdym dniem. Należy pamiętać, 
że krowa w ostatnich 2 tygodniach cią-
ży syntetyzuje składniki na produkcję 
siary i wysoką zawartość immunolak-
toglobulin. Organizm mobilizuje rezer-
wy białkowe, witaminowe i mineralne. 
Krowy produkujące dużo siary – po-
wyżej 7 litrów zwykle produkują siarę 
o mniejszej koncentracji immunoglo-
bulin IgG. Oznaczenie siary wykonuje 
się siaromierzem. Najlepsze wyniki 
pod względem jakości siary notuje się  
u krów rasy Jersey. 

Cielę to najbardziej wrażliwe zwie-
rzę gospodarskie, rodzi się bez wro-
dzonej odporności organizmu, jego 
żwacz jest dwa razy mniejszy, niż tra-
wieniec. Z każdym dniem po urodzeniu 
szybko spada przyswajalność składni-
ków odżywczych. Istotne jest podanie 
siary zaraz po wycieleniu lub możliwie 
jak najszybciej, ponieważ jej jakość 
znacznie się obniża z każdą minutą. 
Sposób podania siary też nie jest obo-
jętny, cielak powinien mieć odchylony 
przełyk do góry. Pasze objętościowe 
powinno się wprowadzać do dawki po-
karmowej cielaka od 3 miesiąca życia, 
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kiedy pobieranie pasz treściwych prze-
kracza 1-2 kg. Pasza powinna być bo-
gata w wit. A, D3 i E oraz β- karoten.  
W poprawie odporności cieląt skutecz-
ne jest także podawanie probiotyków, 
prebiotyków i substancji czynnych sta-
bilizujących błony śluzowe oraz uzu-
pełnianie płynów elektrolitowych. 

Kolejnym wykładowcą była pani dr 
inż. Agata Karpowicz z IZ PIB w Ba-
licach, która zaprezentowała cieka-
wy temat „Fitogenicznych dodatków 
paszowych”. Popularność fitoterapii 
wzrasta od 2006 r., kiedy zakazano 
stosowania antybiotykowych stymu-
latorów wzrostu w żywieniu zwierząt 
gospodarskich. Dotychczas antybio-
tyki profilaktycznie można było po-
dawać wszystkim zwierzętom, gdy  
w stadzie wystąpił przypadek chorobo-
wy. Zmiany w przepisach dotyczących 
stosowania antybiotyków u zwierząt 
są konieczne, ponieważ ma to bezpo-
średni wpływ na zdrowie ludzi. Pod-
nosi ryzyko powstawania mikroflory  
o zwiększonej oporności na antybio-
tyki wykorzystywane w terapii ludzi  
i zwierząt. Spośród dodatków paszo-
wych obecnie stosowanych w żywie-
niu zwierząt alternatywą dla antybio-
tyków są m.in.: probiotyki, prebiotyki, 
synbiotyki, kwasy organiczne oraz zio-
ła. W najbardziej krytycznych momen-
tach odchowu cieląt, jakimi są: pierw-
szy dzień życia oraz 1-2 tydzień życia 
korzystny wpływ wykazuje stosowanie 
mieszanek ziołowych. 

Prelegentka przedstawiła badania 
pana dr hab. Piotra Wójcika z IZ PIB 
w Balicach, w których wykazano, że 
podawana mieszanka ziołowa zawie-
rająca kompozycję ziół i ekstraktów  
z roślin pastwiskowych oraz olejków 
eterycznych o działaniu przeciwza-
palnym, hamujących rozwój bakterii, 
grzybów i drożdżaków, miała wpływ 
na wyraźny spadek poziomu LKS. Mie-
szanka ziołowa była podawana w ilości 
200 g/szt./dzień podczas porannego 
żywienia bydła. Badania prowadzono 
w gospodarstwach utrzymujących by-
dło rasy polskiej czerwonej (RP) i pol-
skiej czerwono-białej (ZR) w Beskidzie 

Wysokim i Sądeckim oraz na Pogórzu 
Karpackim. Dodatek ziół zdecydowa-
nie obniżył stopień zachorowalności 
wymion oraz w większości przypadków 
wpłynął na utrzymanie ich zdrowotno-
ści przez okres co najmniej 10 dni po 
zakończonym okresie stosowania.

Zadawalające efekty stosowania 
składników ziołowych stwierdzono 
również w badaniach nad maścią zio-
łową do wymion. Skład autorskiej re-
ceptury maści pana dr Wójcika stano-
wią wyciągi z ziół w postaci nalewek 
z szałwii, krwawnika, arniki i nagietka, 
a także olejek mięty pieprzowej, olej 
kamforowy oraz creagel. Maść naj-
lepiej stosować po wieczornym doju, 
kiedy zwierzęta przebywają w oborze, 
poprzez wcieranie w oczyszczoną skó-
rę chorej ćwiartki. Stosowanie przez  
8 dni nie przynosi natychmiastowej po-
prawy, lecz w okresie kolejnych 20 dni 
po zakończeniu terapii w większości 
przypadków obserwuje się poprawę 
zdrowia wymion.

Temat bioasekuracji jest w ostatnim 
czasie bardzo ważny, dlatego też pod-
czas konferencji pani Maria Kostecka 
z firmy Smart Nanotechnoligies S.A. 
przedstawiła produkty, który mogą się 
okazać pomocne w hodowli zwierząt. 
Jednym z narzędzi w procesach bio-
asekuracyjnych jest należyta dezyn-
fekcja pomieszczeń, w których prze-
bywają zwierzęta. Ogromne znaczenie 
ma także dezynfekcja w trakcie cyklu 
hodowlanego. Produkty oparte na 
nanokompleksach srebra, preparaty  

z linii SILVECO w odróżnieniu od wielu 
innych dostępnych na rynku produktów 
dezynfekcyjnych, nie zawierają szko-
dliwych, toksycznych związków che-
micznych, dzięki czemu mogą być sto-
sowane w obecności zwierząt. Może to 
znacznie zmniejszyć ilość patogenów 
w całym obiekcie, w powietrzu, a tak-
że na skórze zwierząt. Poza tym na 
rynku dostępne są preparaty do stoso-
wania podczas korekcji racic, a także 
higieniczne aerozole do stosowania na 
skórę w przypadku wszelkich zmian  
o podłożu bakteryjnym, grzybiczym,  
a także powstałych w wyniku uszko-
dzeń mechanicznych, czy zabiegów 
zootechnicznych.

Jak co roku ARiMR przedstawiła 
z jakich dotacji unijnych oraz środ-
ków pomocowych mogą skorzystać 
rolnicy. Od 28 lutego do 29 marca 
2019 r. w oddziałach regionalnych 
ARiMR można było składać wnio-
ski o przyznanie pomocy 60 tys. zł 
na „Restrukturyzację małych gospo-
darstw”. Rolnicy, którzy zdecydują 
się posadzić na swoich gruntach las, 
mogą uzyskać na ten cel wsparcie  
z ARiMR. Wnioski o taką pomoc można 
składać w biurach powiatowych Agen-
cji od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.  
W tym roku po raz drugi rolnicy będą 
składali wnioski o przyznanie płatności 
bezpośrednich oraz płatności obszaro-
wych z PROW 2014-2020 obowiązko-
wo przez Internet - za pomocą aplikacji 
e-WniosekPlus. Właścicielom małych 
gospodarstw pozostawiono, tak jak 



10 doradca / maj - czerwiec 2019

Małopolski Informator Rolniczy

W dniu 20 lutego 2019 roku  
w siedzibie Małopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Kar-
niowicach odbyła się konferen-
cja poświęcona ekologicznym 
uprawom owoców jagodowych. 
Uczestniczyły w niej 163 osoby,  
w tym 121 producentów tych 
owoców.

Konferencję otworzył p.o. Dyrek-
tora MODR - Dominik Pasek, który 
przywitał wykładowców konferencji, 
zaproszonych gości i uczestników, 
równocześnie zwrócił uwagę na zna-
czenie upraw owoców jagodowych  
w polskiej i światowej produkcji.

W pierwszej części konferencji zo-
stały wygłoszone cztery bardzo cie-
kawe wykłady przez hodowców roślin 
jagodowych z firmy NIWA z Brzeznej: 

„Ekologia w sadownictwie - 
uprawy jagodowe"

Konferencja

dr inż. Jan Danek „Kierunki w uprawie 
truskawki”, „Dywersyfikacja w produk-
cji maliny i jeżyny”- dr inż. Agnieszka 
Orzeł, „Perspektywy rozwoju uprawy 
jagody kamczackiej w Polsce” - dr inż. 
Jan Danek oraz „Wielofunkcyjnego 
gospodarstwa jagodowego”- mgr inż. 

Joanna Jagła. NIWA jest pierwszą 
prywatną firmą hodowlaną w Polsce 
zajmującą się hodowlą roślin jagodo-
wych.  

Następnie dr hab. inż. Monika 
Bieniasz z Wydziału Biotechnologii  
i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolnicze-

było to w 2018 r., możliwość złożenia 
oświadczenia. Agencja przyjmowała 
je od 15 lutego do 14 marca 2019 r.  
Oświadczenia można było składać  
tylko w wersji papierowej, a nie za po-
średnictwem  aplikacji e-WniosekPlus.

Ostatni wykład dot. „Ograniczeń 
zanieczyszczenia wód azotanami ze 
źródeł pochodzenia rolniczego” przed-
stawiła Pani Ewa Ryjak – kierownik 
działu TPR w MODR w Karniowicach. 
Jest to temat, który budzi szereg obaw 
ze względu na srogie kary finansowe 
od 500 zł – 3 000 zł. Program azotano-
wy zastąpił OSN. Najważniejsze są tu 
terminy stosowania nawozów:

 ⇒ grunty orne: nawozy azotowe mi-
neralne i nawozy naturalne płynne 
- od 1 marca do 20 października, 
nawozy naturalne stałe - od 1 mar-
ca do 31 października;

 ⇒ grunty orne na terenie gmin ob-
jętych wykazem z załącznika nr  
2 do Programu: nawozy azotowe 
mineralne i nawozy naturalne płyn-
ne - od 1 marca do 15 paździer-
nika, nawozy naturalne stałe - od  
1 marca do 31 października;

 ⇒ grunty orne na terenie gmin ob-
jętych wykazem z załącznika nr  
3 do Programu: Nawozy azotowe 
mineralne i nawozy naturalne płyn-
ne - od 1 marca do 25 paździer-
nika, nawozy naturalne stałe - od  
1 marca do 31 października;

 ⇒ uprawy trwałe, uprawy wieloletnie  
i trwałe użytki zielone: nawozy azo-
towe mineralne i nawozy naturalne 
płynne - od 1 marca do 31 paź-
dziernika, nawozy naturalne stałe: 
od 1 marca do 30 listopada.

Podstawową zasadą stosowania na-
wozów naturalnych jest nie przekro-
czenie 170 kg N/ha azotu ogólnego  
z tych nawozów. Każdy rolnik jest zo-
bowiązany prowadzić ewidencję nawo-
żenia. Bardzo ważny jest sposób prze-
chowywania nawozów naturalnych, 
które należy składować w bezpieczny 
sposób, zapobiegający się przedosta-
niu odcieków do wód i gruntu. Nawozy 
naturalne w postaci płynnej przecho-
wywać należy w szczelnych zbiorni-
kach, przykrytych osłoną.

Pojemność zbiorników na płynne 
nawozy naturalne powinna umożli-
wiać ich przechowywanie przez okres 
6 miesięcy. Natomiast powierzchnia 
przechowywania stałych nawozów na-
turalnych powinna umożliwiać ich skła-
dowanie przez okres 5 miesięcy.

Ewelina Stajnder
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go w Krakowie, zaprezentowała inte-
resujący wykład dotyczący „Perspek-
tyw uprawy truskawki ekologicznej”. 
Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszył się wykład Prezesa Zarządu 
Polskiego Instytutu Truskawki - Sta-
nisława Bogdała o uprawie truskawki 
w rynnach, jako alternatywnego spo-
sobu uprawy w odniesieniu do upraw 
tradycyjnych. 

Kolejnym prelegentem był dr hab. 
inż. Maciej Gąstoł z Wydziału Bio-
technologii i Ogrodnictwa Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie, który 
przeprowadził interesujący wykład 
dotyczący „Winnic ekologicznych”. 
Ostatnim wystąpieniem, kończącym 
konferencję był wykład Tomasza 
Harciarka - Prezesa Zarządu AGRO 
- SORB® dotyczący „Stosowania 
aminokwasowych biostymulatorów  
w ekologicznych uprawach roślin ja-
godowych”.

Po każdym z wykładów była moż-
liwość zadawania prelegentom pytań 
i uzyskania od nich odpowiedzi na 
nurtujące producentów tematy. Dal-
sze dyskusje i wymiana wzajemnych 
doświadczeń z wykładowcami oraz 
rolnikami między sobą były już prowa-
dzone podczas przerw.

Oprócz oferty szkoleniowej pro-
ducenci mogli zapoznać się z osią-
gnięciami technologicznymi w upra-
wie roślin jagodowych na stoiskach 
wystawienniczych. Wśród firm byli 
producenci materiału szkółkarskiego, 
opakowań, ekologicznych nawozów 
wapniowych i biostymulatorów wzrostu 
oraz producenci najnowszych techno-
logii w uprawach jagodowych. 

Konferencji towarzyszyła również 
telewizja publiczna, która poinformo-
wała o tym wydarzeniu w programie 
informacyjnym „Kronika Krakowska”. 
Uczestniczył w niej również redaktor 

specjalistycznego dwumiesięcznika 
rolniczego „Pod osłonami”, Pan Piotr 
Bucki, który zadeklarował zamiesz-
czenie obszernej informacji o konfe-
rencji na łamach tego czasopisma.

Podsumowując - tematyka konfe-
rencji obejmowała aktualne i przyszłe 
wyzwania, z jakimi boryka się współ-
czesne rolnictwo ekologiczne oraz no-
wościami w sposobie uprawy, doborze 
odmian truskawki, maliny, jeżyny, jago-
dy kamczackiej i winorośli oraz sposo-
bach sprzedaży, marketingu w Polsce 
i na świecie.

 Mirosława Rogacz

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania  

oraz  
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach

zapraszają na szkolenie 

WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY ZBÓŻ I RZEPAKU  
NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Realizowane w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ochrony Roślin – PIB 2016–2020
„Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz  

ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

Miejsce szkolenia: Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Grodkowice

28 maja 2019 r. godz. 8.30

szczegółowy program szkolenia na stronie www.modr.pl
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 22. maja br. 

tel. 12 208 21 13,14 wew. 251, 252 lub e-mail: technologia@modr.pl
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Mszyce coraz trudniej jest zwal-
czać, żerujące mszyce powodują 
wystąpienie charakterystycznych 
uszkodzeń na liściach i końcówkach 
pędów, a w skrajnych przypadkach 

mogą doprowadzić do zagłodzenia 
roślin, oprócz tego zanieczyszczają 
rośliny rosą miodową, na której roz-
wijają się grzyby sadzaki, liczne ga-
tunki mszyc mogą być wektorami wi-
rusów. Uszkodzone rośliny zawiązują 
mniej pąków kwiatowych na następ-
ny sezon, przestają rosnąć, zamie-
rają podczas suszy lub przemarzają 
zimą.

Najważniejsze gatunki mszycy na 
porzeczce 

Mszyca porzeczkowo-mleczo-
wa (Hyperomyzus lactucae) wystę-
puje głównie na porzeczce czarnej, 

zaś jej wtórnymi 
żywicielami są 
mlecz pospolity  
i sałata (fot. 1.).  
Ta mszyca jest 
nieco większa  
od mszycy po-
rzeczkowej i po- 
rzeczkowo-czyś- 
ciecowej, żółto-
zielona lub sza-
rozielona (do-
rasta długości 
3,1 mm). Zasie-
dlane i uszka-
dzane najmłod-

porzeczka czarna 
i porzeczka czerwona 

sze liście na wierzchołkach pędów 
marszczą się i zawijają do dołu, 
czemu często towarzyszy chloroza 
nerwów. Na porzeczce rozwijają się  
3 lub 4 pokolenia, natomiast od czerw-
ca osobniki uskrzydlone przelatują 
na żywicieli wtórnych, dając początek 
kolejnym, nawet 11 pokoleniom. Jesie-
nią wracają na krzewy owocowe.

Mszyca porzeczkowo-czyście-
cowa (Cryptomyzus ribis) występuje 
głównie na porzeczkach - czerwonej 
i białej, rzadziej na czarnej. Innymi jej 
żywicielami są czyściec błotny i jasno-
ty (purpurowa i różowa). Kolorem domi-
nującym u osobników dorosłych i larw 
jest bladożółty i kremowy. Długość 
ciała osobników dorosłych wynosi  
2 mm. Żerowanie tej mszycy na dolnej 
stronie liści (zarówno najmłodszych, 
jak i starszych) wywołuje bardzo cha-
rakterystyczne objawy w postaci wy-
brzuszeń ich górnej strony (fot. 2). 
Na najmłodszych liściach wierzchoł-
kowych pęcherzykowate zmiany są 
drobne i wiśniowo-czerwone, na nieco 
starszych – żółte. Na liściach w pełni 
rozwiniętych ciemnoczerwone pęche-
rze skupiają się u ich nasady. Skutkiem 
opanowania krzewów przez kolonie 

fot. 1

fot. 2
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mszycy jest zmniejszona asymilacja, 
zahamowany wzrost i gorsze plonowa-
nie. Do końca czerwca na porzeczce 
rozwijają się 3 lub 4 pokolenia szkod-
nika, następnie osobniki uskrzydlone 
przelatują na jasnotę i czyściec dając 
początek kolejnym 5–7 pokoleniom, 
po czym we wrześniu wracają na krze-
wy owocowe.

Znaczna część populacji mszyc 
ograniczana jest przez wrogów natu-
ralnych. Najbardziej znane z nich to 
biedronki, których larwy jak i owady 
dorosłe odżywiają się mszycami, nie-

stety zdarza się tak, że pojawiają się 
zbyt późno. Druga ważna grupa owa-
dów to bzygowate, jedna larwa bzyga 
jest w stanie zniszczyć do 1000 mszyc. 
Skorki (szczypawice) skutecznie ogra-
niczają populację mszyc, są jednak 
niedoceniane.

Jeżeli decydujemy się na zwalczanie 
chemiczne to wykonujemy je po zauwa-
żeniu pierwszych kolonii mszyc, kiedy 
ich liczebność nie jest jeszcze wysoka. 
Ważny jest monitoring mszyc, który mu-
simy prowadzić od początku wegetacji, 
co 2 tygodnie aż do zbioru owoców.

Zwalczanie chemiczne mszycy na 
porzeczce czerwonej i czarnej 
Przed kwitnieniem: Mospilan 20 SP, 
Acetamip 20 SP, Acetamipryd 20SP, 
CETA 20SP, Kobe 20SP, Stonkat 
20SP, Miros 20 SP, Lanmos 20SP, Se-
kil 20 SP, Delta 50 EW, Patriot 100 EC, 
Decis Mega 50 EW (bardzo toksyczny 
dla pszczół).
Po kwitnieniu: Calypso 480 SC, Delta 
50 WG, Decis Mega 50 EW, Patriot 
100 EC.

Ewa Rhein
zdjęcia: Ewa Rhein 

Mikoryza  symbiotyczny związek 
grzyba z korzeniami borówki wysokiej 

W dniu 22 lutego 2019 r. spotkali-
śmy się z ogrodnikami z terenu gminy 
Iwkowa w ich gospodarstwach. Celem 
wizyt było zapoznanie się z możliwo-
ściami uprawy borówki wysokiej na 
wskazanych przez rolników działkach. 
Konsultacje odbyły się pod patrona-
tem wójta gminy Iwkowa Bogusława 
Kamińskiego i zainteresowanych rad-
nych z tej gminy (fot.1). Konsultantem 
był Michał Malicki doradca sadowni-
czy, specjalizujący się w uprawie roślin 
jagodowych (fot. 2). Na wstępie, przed 
wyruszeniem do poszczególnych 
gospodarstw zapoznaliśmy rolników  
z najważniejszymi warunkami jakie 
muszą zostać spełnione, żeby przy-
szła plantacja trwale i stabilnie owo-
cowała przez najbliższe kilkadziesiąt 
lat. 

Warunki glebowe dla wzrostu 
i rozwoju borówki wysokiej

Do prawidłowego wzrostu i rozwo-
ju borówka wysoka wymaga gleb kwa-
śnych, o pH 3,5-4,0, próchnicznych, 
dostatecznie wilgotnych. Borówka nie 
ma korzeni włośnikowych, których 
funkcję spełniają liczne, bardzo drobne 
korzenie właściwe. Korzenie te mogą 

się normalnie rozwijać tylko w glebie 
o dobrych właściwościach fizycznych, 
o wysokiej zawartości substancji or-
ganicznej. Badanie gleby przed posa-
dzeniem roślin jest zadaniem podsta-
wowym, w szczególności określenie 
poziomu pH gleby. Na glebach cięż-
kich, którymi dysponują rolnicy w gmi-
nie Iwkowa obniżenie pH gleby do war-
tości poniżej 4 jest szczególnie trudne, 
z uwagi na duży kompleks sorpcyjny 
tych gleb, w uproszczeniu nazwany 
magazynem składników pokarmo-
wych. Podłoże, do którego powinni-
śmy sadzić borówkę wysoką najlepiej 
jest przygotować na dwa lata przed 

posadzeniem. Powinno ono składać 
się z: torfu wysokiego, mielonej kory 
i trocin (najlepiej z drewna świerkowe-
go). Warto zaopatrzyć się w pehametr 
do mierzenia odczynu zarówno gleby 
na plantacji jak i przygotowanego pod-
łoża.

Symbioza borówki wysokiej  
z grzybem

Borówka wysoka żyje w symbiozie1 
z grzybami. Ten biologiczny związek 
między korzeniami rośliny i grzyba-

1 Symbioza - współżycie organizmów, z których 
każdy odnosi korzyści dzięki innym, ale i sam 
coś tym innym oferuje.

Fot. 1. Bogusław Kamiński wójt gminy Iwkowa przedstawił możliwości  
uprawy roślin jagodowych na ziemi iwkowskiej
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Biostymulatory

mi nazywa się mikoryzą. W jednym 
gramie gleby można znaleźć nawet 
100 m strzępek grzybni, która budu-
je właściwą strukturę gleby. Grzybnia 
wiąże drobiny gleby i tworzy właściwą 
jej strukturę. Korzyści, jakie czerpie 
grzyb i roślina z mikoryzy, polegają na 
dostarczaniu przez roślinę substan-
cji energetycznych i budulcowych dla 
grzybów. Grzyby natomiast ułatwiają 
roślinie pobieranie mineralnych skład-
ników pokarmowych i wody. Komórki 
grzybów działają jak pompy i dostar-
czają wodę roślinie, która normalnie 
nie jest dla nich dostępna (gleba prze-
suszona). Roślina natomiast prze-
kazuje grzybom nie tylko asymilaty  
w postaci węglowodanów, lecz wy-
dziela również substancje biologicznie 
czynne, stymulujące wzrost i rozwój 
grzybów.

Borówka wysoka tworzy jedność 
z zasiedlającymi jej korzenie grzyba-
mi. Przystępując do uprawy borówki 
wysokiej należy pamiętać, że musimy 
stworzyć środowisko, które będzie 
sprzyjało rozwojowi grzybów współży-
jących z rośliną.

Andrzej Gmiąt Fot. 2. Michał Malicki przeprowadza pokaz prawidłowego cięcia borówki wysokiej

Grzyb dla rośliny Roślina dla grzyba

Chroni przed suszą
Wytwarza substancje wzrostowe
Grzybnia pozostająca na zewnątrz korzeni utrudnia dotarcie  
organizmów szkodliwych do powierzchni korzeni
System korzeniowy jest rozbudowany, dzięki czemu jego  
powierzchnia i zasięg znacznie się zwiększa, umożliwiając  
pobieranie wody i minerałów niedostępnych dla rośliny  
bez mikoryzy.
Zwiększa zawartość w roślinie związków fenolowych  
w liściach i innych częściach roślin. Ma to związek  
ze smakiem i aromatem owoców

Dostarcza produktów  
fotosyntezy  
(węglowodany)

Wytwarza substancje 
biologiczne czynne

Tabela. Wymiana usług między grzybem a rośliną w mikoryzie

Rośliny w okresie wegetacji na-
rażone są na wiele czynników stre-
sowych. Czynniki te bardzo często  
w znacznym stopniu ograniczają plo-
nowanie roślin. Stresem dla roślin są: 
porażenie przez choroby grzybowe, 
bakteryjne, wirusowe i szkodniki. Inne 
czynniki stresowe to: wysokie tempe-
ratury, niedobór wody, toksyczność 
pestycydów, przymrozki, niedorozwój 
korzeni w wyniku niskiego pH gleby, 
gradobicie.

W zależności od nasilenia czynni-
ka stresowego rośliny w większym lub 

mniejszym stopniu starają się go prze-
zwyciężyć. Co sprawia, że procesy 
biochemiczne zachodzące w roślinie 
ukierunkowane są na walkę ze stre-
sem a nie na rozwój? W konsekwencji 
powoduje to zmniejszenie plonu lub 
obniżenie jego jakości. W takiej sytu-
acji roślinom niezbędna jest pomoc 
rolnika poprzez zastosowanie m. in. 
biostymulatorów.

Biostymulatory to związki zawie-
rające substancje aktywne wyodręb-
nione z surowców naturalnych lub 
produkty syntetyczne. Biostymulator 

to substancja przeznaczona do sto-
sowania powierzchniowo na roślinę 
lub strefę korzeniową w celu wsparcia 
wykorzystania składników pokarmo-
wych przez rośliny lub ich tolerancję 
na stres. Regulują też procesy foto-
syntezy, wspierają procesy pobiera-
nia i transportu wody oraz substancji 
pokarmowych. Biostymulatory nie są 
środkami ochrony roślin ani też na-
wozami. Stosowanie biostymulatorów 
nie zastępuje nawożenia ani ochrony 
roślin. Stymulują one wytwarzanie się 
odporności roślin w warunkach streso-
wych. Są bezpieczne dla ludzi i środo-
wiska. Można je stosować z nawozami 
dolistnymi. Obecnie w uprawie polowej 
wiodących roślin, jak zboża, rzepak, 
buraki cukrowe, ziemniaki stosowanie 
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biostymulatorów staje się coraz częst-
szym elementem agrotechniki.

Na zboża ozime i rzepak ozimy 
często celowe może być zastosowa-
nie biostymulatorów w okresie wcze-
snowiosennym w momencie rusze-
nia wegetacji, gdyż rośliny są wtedy 
osłabione. Biostymulatory polecane 
są również do stosowania w okresie 
przedzimowym. Ich aplikacja w tym 
okresie zapewnia lepsze przezimowa-
nie roślin, a tym samym szybszy start 
wiosną. Zastosowanie biostymulato-
rów zawierających aminokwasy przy-
czynia się do zwiększenia plonu oraz 
poprawia jego jakość. Na przykład za-
stosowanie oprysku biostymulatorem 
zawierającym aminokwasy na rośliny 
zbożowe w początkowej fazie dojrza-

łości mlecznej ziarniaków powoduje 
wzrost zawartości białka w całej rośli-
nie, a przy tym w ziarnie.

Obecnie w ofercie handlowej znaj-
duje się wiele wiele biostymulatorów. 
Przykładowo są to:

 ⇒ Kelpak SL, jest to płynny koncen-
trat z alg, do zastosowania w upra-
wie: ziemniaka, pszenicy, pszenży-
ta, jęczmienia, buraka cukrowego, 
kapusty białej, marchwi, pomidora, 
papryki, ogórka, cebuli, kukurydzy

 ⇒ Elvita Amino, pochodzenia natu-
ralnego, zalecany do stosowania 
nalistnego lub fertygacji, najko-
rzystniej działa w zastosowaniu 
profilaktycznym, do stosowania  
w uprawie roślin rolniczych, wa-
rzywniczych i sadowniczych,

 ⇒ Asahi SL, zawiera w składzie 
związki fenolowe, które naturalnie 
występują w roślinach, przezna-
czony do stosowania w roślinach 
rolniczych, warzywniczych i sa-
downiczych,

 ⇒ Tytanit, płynny mineralny stymu-
lator wzrostu i plonowania roślin, 
przeznaczony do stosowania na-
listnego i fertygacji, do zastoso-
wania w uprawach rolniczych, wa-
rzywniczych i sadowniczych. 
W związku częstym występowa-

niem niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych w Polsce będzie rosła rola 
biostymulatorów w uprawie roślin. 

Józef Kwinta
 źródło: mat. internetowe

Mączlik warzywny 
nowe zagrożenie w uprawie kapustnych

Mączlik warzywny stanowi coraz 
większe zagrożenie dla warzyw ka-
pustnych, a w szczególności dla kala-
fiorów, brokułów i brukselki. Na skutek 
żerowania tego szkodnika wzrost ro-
ślin zostaje zahamowany, co skutkuje 
pogorszeniem jakości warzyw oraz 
spadkiem plonu. W ostatnim czasie 
odnotowano na terenie Małopolski 
duże nasilenie tego szkodnika. 

Mączlik warzywny jest gatunkiem 
europejskim, ale rozprzestrzenił się 
na całym świecie. Znany jest w wielu 
krajach Europy (Austria, Wielka Bryta-
nia, Czechy, Finlandia, Francja, Niem-
cy, Węgry, Włochy, Polska, Hiszpania, 
Szwecja, Szwajcaria, Jugosławia).

Ten szkodnik warzyw kapustnych 
sygnalizowany był przez producentów 
warzyw na kapuście brukselskiej i ka-
lafiorze w 2014 r. na Wyżynie Lubel-
skiej, obecnie jest zauważalny na tere-
nie Małopolski.

Mączlik warzywny jest owadem 
wielożernym, znanym na świecie z wy-
stępowania na roślinach należących 

Kapusta porażona   
przez mączlika warzywnego

do 12 rodzin botanicznych, jednak 
głównymi roślinami żywicielskimi są 
rośliny z rodzaju Brassica, a głównie 
kapusta włoska, kapusta brukselska, 
kalafior, brokuł i jarmuż.

W Polsce w środowisku natural-
nym występuje na roślinach dziko ro-

snących z kilku rodzin botanicznych: 
makowatych – na glistniku jaskółczym 
zielu, kapustowatych – na kapuście 
warzywnej, wilczomleczowatych – na 
wilczomleczu migdałkowym i wrzoso-
watych.

Larwy i osobniki dorosłe żerują na 
dolnej stronie liści. Różnice w stop-
niu uszkodzenia roślin wynikają z ba-
rier fizycznych, takich jak: twardość 
liścia, grubość warstwy woskowej 
lub zagęszczenie włosków, a z barier 
chemicznych wyróżnia się repelenty, 
a także substancje toksyczne. Poza 
obniżeniem wielkości i jakości plonu, 
rośliny są zanieczyszczone jajami i lar-
wami, a dodatkowo dużą ilością rosy 
miodowej wydalanej podczas żerowa-
nia przez osobniki dorosłe i larwy, na 
której rozwijają się grzyby sadzakowe. 

Osobniki dorosłe są długości ok. 
1,5 mm i mają rozpiętość skrzydeł ok. 
3 mm. Głowa i tułów są ciemne, od-
włok żółtawy i pokryty białym pudrem 
woskowym. Skrzydła posiadają jedną 
żyłkę pośrodku, a na każdym skrzydle 
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przednim znajdują się dwie ciemne 
plamki. Skrzydła w spoczynku są lek-
ko oddalone od siebie. Niezależnie od 
stadium larwy są owalne, lekko wypu-
kłe, barwy białej, a całe ciało pokrywa 
warstwa wosku.

W ciągu roku pojawia się 4-5 po-
koleń, a jedno pokolenie rozwija się 
przez 3-4 tygodnie, w zależności od 
temperatury. Zimują samice na dolnej 
stronie liści, które tolerują tempera-
turę nawet do -18°C. Samice składa-
ją jaja od połowy maja do września.  
Z jaj, po 7-12 dniach, wylęgają się lar-
wy, które przechodzą 4 stadia rozwo-
jowe. Rozwój poszczególnych stadiów 
larwalnych trwa około 10 dni. Czwarte 
stadium larwalne (zwane puparium) 
jest znacznie grubsze od młodszych 
stadiów larwalnych i nie żeruje. Latem 
osobniki dorosłe przemierzają krótkie 
dystanse i są indukowane długością 
fali światła żółto-zielonego (500-600 
nm). Jesienią samice diapauzujące 
mogą się unosić na wysokość do 40 m 
i przemieszczać na dalsze odległości, 
nawet ponad 2 km, jeżeli temperatu-
ra jest wyższa niż 9°C. Czas rozwoju 
stadiów larwalnych skraca się wraz ze 
wzrostem temperatury.

Mączlik warzywny ma wielu róż-
nych drapieżców i pasożytów, głównie 
pasożytnicze błonkówki. Najbardziej 
obiecującymi w walce biologicznej są 
przedstawiciele rodziny oścowatych 
dobrotnice: Encarsia, które pasoży-

tują larwy oraz przedstawiciel rodzi-
ny biedronkowatych – skulik, który 
zjada zarówno osobniki dorosłe, jak 
i larwy mączlików. Szczególnie przy-
datne mogą okazać się występujące 
w środowisku naturalnym dobrotnice  
(E. tricolor i E. inaron) oraz pasożytni-
cze bleskotki.

Głównym zabiegiem ograniczają-
cym występowanie mączlika warzyw-
nego jest niszczenie chwastów – roślin 
żywicielskich, jako źródła szkodnika 
na polu uprawnym i w jego otoczeniu. 
Do uprawy należy dobierać gatunki  
i odmiany warzyw kapustnych toleran-
cyjne na zasiedlanie i żerowanie, za-
równo osobników dorosłych, jak i larw. 
Wyniki badań wskazują, że gatunkiem 
najmniej podatnym na mączlika wa-
rzywnego jest kapusta czerwona "Ca-
beza Negra".

Można także ograniczyć liczeb-
ność szkodnika usuwając liście z dużą 
liczbą jaj i larw, nie dopuszczając tym 
samym do masowego wylotu osobni-
ków dorosłych.

Środki chemiczne zabijają głównie 
osobniki dorosłe i młode larwy, odpor-
ne na nie są jaja, starsze larwy i pu-
paria. Do zwalczenia wymagana jest 
seria zabiegów niszczących osobniki 
dorosłe, aby nie dopuścić do złożenia 
jaj przez samice i wylęgu larw. Aktu-
alnie do zwalczania mączlika warzyw-
nego zaleca się preparat Movento 100 
SC (spiro-tetramat) w dawce 0,75 l/ha  

z dodatkiem zwilżacza w formie opry-
skiwania, maksymalnie 2-krotnie w se-
zonie, w odstępie nie krótszym niż 14 
dni.

Najbardziej podatne są rośliny  
w stadium do 6 liścia właściwego, co 
odpowiada 6-tygodniowej rozsadzie 
roślin kapustnych, a najwyższą od-
pornością charakteryzują się rośliny 
12-tygodniowe i starsze. Zwalczanie 
chemiczne należy, więc rozpocząć 
bezpośrednio po wysadzeniu rozsady 
w pole, najlepiej do 5-7. tygodnia wzro-
stu roślin.

Ewa Rhein
źródło: Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrod-
nictwa 2015, 23: 49-61- Mączlik Warzywny 
– Aleyrodes Proletella (L. 1758) – Szkodnik 
warzyw kapustnych w polsce - G.S.Łaba-
nowski
Informacje internet

zdjęcia: E. Rhein 

Mączlik

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach

oraz 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach

zapraszają na warsztaty polowe

Innowacje w uprawie zbóż, bobowatych grubonasiennych i soi
w dniu 28.06.2019 r. od godz. 9.00

  Miejsce szkolenia: SDOO Węgrzce

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 24.06.2019r.
tel.12 285 88 81 SDOO Węgrzce lub 12 285 21 13,14; wew. 251 

MODR Karniowice; e-mail: technologia@modr.pl
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Antybiotyki 
w rolnictwie i przemyśle

Antybiotyki przyjmowane są przez 
ludzi w niewłaściwy sposób: samole-
czenie, źle dobrany lek, czy leczenie 
chorób wirusowych przy ich użyciu. 
Stanowi niezwykle istotne zagad-
nienie w pojawieniu się lekooporno-
ści, jednak stosowanie antybiotyków  
w hodowli zwierząt, rolnictwie i pro-
dukcji żywności ma tu dużo większe 
znaczenie. W przeszłości antybioty-
ki, jako tzw. antybiotykowe stymula-
tory wzrostu (ASW), mogły być sto-
sowane w żywieniu zwierząt, jako 
dodatki paszowe. Zyskały one dużą 
popularność w produkcji zwierzę-
cej, ponieważ ich dodatek do paszy 
powodował wzrost przyrostów masy 
ciała przy zmniejszeniu dawek po-
karmowych, polepszał stopień wy-
korzystania paszy poprzez wchła-
nianie składników pokarmowych,  
a jednocześnie stanowił profilakty-
kę chorób powodujących największe 
straty w hodowli. Niestety antybiotyki  
w dalszym ciągu są wykorzystywane, 
jako leki w weterynarii i medycynie.  
Z tego względu należy podjąć szereg 
rozwiązań i praktyk w celu przeciw-
działania zaistniałej już sytuacji. 

1 stycznia 2006 roku Unia Euro-
pejska zakazała stosowania antybioty-
ków w paszach dla zdrowych zwierząt. 
Zdrowe zwierzęta mają w swoim or-
ganizmie bakterie, które nabyły opor-
ności na antybiotyki zawarte w paszy.  
Z produktami pochodzenia zwierzęce-
go bakterie mogą dostać się do orga-
nizmu człowieka i wywołać zakażenie 
trudne do zwalczenia ze względu na 
oporność. Masowe nadużywanie an-

tybiotyków w rolnictwie spowodowało 
wzrost występowania drobnoustrojów 
jak: Salmonella, Campylobacter i En-
terokoki. W leczeniu chorych zwierząt 
hodowlanych trudno jest zapewnić 
odpowiednią dawkę podawania anty-
biotyków, sprzyja to selekcji szczepów 
opornych bakterii.

Stosowanie antybiotyków w żyw-
ności pogłębia naturalną oporność 
bakterii i wirusów. Mówiąc o żywno-
ści ma się na myśli przede wszystkim 
produkcję zwierzęcą i tu powinno się 
zwrócić uwagę na trzy podstawowe 
gatunki zwierząt hodowanych w Pol-
sce tzn.: trzodę chlewną, drób i bydło 
oraz produkcję mięsa i mleka. W za-
leżności od gatunku zużycie antybioty-
ków bywa zróżnicowane. W produkcji 
drobiu to zużycie jest największe, po-
nieważ specyfika odchowu kurczaków 
jest zupełnie inna, niż w przypadku 
bydła, gdzie antybiotyk stosuje się  
w postaci iniekcji i dla każdego zwie-
rzęcia osobno. W odchowie drobiu sto-
suje się roztwory, czyli dawkowanie jest 
dostosowane w zależności od ilości  
sztuk/m². Antybiotyki u drobiu i świń 
podawane są z wodą. Pomimo, że 
dawka jest dokładnie wyliczona, cięż-
ko ocenić ile wody z lekiem spożyło 
jedno zwierzę. To sprawia, że jeden 
osobnik może przyjąć zbyt duże daw-
ki, na które nie są wyznaczone okresy 
karencji, a inny zbyt małe, co może 
mieć wpływ na jego odporność.

Antybiotyki mogą być podawane 
zwierzętom tylko i wyłącznie za zgo-
dą i pod kontrolą lekarza weterynarii. 
Bardzo ważny dla bezpieczeństwa 

produktów jest ustalany przez lekarza 
oraz producenta danego specyfiku 
okres karencji. Jest to czas liczony 
od ostatniego dnia podania leku do 
momentu rozpoczęcia pozyskiwania 
mięsa, mleka czy jaj do celów spożyw-
czych. Zachowanie okresu karencji 
przez hodowców jest niezwykle waż-
ne, ponieważ pozwala ono uniknąć 
niedozwolonej obecności antybioty-
ków w produktach. W gospodarstwie 
powinna znajdować się odpowiednia 
dokumentacja dotycząca leczenia 
zwierząt tzw. książka leczenia zwie-
rząt gospodarskich, w której lekarz 
weterynarii ma obowiązek rejestrować 
wszelkie zabiegi lekarsko–weteryna-
ryjne. Rolnik, który utrzymuje zwie-
rzęta gospodarskie, jest obowiązany 
przechowywać przez okres 3 lat do-
kumentację weterynaryjną dotyczącą 
przebiegu leczenia, przeprowadzo-
nych zabiegów weterynaryjnych oraz 
padłych zwierząt.

Poważnym problemem zanie-
czyszczenia środowiska antybiotykami 
jest obornik i gnojowica. Oszacowano, 
że około 75% antybiotyków podawa-
nych zwierzętom nie jest przez nie cał-
kowicie trawionych i wraz z odchodami 
trafiają do środowiska. Wszystkie fer-
my produkcyjne mają obowiązek gro-
madzić odchody zwierzęce. Z ekolo-
gicznego punktu widzenia najbardziej 
niekorzystny jest chów bezściółkowy 
trzody chlewnej, praktykowany w ho-
dowli przemysłowej, ponieważ powo-
duje powstawanie dużych ilości gnojo-
wicy. Nawozy naturalne płynne i stałe 
pochodzące od zwierząt gospodar-

Powszechne i nadmierne stosowanie antybiotyków w wielu obszarach, nie tylko  
w hodowli zwierząt, często nieuzasadnione i nieodpowiednio dawkowane, a nawet  
stosowanie w celach pozaterapeutycznych stało się przyczyną wielu problemów.
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skich powinny być odpowiednio zabez-
pieczone i przechowywane w sposób 
bezpieczny dla środowiska, zapobie-
gający przedostaniu się odcieków do 
wód i gruntu. Z gruntu mogą przenikać 
np. do wód powierzchniowych, które 
z kolei mogą być wykorzystywane do 
podlewania warzyw, które spożywa-
my. Oddziałują na mikroorganizmy 
w glebie i w zbiornikach wodnych, 
gdzie żyją ryby. Powodują powstawa-
nie opornych szczepów mikroorgani-
zmów, które stanowią niebezpieczeń-
stwo dla ludzi oraz zwierząt lądowych 
i wodnych. Ludzie zjadają niedomyte 
warzywa i owoce, które zostały na-
wożone taką gnojowicą pochodzącą 
z ferm i wprowadzają antybiotyki do 
organizmu, sprzyjając powstawaniu 
antybiotykooporności w wyniku braku 
zastosowania okresu karencji w trak-
cie ich produkcji.

W 2009 r. założono międzynaro-
dową grupę działania z antybiotyko-
opornością między Unią Europejska 
i Stanami Zjednoczonymi o nazwie 
Transatlantycka Grupa do Spraw Od-
porności Drobnoustrojów na Antybio-
tyki (TATFAR). Zgodnie z regulacjami 
Komisji Europejskiej, wszystkie kraje 
członkowskie Unii muszą utworzyć  
i zaangażować do działania między-
sektorowe zespoły, których celem 
będzie ustanowienie zasad monitoro-
wania szczepów opornych, istotnych 
czynników etiologicznych zakażeń,  
w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, 
ocena poziomu i struktury zużycia an-
tybiotyków i podejmowanie odpowied-
nich interwencji.

W Polsce Inspekcja Weterynaryj-
na prowadzi od 2014 roku monitoring 
oporności bakterii występujących  
u zwierząt (np. Salmonella, E. coli, 
Campylobacter) na środki przeciwbak-
teryjne. Od 2015 roku w proces moni-
toringu została włączona Państwowa 
Inspekcja Sanitarna.

Ewelina Stajnder 
Źródła:https://www.ciwf.pl/aktualnosci/2017/04/
codzienna-porcja-antybiotyku-wraz-z-miesem-z-
hodowli-przemyslowej-nie-dziekuje
http://www.antybiotyki.edu.pl

Według danych GUS z 2017 roku 
pogłowie kóz w Polsce wynosiło ogó-
łem 44 204 sztuk, natomiast w samym 
woj. małopolskim 5 927 sztuk. Obec-
nie na świecie do najbardziej popular-
nych gatunków mleczarskich zalicza 
się pochodzące ze Szwajcarii kozy 
saaneńskie i toggenburskie, a także 
francuskie kozy alpejskie i szlachet-
ne rasy niemieckie. Kozy saaneńskie 
mogą uzyskać wydajność podczas 
305 dni laktacji nawet 2000 kg mleka. 
Średnia zawartość tłuszczu w mleku 
to 3,0%, a białka 2,5%. Kozy osiągają 
masę ciała od 50 do 90 kg i wysokość 
w kłębie 75-85 cm, natomiast kozły 
od 80 do 120 kg i wysokość 90-100 
cm. Posiadają krótką białą sierść, 
a u kozłów występuje długa broda. 
Rasa alpejska charakteryzuje się 
głębokim wymieniem i dobrą wydaj-
nością mleczną dochodzącą do 1800 
kg za całą laktację. Jest odporna na 
niekorzystne warunki środowiska. 
W Polsce najbardziej popularna jest 
użytkowość mleczna. Dominują kozy 
bezrasowe (krzyżówki), które są do-
brze przystosowane do warunków 

Mleko kozie

Koza karpacka z koźlęciem (fot. IZO Kraków).

klimatycznych panujących w naszym 
kraju. Ale mamy uszlachetnione od-
miany, które w ciągu jednego okresu 
laktacji produkują średnio ok. 600 
-700 kg mleka. W ciągu roku staty-
styczna koza daje mleko przez okres 
ok. 300 dni, z dzienną wydajnością na 
poziomie ok. 3-4 litrów. Najbardziej 
mleczne są samice mające od 3 do  
6 lat i charakteryzują się dużą masą 
ciała. 

Stara, polska rasa kozy karpac-
kiej liczna jeszcze na przełomie XIX 
i XX w. na terenach górskich, została 
wyparta z hodowli w wyniku napływu 
szlachetnych ras kóz. Obecnie znaj-
duje się w Programie Ochrony Za-
sobów Genetycznych. Kozy tej rasy 
odznaczają się dużą odpornością  
i zdrowotnością, długowiecznością  
i dobrą plennością. Średnia plenność 
to 160%. Dojrzewanie płciowe – wcze-
sne umożliwiające krycie kóz w pierw-
szym roku życia z zastrzeżeniem, że 
masa ciała kozy musi wynosić co naj-
mniej 75% masy kozy dorosłej, choć 
zaleca się pierwsze krycie kóz w wieku 
około 16 miesięcy.
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Słodko – słony specyficzny smak i 
zapach mleka koziego sprawia, że wy-
wołuje on skrajne emocje u wielu osób. 
Jednak znajdą się smakosze, którzy 
wręcz przepadają nie tyle za smakiem 
mleka koziego, co bardziej produktami 
mlecznymi jak m.in.: sery kozie, twaro-
gi, jogurty, mleko w proszku. Na rynku 
istnieje wiele zamienników mleka kro-
wiego tj. mleko ryżowe, sojowe, mig-
dałowe, a nawet z konopi indyjskich. 
Cena tych produktów jest niestety 
dwukrotnie lub trzykrotnie wyższa. 
Mleko kozie uchodzi za zdrowszą i bar-
dziej wartościową odżywczo alternaty-
wę dla mleka krowiego. Właściwości 
mleka koziego powodują, że jest ono 
polecane niemowlętom, a także oso-
bom starszym. 

Skład mleka koziego różni się nieco 
od mleka krowiego i w dużym stopniu 
zależny jest od rasy kóz oraz sezonu 
wypasu zwierząt. Według analizy skła-
du, zawartość tłuszczu w mleku ko-
zim waha się w granicach 3,07–5,1%,  
a białka 2,9–3,76%. Głównym biał-
kiem jest kazeina o wysokiej wartości 
odżywczej i znacznie przewyższają-
cej wartość odżywczą nasion roślin 
strączkowych. Mleko kozie zawiera 
sześciokrotnie więcej tauryny, czyli 
aminokwasu uczestniczącego w sta-
bilizacji błon komórkowych, procesach 
widzenia, osmoregulacji, homeosta-
zie wapnia i glukozy czy powstawaniu 
kwasów żółciowych i rozwoju ukła-
du nerwowego u niemowląt. Laktoza  
w mleku kozim korzystnie wpływa na 
wchłanianie wapnia w dolnych odcin-
kach jelita cienkiego oraz normalizuje 
florę jelitową. Laktozę jedynie można 
strawić przez enzym o nazwie laktaza, 
jest on obecny w naszym organizmie. 
Osoby, które nie posiadają tego en-
zymu cierpią na nietolerancję laktozy 
objawiającą się wzdęciami, bólami 
brzucha oraz biegunkami. Mleko kozie 
zawiera mniej laktozy niż mleko krowie 
jednak nawet mała ilość przyczynia się 
do pojawienia się powyższych dolegli-
wości. Jest źródłem witaminy A, B2, D, 
PP oraz w mniejszym stopniu także wi-
taminy B12. Dostarcza trzy razy więcej 

witaminy B3 w porównaniu z mlekiem 
krowim. Kaloryczność wynosi 68 kcal 
na 100 g produktu. Dodatkowo zawie-
ra dużo wapnia, manganu, cynku oraz 
fosforu.

Zalety:
 � mleko kozie jest lekkostrawne – 

wystarczy 20 minut, by je strawić,
 � ma więcej wapnia, fosforu i ma-

gnezu oraz kwasu linolowego niż 
mleko krowie. Zawiera także po-
nad dwa razy tyle potasu i około 
27 proc. więcej selenu niż mleko 
krowie,

 � jest bogate w kwas foliowy,
 � zawiera oligosacharydy, czyli pre-

biotyki, które stymulują rozwój 
prawidłowej flory bakteryjnej jelit, 
wskutek czego korzystnie wpływa-
ją na zdrowie,

 � zawiera cenne kwasy tłuszczowe 
omega-6,

 � regularne spożywanie obniża po-
ziom „złego” cholesterolu we krwi 
oraz trójglicerydów,

 � jest polecane osobom cierpiącym 
na anemię – polepsza przyswaja-
nie żelaza, którego niedobór pro-
wadzi do niedokrwistości, i regene-
rację hemoglobiny,

 � wspomaga przyswajanie magnezu, 
wapnia i fosforu,

 � jest gęstsze i ma większą wartość 
odżywczą niż mleko krowie,

 � dostarcza nam aminokwasów eg-
zogennych m.in. wspomnianej tau-
ryny,

 � zawiera także tryptofan, który jest 
bardzo ważny w regulacji nastroju, 
poziomu odczuwania bólu i cyklu 
snu. Tryptofan odpowiada również 
za produkcję serotoniny, czyli tzw. 
hormonu szczęścia,

 � korzystnie wpływa na mineraliza-
cję kości i poprawia przyrost masy 
ciała,

 � naturalnie zachodzi proces homo-
genizacji.

Wady:
 � mimo składu podobnego do mle-

ka ludzkiego nie jest polecane 

do regularnego karmienia dzieci:  
w porównaniu do mleka kobiety 
mleko kozie zawiera zbyt wiele 
składników mineralnych, co nad-
miernie obciąża nerki dziecka,

 � uznawane za produkt hipoalergicz-
ny i może być podawane dzieciom 
z alergią na mleko krowie. Jednak 
tak naprawdę zawiera antygeny 
białkowe podobne do mleka kro-
wiego, więc po chwilowym złago-
dzeniu objawów z upływem czasu 
może dojść do powstania alergii 
krzyżowej i nawrotu objawów.

Mleko kozie, jako produkt ma sze-
rokie zastosowanie w przemyśle far-
maceutycznym i kosmetycznym. Sze-
reg preparatów dostępnych na rynku 
jak kremy czy mleczka uzupełniają 
niedobory substancji odżywczych, sty-
mulują naturalne procesy odnowy na-
skórka, wygładzają drobne zmarszczki 
oraz łagodzą podrażnienia. Jest to za-
sługa zawartych w mleku kozim niena-
syconych kwasów tłuszczowych typu 
omega-6, zwłaszcza kwasu linolowe-
go, korzystnie działającego na skórę. 

Koza, jako symbol biedy nie była 
przez dług czas zbyt popularna wśród 
hodowców. Poprzednie lata nie były 
też zbyt łaskawe, jeśli chodzi o sprze-
daż mleka koziego. Obecnie wyroby  
z sera koziego to nie tylko rarytas, ale  
i bardzo dobry biznes. 

Ewelina Stajnder
Źródło: https://www.hellozdrowie.pl/arty-
kul-mleko-krowie-vs-mleko-kozie/
https://wz.izoo.krakow.pl
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Ciągniki jednoosiowe to idealne narzędzie dla spe-
cjalistycznych lub małych gospodarstw. Niewielkie po-
jazdy o ogromnych możliwościach. Są nam już znane 
za sprawą popularnych niegdyś „dzików”. Od paru lat 
cieszą się coraz większą popularnością, a co za tym 
idzie pojawia się coraz więcej ciekawych modeli. Należy 
również pamiętać by nie mylić jednoosiowców z glebo-
gryzarkami spalinowymi, które są konstrukcjami podob-
nymi, ale dającymi znacznie mniej możliwości. Dopła-
cając kilkaset złotych więcej możemy nabyć urządzenie 
niepopularne jeszcze w marketach budowlanych, ale 
dużo bardziej funkcjonalne. Kupując ciągniczek należy 
zwrócić szczególną uwagę, by posiadał wyjście napę-
dzające narzędzia dodatkowe. Traktorki jednoosiowe 
możemy spotkać w różnych wersjach i rozmiarach, naj-
tańsze jednostki posiadają silniki o mocy około 6 koni 
mechanicznych natomiast jednostki największe i naj-
droższe mogą mieć silniki o mocy 24 koni.

Ciągniki jednoosiowe znajdują zastosowanie w 
ogródkach działkowych, jako multinarzędzia do wy-
konywania praktycznie wszystkich niezbędnych prac. 
Znajdą zastosowanie w dużych szklarniach i tunelach 
foliowych, gdyż ich niewielkie rozmiary pozwalają swo-
bodnie operować wewnątrz zamkniętych przestrzeni. 
Mogą również posłużyć, jako wsparcie lub nawet za-
stąpić pełnowymiarowy traktor w niewielkich gospodar-
stwach. 

W zależności od firmy i modelu ciągniczki jednoosio-
we możemy wyposażyć w różne narzędzia, ale nawet 
najmniejsze i najtańsze dają nam możliwość zastosowa-
nia pługa do orki, glebogryzarki, pługa do odśnieżania, 
odśnieżarki, obsypnika do warzyw, pielnika i kosiarek 
różnego rodzaju. Większe jednostki mogą służyć, jako 
napęd do wózków transportowych lub opryskiwaczy. 
Niektóre firmy produkują nawet takie narzędzia jak 
prasy balujące, owijarki folią i sadzarki do ziemniaków. 
Znajdują one zastosowanie głównie na polach o bar-
dzo dużym nachyleniu, gdzie praca normalnym ciągni-
kiem mogłaby zagrażać operatorowi. W jednostkach  
o dużej mocy możemy spotkać już pługi, obsypniki i piel-
niki wielorzędowe. Musimy jednak pamiętać, że im jed-
nostka o większej mocy tym droższa. Dlatego decydując 
się na zakup traktorka najlepiej od razu zaplanować, do 
jakich zadań go przeznaczymy, aby miał odpowiedni za-
pas mocy.

Traktorki jednoosiowe

24-konny ciągnik jednoosiowy firmy „POLEXIM”

6,5-konny ciągniczek wyposażony w glebogryzarkę  
firmy „POLEXIM”

9-konny ciągniczek wyposażony w kosiarkę listwową  
firmy „POLEXIM”
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Projektując nową oborę rusztową 
na krowy mleczne wraz z technolo-
gicznym wyposażeniem np. kanała-
mi gnojowymi lub modernizując stary 
budynek, w którym zbiornik na gno-
jówkę będzie zlokalizowany pod po-
sadzką obory często zadajemy pyta-
nia czy w ich pobliżu w tym budynku 
możemy zlokalizować pomieszczenie 
zlewni i schładzania mleka? Zgodnie 
z przepisami takie pomieszczenia są 
traktowane, jako magazyny środków 
spożywczych. Wątpliwości wiążą się 
z tym, że zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 7 października 
1997 r. (z póź. zm.) w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie „odległość zamknię-
tych zbiorników na płynne odchody 
zwierzęce oraz zamkniętych zbiorni-
ków na produkty pofermentacyjne w 
postaci płynnej, mierzone od pokryw 
i wlotów wentylacyjnych powinny wy-
nosić co najmniej 15 m (minimalna 
odległość) od magazynów środków 
spożywczych, a także od obiektów 
budowlanych służących przetwór-
stwu artykułów rolno-spożywczych”. 

Lokalizacja pomieszczeń zlewni
Tym bardziej, że rozporządzenie to 
ustala w rozdziale 2 szczegółowe 
warunki usytuowania budowli rolni-
czych, przez które zgodnie z §3 na-
leży rozumieć m.in. zamknięte zbior-
niki na płynne odchody zwierzęce.  
W świetle ustaleń §6 ust.1 do usu-
wania i przechowywania odchodów 
zwierzęcych powinny być zastoso-
wane urządzenia i budowle rolnicze 
odpowiednie do systemów utrzyma-
nia zwierząt. 

Jednak, gdy planuje się zbiorniki 
na płynne odchody znajdujące się cał-
kowicie lub częściowo pod budynkiem 
inwentarskim, stanowiące technolo-
giczne wyposażenie budynku inwen-
tarskiego, ma do nich zastosowanie 
ust. 4. tego paragrafu. Ustala on wyma-
gane minimalne odległości zamknię-
tych zbiorników na płynne odchody 
zwierzęce w tym od magazynów środ-
ków spożywczych na odległość 15 m 
miedzy odrębnymi obiektami, czyli np. 
między zbiornikiem zlokalizowanym 
pod budynkiem obory a magazynem 
lub innym pomieszczeniem służącym 
przetwórstwu artykułów rolno-spo-
żywczych zlokalizowanym w innym 
obiekcie, a nie odległości zbiorników 

zlokalizowanych pod budynkiem obo-
ry od pomieszczeń służących celom 
spożywczym zlokalizowanych w tym 
budynku. 

Do tego przypadku ma zastosowa-
nie § 10, który stanowi, że odległości 
między budowlami rolniczymi a bu-
dowlami i budynkami związanymi tech-
nologicznie nie ogranicza się, chyba 
że przepisy szczególne stanowią ina-
czej. Wynika z tego nakaz uwzględnie-
nia uwarunkowań odległościowych dla 
pomieszczeń zlewni i chłodni mleka, 
jeśli takie są przedmiotem odrębnych 
uregulowań.

W uzupełnieniu należy wskazać, 
że do budowli rolniczych dla potrzeb 
rolnictwa i przechowywania płodów 
rolnych, które są przedmiotem regu-
lacji ww. rozporządzenia, zgodnie  
z §3 oprócz zamkniętych zbiorników 
na płynne odchody zwierzęce zalicza 
się również takie budowle jak: płyty 
do składowania obornika, silosy na 
kiszonki, silosy na zboże, komory fer-
mentacyjne i zbiorniki biogazu rolni-
czego.

 
Tomasz Stanek 

Źródło: „Inżynier Budownictwa” miesięcznik PIIB 

Na rynku mamy szereg znanych zagranicznych firm, 
które oferują nam sprzęt wysokiej, jakości. Jednak powin-
niśmy pamiętać o naszym rodzimym rynku. Istnieje kilka 
polskich firm, które prowadzą produkcję i sprzedaż traktor-
ków jednoosiowych i narzędzi do nich. Często ciągniczki te 
są prostsze w budowie i wyglądają mniej estetycznie, ale 
są tak samo solidne oraz funkcjonalne. Są również znacz-
nie tańsze. Przykładowo ceny traktorków znanej włoskiej 
firmy zaczynają się od około 5000 zł, a polskie jednostki  
o podobnej mocy możemy nabyć już za 2500 złotych. Za 
cenę markowej kosiarki otrzymujemy urządzenie, które 
możemy wyposażyć w pługi, obsypnik, kosiarkę listwową 
lub rotacyjną, pielnik oraz glebogryzarkę.

Przy zakupie nowej kosiarki bądź glebogryzarki war-
to rozważyć zakup traktorka jednoosiowego. Urządzenia, 
które po rozbudowie może zastąpić oba powyższe i dać 

9-konny ciągniczek wyposażony w wóz firmy „POLEXIM”

nam szereg nowych możliwości. A w przypadku wyboru 
polskich konstrukcji inwestycja może okazać się niewiele 
droższa.

Maciej Skubis
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Z dniem 1 stycznia 2004 r. zaczęła 
obowiązywać nowa Ustawa Ubezpie-
czeniowa (z późniejszymi zmianami). 
Ustawa nakłada obowiązek ubezpie-
czenia budynków w gospodarstwach 
rolnych, OC rolnika oraz OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych.

Organem upoważnionym do kontro-
li jest burmistrz, wójt, starosta, którzy 
mogą nakładać kary finansowe. Jak do 
tej pory nie skorzystali z tego prawa, ale 
nigdy nic nie wiadomo.

Na ziemiach polskich wzajemno-
ściowa forma ubezpieczeń rozwinęła 
się w okresie zaborów. Po odzyskaniu 
niepodległości wzajemność stanowiła 
już większość polskiego rynku ubezpie-
czeniowego. Przetrwała czasy hitlerow-
skiej okupacji. Dopiero w socjalistycz-
nych realiach, z powodów politycznych 
– podczas niszczenia różnych form 
samoorganizacji społecznej – wzajem-
ność ubezpieczeniową zlikwidowano.

Należy podkreślić, iż ubezpiecze-
nia wzajemne prowadzone są na całym 
świecie, m.in. Japonia 90%, Finlandia 
80%, USA 66%, Francja 60%.

 W Polsce po latach nieobecności 
tej formy ruchu społecznego Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, 
jako pierwsze powróciło do tradycji 
wzajemności ubezpieczeniowej uzysku-
jąc zezwolenie na działalność w dniu 10 
października 1991 roku, natomiast 27 
lutego 1992 roku Sąd dokonał pierw-
szego wpisu do Rejestru towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych.

Głównym koordynatorem działań 
stała się Małopolska Izba Rolnicza. 
Dzięki rolnikom – delegatom do Izby 
Rolniczej, którzy w jej ramach z zapa-
łem zaangażowali się w szerzenie idei 
wzajemności. Należy stwierdzić, iż dziś 
ubezpiecza się wzajemnie kilka tysięcy 
rolników województwa małopolskiego, 
m.in. możemy ubezpieczyć:

 ⇒ budynki wchodzące w skład go-
spodarstwa rolnego. Za budynek 
wchodzący w skład gospodar-

stwa rolnego rozumie się obiekt 
budowlany o pow. 20 m2 trwale 
związany z gruntem, wydzielony  
z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiadający fun-
damenty i dach. Obowiązek ubezpie-
czenia budynku rolniczego powstaje  
z dniem pokrycia budynku dachem. 
Nie są objęte ubezpieczeniem: bu-
dynki, – których stan techniczny 
osiągnął 100% normy zużycia, bu-
dynki przeznaczone do rozbiórki 
na podstawie ostatecznych decyzji 
właściwych organów, namioty i tu-
nele foliowe.

 ⇒ OC rolników. Obowiązek zawarcia 
umowy powstaje w dniu objęcia  
w posiadanie gospodarstwa rolnego. 

 ⇒ mienie związane z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego od ognia  
i innych zdarzeń losowych. W skład 
mienia wchodzą: ziemiopłody, zwie-
rzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy 
oraz materiały i zapasy.

 ⇒ ruchomości domowe to m.in.: me-
ble, sprzęt i zapasy gospodarstwa 
domowego, odzież, sprzęt audiowi-
zualny, komputerowy, fotograficzny, 

muzyczny, wyroby ze szkła i srebra 
oraz biżuteria, sprzęt turystyczny, 
sportowy i rehabilitacyjny, gotówka 
i wartości pieniężne oraz zwierzęta 
domowe.

 ⇒ stałe elementy wykończenia budyn-
ku mieszkalnego to m.in.: zamonto-
wane lub wbudowane na stałe okna, 
drzwi i meble, elementy urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych, ogrzew-
czych, elektrycznych i gazowych, 
domofony, anteny, urządzenia sy-
gnalizacji alarmowej, podłogi, po-
włoki malarskie, trwałe elementy 
wystroju wnętrz, itd.

 ⇒ NNW – następstwa nieszczęśli-
wych wypadków. Ubezpieczeniem 
mogą być objęte osoby posiadające 
gospodarstwo rolne oraz osoby bli-
skie ubezpieczonemu, zgłoszone do 
ubezpieczenia.

Reasumując, powinniśmy dbać  
i umacniać ubezpieczenia wzajemne, 
które z tak wielkim trudem odbudowali-
śmy i ubezpieczać się w TUW-ach.

Zofia Długopolska

Opracowanie zawiera charakterystykę skali produkcji i efektów ekonomicz-
nych głównych gatunków drzew owocowych, z pominięciem jabłoni, jako gatunku 
dominującego i będącego obiektem wielu dostępnych opracowań i analiz.

Gatunek Grusze Śliwy Wiśnie

Powierzchnia w kraju w ha 7 704 14 391 29 012

*wg GUS Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017.

Powyższa tabela przedstawia powierzchnię upraw omawianych gatunków  
w ujęciu krajowym, natomiast szacunki Głównego Urzędu Statystycznego w za-
kresie regionalnym dla Małopolski przedstawiają wartość 9,6 tysiąca hektarów, 
jako powierzchnię ogólną upraw drzew owocowych. Z czego grusze stanowią 
4,8%, śliwy 13,6% i wiśnie 5,8%. 
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Według wstępnych szacunków 
GUS krajowa produkcja gruszek  
w bieżącym roku wyniesie ok. 85 tys. 
ton (tj. o ok 55% więcej w stosunku 
do poprzedniego roku), śliwek ok. 120 
tys. ton (tj. ponad dwa razy więcej niż  
w słabym sezonie 2017 r.), wstępny 
szacunek dla wiśni przewiduje ponad 
20 tys. ton (tj. poziom blisko trzykrot-
nie wyższy niż w poprzednim sezonie). 
Kolejna tabela obrazuje szacunkowe 
dane dotyczące wartości produkcji, 
poziomu kosztów i nadwyżki bezpo-
średniej dla omawianych gatunków.

Szersze możliwości analitycz-
ne umożliwia pozyskanie kalkulatora 
określającego wartość standardowej 
produkcji ze strony arimr.gov.pl oraz 
pozycji wydawniczej MODR „Kalkula-
cje Produkcji Rolniczej”.

Przedstawione przykłady Wielko-
ści Ekonomicznej Gospodarstwa i ra-
chunku Nadwyżki Bezpośredniej obra-
zują możliwości wspomagania analizy 
gospodarstwa w celu ustalenia najlep-
szej strategii dla osiągnięcia planowa-
nej dochodowości. Poza zawartymi  

Wyszczególnienie Gruszki Śliwy Wiśnie

Wartość produkcji  
z dopłatami bezpośrednimi *

43 961,55 15 761,55 18 461,55

Materiał siewny 2 682,31 1 544,88 1 852,15

Nawozy 603,00 544,10 933,84

Środki ochrony 4 086,90 4 174,60 3 789,94

Inne koszty bezpośrednie 1 500,00 1 700,00 1 400,00

Razem koszty 8 872,21 7 963,58 7 975,92

Nadwyżka bezpośrednia 35 089,34 7 797,97 10 485,63

wg kalkulacji MODR 2018. * Przychód wg cen z rynków hurtowych i targowisk woj. małopolskiego.

w tym opracowaniu istnieje wiele me-
tod opartych na wskaźnikach ekono-
micznych, ekonomiczno-technicznych 
i technologicznych, które dają bardzo 
szczegółowy obraz zdolności produk-
cyjnych i możliwości uzyskania docho-
du w konkretnych precyzyjnie określo-
nych warunkach. Powyższe sposoby 
szacowania wydolności ekonomicznej, 
pozwalają na wstępne zobrazowanie 

możliwości związanych z konkretnymi 
produktami i ich kombinacjami. Osta-
teczne decyzje w zakresie co, ile i jak 
produkować, powinny być poprzedzo-
ne dogłębną analizą posiadanych za-
sobów i otoczenia działalności gospo-
darstwa.

Andrzej Pisarz
Źródła: GUS Rocznik Statystyczny Rolnictwa 
2017
MODR Kalkulacje Produkcji Sadowniczej 2018 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Od 15 marca 2019 r. ramach nowe-
go PROW 2014–2020, kontynuowane 
jest natomiast „Działanie rolnośrodo-
wiskowo-klimatyczne”, do którego rol-
nicy mogli przystępować począwszy 
od 2015 roku przez kolejne lata. Mogą 
zatem nadal, czyli także w roku 2019 
podejmować zobowiązania w ramach 
przewidzianych pakietów i wariantów 
wymienionego działania. Działanie rol-
nośrodowiskowo-klimatyczne szczegó-
łowo regulują przepisy Rozporządzenia 

Zmiany w Działaniu 
Rolno-Środowiskowo-Klimatycznym 2019

14 marca 2019 roku przestał obowiązywać program rolnośrodowiskowy, realizowany przez 
tych rolników, którzy podjęli zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007-2013 
w ostatnim roku, kiedy to było jeszcze możliwe, czyli w 2014 r. 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
18 marca 2015 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania 
„Działanie rolno-środowiskowo-klima-
tyczne” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz. U. z dnia 24 marca 2015 r.) do któ-
rego sukcesywnie były co roku wprowa-
dzane zmiany. Ostatnie zmiany zostały 
wprowadzone w marcu 2019 roku (Dz. 
U. poz. 495 marzec 2019):

Oto najważniejsze zmiany jakie wpro-
wadziło ostatnie rozporządzenie:
W ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrów-
noważone: 
Zmiana procentowego udziału upraw 
na gruntach ornych. 

 — udział każdej z czterech upraw nie 
był mniejszy niż 10% powierzchni 
wszystkich gruntów ornych w go-
spodarstwie – w przypadku zasto-
sowania czterech upraw w gospo-
darstwie, 
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 — udział każdej z trzech największych 
upraw nie był mniejszy niż 10% 
powierzchni wszystkich gruntów 
ornych w gospodarstwie i udział 
pozostałych upraw łącznie nie 
był mniejszy niż 10% powierzchni 
wszystkich gruntów ornych w go-
spodarstwie – w przypadku zasto-
sowania więcej niż czterech upraw. 

Od 2019 r. rolnik realizujący zobo-
wiązanie w ramach Pakietu 1. będzie 
zobowiązany do przyorania między-
plonu (zastosowanego jako praktyka 
dodatkowa); nie dotyczy przypadków 
uprawy gleby w systemie bezorkowym.

W Wariancie 2.1. Międzyplony - 
możliwe jest od tego roku przyznawanie 
płatności rolno-środowiskowo-klima-
tycznej za realizację wariantu 2.1. Mię-
dzyplony, w sytuacji zastosowania mię-
dzyplonu po ugorowaniu (§ 12).

Dotychczas: płatność przyznawana 
była do gruntów ornych, na których po 
plonie głównym są uprawiane między-
plony od 2019 r.: płatność przyznawana 
do gruntów ornych, na których po plonie 
głównym lub po ugorowaniu są uprawia-
ne międzyplony.

Doprecyzowano także przepisy mó-
wiące o wielkości obszaru w przypadku 
przeniesienia posiadania części grun-
tów. Obowiązywać będzie następująca 
zasada: wielkość obszaru w przypadku 
wariantu 2.1. Międzyplony może podle-
gać zmianie, lecz nie więcej niż o 15%  
w stosunku do wielkości obszaru obję-
tego tym zobowiązaniem w pierwszym 
roku jego realizacji.

Od 2019 r.: 15% odchylenie od 
wielkości obszaru będzie wyliczane  
w kolejnych latach realizacji zobowią-
zań rolno-środowiskowo-klimatycznych 
w ramach wariantu 2.1 osobno w sto-
sunku do wielkości każdego z obszarów 
wynikających z takiego podziału.

W Pakiecie 4. Cenne siedliska  
i zagrożone gatunki ptaków na ob-
szarach Natura 2000 wprowadzono 
zmianę polegającą na zapewnieniu bra-
ku sprzeczności pomiędzy wymogami 
wariantów Pakietu 4. (z wyłączeniem 
wariantu 4.7.), a działaniami fakultatyw-
nymi określonymi w planach ochrony  
i planach zadań ochronnych ustano-
wionych dla obszarów Natura 2000 

Rozszerzenie warunku przyznania płat-
ności w przypadku wariantów 4.1.– 4.6.  
i 4.8.–4.11.: 

 — płatność rolno-środowiskowo-klima-
tyczna jest przyznawana, jeżeli wy-
mogi określone dla danego warian-
tu nie są sprzeczne z działaniami 
fakultatywnymi zawartymi w planie 
ochrony albo planie zadań ochron-
nych, ustanowionym dla obszaru 
Natura 2000 (§ 12); 

 — ww. warunek uznaje się za spełnio-
ny pomimo tego, że wymogi danego 
wariantu są sprzeczne z działaniami 
fakultatywnymi PZO/PO dla danego 
obszaru Natura 2000, jeżeli regio-
nalny dyrektor ochrony środowiska 
(RDOŚ) pisemnie potwierdzi, że 
dany wariant może być realizowany 
zgodnie z tymi wymogami (§ 12); 

Zmiana ta oznacza, że rolnik/za-
rządca będzie zobowiązany do złożenia 
do ARiMR:
a. oświadczenia eksperta przyrodni-

czego, że wymogi realizowanego 
wariantu są albo nie są sprzeczne  
z ustanowionymi dla danego ob-
szaru Natura 2000 działaniami fa-
kultatywnymi określonymi w planie 
ochrony lub w planie zadań ochron-
nych lub 

b. kopii pisemnego potwierdzenia 
RDOŚ, że dany wariant może być 
realizowany (§21); Analogiczne 
oświadczenie i kopia pisemnego 
potwierdzenia RDOŚ będą również 
załącznikami do planu działalności 
rolnośrodowiskowej (załącznik nr  
3 do rozporządzenia). 

 Nastąpiła także zmiana wymogów 
wariantów Pakietu 4. i Pakietu 5., do-
tyczących terminów pokosu, terminów 
wypasu oraz terminów wykaszania nie-
dojadów (załącznik nr 2 i załącznik nr  
8 do rozporządzenia).
Oznacza to, że określony (zawężony) 
przez eksperta przyrodniczego/doradcę 
rolnośrodowiskowego termin będzie ob-
ligatoryjny dla beneficjenta.
Zatem co ważne, informacja o wy-
mogach określonych przez eksperta/
doradcę, którą rolnik/zarządca jest zo-
bowiązany przekazać do ARiMR (§ 21 
ust. 2), będzie obejmowała również ww. 

określone przez eksperta/doradcę ter-
miny.

Kogo dotyczą zmiany w Pakiecie 4.  
i 5.? 

 Zmiany dotyczące Pakietu 4. i 5. 
(brak sprzeczności z PZO/PO, dopre-
cyzowanie terminów koszenia/wypasu) 
mają zastosowanie do zobowiązań rol-
no-środowiskowo-klimatycznych, które 
rozpoczną się od 2019 r. i w latach póź-
niejszych (§3 nowelizacji). 

Beneficjenci, którzy podjęli zobo-
wiązania rolno-środowiskowo-klima-
tyczne w ramach Pakietu 4. lub Pakietu 
5. w latach 2015–2018 kontynuują re-
alizację tych zobowiązań w niezmienio-
nym kształcie.

Dokonano także rozszerzenia wy-
jątku od zakazu tworzenia nowych, 
rozbudowy i odtwarzania istniejących 
urządzeń melioracji wodnych, z wy-
jątkiem konstrukcji urządzeń mają-
cych na celu dostosowanie poziomu 
wód, wykorzystując istniejące urzą-
dzenia melioracji wodnych do wymo-
gów siedliskowych gatunków lub sie-
dlisk będących przedmiotem ochrony  
w danym pakiecie, jeżeli takie działa-
nia zostaną dopuszczone przez eks-
perta przyrodniczego, a w przypadku 
wariantu 4.7. – przez doradcę rolno-
środowiskowego”. Poprzednio wyjątek 
dotyczył jedynie melioracji wodnych 
szczegółowych.

W Pakiecie 6. Zachowanie za-
grożonych zasobów genetycznych 
roślin w rolnictwie rozszerzono listę 
roślin objętych wsparciem w ramach 
Pakietu 6. o gatunek proso zwyczajne 
(Panicum miliaceum L.) (załączniki nr 
2, nr 4 i nr 7), a w przypadku uprawy  
w ramach tego Pakietu wprowadzono 
korektę przepisów dotyczących obo-
wiązku dołączenia do wniosku doku-
mentu potwierdzającego zakup kwalifi-
kowanego materiału siewnego odmian 
regionalnych i amatorskich wpisanych 
do krajowego rejestru.
Wymóg: w 1. i 4. roku uprawa rośliny 
danej odmiany z kwalifikowanego ma-
teriału siewnego niezależnie od tego  
w jakim miejscu prowadzona jest upra- 
wa, w 1. i 4. roku uprawy danej odmiany 
należy wykorzystać do wysiewu kwalifi-
kowany materiał siewny.
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Doprecyzowano przepisy w zakresie 
obowiązku zmiany planu działalności 
rolnośrodowiskowej – w przypadkach 
przejmowania przez rolnika/zarządcę 
zobowiązania rolno-środowiskowo-kli-
matycznego realizowanego przez innego 
rolnika/zarządcę (§30):

 
1. W przypadku przejęcia zobowiązania 

rolnik/zarządca powinien (przy udzia-
le doradcy rolnośrodowiskowego lub 
eksperta przyrodniczego) dokonać 
zmiany tego planu działalności rolno-
środowiskowej w celu dostosowania 
jego do przejętego zobowiązania, 
przed upływem 25 dni od dnia, w któ-
rym upływa termin składania wnio-
sków o przyznanie płatności bez-
pośredniej w roku następującym po 
roku, za który rolnikowi lub zarządcy 
została przyznana płatność rolno-
-środowiskowo-klimatyczna w trybie 
przepisów § 24–29. 

2. Rolnik/zarządca, który przejął zo-
bowiązanie i dokonał zmiany planu 
działalności rolnośrodowiskowej, 
będzie zobowiązany do przesłania 
do dnia 15 lipca roku następującego 
po roku, za który rolnikowi/zarządcy 
została przyznana płatność rolno-
-środowiskowo-klimatyczna w trybie 
przepisów § 24–29, kopii wybranych 
stron zmienionego planu działalności 
rolnośrodowiskowej do kierownika 
biura powiatowego ARiMR.

3. Jeżeli zmieniony plan ulegnie kolejnej 
zmianie np. w związku z podjęciem 
nowego zobowiązania rolno-środo-
wiskowo-klimatycznego, rolnik/za-
rządca będzie również zobowiązany 
do przesłania do kierownika biura po-
wiatowego ARiMR, do dnia 15 lipca 
roku, w którym nastąpiła ta zmiana, 
kopii wybranych stron planu działal-
ności rolnośrodowiskowej.
W przypadku, gdy rolnik lub za-

rządca, nie prześle kopii stron planu  
w terminie, kierownik biura powiatowego 
Agencji będzie wzywał na piśmie rolnika 
lub zarządcę do dokonania tej czynno-
ści, w terminie 7 dni od dnia doręcze-
nia wezwania. Przesłanie wymaganych 
kopii stron planu działalności rolnośro-
dowiskowej do dnia wydania decyzji  
w sprawie o przyznanie płatności rol-
no-środowiskowo-klimatycznej za dany 

rok, będzie uważane za dokonane  
w terminie.

Niedokonanie zmiany planu dzia-
łalności rolnośrodowiskowej w wy-
maganym terminie = brak planu dzia-
łalności rolnośrodowiskowej (40% 
zmniejszenie płatności rolno-środowi-
skowo-klimatycznej). 

Niekompletność lub niezgodność 
zmienionego planu działalności rolno-
środowiskowej z informacjami przeka-
zanymi we wniosku: 

Należy: (1) uzupełnić/poprawić 
plan, (2) złożyć oświadczenie o uzu-
pełnieniu/poprawieniu tego planu 
do ARiMR, najpóźniej w terminie 
składania wniosków o przyznanie 
kolejnej płatności rolno-środowisko-
wo-klimatycznej (w przypadku nie-
dokonania w terminie tych czynności 
płatność podlega zwrotowi w wyso-
kości 30%).

 Pozostałe zmiany dotyczą spraw 
spadkowych i dziedziczenia w wy-
padku realizacji PRŚK i nie są ściśle 
związane z wymogami realizacji tego 
działania. Dla przypomnienia wy-
szczególnienie pakietów i wariantów 
w Działaniu rolno-środowiskowo-kli-
matycznym jakie można realizować  
w 2019 roku. 

 → Pakiet 1. Rolnictwo zrównowa-
żone;

 → Pakiet 2. Ochrona gleb i wód: 
Wariant 2.1. Międzyplony, 
Wariant 2.2. Pasy ochronne na sto-
kach o nachyleniu powyżej 20%;

 → Pakiet 3. Zachowanie sadów tra-
dycyjnych odmian drzew owo-
cowych;

 → Pakiet 4. Cenne siedliska i za-
grożone gatunki ptaków na ob-
szarach Natura 2000:

Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzę-
ślicowe,
Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernico-
we i słonorośla,
Wariant 4.3. Murawy,
Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wil-
gotne,
Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże,
Wariant 4.6.1. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe,
Wariant 4.6.2. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe i uzupełniające,

Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie 
na obszarach specjalnej ochrony pta-
ków (OSO),
Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba 
lub czajki,
Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych 
ptaków: wodniczki,
Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgo-
wych ptaków: dubelta lub kulika wiel-
kiego,
Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgo-
wych ptaków: derkacza;

 → Pakiet 5. Cenne siedliska poza 
obszarami Natura 2000:

Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzę-
ślicowe,
Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe 
i słonorośla,
Wariant 5.3. Murawy,
Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże,
Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe,
Wariant 5.6.2. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe i uzupełniające;

 → Pakiet 6. Zachowanie zagrożo-
nych zasobów genetycznych ro-
ślin w rolnictwie:

Wariant 6.1. Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin w rolnic-
twie – w przypadku uprawy,
Wariant 6.2. Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin w rolnic-
twie – w przypadku wytwarzania nasion 
lub materiału siewnego;

 → Pakiet 7. Zachowanie zagrożo-
nych zasobów genetycznych 
zwierząt w rolnictwie:

Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras 
bydła,
Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras 
koni,
Wariant7.3. Zachowanie lokalnych ras 
owiec,
Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras 
świń,
Wariant 7.5. Zachowanie lokalnych ras 
kóz.

Beneficjentem działania może być 
rolnik albo zarządca gruntów albo grupa 
rolników lub zarządców. Beneficjent nie 
musi spełniać definicji rolnika aktywne-
go zawodowo.

Jacek Kostuch



Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że wzorem lat ubiegłych będzie prowadził nabór gospodarstw ekologicznych 
do XII Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2019 r. Konkurs przeprowadzany zosta-
nie w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. 

Konkurs skierowany jest do gospodarstw ekologicznych, które szerzą, wdrażają oraz upowszechniają dobre praktyki rolnicze  
w zakresie rolnictwa ekologicznego. 

W konkursie mogą uczestniczyć gospodarstwa ekologiczne, które:

 � posiadają numer identyfikacyjny gospodarstwa, 
 � wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego i posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę 
certyfikującą, 

 � prowadzą produkcję zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego
 � nie były laureatami I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2017 - 2018 w kategorii, w której będą zgłaszane 
do udziału w 2019 r.

Zgłoszenia gospodarstw do konkursu będzie można dokonać tylko na formularzu zgłoszeniowym. Do zgłoszenia wymagane jest  
dołączenie kopii ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodną z wymogami rolnictwa ekologicznego. Karty  
zgłoszeniowe powinny być podpisane zarówno przez rolnika, jak i osobę, która dokonuje zgłoszenia (pracownicy Powiatowych  
Zespołów Doradztwa Rolniczego). Gospodarstwo może być zgłoszone tylko w jednej kategorii. Wszystkie gospodarstwa zgłoszone do 
konkursu będą podlegały ocenie, jednak w ramach poszczególnych kategorii do dalszego etapu przejdą wyłącznie te, które otrzymają 
przynajmniej 30 punktów w ocenie według kryteriów określonych, jako „pakiet podstawowy”. 

            Mirosława Rogacz

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach ogłasza 
„Konkurs na najlepiej prowadzoną pasiekę w Małopolsce w 2019 roku”.

Do współpracy w przeprowadzeniu konkursu zapraszamy Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, Karpacki Związek Pszczelarzy 
w Nowym Sączu, Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie, a także Zrzeszenia Pszczelarzy z obszaru naszego województwa.
Celem konkursu jest podnoszenie poziomu i unowocześnianie gospodarki pasiecznej, poprzez kształtowanie i upowszechnianie  
najlepszych wzorców w urządzaniu pasieki, zachowaniu higieny i walce z chorobami pszczół, poprawie estetyki pasiek, urządzaniu 
pracowni pasiecznych oraz promocja pszczelarstwa. Mamy nadzieję, że efektem konkursu oprócz poprawy stanu pasiek, będzie  
również dokumentacja fotograficzna wzorcowych pasiek godnych szerszej promocji.

Związki Pszczelarzy, działające na terenie Małopolski mogą wytypować 5 pasiek do konkursu, a Zrzeszenia Pszczelarzy 2 pasieki.  
Organizacje Zawodowe Pszczelarzy dokonują zgłoszenia, przesyłając do organizatora konkursu  

wypełniony formularz zgłoszenia (zał. 1).
Do konkursu mogą się także zgłosić Pszczelarze, którzy nie są zrzeszeni, wypełniając stosowny formularz zgłoszeniowy (zał. 2). 

Warunkiem zgłoszenia pasieki do konkursu jest posiadanie przez Pszczelarza numeru weterynaryjnego pasieki,  
nadanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

Zgłoszenia przesłać można także w wersji elektronicznej, wysyłając skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego. 
 Adres organizatora: 
   MODR z s. w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice,
     e-mail: jacek.kostuch@modr.pl

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 15 CZERWACA 2019 R. 
Zgłoszone do konkursu pasieki zostaną poddane weryfikacji. W pozytywnie zweryfikowanych pasiekach, komisja konkursowa złoży  
wizytę w lipcu lub sierpniu 2019 roku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z Pszczelarzem (właścicielem pasieki).
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie laureatom nagród oraz dyplomów uczestnikom nastąpi podczas XXIV Wojewódzkiej  
Konferencji Pszczelarskiej w Karniowicach 2020 roku. Przewidujemy prezentację nagrodzonych pasiek w miesięczniku „Doradca” 
i na stronach internetowych MODR.

    Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

        Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska 
        Osoba odpowiedzialna z ramienia MODR: dr inż. J. Kostuch

MAŁOPOLSKI KONKURS PASIEK 2019

Informacja o konkursie ekologicznym w 2019 roku
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Od 15 marca br. obowiązuje nowe 
rozporządzenie dotyczące działania 
„Rolnictwo ekologiczne” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019, 
poz. 451). Zmiany w rozporządzeniu 
mają na celu ściślejsze powiązanie 
płatności ekologicznych z produkcją 
oraz uproszczenie systemu ubiegania 
się o płatności ekologiczne. Działanie 
Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-
2020 jest w dużej mierze kontynuacją 
Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne w ra-
mach Programu rolnośrodowiskowego 
PROW 2007-2013. W 2015 roku rol-
nictwo ekologiczne zostało wyłączone  
z programu rolnośrodowiskowego 
i stało się oddzielnym działaniem 
PROW. W 2019 roku mamy już piąty 
rok naboru wniosków w ramach PROW 
2014-20 na działanie Rolnictwo Eko-
logiczne (RE) - pierwszy raz w 2015 r.  
W ramach tego działania można skła-
dać wnioski po raz pierwszy, jak i kon-
tynuacyjne. 

Warunkiem uczestnictwa w działa-
niu Rolnictwo ekologiczne jest posiada-
nie Planu działalności ekologicznej, 
zachowanie TUZ oraz elementów 
krajobrazu rolniczego nieużytkowa-
nych rolniczo, stanowiących ostoję 
przyrody i mieć minimum 1 hektar 
użytków rolnych. Jeśli sam rolnik nie 
jest w stanie spełnić warunku 1 hektara 
użytków rolnych, to jest możliwość ubie-
gania się o przyznanie płatności ekolo-
gicznej w grupie rolników, z co najmniej 
jednym innym rolnikiem ubiegającym 
się o przyznanie płatności ekologicznej. 
Wtedy łącznie muszą mieć co najmniej 
1 hektar użytków rolnych, przy czym 
minimalna powierzchnia zobowiązania 
(pakiet lub wariant) jest 10 arów, ale po-
szczególni rolnicy nie muszą mieć tych 
samych pakietów/wariantów. Płatność 
ekologiczna przysługuje do gruntów, 
które zostały zgłoszone we wniosku  
o płatności bezpośrednie, i są speł-

nione warunki przyznawania płatności 
bezpośredniej do tych gruntów. 

Zobowiązanie jest pięcioletnie  
i realizujemy je od 15 marca roku,  
w którym został złożony wniosek  
o przyznanie pierwszej płatności ekolo-
gicznej, jeśli nawet wniosek o płatność 
składamy 15 maja. Zasady przyznawa-
nia płatności ekologicznej dzielą się na 
warunki i wymogi. Różnica jest taka, że 
w przypadku niespełnienia warunków  
w pierwszym roku realizacji zobowią-
zania ekologicznego, zobowiązanie 
nie jest podjęte, a jeżeli brak spełnie-
nia warunku ma miejsce w drugim lub 
kolejnym roku, rolnik kontynuuje pod-
jęte zobowiązanie i istnieje obowią-
zek zwrotu płatności za niespełniony 
warunek. Natomiast niespełnienie 
wymogów jest łagodniejsze i skutku-
je zmniejszeniem płatności, a nie ich 
odebraniem, np. brak planu działalno-
ści w 1. roku równa się 40% zmniej-
szeniem płatności ekologicznej, 
ponieważ od 2018 roku posiadanie 
dokumentacji stało się wymogiem,  
a nie warunkiem. W tym przypadku rol-
nik jest zobligowany do jego sporządze-
nia i dostarczenia do ARiMR (kopii wy-
maganych stron tego planu) najpóźniej  
w terminie składania wniosków o przy-
znanie kolejnej płatności ekologicznej. 
Płatności są przyznawane corocznie 
przez okres 5 lat i mają zrekompenso-
wać w całości lub w części utracony 
dochód i dodatkowo poniesione koszty. 
Płatność ekologiczna do tego samego 
obszaru może być przyznana z tytułu 
realizacji tylko jednego zobowiązania. 

Zobowiązanie ekologiczne jest 
realizowane na gruntach ornych,  
w zakresie upraw sadowniczych i na 
trwałych użytkach zielonych (TUZ). 
Na GO rolnik może dowolnie w kolej-
nych latach dokonywać zmiany upra-
wianych roślin, miejsca ich uprawy lub 
zmiany wariantów lub Pakietów, trzeba 
jedynie pilnować powierzchni uprawy. 

W przypadku rośliny dwuletniej, zmia-
na uprawianej rośliny, zmiana miejsca 
jej uprawy oraz zmiana wariantu lub 
Pakietu jest dopuszczalna po upływie 
dwóch lat uprawy tej rośliny. Realizu-
jąc zobowiązanie na TUZ i w uprawach 
sadowniczych nie ma możliwości zmia-
ny uprawianych roślin oraz miejsca ich 
uprawy. 

W przypadku roślin sadowniczych 
przeniesiono niektóre gatunki – agrest 
(porzeczka agrest), borówka wysoka  
i średnia, jeżyna i porzeczka, z warian-
tu 4.1.1. i 10.1. (Podstawowe uprawy 
sadownicze) do wariantu 4.1.2. i 10.1.2. 
(Uprawy jagodowe). Rośliny w ramach 
wariantu Uprawy jagodowe wchodzą 
w zakres zobowiązania na GO, a więc 
możliwa jest zarówno zmiana miejsca ich 
uprawy, jak i zmiana uprawianej rośliny.

Płatność ekologiczna przyznawa-
na jest także do nowonasadzonych 
plantacji drzew/krzewów, czyli planta-
cji nieowocujących. W tym przypadku 
potrzebne jest posiadanie dokumentu 
potwierdzającego jakość i liczbę ma-
teriału szkółkarskiego kategorii elitarny 
lub kategorii kwalifikowany lub materia-
łu szkółkarskiego CAC roślin sadowni-
czych (wypis ze świadectwa kwalifika-
cji, szkółkarski dokument towarzyszący, 
dokument dostawcy).

Jeżeli rolnik pierwszy raz wnio-
skuje o płatność w ramach pakie-
tów 4 i 10, lub kolejny raz wnioskuje  
o płatność w ramach pakietów jago-
dowych (4.1.2.,10.1.2.) i dokonał zmia-
ny uprawianych roślin w ramach tych 
pakietów na inną roślinę, która może 
być uprawiana w ramach tych warian-
tów, lub zastąpił dotychczas uprawia-
ne rośliny nowymi roślinami tego sa-
mego gatunku lub w roku poprzednim 
w ramach zobowiązania na GO były 
uprawiane rośliny inne niż uprawy ja-
godowe (objęte płatnością w ramach 
wariantów 4.1.2.,10.1.2.), np. truskaw-
ka-pszenica-truskawka. Rolnik składa 

Rolnictwo ekologiczne w ramach
PROW 2014-2020
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do ARiMR nie później niż do dnia 10 
czerwca 2019 roku OŚWIADCZENIE  
o rodzaju uprawianych na danej działce 
rolnej drzew i krzewów.

Nowonasadzone plantacje drzew/
krzewów, powinny być nasadzone 
przed upływem 25 dni od dnia, w któ-
rym upływa termin składania wnio-
sków o płatności bezpośrednie (było 
do dnia złożenia wniosku o przyznanie 
płatności). 

Od 2018 roku rolnik może realizo-
wać jednocześnie więcej niż jedno 
zobowiązanie ekologiczne, jeżeli zo-
stały podjęte w różnych latach, a gdy 
kontynuuje realizację takiego samego 
zobowiązania ekologicznego podję-
tego przez innego rolnika, to może je 
realizować, mimo że zostały podjęte 
w tym samym roku. Zobowiązania te 
mogą być podjęte w każdym roku, a nie 
jak wcześniej w drugim i trzecim roku, 
i dotyczyły wyłącznie TUZ-ów. Przy-
kładowo, jeśli np. rolnik dokupił grunty, 
to może podjąć kolejne zobowiązanie 
takie same jakie już realizuje lub inne. 
Zobowiązanie tego samego rodzaju, 
to oddzielne zobowiązania, każde trwa  
5 lat i wszystkie wymogi i warunki mu-
szą być spełnione oddzielne dla każde-
go z nich (poza warunkiem posiadania 
zwierząt w Pakiecie 5. i 11. Uprawy pa-
szowe na GO) oraz 6. i 12 (TUZ)).

W przypadku, gdy rolnik podejmuje 
zobowiązanie ekologiczne (przystępuje 
do działania), zmienia realizowane pa-
kiety lub warianty w ramach kontynu-
owanego zobowiązania ekologicznego 
(str. 3) lub podejmuje/dodaje nowe zo-
bowiązanie ekologiczne – innego lub 
takiego samego rodzaju, w terminie 
do 15 lipca roku, w którym nastąpiły 
te zmiany, składa kopie 1, 3, i 4 strony 
Planu działalności ekologicznej. Tzw. 4. 
strona planu działalności ekologicznej 
zawiera wykaz działek rolnych z reali-
zowanym zobowiązaniem i latami jego 
realizacji w gospodarstwie rolnym, co 
ma służyć jednoznacznej identyfikacji 
zobowiązań na danych działkach. 

Zobowiązanie ekologiczne w za-
kresie wielkości obszaru oraz miej-
sca realizacji zobowiązania w trakcie 
jego realizacji nie podlega zmianie. 

Płatność ekologiczna jest przyznawa-
na do wszystkich pakietów, jeśli rolnik 
prowadzi produkcję zgodnie z przepi-
sami o rolnictwie ekologicznym, co jest 
potwierdzone informacjami zawartymi  
w wykazie z Jednostki certyfikującej 
rolnictwo ekologiczne. W przypadku 
wariantu 10.1.1. Podstawowe upra-
wy sadownicze po okresie konwersji 
i 10.2. Ekstensywne uprawy sadow-
nicze po okresie konwersji, rolnik  
w pierwszym roku realizacji zobowią-
zania składa oświadczenie o utrzyma-
niu minimalnej obsady drzew przez 
okres dwóch lat po jego zakończeniu.

W przypadku Pakietu 5 i 11 (Upra-
wy paszowe) oraz 6. i 12. (Trwałe użytki 
zielone) warunkiem przyznania płatno-
ści ekologicznej jest posiadanie zwie-
rząt wymienionych w załączniku nr  
5 do rozporządzenia. Nie ma już po-
działu zwierząt na ekologiczne i nieeko-
logiczne oraz ujednolicono termin ich 
przetrzymywania (inne były okresy prze-
trzymywania zwierząt ekologicznych  
i nieekologicznych). W tej chwili wszyst-
kie zwierzęta podlegające obowiązkowi 
identyfikacji i rejestracji, tj. bydło, owce, 
kozy i konie, niezależnie od systemu  
w jakim są utrzymywane, mają jeden 
termin od 15 marca – 30 września roku 
złożenia wniosku. Wyjątkiem są świnie, 
16 października roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku – 15 październi-
ka roku złożenia wniosku. W przypadku 
zwierząt nieoznakowanych od „kontroli 
do kontroli” jednostki certyfikującej (JC). 
W ramach pakietów paszowych płatność 
jest przyznawana do powierzchni nie 
większej niż liczba zwierząt przeliczona 
na DJP podzielona przez współczynnik 
0,3/0,5, czyli do takiej powierzchni do 
jakiej „wystarczy” rolnikowi zwierząt, ale 
zobowiązanie obejmuje wszystkie grun-
ty zadeklarowane w ramach tych pakie-
tów, również te, do których nie została 
przyznana płatność ze względu na to, 
że na tę powierzchnię „nie wystarczyło” 
rolnikowi zwierząt.

Od 2019 roku, dla ściślejszego 
powiązania płatności ekologicznej  
z produkcją zwierzęcą, zostaje pod-
wyższona wymagana obsada zwierząt 
w ramach Pakietów paszowych i tych 

realizowanych na Trwałych użytkach 
zielonych z 0,3 do 0,5 DJP/ha, ale tyl-
ko dla nowych beneficjentów działania.  
W związku z tym mamy podział na „no-
wego beneficjenta” i „starego benefi-
cjenta”. Każdy rolnik, który podjął zobo-
wiązanie przed 15 marca 2019 roku jest 
starym rolnikiem, nawet jak dodaje nowe 
zobowiązanie ekologiczne, obowiązuje 
go współczynnik 0,3 DJP. Nowego be-
neficjenta, czyli rolnika realizującego 
zobowiązanie podjęte po 15 marca 2019 
roku obowiązuje współczynnik 0,5 DJP/
ha. W przypadku płatności do Trwałych 
użytków zielonych, obsadę zwierząt li-
czy się do wszystkich TUZ-ów w gospo-
darstwie, a nie tylko do powierzchni, na 
których deklarujemy pakiet.

Zmieniły się również przepisy w za-
kresie sposobu deklarowania działek 
rolnych objętych zobowiązaniem eko-
logicznym. Od 2019 roku jest obowią-
zek deklarowania rośliny uprawnej na 
każdej działce rolnej deklarowanej do 
płatności ekologicznej. Dotychczas we 
wniosku o przyznanie płatności dekla-
rowano jedynie powierzchnię działek 
rolnych ze wskazaniem realizowanych 
na tych działkach pakietów lub warian-
tów, bez wskazywania roślin uprawia-
nych na danej działce (z wyjątkami, 
np. uprawy sadownicze, rośliny na 
zielony nawóz czy rośliny dwuletnie). 
Wprowadzono też możliwość dekla-
rowania tzw. „uprawy wielogatunko-
wej” w ramach każdego z wariantów/
pakietów. Dotychczas była taka możli-
wość tylko w uprawach sadowniczych 
dla roślin w ramach tego samego wa-
riantu lub w ramach różnych warian-
tów - dla wariantów 4.1.1, 4.2. i 10.1.1, 
10.2. (Podstawowe uprawy sadownicze  
w okresie konwersji i po okresie konwer-
sji i Ekstensywne uprawy sadownicze  
w okresie konwersji i po okresie kon-
wersji) oraz dla wariantów 4.1.2. i 10.1.2. 
(Uprawy jagodowe w okresie konwersji  
i po okresie konwersji). Obsada roślin 
sadowniczych jest ustalana proporcjo-
nalnie do udziału poszczególnych gatun-
ków w danej uprawie wielogatunkowej. 

Uprawę wielogatunkową stanowią 
co najmniej dwie uprawy różnych 
roślin w ramach danego pakietu, pod 
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warunkiem, że zajmują łącznie zwar-
ty obszar (muszą do siebie przylegać)  
o powierzchni co najmniej 0,1 ha. 
Uprawa wielogatunkowa nie dotyczy 
wszystkich upraw. W ramach uprawy 
wielogatunkowej nie należy deklaro-
wać: uprawy roślin na materiał siewny, 
uprawy konopi włóknistych, uprawy 
ostropestu plamistego, uprawy roślin 
dwuletnich, upraw roślin bobowatych 
grubonasiennych, gorczycy białej lub 
gryki zwyczajnej, uprawy bobowatych 
drobnonasiennych, traw lub mieszanek 
uprawianych na nawóz zielony oraz 
mieszanki wieloletnich traw z bobowa-
tymi drobnonasiennymi w ramach pa-
kietu paszowego.

Rolnik ma możliwość wykorzysta-
nia roślin bobowatych grubonasien-
nych, gorczycy białej, a od 2019 także 
gryki zwyczajnej w ramach pakietu 1.  
i 7. na nawóz zielony bez spełnienia wy-
mogu wytworzenia produktu rolnictwa 
ekologicznego, ale tylko raz w okresie 
trwania zobowiązania na danej działce 
rolnej. Płatność w takim przypadku jest 
przyznawana wg stawek dla pakietów 
paszowych. Jest też możliwość wyko-
rzystania roślin bobowatych drobnona-
siennych, traw lub ich mieszanek na na-
wóz zielony w ramach pakietów 5. i 11. 
(Paszowe) na nawóz zielony, bez posia-
dania zwierząt, ale tylko raz na danej 
działce w okresie trwania zobowiąza-
nia. Rolnik ma możliwość zastosowania 
dodatkowej 2.letniej praktyki na danej 
działce rolnej deklarowanej w ramach 
Pakietu 5 i Pakietu 11, bez spełnienia 
warunku posiadania zwierząt, w przy-
padku, gdy uprawiane wieloletnie rośli-
ny bobowate drobnonasienne, wielolet-
nie trawy lub ich mieszanki przeznaczy  

w drugim roku na zielony nawóz, ale tyl-
ko dwa razy (przez dwa lata) na danej 
działce w okresie trwania zobowiąza-
nia może deklarować rośliny dwuletnie 
na przyoranie. W tym 2.letnim okresie,  
w pierwszym roku uprawy rolnik ma 
obowiązek skoszenia i usunięcia 
zbioru, a w 2 roku zaorania uprawy. 
Powierzchnia upraw roślin przezna-
czonych na nawóz zielony w ramach 
pakietów 1. 5. 7. i 11. w danym roku nie 
może być większa niż 25% wielkości 
obszaru objętego zobowiązaniem eko-
logicznym na gruntach ornych. 

Od 2019 roku uprawa ostropestu pla-
mistego przeniesiona została z Pakietu 
3. i 9. (Uprawy zielarskie) do Pakietu 1.  
i 7. (Uprawy rolnicze) i tym samym ob-
niżono stawki płatności za tę uprawę 
z 1325 zł/ha do 966/792 zł/ha. Dla pa-
kietów sadowniczych 4. i 10. zniesiono 
obowiązek posiadania dokumentu po-
twierdzającego jakość i liczbę materia-
łu szkółkarskiego w przypadku uprawy 
drzew i krzewów zgłoszonych do zobo-
wiązania jako nieowocujące, od roku, 
w którym wymagane jest wytworzenie 
produktu.

Wspólnym wymogiem dla wszyst-
kich Pakietów jest co najmniej 30% 
zbioru uzyskanego z każdej uprawy 
lub roślin każdego gatunku jest prze-
znaczone do przetwórstwa lub prze-
kazania do innych gospodarstw, lub 
sprzedaży. Weryfikacja wytworzenia 
produktu dotyczyć będzie gatunku ro-
śliny uprawianej na danej działce rolnej, 
a w przypadku uprawy wielogatunkowej 
każdego gatunku roślin wchodzącego 
w skład takiej uprawy. Niespełnienie 
wymogu wytworzenia produktu skut-
kować będzie zmniejszeniem płat-

ności ekologicznej z zastosowaniem 
iloczynu współczynnika dotkliwości  
i trwałości na poziomie 100%. W przy-
padku upraw wielogatunkowych, sank-
cja będzie ustalana proporcjonalnie 
do liczby gatunków roślin uprawia-
nych na tej działce, a nie do obsza-
ru, np. przy podaniu 4. gatunków roślin  
w ramach danego pakietu i nie wytwo-
rzeniu produktu z 1. z tych 4. gatun-
ków, sankcja będzie dotyczyła ¼ na-
leżnej płatności za daną działkę rolną. 
Zmniejszenie płatności ekologicznej 
będzie nie tylko stwierdzeniem niewy-
tworzenia produktu z jednego lub kilku 
gatunków roślin tworzących uprawę 
wielogatunkową, ale również w przy-
padku, gdy zadeklarujemy „złą” uprawę 
wielogatunkową. Weryfikowane będzie 
także odpowiednie przeznaczenie zbio-
ru. Dotyczy to każdej uprawy/gatunku, 
także uprawy wielogatunkowej.

Dla Pakietu 4. i Pakietu 10. w przy-
padku drzew i krzewów nowonasadzo-
nych, wytworzenie produktu rolnictwa 
ekologicznego będzie weryfikowane: 
dla maliny, truskawki, poziomki i borów-
ki bruszwicy - od drugiego roku od na-
sadzenia; gruszy domowej, derenia ja-
dalnego,rokitnika zwyczajnego, pigwy 
pospolitej, pigwowca japońskiego, róży 
dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarsz-
czonej – od czwartego roku od ich na-
sadzenia. Dla pozostałych gatunków 
roślin sadowniczych objętych wspar-
ciem wytworzenie produktu nie będzie 
weryfikowane w pierwszych dwóch la-
tach od ich nasadzenia, ponieważ wy-
tworzenie tego produktu dla tych gatun-
ków jest wymagane od trzeciego roku. 

Józef Rusnak

KONKURS „AGROLIGA 2019”
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach wzorem lat ubiegłych 
jest organizatorem wojewódzkiej edycji konkursu AgroLiga 2019. Organizatorem 
na szczeblu krajowym jest Stowarzyszenie AgroBiznesKlub i Redakcja Audycji 

Rolnych TVP 1. Patronat nad AgroLigą 2019 sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Prezes KOWR  
i Prezes KRUS. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Wojewódzkich, a następnie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2019 
w kategoriach „Rolnik” i „Firma”.
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.modr.pl lub w biurach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rol-
niczego. Zgłoszenia do konkursu można składać w biurach PZDR lub listownie w MODR Karniowice, ul. Osiedlowa 9, 
32-082 Karniowice, z dopiskiem AgroLiga 2019, w terminie do 28 czerwca 2019 r.
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Nowe przepisy prawne w turystyce wiejskiej
AGROTURYSTYKA

W 2018 roku nastąpiły zmiany  
w przepisach dotyczących dzie-
dziny prawa gospodarczego oraz 
usług turystycznych, które mogą 
mieć wpływ na funkcjonowanie 
przedsięwzięć turystycznych pro-
wadzonych na obszarach wiej-
skich.

Od 30 kwietnia 2018 roku obowią-
zuje pakiet pięciu ustaw zwanych Kon-
stytucją Biznesu.

W ramach Konstytucji Biznesu naj-
ważniejszą ustawą określającą prawa 
przedsiębiorców, zasady prowadze-
nia działalności gospodarczej, a także 
wyłączenia ze stosowania tej ustawy 
do określonych form działalności jest 
ustawa z dn. 6 marca 2018 roku Pra-
wo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 
646). Wraz z wejściem w życie Konsty-
tucji Biznesu uchylona została Ustawa 
z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie 
działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 6.1.2. Ustawy Prawo 
Przedsiębiorców działalność polega-
jąca na wynajmowaniu przez rolników 
pokoi, sprzedaży posiłków domowych 
i świadczeniu w gospodarstwach rol-
nych innych usług związanych z poby-
tem turystów (np. usługi rekreacyjne, 
jazdy konne, przewóz bryczką, wypo-
życzanie łódek, rowerów) nie jest dzia-
łalnością gospodarczą i nie wymaga 
wpisu do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej. 
Zapis ten odpowiada dotychczasowe-
mu art. 3 uchylonej Ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej.

Działalność wykraczająca poza te 
ułatwienia np. prowadzenie wyspe-
cjalizowanej działalności zarobkowej 
związanej np. z wynajmowaniem od-
rębnych miejsc noclegowych, domków 
turystycznych, świadczenie usług ma-
łej gastronomi, cateringu lub organizo-

wanie innych imprez niezwiązanych  
z pobytem turystów (szkolenia, konfe-
rencje, imprezy okolicznościowe), bę-
dzie wymagała dostosowania do ogól-
nie obowiązujących przepisów, w tym 
przepisów dotyczących pozarolniczej 
działalności gospodarczej.

Nie każda działalność musi być 
jednak rejestrowana. Konstytucja biz-
nesu wprowadza nowe zwolnienie  
z obowiązku składania wniosku o wpis 
do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
Zgodnie z art. 5. Prawa przedsiębior-
ców, nie stanowi działalności gospo-
darczej działalność wykonywana przez 
osobę fizyczną, której przychód należ-
ny z tej działalności nie przekracza  
w żadnym miesiącu 50% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia i która  
w okresie ostatnich 60 miesięcy nie 
wykonywała działalności gospodar-
czej. Do przychodów zalicza się kwoty 
należne, nawet, jeśli ich jeszcze nie 
otrzymaliśmy. Jest to tzw. działalność 
nierejestrowa, czyli taka, z której przy-
chód nie przekracza w żadnym miesią-
cu połowy minimalnego wynagrodze-
nia (w 2019 r. jest to 1125 zł).

Dzięki nowym przepisom, można 
teraz osiągać dochody z działalności, 
która wcześniej była uznawana za 
działalność gospodarczą (np. drobny 
handel lub usługi) wiązała się z wielo-
ma obowiązkami (m.in. składki i inne 
obowiązki wobec ZUS/KRUS, spo-
sób rozliczania podatków). W ramach 
działalności nierejestrowej, nie można 
wykonywać działalności regulowanej 
wymagającej specjalnych koncesji  
i zezwoleń.

Prowadząc działalność niereje-
strową mamy obowiązek prowadzić 
uproszczoną ewidencję sprzedaży,  
w której zapisuje się sprzedaż za 
dany dzień. W związku z tym, że 
przychody osiągane z działalno-
ści nierejestrowej są przychoda-
mi z tzw. innych źródeł, nie trzeba 
zatem płacić zaliczek na podatek. 
Natomiast przychody z tej działal-
ności należy rozliczyć w zeznaniu 
rocznym PIT 36. W zeznaniu tym 
możemy odliczyć koszty poniesione  
w związku z prowadzoną działalno-
ścią (np. koszty zakupu surowców).

Jeżeli w danym miesiącu zostanie 
przekroczony miesięczny limit, dzia-
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łalność nierejestrowa staje się działal-
nością gospodarczą, a osoba prowa-
dząca tą działalność ma obowiązek 
złożenia wniosku o rejestrację działal-
ności gospodarczej w CEIDG w ciągu 
7 dni od przekroczenia przychodu.

Początkujący przedsiębiorca może 
skorzystać z tzw. ulgi na start, czy-
li zwolnienia z obowiązku opłacania 
składek na ubezpieczenie społeczne 
w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia 
działalności. Następnie, do upływu 
dwóch lat od rejestracji działalności, 
będzie mógł skorzystać z tzw. małego 
ZUS-u.

Działalności turystycznej, któ-
ra ma zwykle sezonowy charakter 
mogą sprzyjać ułatwienia w nowych 
przepisach dotyczące możliwości za-
wieszenia działalności gospodarczej 
na okres od 30 dni. Prawo to jednak 
przysługuje tylko przedsiębiorcom, 
którzy nie zatrudniają pracowników, 
lub zatrudniającym wyłącznie pra-
cowników przebywających na urlopie 
macierzyńskim, wychowawczym lub 
rodzicielskim. 

Nowe przepisy nie wpłynęły na 
zmianę w systemie podatkowym  
w zakresie działalności turystycznej 
rolników. Dalej aktualne jest zwolnie-
nie z konieczności odprowadzania 
podatku dochodowego od dochodów 
uzyskanych z tytułu wynajmu pokoi 
gościnnych, w budynkach mieszkal-
nych położonych na terenach wiej-
skich w gospodarstwie rolnym, oso-
bom przebywającym na wypoczynku 
oraz dochody uzyskane z tytułu wy-
żywienia tych osób, jeżeli liczba wy-
najmowanych pokoi nie przekracza 
pięciu (art. 21 ust. 1 pkt 43 Ustawy  
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych). 

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszły  
w życie nowe przepisy dotyczące 
imprez turystycznych i usług po-
wiązanych, mogące mieć wpływ na 
działalność gospodarstw agrotury-
stycznych i obiektów turystyki wiejskiej.  
W związku z wejściem w życie „Ustawy 
o imprezach turystycznych i powiąza-
nych usługach turystycznych” (Dz. U.  

z 2017. poz. 2361) nastąpiły zmiany  
w innych ustawach, przede wszyst-
kich uchylono część przepisów ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych wraz ze zmianą tytu-
łu tej ustawy, który aktualnie brzmi: 
„Ustawa o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewod-
ników turystycznych” (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1553). 

Nowa ustawa precyzuje i posze-
rza zakres podmiotów, których dotąd 
nie obowiązywała ustawa o usługach 
turystycznych, zobowiązanych do 
wpisu do rejestru działalności regulo-
wanej prowadzonego przez właściwe 
terytorialnie urzędy marszałkowskie. 
Zmiany obejmują wprowadzenie no-
wej grupy podmiotów tzw. przedsię-
biorców ułatwiających nabywanie 
usług turystycznych. Wprowadzone 
zostały także nowe pojęcia (przed-
siębiorca turystyczny, powiązane 
usługi turystyczne, podróżny, punkt 
sprzedaży, niezgodność) oraz nowe 
definicje pojęć już istniejących w po-
przedniej ustawie takie jak: organi-
zator turystyki, usługa turystyczna, 
impreza turystyczna. Nowe przepisy 
poprawiają zabezpieczenie finanso-
we na wypadek niewypłacalności, 
wprowadzają bardziej szczegółowe 
zasady funkcjonowania turystyczne-
go rachunku powierniczego oraz re-
gulują zasady zwrotu środków wpła-

conych do Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego.

Według nowych przepisów im-
preza turystyczna jest połączeniem 
co najmniej dwóch różnych rodzajów 
usług turystycznych na potrzeby tej 
samej podróży lub wakacji. Usługami 
turystycznymi są przede wszystkim: 
przewóz pasażerów, zakwaterowanie 
inne niż pobytowe, wynajem pojazdów 
silnikowych oraz inne usługi świadczo-
ne podróżnym, stanowiące znaczną 
część podróży, które nie są integralną 
częścią wyżej wymienionych.

Jeżeli np. gospodarstwa agrotury-
styczne lub obiekty turystyki wiejskiej 
połączą w swojej ofercie zakwatero-
wanie z innymi usługami, które nie 
stanowią integralnej części zakwa-
terowania np. usługi przewodnickie, 
wycieczki rowerowe, warsztaty edu-
kacyjne i in. to może to być uznane 
za imprezę turystyczną. Dodatkowe 
usługi nie będą uznane za element 
imprezy turystycznej, jeżeli zostaną 
zaoferowane lub wykupione np. do-
piero po przyjeździe gości do miejsca 
zakwaterowania, lub jeśli będą sta-
nowić mniej niż 25% łącznej wartości 
połączonych usług turystycznych i nie 
są reklamowane, jako istotny element 
tego połączenia (np. jako główny cel 
podróży).

Spod działania nowej ustawy wy-
łączone są również wycieczki jedno-
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Kolejna potrawa z Powiśla Dąbrow-
skiego, przygotowywana przez Sto-
warzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów, 
znana na całym Powiślu Dąbrowskim 
zupa: Rzodkie Ziemnioki według prze-
pisu vice-prezes stowarzyszenia - pani 
Teresy Rygielskiej, zostanie wpisana 
na Listę Produktów Tradycyjnych Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wniosek o wpis został przygotowa-
ny przez Małgorzatę Mazur z Małopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go - PZDR w Dąbrowie Tarnowskiej. 
O samej recepturze na Rzodkie Ziem-
nioki opowiedziała Pani Teresa Rygiel-
ska, podczas posiedzenia Rady Opi-
niującej działającej przy Małopolskim 
Urzędzie Marszałkowskim w dniu 13 
marca 2019 r. w Krakowie.

Rada przy Małopolskim Urzędzie 
Marszałkowskim rekomendująca 
produkty do wpisu na Listę Ministra, 
w składzie z p.o. Dyrektorem MODR 
Dominikiem Paskiem, jednogłośnie 
wyraziła pozytywną opinię. Posiedze-
niu Rady przewodniczył Marszałek 
Województwa Małopolskiego Łukasz 
Smółka. W spotkaniu uczestniczyli 
również goście żywo zainteresowani 
promocją produktu lokalnego: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Dąbrowa Tar-
nowska – Krzysztof Kaczmarski, który 
udzielił wsparcia finansowego na re-
alizację całego przedsięwzięcia oraz 

kierownik Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego - PZDR w Dą-
browie Tarnowskiej - Anna Morawiec  
i Małgorzata Mazur.

Przypominamy, że produkty tra-
dycyjne to produkty rolne, środki 
spożywcze oraz napoje spirytusowe 
przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
których jakość lub wyjątkowe cechy  
i właściwości wynikają ze stosowania 
tradycyjnych metod produkcji, stano-
wiące element dziedzictwa kulturowe-
go regionu, w którym są wytwarzane. 
Dzięki niezmiennej od lat recepturze 
wytwarzania, gwarantującej wyjątko-
we cechy i właściwości wyrobu mogą 
ubiegać się o wpis na Listę Produktów 
Tradycyjnych.

„Rzodkie ziemnioki” ze Smęgorzowa 
będą wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Natomiast sama Lista Produktów 
Tradycyjnych (LPT) jest przewodni-
kiem po regionalnej kuchni polskiej, 
a także skarbnicą informacji na temat 
tradycji, sposobów wytwarzania oraz 
wyjątkowych walorów najstarszych 
przysmaków. Jej prowadzenie opiera 
się na identyfikacji i promocji produk-
tów zakorzenionych w tradycji, produ-
kowanych przez lokalne społeczności, 
lecz mało rozpowszechnione.

Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego serdecznie gratuluje Pani 
Teresie Rygielskiej pięknego przed-
stawienia receptury Rzodkich Ziem-
nioków, a tym samym dziękujemy za 
promocję powiślańskiej żywności.

Anna Morawiec

dniowe (trwające krócej niż 24 godziny 
bez noclegu), oraz wyjazdy oferowane, 
zamawiane i realizowane okazjonalnie 
na zasadach niezarobkowych i wy-
łącznie ograniczonej grupie podróż-
nych np. wyjazdy organizowane przez 
stowarzyszenia dla swoich członków, 
kluby sportowe, parafie), a także po-
dróże służbowe organizowane na pod-
stawie umowy generalnej.

Nowa ustawa nakłada również na przedsiębiorcę turystycznego (organizatora 
czy sprzedawcę) szereg obowiązków informacyjnych, które muszą zostać speł-
nione przed zawarciem umowy.

 Anna Nowak
Źródło: Ustawa z dnia 6 marca 2018- Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. 1991 nr 80 poz. 350)
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powią-

zanych usługach turystycznych Dz.U. 2017 poz. 2361;
www.biznes.gov.pl
www.msit.gov.pl;

 „Przedsiębiorczość wiejska” nr. 2/2018 (26) lipiec 2018;  (27) październik 2018
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Obecnie w ogrodach bardzo czę-
sto można spotkać różne nowocze-
sne nurty projektowe – jednym z nich 
są naturalistyczne ogrody bylinowe.  
W tego typu ogrodach dominują mięk-
kie zwiewne trawy oraz kolorowe by-
liny. Znany na świecie projektant Piet 
Oudolf zapoczątkował nowoczesny 
nurt, w którym podziwiać możemy na-
turalny i romantyczny styl ogrodowy. 
Warto zagłębić się i poznać twórczość 
tego projektanta, ponieważ inspiracje 
możemy czerpać i wykorzystywać we 
własnych ogrodach. Holenderski pro-
jektant ogrodów znany jest z tworzenia 
ogrodów z wieloletnich bylin. 

Byliny to wieloletnie rośliny zielne, 
żyjące dłużej niż dwa lata, mające nie-
zdrewniałe części nadziemne zimują-
ce pod ziemią za pomocą kłączy bulw 
lub cebulom. Bogactwo form roślin  
i kształtów oraz barw kwiatów bylin 
jest praktycznie niewyczerpane. 

W naszych polskich ogrodach ten 
trend naturalistycznych ogrodów byli-
nowych coraz częściej będzie spoty-
kany, ponieważ obecnie w szkółkach 
mamy szeroki dostęp do przeróżnych 

gatunków bylin i traw ozdobnych. Po 
zaczerpnięciu wiedzy o poszczegól-
nych gatunkach, możemy z powo-
dzeniem wprowadzić modny trend do 
naszego własnego ogrodu – zakłada-
jąc na fragmencie ogrodu rabatę by-
linową. Uprawa rabaty bylinowej jest 
zwykle nieco mniej pracochłonna niż 
rabaty z kwiatami jednorocznymi - nie 
trzeba co roku odnawiać wszystkich 
nasadzeń bylinowych - prowadzić 
wysiewów, przygotowywać rozsady. 
Dlatego byliny są szczególnie chętnie 
i często uprawiane w ogrodach, także 
w założeniach nowoczesnych. Z trwa-
łością poszczególnych gatunków bywa 
jednak różne. Są też gatunki o prak-
tycznie wiecznym wzroście. Są też ta-
kie, które po kilku latach zamierają. Co 
pewien czas potrzebna jest mniejsza 
lub większa interwencja ogrodnika dla 
poprawienia formy roślin lub odmło-
dzenia nasadzeń.

Założenie całorocznej rabaty by-
linowej bywa trudne z uwagi na ko-
nieczność dobrania wielu roślin de-
koracyjnych w różnych porach roku. 
Warto, zatem przy zakładaniu własnej 
rabaty bylinowej zainspirować się 
twórczością projektantów. Całoroczna 
rabata bylinowa to szczególny typ ra-
baty - dekoracyjna przez cały sezon, 
jest ona zazwyczaj obsypana kwiatami 
od wczesnej wiosny do późnej jesieni. 
Rośliny powinny być tak dobrane, aby 
o każdej porze roku w każdej części 
rabaty znajdowało się coś atrakcyjne-
go i przyciągającego wzrok. 

Projektując rozmieszczenie bylin  
w ogrodzie należy wziąć pod uwagę 
wiele czynników np.: wielkość, ogól-
ny pokrój, czy też zmianę wyglądu  
w przeciągu przebiegu sezonu - np.  
u wielu bylin cebulowych i kłączowych 
części nadziemne zanikają latem. Pod-
stawowe wymagania danego gatunku 

Nowy trend w ogrodach -
ogrody bylinowe

NASZ DOM I OGRÓD
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byliny, to przede wszystkim jej potrze-
by świetlne - światło to „pokarm roślin”. 
Dlatego te byliny, które wymagają peł-
nego słońca, w gorszym oświetleniu 
będą słabiej rosły i mniej kwitły, warto 
na to zwrócić uwagę, aby dobrać ga-
tunki traw i bylin odpowiednie dla sta-
nowiska jakie wybraliśmy dla roślin. 
Wymagania wodne są równie istotne. 
Wiele atrakcyjnych bylin pochodzi  
z terenów suchych, uprawiane np. na 
zatrzymującym wodę podłożu, zwłasz-
cza w okresie zimowym, mogą się nie 
sprawdzić. Gdy spróbujemy uprawiać 
byliny z terenów bagiennych na umiar-
kowanie wilgotnym podłożu lub wyma-
gających cienia w pełnym słońcu nie 
osiągniemy dobrych efektów. Pewna 
część bylin wymaga zasadowego - wa-
piennego podłoża, niektóre silnie kwa-
śnego - nie tolerują obecności wapnia 
w podłożu, tutaj warto posilić się wie-
dzą, aby nie popełnić błędu, ponieważ 
wówczas efekt rabaty bylinowej może 
nie być zadowalający. 

Uwzględnienie wszystkich istot-
nych czynników przy doborze roślin 
nie jest trudne, o ile podejdzie się do 
tego rozważnie. Studiując wymagania 
interesujących nas bylin oraz ocenia-
jąc warunki jakie możemy im stworzyć, 

możemy osiągnąć sukces i nasza 
rabata bylinowa będzie prawdziwą 
atrakcją ogrodu. Jeśli pozwalają na to 
środki można zamówić projekt ogrodu 
u specjalisty. Można podpatrywać na 
przykład jakie rośliny dobrze rosną  
w najbliższej okolicy i samemu ekspe-
rymentować. 

Kształt rabaty bylinowej zależy od 
naszych upodobań. Najprostsza ra-
bata może być wykonana w kształcie 
prostokąta, okręgu, może ona być tak-
że nieregularna o falistej linii. Bardzo 
naturalnie wyglądają rabaty o nieregu-
larnych kształtach płynnych i harmonij-
nych, wzdłuż których można poprowa-
dzić pięknie wijące się ścieżki. 

Rośliny powinniśmy komponować 
tak, aby uzupełniały się kwitnieniem, 
to znaczy od wiosny do jesieni powin-
no coś zakwitać. Warto sadzić obok 
siebie gatunki, które kwitną w tym sa-
mym czasie, można zestawiać byliny 
z trawami ozdobnymi. Do szczegól-
nie ciekawych traw ozdobnych należą 
np.; miskanty chińskie w odmianach 
Silberfeder lub Zebrinus, miskant cu-
krowy – ich przepiękne pióropusze są 
ozdobą przez całą zimę, aż do wiosny. 
Ciekawe trawy to także rozplenica ja-
pońska oraz obiedka szerokolistna,  
a także wszelkie turzyce i kostrzewy. 
Do bylin, które wspaniale pasują do 
traw należą np.: szałwia omszona, 

rudbekia i jeżówka, rozchodniki okaza-
łe, tawułki, liliowce, żurawki, piwonie, 
astry i wiele innych. 

Warto także pamiętać o układzie 
piętrowym, gdzie rośliny komponuje 
się piętrowo, według zasady - niskie 
rośliny sadzimy z przodu, wysokie  
z tyłu, a średnie pośrodku. Rośliny 
na rabacie powinny być posadzone 
tak, aby nie zasłaniały się wzajemnie. 
Im wyższe rośliny, tym mniej okazów 
powinno być w grupie. Dzięki takiemu 
układowi będą odpowiednio wyekspo-
nowane, a co najważniejsze - rabata 
będzie wyglądać naturalnie. Warto 
także wsadzać po kilka lub kilkanaście 
sztuk danego gatunku, aby uzyskać 
pożądane "plamy barwne" i uniknąć 
chaosu. Prowadzenie ogrodu to wspa-
niała zabawa, ale i sztuka, warto tę 
sztukę poznać, aby cieszyć się wspa-
niałym ogrodem przez cały rok. 

 Helena Borek
Źródła: 

KATALOG BYLIN polecanych przez Związek  
Szkółkarzy Polskich - dr Jacek Marcinkowski 

Najpiękniejsze byliny - Stanisław Szczepaniak
Byliny w twoim ogrodzie - Beata Grabowska,  
Tomasz Kubala, Wydawnictwo: Zysk I S-Ka

źródło: Hauser_and_Wirth_detail_Oudolf Piet
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