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W trosce o środowisko

Czas ożywić targowiska



TANIE NOCLEGI W POBLIŻU KRAKOWA

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

pokoje z łazienką w cenie 50 zł od osoby,

dostęp do pomieszczenia kuchennego i jadalni,

świetlicę z tarasem, z możliwością 
zorganizowania grilla,

miejsca parkingowe,

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

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

MAŁOPOLSKI OŚRODEK  
DORADZTWA ROLNICZEGO  

z s. w KARNIOWICACH

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

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

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

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
na obchodach 145 rocznicy urodzin Wincentego Witosa 

z udziałem Premiera Rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego

W niedzielę 20 stycznia br. w podtarnowskich Wierzchosławicach odbyły się uroczy-
stości 145 rocznicy urodzin wybitnego działacza ludowego, trzykrotnego Premiera  
rządu RP Wincentego Witosa.  W uroczystości wziął udział Prezes Rady Ministrów 
Pan Mateusz Morawiecki, parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych  
i samorządowych, organizacji rolniczych oraz rolnicy nie tylko z okolicznych miejsco-
wości, ale także z różnych stron Polski. 

Organizatorem uroczystości był 
NSZZ „Solidarność” RI we współpracy 
z samorządem powiatu tarnowskiego. 
W poprzednich latach w Wierzchosła-
wicach obecni byli m.in. Prezes PIS 
Pan Jarosław Kaczyński (w Wierzcho-
sławicach po raz pierwszy ogłosił zało-
żenia programu 500+) oraz Prezydent 
RP Pan Andrzej Duda. W tegorocz-
nych uroczystościach, obok Premiera 
Rządu Pana Mateusza Morawieckie-
go, udział wzięli: Pani dr Barbara Fe-

dyszak-Radziejowska reprezentująca 
Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę, 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Pan Jacek Sasin, Szef 
Gabinetu Politycznego Prezesa Rady 
Ministrów Pan Marek Suski. Wśród 
przybyłych gości byli także: Pani Jó-
zefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan 
Jerzy Chruścikowski - Przewodniczą-
cy Senackiej Komisji Rolnictwa, Pan 
Michał Wojtkiewicz - Poseł na Sejm 

RP. Obecni byli również: Wicewoje-
woda Małopolski Pan Zbigniew Strze-
lec, Wójt Wierzchosławic Pan Andrzej 
Mróz oraz Burmistrz Zakliczyna Pan 
Dawid Chrobak, syn Stanisława Chro-
baka - założyciela „Solidarności” RI. 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego z s. w Karniowicach reprezento-
wał p.o. Dyrektora Pan Dominik Pasek.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w intencji Ojczyzny oraz rolni-
ków, którą w kościele p.w. Matki Bożej 
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Pocieszenia w Wierzchosławicach od-
prawił Biskup Tarnowski ks. Andrzej 
Jeż.

Po Mszy Świętej uczestnicy, z Pa-
nem Premierem oraz Biskupem Tar-
nowskim, udali się w pochodzie na 
grób Wincentego Witosa, gdzie Pan 
Premier złożył wieniec. Wieńce złożyli 
również przedstawiciele samorządu, 
organizacji rolniczych, a także przed-
stawiciele Pana Prezydenta RP An-
drzeja Dudy oraz Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Arda-
nowskiego. Pan premier złożył także 
wieniec na grobie Świętej Pamięci Ks. 
Stanisława Wdowiaka diecezjalnego 
duszpasterza rolników.

Przemarsz z kościoła na cmen-
tarz odbył się z udziałem orkiestry 
Straży Granicznej, Oddziału Nowy 
Sącz wraz z asystą licznych pocz-
tów sztandarowych reprezentujących 
organizacje rolnicze z całego kraju 
oraz nadleśnictwa. Nie zabrakło re-
prezentacji Zespołu Szkół Rolniczych 
im. Wincentego Witosa z miejscowo-
ści Różaniec.

Otwarcia uroczystej konferencji po-
święconej pamięci Wincentego Witosa 
dokonał Pan Wojciech Włodarczyk - 

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej 
ZSZZ „Solidarność” RI, który przywitał 
wszystkich przybyłych gości, a szcze-
gólnie „kochanych rolników z różnych 
rejonów Polski, którzy produkują zdro-
wą polską żywność”. Głos zabrała tak-
że Pani poseł Teresa Hałas - przewod-
nicząca krajowych struktur rolniczych 
„Solidarności” - jak powiedział Woj-
ciech Włodarczyk - osoba „nieugię-
ta i odważna w walce o byt naszego 
rolnictwa”. Odczytane zostały także 
obszerne listy od Pana Prezydenta RP 

Andrzeja Dudy oraz Pana Prezesa PIS 
Jarosława Kaczyńskiego.

Jako pierwszy o zabranie głosu po-
proszony został Pan Premier Mateusz 
Morawiecki. Podczas swojego wystą-
pienia odniósł się do postaci Wincen-
tego Witosa i jego roli w procesie odzy-
skania niepodległości, podkreślił jego 
zdolności do szerokiej współpracy  
z przedstawicielami różnych koncepcji 
politycznych w imię dobra Ojczyzny. 
„Przykładem bohatera musimy dążyć 
do pojednania” - powiedział Pan Pre-

Pan Premier Mateusz Morawiecki składa wieniec na grobie Wincentego Witosa.

Stoisko MODR odwiedził Pan Premier Mateusz Morawiecki.



6 doradca / marzec - kwiecień 2019

Małopolski Informator Rolniczy

mier. Niemal natychmiast szerokim 
echem w mediach odbiło się nawiąza-
nie Pana Premiera do obecnej sytuacji 
związanej z dyskusją na temat pozio-
mu kultury dialogu i języka publiczne-
go, która toczy się po tragedii brutal-
nego zabójstwa Prezydenta Gdańska 
Pana Pawła Adamowicza. „Nie ma 
sprawy ważniejszej niż Polska” – po-
wiedział Pan Premier cytując słowa 
Wincentego Witosa. „Nauczmy się 
rozmawiać językiem godnym debaty 
publicznej. Szanujmy się, bo szanując 
siebie szanujemy Polskę” – dodał Pan 
Premier.

Pan prof. Włodzimierz Bernacki, 
Poseł na Sejm RP wygłosił wykład pt. 
„Wincenty Witos jako Ojciec Niepod-
ległości”. Następnie Pan dr Mateusz 
Szpytma - Zastępca Prezesa Insty-
tutu Pamięci Narodowej przedstawił 
wykład związany z „sześcioma ojcami 
niepodległości”.

W siedzibie Centrum Kultury Wsi 
Polskiej w Wierzchosławicach, gdzie 
odbyła się konferencja, swoje stoiska 
zorganizowały instytucje obsługi rol-
nictwa: Małopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego z siedzibą w Karnio-
wicach, Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnic-

twa oraz Koła Gospodyń Wiejskich, które uświetniły uro-
czystość degustacją znakomitych regionalnych potraw.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego częstował 
wyjątkowymi jabłkami zebranymi w tarnowskich sadach, 
zlokalizowanych w najcieplejszym miejscu w Polsce (Tar-
nów krajowym biegunem ciepła). Dużym zainteresowa-
niem uczestników konferencji cieszyły się wydawnictwa 
naszego Ośrodka oraz książki związane z rolnictwem.

Konferencji towarzyszyły liczne stoiska promocyjne. 
Instytut Pamięci Narodowej promował sześć obszernych 
okolicznościowych albumów poświęconych „Ojcom Nie-
podległości”.

Eugeniusz Tadel

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Jacek Sasin (w środku);  
Dominik Pasek p.o. Dyrektora MODR (z prawej);  

Eugeniusz Tadel Kierownik PZDR Tarnów (z lewej).

Gospodarstwo Sadownicze Barbary Kubis 
Witaminowa Tłocznia.

Pani Teresa Hałas (w środku) Przewodnicząca krajowych struktur rolniczych  
„Solidarności”; Dominik Pasek p.o. Dyrektora MODR (z prawej);  

Eugeniusz Tadel Kierownik PZDR Tarnów (z lewej).
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PSZCZELARZE MAŁOPOLSCY 
na XXIII Wojewódzkiej  Konferencji  w Karniowicach

Konferencje pszczelarskie organi-
zowane są przez Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z s. w Karnio-
wicach co roku, już od 23 lat. W śro-
dowisku małopolskich pszczelarzy cie-
szą się ogromnym zainteresowaniem. 

Rozpoczynając konferencję, kie-
rownik Działu Rolnictwa Ekologiczne-
go i Ochrony Środowiska – Józef Ru-
snak, poprosił zebranych o uczczenie 
minutą ciszy pamięci zmarłego w dniu 
21 stycznia Pana Profesora Ryszar-
da Czarneckiego. Pan prof. dr hab.  
n. farm. Ryszard Czarnecki z Wydziału 
Farmaceutycznego Collegium Medi-
cum UJ był niestrudzonym propaga-
torem apiterapii i pszczelarstwa. Wie-

lokrotnie wygłaszał wykłady podczas 
konferencji pszczelarskich w Karnio-
wicach. 

Następnie p.o. Dyrektora MODR 
- Dominik Pasek, przywitał wykładow-
ców konferencji, zaproszonych gości 
i uczestników, równocześnie zwrócił 
uwagę na znaczenie pszczelarstwa 
dla gospodarki żywnościowej i ochro-
ny środowiska. Podziękował również 
Panu mgr inż. Janowi Ślósarzowi - któ-
ry zapoczątkował i organizował przez 
ponad 20 lat Wojewódzką Konferencję 
Pszczelarską oraz zainicjował konkurs 
pasiek. 

Podczas konferencji ogłoszo-
no wyniki Małopolskiego Konkursu 
Pasiek 2018. Laureatom konkursu 

i uczestnikom wręczono cenne na-
grody, które ufundowali sponsorzy 
konferencji. Sponsorami były wszyst-
kie instytucje wspierające rolnictwo: 
KOWR, CDR, ARiMR, MiR, a także 
Nadleśnictwa z Województwa Ma-
łopolskiego: Krzeszowice, Miechów, 
Myślenice, Nowy Targ, Niepołomi-
ce, Nawojowa oraz Stary Sącz. Fir-
my produkujące sprzęt pszczelarski  
i zaopatrujące rolnictwo w środki pro-
dukcji: PPHU Kokoszka, PP Tomasz 
Łysoń, PPHU Plast Produkt, Sądecki 
Bartnik, Spółdzielnia Ogrodnicza Zie-
mi Sądeckiej i Wydawnictwo Bee & 
Honey. Liczne były także stoiska pro-
mocyjne firm zaopatrujących pszcze-
larzy w narzędzia, urządzenia, odzież 

XXIII Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach, jak co roku, jest jednym 
z najważniejszych wydarzeń dla pszczelarzy z Małopolski. 26 stycznia 2019 roku 
uczestniczyło w niej niemal 300 osób, w tym ponad 250 pszczelarzy.
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i materiały służące produkcji pszcze-
larskiej.

Tematyka konferencji dotyczyła ak-
tualnych wyzwań, na jakie musi odpo-
wiedzieć współczesne pszczelarstwo 
oraz możliwości, jakie pojawiły się  
w zakresie sprzedaży produktów po-
chodzących z pasiek w związku ze 
zmianą przepisów o sprzedaży bezpo-
średniej i rolniczym handlu detalicznym. 

Bardzo ciekawy wykład pod tytu-
łem „Tajemnice miodu w kontekście 
jego jakości” wygłosiła Pani dr hab. 
inż. Teresa Szczęsna, prof. nadzw. I.O. 
Pani profesor jest kierownikiem Labo-
ratorium Badania Jakości Produktów 
Pszczelich w Zakładzie Pszczelnic-
twa w Puławach, który jest jednost-
ką badawczą Instytutu Ogrodnictwa  
w Skierniewicach.

Następnie specjalista II Urzędu 
Skarbowego w Krakowie, mgr Roman 
Syska wygłosił wykład o wymownej 
nazwie: „Orka na podatkach”, doty-
czący tematyki związanej z obowiąz-
kami podatkowymi, wynikającymi  
z działalności pszczelarskiej, sprze-
daży produktów pochodzących z pa-
siek oraz żywności z udziałem pro-
duktów pszczelich. Wykład wzbudził 
bardzo duże zainteresowanie, tym 
bardziej, że od stycznia br. nastąpi-
ły istotne zmiany w przepisach po-
datkowych regulujących wymienione 
zagadnienia. Są to zmiany korzystne 
dla pszczelarzy i rolników, które nie-
wątpliwie wpłyną na poprawę możli-
wości zbytu produktów pochodzenia 
rolniczego.

Jak zwykle, dużym zainteresowa-
niem cieszył się wykład Pana mgr inż. 
Jana Ślósarza, pszczelarza praktyka 
z kilkudziesięcioletnim doświadcze-
niem, wieloletniego specjalisty MODR 
w Karniowicach od spraw pszczelar-
stwa (obecnie na emeryturze). Pan 

Dominik Pasek - p.o.Dyrektora MODR otwiera konferencję.
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mgr inż. Jan Ślusarz nadal aktywnie 
zajmuje się pszczołami. Jego wykład 
dotyczył zagrożeń związanych z cho-
robami występującymi u pszczół oraz 
chemizacją rolnictwa. Poruszał także 
problematykę przeciwdziałania tym 
zagrożeniom.

Po każdym z wykładów była moż-
liwość zadania prelegentom istotnych 
pytań i uzyskania od nich odpowie-
dzi. Dyskusje z wykładowcami były 
też kontynuowane już po zakończe-
niu części wykładowej, aż do godzin 
wieczornych. Takie dyskusje służą 
niewątpliwie wymianie wzajemnych 
doświadczeń i integracji środowiska 
pszczelarzy.

Patronat medialny nad XXIII Wo-
jewódzką Konferencją Pszczelarską 
objęły: Portal Pszczelarski, dwumie-
sięcznik „Pasieka”, miesięcznik „Wa-
rzywa i Owoce Miękkie”. Od strony 
medialnej konferencji towarzyszyła 
również telewizja publiczna, informu-
jąca o tym wydarzeniu w programie 
informacyjnym „Kronika Krakowska”. 

Podsumowując można powiedzieć, 
że Wojewódzka Konferencja Pszcze-
larska w Karniowicach oraz Małopolski 

Konkurs Pasiek dzięki systematycznej 
pracy na rzecz środowisk pszczelar-
skich naszego regionu, współpracy 
ze związkami pszczelarzy działający-
mi w Małopolsce, wsparciu instytucji 
okołorolniczych oraz licznych spon-
sorów urasta do wiodącego wydarze-
nia pszczelarskiego w całym naszym 
regionie.

Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego - organizator konferencji, 
pragnie wyrazić serdeczne podzięko-
wanie wszystkim Instytucjom i Oso-

bom wspierającym nasze działania. 
Bez ich życzliwości i pomocy konfe-
rencja, ciesząca się takim zaintereso-
waniem środowisk pszczelarskich nie 
byłaby możliwa.

Już dzisiaj zapraszamy do Kar-
niowic za rok na kolejną konferencję,  
a już wiosną do uczestnictwa w Mało-
polskim Konkursie Pasiek 2019.

 Jacek Kostuch
fot. Jan Pajdzik

Po kilkuletniej przerwie, Małopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z siedzibą w Karniowicach wznowił  
w roku 2018 organizację Małopolskie-
go Konkursu Pasiek. Do współpracy 
w konkursie włączyły się organizacje 
zawodowe pszczelarzy (związki, sto-
warzyszenia i koła pszczelarzy).

Zgodnie z utrwaloną przez lata 
tradycją wyniki konkursu są ogłasza-
ne podczas Wojewódzkiej Konferen-
cji Pszczelarskiej w Karniowicach, na 
progu nowego sezonu pasiecznego. 

W roku bieżącym XXIII Woje-
wódzka Konferencja Pszczelarska  
w Karniowicach odbyła się 26 stycz-
nia. Ogłoszono na niej wyniki Małopol-

Ma łopolski Konkurs Pasiek 2018 
rozstrzygnięty
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skiego Konkursu Pasiek 2018. Łącznie 
w konkursie uczestniczyło 11 pasiek. 
Wszyscy Laureaci otrzymali cenne na-
grody rzeczowe.

Najwyżej została oceniona pasieka 
Pana Zdzisława Skibiaka z Cieniawy.

Dwa równorzędne drugie miejsca 
przyznano pasiekom Pana Jana Bed-
narczyka z Krempachów i Państwa 
Małgorzaty i Piotra Czerneckich z Na-
ściszowej.

Komisja konkursowa zdecydowa-
ła przyznać także dwa równorzędne 
trzecie miejsca: dla pasieki Pana Ada-
ma Szołdry z Nowego Sącza oraz dla 
pasieki Pana Jerzego Koszowskiego  
z Chrzanowa. 

Ponadto 3 pasieki otrzymały wy-
różnienie. Są to pasieki Pana Wojcie-
cha Kowalika z Popardowej, Pana An-
drzeja Kaczmarczyka z Zakopanego  
i Pana Władysława Ptaszkowskiego  
z Ptaszkowej.

Małopolski Konkurs Pasiek 2018 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
pszczelarzy z całego województwa. 
Został hojnie wsparty przez licznych 
sponsorów, wśród których były instytu-
cje działające na rzecz rolnictwa: Cen-

trum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie Oddział w Krakowie, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa Oddział Regionalny w Krakowie, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Regionalny w Krakowie, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego Oddział w Krakowie, Małopolska 
Izba Rolnicza. Ponadto sponsorami 
były Nadleśnictwa: Krzeszowice, Nie-
połomice, Nawojowa, Nowy Targ, Mie-
chów, Myślenice i Stary Sącz, a także 
firmy produkujące urządzenia i sprzęt 

pszczelarski, tj. Z.P.H.U. Kokoszka – 
sprzęt pszczelarski Sp. z o.o., Przed-
siębiorstwo Produkcji Pasiecznej To-
masz Łysoń Sp. z o.o., Spółdzielnia 
Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej w Nowym 
Sączu, Bartnik Sądecki oraz Przedsię-
biorstwo „Plast Produkt – Jerzy Wyro-
bek” Sp. z o.o., Wydawnictwo „Bee& 
Honey” Sp. z o.o. Z ramienia MODR 
nagrody wręczał p.o. Dyrektora MODR 
Dominik Pasek.

Patronat Medialny nad Małopol-
skim Konkursem Pasiek 2018 oraz 
nad XXIII Wojewódzką Konferencją 
Pszczelarską objął Portal Pszcze-
larski, dwumiesięcznik „Pasieka” 
oraz miesięcznik „Warzywa i Owoce 
Miękkie”.

Podobnie jak w roku poprzednim, 
zgłoszenia do Małopolskiego Konkur-
su Pasiek 2019 będzie można nad-
syłać do MODR w Karniowicach do 
15 czerwca. Serdecznie zapraszamy 
małopolskich pszczelarzy do uczest-
nictwa w konkursie.

Jacek Kostuch
fot. Jan PajdzikPan Zdzisław Skibiak z Cieniawy.
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Zaproszono przedstawicieli in-
stytucji rolniczych, z których obecny 
był Pan Łukasz Piątek Z-ca Dyrekto-
ra ARiMR, Małopolskiego Oddziału 
Regionalnego, Pani Iwona Ciećko 
– Z-ca Dyrektora KOWR, Oddziału 
Terenowego w Krakowie, Pan Marek 
Boligłowa – członek Zarządu Mało-
polskiej Izby Rolniczej, W-ce Prezes 
Zarządu Związku Producentów Trzo-
dy Chlewnej w Książu Wielkim, Pan 
Jerzy Oczkowicz – Prezes Spółdzielni 
Eco – Tucz w Książu Wielkim. Konfe-
rencję otworzył p.o. Dyrektora MODR 
Dominik Pasek, który zaznaczył po-
trzebę organizowania takich spotkań, 
zważając na aktualną sytuację w kraju 
i zagrożenia ASF. W tym roku głów-
nym sponsorem konferencji była firma 
Trow Nutrition. Jako światowy lider  
w produkcji premiksów witaminowo-
-mineralnych, innowacyjnych dodat-
ków paszowych firma świadczy usługi  
w doradztwie żywieniowym hodow-
com zwierząt gospodarskich. Rolnicy 
mogli posłuchać ciekawych wykładów 
na temat nowoczesnego żywienia świń 
i odchowu prosiąt po wycofaniu tlenku 
cynku oraz bioasekuracji w gospodar-
stwie. Przedstawiciele Trow Nutrition 
przygotowali niespodziankę w postaci 
bonów upominkowych na zakup pro-
duktów z tej firmy.

Pierwszy wykład zaprezentowa-
ła pani dr Jolanta Gdala, kierownik 
produktu w firmie Trow Nutrition. Dr 
Gdala omówiła jedno z najważniej-
szych zagadnień w produkcji trzodo-
wej, jakim jest żywienie loch, prosiąt 
i tuczników. Przy średniej częstotliwo-

Konferencja trzodowa
w Karniowicach

ści wyproszeń na po-
ziomie 2,6 od lochy na 
rok należy wziąć pod 
uwagę, że taka locha 
potrzebuje odpowiednio 
zbilansowanej dawki 
pokarmowej. W obec-
nej dobie rozwoju prze-
mysłu paszowego jest 
to czynnik podlegający 
nieustannym zmianom, 
mającym na celu po-
prawę efektów produkcji  
i zmniejszenie kosztów 
utrzymania stada. Oka-
zuje się to niezwykłą 
sztuką, ponieważ każde 
gospodarstwo wymaga indywidualne-
go podejścia do panujących warunków 
środowiskowych, ale też ze względów 
ekonomicznych. Według danych firmy 
Trow Nutrition koszt utrzymania lochy 
nieprodukcyjnej w Polsce to ok. 5-6 zł/ 
dzień. W pozostałych krajach nie tylko 
UE te koszty są znacznie wyższe. Na 
tle krajów UE pod względem produk-
cyjności Polska wcale nie ma się cze-
go powstydzić. Nasza trzoda chlewna 
jest dobrej jakości, niemniej jednak ry-
nek duński czy niemiecki stawia nam 
stale wysoko poprzeczkę. 

Nowe technologie utrzymania  
i żywienia stają się miarą opłacalności 
produkcji zwierzęcej, nie tylko w pro-
dukcji trzody chlewnej. Współczesne 
wysokoplenne lochy mają inne wyma-
gania żywieniowe, niż lochy sprzed 
20 lat. Produkcja mleka kształtowała 
się wtedy na poziomie 3 kg dziennie, 
natomiast po 2010 roku jest to już ok. 

12 kg mleka/dzień. W żywieniu loch 
prośnych możemy wyodrębnić trzy 
fazy, tj. wczesna ciąża do 30 dnia, 
środkowa ciąża 30-75 dnia, późna cią-
ża >75 dnia. Faza wczesnej ciąży jest 
najbardziej newralgiczna ze względu 
na przeżywalność i implantacje zarod-
ków. Faza środkowa to wzrost masy 
ciała młodych loch oraz odbudowa 
rezerw starszych loch. Faza późnej 
ciąży to wzrost płodu i gruczołu mle-
kowego. Ograniczone żywienie loch 
zaraz po pokryciu i w fazie środkowej 
ciąży oraz obfite skarmianie loch we 
wczesnej ciąży i tuż przed oprosze-
niem daje znakomite wyniki. W okresie 
okołoporodowym bardzo często u loch 
pojawiają się zaparcia. Jest to spowo-
dowane zawartością włókna surowe-
go w paszy, dzieje się tak, gdy zmie-
niamy paszę. Zalecany jest poziom 
włókna pokarmowego nawet do 5% 
w paszy. Najlepszym dodatkiem jest 

W dniu 30 stycznia 2019 roku w siedzibie Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się 
coroczna Wojewódzka Konferencja dla Hodowców i Pro-
ducentów Trzody Chlewnej. 

Dominik Pasek p.o.Dyrektora MODR otwiera konferencję.
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np. mieszanina naturalnego włókna 
pokarmowego zawartego w suszach 
owocowych, roślinach okopowych czy 
ziołach. Dodatki te wzmagają perystal-
tykę jelit i przeciwdziałają zaparciom. 
Stały dostęp do wody jest podstawą 
zdrowego żywienia zwierząt. 

Waga urodzeniowa po wyprosze-
niu ma znaczący wpływ na przeży-
walność prosiąt. Prawidłowa śred-
nia waga prosiaka powinna wynosić  
w granicach 1,55 kg w miocie. Im 
waga jest mniejsza tym szanse na 
przeżycie maleją. Poniżej 1 kg wagi 
przeżywalność wynosi nieco ponad 
40%. 

W przypadku żywienia prosiąt de-
cydujący okres to pierwsze 6 tygodni 
życia prosiaka. Odchów licznych mio-
tów stał się obecnie wyzwaniem dla 
tej branży hodowlanej, dlatego ważne 
jest odpowiednio dobrane żywienie do 
indywidualnych potrzeb. Stosowanie 
prestarterów w paszy dla loch oraz 
już od pierwszych dni życia prosiaka 
zapewnia przygotowanie mikroflory 
przewodu pokarmowego prosiaka do 
odsadzenia i dalszego odchowu, jakim 
jest tucz. 

Żywienie tuczników powinno opie-
rać się na:

 ⇒ odpowiednim poziomie energii,
 ⇒ odpowiednim poziomie białka,

 ⇒ właściwym zbilansowaniu amino-
kwasów,

 ⇒ odpowiednim poziomie lizyny do 
energii. 

Poza tym bardzo ważny jest też 
stosunek składników mineralnych, tj. 
wapnia do fosforu oraz cynku i miedzi. 
Pasza powinna być wysokiej jakości, 
wolna od mikotoksyn. 

Temat bioasekuracji i odchowu pro-
siąt przedstawił pan Wojciech Dzieni-
siewicz, konsultant ds. trzody chlewnej 
w firmie Trow Nutrition. Bioasekuracja 
stanowi jedyny sposób w zapobieganiu 
chorobom, nie tylko przeciw ASF, ale 
jest podstawowym sposobem zacho-
wania higieny w gospodarstwie. Nie 
jest nowością, że porządek i czystość 
na fermie jest połową sukcesu w pro-
dukcji zwierzęcej. Natomiast wszystko 
w granicach rozsądku. 

Bardziej niepokojąca jest sytuacja 
w przypadku stosowania antybiotyków 
w medycynie oraz przemyśle spożyw-
czym. Konsekwencje już obserwuje-
my, wiele szczepów bakterii stało się 
odporne na działanie antybiotyków. 
Pojawienie się antybiotykooporności 
jest bardzo poważnym problemem  
o zasięgu globalnym. Mimo wprowa-
dzenia zakazu stosowania antybioty-
ków w paszy przez UE nie jest to do 

końca respektowane. Antybiotyki nisz-
czą naturalną florę jelitową u zwierząt, 
a przerwanie ich stosowania prowadzi 
do biegunek, nawet padnięć. Produk-
cja zwierzęca stoi przed kolejnymi wy-
zwaniami, jakimi są ograniczenie sto-
sowania antybiotyków w hodowli oraz 
wycofanie tlenku cynku w odchowie 
prosiąt. 

Stosowanie tlenku cynku oraz 
siarczanu miedzi w paszy mają nowe 
ograniczone poziomy ustanowione 
przepisami prawnymi. Nowe poziomy 
będą obowiązywać praktycznie od 
zaraz. W przypadku premiksów od 
13 lutego 2019 roku, dla mieszanek 
od 13 sierpnia 2019 r., dla pet food od 
13 sierpnia 2020 r. W Polsce okres 
przejściowy wynosi 5 lat licząc od roku 
2018. Poziom zawartości w paszy mie-
dzi i cynku będzie stopniowo zmniej-
szany, aż w końcu całkowicie wycofa-
ny. W niektórych krajach UE jest to już 
zabronione. Nowy maksymalny udział 
miedzi w paszy wynosi 150 mg/kg 
dla prosiąt ssących i odsadzonych do  
4 tygodnia po odsadzeniu. Dla prosiąt 
i warchlaków od 5-8 tygodnia po odsa-
dzeniu dopuszczalny poziom w paszy 
wynosi 100 mg/kg. Pozostałe grupy 
wiekowe świń to 25 mg/kg.

Z-ca Dyrektora ARiMR w Krako-
wie Łukasz Piątek przedstawił ter-
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miny naborów wniosków o wsparcie 
obszarów wiejskich PROW 2019-
2020. Rolnicy mogą skorzystać  
z dofinansowania na realizację inwe-
stycji dotyczących warunków prze-
chowywania nawozów naturalnych 
lub kiszonek lub doposażenie gospo-
darstwa w urządzenia do aplikowania 
nawozów naturalnych. Nowa dyrekty-
wa azotanowa ma na celu zapewnić 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych. Pomoc na ww. operację 

obejmującą inwestycję polegającą 
na dostosowaniu gospodarstwa do 
wymagań określonych w programie, 
dotyczącą warunku przechowywa-
nia kiszonek, przyznaje się wyłącz-
nie młodemu rolnikowi na zasadach 
określonych przepisami rozporzą-
dzenia wykonawczego. 

Poza tym nabór na poddziałanie 
„Pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw” typ operacji „Restruktu-
ryzacja małych gospodarstw” – bez 

ASF planowany jest od 28 lutego 2019 
– 29 marca 2019 r. Drugi termin nabo-
rów typ operacji „Restrukturyzacja ma-
łych gospodarstw” – ASF to czerwiec  
2019 r. Natomiast na „Wsparcie inwe-
stycji w gospodarstwach rolnych” typ 
operacji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” przewidziano na marzec  
2019 r. Na operację „Premie dla mło-
dych rolników” można ubiegać się  
w miesiącu maju 2019 r.

Ewelina Stajnder

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Uprawa roślin strączkowych  
w Polsce po okresie załamania poma-
łu wraca do łask i prawdopodobnie ma 
szansę na większy udział w struktu-
rach zasiewu polskich gospodarstw. 
Powodów jest kilka, po pierwsze są to 
uprawy wolne od GMO, po drugie są 
do nich dodatkowe płatności obszaro-
we, po trzecie jest szansa na stworze-
nie „polskiego białka” i ograniczenie 
kosztownego importu śruty sojowej, 
po czwarte mogą być zaliczane do 
EFA, jeżeli nie są chemicznie chronio-
ne, po piąte zostawiają bardzo dobre 
stanowisko dla roślin następczych. 
Warunki klimatyczne w Polsce umoż-
liwiają uprawę tych roślin (z wyjątkiem 
oczywiście soi) na terenie całego 
kraju, a zainteresowanie nimi wynika 
z wielorakiej możliwości ich wyko-
rzystania. Nasiona mogą być prze-
znaczone do celów przemysłowych 
(olej), konsumpcyjnych, pastewnych 
oraz służą jako surowiec do produkcji 
pasz treściwych, zielonki, nawozu zie-
lonego oraz rekultywowania gruntów 
zdegradowanych. Jednak najważniej-
szym czynnikiem jest zawartość białka  
w nasionach, która waha się w grani-

cach od 20% (groch) do 45% (łubin żół-
ty), a gatunki takie jak łubin biały i soja 
zawierają również dużo tłuszczu. Biał-
ko roślin strączkowych posiada znacz-
ną zawartość aminokwasu lizyna, ale 
ma niedobór metioniny. Dzięki uprawie 
tych roślin poprawiają się właściwości 
fizyko-chemiczne i biologiczne gleby. 
Współżyjąc z bakteriami brodawkowy-
mi asymilują wolny azot z atmosfery, 
co ma wpływ na stronę ekonomiczną 
uprawy. Są nieodzownym elementem 
struktury zasiewów w gospodarstwach 
ekologicznych, a pozostałości po upra-
wie sprawiają, że są nieliczną grupą 
roślin pozostawiających dodatni bilans 
materii organicznej. Posiadają bogaty 
system korzeniowy, który powoduje 
głębokie rozluźnienie warstwy podor-
nej, a jednocześnie same rośliny mogą 
pobierać z głębszych warstw zarówno 
wodę jak i również związki wapnia, 
fosforu i potasu. Wydzieliny korzenio-
we łubinów uruchamiają uwstecznione 
związki fosforu, które mogą być wy-
korzystane przez rośliny następcze. 
Rośliny strączkowe są doskonałym 
przedplonem dla zbóż, roślin prze-
mysłowych i okopowych. Szczegól-

nie korzystny wpływ następczy widać  
w latach o niedoborze opadów lub ich 
nierównomiernym rozkładzie. Uprawia-
ne na zielony nawóz wnoszą do gleby 
około 4-8 ton suchej masy i od 80-150 
kg/ha azotu. Niektóre z nich (groch)
świetnie radzi sobie z zachwaszcze-
niem, co pozwala często zrezygnować 
z chemicznego zwalczania chwastów. 
Często jest też komponentem mie-
szanek roślin zbożowych ze strączko-
wymi. Ograniczenie płodozmianu do 
zbóż powoduje znaczny spadek ich 
plonowania, szczególnie na glebach 
średnich i słabych i dlatego właśnie 
tam powinien być uprawiany łubin, któ-
ry jest szczególnie predysponowany 
do uprawy na lżejszych glebach klasy 
IVa-V. Inne gatunki, a zwłaszcza bobik 
i soja wymagają gleb jakościowo lep-
szych i aby dobrze plonowały zasiewy 
powinny być lokalizowane na glebach 
klasy II-IIIb. 

Wymagania siedliskowe, a więc 
temperatura, wymagania wodne i gle-
bowe najważniejszych roślin strączko-
wych są zróżnicowane. Bobik kiełkuje 
już w temp.1-2°C, groch 2-3°C, łubin 
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wąskolistny około 3°C, łubin biały i żół-
ty 4-5°C, a soja ok. 8-10°C. Wiosenne 
krótkotrwałe przymrozki na ogół nie 
uszkadzają roślin, jednak faza rozwo-
jowa roślin może tu mieć znaczenie. 
Wczesne siewy zapewniają nie tylko 
dostateczny dostęp do wody w czasie 
pęcznienia i kiełkowania nasion, ale 
wpływają też na rozrost systemu ko-
rzeniowego jak również szybszą jary-
zację, decydują o pokroju roślin, liczbie 
strąków i nasion, masie 1000 nasion 
oraz skracają okres od siewu do kwit-
nienia. Największe zapotrzebowanie 
na wodę u wszystkich roślin strączko-
wych to okres tworzenia pąków, kwit-
nienia do wykształcenia strąków. Brak 
dostatecznej ilości opadów w tym ter-
minie powoduje zasychanie i opadanie 
zawiązków kwiatów oraz strąków, co 
oczywiście zmniejsza plon. Najwięk-
sze potrzeby wodne i glebowe mają: 
bobik, groch, soja, łubin biały, łubin 
wąskolistny i łubin żółty.

Miejscem w zmianowaniu dla 
roślin strączkowych uprawianych na 
nasiona było zawsze po zbożach, po-
nieważ spełniają rolę przerywnika fito-
sanitarnego, pozostawiają doskonałe 
stanowisko o dużej zawartości N dla 
zbóż, a gatunki wcześnie schodzące  
z pola takie jak groch czy łubin wą-
skolistny również pod rzepak ozimy. 
Podstawową zasadą jest, że po so-
bie uprawy strączkowe nie powinny 
być uprawiane częściej niż 4-5 lat. 
Natomiast uprawiane poplony z roślin 
strączkowych z reguły lokalizowane są 
po zbożach i po zaoraniu są wspania-
łym przedplonem dla ziemniaków, ku-
kurydzy czy niektórych warzyw.

Uprawa roli w zasiewach na na-
siona polega na wykonaniu orki przed-
zimowej oraz wiosennej uprawy przed-
siewnej. Bardzo ważnym elementem 
technologii jest głębokość wiosenne-
go przygotowania pola pod zasiew.  
W przypadku łubinów i soi spulchnie-
nie powinno być na głębokość 5-6 cm, 
co pozwoli wysiać nasiona na głębo-
kość 3-4 cm, nie przesuszając przy 

tym nadmiernie wierzchniej warstwy 
gleby. Natomiast głębokość spulch-
nienia pod bobik, groch powinna być 
wyższa na 10-12 cm, co pozwoli wy-
siać bobik na głębokość 8-10 cm,  
a groch 7-8 cm. Należy zwrócić uwagę 
na bardzo dokładne wyrównanie pola 
po siewie grochu i soi, ponieważ ma to 
duże znaczenie podczas zbioru kom-
bajnem. Natomiast przygotowanie pod 
poplon nie wymaga jakiś szczególnych 
zabiegów - wystarczy uprawa broną 
talerzową.

Nawożenie powinno być uzależ-
nione od zasobności gleby i potrzeb 
uprawianego gatunku i kształtuje się 
następująco: bobik - 60-100 kg P2O5  
i 80-140 kg K2O, groch - 80-120 kg 
P2O5 i 140-180 kg K2O, łubin wąskolist-
ny i żółty - 60-100 kg P2O5 i 120-180 
kg K2O, łubin biały - 60-100 kg P2O5  
i 120-180 kg K2O, soja - 60-80 kg P2O5 
i 120-160 kg K2O. Ważne jest, aby ph 
było odpowiednie (5,0-6,0 dla łubi-
nu wąskolistnego i żółtego) i powyżej 
6,0 dla pozostałych gatunków, gdyż  
w przypadku odczynu bardzo kwa-
śnego nie następuje wiązanie azotu 
atmosferycznego lub jest bardzo ogra-
niczone. Zarówno nawozy fosforowo-
-potasowe jak i niektóre mikroelemen-
ty jak molibden, bor, miedź i mangan 
są warunkiem dobrego współżycia  
z bakteriami brodawkowymi. Nato-
miast, jeżeli chodzi o nawożenie azo-
tem to rośliny strączkowe posiadają 
zdolność samozaopatrzenia i właściwie 
tylko potrzebna jest niewielka dawka 
startowa w wysokości ok.30 kg N/ha.

Siew powinien być wykonany moż-
liwie jak najwcześniej (wyjątek soja), 
nasionami zaprawionymi szczepionką 
bakteryjną oraz zaprawą nasienną. 
Wczesny wysiew sprawi, że kiełko-
wanie stosunkowo dużych nasion 
przebiegnie bez zakłóceń, a i proces 
jarowizacji będzie właściwy. Wczesny 
siew to również wytworzenie większej 
masy korzeniowej jak i wcześniejsze 
zakwitanie roślin, niższe formowanie 
okółków pierwszych kwiatostanów, 

które lepiej są zaopatrywane w wodę 
niż te z wyższych pięter. Obsada ro-
ślin na 1 m2 powinna wynosić: groch 
- 100, bobik 50-55, łubiny 100-120, 
soja 50-80. Natomiast soję siejemy  
w glebę, której temperatura wynosi po-
wyżej 8°C, a wskaźnikami jest okres 
kwitnienia klonu i koniec kwitnienia 
wiśni, co w normalnym roku przypada 
ok. 20.04-5.05., w zależności od rejo-
nu uprawy. Ilość wysiewu wyliczamy 
według wzoru:

Wysiew/kg/ha = a x b/c

gdzie: a - zakładana obsada roślin, 
b-masa 1000 nasion, 
c-wartość użytkowa nasion /czystość  
x zdolność kiełkowania/.

Ochrona plantacji - nasiona 
strączkowych wschodzą po 2-3 tyg. 
od siewu i początkowo rosną powoli, 
dlatego ochrona przeciwko chwastom 
w tym okresie jest bardzo ważna. Do 
najczęściej występujących chwastów 
należą: komosa biała, rdest powojo-
wy, gwiazdnica pospolita, przytulia 
czepna, owies głuchy, chwastnica 
jednostronna. Zwalczanie chwastów 
możemy wykonać mechanicznie (bro-
nowanie) lub chemicznie stosując do-
puszczone preparaty. Mechaniczne 
odchwaszczanie skuteczne jest przy 
niskim zachwaszczeniu i przy gatun-
kach tworzących bujną masę nad-
ziemną (groch), w pozostałych przy-
padkach należy wykonać ochronę 
chemiczną. Rośliny strączkowe pora-
żane są również przez choroby uszka-
dzające siewki oraz części nadziemne. 
Właściwie dobrana zaprawa nasienna 
powinna ochronić siewki, natomiast do 
ochrony części nadziemnej w przypad-
ku dużej presji należy zastosować od-
powiednie preparaty chemiczne. Pre-
sja chorób grzybowych uzależniona 
jest głównie od przebiegu warunków 
pogodowych. Mokry rok sprzyja ich 
występowaniu, a najskuteczniejszym 
sposobem ich ograniczenia jest prze-
strzeganie zasad właściwej agrotech-
niki. Do najgroźniejszych szkodników 
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zaliczamy: oprzędziki, mszyce, pa-
chówkę strąkóweczkę i strąkowce gro-
chowy i bobowy. Zaraz po wschodach 
roślin na plantacji pojawić się mogą 
oprzędziki, które uszkadzają blasz-
ki liściowe (dorosłe owady), a larwy 
niszczą brodawki korzeniowe. Należy 
wykonać oprysk jednym z zalecanych 
preparatów owadobójczych. Bardzo 
groźnym szkodnikiem wyrządzającym 
olbrzymie straty zarówno w polu jak  
i w magazynie są strąkowce. Zwalczać 
je należy bezwzględnie kilkakrotnie 
począwszy od fazy kwitnienia do okre-
su dojrzewania nasion w strąkach. 
Progiem szkodliwości jest znalezienie 

2 chrząszczy na 1 m2 plantacji. Często 
też na plantacjach grochu może wystę-
pować pachówka strąkóweczka motyl, 
którego gąsienice wgryzają się do 
strąków zjadając lub uszkadzając na-
siona. Zarówno termin jak i stosowanie 
ochrony podobne jest jak przy strą-
kowcach. Również masowe występo-
wanie mszyc w uprawach bobiku może 
spowodować straty, ale zwalczanie 
ich jest stosunkowo proste. Z reguły 
wystarczy jeden oprysk preparatem 
owadobójczym a czasem w począt-
kowej fazie nalotu owadów wystar-
czy oprysk tylko obrzeży plantacji. 
W normalnych latach dojrzewanie 

roślin przebiega naturalnie bez po-
trzeby stosowania „przyspieszaczy”. 
Jednak czasem w przypadku duże-
go zachwaszczenia plantacji i mo-
krych żniw niezbędne jest przepro-
wadzenie desykacji roślin i dopiero 
wówczas przystępujemy do zbioru. 
Posiadane kombajny nie potrzebu-
ją jakiś szczególnych dostosowań, 
a zebrane nasiona, jeżeli nie mają 
wilgotności ok. 13-14% powinny być 
dosuszone.

 Adam Czarnecki
 Źródło: Uprawa roślin strączkowych w Polsce 
-praca zbiorowa pod redakcją prof.dr.hab.  
Jerzego Księżaka-FAPA-2013

Borówka wysoka zyskuje co-
raz większą popularność w uprawie  
w Polsce. Wymagania glebowe, spo-
sób uprawy tych roślin i ich ochrona 
jest już dobrze znana naszym rolni-
kom. Natomiast do uprawianych od-
mian przywiązuje się niezbyt wysoką 
uwagę, a są one różne. Jedne lepiej 
owocują w naszych terenach inne nie. 
Na rynku ciągle pojawiają się nowe 
odmiany, być może one będą najlepiej 
dostosowane do naszych warunków 
glebowo-klimatycznych. Poniżej przed-
stawiam charakterystykę kilku z nich: 

� Pink Lemonade ma piękne bia-
łe kwiaty, różowe owoce, oraz zielone 
liści zmieniające się jesienią na żółty 
kolor. Odmiana ta charakteryzuje się 
średnią plennością oraz wielkością ja-
gód. Nadaje się do uprawy w rejonach 
o łagodnych zimach, gdzie temperatu-
ra nie spada poniżej 17 stopni C. Wy-
maga dużej ilości światła (intensywne 
cięcie) oraz przepuszczalnych gleb  
o wysokim poziomie ph. 

� Razz to odmiana borówki wyso-
kiej o smaku przypominającym malinę. 
Plony borówki są średnie, a odmiana 
charakteryzuje się dużymi owocami. 

Wadą owoców jest bardzo słaba trwa-
łość jagód podczas transportu oraz 
warunków przechowywania. 

� Cara’s Choice - borówka  
o bardzo słodkim smaku i intensyw-
nym zapachu. Plonowanie umiarkowa-
ne, w porównaniu z odmianą Bluecrop 
o około 35% mniejsze. Zaletą odmiany 
jest duża trwałość owoców zarówno 
podczas transportu oraz brak osy-
pywania się jagód z krzewu. Jagody 
mogą pozostać na roślinie przez kilka 
tygodni po dojrzeniu, bez utraty aro-
matu ani jędrność.

� Huron - jest to północna odmiana 
borówki wysokiej, która wymaga dużej 
liczby spoczynku zimowego. Owoce 
są średniej wielkości do dużych, jasno-
niebieskie, jędrne, o słodkim smaku. 
Jagody dojrzewają nieco później niż  
u odmiany Duke i mają lepszy smak. 
Huron może być polecany plantatorom, 
którzy nie są w stanie uprawiać odmia-
ny Duke ze względu na straty powodo-
wane przez skutki przezimowania.

� Clockwork - odmiana pochodzi 
z prywatnego programu hodowla-
nego firmy Fall Creek. Podobnie jak  

w przypadku Huron, jest to również 
odmiana północna, nadająca się do 
uprawy w rejonach o dużej liczbie 
godzin spoczynku zimowego. Więk-
szość jagód dojrzewa w tym samym 
terminie, w środkowej części sezonu. 
Owoce charakteryzują się wysoką 
zawartością cukru i intensywnym, 
aromatycznym smakiem. Wzniesio-
ny, wąski pokrój krzewów sprawia, 
że może być ona przydatna do zbioru 
maszynowego.

� Cargo - owoce dojrzewają póź-
no, są jasnoniebieskie, jędrne i so-
czyste. Odmiana jest bardzo plenna. 
Jest dobrze przystosowana do zbioru 
mechanicznego, dzięki wąskiej koro-
nie, wzniesionemu pokrojowi krzewów  
i łatwo oddzielającym się od szypułek 
owocom. 

� Last Call - odmiana owocuje  
w podobnym terminie, jak Aurora  
i Elliott. Jasne jagody mają klasyczny, 
aromatyczny smak. Dobrze nadają się 
na rynek świeżych owoców. Ze wzglę-
du na pochodzenie od odpornych na 
mróz odmian, Last Call prawdopodob-
nie będzie dobrze przystosowana do 
uprawy w klimacie kontynentalnym.

Nowe odmiany borówki  wysokiej
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� Chandler - odmiana o mocno 
rosnących krzewach, wzniesionym 
pokroju, osiągają wysokość do 1,5 m.  
Często daje owoce o średnicy po-
wyżej 2,5 cm. Tak atrakcyjne owoce 
wydaje tylko odmiana Bonus. Owo-
ce są niebieskie, smaczne, jędrne,  
o małej bliźnie poszypułkowej. Ma 
bardzo wysoką odporność na mrozy 
do -34°C.

� Legacy - tworzy krzewy wysokie, 
do 2,1 m, luźne o wzniesionym pokro-
ju. Owoce średniej wielkości, bardzo 
smaczne, mogą być sprzedawane 
zarówno jako deserowe, jak i dla prze-
twórstwa. Dojrzałe jagody łatwo odpa-
dają z luźnych gron, stąd potwierdzona 
przydatność do zbioru mechaniczne-
go. Nie do końca sprawdzona jest ich 
mrozoodporność. 

� Reka - krzew dorasta do 1,2-1,8 m  
wysokości. Odmiana szybkorosnąca. 
Owoce mają ciemnoniebieski kolor, 
są średniej wielkości, mają przyjemny 
aromat i słodki smak. Odmiana wcze-
sna, owoce dojrzewają od połowy lip-
ca (w podobnym terminie co Duke). 
Odporność na mrozy do -34°C.

Agnieszka Gądek
źródło: www.sadownictwo.com.pl,  
www.akademiaroślin.pl, www.in-vitro.pl

Odwieczny wróg kurzy - ptaszy-
niec to bardzo groźny ektopasożyt nie 
tylko drobiu, ale wszystkich ptaków. 
Jest to gatunek roztocza z rodziny 
Dermanyssidae. Ptaszyńce posiadają 
długie szczękoczułki, którymi nacina-
ją skórę żywiciela, ponieważ żywią 
się krwią. Wprowadzają swoją ślinę 
przez tkankę skórną do naczyń krwio-
nośnych, która zwłaszcza dla młode-
go drobiu jest toksyczna. Poruszanie 
się po ofierze powoduje u niego swę-
dzenie. Dojrzałe ptaszyńce posiadają 
4 pary dobrze rozwiniętych odnóży,  
a larwy mają 3 pary. Ciało pasożyta 
ma kształt owalny, spłaszczony. Po 
wypiciu krwi przybiera kształt kuli-
sty o barwie czerwonej i osiąga do  
1,0 mm wielkości. Najedzone osobni-
ki szukają zakamarków, szczelin kur-
nika, strychów, czy gniazd kur, gdzie 
składają po około 8 jaj. Proces ten 
trwa nawet kilka tygodni, zwłaszcza, 
gdy warunki środowiskowe są sprzy-
jające, czyli temperatura pomiesz-
czenia ma około 20-25°C i występu-
je optymalna wilgotność. Po upływie 
dwóch, trzech dni wylęgają się z jaj 
larwy. Rozwój ptaszyńca przebiega 
szybko i już w ciągu siedmiu dni z larw 
powstają osobniki dorosłe. Chłodne 
dni spowalniają ich rozwój.

Ptaszyńce kurze są jednak wyjąt-
kowo odporne na głód jak i na zimno. 
Zadziwiający jest fakt, że larwy szyb-

Postrach wśród drobiu 
- ptaszyniec kurzy

ko linieją i nie odżywiają się, tylko 
dopiero po osiągnięciu postaci doro-
słej. Ptaszyńce potrafią przeżyć bez 
pokarmu nawet do 10 miesięcy, dla-
tego należy przeprowadzić dokładną 
dezynsekcję pomieszczenia przed 
wznowieniem chowu. Najlepszy dla 
nich okres do żerowania trwa od 
lipca do września, jednak pozostałe 
miesiące stają się coraz cieplejsze,  
z uwagi na ocieplający się klimat. 
Stanowi to duże zagrożenie dla cho-
wu drobiu. W hodowlach ściółkowych 
ptaszyniec kurzy najliczniej wystę-
puje w budkach lęgowych, ściółce  
i w gniazdach.

Objawy pojawienia się ptaszyńca 
kurzego:

 — niedokrwistość, 
 — uciążliwy świąd,

 — niepokój,
 — nerwowość i bezsenność drobiu,
 — zmniejszenie pobierania paszy,
 — upadki młodych ptaków,
 — spadek nieśności,
 — skaleczenia skóry ptaków, poja-

wiające się ranki,
 — anemia ptaków,
 — spadek masy ciała,
 — wyrywanie piór – pterofagia,
 — obniżenie jakości jaj.

Ptaszyniec kurzy przenosi wiele 
chorób jak: cholerę drobiu, białaczkę 
drobiu, pomór drobiu i toksoplazmozę. 
Ukłucia ptaszyńca kurzego są bardzo 
niebezpieczne dla ludzi, powodując 
objawy świądu, ropnych pęcherzyków 
i powiększonych węzłów chłonnych. 
Przenoszą się też na ssaki domowe  
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i potrafią pobrać krew ze skóry koni, 
bydła, królików, psów czy kotów. Że-
rują na skórze zwierząt, ale czasem 
znajdowane są w szparach uszu, nosa, 
w jamie dzioba, w przełyku, a nawet  
w wolu u ptaków.

Zwalczanie ptaszyńca kurzego jest 
bardzo trudne i uciążliwe. Metody zwal-
czania ptaszyńca to przede wszystkim 
stosowanie chemicznych środków roz-
toczobójczych (akarycydów) o działa-
niu kontaktowym. Preparaty te stoso-
wane są metodą opryskową. Przed 
opryskiem należy bezwzględnie wnę-
trze pomieszczenia oczyścić z resztek 
pokarmu, ściółki, kurzu. Należy często 
powtarzać deakaryzacje nawet kilka 
razy w miesiącu. Czas przerwy do ko-
lejnej deakaryzacji powinien wynieść 

przynajmniej 7 dni. Ptaszyniec kurzy 
szybko uodparnia się na stosowane 
w celu jego zwalczania środki che-
miczne. Z tego względu coraz częściej 
pojawiają się różne międzynarodowe 
projekty promujące walkę z tym paję-
czakiem.

Skuteczność deakaryzacji zwięk-
sza się poprzez zastosowanie na-
przemiennie różnych preparatów 
przeciwpasożytniczych. Środki do 
zwalczania ptaszyńca kurzego są 
toksyczne. Inne metody zwalczania 
to mechaniczne i termiczne. Mecha-
niczne polegają na myciu wodą oraz 
roztworami dobrych detergentów, 
stosowaniu mineralnych preparatów 
krzemionkowych. Działanie ziemi 
okrzemkowej jest procesem czysto 

mechanicznym, więc przy jej sto-
sowaniu nie ma żadnych skutków 
ubocznych. Z racji krystalicznej bu-
dowy cząsteczek ziemi okrzemko-
wej, należy unikać jej długotrwałego 
wdychania przez ludzi. Metoda ter-
miczna odznacza się wysoką sku-
tecznością w zwalczaniu ptaszyńca, 
ponieważ temperatura powyżej 35°C 
hamuje rozwój tego szkodnika. Jed-
nak zawsze to lepiej skontaktować się  
z odpowiednio wykwalifikowaną fir-
mą, która posiada sprzęt i skuteczne 
środki do walki z pasożytami. 

Ewelina Stajnder
źródło:http://insektpol.pl/ptaszyniec-kurzy-

zagro%C5%BCenia-ze-strony-ptaszy%C5%84ca.html

http://www.portalhodowcy.pl/

TECHNIKA ROLNICZA

Stosowanie środków ochrony ro-
ślin uwarunkowane jest zapewnie-
niem podczas zabiegu ochrony roślin 
(z uwzględnieniem czynności także 
przed zabiegiem i po nim) bezpieczeń-
stwa w stosunku do operatora sprzętu, 
środowiska naturalnego oraz konsu-
menta chemicznie chronionych płodów 
rolnych. Jednym z najbardziej zagro-
żonych obszarów środowiskowych są 
gleby i wody, na których jakość duży 
wpływ mogą mieć skażenia miejscowe 
mogące być wynikiem niewłaściwego 
postępowania z popłuczynami i reszt-
kami cieczy użytkowej pozostałymi 
w zbiorniku po skończeniu zabiegu 
oraz zanieczyszczoną wodą będącą 
efektem mycia zewnętrznego opryski-
wacza. Dużym problemem mogą być 
także przekroczenia dopuszczalnych 

W trosce o środowisko
Co zrobić z resztkami cieczy zawierającej środki ochrony roślin powstałej 
podczas eksploatacji opryskiwacza? � Eugeniusz Tadel, pracownik MODR Karniowice.

norm pozostałości ś.o.r. w chemicznie 
chronionych płodach rolnych na sku-
tek miejscowych przekroczeń dawek 
pestycydów spowodowanych niewła-
ściwym rozdysponowywaniem resztek 
cieczy i popłuczyn.

Podstawa to kalibracja

Kalibracja opryskiwacza jest pod-
stawą precyzyjnego dawkowania i re-
dukcji pozostałości. Czynność ta jest 
obok jego sprawności technicznej, 
potwierdzonej badaniem okresowym, 
podstawowym wymaganiem w sto-
sunku do sprzętu. Właściwie wyka-
librowany na określone parametry 
robocze sprzęt umożliwi nam precy-
zyjne wykorzystanie cieczy roboczej 
na zadanej powierzchni, minimalizu-

�

jąc ilość pozostałości w zbiorniku po 
skończeniu zabiegu. Może się także 
zdarzyć, że nam tej cieczy zabrak-
nie. Jedną z konsekwencji może być 
podwyższona lub przekroczona daw-
ka ś.o.r. na powierzchni opryskanej. 
Myśląc o kalibracji, należy ją trakto-
wać jako regulację mającą na celu nie 
tylko uzyskanie zadanej dawki ś.o.r. 
na ha, ale także uwzględnienie para-
metru wielkości kropel adekwatnych 
do warunków atmosferycznych (wiatr, 
wilgotność względna powietrza, tem-
peratura) oraz mechanizmu działania 
ś.o.r. Zbyt małe krople w warunkach 
podwyższonej siły wiatru są znoszone 
na niezamierzone obszary, równocze-
śnie zaburzają nam równomierność 
naniesienia na docelowej powierzch-
ni, a w warunkach niskiej wilgotności 
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względnej powietrza zbyt szybko ule-
gają odparowaniu.

Postępowanie z resztkami cieczy 
użytkowej – warunki prawne

Z resztkami cieczy użytkowej po 
zabiegu z zastosowaniem środków 
ochrony roślin należy postępować 
w sposób ograniczający ryzyko skaże-
nia wód powierzchniowych i podziem-
nych w rozumieniu Prawa wodnego 
oraz gruntu, przy czym resztki cieczy 
użytkowej po zabiegu z zastosowa-
niem ś.o.r.  przeznaczonych dla użyt-
kowników profesjonalnych należy:

 — zużyć po uprzednim rozcieńczeniu 
na powierzchni, na której wykony-
wany był zabieg, w miejscu, w któ-
rym zastosowano środek ochrony 
roślin w mniejszej ilości, jeżeli jest 
to możliwe, lub

 — unieszkodliwić z wykorzystaniem 
rozwiązań technicznych zapew-
niających biologiczną degradację 
substancji czynnych ś.o.r., lub

 — unieszkodliwić w inny sposób, je-
żeli jest on zgodny z przepisami 
o odpadach.

Czyszczenie sprzętu  
po spełnieniu warunków

Czyszczenie sprzętu przeznaczo-
nego do stosowania ś.o.r. przeprowa-
dza się:
1. W sposób ograniczający ryzyko 

skażenia:

BIOBED – IO Skierniewice.
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Stacjonarna myjnia płytowa opryskiwaczy.

Fo
t. 

E
. T

ad
el

 — wód powierzch-
niowych i pod-
ziemnych,

 — gruntu, w tym 
na skutek wy-
cieku lub prze-
siąkania ś.o.r. 
w głąb profilu 
glebowego.

2. W odległości 
nie mniejszej 
niż 30 m od 
studni, ujęć 
wody oraz 
z b i o r n i k ó w 
i cieków wod-
nych – w wypadku czyszczenia 
sprzętu przeznaczonego do sto-
sowania ś.o.r. przeznaczonych dla 
użytkowników profesjonalnych.
Tego ostatniego warunku nie stosu-

je się, gdy korzysta się z myjni urządzeń 
ochrony roślin w rozumieniu przepisów 
w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budowle rol-
nicze i ich usytuowanie. W myśl tych 
warunków myjnie te powinny być usy-
tuowane w odległości co najmniej 30 m  
od pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt stały ludzi, silosów na kiszonki, 
magazynów pasz i ziarna oraz obiektów 
budowlanych służących przetwórstwu 
artykułów rolno-spożywczych. Należy 
także zachować odległość co najmniej 
5 m od granicy sąsiedniej działki. Myj-
nie płytowe dla pojazdów i urządzeń 
rolniczych powinny mieć utwardzoną 
nawierzchnię z betonu szczelnego ze 

spadkami dla 
odpływu wód 
o p a d o w y c h 
oraz szczelne 
osadniki błota 
i tłuszczu, a tak-
że studzienki 
zbiorcze. Myj-
nie urządzeń 
do ochrony 
roślin powinny 
być wyposażo-
ne w szczelne 
zbiorniki ście-
ków.

Separacja – pierwszy etap  
oczyszczania

Separacja zanieczyszczeń typu 
zawiesina błotna oraz resztki olejów 
i smarów zmytych z opryskiwacza 
podczas jego czyszczenia na płycie 
myjni ma na celu minimalizację zamu-
lania substratu złoża bioremediacyj-
nego oraz ochronę zawartych w nim 
mikroorganizmów glebowych przed 
szkodliwym działaniem produktów ro-
popochodnych. Separatorem jest naj-
częściej studzienka z wkładem koale-
scencyjnym stosowana powszechnie 
na stacjach benzynowych, myjniach 
i parkingach. 

Bioremediacja

Wstępnie oczyszczona ciecz kie-
rowana jest do studzienki zbiorczej, 
do której możemy także skierować 
odcieki z magazynu ś.o.r.  oraz urzą-
dzeń bioremediacyjnych. Ze studzienki 
zbiorczej za pomocą pompy ciecz kie-
rowana jest do zbiornika buforowego 
o pojemności równej co najmniej 1/4 
objętości płynnych pozostałości po 
myciu opryskiwacza w sezonie. Jeżeli 
stanowisko nie jest zadaszone, pojem-
ność zbiornika buforowego należy po-
większyć dodatkowo o 1/4 ilości wody 
opadowej zbieranej w sezonie (ponad 
pół roku) użytkowania opryskiwacza. 
Zbiorniki buforowe zakopane w ziemi 
mogą także pełnić funkcję studzienki 

�

�
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zbiorczej. Kolejnym etapem oczysz-
czania zanieczyszczonej ś.o.r wody 
może być bioremediacja, czyli inten-
sywny proces rozkładu i mineralizacji, 
czyli biodegradacji będącej wynikiem 
metabolicznych procesów mikroor-
ganizmów glebowych, głównie grzy-
bów, glonów i bakterii. Intensyfikacja 
tych zachodzących naturalnie w gle-
bie procesów polega na optymalizacji 
warunków namnażania i rozwoju mi-
kroorganizmów poprzez wzbogacenie 
środowiska w substancję organiczną, 
która sprzyja ich rozwojowi, a także 
ułatwia napowietrzanie oraz buforuje 
wilgotność złoża. Złoże stanowi zwy-
kle pocięta słoma (50%), torf lub kom-
post (25%) oraz gleba (25%). Stosunek 
węgiel/azot powinien być większy niż 
30, a pH mniejsze od 6,0. Starannie 
wymieszany substrat wypełnia stano-
wisko bioremediacyjne (miąższość co 
najmniej 50 cm), umieszcza się go na 
podwójnej warstwie agrowłókniny roz-
łożonej na 10 cm warstwie żwiru, która 
spowalnia przepływ wody oraz chro-
ni warstwę żwiru przed zamuleniem. 
Na wierzchniej warstwie złoża można 
wysiać nasiona traw lub zbóż, których 
okrywa działa stabilizująco na złoże 
oraz intensyfikuje odparowanie wody 
(ewapotranspiracja). Jeżeli w oczysz-
czanej wodzie nie będą znajdować się 
nadmierne ilości określonych herbicy-
dów, zielona okrywa może stanowić 
trwały, funkcjonalny, a nawet dekora-
cyjny element procesu bioremedia-

cji. Obsługa 
złoża polega 
na regularnym 
nawadnianiu, 
uzupe łn ian iu 
substratu or-
g a n i c z n e g o 
(słomy i torfu), 
napowietrzaniu 
(m e c h a n i c z -
ne wzruszenie 
profilu widłami 
lub szpadlem 
ogrodowym).

C a ł k o w i t a 
wymiana sub-

stratu powinna nastąpić po 5–8 la-
tach eksploatacji, który po rocznym 
kompostowaniu traktujemy jak nawóz 
organiczny, rozrzucając go na polu 
i mieszając z glebą. Należy pamię-
tać, że stanowisko bioremediacyjne 
służy głównie do neutralizacji rozcień-
czonych ś.o.r. powstałych podczas 
sporządzania cieczy użytkowej oraz 
podczas zewnętrznego mycia opry-
skiwacza możliwie małą ilością wody, 
najlepiej z wykorzystaniem myjek wy-
sokociśnieniowych. 

Popłuczyny wnętrza zbiornika 
opryskiwacza oraz armatury cieczowej 
rozdysponowujemy najczęściej na polu 
uprawnym, na którym wykonywaliśmy 
zabieg w sposób niepowodujący za-
równo spłukania uprzednio naniesionej 
cieczy roboczej, jak i przekroczenia 
miejscowych dawek pestycydu na hek-
tar. W praktyce oznacza to wykonanie 
oprysku na zredukowanym ciśnieniu 
oraz wyższej prędkości roboczej, jeżeli 
jest to możliwe, z uwzględnieniem wy-
maganego czasu, który powinien upły-
nąć od momentu zabiegu (według ety-
kiety lub informacji producenta ś.o.r.). 
Rozważyć należy także możliwość wy-
korzystania popłuczyn do sporządze-
nia kolejnej cieczy roboczej po spełnie-
niu określonych warunków. Stanowisko 
bioremediacyjne nie powinno być tak-
że wykorzystywane do neutralizacji 
ciekłych pozostałości zawierających 
ropopochodne węglowodory po myciu 
maszyn, jak również po myciu maszyn 

do nawożenia azotem, który ujemnie 
wpływa na rozwój mikroorganizmów. 
Dotyczy to także opryskiwaczy wyko-
rzystywanych do nawożenia RSM lub 
roztwory mocznika. 

Dehydratacja

Alternatywą dla bioremediacji może 
być dehydratacja, czyli proces polegają-
cy na odparowaniu wody z oczyszcza-
nej cieczy. Pozostały po odparowaniu 
wody osad oddajemy do utylizacji. Meto-
da ta jest niejako odporna na zawartość 
pozostałości ropopochodnych, azotu 
mineralnego oraz takich substancji, jak 
fungicydy miedziowe i siarkowe nieko-
rzystnie oddziałujące na mikroorgani-
zmy w systemach bioremadiacyjnych. 
Dostępne są dwa systemy dehydratacji: 
HELIOSEC, będący zadaszonym zbior-
nikiem (odparowanie), oraz OSMO-
FILM, czyli przeźroczysty worek wy-
konany z wodoszczelnej membrany, 
ale przepuszczającej parę wodną. Ten 
ostatni, coraz bardziej powszechniej 
używany we Francji, jest dostępny także 
w naszym kraju.

Biobed

Ten pochodzący ze Skandynawii 
(Szwecja 1992 r.) pomysł to obecnie 
najbardziej znane rozwiązanie kon-
strukcji najazdowego stanowiska do 

Złoże bioremediacyjne z ruchomym dachem.
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VERTIBAC – propozycja IO Skierniewice.
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obsługi oraz mycia opryskiwacza. 
BIOBED to zagłębiony w ziemi zbior-
nik uszczelniony betonem, odpo-
wiednią folią lub warstwą gliny. Wy-
pełnienie stanowi klasyczny substrat 
bioremediacyjny. Wjazd na to stano-
wisko możliwy jest dzięki konstrukcji 
metalowego lub betonowego najazdu 
dla ciągnika z opryskiwaczem. Dzię-
ki dużej powierzchni złoża woda in-
tensywnie odparowuje. Dodatkowo 
zaleca się drenaż dolnej żwirowej 
frakcji złoża i jej skierowanie do zbior-
nika buforowego, skąd kierowana jest 
do nawilżania substratu, cyrkulując 
w obiegu zamkniętym. Polecane jest 
także zadaszenie BIOBEDU, oszczę-
dzamy wtedy na rozmiarze zbiornika 
buforowego. W okresie suszy z kolei 
musimy pamiętać o nawilżaniu złoża. 
Inną koncepcją bioremediacji o zbli-
żonej nazwie jest także system znany 
jako ZIELONY BIOBED. To modułowej 
konstrukcji układ klatek z siatki drucia-
nej wypełnionych substratem i obsia-
nym trawą dający zieloną ścianę o du-
żej powierzchni ewapotranspiracyjnej 
dochodzącej do 6 m3/m2/rok. Substrat 
zwilżany jest od góry utylizowaną cie-
czą. W odróżnieniu od klasycznego 
Biobedu wymaga myjni płytowej.

Phytobac

W odróżnieniu od Biobedu, w któ-
rym opryskiwacz najeżdżał na złoże 

filtracyjne, inne systemy bioremediacji 
stanowią komplementarny element do 
stanowiska mycia i napełniania opry-
skiwaczy. PHYTOBAC to wolno stoją-
cy lub częściowo zagłębiony w ziemi 
wypełniony klasycznym bioaktywnym 
substratem zbiornik wykonany z be-
tonu lub innego materiału. Mogą to 
być modułowo połączone klasyczne 
skrzyniopalety z tworzyw sztucznych. 
Ciecz ze zbiornika buforowego, z któ-
rym współpracuje, dostarczana jest 
grawitacyjnie lub za pomocą pomp po-
przez rury zraszające, lub węże z kro-
plownikami na powierzchnię substratu. 
Częstotliwość zwilżania ma wpływ 
na intensywność odparowania wody. 
Odcieki z substratu poprzez drenaż 
trafiają z powrotem do zbiornika bu-
forowego, skąd ponownie trafiają na 
powierzchnię złoża. Zbiornik z sub-
stratem osłonięty jest przeźroczystym 
daszkiem umożliwiającym działanie 
promieni słonecznych oraz chronią-
cym przed wodą opadową. Daszek 
zalecany jest także nad stanowiskiem 
do mycia. Możliwe jest także w sprzy-
jających warunkach terenowych 
umieszczenie separatora oraz zbiorni-
ka buforowego w sposób umożliwiają-
cy grawitacyjny przepływ do złoża ze 
substratem, eliminując pompę. Przy 
dużych zbiornikach buforowych oraz 
odpowiedniej pojemności stanowiska 
bioremediacyjnego istnieje także moż-
liwość rezygnacji z pompy recyrkula-

cyjnej odcieku. Wydajność stanowiska 
mierzona ilością odparowanej wody 
wynosi co najmniej 500 l na 1,0 m2 po-
wierzchni na sezon. 

Biofilter

BIOFILTER to układ najczęściej 
trzech otwartych zbiorników wypeł-
nionych substratem o pojemności 
około 1 m3 każdy ustawionych jeden 
nad drugim. W praktyce są to często 
klasyczne zbiorniki paletowe (typu 
Mauser), najlepiej z tworzywa w ko-
lorze czarnym (białe trzeba owinąć 
czarną folią), eliminującym rozwój 
glonów pod wpływem światła. Woda 
przesącza się kolejno z wyższego do 
niższego zbiornika w sposób pozwa-
lający na utrzymanie minimalnego jej 
poziomu w każdym zbiorniku na wyso-
kości 15–20 cm. Woda z najniższego 
zbiornika kierowana jest do dwóch lub 
trzech zbiorników bocznych, w któ-
rych rosną rośliny tolerancyjne na 
ś.o.r. i wykazujące dobre własności fi-
tokumulacyjne i ewapotranspiracyjne 
(turzyca prosowa, wierzba wiciowa, 
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PHYTOBAC – złoże bioremediacyjne.
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BIOFILTER – zbiorniki kaskadowe.
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a także gryka, kukurydza, lucerna, 
perz, tobołki alpejskie i mniszek lekar-
ski). Ewentualne odcieki z bocznych 
kontenerów kierowane są do zbiorni-
ka buforowego lub bezpośrednio do 
zbiornika górnego kolumny Biofiltra. 
Cyrkulacja cieczy najczęściej jest 
zautomatyzowana. Wydajność stan-
dardowego stanowiska (trzy zbiorniki 
kolumnowe + dwa boczne) dochodzi 
do 5000 l/rok.

Vertibac

VERTIBAC to oryginalna polska 
koncepcja opracowana i sprawdzona 
w Zakładzie Agroinżynierii Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach wyróż-
niającego się w Europie ośrodka w za-
kresie techniki ochrony roślin. Kon-
cepcja VERTIBAC łączy funkcjonalnie 
systemy bioremediacyjne i dehydrata-
cyjne (odparowujące). Konstrukcyjnie 
jest to kombinacja systemów PHYTO-
BAC i BIOFILTER. System składa się 
z dwóch zbiorników (typu skrzyniopa-
leta) umieszczonych jeden nad drugim 
w odstępie 20 cm. W górnym zbiorniku 
znajduje się złoże bioremediacyjne 
(substrat), nad którym umieszczony 
jest transparentny daszek. Wierzch-
nią warstwę substratu może stanowić 
zielona okrywa roślinna zwiększająca 

o d p a r o w a n i e 
(ewapotranspi-
racja). Dolny 
zbiornik pełni 
rolę buforową, 
ale także de-
hydratacy jną. 
Przykryty jest 
on siatką unie-
m o ż l i w i a j ą c ą 
dostęp osobom 
p o s t r o n n y m 
oraz zwierzę-
tom. Efektyw-
ność odparo-
wania wynosi 
1200–1500 l/sezon.

Przewidywane koszty inwestycji

Koszt wybudowania stanowiska 
typu BIOBED (materiał + wykonanie 
usługowe) może przekroczyć 25 tys. 
zł. Własna robocizna i sprzęt może 
obniżyć nakłady o ponad połowę. 
Stanowiska bioremediacyjne typu 
PHYTOBAC/VERTIBAC, wykonane 
z wykorzystaniem ogólnie dostępnych 
zbiorników, to koszt ok. 3500 zł, ale 
trzeba się liczyć z wykonaniem dodat-
kowo stanowiska do mycia i napełnia-
nia opryskiwacza, którego koszt może 
wynieść od kilku do nawet 10 tys. zł. 
Stanowiska tego nie wymaga BIO-
BED, który sam w sobie jest takim 
stanowiskiem. Dodatkowe koszty, 
które mogą się pojawić, to separa-
tor koalescencyjny (3000 zł), zbior-
nik paletowy (używany około 250 zł), 
zbiornik buforowy podziemny z poli-
etylenu (typu oczyszczalnia) ok. 2500 
zł. Dostępne są także stanowiska do 
napełniania i mycia sprzętu wykona-
ne z mocnej folii typu plandekowego 
mogące współpracować z systemami 
PHYTOBAC, VERTIBAC, BIOFILTER 
czy HELIOSEC, OSMOFILM. Firmo-
we systemy bioremediacyjne często 
wyposażone w automatykę zwilża-
nia złoża mogą kosztować nawet kil-
ka tysięcy euro. Rozwiązania takie 

szczególnie powinny zainteresować 
grupy producenckie, a także użytkow-
ników wspólnych miejsc służących 
do napełniania opryskiwaczy. Wiele 
dotychczasowych instalacji nie speł-
nia warunku odległości (20 m) miej-
sca sporządzania cieczy roboczej 
od studni, ujęć wody oraz zbiorników 
i cieków wodnych. Warto zorganizo-
wać wspólne stanowisko do obsługi 
opryskiwacza, a więc napełniania 
i mycia. Systemy bioremediacyjne 
mogą też być uwzględnione w pro-
gramie PROW 2014–2020: „Moder-
nizacja/wsparcie inwestycji w gospo-
darstwach rolnych”. „Stanowisko do 
mycia i płukania sprzętu” wyceniane 
jest na 8 pkt, tyle samo można otrzy-
mać za „Zbiornikowe systemy biore-
mediacji”. Wsparcie uzależnione jest 
od liczby uzyskanych punktów.

Jak umyć opryskiwacz, nie 
mając profesjonalnych  
możliwości technicznych

Najlepiej to zrobić po spełnieniu 
podstawowych warunków, podobnie 
jak płukanie wewnętrzne na polu, na 
którym wykonuje się zabieg. Nie na-
leży tego robić stale w tym samym 
miejscu ze względu na konieczność 
rozproszenia ryzyka miejscowych 
przekroczeń pozostałości. Jeżeli opry-
skiwacz nie ma instalacji do mycia, to 
nawet prosty sprzęt po wewnętrznym 
umyciu możemy częściowo napełnić 
wodą i wykorzystać jeden z zaworów, 
np. sekcyjnych, do zasilenia ręcznej 
lancy. Oczywiście, możliwe do uzy-
skania ciśnienie robocze będzie bez 
porównania niższe niż w myjkach 
wysokociśnieniowych, zatem czas 
mycia będzie dłuższy, a ilość zużytej 
wody większa. Nie przesadzajmy tak-
że z częstością mycia zewnętrznego. 
Każde zbędne mycie to produkcja nie-
potrzebnych popłuczyn, które zawsze 
mogą stanowić problem. 
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BIOFILTER – zbiornik boczny z efektem ewapotranspiracji
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„Artykuł po raz pierwszy opublikowany w ma-
gazynie rolniczym Agro Profil www.agropro-
fil.pl - zadzwoń lub napisz SMS 791 790 901,  
a otrzymasz egzemplarz bezpłatny”.
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Opracowanie obejmuje szacun-
kowe koszty produkcji pasz na bazie 
ekstensywnych użytków zielonych wg 
trzech metod pozyskiwania plonu. Pod-
stawowym jest pastwisko ekstensywne  

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

TUZ ekstensywny na zielonkę - 1 ha 

plon dt/ha 190   

Użytkowanie pastwiskowe

Wyszczególnienie J. m Ilość
Cena 
(zł)

Wartość 
(zł)

Koszty :

Nasiona 1/5 kg 18 15,3 55,08

Nawozy: (koszarzenie) 459,94

azotowe kg 45 3,27 147,15

fosforowe kg 22,8 3,04 69,31

potasowe kg 71,4 3,41 243,47

Koszt eksploatacji sprzętu uprawowego  
- użytkownie 57,48

Nawożenie ha  43,22 0,00

Podsiew 1/5 ha 1 81,5 16,30

Pielęgnacja kosz. 
niedojadów ha 0,5 82,35 41,18

Razem koszty bezpośrednie 572,49

Bezpośredni koszt produkcji 1 q zielonki 3,01

Koszty ogólnogospodarcze 4% bezpośrednich  
kosztów 22,90

Koszty pracy rbh 1,5 13,7 20,55

Razem koszty pośrednie: 43,45

Koszty produkcji razem: 615,94

Ekstensywne pastwisko górskie wydajność 190 dt/ha zabez-
piecza bazę paszową dla jednej DJP owiec z powierzchni 1 ha. 
Podsiew co 5 lat. Nawożenie poprzez koszarzenie wypasanych 
zwierząt.

TUZ ekstensywny - łąka na siano - 1 - ha 

 plon dt/ha 54   

Wyszczególnienie J.m Ilość Cena 
(zł)

Wartość 
(zł)

Koszty :

Nasiona 1/5 kg 18 15,3 34,43

Nawozy: (obornik) 459,94

Koszt eksploatacji sprzętu uprawowego  
- użytkowanie 1 032,91

Nawożenie wywóz  
obornika ha 1 510,46 510,46

Podsiew 1/5 ha 1 81,5 16,30

Koszenie ha 1 60,44 60,44

Przetrząsanie (5x) ha 5 43,58 217,90

Zbiór i transport godz 2,71 83,93 227,81

Razem koszty 1 527,27

Bezpośredni koszt produkcji 1 q siana 28,28

Koszty ogólnogospodarcze 4% bezpośrednich  
kosztów 61,09

Koszty pracy rbh 10,71 13,7 146,73

Razem koszty pośrednie: 207,82

Koszty produkcji razem: 1 735,09

Łąka górska ekstensywna - lokalizacja zwykle w bliższej okolicy 
zabudowań gospodarstwa w porównaniu z pastwiskami. Łąka 
stanowi zabezpieczenie bazy paszowej dla 1 DJP owiec po se-
zonie pastwiskowym. Wydajność 54 dt siana/ha. Nawożenie na 
bazie obornika od zwierząt pozyskiwanego po sezonie pastwi-
skowym

o wydajności 190 dt/ha, plon pozyski-
wany w postaci zielonki pastwiskowej 
w okresie maj - październik, nawoże-
nie na bazie koszarzenia. Dodatkowo 
łąka górska o wydajności ok. 54 dt/ha 

siana i mieszanka traw o wydajności 
190 dt/ha sianokiszonki, nawożenie na 
bazie obornika od zwierząt pozyskiwa-
nego po sezonie pastwiskowym.
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O czym musi pamiętać beneficjent działania 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”

TUZ ekstensywny łąka (mieszanka traw) na sianokiszonkę 1 ha 

(silos) plon dt/ha 190   

Wyszczególnienie J.m Ilość Cena 
(zł)

Wartość 
(zł)

Koszty :

Nasiona 1/5 kg 18 15,30 34,43

Nawozy 460,27

Koszt eksploatacji sprzętu uprawowego - użytkownie 1 281,77

Nawożenie wywóz obornika ha 1 510,46 510,46

Podsiew 1/5 ha 1 81,5 16,30

Koszenie ha 1 56,93 56,93

Przetrząsanie i zgrabianie (3x) ha 3 43,58 130,74

Zbiór+ transport godz 5,5 83,93 461,59

Rozplantowanie i ugniat. godz 2,5 42,30 105,75

Razem koszty 1 776,47

Bezpośredni koszt produkcji 1 q sianokiszonki 9,35

Koszty ogólnogospodarcze 4 % bezpośrednich kosztów 71,06

Koszty pracy rbh 14 13,7 191,80

Razem koszty pośrednie: 262,86

Koszty produkcji razem: 2 039,33

Mieszanka traw w warunkach łąki górskiej o wydajności 190 dt sianokiszonki /ha, nawo-
żenie na bazie obornika od zwierząt pozyskiwanego po sezonie pastwiskowym

Przedstawione metody występują 
głównie na obszarach górskich i pod-
górskich oraz są ściśle powiązane  
z produkcją zwierzęcą często wieloga-
tunkową (krowy, owce, kozy). Eksten-
sywny model produkcji obarczony jest 
dużym ryzykiem zmniejszania plonu  
z powierzchni paszowej w tzw. słabych 
sezonach (susza, niedobory wody, 
niekorzystne warunki pogodowe). Sza-
cunkowe koszty prezentowane poniżej 
nie obejmują dodatkowego wyposaże-
nia pastwisk jak np.: zestaw ogrodze-
nia elektrycznego, zestaw do pojenia 
zwierząt, powszechnie stosowane 
zestawy wykonywane sposobem go-
spodarczym mogą znacznie obniżać 
całkowite koszty.

Andrzej Pisarz

Beneficjent działania „Restruktu-
ryzacja małych gospodarstw” musi 
wywiązać się z zobowiązań wynika-
jących z przystąpienia do programu. 
Obowiązkiem rolnika jest rozliczenie 
się z otrzymanych pieniędzy, a także  
z podjętych zobowiązań.

Rolnik musi pamiętać, że w okre-
ślonym terminie jego gospodarstwo 
rolne musi osiągnąć zadeklarowaną 
wielkość ekonomiczną. Zaplanowana 
w biznesplanie wielkość ekonomiczna 
wiąże się z ilością przyznanych punk-
tów, na podstawie których przyzna-
wana była pomoc. Należy pamiętać, 
że niespełnienie tego warunku może 
skutkować koniecznością zwrotu po-
mocy. 

Rolnik jest zobowiązany do roz-
poczęcia prowadzenia ewidencji 
przychodów i rozchodów w gospodar-
stwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
realizacji biznesplanu, chyba że be-
neficjent jest zobowiązany do prowa-
dzenia księgi przychodów i rozchodów 
lub księgi rachunkowej, lub ewidencji 
przychodów i rozchodów prowadzonej 
na podstawie odrębnych przepisów 
– o ile warunek ten nie był spełniony 
w dniu wydania decyzji o przyznaniu 
pomocy.

Rolnik zobowiązany jest w ściśle 
określonym terminie rozpocząć dzia-
łania związane z przyznaną pomocą. 
Rozpoczęcie realizacji biznesplanu 
musi nastąpić w trakcie sześciu mie-

sięcy od doręczenia decyzji w spra-
wie przyznania pomocy (w przypadku 
wniosków o przyznanie pomocy zło-
żonych w 2018 r.). Należy pamiętać, 
że rozpoczęcie realizacji biznesplanu 
musi być odpowiednio udokumento-
wane. Dokumentem takim może być 
np. faktura zakupu środków trwałych 
lub obrotowych przewidzianych w biz-
nesplanie.

Beneficjent działania musi pamię-
tać również o wywiązaniu się z zobo-
wiązań podjętych w biznesplanie. Zo-
bowiązaniami takimi mogą być:
 • uczestnictwo w unijnym systemie 

jakości, 
 • uczestnictwo w systemie rolnictwa 

ekologicznego, 
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Złożenie wniosku  
o przyznanie pomocy

Wydanie decyzji w sprawie  
przyznania pomocy

210 dni

6 miesięcy od dnia 
doręczenia  
tej decyzji

* rozpoczęcia realiza-
cji biznesplanu;

* rozpoczęcia prowa-
dzenia ewidencji 
przychodów i roz-
chodów w gospo-
darstwie.

Złożenia wniosku o płatność 
pierwszej raty pomocy

Rok docelowy 
(maksymalnie 3 lata 

 od dnia wypłaty I raty  
i nie później niż do 
31 sierpnia 2023)

* realizacja założeń 
biznesplanu

Złożenia wniosku o płatność  
drugiej raty pomocy

90 dni przed dniem, 
w którym upływa  

5 lat od dnia wypłaty 
I raty pomocy

* utrzymanie wielko-
ści ekonomicznej 
na zaplanowanym 
poziomie

Informacja o realizacji warunków

 • produkcja roślin wysokobiałko-
wych, 

 • udział w szkoleniach lub korzysta-
nie z usług doradczych,

 • udział zbóż w strukturze zasiewów 
na gruntach ornych mniejszy lub 
równy 66%,

 • inwestycje w zakresie ochrony śro-
dowiska.
W trakcie realizacji biznesplanu 

wywiązanie się z zobowiązań, złoże-
nie wniosków o płatności lub informacji 
o realizacji warunków musi następo-
wać w ściśle określonych terminach.

Schemat (po lewej) przedstawia 
przebieg procesu otrzymania pomocy  
i maksymalne terminy realizacji eta-
pów postępowania.

Beneficjent działania „Restruktu-
ryzacja małych gospodarstw” musi 
pamiętać, że spełnienie wymogów  
i zobowiązań musi być potwierdzone 
stosownymi dokumentami. W przypad-
ku, gdy rolnik w chwili złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy nie dostarczył 

kompletnych dokumentów, niezbęd-
nym jest jak najszybsze ich uzupełnie-
nie. Przykładem może być biznesplan 
dotyczący inwestycji budowlanej, do 
której nie został dołączony kosztorys 
inwestorski. Należy pamiętać, że rol-
nik, który otrzymał wezwanie z ARiMR 
do uzupełnienia braków, ma na to czas 
7 dni od otrzymania wezwania. Nie-
złożenie wymaganych dokumentów  
w trakcie realizacji biznesplanu skut-
kuje nałożeniem sankcji lub cofnię-
ciem pomocy.

Agnieszka Tomczyk
źródło:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 
na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospo-
darstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 
gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 20186 r. poz. 
868),
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZ-
WOJU WSI z dnia 23 października 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty 
oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Re-
strukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddzia-
łania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1813) 
arimr.gov.pl

Bardzo często ukazują się artykuły 
mówiące o braku zaangażowania lud-
ności w rozwój swoich małych ojczyzn, 
ich bierność, narzekania na brak pie-
niędzy w budżecie i trudności w pozy-
skiwaniu dotacji. Wspaniałym przykła-
dem – hitem tego roku okazała się II 
edycja budżetu obywatelskiego woje-
wództwa małopolskiego, która całko-
wicie przeczy bierności mieszkańców 
województwa. Budżet obywatelski 
pozwala mieszkańcom województwa 
decydować o najważniejszych po-
trzebach grup społecznych, sołectw, 
gmin, decydować o tym na co wydać 
pieniądze. Mieszkańcy mogli nie tylko 
wybierać zadania, które mają być zre-
alizowane, ale sami zostać ich autora-
mi. Wystarczy jedna osoba by napisała 
projekt na specjalnie przygotowanym 
formularzu z poparciem liczby głosów 
wymaganych regulaminowo i złożyła 

wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie lub ich agend: w Oświę-
cimiu, Nowym Targu, Nowy Sączu, 
Tarnowie. Województwo małopolskie 
zostało podzielone na 6 subregionów: 
1. subregionu Tarnowskiego obejmu-

jącego miasto Tarnów oraz powia-
ty: bocheński, brzeski, dąbrowski, 
tarnowski, 

2. subregionu Sądeckiego obejmują-
cego miasto Nowy Sącz oraz po-
wiaty: gorlicki, limanowski, nowo-
sądecki, 

3. subregionu Podhalańskiego obej-
mującego powiaty: myślenicki, 
nowotarski, suski, tatrzański, wa-
dowicki, 

4. subregionu Małopolska Zachodnia 
obejmującego powiaty: chrzanow-
ski, olkuski, oświęcimski, 

5. subregionu krakowskiego Obsza-
ru Metropolitalnego obejmującego 

powiaty: krakowski, miechowski, 
proszowicki, wielicki, 

6. subregionu miasta Kraków. 

Projekty dotyczyły tematów pro-
społecznych, kulturalnych, eduka-
cyjnych, sportowych, turystycznych 
i ekologicznych. Zgłaszane zadania 
musiały być zgodne z prawem oraz 
mieścić się w granicach zadań i kom-
petencji województwa określonych 
przepisami prawa. Do realizacji w ra-
mach budżetu obywatelskiego mogły 
być zgłaszane zadania inwestycyjne  
i  infrastrukturalne  realizowane wy-
łącznie na mieniu województwa. Wnio-
sek można było złożyć na zadania 
małe od 50 000,00 do 100 000,00 zł 
oraz na zadania duże od 100 000,00 zł 
do 400 000,00 zł. Zadania „małe” mo-
gły zgłaszać osoby zamieszkałe na 
terenie powiatu, którego zadanie do-

Budżet Obywatelski Drogą Do Integracji Mieszkańców
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tyczyło. Zadania „duże” mogły zgłaszać 
osoby zamieszkałe na terenie subregio-
nu, którego zadanie dotyczyło. Po zło-
żeniu wniosku kontrolowana była jakość 
merytoryczna projektu, a następnie prze-
prowadzono konsultację i ocenę możli-
wości realności wykonania projektu. Po 
wszystkich uzgodnieniach i uzyskaniu 
oceny pozytywnej projekt był umiesz-
czany na liście rankingowej. I teraz od 
aktywności mieszkańców i ich przed-
siębiorczości zależy czy dany projekt 
zostanie zaliczony do wygranych i prze-
znaczonych do realizacji. W głosowaniu 

brali udział mieszkańcy województwa 
małopolskiego, którzy w swoich sub-
regionach ukończyli 16 rok życia. Do 
podziału było 8 mln zł. W tym roku  
w głosowaniu oddano 176 683 gło-
sów. Jest to o 120% więcej niż przed 
rokiem. Wszystkie zwycięskie zadania 
będą realizowane w 2018 i 2019 roku, 
a będzie ich razem 46. Poręba Żego-
ty ma to szczęście, że po raz kolejny 
inicjatywa mieszkańców sołectwa,  
w którym mieszkam pilotowana prze-
ze mnie uzyskała wymagane wspar-
cie. Otrzymujemy 100 000,00 zł do-

finansowania na odwodnienie wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 780 w miejscowości 
Poręba Żegoty. Pamiątką z zeszło-
rocznej edycji Budżetu Obywatelskie-
go jest 200 metrowy odcinek chodnika 
przy drodze wojewódzkiej 780 w Porę-
bie Żegoty, umożliwiający wykonanie 
przejścia dla pieszych przy połączeniu  
z drogą powiatową. Z tego miejsca dzię-
kuję wszystkim mieszkańcom powiatu 
chrzanowskiego, którzy mimo obaw 
podania numeru pesel zagłosowali na 
zgłoszone przeze mnie inicjatywy.

Edward Majchrowski

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

W tej części artykułu zostaną 
przedstawione kolejne wybrane ga-
tunki wskaźnikowe półnaturalnych łąk 
świeżych, na których realizowana jest 
ochrona cennych siedlisk przyrodni-
czych w ramach Działania rolnośrodo-
wiskowo-klimatycznego. W poprzed-
nich częściach artykułu przybliżono 
zasady przystąpienia do tego programu 
wsparcia i wyjaśniono, co to są gatunki 
wskaźnikowe. Obecnie warto przybliżyć 
jeszcze niektóre z gatunków wskaźniko-
wych, które dotychczas nie były jeszcze 
omówione. Są to:

Przytulinka wiosenna (Crucia-
ta glabra), to niewielkich rozmiarów 
bylina należąca do rodziny marzano-
watych (Rubiaceae). Wznosi się nad 
powierzchnię gleby od 10 do 30 centy-
metrów na cztero-kanciastych, nagich 
lub owłosionych łodygach, na których 
są ułożone w okółkach drobne elip-
tyczne, podługowate lub lancetowate 
zielono-żółte liście. Zebrane są one po 
cztery w okółku. Każdy liść posiada po-
trójne unerwienie. Przytulinka kwitnie 
od kwietnia do czerwca. Jej drobniut-
kie zielono-żółte kwiaty, są zebrane 

w baldachokształtne kwiatostany 
wyrastające w kątach liści, nada-
ją runi łąkowej jasnożółty odcień. 
Często na nich spotyka się pszczo-
ły, gdyż chętnie korzystają one  
z nektaru i pyłku tej rośliny. Owocem 
przytulinki wiosennej jest rozłupnia. 
Gatunek ten często występuje maso-
wo na łąkach zwłaszcza w terenach 
górskich o podłożu wapiennym. Jest 
bardzo łatwy do rozpoznania w runi 
łąkowej, zwłaszcza w okresie kwit-
nienia.

Pasternak siewny (Pastinaca 
sativa), zwany także zwyczajnym, to 
gatunek rośliny dwuletniej, należącej 
do rodziny selerowatych (Apiaceae). 
Pochodzi z Europy, ale jest rozprze-
strzeniony niemal na całym globie. 
W Polsce trwa dyskusja, co do jego 
statusu. Uważany jest, bowiem przez 
część botaników za gatunek rodzimy, 
ale także jest określany, jako arche-
ofit, a nawet jako gatunek inwazyjny. 
Jest bardzo pospolity na całym niżu 
i w niższych położeniach górskich. 
Jego odmiana jest także uprawiana, 
jako warzywo. 

Pasternak siewny w pierwszym 
roku wytwarza rozetę liściową wyra-
stającą z korzenia tuz przy podłożu. 
Korzeń odmian dzikich jest cienki  
i wcześnie drewnieje natomiast u od-
mian uprawnych jest korzeniem spi-
chrzowym. W drugim roku rozwoju 
rośliny wyrastają pędy kwiatostanowe 
sięgają na wysokość do 1,2 metra nad 
powierzchnię. Są rozgałęzione w czę-
ści szczytowej, tworząc wiele kwia-
tostanów w formie baldachów złożo-
nych. Kwiatostany są albo obupłciowe 
we wszystkich baldaszkach albo tyl-
ko męskie w bocznych baldaszkach. 
Pojedyncze kwiaty mają żółte płatki 
korony z łatką na szczycie i 5 pręci-
ków. Pasternak kwitnie od lipca do 
września i jest roślina miododajną. 
Pasternak siewny jest rośliną jadalną 
i jest ziołem. Surowcem zielarskim 
jest korzeń, z którego pozyskuje się 
olej pasternakowy o działaniu moczo-
pędnym uspokajającym i regulującym 
krążenie krwi. Pasternak jest także 
surowcem do produkcji preparatów 
używanych w leczeniu chorób skór-
nych: łysienia plackowatego i bielac-
twa nabytego.

Gatunki wskaźnikowe, warunkujące wsparcie 
w programach rolno-środowiskowo-klimatycznych

Część IV – półnaturalne łąki świeże
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Pasternak siewny jest gatunkiem 
charakterystycznym dla związku Ar-
rhenatherion. Gatunek ten jest ży-
wicielem wielu innych gatunków np. 
gatunków ważnych z punktu widzenia 
produkcji roślinnej. Pasożytują na nim 
lęgniowce grzybopodobne. Plasmopa-
ra pastinace - wywołujące mączniaka 
rzekomego, grzyb Eurysiphe herac-
lei – powodujący mączniaka prawdzi-
wego. Chętnie również, korzystają  
z pasternaku, jako żywiciela, owady 
minujące czy tworzące galasy, a nawet 
mszyce, następnie rozprzestrzeniając 
się na rośliny uprawne. 

Jastrun właściwy (Leucanthe-
mum vulgare), zwany też powszech-
nie złocieniem pospolitym, jest byliną 
z rodziny astrowatych (Astraceae). 
Ma stosunkowo trwałe, krótkie kłącze,  
z którego wyrasta różyczka liści zimo-
trwałych liści. Łodyga jest wzniesiona 
i przeważnie pojedyncza, o wysokości 
do 1 m, dość często owłosiona. Jest 
ulistniona przynajmniej do ¾ swojej 
wysokości. Liście odziomkowe mają 
kształt łopatkowaty lub okrągławy, 
wyrastają na ogonkach, długości do  
10 cm. Liście łodygowe wyrastają skrę-
tolegle na łodydze są siedzące, obej-
mujące łodygę silnie wciętą nasadą. 
Blaszka podługowata, nieregularnie 
ząbkowana. Środkowe liście łodygowe 
mają nasady słabo zwężone i niewy-
raźnie uszkowate. Na szczycie łodygi 
wyrasta kwiatostan koszyczkowaty,  
o średnicy do 5 cm. Brzeżne języczko-
we kwiaty mają kolor biały i są pozba-
wione pręcików, czyli są żeńskie. Peł-
nią one rolę wabienia owadów. Kwiaty 
wewnątrz koszyczka są typu rurkowe-
go i mają żółto-pomarańczowy ko-
lor. Da one obupłciowe, czyli oprócz 
zalążni i słupka wyposażone są także 
w pręciki. Dojrzewają stopniowo od 
brzegów koszyczka do jego środka. 
Ich kwiatostan jest piękny, zwłaszcza, 
gdy kwitną masowo, wspaniale kontra-
stują z zielenią traw, tworząc kwiecisty 
dywan. Kwitną od czerwca do sierp-
nia. Są owadopylne, ale mogą być też 
samopylne, zwłaszcza w końcowej 

fazie kwitnienia kwiatów. Owocem 
są jednonasienne niełupki, rozsiewa-
ne przez wiatr lub roznoszone przez 
zwierzęta, które je spożywają (jest to 
tzw. endozoochoria). Jastrun może się 
także rozmnażać wegetatywnie z frag-
mentów korzeni.

Jastrun właściwy jest rośliną do-
syć często występująca na łąkach, ale 
także na miedzach śródpolnych. Jest 
gatunkiem charakterystycznym dla Ar-
rhenaretalia.

Chaber austriacki (Centaurea 
phrygia), zwany także frygijskim – jest 
byliną z rodziny astrowatych (Astera-
ceae), dorastającą do 80 cm wysoko-
ści, o fioletowo-purpurowej barwie 
kwiatów, zebranych w kwiatostany  
w formie koszyczków. Łodyga jest po-
jedyncza, a w górnej części zwykle 
rozgałęzia się na 2 lub 3 pędy, które 
są zakończone kwiatostanem w formie 
koszyczka. Na jednym pędzie wyrasta 
po jednym koszyczku. Charaktery-
styczna jest okrywa kwiatowa koszycz-
ków, której łuski są wyposażone w bru-
natne lub czarno-brunatne przyczepki, 
wyrastające na zewnątrz łusek tworzą 
jakby dodatkową, ażurową okrywę ko-
szyczka. Liście są eliptycznie podłuż-
ne, bądź podługowate, zwężające się 
u nasady. Charakterystyczną ich ce-
chą jest szorstkie owłosienie, zarów-
no z dolnej jak i górnej strony blaszki 
liściowej. Chaber austriacki kwitnie 
od lipca do września. Jego nasiona 
to niełupki. Częściej można go spotkać  
w niższych położeniach górskich na 
łąkach świeżych. 

Chaber perukowy (Centaurea 
pseudophrygia) – jest byliną z rodzi-
ny astrowatych (Asteraceae), dora-
stająca nawet do 130 cm wysokości. 
Występuje stosunkowo rzadko w na-
szym kraju, a najczęściej można go 
spotkać na Śląsku. Pędy tworzące ło-
dygę najczęściej zakończoną jednym 
kwiatostanem są pokryte niewielkimi 
włoskami, Wyrastają z nich podłużnie 
eliptyczne lub lancetowate liście. Na 
szczycie łodygi wyrasta kwiatostan  

w formie dużego koszyczka o średnicy 
4-5 cm. Okrywa koszyczka, podobnie 
jak u chabra austriackiego, jest kulista 
z tym, że większa a jej okrywa łuskowa 
z dużymi przyczepkami tworzy piękną 
kulistą przestrzeń przypominająca 
perukę (stąd nazwa gatunku). Kontra-
stujące z peruką okrywy koszyczka 
są okazałe, różowe lub różowo-pur-
purowe kwiaty są niezwykle piękne  
i nadają łąkom, na których występują, 
atrakcyjnego wyglądu. Kwitnie w lip-
cu i sierpniu. Gatunek ten występuje 
stosunkowo rzadko w naszym kraju,  
a najczęściej można go spotkać na 
Śląsku.

Kozibród łąkowy (Tragopogon pra-
tensis) – jest rośliną dwuletnią, rów-
nież z rodziny astrowatych. Osiąga wy-
sokość nawet do 80-ciu centymetrów. 
Jego część nadziemna jest najczęściej 
naga, ale może być także owłosiona. 
Liście wyrastające z pędów są równo-
wąskie, i łukowato zakrzywione w dół. 
Na szczycie łodygi, która w górnej czę-
ści rozgałęzia się wyrastają kwiatosta-
ny koszyczkowe. Okrywa koszyczków 
z ośmioma długimi listkami o podobnej 
długości, jak najdłuższe kwiaty brzeż-
ne, ułatwia ich zamykanie w godzinach 
popołudniowych. Wszystkie kwiaty 
wypełniające koszyczek są żółte, 
języczkowe. Pylniki w górnej części są 
brunatne, co pozwala na odróżnienie 
kozibrodu łąkowego od wschodniego. 
Okres kwitnienia przypada na czer-
wiec i lipiec. Owocem jest niełupka. 
Kozibród łąkowy jest gatunkiem cha-
rakterystycznym dla zespołu rajgrasu 
wyniosłego Arrhenatheretum elatioris.

Kozibród wschodni (Tragopogon 
orientalis) – to także dwuletnia roślina 
dorastająca nawet do nieco większych 
rozmiarów niż powyżej wymieniony 
jego krewniak. Może, bowiem osią-
gać wysokość nawet przekraczającą 
1 m. Łodyga za młodu jest omszona, 
a w starszym wieku naga. Wyrastają  
z niej naprzemianległe, lancetowa-
te lub równowąskie liście. Jego żół-
te kwiaty mają budowę podobną do 
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kozibrodu łąkowego, z tym, że na 
górnej części pylników występuje po 
pięć brunatnych prążków. Kwiaty ze-
wnętrzne w koszyczku są najdłuższe, 
są one znacznie dłuższe od listków 
okrywy. Otwarte są one jeszcze kró-
cej niż u kozibrodu łąkowego, bowiem 
zamykają się już około godziny 11-
tej. Okres kwitnienia przypada od 
czerwca do września. Owocem jest 
niełupka. Występuje na łąkach świe-
żych oraz na suchych łąkach. Na niżu 
bardzo rzadki.

Bodziszek łąkowy (Geranium 
pratense) – jest byliną z rodziny bo-
dziszkowatych (Geraniaceae). Jest 
rozprzestrzeniony w całym kraju jed-
nak częściej spotykany jest na połu-
dniu. Jego wzniesiona i rozgałęziona 
łodyga, dorastająca do wysokości 
80 cm, wyrasta z krótkiego pod-
ziemnego kłącza. Liście bodziszka 
łąkowego są nerkowate, dłoniasto-
-dzielne i podzielone aż niemal do 
nasady. W zależności od położenia 
na łodydze zmienia się długość ogon-
ków liściowych. Odziomkowe mają 
ogonki długie, w środkowej części 
łodygi krótkie, a liście w górnej czę-
ści łodygi są całkiem pozbawione 
ogonków - siedzące. Na szczycie roz-
gałęzionej łodygi wyrastają po dwa 
kwiaty o średnicy do 3 centymetrów. 
Mają 5 ostro zakończonych zielonych 
działek kielicha i 5 fioletowo-nie-
bieskich jajowatych płatków koro-
ny, orzęsionych u nasady. W środku 
kwiatu jest 1 pięciodzielny słupek  
i 10 pręcików występujących w 2 okół-
kach. U nasady zewnętrznego okółka 
znajdują się miodniki dostarczające 
nektaru pszczołom. Okres kwitnie-
nia jest dosyć długi rozciągając się 
od czerwca do września. Owocem 
bodziszka łąkowego jest 5-cio dzielna 
rozłupnia. Powstające w niej nasiona –
rozłupki są wyposażone w skręcającą 
się ość. Są samosiewne, gdyż roślina 
wykonuje swoiste ruchy ułatwiające 
rozprzestrzenianie się nasion. Gatu-
nek ten zasiedla zarówno świeże jak  
i bardziej uwilgotnione łąki. Jest rośli-

ną, która pozytywnie reaguje na więk-
sze ilości azotu, dlatego duże jego 
skupiska można spotkać w miejscach, 
gdzie zdarzają się okresowe wystą-
pienia rzek z koryta i wynoszenie ży-
znych namułów. Występując licznie 
nadaje łąkom pięknego wyglądu. Jest 
gatunkiem charakterystycznym dla 
związku Arrhenatherion. 

Przelot pospolity (Anthyllis vulnera-
ria), także zwany uprawnym, jest by-
liną należącą do rodziny bobowatych 
(Fabaceae). Ze względu na znaczne 
zróżnicowanie morfologiczne wydzie-
la się często w obrębie tego gatunku 
podgatunki. W naszych szerokościach 
geograficznych, aż po Włochy, wy-
stępuje Anthyllis vulneraria L. subsp. 
carpatica (Pant.) Nyman, natomiast 
w krajach bałtyckich podgatunek An-
thyllis vulneraria L. subsp. maritima 
(Schweigg.) Corb. Łodyga przelotu 
pospolitego jest zazwyczaj u nasa-
dy płożąca, a następnie wzniesiona. 
Rozgałęzia się zazwyczaj u nasady. 
Liście odziomkowe są niepodzielo-
ne, owalnie wydłużone lub złożone, 
mają od jednej do czterech par list-
ków bocznych. Listek szczytowy jest 
znacznie większy i wydłużony. Listki 
podłużnie jajowate, całobrzegie, za-
ostrzone. Liście łodygowe są złożone 
z 3-7 par listków bocznych. U nasady 
liści czasem wyrastają małe przylistki. 
Kwiaty motylkowe o dużym rozdętym 
kielichu, który jest owłosiony. Korona 
kwiatu jest żółtego lub złocistego 
koloru otacza słupek i dziesięć pręci-
ków. Kwiaty zebrane są w kwiatostan 
tworzący główkę, która jest otoczo-
na dłoniasto-wrębnymi podsadkami. 
Kwitnie od maja do sierpnia. Owo-
cem jest strąk z jednym nasieniem we-
wnątrz. Przelot zwyczajny jest warto-
ściową rośliną pastewną, o zawartości 
12% białka i 3% tłuszczu. Jest także 
wykorzystywany, jako roślina leczni-
cza. Przelot jest rośliną żywicielską 
motyli z rodziny modraszkowatych, 
modraszka dorylasa (Polyommatus 
dorylas) i modraszka malczyka (Cupi-
do minimus). 

Marchew zwyczajna (Daucus ca-
rota), jest roślina dwuletnią z rodziny 
selerowatych (Apiaceae). Liście mar-
chwi zwyczajnej są 2 lub 3-krotnie pie-
rzastosieczne, równowąskie.

Owłosiona łodyga, która w klima-
cie umiarkowanym wyrasta w drugim 
roku, jest wzniesiona i posiada rozga-
łęzienia jest owłosiona. Na szczycie 
wyrastają kwiatostany uformowane  
w baldach złożony. Pod baldachem 
wyrastają pierzaste pokrywy, a pod 
baldaszkami trójdzielne. Kwiaty, bia-
łego koloru, są drobne i niepozorne 
na baldaszkach z obrzeża środkowy 
kwiat jest purpurowy. Baldaszki wy-
rastające na obrzeżu mają dłuższe 
szypułki niż środkowe i dlatego bal-
dach złożony jest wklęsły. Kwitnie 
od czerwca do jesieni. Owocem jest 
rozłupnia rozpadająca się na dwie jed-
nonasienne rozłupki. Korzeń marchwi 
zawiera liczne substancje odżywcze: 
węglowodany, białko, karoteny (wita-
minę A i β-karoten, olejki eteryczne, 
witaminy B1, B2, B6, C, E, H, K, PP,  
a także wapń, żelazo, miedź, fosfor, 
oraz pektyny. Marchew zwyczajna jest 
także rośliną miododajną.

Występuje pospolicie w całym kra-
ju. Jest gatunkiem charakterystycz-
nym dla rzędu (Arrhenatheretalia). Ist-
nieje wiele odmian hodowlanych, które 
wywodzą się od marchwi zwyczajnej. 
Są uprawiane w wielu krajach. Mar-
chew jest ważną rośliną spożywczą  
i pastewną. W Polsce przeciętnie spo-
życie w ciągu roku wynosi około 21 kg 
marchwi na osobę.

Kminek pospolity (Carum carvi) 
jest, podobnie jak marchew, rośli-
ną dwuletnią z rodziny selerowatych 
(Apiaceae). W pierwszym roku rozwija 
się rozeta liści podwójnie lub potrójnie 
pierzastych oraz gruby korzeń palowy. 
Roślina gromadzi w korzeniu substan-
cje zapasowe. Jesienią, kiedy wchodzi 
w okres spoczynku, większość liści 
obumiera. Wczesną wiosną drugie-
go roku wyrastają liście odziomkowe,  
a następnie łodygi kwiatostanowe. 
Kminek ma łodygę wzniesioną, bruzd-
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kowaną i podłużnie żeberkowaną. Jest 
ona mocno rozgałęziona. Osiąga wy-
sokość 30–70 cm, a czasem nawet 
dorasta do 1 metra. Liście rozety i dol-
ne łodygowe są długoogonkowe, nato-
miast górne – bezogonkowe, podwój-
nie - lub potrójnie pierzastodzielne,  
o wąskich działkach. Ogonek liściowy 
przechodzi w pochwę, z której wyra-
stają dwa listki. Kwiaty są drobne, bia-
łego koloru (wyjątkowo zdarzają się 
różowe), zebrane są w liczne balda-
chy złożone, które nie mają pokrywek.  
W baldachu jest od 5 do 10 baldaszków 
wyrastających na szypułkach. Kwitnie 
od maja do czerwca. Owocem jest 
rozłupnia, zawierająca 2 oddzielne nie-
łupki będące nasionami kminku. Owo-
ce dojrzewają w pierwszej połowie lip-
ca. Nasiona są bardzo bogate w olejki 
eteryczne (3-7%), a także flawonoidy, 
kwasy organiczne, substancje azotowe 
(20%), cukry proste (3%), skrobię (4%), 
olej tłusty (12–20%), garbniki, żywice, 
woski. Jest także wykorzystywany jak 
zioło. Owoc kminku (Carvi fructus) – 
cała, wysuszona rozłupka, zawierają-
ca nie mniej niż 30 ml/kg olejku kmin-
kowego. Przeciwskurczowo w obrębie 
przewodu pokarmowego, poprawia 
trawienie, działa wiatropędnie, pobu-
dza wydzielanie soku żołądkowego  
i laktację, działa bakteriobójczo.

Kminek pospolity jest również ga-
tunkiem charakterystycznym dla rzędu 
(Arrhenatheretalia). 

Storczyki. Ta grupa przepięknych 
kwiatów, podlegających ochronie ga-
tunkowej, obejmuje wiele rodzajów, 
często reprezentowanych na łąkach 
świeżych nawet przez kilka gatun-
ków. Większość storczyków kwitnie  
w maju i czerwcu, ale są i takie, któ-
re okres kwitnienia rozpoczynają już  
w kwietniu, a inne gatunki kwitną jesz-
cze w lipcu. Barwa ich kwiatów jest 
niezwykle bogata, od różnych odcieni, 
różu, fioletu, czerwieni, purpury aż po 
błękit i kolor żółty. Większość z nich 
potrafi zachwycić swą barwą i kształ-
tem każdego, kto ma poczucie piękna. 
Ze względu na bogactwo gatunko-

we, storczyki wymagają szerszego 
omówienia w oddzielnym artykule. 
Niektóre z nich były już wspomniane  
w części artykułu, dotyczącej gatun-
ków wskaźnikowych łąk trzęślicowych. 
Tutaj zostaną tylko wymienione te  
z nich, z którymi możemy się spotykać 
na łąkach świeżych. Za wskaźnikowy 
został uznany cały rodzaj Orchis, z ta-
kimi gatunkami jak np. storczyk sam-
czy (Orchis morio) czy storczyk mę-
ski (Orchis mascula). Z rodzaju gółka 
(Gymnadenia), wskaźnikiem jest dłu-
goostrogowa gółka (G. conopsea), 
cały rodzaj podkolan (Platanthera). 
Jest także na tej liście przedstawiciel 
rodzaju storczyca (Traunsteinera) 
występujący w Polsce, czyli storczyca 
kulista (T. globosa). Zdarzają się tak-
że i inne. Zajmują one zróżnicowane 
pod względem wymagań, zwłaszcza 
wilgotnościowych siedliska. Jednak 
na łąkach świeżych występują dość 
powszechnie, obok uznanych za ga-
tunki wskaźnikowe, także i te rodzaje 
i gatunki storczyków, które nie zosta-
ły zamieszczone na liście gatunków 
wskaźnikowych. Na przykład z rodza-
ju kukułka (Dactylorhiza) za gatunek 
wskaźnikowy uznano jedynie kukuł-
kę bzową (Dactylorhiza sambucina).  
A przecież obok niej na tych łąkach 
spotyka się często chociażby kukuł-
kę szerokolistną (Dactylorhiza maja-
lis), czy kukułkę krwistą (Dactylorhi-
za incarnata). Podobnie zdarzają się 
na łąkach świeżych niektóre gatunki 
z rodzaju kruszczyk (Epipactis), np. 
objęty częściową ochroną kruszczyk 
szerokolistny (E.helleborine), choć 
łąki te, nie są one typowym jego sie-
dliskiem. 
Takie podejście do gatunków wskaź-
nikowych należałoby zrewidować, 
bo przecież te gatunki są prawnie 
chronione, czyli także dzięki nim sie-
dliska, które zajmują stają się cenne.  
A przecież Pakiet 4 i Pakiet 5 mają 
za zadanie ochronę cennych sie-
dlisk przyrodniczych. Bardziej uza-
sadnione byłoby uznanie za gatunki 
wskaźnikowe wszystkich gatunków 
łąkowych, objętych prawną ochroną, 

występujących na siedlisku podlega-
jącym kwalifikacji do wymienionych 
pakietów. 

Wskazane byłoby również uznanie 
za gatunki wskaźnikowe łąk świeżych, 
wszystkich gatunków charakterystycz-
nych dla zespołów roślinnych, łąk 
świeżych. Tak na przykład pępawa 
dwuletnia (Crepis biennis) jest gatun-
kiem charakterystycznym dla zespołu 
rajgrasu wyniosłego (Arrhenatheretum 
elatioris) – typowego zespołu roślinne-
go dla większości naszych łąk świe-
żych. Niestety, pępawa nie znalazła 
się na liście gatunków wskaźnikowych. 
Należałoby tę listę uzupełnić o ten ga-
tunek.

Przedstawione gatunki wskaźni-
kowe nie wyczerpują całej listy, celem 
artykułu było jednak wskazanie na te, 
z którymi mamy do czynienia najczę-
ściej na siedliskach łąk świeżych, lub 
te, które rzucają się w oczy swą urodą, 
powodując, że łąki świeże są niezwy-
kle atrakcyjne widokowo już od wio-
sny aż do czasu sianokosów. Gatunki 
wskaźnikowe są także w wielu wypad-
kach bardzo dobrymi roślinami nekta-
rodajnymi i pyłkodajnymi dostarcza-
jącymi pożytków dla pszczół i innych 
owadów przez cały okres wegetacji. 
Warto zatem chronić cenne siedli-
ska półnaturalnych łąk świeżych. 
Jedną z form ochrony jest podjęcie 
zobowiązania w ramach Wariantu 
4.5, który możemy realizować na 
obszarach Natura 2000 lub Warian-
tu 5.5, możliwego do realizacji poza 
obszarami Natura 2000.

Jacek Kostuch
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Głównymi kierunkami produkcji rol-
nej w powiecie limanowskim są: pro-
dukcja owoców deserowych, głównie 
jabłek, produkcja owoców miękkich, 
warzywnictwo, produkcja mleka i żyw-
ca wołowego.

Rynkami zbytu owoców i warzyw 
są głównie rynki hurtowe i handel de-
taliczny oraz lokalne przetwórnie. Od-
biorcami mleka oraz żywca wołowego 
są zakłady przetwórcze. Stosunkowo 
niewielka ilość produktów sprzedawa-
na jest bezpośrednio z gospodarstwa 
sąsiadom, turystom oraz innym konsu-
mentom w ramach dostaw bezpośred-
nich, sprzedaży bezpośredniej czy 
rolniczego handlu detalicznego. W nie-
korzystnej sytuacji pozostają małe go-
spodarstwa, które oferują zwykle zbyt 
małe partie towaru, aby być partnera-
mi dla sektora przetwórstwa czy han-
dlu. Jednocześnie wyraźnie odczuwa-
ją one straty ekonomiczne wynikające 
z pośrednictwa w zbycie produktów.

W Limanowej i Mszanie Dolnej  
w ramach programu „Mój rynek’’ po-
wstały nowocześnie urządzone tar-
gowiska, jednak są one wykorzysta-
ne praktycznie tylko przez kilka dni  
w miesiącu lub, jak w przypadku pla-
cu targowego w Limanowej przygoto-
wane dla rolników stanowiska nie są 
wykorzystane, a sprzedaż odbywa się 
na prowizorycznych stoiskach, a na-
wet chodnikach. Jak widać rolnicy nie 
są zainteresowani możliwością zbytu 
produktów z własnego gospodarstwa 
na targowisku, na którym sprzedaż 
jest uporządkowana od strony orga-
nizacyjnej, prawnej i sanitarnej oraz 
gwarantuje możliwość zarezerwowa-
nia jednego stoiska na dłuższy okres 
czasu.

Korzyści, jakie przynosi sprzedaż 
żywności bezpośrednio od producenta 
można zapisać zarówno po stronie rol-
ników jak i nabywców. Najważniejsze 
korzyści dla rolnika to: zwiększenie 

dochodów gospodarstwa, bezpośred-
ni i szybki dopływ gotówki, możliwość 
wpływu na ceny produktów oraz ela-
stycznego dostosowywania ich do 
popytu. Ponadto jest okazją do na-
wiązania trwałych relacji z odbiorca-
mi, pozwala na rozwój umiejętności 
prowadzenia działalności handlowej. 
Niejednokrotnie jest to również forma 
podtrzymania tradycji rodzinnych. 

Sprzedaż bezpośrednio przez pro-
ducenta może być także okazją do 
promocji innej działalności prowadzo-
nej w gospodarstwie np. usługi agrotu-
rystyczne, gospodarstwo edukacyjne, 
produkcja rzemieślnicza.

Na zakupie żywności bezpośred-
nio od rolnika zyskują również konsu-
menci. Świadomość zakupu od same-
go producenta daje gwarancję jakości 
oraz autentyczności pochodzenia ku-
powanych produktów, ponadto konsu-
ment może na bieżąco oceniać jakość 
żywności i negocjować cenę. Wpraw-
dzie niektóre supermarkety oferują na 
specjalnie przygotowanych stoiskach 
płody rolne, głównie owoce i warzywa 
pochodzące od okolicznych rolników, 
jednak coraz więcej konsu-
mentów preferuje produkty 
sprzedawane na placach tar-
gowych bezpośrednio przez 
producenta.

Jak zachęcić rolników do 
legalnego prowadzenia sprze-
daży produktów pochodzących 
z gospodarstw? Wydaje się, że 
działania edukacyjne mające 
m.in. na celu wyjaśnienie eko-
nomicznego znaczenia tych 
form sprzedaży prowadzo-
ne przez ośrodki doradztwa 
rolniczego oraz izby rolnicze 
są niewystarczające. Rolnicy 
oczekują pomocy również od 
lokalnych samorządów, które 
mają swobodę ustalania obcią-
żeń podatkowych oraz wpro-

wadzania zwolnień przedmiotowych  
w tym zakresie. Liczą również na 
wsparcie ze strony samorządów, or-
ganizacji branżowych rolników oraz 
federacji konsumentów w zakresie 
promocji produktów rolnych pochodzą-
cych z okolicznych gospodarstw oraz 
reklamy targowisk, które są miejscem 
ich sprzedaży. 

W większym zakresie należy rów-
nież upowszechniać tą formę sprze-
daży podczas lokalnych imprez i fe-
stynów oraz wykorzystać istniejące 
targowiska do promocji produktów 
lokalnych i rzemiosła. Mija się z praw-
dą opinia, że targowiska z produktami 
rolnymi mają rację bytu tylko w dużych 
ośrodkach miejskich czy na obszarach 
o walorach turystycznych. 

Przykłady z wielu regionów Pol-
ski oraz innych krajów UE świadczą 
o tym, że dobrze urządzone targowi-
ska doskonale funkcjonują również  
w małych miastach i miasteczkach.

Adam Piętoń

Czas ożywić targowiska
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Wielkanoc, czyli Uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego, to 
najstarsze i największe święto chrze-
ścijańskie, obchodzone na pamiątkę 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Współcześnie obchody świąt wiel-
kanocnych wiążą się z dziesiątkami 
różnych obyczajów, tradycji i obrzę-
dów, które swe korzenie mają nie tylko  
w chrześcijaństwie, ale i w wierze-
niach pogańskich. Wiosenny termin, 
na który przypada Wielkanoc (zawsze 
w pierwszą niedzielę po pierwszej wio-
sennej pełni księżyca), sprawia, że ze 
świętem tym związanych jest wiele ob-
rzędów i zwyczajów podkreślających 
zakończenie zimy i początek wiosny. 
Przykładem jest powszechny zwyczaj 
święcenia palm w Niedzielę Palmo-
wą. Na Sądecczyźnie, w tym również  
u Lachów utrzymała się do dziś trady-
cja wykonywania wysokich na kilka,  
a nawet kilkanaście metrów palm wiel-
kanocnych. Ich rdzeń stanowi długi 
drąg, do którego przywiązuje się ga-
łązki wierzby, zielone pędy barwinka, 
leśnego bluszczu lub bukszpanu i de-
koruje pękami kolorowych bibułowych 
wstążek i kwiatów. Dawniej wysokie 
palmy nieśli do kościoła kawalerowie.

Starsze kobiety i dzieci święciły 
małe palemki. Przypisywano im symbol 
życia i sił witalnych, a także symbol co-
rocznej odnowy roślin, zapowiedź ich 
kwitnienia i owocowania. Wielkanoc-
ne palmy miały właściwości lecznicze  
i magiczne. Po powrocie z kościoła, 
już poświęconymi palmami chłosta-
no się dla zdrowia, połykano pączki 
gałązek wierzbowych, co miało zapo-
biec bólom gardła i przeziębieniom. 
Palmami skrapiano dom, zwierzęta 

i całe obejście, a następnie wkłada-
no za święty obraz lub wieszano nad 
drzwiami wejściowymi, co miało przy-
nieść błogosławieństwo Boże, chronić 
od pożaru i wszelkiego zła. Dzisiejsze 
palmy są przede wszystkim koloro-
wym atrybutem świąt wielkanocnych  
i pięknym, barwnym akcentem Nie-
dzieli Palmowej. 

Nocą z Wielkiej Niedzieli na Po-
niedziałek Wielkanocny chłopcy świę-
cili pola uprawne, skrapiając je wodą 
święconą i wbijali w zagony krzyżyki 
zrobione z palm, aby chroniły przed 
gradem i szkodnikami. Wracając  
z nocnego święcenia pól, chłopcy 
zakradali się do dziewcząt i od świtu 
zaczynali Śmigus. Lano się wiadrami 
wody i nie był to wyłącznie przywilej 
młodych. Starsi, stateczni gospodarze 
i gospodynie również uczestniczyli we 
wspólnym oblewaniu się, dając upust 
wrodzonej wesołości i życzliwości. 
Młodzież chodziła od domu do domu 

i oblewała wodą wszystkich domow-
ników, życząc im szczęścia, zdrowia  
i bożego błogosławieństwa. Za życze-
nia byli obdarowywani pisankami i ko-
łaczami. Po zebraniu darów urządzali 
sobie wspólną biesiadę. 

W życiu Podegrodzia, niezwy-
kle ważną rolę odgrywa tradycja la-
chowska. Bogactwo kultury i sztuki 
przodków jest tu wyjątkowo starannie 
pielęgnowane. Za sprawą Gminnego 
Ośrodka Kultury, w miejscowości tej 
skupia się cała działalność artystycz-
na regionu, a także wszelkie inicjatywy 
związane z promocją dziedzictwa La-
chów Sądeckich, np. organizacja Kon-
kursu Palm Wielkanocnych. Ta piękna 
inicjatywa to kolejny dowód na to, jak 
bardzo Podegrodzianie są przywiąza-
ni do wiary i tradycji swoich przodków, 
oraz jak bardzo zależy im na przeka-
zaniu tych wartości następnym poko-
leniom. 

 Maria Baczyńska

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

WIELKANOCNE OBYCZAJE U LACHÓW SĄDECKICH
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