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TANIE NOCLEGI W POBLIŻU KRAKOWA

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

pokoje z łazienką w cenie 50 zł od osoby,

dostęp do pomieszczenia kuchennego i jadalni,

świetlicę z tarasem, z możliwością 
zorganizowania grilla,

miejsca parkingowe,

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

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

MAŁOPOLSKI OŚRODEK  
DORADZTWA ROLNICZEGO  

z s. w KARNIOWICACH

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

wspinaczkę, a nawet jazdę konną w otoczeniu jurajskiego krajobrazu.
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Redakcja Małopolskiego Informatora Rol-
niczego “Doradca” przyjmuje do publikacji 
ogłoszenia, reklamy, informacje handlowe, 
artykuły sponsorowane, wkładki reklamowe  
i informacje o tematyce zgodnej z profilem 
pisma.

WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM

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

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

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

• ogłoszenia dla rolników indywidualnych 
                                                BEZPŁATNIE

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

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

 ⇒ redakcja nie ponosi odpowiedzilaności  
za treść reklam i ogłoszeń.

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

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

Zapraszamy do współpracy!

Wydawca i redakcja: 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z s. w Karniowicach,  
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń  
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tel. (12) 285-21-14 wew.240 
kom. 609-700-003; fax: (12) 285-11-07 
e-mail: doradca@modr.pl;  www.modr.pl 
www.facebook.com/MODRKarniowice

p.o. Dyrektora MODR i Redaktor Naczelny  
Wydawnictw Ośrodka – Dominik Pasek 
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

Najlepsze wydawnictwo tematyczne ODR za rok 2017 
- sukces naszego Ośrodka!

Z inicjatywy Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, w dniach 30 listopada 
- 2 grudnia 2018 r., na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich  
w Poznaniu odbyła się Narodowa Wy-
stawa Rolnicza.

W drugim dniu Wystawy został 
rozstrzygnięty konkurs „Najlepsze wy-
dawnictwo wojewódzkich ośrodków 
doradztwa rolniczego” za rok 2017,  
w którym startowały krajowe ODR-y. 

W kategorii „Najlepsze wydaw-
nictwo periodyczne” dwa równo-
rzędne pierwsze miejsca zdobyły 

czasopisma „Twój Doradca Rolniczy 
Rynek” wydawany przez Dolnoślą-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu oraz „Wiadomości 
Rolnicze” wydawane przez Lubel-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Końskowoli.

Natomiast w kategorii „Najlep-
sza publikacja tematyczna” nagrody 
otrzymały 2 wydawnictwa: „Innowa-
cyjne metody ochrony w uprawach 
ekologicznych” naszego Małopolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
z s. w Karniowicach oraz „Innowacyjne 

rozwiązania w organizacji chowu bydła 
mięsnego” autorstwa Kujawsko-Po-
morskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Minikowie.

Puchary oraz upominki nagrodzo-
nym zespołom redakcyjnym wręczał 
minister rolnictwa i rozwoju wsi pan 
Jan Krzysztof Ardanowski. MODR  
w Karniowicach reprezentowała pani 
Ewa Ryjak (trzecia od prawej), kierownik 
Działu Technologii Produkcji Rolniczej 
i Doświadczalnictwa.

Katarzyna Gwiżdż

W niedzielę 16 grudnia 2018 r.  
w Myślenicach w Zespole Szkół im. 
Andrzeja Średniawskiego odbył się 
XVI Powiatowy Konkurs Potraw Re-
gionalnych „Choinka przy Wigilijnym 
Stole’’. 

Organizatorem konkursu był Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z s. w Karniowicach / Powiatowy Ze-
spół Doradztwa Rolniczego w Myśle-
nicach, współorganizatorem Zespół 
Szkół im. Andrzeja Średniawskiego  

XVI Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych 
„Choinka przy Wigilijnym Stole’’ w Myślenicach
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w Myślenicach. Patronat honorowy 
nad konkursem objął Starosta Powiatu 
Myślenickiego Józef Tomal, a patro-
nat medialny Myślenice iTV Telewi-
zja Internetowa oraz Dziennik Polski. 
Otwarcia konkursu oraz powitania 
gości dokonali Dyrektor Małopolskie-
go Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z s. w Karniowicach Dominik Pasek 
wraz z kierownikiem Powiatowe-
go Zespołu Doradztwa Rolniczego  
w Myślenicach Danutą Grzesik oraz 
Dyrektorem Zespołu Szkół im. Andrze-
ja Średniawskiego Jerzym Cachlem.

Głos zabrali również: Starosta Po-
wiatu Myślenickiego Józef Tomal, An-
drzej Pająk Senator RP, Robert Bylica 
Radny Sejmiku Województwa Mało-
polskiego oraz Adam Ślusarczyk Dy-
rektor Małopolskiego Oddziału Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Krakowie.

W konkursie udział wzięło 12 grup 
wśród nich: Stowarzyszenie „My Łę-
czanie" - gmina Myślenice, „Róża" 
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet 
Jawornika - gmina Myślenice, Stowa-
rzyszenie Gospodyń „Kalina" - gmina 
Sułkowice, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Zakliczyna - gmina Siepraw, Koło Go-
spodyń Wiejskich Brzączowice - gmi-
na Dobczyce, Stowarzyszenie Gospo-
dyń Wiejskich „Glichowianie" - gmina 
Wiśniowa, Zespół Regionalny „Zagó-
rzanie" z Lubnia - gmina Lubień, Koło 
Gospodyń Wiejskich przy Kółku Rolni-
czym w Dąbiu - gmina Raciechowice, 

Gminne Koło Go-
spodyń Wiejskich 
w Tokarni - gmina 
Tokarnia, Koło Go-
spodyń Wiejskich 
w Stróży - gmina 
Pcim, Koło Go-
spodyń Wiejskich  
w Wiśniowej - gmi-
na Wiśniowa, Koło 
Gospodyń Wiej-
skich w Jasienicy 
- gmina Myślenice.

Konkurs prezentował tradycje kuli-
narne i obyczaje związane z wiecze-
rzą wigilijną. Stoły uginały się od tra-
dycyjnych potraw wigilijnych: żurów 
na naturalnym zakwasie, barszczu  
z uszkami, zupy grzybowej, pierogów, 
klusek z makiem, karpi, śledzi, kompo-
tu z suszu, chleba wiejskiego, ciasta  
i ciasteczek oraz wielu innych wyśmie-
nitych potraw.

Komisja w składzie: Przewodniczą-
cy Marcin Rychlicki - Powiatowy Ze-
spół Doradztwa Rolniczego w Myśleni-
cach, Jerzy Cachel - Dyrektor Zespołu 
Szkół im. A. Średniawskiego, Bolesław 
Pajka - Członek Zarządu Powiatu My-
ślenickiego, Jolanta Majka - Przewod-
nicząca Rady Powiatu Myślenickiego 
Małopolskiej Izby Rolniczej, Adam 
Ślusarczyk - Dyrektor Małopolskie-
go Oddziału Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, 
Jan Marek Lenczowski - Prezes LGD 
„Turystyczna Podkowa’’, Kazimierz 

Dąbrowski - Prezes LGD „Między Dali-
nem a Gościbią’’, Danuta Łabędź - Po-
wiatowy Zespół Doradztwa Rolnicze-
go w Myślenicach oceniała regionalny 
i tradycyjny charakter wystroju choinki 
oraz techniki zdobienia, regionalny  
i tradycyjny charakter potraw związa-
nych ze Świętami Bożego Narodzenia, 
sposób prezentacji ekspozycji oraz es-
tetykę stołu.

Zwycięzcą tegorocznego konkursu 
został Zespół Regionalny „Zagórza-
nie" z Lubnia - gmina Lubień, drugie 
miejsce przyznano Kołu Gospodyń 
Wiejskich przy Kółku Rolniczym w Dą-
biu - gmina Raciechowice, a trzecie 
miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiej-
skich w Stróży - gmina Pcim. 

Wszystkie pozostałe grupy otrzy-
mały nagrody i wyróżnienia.

Nagrody ufundowane zostały 
przez: Małopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego z s. w Karniowi-
cach, Starostwo Powiatowe w My-
ślenicach, Urząd Miasta i Gminy 
Myślenice, Stowarzyszenie LGD 
„Turystyczna Podkowa’’, Stowarzy-
szenie LGD ,,Między Dalinem a Go-
ścibią’’, Małopolski Bank Spółdzielczy  
w Wieliczce, Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa Małopol-
ski Oddział Regionalny Kraków, Ma-
łopolską Izbę Rolniczą, Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział 
Regionalny w Krakowie. Udział Kół 
/ Stowarzyszeń / Gospodyń dofinan-
sowały Urzędy Gmin i Miast z powia-
tu myślenickiego.

Agnieszka Ochnicka
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Przyznawanie Europejskiej Nagro-
dy za Innowacje dla Rolniczek zostało 
zainaugurowane w 2010 r. przez Ko-
misję Kobiet COPA*, przy wsparciu 
prezydencji austriackiej, DG Agri 
oraz AnimalhealthEurope. Obecną 
edycję, piątą z kolei (nagrody przyzna-
wane są, co dwa lata), zatytułowano: 
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
zrównoważonego rolnictwa”. Nagrodę 
wymyślono, aby podkreślić rolę kobiet 
na obszarach wiejskich, docenić stoso-
wanie przez nie innowacyjnych metod 
w rolnictwie i leśnictwie, pozwalają-
cych na zachowanie konkurencyjności 
w krajach Unii Europejskiej. Według 
statystyk kobiety stanowią, bowiem 
42% rolniczej siły roboczej, z czego aż 
30% zarządza gospodarstwami.

Europejska Nagroda za Innowacje dla Rolniczek  
w 2018 r. w rękach Magdaleny Węgiel z Małopolski!

Założenia Nagrody
Kandydatką do Nagrody może być 

każda rolniczka należąca do organi-
zacji członkowskiej COPA, która jest 
odpowiedzialna za inicjatywę przed-
siębiorczą (czyli kierowniczka lub 
właścicielka). Dokumenty aplikacyjne 
- formularz zgłoszeniowy, deklaracja 
poparcia od organizacji członkowskiej 
COPA oraz inne, które zdaniem kandy-
datki promują lub wspierają jej kandy-
daturę, muszą zostać przedstawione  
w języku angielskim.

Komitet organizacyjny przepro-
wadza wstępną ocenę wszystkich 
otrzymanych zgłoszeń, wybiera te 
spełniające kryteria kwalifikowalności, 
a następnie sporządza listę 5 najlep-
szych zgłoszeń (finalistek). 

Kryteria kwalifikowalności to:
 ⇒ wykorzystanie innowacyjnej wie-

dzy fachowej, metod czy nowych 
technologii w danym sektorze czy 
na danym obszarze,

 ⇒ transfer wiedzy, 
 ⇒ zrównoważoność innowacyjnosci - 

w odniesieniu do gospodarki, spo-
łeczeństwa i środowiska, 

 ⇒ nowe metody i narzędzia komunikacji. 
W skład Komitetu organizacyjnego 

wchodzą: przewodniczący - dyrektor 
do spraw ogólnych COPA i COGECA, 
członek sekretariatu COPA i COGECA 
- doradca ds. polityki odpowiedzialny 
za Komisję Kobiet, dwie członkinie 
Komisji Kobiet oraz członek Komitetu 
Koordynacji Politycznej (POCC) COPA 
i COGECA.

*Komitet COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych), to pierwsza europejska organizacja rolnicza, która powstała 6 września 1958 r. Rok później, 24 września 
1959 r., spółdzielnie rolnicze z państw Wspólnoty Europejskiej utworzyły organizację reprezentującą ich interesy – Komitet COGECA (Główny Komitet Spółdzielczości 
Rolniczej). Z kolei 1 grudnia 1962 r. oba Komitety połączyły się tworząc europejską organizację zrzeszającą rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze pod nazwą 
COPA COGECA, która ma za zadanie reprezentować interesy rolników w UE. Obecnie Komitet COPA liczy 60 członków z państw członkowskich i 36 organizacji partnerskich 
z innych państw europejskich, takich jak: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Turcja. Z kolei Komitet COGECA liczy 35 członków na pełnych prawach i 4 członków stowarzyszo-
nych z całej Unii Europejskiej oraz 36 organizacji partnerskich. Członkami COPA i COGECA z ramienia Polski są: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, 
Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Ponadto, do COPA należą również: Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, 
Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

W Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, 15 października 2018 r., w Brukseli odbyła 
się oficjalna ceremonia wręczenia Europejskiej Nagrody za Innowacje dla Rolniczek. Pierw-
sze miejsce w Konkursie zajęła Magdalena Węgiel z projektem z zakresu akwakultury pt. 
„Pstrąg Ojcowski” („Trout Ojcowski”), przywracającym hodowlę pstrąga potokowego w Oj-
cowskim Parku Narodowym. 
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Za wybór laureatki odpowiada 
jury, w skład którego wchodzi pięciu 
członków, w tym: sekretarz generalny 
COPA i COGECA, przewodnicząca 
Komisji Kobiet, przedstawiciel Komi-
sji Europejskiej, przedstawiciel Parla-
mentu Europejskiego i przedstawiciel 
Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego. Jury może również 
przyznać nagrodę za specjalne osią-
gnięcia, jednemu, jak również kilku fi-
nalistom, których projekty prezentują 
odpowiednią jakość (zgodnie z kryte-
riami kwalifikowalności). 

W bieżącym roku wybrano 35 fina-
listek, a 5 najbardziej innowacyjnych 
zaprezentowano podczas oficjalnej 
ceremonii, zorganizowanej pod patro-
natem Maurizia Reale oraz Czesława 
Siekierskiego (posła do PE i przewod-
niczącego COMAGRI – Komisji ds. 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE). Poza 
zwyciężczynią - Magdaleną Węgiel, 
w gronie wyróżnionych znalazły 
się:

 ⇒ Sandra Quarantini (Włochy) – za 
projekt „Color Off”,

 ⇒ Christina Bauer (Austria) – za 
projekt „Easy baking and cooking 
with Christina”,

 ⇒ Nienke Koumans (Francja) – za 
projekt „Margar’Ice”,

 ⇒ Judy Kerkhofs-Roozen (Holan-
dia) – za project „Food processing 
care farm”.

Ponadto, pośród 35 finalistek, znalazły 
się dwie Polski:

 ⇒ Agnieszka Gremza – za projekt 
„Homely”

 ⇒ Małgorzata Solis – za projekt „Ci-
der factory”

Prezentacje wszystkich 35 kandydatur dostępne 
są pod adresem: [https://www.copa-cogeca.eu/
img/user/files/RD/R_Innovation_Awards_Wo-
men_Farmers_2018.pdf]

Hodowla pstrągów w Ojcowskim 
Parku Narodowym

Pierwsze wzmianki o gospodar-
stwie rybackim u wylotu Doliny Są-
spowskiej, położonym na gruntach 
Książąt Czartoryskich, pochodzą  
z końca 1935 r. Rok później powstała 
tu pstrągarnia, a już dwa lata później 
istniało tu 9 zbiorników ziemnych, 
utworzonych według projektu hy-
drologa Władysława Kołdera. Już 
wtedy odnotowano pierwsze zyski  
z hodowli. Aż do 1944 r. gospodar-
stwo intesnsywnie się rozwijało, 
jednakże wejście w życie ustawy  
o reformie rolnej spowodowało 
upaństwowienie dóbr Czartoryskich  
i doprowadziło do przejęcia stawów 
przez Nadleśnictwo Ojców. W latach 
1970-1986 hodowla zarządzana była 
przez Zjednoczenie Przedsiębiorstw 
Rybackich w Krakowie, a następ-
nie przez Ojcowski Park Narodowy.  
W 2014 r. nieużywane, przezna-
czone do naturalizacji stawy, objęła  
w dzierżawę Magdalena Węgiel wraz 
z córką Agnieszką Sendor. Nakła-
dem ciężkiej pracy i przy pełnym za-
angażowaniu przywróciły świetność 
hodowli pstragów i stworzyły miej-
sce, do którego z przyjemnością się 
wraca.

Gospodarstwo położone jest w sa-
mym centrum Ojcowskiego Parku Na-
rodowego, ok. 1 km od parkingu pod 
Zamkiem w Ojcowie, u zbiegu szlaków 
do Groty Łokietka, Bramy Krakowskiej 

i Doliny Sąspowskiej oraz u podnóży 
punktu widokowego „Jonaszówka”. 
Głównym jego celem jest odnowa ho-
dowli pstrągów, prowadzonej w spo-
sób świadomy i etyczny oraz eduka-
cja odwiedzających w zakresie historii 
regionu oraz jego tradycji kulinarnych.  
W skład gospodarstwa wchodzi bu-
dynek wylęgarni oraz 7 stawów  
z pstrągami. Przy kolejnym, tzw. sta-
wie „Beta”, pełniącym funkcję rekre-
acyjną, ustawionych jest kilka tablic 
informacyjnych obejmujących zagad-
nienia przyrodnicze Ojcowskiego Par-
ku Narodowego. Ponadto, znajduje 
się tutaj ok. 60 miejsc siedzących dla 
gości, taras wraz z leżakami oraz łód-
ka. Można tutaj skosztować przygo-
towywanych na bieżąco, na miejscu 
pstrągów potokowych i tęczowych, 
zarówno grillowanych, jak i wędzo-
nych. Sprzedaż odbywa się z charak-
terystycznego czarnego foodtrucka. 

Firma „Pstrąg ojcowski Magdale-
na Węgiel” od 2015 r. jest członkiem 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Ma-
łopolska, działającej w ramach Eu-
ropejskiej Sieci Regionalnego Dzie-
dzictwa Kulinarnego. Ponadto, dzięki 
staraniom obu Pań, w dniu 2 marca 
2016 r. „pstrąg ojcowski potokowy” 
i „pstrąg ojcowski tęczowy” zostały 
wpisane na Listę Produktów Tradycyj-
nych, prowadzoną przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Więcej informacji na temat prowa-
dzonej przez Magdalenę Węgiel i jej 
córkę Agnieszkę Sendor działalności 
można znaleźć na stronie http://pstra-
gojcowski.pl/.

Paulina Mrowczyk-Madeja

źródło:
[https://www.copa-cogeca.eu] 
[https://www.copa-cogeca.eu/img/user/files/
R D/ R _ Innova t ion _ Awards _Women _ Far-
mers_2018.pdf]
[http://pstragojcowski.pl/]
[https://www.malopolska.pl/malopolskismak/
dziedzictwo-kulinarne/czlonkowie]
[https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1091153,u-
chwala-nr-104515-zarzadu-wojewodztwa-malo-
polskiego-z-dnia-4-sierpnia-2015-roku-w-spra-
wie-przyjecia-.html]
[https://www.gov.pl/web/rolnictwo/lista-produk-
tow-tradycyjnych12]
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Spotkanie informacyjne na temat rejestracji 
Kół Gospodyń Wiejskich
18 grudnia 2018 roku w Starostwie 
Powiatowym w Gorlicach, odbyło się 
spotkanie informacyjne na temat re-
jestracji Kół Gospodyń Wiejskich. 

Organizatorem spotkania był 
MODR, Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego w Gorlicach wraz pra-
cownikami biura powiatowego ARiMR 
w Gorlicach. Wśród zaproszonych 
gości byli: Adam Ślusarczyk dyrek-
tor Małopolskiego Oddziału ARiMR  
w Krakowie, Mirosław Waląg kierownik 
biura powiatowego ARiMR w Gorli-
cach, Bogusław Talaga zastępca kie-
rownika biura powiatowego ARiMR  
w Gorlicach. W spotkaniu wzięło 
udział 51 pań reprezentujących 16 kół 
z terenu powiatu. Pan Bogusław Te-
lega zreferował historię i tradycje Kół 
Gospodyń Wiejskich na terenie powia-
tu gorlickiego. Omówił także główną 
problematykę ewidencji kół oraz usta-
wę o kołach gospodyń wiejskich, która 
weszła w życie 29 listopada ubiegłego 
roku. Nowe prawo ma ułatwić kołom 
gospodyń wiejskich uzyskanie osobo-
wości prawnej, prowadzenie działalno-
ści zarobkowej i pozyskiwanie dotacji. 
Dotyczy to zarówno nowych organi-
zacji, jak i tych kół, które do tej pory 
działają w oparciu o ustawę o kółkach 
rolniczych lub prawo o stowarzysze-

niach. Ustawa wprowadza również za-
strzeżenia, że w danej wsi będzie mo-
gło istnieć tylko jedno koło gospodyń 
wiejskich. Żeby koło mogło uzyskać 
osobowość prawną i mogło korzystać 
w pełni z praw określonych w nowej 
ustawie, musi najpierw zostać wpisa-
ne do Krajowego Rejestru Kół Gospo-
dyń Wiejskich prowadzonego przez 
Agencję Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Budżet państwa w skali 
całego kraju przeznaczył na pomoc 
finansową dla kół kwotę w wysokości 
90.000.000 zł. Jednorazowa pomoc 
dla koła gospodyń wiejskich została 
uzależniona od liczby członków wcho-
dzących w skład koła. Koła liczące 
do 30 osób mogą otrzymać 3.000 zł, 
od 31-70 osób, 4.000 zł, powyżej 70 
członków, kołu może być przyznane 

5.000 zł. Przyznane pieniądze trzeba 
wydatkować do ostatniego dnia marca 
2019 roku, a rozliczyć do 30 kwietnia 
także 2019 roku. 

Pani Krystyna Białoń sołtys Krygu, 
omówiła podstawowe warunki zało-
żenia koła. Osobiście przeszła dro-
gę rejestracji koła w ARiMR i znając 
dobrze problematykę omówiła kroki, 
które należy przedsięwziąć w prak-
tyce, aby złożyć wniosek. Rejestra-
cji można było dokonać na prostym 
formularzu wniosku, udostępnionym 
przez ARiMR, wraz z przykładowy-
mi uchwałami i wzorcowym statutem. 
Panie reprezentujące Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu powiatu gorlickiego, 
miały sporo pytań praktycznych na te-
mat rejestracji kół, wydatkowania przy-
znanej pomocy finansowej, rozliczenia 
pomocy.

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, rozpoczęła przyjmo-
wanie wniosków o wpis  koła  gospo-
dyń wiejskich do Krajowego Rejestru 
Kół Gospodyń Wiejskich 1 grudnia  
2018 r. Do 27 grudnia, który był ostat-
nim dniem w 2018 roku przyjmowania 
wniosków o wpis, przyjęto 28 wnio-
sków z całego powiatu gorlickiego. Pa-
miętać trzeba, że czas przyjmowania 
wniosków o wpis do krajowego reje-
stru prowadzonego przez ARiMR był 
bardzo krótki i trwał niespełna miesiąc 
od 1 grudnia do 27 grudnia 2018 roku, 
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W Małopolskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach odbyło 
się „Szkolenie w zakresie doboru 
odmian i agrotechniki upraw ro-
ślin bobowatych grubonasiennych  
i soi w ramach Inicjatywy Białkowej  
COBORU”.

Zebranych uczestników przywitała 
pani Dyrektor Stacji Doświadczalnej 
Oceny Odmian w Węgrzcach Jolanta 
Madejska. Założenia Inicjatywy Biał-
kowej COBORU przedstawiał pan 
dr inż. Piotr Pszczółkowski inspektor 
COBORU. Omówił również wyniki 
doświadczeń z roślinami bobowa-
tymi, prowadzonych w całej Polsce. 
Podkreślił rolę i znaczenie odmiany 

poszczególnych badanych gatunków,  
a także istotny wpływ warunków klima-
tyczno-siedliskowych na plonowanie 
poszczególnych gatunków i odmian. 
Wybrane aspekty uprawy i wykorzy-
stania roślin białkowych przedstawił 
prof. dr hab. Bogdan Kulig z Uniwer-
sytetu Rolniczego w Krakowie. Omówił 
znaczenie białka, substancje nieży-
wieniowe w roślinach bobowatych gru-
bonasiennych, wykorzystanie białka  
w żywieniu zwierząt. Scharakteryzo-
wał gatunki i odmiany rodzimych roślin 
strączkowych. Zwrócił uwagę na głów-
ne elementy technologii uprawy, takie 
jak właściwe zmianowanie, terminowa 
i staranna uprawa roli, terminowy siew, 
optymalna obsada roślin i głębokość 

Szkolenie w zakresie doboru odmian  
i agrotechniki upraw roślin bobowatych  
grubonasiennych i soi w ramach 
Inicjatywy Białkowej COBORU

siewu, odpowiednie nawożenie mine-
ralne, mechaniczna i chemiczna pielę-
gnacja i ochrona roślin oraz agrofagi.

Po przerwie pan Jacek Skawi-
na przedstawiciel firmy Agroyoumis 
omówił agrotechnikę uprawy soi. 
Zwrócił szczególną uwagę na najczę-
ściej popełniane błędy w uprawie soi, 
m.in. nieodpowiednie stanowisko, 
przedplon, niewłaściwy dobór od-
miany. Duże znaczenie mają również 
zabiegi agrotechniczne, ponieważ 
soja jest szczególnie wrażliwa na 
zaskorupienie gleby. Na zakończe-
nie pani Jolanta Madejska omówiła 
plonowanie roślin bobowatych w do-
świadczeniach w latach 2017-2018  
w województwie małopolskim. Zwró-
ciła też uwagę na problemy przy 
uprawie soi. Między innymi na nie-
wystarczający asortyment środków 
ochrony roślin, duże straty związane 
z uszkodzeniem młodych roślin przez 
dziką zwierzynę i ptaki, zwłaszcza  
w trakcie wschodów.

Ewa Ryjak

odliczając czas świąt Bożego Naro-
dzenia. Dla porównania na terenie po-
wiatu sądeckiego zarejestrowano 53 
wnioski o wpis do krajowego rejestru 
kół gospodyń wiejskich i wszystkie  
z nich otrzymały zastrzyk finansowy. 
W całej Małopolsce zarejestrowano 
520 kół gospodyń wiejskich.

Ponieważ spotkanie w Gorlicach, 
odbyło się tuż przed Bożym Narodze-

niem, towarzyszyła mu świąteczna 
atmosfera. Były życzenia świąteczne  
i wspólne odśpiewanie kolęd, wystąpi-
ły dzieci ze specjalnego ośrodka szkol-
no-wychowawczego z Szymbarku, 
które przepięknie zaśpiewały polskie 
kolędy. Na stół wniesiono pyszne tra-
dycyjne, wigilijne dania, przygotowane 
przez KGW Ptaszkowa. Zrobiło się 
bardzo swojsko i rodzinnie. Podczas 

degustacji potraw panie z kół wymie-
niały się uwagami; wszystkie nieja-
sności rozwiewano podczas rozmów  
z zaproszonymi pracownikami ARIMR, 
którzy chętnie udzielali wyjaśnień.

Gorąco zachęcamy wszystkie oso-
by z działających lub nowopowstałych 
kół do zarejestrowania się w roku 2019. 

Łukasz Wiśniewski. 
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Rzepak zalicza się do roślin wyma-
gających, zarówno pod kątem przygo-
towania stanowiska, jak i jego zasob-
ności. Rzepak wymaga nawożenia nie 
tylko podstawowymi składnikami, ale 
również mikropierwiastkami. Każdy 
składnik odżywczy ma istotny wpływ 
na żywienie rośliny. By rzepak zbu-
dował odpowiednią biomasę i wysoko 
plonował, powinien móc akumulować 
odpowiednią ilość makroelementów 
i mikroelementów. Na wytworzenie 
100 kg nasion i słomy rzepak potrze-
buje następujących ilości składników 
pokarmowych: makroelementy: 7,10 
kg azotu (N), 2,97 kg fosforu (P2O5), 
9,57 kg potasu (K2O5), 5,23 kg wapnia 
(CaO), 2,33 kg magnezu (MgO), oraz 
6,23 kg siarki (SO2), i 0,73 sodu (Na); 
mikroelementy: 6,67 boru (B), 17,8 g 
manganu (Mn) 1,67 miedzi (Cu), 0,18 g 
molibdenu (Mo) 9,10 cynku (Zn).

Składniki odżywcze rośliny pobie-
rają z naturalnych zasobów glebowych, 
wzbogaconych nawozami mineralnymi 
oraz z nawozów dostarczonych dolist-
nie. Z wniesionych do gleby nawozów 
podstawowych rzepak potrafi wyko-
rzystać tylko część zawartych tam 
składników: z nawozów azotowych 
nie więcej niż 70%, z fosforowych nie 
więcej niż 30-40%, a z potasowych 
nie więcej jak 60-70%. Zrównoważo-
na dostępność wszystkich składników 
pokarmowych wpływa korzystnie na 
budowę anatomiczną rośliny i zwięk-
sza odporność na choroby. Może tak-
że wpływać na wrażliwość roślin na 
szkodniki np. mszyce. Niedobór nawet 
jednego składnika pokarmowego przy-
czynia się do niepełnego wykorzysta-
nia potencjału produkcyjnego roślin  
i zmniejszenia efektywności wykorzy-
stania pozostałych elementów.

Stan odżywienia roślin można oce-
nić wizualnie oraz metodami chemicz-
nymi (pośrednimi i bezpośrednimi). 
Ocena wizualna jest podstawowym  
i najstarszym sposobem identyfikacji 
niedoborów składników mineralnych  
i polega na obserwacji objawów niedo-
borów ujawniających się na organach 
nadziemnych rośliny (liściach – owo-
cach – pędach).

Liście, jako że rozwijają się pierw-
sze są traktowane, jako podstawowy 
organ diagnostyczny stanu odżywie-
nia roślin. Na liściach wyróżnia się dwa 
podstawowe typy objawów niedobo-
rów danego pierwiastka (choroby fizjo-
logiczne), są to: chlorozy - objawiające 
się zmianami barwy blaszki liściowej, 
z zielonej na jasnozieloną, żółtą bądź 
nawet białą, w następstwie zakłócenia 
syntezy chlorofilu. Można wyróżnić 
chlorozę punktową, ogólną dotyczą-
cą całej blaszki liściowej, brzeżną 
pojawiającą się na krawędziach liści 
oraz międzyżyłkową dotyczącą jedy-
nie tkanki znajdującej się pomiędzy 
nerwami, które pozostają zielone; 
nekrozy – objawiające się obumiera-
niem tkanki blaszki liściowej, powsta-
ją w wyniku zaawansowanego stanu 
niedoboru składników mineralnych. 
Nekroza może być lokalna, widoczna, 
jako nekrotyczne plamy, lub całkowi-
ta – obejmująca całą roślinę. Zazwy-
czaj obumarłe tkanki mają barwę od 
brunatnej do czarnej, mogą wysychać  
i kruszyć się. 

W praktyce ocena wizualna nie 
jest prosta do zastosowania. Objawy 
niedoboru mogą być specyficzne lub 
wspólne dla kilku składników pokarmo-
wych. Na plantacjach często występu-
ją niedobory kilku składników, które się 
nakładają, niedobór jednego składnika 

Fot. Marta Rymarczyk

może maskować niedobór innego. Po-
nadto, objawy podobne do zaburzeń 
odżywienia mogą być spowodowa-
ne porażaniem roślin przez patoge-
ny (choroby) oraz szkodniki oraz od-
działywaniem temperatury, wody czy 
zakwaszenia gleby. Zdecydowanie 
pomocne w tej metodzie są literatura, 
atlasy. Warto także dysponować infor-
macjami na temat historii pola, właści-
wości gleby, przebiegu pogody. Wynik 
obserwacji wzrokowych dobrze jest 
uzupełnić metodą chemiczną. 

Chcąc zrealizować potencjał plo-
notwórczy rzepaku należy zadbać  
o prawidłowe odżywienie rośliny za-
równo jesienią, jaki i w okresie wiosen-
nej wegetacji. 

Standardowo zaleca się, aby do-
karmianie rzepaku wykonać do połowy 
października, w zależności od tempe-
ratury otoczenia. Po upływie 3–4 tygo-
dni najlepiej byłoby zabieg dokarmia-
nia powtórzyć. Jednak nie później jak 
na ok. 3 tygodnie przed spoczynkiem 
zimowym, w warunkach pogodowych 
sprzyjających wzrostowi rośliny.

Niedobory składników pokarmowych
w rzepaku ozimym
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Objawy niedoboru najważniejszych makroelementów na roślinach rzepaku ozimego

Azot (N) 

Ograniczony wzrost roślin, karłowaty pokrój, łodygi rzepaku są krótkie i cienkie, korzenie w stosunku do pędu 
długie i nierozgałęzione. Młodsze liście przybierają jasnozieloną barwę, natomiast liście starsze nabierają żółtej 
barwy. W niektórych przypadkach liście starsze mogą przebarwiać się na czerwono-fioletowo, podobnie jak 
przy fosforu, manganu lub siarki. Czerwono-fioletowe zabarwienie występuję jednak przy niedoborze azotu wraz  
z jasnozieloną barwą całej rośliny. Ponadto rośliny z niedoborem azotu mają mnie zawiązków kwiatów, na skutek 
czego słabiej kwitną, zawiązują mniej łuszczyn i nasion w łuszczynie.

Fosfor (P)
Spowolniony wzrost i cienkie łodygi. Początkowo objawy występują na starszych częściach roślin w postaci 
purpurowej lub czerwono-fioletowej do ciemnoczerwonej barwy liści i łodyg. Objawy mogą występować już we 
wczesnych fazach rozwojowych (niska temperatura utrudnia pobranie pierwiastka). 

Potas (K)

Ciemnoniebieskawe zabarwienie na najstarszych liściach oraz ich żółknięcie, na wierzchołkach oraz na brze-
gach. Objawy te mogą z czasem obejmować całe liście. Blaszki liściowe rozwijają się nierównomiernie, co po-
woduje pomarszczenie oraz skracanie się brzegów liści i zginanie ku dołowi. Wizualne objawy nieodżywienia 
roślin potasem są podobne do objawów wynikających z niedoborów wody. Z tego względu w czasie suszy łatwo 
o pomyłkę.

Magnez (Mg)
Jesienią czerwienienie liści w czasie trwania niskich temperatur, wiosną żółte zabarwienie i plamiste przejaśnie-
nia liści przechodzące w brunatno-czerwone nekrotyczne plamy, przy pozostających zielonych żyłkach, brzegi 
liści podwinięte. 

Siarka (S)

Przy niewielkim niedoborze objawy podobne do braku azotu, przy wyższym młode liście o zabarwieniu białawo–
fioletowawym, częściowo zdeformowane w kształt łyżeczki, sprawiają wrażenie bardziej twardych i kruchych niż 
zdrowe. Rośliny z niedoborami kwitną słabo, płatki kwiatów są jasnożółte do białych. Rozwój rośliny jest znacznie 
zahamowany, ogólnie roślin są wątłe, słabo rozgałęzione, wykształcają zdeformowane łuszczyny z małą liczbą 
nasion. 

Wapń (Ca)
Początkowo jasnozielone zabarwienie pąków szczytowych, liście nieco zniekształcone, sztywne, zgrubiałe i kru-
che. Przy silnym niedoborze zwisanie wierzchołków, opadanie i obumieranie całych kwiatostanów.

Objawy niedoboru najważniejszych mikroelementów na roślinach rzepaku ozimego

Bor (B)

Ograniczenie rozwoju systemu korzeniowego i z czasem powstawanie pustych przestrzeni w korzeniach i szyj-
ce korzeniowej (widoczne po przecięciu rośliny wzdłuż). Blaszki najmłodszych liści pofałdowane, o czerwono 
- fioletowym zabarwieniu z podwiniętymi brzegami. Również zamieranie pąków kwiatowych, słabsze lub brak 
zawiązywania łuszczyn i nasion w łuszczynie.

Mangan (Mn)
Żółkniecie liści między żyłkami na liściach najmłodszych. W miarę pogłębiania się niedoboru składnika poja-
wiają się plamy nekrotyczne, podczas gdy żyłki oraz części tkanek wokół nich pozostają zielone. 

Molibden (Mo)
Zaburzenia wzrostu liści, ich deformacja, chlorozy i nekrozy, obumieranie zawiązków liści, obumieranie stoż-
ków wzrostu poprzedzone wydzielaniem brunatnej cieczy.

Żelazo (Fe)
Na najmłodszych liściach pojawiają się chlorozy (jasnozielone i żółte przebarwienia), podobne do chloroz wy-
nikające z niedoboru magnezu. Chloroza żelaza obejmuje powierzchnię pomiędzy nerwami liścia, a nerwy 
pozostają ciemnozielone. Z czasem na nekrotycznej tkance pojawiają się nekrotyczne rdzawe plamy. 

Jesienią na wielu plantacjach można było zaobserwować oznaki niedoborów wielu pierwiastków, głównie w postaci 
przebarwień liści. Jednak z racji przedłużającego się okresu wegetacji objawy te wystąpiły stosunkowo późno. Niekorzystne 
już wówczas warunki w wielu przypadkach nie pozwoliły na działania. Warto jednak przeanalizować te objawy, aby wczesną 
wiosną tuż po ruszeniu wegetacji jak najszybciej przystąpić do regeneracji roślin.

Marta Rymarczyk

Źródło:
Mrówczyński M. (red.),. Rzepak. Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych. Magazyn rolniczy Agro Profil.
Hołubowicz – Kliza G., 2018. Nieinfekcyjne Czynniki chorobotwórcze. IUNG – PIB, Puławy 2018. 
Hołubowicz – Kliza G. (red.), 2001/2002. Dokarmianie dolistne i program chemicznego zwalczania agrofagów w rzepaku ozimy.
Portale branżowe 
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Obecność nielegalnych środków 
ochrony roślin w handlu jest poważ-
nym problemem ostatnich lat. Pomimo 
restrykcyjnych regulacji prawnych do-
tyczących rejestracji i obrotu środka-
mi, rynek nielegalnych preparatów do 
ochrony roślin ma się dobrze. Zjawisko 
to ma miejsce właściwie w całej Euro-
pie, różna jest tylko skala jego wystę-
powania w zależności od kraju. Z sza-
cunków Komisji Europejskiej wynika, 
że w całej Unii Europejskiej nielegalne 
i podrobione środki ochrony roślin sta-
nowią 10% rynku. Oznacza to, że co 
10 butelka preparatu do ochrony roślin 
jest podróbką. W krajach ościennych 
UE, w tym w Polsce sytuacja wygląda 
jeszcze gorzej. Tutaj rynek niezare-
jestrowanych środków ochrony roślin 
sięga powyżej 15% jego wartości. 

Podrobione środki ochrony roślin 
przedostają się na rynek polski po-
przez wschodnią granicę lądową, jak  
i porty morskie oraz w wyniku nadużyć 
związanych z handlem równoległym. 
Następnie są oferowane na targach, 
straganach, w Internecie, często  
w handlu obwoźnym, sprzedawane 
bezpośrednio z bagażnika. Jak niejed-
nokrotnie donoszą media w proceder 
ten zaangażowane są zorganizowane 
grupy przestępcze. Powstają „facho-
we” fabryki, które bezprawnie podra-
biają markowe środki ochrony roślin  
i inne oryginalne produkty np. regula-
tory roślin. Fałszerstwo dotyka najbar-
dziej produkty popularne w rolnictwie, 
cieszące się dobrą renomą, wysokim 
notowaniem w sprzedaży, z wyższej 
półki cenowej. Sprzedawcy tych pre-
paratów kuszą rolników niskimi cenami 
i „specjalnymi ofertami”.

Trzeba mieć świadomość, że ta-
kie „pseudo pestycydy” są zarówno 
nielegalne jak i niebezpieczne. Ich 
stosowanie, jest łamaniem prawa 
oraz stanowi poważne zagrożenie dla 

ludzi, środowiska naturalnego i wła-
snych upraw. Podrobione produkty to 
mieszaniny chemiczne zawierające 
nieznanego pochodzenia substancje  
o nieprzebadanym działaniu i trudnych 
do przewidzenia skutkach. Przynoszą 
straty finansowe, spowodowane nie-
skutecznym zabiegiem lub zniszcze-
niem upraw. Istnieje wysokie ryzyko 
skażenia gleby i wody, zatrucia zwie-
rząt i ludzi. 

Dochodzą również wysokie kary 
grzywny. W świetle prawa karalna 
jest nie tylko sprzedaż nielegalnych 
środków ochrony roślin, ale także ich 
posiadanie oraz ich stosowanie. Za 
handel nielegalnymi środkami ochrony 
roślin grozi do 3 lat pozbawienia wol-
ności, a posiadanie ich jest zagrożone 
karą grzywny do 5 tys. zł. Natomiast 
za poważne zanieczyszczenie środo-
wiska oraz spowodowanie zagrożenia 
dla życia lub zdrowia ludzi oprócz kary 
finansowej do 5 tys. zł, może grozić od  
5 do 8 lat pozbawienia wolności. Do-
datkowo Wojewódzki Inspektor Ochro-
ny Roślin i Nasiennictwa może naka-
zać zatrzymanie i utylizację takiego 
środka na koszt posiadacza. Z kolei, 
jeśli w płodach rolnych znajdą się 
przekroczone pozostałości po pesty-
cydach to WIORiN każe je zniszczyć 
i nie będzie możliwości ich sprzedaży.

Ponadto z tytułu zastosowania 
środków ochrony roślin pochodzących 
z nielegalnych źródeł rolnik może stra-
cić certyfikaty jakości oraz dopłaty 
unijne za nie stosowanie się do Kodek-
su Dobrej Praktyki Rolniczej. 
Jak widać konsekwencji stoso-
wania niedozwolonych środków 
ochrony jest wiele. Aby ustrzec się 
przed możliwością nabycia podro-
bionych produktów należy pamię-
tać, że:

 ⇒ W Polsce ochronę upraw można 
prowadzić wyłącznie z wykorzy-

staniem środków ochrony roślin 
dopuszczonych do obrotu zezwo-
leniem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. (Ich wykaz znajduje się 
na stronie http://www.minrol.gov.pl/
pol/Informacje-branzowe/Wyszu-
kiwarka-srodkow-ochrony-roslin). 
Zasada ta obowiązuje w każdym 
państwie członkowskim UE, a za-
tem nielegalne jest również sto-
sowanie preparatów zakupionych  
w innych państwach.

 ⇒ Środki ochrony roślin należy na-
bywać wyłącznie w miejscach 
sprzedaży uprawnionych do pro-
wadzenia takiej działalności i nad-
zorowanych przez Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin i Na-
siennictwa. Może to być zarówno 
sprzedaż stacjonarna, jak i interne-
towa. 

 ⇒ Oferowany preparat powinien: 
posiadać oryginalne, szczelnie 
zamknięte opakowanie. Etykieta 
środka powinna być sporządzona 
w języku polskim. Etykieta powin-
na być trwale przymocowana do 
opakowania. 

 ⇒ Na opakowaniu musi być także 
nazwa importera i posiadacza ze-
zwolenia na wprowadzenie środka 
do obrotu, ponadto data produkcji  
i numer partii.

 ⇒ Kupując za pośrednictwem Inter-
netu należy zwrócić uwagę oraz 
poprosić o podanie pełnych da-
nych sprzedającego tj.: nazwy fir-
my/przedsiębiorcy, numeru identy-
fikacji podatkowej (NIP), siedziby  
i adresu przedsiębiorcy.

 ⇒ Zawsze należy prosić o dowód po-
twierdzający zakup (faktura, para-
gon) oraz pamiętać o jego zacho-
waniu. W ten sposób możliwa jest 
reklamacja wadliwego produktu, 
a zakup objęty jest prawem han-
dlowym, na które powołać może 

Rolniku nie kupuj podróbek!!! 
Stosuj tylko legalne środki ochrony roślin!
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się kupujący w przypadku kwestii 
spornych.

 ⇒ Wszelki wątpliwości lub przypadki 
dotyczące oferowania do sprzeda-
ży lub zastosowania niedopuszczo-
nych do obrotu środków ochrony 
roślin należy zgłaszać do najbliż-
szej jednostki Państwowej Inspek-
cji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
lub na adres poczty elektronicznej 
nielegalnesrodki@piorin.gov.pl. 
oraz skontaktować się z producen-
tem oryginalnych produktów.

Jak informuje Państwowa Inspek-
cja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
(PIORiN), podrobione oraz nielegalnie 
wprowadzane do obrotu środki ochro-
ny roślin to problem ogólnoświatowy,  
a jego skala jest coraz bardziej niepo-
kojąca. Obrót i stosowanie nieoryginal-
nych środków ochrony roślin stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdro-
wia ludzi, zwierząt i środowiska. Jest 
to problem bardzo złożony, dlatego 

skuteczne zwalczanie tego procederu 
wymaga zaangażowania wielu insty-
tucji.

W dniu 20 marca 2018 r. Główny 
Inspektor Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa i Szef Krajowej Administracji 
Skarbowej i podpisali porozumienie 
w sprawie współdziałania w zakre-
sie nadzoru nad przemieszczaniem 
i wprowadzaniem do obrotu środków 
ochrony roślin. Celem porozumie-
nia jest skuteczna kontrola przywozu 
środków ochrony roślin do Polski.

Główny Inspektor podkreśla, że 
współdziałanie organów polega po-
nadto na uczestniczeniu przedsta-
wicieli organów Państwowej Inspek-
cji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
i Krajowej Administracji Skarbowej  
w grupie roboczej ds. zwalczania nie-
legalnego przemieszczania pestycy-
dów Network of National Competent 
Authorities fighting the illegal interna-
tional trade of pesticide (ONIP) działa-
jącej przy OECD.

Służby celne od lat walczą z pro-
cederem sprzedaży nielegalnych 
środków ochrony roślin. Zaledwie 
w ubiegłym roku jednostki Krajowej 
Administracji Skarbowej zatrzymały 
około 2985 kg takich preparatów.

Należy zwrócić uwagę, że batalia 
przeciwko nielegalnemu handlowi to 
nie tylko instrumenty administracyj-
ne i działania organów kontrolnych, 
zwłaszcza przy tak rozległej skali zja-
wiska.

Dla ukrócenia tego niepokojąco 
szybko rozwijającego się procederu 
bardzo ważna jest wysoka świado-
mość producentów rolnych (rolników, 
sadowników, ogrodników) i stosowa-
nie przez nich podstawowych zasad 
postępowania przy zakupie środków 
ochrony roślin. 

Marta Rymarczyk
Żródło:
Internet, PIORiN, KRIR/Bezpiecznauprawa.
org, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin 
(http://psor.pl/), https://www.mf.gov.pl/

W dniach 30 września do 6 paździer-
nika ub. r. odbył się wyjazd studyjny do 
Francji. Wyjazd został realizowany 
przez Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Karniowicach 
w ramach projektu „Innowacje w cho-
wie i hodowli bydła” finansowanego ze 
środków pomocy technicznej PROW 
na lata 2018–2019; „Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich” - Sieci Innowacji 
w Rolnictwie. Głównym celem wyjazdu 
była wizyta małopolskich hodowców  
i producentów bydła mięsnego i mlecz-
nego na 27 Międzynarodowej Wysta-
wie Bydła the SOMMET DE L’ÉLEVA-
GE w Clermont-Ferrand oraz wizytacja 
francuskich gospodarstw zajmujących 
się produkcją zwierzęcą. 

Grupa liczyła 28 uczestników,  
w tym przedstawicieli: MODR w Kar-
niowicach, Instytutu Zootechniki w Ba-
licach, Polskiego Związku Hodowców 

i Producentów Bydła Mięsnego oraz 
przede wszystkim hodowców bydła  
z województwa małopolskiego. 
Uczestnicy wyjazdu mogli podpatrzeć 

Innowacje 
w chowie i hodowli bydła
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m.in.: dobre praktyki w danej branży 
rolniczej, przykłady pozytywnej współ-
pracy rolników, innowacyjnych przed-
sięwzięć i rozwiązań, a także wymienić 
wiedzę i nawiązać kontakty pomiędzy 
innymi z rolnikami i przedstawicielami 
instytucji naukowych i branżowych. 

Uczestnictwo w targach hodow-
lanych Sommet de l’Elevage było 
najważniejszym wydarzeniem dla 
małopolskich hodowców. Europejska 
renoma targów hodowlanych, odby-
wających się w samym sercu Francji 
cieszy się wielką popularnością. Są 
to największe targi hodowlane w Eu-
ropie. Wejście na wystawę było możli-
we, dzięki badge, którą należało kupić 
przed wejściem. Sama powierzchnia 
wystawiennicza liczyła 180 000 m², 
95 000 samych zwiedzających, w tym 
4 500 gości zagranicznych z 85 krajów 
oraz 1 500 wystawców w tym 300 mię-
dzynarodowych z 32 krajów. Oferta 
wystawy obejmowała wszystkie dzia-
ły hodowli zwierząt tj. żywienie zwie-
rząt, genetykę, warunki zootechniczne  
i zdrowie zwierząt, urządzenia udojo-
we, usługi i sprzęt dla hodowli, budow-
nictwo inwentarskie, energię odnawial-
ną, mechanizację rolnictwa, itp. 

Centralnym obiektem była sala 
Zénith, gdzie znajdowała się główna 
aula widowiskowa z prezentacją naj-
lepszych francuskich ras bydła, owiec i 
koni. W dniu 3 października ub. r. odbył 
się Międzynarodowy Wieczór Hodowcy, 

podczas którego mogliśmy podziwiać 
zwycięzców zwierząt hodowlanych w 
danej rasie. Nie sposób było oderwać 
oczu od tych wspaniałych okazów. W 
tym samym budynku znajdował się 
Międzynarodowy Klub Biznesu, gdzie 
można było nawiązać kontakty transak-
cyjne oraz wymienić poglądy. 

Specjalnym atutem targów jest pro-
mocja ras bydła, sprawdzającego się 
w regionach górskich oraz w trudnych 
warunkach klimatycznych. Nie bez po-
wodu zorganizowano ten wyjazd dla 
hodowców z Małopolski, gdzie takich 
terenów nie brakuje. Targi Sommet de 
l’Elevage stanowią czołowe wydarze-
nie dla europejskiego sektora bydła 
mięsnego. 

Program targów obejmował wizyty 
w gospodarstwach do wyboru: bydło 
mleczne, mięsne, owce oraz specjalna 
rasa bydła Salers. Przy okazji wystawy 
odbywały się liczne krajowe konkursy 
m.in.: rasy SALERS (400 zwierząt), 
rasy Montbéliarde (100 zwierząt), ras 
Charolaise, Blonde d’Aquitaine, Limo-
usine, Aubrac, Holstein, Brune, Sim-
mental, Ile-de-France, Texel, BMC, 
Percheron. Można było posłuchać po-
nad 40 specjalistycznych konferencji 
na aktualne tematy w branży rolniczej. 
Z uwagi na barierę językową, towarzy-
szył nam tłumacz języka francuskiego, 
ale były także dostępne zestawy słu-
chawkowe z tłumaczeniem na żywo na 
język angielski dla chętnych.

Honorowym gościem Wystawy 
SOMMET 2018 roku była Turcja.

Zarys wizyt gospodarstw bydła  
mięsnego we Francji

W ramach wizyty odwiedzono 
3 gospodarstwa z produkcją bydła, 
wszystkie o profilu mięsnym. Pierwsza 
wizyta odbyła się w miejscowości Ar-
chingat, niedaleko Vichy z produkcją 
bydła rasy Salers pana Laurenta De-
vaux o nazwie GAEC. Gospodarstwo 
ma powierzchnię 570 ha, w tym 115 ha 
użytków zielonych, 385 ha pastwisk, 
70 ha zbóż, głównie pszenica i pszen-
żyto oraz 6 ha lasu. Z tego 400 ha to 
grunty dzierżawione. Posiadłość znaj-
duje się 350 m n.p.m. W 2004 roku ro-
dzice rozpoczęli działalność i zaczyna-
li z 200 sztukami krów rasy charolaise 
i 350 hektarami. Z czasem dokupowali 
ziemię. W 2010 roku firma zewnętrz-
na wykupiła udziały w gospodarstwie 
i zrezygnowano wówczas z chowu by-
dła rasy charolaise, zastępując ją rasą 
Salers. Było to spowodowane ciężki-
mi wycieleniami krów rasy charolaise  
i częstymi cięciami cesarskimi. Jest to 
rasa popularna w centralnej Francji, 
ale w mniejszych gospodarstwach ro-
dzinnych, natomiast Salers nastawiony 
jest na dużo większą skalę produkcji. 
Gospodarstwo zatrudnia 4 osoby. 

Obecnie gospodarstwo liczy 900 
sztuk bydła. Z tego 330 sztuk krów 
rasy Salers, które stanowią mieszań-
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ce 60% krwi rasy salers oraz 40% do-
pływu krwi, buhajami rasy charolaise. 
W wieku 24 miesięcy jałówki osiągają 
wagę 346 kg. Gospodarstwo prowadzi 
księgi hodowlane. Na jednostkę po-
wierzchni przypada 1,39 SD. Wycie-
lenia odbywają się dwa razy w roku, 
wiosną i jesienią. Odsadzenie cieląt 
odbywa się w wieku 7-9 miesięcy.  
W wieku ok. 17 miesięcy byczki osią-
gają wagę 425 kg. Jałówki wycielają 
się w wieku 30 miesięcy. W 80% odby-
wa się krycie naturalne, a 20% poprzez 
inseminację. Średnie przyrosty dzien-
ne to 1,5 kg, a w przypadku mieszań-
ców to jest 1,1 kg. Żywienie to głównie 
mieszanki paszowe oraz łąki i siano  
z dodatkami mineralno-witaminowymi. 
Byczki i jałówki otrzymują inne dawki. 
Na pastwisku mają stały dostęp do 
wody. Zwierzęta są utrzymywane cało-
rocznie na pastwiskach, ale niewielką 
liczbę sztuk utrzymują w budynkach. 
Normy hodowlane są zachowane, 
okres międzywycieleniowy wynosi 370 
dni, wskaźnik śmiertelności na pozio-
mie 3,2%, odziedziczalność 102%,  
a wskaźnik produkcyjności dla wszyst-
kich krów wynosi 94%. 

W gospodarstwie pana Devaux 
jest zachowany ciąg technologicz-
ny. Na tucz przeznaczane są jałówki 
(wiek 12-17 miesięcy), a część krów 
rasy Salers oraz byczków idzie do 
sprzedaży z przeznaczeniem na re-
produkcję. Tucz odbywa się przy daw-
ce 8 kg dziennie, tj. mieszanka paszy 
treściwej z dodatkami. Gospodarstwo 
prowadzi ubój na miejscu. Ubój odby-
wa się w wieku 17 miesięcy. Roczna 
produkcja mięsa wynosi 228 880 kg, 
z tego na jednego pracownika przy-
pada 58 389 kg. Średnia krajowa pro-
dukcja mięsa wynosi 32 865 kg we 
Francji. Cena za 1 kg mięsa kształtuje 
się w granicach 3,7–4,2 euro liczona 
poubojowo. 

Na koniec wizyty wszyscy mieli 
okazję skosztować, jakże smakowi-
tych serów francuskich z mleka krów 
rasy Salers, bardzo promowanych we 
Francji ze względu na smakowitość  
i wysoką jakość. Zresztą francuskich 

serów nie trzeba zachwalać, one po 
prostu są doskonałe. 

Drugie gospodarstwo w miejsco-
wości St. Pourcain sur Siuole również 
z chowem bydła rasy Salers, zostało 
założone w 1996 roku, powierzchnia 
wówczas liczyła 40 ha. Właścicielem 
gospodarstwa jest pan Stephane Ro-
usset. Obecnie powierzchnia gospo-
darstwa wynosi 640 ha, z tego 350 
ha to dzierżawa. Posiadłość liczy 450 
sztuk krów rasy Salers. Podobnie jak 
w przypadku poprzedniego gospodar-
stwa również odbywa się tu krzyżowa-
nie buhajami rasy charolaise. Krowy 
przebywają cały rok na pastwisku, 
gdzie odbywają się także wycielenia. 
Mogliśmy zobaczyć na własne oczy 
dopiero, co świeżo wycielonego cie-
laka, który właśnie stawiał pierwsze 
kroki przy matce. Organizatorzy wy-
stawy przygotowali możliwość objazu 
między zwierzętami na traktorach, 
gdzie grupy zagraniczne m.in. z Chin, 
Meksyku, Portugali oraz nasza polska 
grupa na kostkach ze słomy podziwia-
ła te niezwykle ciekawą rasę. Trzeba 
przyznać, że przebywając wśród tych 
zwierząt dało się odczuć ich spokoj-
ne nastawienie. Było to niesamowite 
przeżycie, zwłaszcza ku zaskoczeniu 
uczestników wizytacji, krowy wcale 
nie były agresywne. Gospodarstwo 
cechuje się wysoką jakością mięsa 
oraz odnotowuje się lepszy wskaźnik 
odchowu na pastwisku, niż w oborze. 

Zwierzęta otrzymują pełnoporcjo-
wą paszę, głównie zboża, a zimą ki-
szonkę z kukurydzy. Pracownicy sami 
przygotowują paszę, ponieważ w go-
spodarstwie znajduje się mieszalnia 
do produkcji pasz. Na fermie nie pro-
wadzi się tuczu tylko sprzedają młode 
bydło. 

Ostatnie gospodarstwo, które od-
wiedziliśmy było w miejscowości La-
schamp o nazwie Elevage Blonde d’A-
quitaine Gaec de Laschamp. Zajmują 
się hodowlą bydła oraz produkcją prą-
du z urządzeń fotowoltaicznych. Fir-
ma Elevage Blonde d’Aquitaine Gaec 
de Laschamp istnieje na rynku od 10 
lat. Jest to spółdzielnia o powierzchni 

liczącej 240 ha. Współpracują z ar-
chitektami oraz instytucjami rolniczy-
mi. Chcą się rozwijać i dbać o czyste 
środowisko, dlatego obecnie pracują 
nad zagospodarowaniem metanu. We 
Francji spółdzielnie rolnicze są trak-
towane, jako gospodarstwa rodzinne, 
dlatego hodowla wydaję się łatwiejsza, 
niż w Polsce. Średnia powierzchnia 
gospodarstwa rodzinnego, zajmujące-
go się chowem i hodowlą bydła mię-
snego wynosi ok. 60 ha we Francji.

Produkcję bydła zaczynali od rasy 
charolaise, chowają dalej niewielką 
liczbę. Obecnie stado liczy 450 sztuk 
rasy Blodne d’Aquitaine. Jest to rasa 
powstała w wyniku połączenia trzech 
ras mięsnych w 1962 roku z terenu po-
łudniowo-zachodniej Francji tj.: Garon-
naise, Quercy i Blonde des Pyrenees. 
We Francji jest to trzecia, co do liczeb-
ności rasa mięsna. Pogłowie liczy 19,8 
mln szt. bydła, 4,2 mln krów mięsnych, 
3,7 mln krów mlecznych, 590 000 krów 
rasy Blonde d’Aquitaine, 37 000 zapi-
sanych w Księgach Hodowlanych oraz 
1200 hodowli wchodzących do progra-
mu selekcji. Rasa Blodne d’Aquitaine 
bardzo dobrze adaptuje się do różnych 
warunków klimatycznych, nawet w wa-
runkach górzystych Pirenejów, w Por-
tugalii do +40°C oraz w Kanadzie przy 
-20°C, co czyni tę rasę wszechstronnie 
użytkową. Średnia wydajność rzeźna 
u cieląt w wieku 3-4 miesięcy wynosi 
70-75%, a młodych zwierząt w wieku 
14-17 miesięcy do 68%. 

W 2018 roku uzyskano 140 wycie-
leń. Do końca roku spodziewają się 
kolejnych ok. 100 wycieleń. Wyciele-
nia występują dwa razy w roku – prze-
łom marca i maja oraz października  
i grudnia. Zacielenia następują po-
przez inseminację. Zaobserwowano, 
że im większe stado, tym większy 
wskaźnik zacieleń. Okres międzywy-
cieleniowy wynosi średnio 365 dni. 
Wiek pierwszego zacielenia krowy to 
18 miesięcy, więc nieco wcześnie, ale 
takie jałówki są dokarmiane specjal-
nie. Ich waga w tym wieku wynosi 650 
kg. Prowadzony jest stały monitoring 
wycieleń, dzięki czemu na bieżąco są 
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Stałe polepszanie technologii pro-
dukcji zwierzęcej wpływa na jej efek-
tywność, ale równocześnie przyczynia 
się do ciągłego udoskonalania warun-
ków bytowania zwierząt zwanych sze-
roko pojętym dobrostanem. Pod poję-
ciem nowych rozwiązań w technologii 
produkcji bydła kryją się wszelkie tech-
nologie związane z funkcjonowaniem 
budynków gospodarczych i ich otocze-
nia. Głównym celem doskonalenia pro-
dukcji mleka jest poprawa wydajności 
zwierząt oraz zapewnienie im komfor-
towych warunków bytowania. Obora 
spełniająca wszelkie wymagania do-
brostanu zwierząt, to nie tylko obora 
nowo zaprojektowana i wybudowana. 
Budynek powinien być przede wszyst-
kim dostosowany do indywidualnych 
potrzeb każdego stada i jego wielko-
ści, a także charakteru i specyfikacji 
terenu. We współczesnych oborach 
wprowadza się najczęściej utrzyma-
nie wolnostanowiskowe krów, chociaż 
obory uwięziowe nadal mają wielu 
zwolenników, a zwłaszcza na terenach 
górskich. System uwięziowy prefero-
wany w mniejszych stadach zapewnia 
lepszą obserwację każdej krowy, a po-
nadto zapobiega spadkom mleczności 
u krów z chorobami kończyn. 

Zapewnienie odpowiedniego  
mikroklimatu w oborze.

W większości obory na terenach 
górskich to obory uwięziowe, w któ-
rych w okresie zimowym utrzyma-
nie właściwej wilgotności powietrza 
oraz zapewnienie wystarczającej 
ilości światła jest niełatwe. Natomiast  
w okresie letnim zapewnienie odpo-
wiedniej temperatury wewnątrz bu-
dynku sprawia wiele trudności. Duże 
znaczenie w tej kwestii mają przecią-
gi, które niekorzystnie wpływają na 
mleczność i ogólną kondycję zwie-
rząt, poprzez wywoływanie chorób 
układu pokarmowego, w tym chorób 
metabolicznych. Z tych właśnie po-
wodów niebywale istotne jest posia-
danie sprawnie działającej wentylacji. 
Dobrym rozwiązaniem jest dodatko-
we, aktywne chłodzenie zwierząt za 
pomocą wentylatorów mieszających, 
które uwalniają krowy od „podgrzanej 
powłoki powietrznej”, albo poprzez ce-
lowe nawilżanie powietrza. Stosowa-
ne są wentylatory o średnicy od 0,6 do  
2 m, umieszczane pionowo nad kro-
wami kierują strumień powietrza 
wzdłuż obory. W oborach o dużej 
powierzchni inną możliwością wspo-
magania wentylacji są wentylatory 

horyzontalne wprowadzające świeże 
powietrze do obory. Są to wentyla-
tory o średnicy od 4 do 7 m zawie-
szane po środku obory, zapewniają 
wystarczający obieg powietrza. Za-
letą wentylatorów wolnoobrotowych 
są niskie koszty eksploatacji. Nie 
wymagają one, bowiem częstej kon-
serwacji i mają dłuższą żywotność 
niż wentylatory osiowe. Planując 

aktualizowane informacje o tym, co się 
dzieje w stadzie. Wskaźnik łatwych 
wycieleń wynosi 94%. Bywają ciężkie 
porody, czasem nawet przy pomocy 
cesarskiego cięcia, ale to są znikome 
liczby, zazwyczaj u pierwiastek. 

W gospodarstwie odbywa się 
głównie hodowla i tucz. We Fran-
cji na mięso przeznaczane są stare 
krowy. Byczki są eksportowane do 
Hiszpanii. Wiek sprzedaży młodego 
bydła to ok. 16-20 miesięcy. Odsadki 
ras blonde sprzedawane są na sztu-
ki, natomiast charolaise na kg. Ceny 
kształtują się w granicach 1-1,5 tys. 

euro w zależności od wieku i wagi za 
sztukę, nawet dochodzą do 2,5 tys. 
euro. Jałówki tuczone są do osiągnię-
cia wieku 3 lat, a potem sprzedawa-
ne do zakładów ubojowych. Niemniej 
jednak na słynne francuskie steki 
wołowe są przeznaczane starsze, 
kilkuletnie krowy. Skład mieszanki 
paszowej to głównie: mąka zbożowa, 
kukurydza, lucerna, rzepak, wysłodki 
buraczane, dodatki mineralno-wita-
minowe. 

Wyjazdy studyjne są szansą po-
głębienia wiedzy nie tylko w zakresie 
chowu i hodowli, ale również innej 

kultury. Miłą niespodzianką jest tak-
że otwartość i skromność francuskich 
hodowców. Jednak z drugiej stro-
ny odczuwa się tę dumę narodu ze 
względu na tradycje hodowlane, które 
są imponujące. Francja obok kolebki 
hodowli bydła to także swojski klimat, 
górzyste tereny, malownicze winnice 
oraz smak i tradycja. Zdobyte infor-
macje pozwolą małopolskim hodow-
com spojrzeć na swoje gospodarstwa 
szerszym okiem, a wspomnienia po-
zostaną na długo. 

Ewelina Stajnder

Nowe rozwiązania w technologii produkcji
bydła mlecznego w warunkach górskich

Część 1.
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wybudowanie nowego budynku in-
wentarskiego warto zastanowić nad 
zastąpieniem niektórych ścian obory 
kurtynami. Sprawdziły się one w wie-
lu regionach kraju, nawet tam, gdzie 
zimy bywają surowe, jak na Podlasiu. 
Przy wiatrach i spadkach temperatur 
kurtyny są rozwijane od dołu do góry 
na dowolną wysokość. Otwieranie  
i zamykanie kurtyn może być ste-
rowane ręcznie, półautomatycznie,  
z wykorzystaniem napędów elek-
trycznych albo w pełni automatycznie 
za pomocą termostatów, które mogą 
kontrolować do czterech stref w obo-
rze. Ciekawym rozwiązaniem w obni-
żaniu wysokiej temperatury w oborze 
jest rozpylanie w powietrzu bardzo 
drobnych kropel wody, które ulegają 
parowaniu. Taką drobną mgłę można 
uzyskać dzięki specjalnym dyszom 
pod ciśnieniem wynoszącym ok. 15 
barów. Systemy nawilżania dają po-
myślne efekty przy temperaturach 
powyżej 24 st.C i względnej wilgot-
ności powietrza poniżej 70 proc.,  
w związku z czym nieodzowna jest 
automatyczna ich regulacja.

Pamiętajmy, że krowy przeżywa-
ją stres termiczny, gdy tylko tempe-
ratura w oborze wzrośnie ponad 20 
st.C. Stają się powolne, jedzą mniej 
i zieją, by oddać ciepło. Warto za-
stanowić się nad nowymi rozwiąza-
niami, które umożliwiają regulację 
temperatury powietrza, oraz wybrać 
te, które będą najlepsze w naszych 
warunkach. 

Odpowiednia strefa  
legowiskowa obory

W zależności od tego czy mamy 
oborę wolnostanowiskową czy uwię-
ziową, jesteśmy zmuszeni wybrać 
podłoże, na którym będą wypoczy-
wały zwierzęta. W związku z tym, 
że leżenie krów jest ściśle związanie  
z przepływem krwi, a co za tym 
idzie ich wydajnością mleczną, waż-
ne jest, aby miejsce do leżenia było 
odpowiedniej jakości. Nie mogą to 
być legowiska za krótkie, twarde, do 
których krowy nie chcą wchodzić, ze 

źle zaprojektowanymi wygrodzenia-
mi. Spośród materiałów na podłoża 
stanowisk wyszczególnia się najbar-
dziej rozpowszechnioną słomę, tro-
ciny, maty legowiskowe i materace,  
w tym materace wodne. Coraz więk-
szą popularność wśród hodowców 
nawet na terenach górskich zdoby-
wają stanowiska z matami legowisko-
wymi. Są one zazwyczaj wykonane 
z materiałów gumowych lub też gu-
mo-podobnych. W tym wypadku, na 
szczególną uwagę zasługuje aspekt 
ekonomiczny, będący również wy-
padkową wymienionych czynników. 
Im droższa mata, tym lepsza, gwa-
rantująca komfort dla krów oraz ła-
twość i wygodę pracy dla obsługi. 
Warto zaznaczyć, ze najlepszej ja-
kości maty gumowe są niewiele tań-
sze od łóżek wodnych. Jest to sto-
sunkowo innowacyjne rozwiązanie, 
jeszcze mało popularne w naszym 
kraju. Legowiska wypełnione wodą 
dostosowują się do organizmu krowy, 
tworząc stałe ciśnienie „ku górze”, 
dzięki któremu nie występują punkty 
nacisku, a tym samym nie ma proble-
mu z krążeniem krwi w kończynach 
i obrzękami. Nowym rozwiązaniem, 
jeszcze niestosowanym zbyt często 
w małopolskich oborach, jest piasek. 
Piasek zapobiega niekorzystnemu 
zjawisku przenoszenia się bakterii  
i innych drobnoustrojów między zwie-
rzętami, w szczególności dotyczy to 
bakterii, które powodują zapalenie 
wymion. Piasek, jako materiał jest 
porównywalny do słomy, ponieważ 
ma zdolność formowania się do ciała 
leżącego zwierzęcia oraz nagrzewa 
się i utrzymuje przez dłuższy czas 
ciepło. Stosowanie piasku w obo-
rach zwiększa przyczepność racic do 
podłoża, co jest szczególnie ważne 
przy zajmowaniu pozycji leżącej jak 
i wstawaniu. Większa przyczepność 
ogranicza ryzyko poślizgów i urazów  
z tym związanych. Aby piasek spełniał 
wymienione korzyści musi być bez 
cząstek o większych i ostrych krawę-
dziach. Należy pamiętać, że piasek 
jest podłożem, którego zastosowanie 

wymaga specyficznego technolo-
gicznego podejścia, zarówno do jego 
rozprowadzenia, jak również do wy-
miany dalszego zagospodarowania. 
Do aplikacji piasku, wykorzystuje się 
odpowiednio przystosowane rozsie-
wacze. Sposób usuwania odchodów 
z piaskiem polega na ręcznym lub 
automatycznym usunięciu zużytego 
piasku ze stanowisk na korytarz gno-
jowy. Następnie w kanale gnojowym 
piasek przesuwany jest zgarniaczem 
(rodzaje i budowa systemu zgarnia-
jącego jest uzależniona od wielkości  
i typu obory) do zbiornika magazynu-
jącego. W zależności od typu zbior-
nika, który separuje frakcje, piasek 
może być ponownie wykorzystany, 
uwzględniając etap dodatkowego 
oczyszczenia. Z całą pewnością, 
jeśli mamy w planach budowę no-
wej obory, warto rozważyć piasek, 
jako podłoże i od samego początku 
ukierunkować wszystkie technologie 
związane z jego rozprowadzaniem  
i sprzątaniem. 

Hodowcy krów mlecznych, któ-
rzy budują lub modernizują obory,  
a przy tej okazji dobierają odpowied-
nie legowiska, powinni znaleźć złoty 
środek pomiędzy komfortem zwie-
rząt, dogodną obsługą i utrzymaniem 
czystości, a ceną produktów dostęp-
nych na rynku.

W części drugiej artykułu będą opi-
sane nowe rozwiązania w technologii 
żywienia bydła, pozyskiwania mleka 
oraz zarządzanie stadem bydła. 

Małgorzata Gurgul
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MLECZNEGO.pdf
ht tp: / /www.por talhodowcy.pl /hodow-
ca-bydla-archiwum/152-hodowca-by-
dla-7-8-2013/1556-nowe-rozwiazania-w-te
chnologii-produkcji-bydla-mlecznego
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Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa wodnego, w tym z „Pro-
gramem działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych” oraz zapobieganie dal-
szemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 12 
lipca 2018 r. poz. 1339) nawozy na-
turalne powinno się przechowywać  
w bezpieczny dla środowiska sposób, 
zapobiegający przedostawaniu się od-
cieków do wód i gruntu. Wymaga to za-
pewnienia powierzchni nieprzepusz-
czalnych miejsc do przechowywania 
nawozów naturalnych stałych. 

Powierzchnia miejsc do prze-
chowywania tych nawozów powinna 
umożliwiać ich przechowywanie przez 
okres 5 miesięcy.

Przy budowie lub remoncie płyt 
obornikowych należy zachować, co 
najmniej następujące odległości: 
1. 25 m od pomieszczeń przeznaczo-

nych na pobyt ludzi na działkach 
sąsiednich, jednak nie mniej niż 30 
m od otwo rów okiennych i drzwio-
wych w tych pomieszczeniach, 

2. 50 m od budynków służących prze-
twórstwu artykułów rolno-spożyw-
czych i magazynów środków spo-
żywczych, 

3. 10 m od budynków magazynowych 
pasz i ziarna, 

4. 4 m od granicy działki sąsiedniej, 
5. 5 m od silosów na zboże i pasze, 
6. 10 m od silosów na kiszonki. 

Dopuszcza się sytuowanie płyt do 
składowania obornika w odległościach 
mniejszych niż wyżej określone w lub 
na granicy działek, w przypadku, gdy 
będą przylegać do tego samego ro-
dzaju budowli rolniczych na działce 
sąsiedniej. 

Zgodnie z polskimi przepisami 
regulującymi magazynowanie na-
wozów naturalnych i kiszonki dna 
płyt powinny charakteryzować się 
wysoką odpornością na wilgoć np. 
150 milimetrowa warstwa betonu 
B-25 wraz ze skutecznym środkiem 
hydroizolacyjnym. Należy wykonać 
również odpowiedni system odpły-
wowy. 

Oto kilka uwag praktycznych przy 
wykonaniu lub remoncie płyt oborniko-
wych:
Budowę płyty obornikowej rozpo-
czynamy od usunięcia z całego plano-
wanego obszaru płyty wraz z pasem  
o szerokości 0,5 m dookoła warstwy 
urodzajnej ziemi i glinę. Następnie 
można przystąpić do konstruowania 
instalacji odwadniającej. W tym celu 
wykonujemy rowy dla rur odpływowych 
oraz pod fundamenty. Odpływy wycie-
ków należy rozmieścić równomiernie 
i zastosować rury z PCW o średnicy 
110 mm. Spadek tych rur powinien 
wynosić 20 mm na 1 m długości. Stu-
dzienki odcieku można wykonać z rur 
PCW o średnicy 315 mm lub innych rur 
dopuszczonych do stosowania w tego 
rodzaju instalacjach. Dobrym rozwią-
zaniem jest też odprowadzenie odcie-
ków do zbiornika na gnojówkę. Funda-
menty należy wykonać o głębokości, 
co najmniej poziomu nieprzemarzania 
(na terenie woj. małopolskiego od 1,0 
do 1,20 m). Teren pod budowlę wyrów-
nujemy gruboziarnistym piaskiem lub 

TECHNIKA ROLNICZA

Szczegóły zbrojenia płyty obornikowej i ścian przedstawia rysunek:
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innym materiałem sypkim odsączają-
cym o grubości minimum 150,0 mm 
poniżej dna płyty. Podsypkę po wyło-
żeniu należy poddać wibracji w celu 
uniknięcia późniejszego osiadania. 
Dno płyty wraz z podjazdem formuje 
się z betonu klasy min. B-25 o grubo-
ści 150 mm. Dno oraz podjazd należy 
wzmocnić zgrzewaną siatka zbroje-
niową o wymiarach 150 x 150 x 6 mm, 
umieszczoną na poziomie 40-50 mm 
powyżej dna. Dno płyty wraz z podjaz-
dem należy konstruować ze spadkiem 
minimum 30 mm na 1 m w kierunku 
odpływów.

Duże powierzchnie betonowe mają 
skłonność do pękania z powodu kur-
czenia się betonu podczas wysycha-
nia. Pękaniu można zapobiec stosu-
jąc dylatację, dzieląc podłogę na pola  
o odpowiedniej wielkości. Powierzch-
nie tych pól nie powinny przekraczać 
około 35,0 m2, a długość najdłuższego 

Tytuł artykuł to parafraza refrenu 
piosenki, który bardzo się z tym tema-
tem kojarzy. Piszę ten artykuł na po-
czątku grudnia 2018 roku. Rozpoczął 
się sezon grzewczy i jak każdej zimy, 
smog płaszczem otoczył cały nasz 
kraj. Pogoda dech zapiera. U lekarzy 
wielkie kolejki dorosłych i dzieci, leczą-
cych choroby układu oddechowego.  
A ze Śląska przez ten smog przedzie-
rają się głosy wielkich tego świata, 
którzy przyjechali na kolejne Świa-
towe Forum Klimatyczne do Kato-
wic. Około 40 tysięcy uczestników,  
w tym: 29 prezydentów i monarchów, 
7 ministrów spraw zagranicznych  
i 82 ministrów środowiska. Wołanie  
o czyste powietrze i niebo błękitne wy-
brzmiewa tu coraz głośniej. Nadchodzi 
czas zapłaty za błędy, które uczyni-

liśmy naturze. 
A ta nie wyba-
cza niemądrych 
i szkodliwych 
działań człowie-
ka. Czeka nas 
największa kata-
strofa od tysięcy 
lat na globalną 
skalę - przestrze-
gają uczestnicy 
forum. Dalsze istnienie cywilizacji  
i świata naturalnego, jest w naszych 
rękach, ale czas na naprawę tonące-
go „Titanika’’ się powoli kończy. Były 
już światowe konferencje klimatyczne  
w wielu krajach świata jak Rio de Jane-
iro, Kioto, Paryż i inne. Teraz dochodzi 
do nas przestroga klimatyczna z bli-
ska, bo z Katowic.

Czy współczesny człowiek jest  
w stanie usłyszeć to wołanie: w smo-
gu, ryku samochodów i samolotów,  
w medialnym szumie reklam, roz-
rywki, zabawy, stukający w alfabe-
ty „ajfonów’’, ze słuchawkami na 
uszach, zapatrzony w ekrany table-
tów i laptopów? A przecież trucie 
środowiska prowadzące do zmian 

boku 6,0 m, dylatacje można wykonać 
wciskając w beton łączniki np. teowni-
ki. W takim przypadku beton powinien 
być wilgotny, lecz dostatecznie zwią-
zany, by szczeliny dylatacyjne pozo-
stały po usunięciu łączników. Płytę 
formuje się pomiędzy tzw. przewod-
nikami lub wcześniej uformowanymi 
brzegami i wyrównuje się do górnego 
brzegu. Beton należy poddać zagęsz-
czeniu i ściągnięciu za pomocą listwy 
wibracyjnej. Po wykonaniu wylewki 
szczeliny dylatacyjne zalewa się as-
faltem lub innym materiałem uszczel-
niającym. Następnie przystępujemy do 
zaszalowania i zabetonowania ścian 
(również betonem min. B-25) które  
w powinny mieć wysokość minimum 
1,0 m i grubość 20,0 cm. 

Po uformowaniu beton należy od-
powiednio chronić przed wysuszeniem 
pokrywając powierzchnię folią plasty-
kową lub polewając wodą. Przykrycie 

powinno nastąpić nie później niż w pół 
godziny po uformowaniu betonu. Folię 
należy utrzymywać w dobrym stanie, 
by skutecznie chroniła beton, przez co 
najmniej 8 dni.

Tomasz Stanek
źródło: Poradnik „Magazynowanie nawozów  
naturalnych”

SPRZEDAM
przyczepę 3,5 t wywrotkę, 

kultywator z wałkiem  
i kultywator bez wałka,  

części do ciągnika URSUS 
C355, i kombajnu BIZON, 
kosę boczną do BIZONA

TEL. 501 536 213,  
799 099 117

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Kampania antysmogowa

„Oprócz błękitnego nieba, nic nam więcej nie potrzeba’’
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klimatycznych zaczyna się od każ-
dego z nas, od naszego domu, so-
łectwa, miasta, gminy …

W ostatniej samorządowej kampa-
nii wyborczej można było zauważyć, 
że większość kandydatów zarówno 
na wsi i w miastach podjęło tematykę 
czystego powietrza i walki ze smogiem  
w swoich gminach. Można, więc tę 
kampanię nazwać „kampanią an-
tysmogową’’. Co będzie dalej czas 
pokaże? Jedno jest pewne, że coraz 
więcej samorządowców dostrzega po-
trzebę ochrony środowiska i rozwiąza-
nia jednego z najważniejszych proble-
mów, przed jakim stoją obecnie gminy 
wiejskie i miejskie, nie tylko w Mało-
polsce, ale i w Polsce. Walka o czyste 
powietrze musi być naszą wspólną 
sprawą, a za smog gminy będą płacić 
coraz wyższe kary.

Ochrona środowiska to zadanie 
własne gminy. A więc każda gmina 
odpowiada także za niską emisję na 
swoim terenie. Większość małopol-
skich gmin robi w tym zakresie nie-
wiele. Lepiej im nawet zapłacić za 
przekraczanie norm zanieczyszczenia 
powietrza niewielkie kary, niż podjąć 
walkę ze smogiem na poważnie. Kary, 
jakie Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska (WIOŚ) nałożył na kil-
ka gmin w Małopolsce w wysokości 
10-30 tysięcy, można powiedzieć, są 
dla nich na razie symbolicznymi, gdyż 
wysokość kar może sięgać, nawet 500 
tysięcy złotych. Poza tym nie są to 
przecież pieniądze wójtów, ale to cią-
gle pieniądze nasze, mieszkańców. 
Strata podwójna, tracimy zdrowie i do 
tego dopłacamy. Statystyki działań 
gmin w zakresie niskiej emisji wyglą-
dają najczęściej na ich wielkie zaanga-
żowanie, lecz efekty wciąż pozostają 
marne, skoro nadal normy skażenia 
powietrza przekraczane są kilkukrot-
nie, przez okres półroczny. 
Mówi o tym Raport Najwyższej Izby 
Kontroli. 

Jakość powietrza w Polsce na-
leży do najgorszych w całej Unii Eu-
ropejskiej. Spośród 50. najbardziej 
zanieczyszczonych miast w UE, aż 

36 leży w Polsce. Straty zdrowotne  
w naszym kraju z powodu smogu oce-
nia się rocznie na 30 mld złotych. 
Smog, jak wiemy, powoduje wiele róż-
nych dolegliwości zdrowotnych. Smog 
to nie tylko PM-2,5 i PM-10 czy ben-
zo(a)piren, ale dziesiątki innych sub-
stancji toksycznych. Działają one na 
nasz układ krwionośny i oddechowy, 
powodując częste infekcje dróg odde-
chowych, pieczenie oczu, bóle głowy, 
kaszel, astmę, nadciśnienie tętnicze, 
alergie i depresje. Wpływają także na 
proces starzenia, obniżają naszą kon-
centrację i pamięć. Z powodu smogu 
umiera rocznie w Polsce ponad 45 tys. 
mieszkańców, czyli miasto wielkości 
Kołobrzegu. Okresowo lub przewlekle 
choruje z tego powodu znacznie wię-
cej ludzi. Walka ze smogiem jest wciąż 
nieskuteczna. Maseczki przeciwsmo-
gowe, zaniechanie spacerów, wietrze-
nia pomieszczeń, bezpłatny transport 
miejski, to tylko półśrodki. W raporcie 
NIK czytamy, że jeśli nic się nie zmieni, 
to ze smogiem uporamy się w Polsce 
w okresie od 25-100 lat. Kto tego do-
czeka? 

Na tle kraju problem smogowy  
w Małopolsce wygląda jeszcze go-
rzej. Naukowcy z Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie, którzy prowa-
dzili badania w miastach i gminach 
naszego województwa potwierdza-
ją, że zanieczyszczenie pyłami jest 
ogromne. Rekordowe stężenie pyłów 
przy normie 50 mikrogramów na 1m3, 
które odnotowano, wynosiło nawet 
powyżej 2000 mikrogramów na 1 m3. 
Normy tu przekroczone były nawet 
40 razy, a ludzie przecież muszą 
żyć i tym powietrzem oddychać. 
Sezon grzewczy trwa, a Małopolska - 
jak pokazują wyniki monitoringu - dusi 
się, aż przez okres połowy roku. We-
dług raportu NIK nasze województwo 
ma szansę uporać się ze smogiem już 
za….. 77 lat. 

Nie możemy czekać przecież, aż 
do końca XXI wieku. Każda gmina 
powinna mieć program rozwiąza-
nia spraw związanych z niską emisją 
tak, aby smogowy problem udało im 

się rozwiązać w tej 5-letniej kadencji. 
Jeśli się nie uda to nasze dziesiątki,  
a może i setki tysięcy złotych zamiast 
na ochronę środowiska w gminie pój-
dą na kary do WIOŚ lub jeszcze gorzej 
miliardy euro kar do Brukseli.

Nie ma wyboru, gminy muszą 
podjąć działania systemowe doty-
czące smogu. Oto niektóre z tych, 
które samorządowcy powinny 
wziąć pod uwagę w każdej małopol-
skiej gminie:

 e edukacja mieszkańców gmin 
powinna promować ekologiczne 
zachowania mieszkańców - ko-
nieczna jest ciągła edukacja spo-
łeczeństwa, a bez zmiany postawy 
mieszkańców, żadna walka ze 
smogiem się nie uda. Tylko działa-
nie świadome zwykłych ludzi daje 
szansę na poprawę tej sytuacji. 
Należy edukować społeczność lo-
kalną, rodziców, młodzież i dzieci;

 e edukację należy zacząć od 
Rad Gmin - każda Rada Gmi-
ny powinna być przeszkolona  
w zakresie ochrony środowiska, 
gdyż to radni decydują o czy-
stym powietrzu naszych gmin,  
a tym samym o naszym zdrowiu. 
Radni to ludzie różnych zawo-
dów i nie wszyscy są zaznajo-
mieni z wyzwaniami, jakie niesie 
współczesna cywilizacja. Musi-
my wiedzieć, że w naszym co-
dziennym życiu przybywa wciąż 
zagrożeń dla naszego zdrowia 
i środowiska. Najwyższy czas, 
aby sprawy czystego powietrza, 
czystej wody, gleby i żywności, 
były ważniejsze niż kolejna na-
wierzchnia drogi, czy kolejny 
chodnik. Edukacja, to najniższe 
koszty z budżetu gminy w działa-
niu na rzecz ochrony środowiska,  
a które najszybciej przynoszą 
efekty. Edukacja nie może po-
legać na jednorazowym krót-
kim przeszkoleniu, na zebraniu 
wiejskim, raz na kilka lat, lub 
zamieszczeniu ulotki na tablicy 
ogłoszeń sołectwa. Musi to być 
ustawiczna edukacja, gdyż świa-
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domość społeczeństwa chcą-
cego żyć w czystym środowisku 
rośnie powoli;

 e informator (podręcznik) - ko-
nieczne jest wydanie małopol-
skiego czy też ogólnopolskiego 
informatora w formie podręczni-
ka, uwzględniającego wszystkie 
zagrożenia dotyczące naszego 
środowiska i naszego zdrowia, któ-
ry powinien bezpłatnie trafić do 
wszystkich mieszkańców;

 e gminny ekologiczny miesięcznik 
czy kwartalnik - który będzie na 
bieżąco monitorował stan środowi-
ska w danej gminie. Mieszkańcy dla 
swojego zdrowia mają prawo i chcą 
wiedzieć, jak wygląda monitoring 
smogowy w ich sołectwie;

 e punkt informacyjny w każdej 
gminie (Gminne Centrum Ener-
gii) - w punkcie informacyjnym 
mieszkańcy mogliby uzyskać in-
formacje na temat oszczędzania 
energii, instalacji odnawialnych 
źródeł energii ( OZE), systemów 
ogrzewania, izolacji budynków, ko-
tłów, a także o nowym programie 
wsparcia, z którego będzie można 
korzystać - ”Czyste powietrze’’;

 e wymiana kotłów powinna być 
rozwiązana w ciągu jednej ka-
dencji, czyli kilku lat - wymiana 
kotłów c.o. na piece nowej genera-
cji, to sprawa niecierpiąca zwłoki. 
Powinna być połączona z wcze-
śniejszym ocieplaniem budynków 
i poprawieniem ich izolacyjności. 
Najlepsze kotły, piątej generacji, 
nie spełnią naszych oczekiwań, 
jeżeli będzie w nich spalany mar-
nej jakości węgiel. Myślę, że rzą-
dowy program „Czyste powietrze’’, 
pozwoli na szybkie i powszechne 
działania w zakresie ograniczenia 
niskiej emisji;

 e przeznaczenie z budżetu gminy 
dopłat do zakupu opału wyższej 
jakości dla mieszkańców mniej 
zamożnych - mówi się o energe-
tycznej biedzie, która zmusza wielu 
mieszkańców gmin do ogrzewania 
tańszymi i gorszymi nośnikami 

energii, a często nawet śmieciami. 
Jednym z działań systemowych, 
to przeznaczenie jak najwcześniej  
w budżetach gminnych pienię-
dzy na pomoc energetyczną dla 
najuboższych. Spalanie śmieci, 
a szczególnie plastików dotyczy 
jeszcze widocznej liczby miesz-
kańców sołectw. Produkty ich 
spalania, to przecież w smogu 
największe trucizny, zwane diok-
synami. Warto, aby wszyscy 
przypomnieli sobie, czym są diok-
syny. Dlatego proponuję przeczy-
tać Raport Agencji Ochrony 
Środowiska USA zamieszczony 
w Internecie p.t. „Dioksyny szko-
dliwsze niż przypuszczano’’;

 e minimalizacja ilości odpadów 
- aby zmniejszać ilość odpadów 
należy propagować ekologicz-
ną minimalizację odpadów. War-
to wyznaczyć na terenie sołectw 
miejsca, gdzie można składować 
gałęzie i korzenie drzew. Firma 
usługowa może je, co jakiś czas 
rozdrabniać odpowiednim sprzę-
tem na koszt gminy, z przeznacze-
niem na kompost. To sprawi, że 
mieszkańcy nie będą tej biomasy 
spalać. Tam, gdzie to możliwe, 
należy promować kompostowa-
nie materii organicznej na wsi. 
Gmina powinna dotować zakup 
kompostowników dla mieszkań-
ców. Znaczna część materii or-
ganicznej, może i powinna na wsi 
pozostać dla dobra środowiska. 
Mieszkańcy, którzy ją kompostują 

powinni mieć z tego tytułu obniżo-
ne opłaty za wywóz śmieci;

 e promocja odnawialnych źródeł 
energii - na szeroką skalę wzorem 
takich krajów, jak Niemcy czy Au-
stria, należy promować odnawial-
ne źródła energii OZE. Gminy 
dla dobra mieszkańców i ochrony 
środowiska, powinny zwiększyć 
budżet na ten cel. Dotyczy to, 
szczególnie baterii słonecznych  
i kolektorów. Znaczna część 
mieszkańców gmin jest zaintere-
sowana tymi instalacjami, dlatego 
wszelkie dotacje unijne powinny 
być prze gminy także w tym zakre-
sie maksymalnie wykorzystywane.
W obliczu pogarszającego się 

stanu środowiska, zwiększania się 
natężenia chorób cywilizacyjnych, 
jednym z najważniejszych obecnie 
zadań gmin, jest walka ze smogiem. 
Czy ta kadencja pozwoli smog zlikwi-
dować, zobaczymy? Gminy wiedzą, 
że za smog będą płacić wysokie kary.  
W miarę rosnącej świadomości miesz-
kańców, samorządowcy będą bardziej 
niż do tej pory z tego rozliczani.

Niedawno w jednej z małopolskich 
gmin, choć sezon grzewczy dopiero się 
rozpoczął, pewien z mieszkańców nie 
wytrzymywał wdychania śmierdzącego 
smogu i nie przebierając w słowach, za-
mieścił na tablicy ogłoszeń ostrzeżenie. 
Ze względu na niecenzuralne słowa nie 
będę go tutaj przytaczał. Dobrze, żeby 
ten krzyk o czyste powietrze, dotarł 
wreszcie do tych, od których stan po-
wietrza, którym oddychamy zależy. 

 Jan Pajdzik
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Obszary wiejskie zajmują w Pol-
sce ponad 93% powierzchni. Do-
tychczas były głównie utożsamiane 
z rolnictwem i produkcją żywności,  
a także produkcją surowców dla prze-
mysłu spożywczego. Należy się spo-
dziewać, że popyt na żywność nadal 
będzie rósł i rola rolnictwa nie będzie 
się zmniejszać. Jednak równocze-
śnie, coraz częściej zauważa się, że 
obszary wiejskie pełnią szereg in-
nych ważnych funkcji gospodarczych 
(oprócz rolnictwa), społecznych, kul-
turowych, a głównie przyrodniczych 
(ekologicznych). Dzieje się tak dlatego, 
że systematycznie wzrasta znaczenie 
środowiska przyrodniczego i w miarę 
jak rośnie poziom antropopresji wy-
wieranych na to środowisko. Głównym 
ograniczeniem w dalszym rozwoju 
społeczeństw może być w najbliższej 
przyszłości stan zasobów przyrodni-
czych. Przyroda dostarcza i zapewnia 
tlen, wodę, utrzymuje odpowiedniej 
grubości powłokę ozonową, zabezpie-
czającą naszą planetę przed unice-
stwieniem życia. Przyroda pochłania 
dwutlenek węgla, absorbuje zanie-
czyszczenia utrzymuje odpowiedni 
poziom wilgotności powietrza, łago-
dzi gwałtowność zmian pogodowych 
oraz zmniejsza zagrożenia powodzio-
we. Przyroda wreszcie w niezwykłym 
bogactwie form, zarówno jej części 
nieożywionej, jak i żywej, dostarcza 
przeróżnych wrażeń estetycznych, 
działając przez wszystkie dostępne 
zmysły na wyobraźnię, inspirując czło-
wieka do poszukiwania dalszych form 
wyrazu swoich przeżyć. 

Dostarczane przez przyrodę do-
bra próbowano wielokrotnie wyceniać  
w mniej lub bardziej udany sposób. 
Próby wyceny podjęte przez zespół 
badaczy pod kierunkiem R. Constan-
zy (1997), który oszacował wartość 

dóbr jaką dostarcza przyroda i na-
zwał je usługami ekosystemowymi. 
Z szacunku tego wynika, że wartość 
usług świadczonych przez ekosystemy  
w roku 1997 wyniosła 33 bln USD. 
Warto zwrócić uwagę, że kwota ta nie-
mal dwukrotnie przewyższała wartość 
globalnego PKB, który wynosił 18 bln 
USD. 

Wyliczenie to zwraca uwagę, na 
korzyści ekonomiczne uzyskiwane 
ze środowiska przyrodniczego, któ-
re są tak duże, że aby je uzyskiwać, 
ludzkość musi stworzyć mechanizmy 
pozwalające na niezakłócone funkcjo-
nowanie środowiska przyrodniczego. 
Korzystanie ze środowiska musi od-
bywać się w taki sposób, aby możliwa 
była odnowa zużytych zasobów, dzięki 
której możliwa będzie dalsza egzy-
stencja świata organicznego.

Obszary wiejskie spełniają niezwy-
kle ważna rolę w zachowaniu zasobów 
przyrodniczych. Nie są one jednak 
wolne od zagrożeń, jakie mogą na 
nich powstawać dla środowiska przy-
rodniczego. Zagrożenia te są związa-
ne głównie z negatywnym wpływem 
produkcji rolniczej, pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej oraz wpływem 
transportu, a także produkcji odpadów 
i emisji z gospodarstw domowych. 

Jednak, gdy przyjrzymy się ko-
rzyściom, jakie w kontekście dóbr 
dostarczanych przez ekosystemy wy-
nikają dla społeczeństw z obszarów 
wiejskich, to zauważymy, że obsza-
ry te są dotychczas mało doceniane. 
Tam, gdzie rozumie się wagę tych 
zagadnień, funkcje środowiskowe 
obszarów wiejskich traktuje się, jako 
dobro publiczne. Oznacza to, że do-
bra powstające dzięki prowadzeniu 
odpowiedniej gospodarki na obsza-
rach wiejskich są konsumowane przez 
wszystkich uczestników życia społecz-

nego. Ponieważ dobra ekosystemo-
we związane z działalnością rolniczą  
i leśną powstają w sposób naturalny, to 
nie jest łatwo wycenić ich wartość. Do-
tychczas dokonano mniej lub bardziej 
udanych wycen dla biosekwestracji 
CO2, bioróżnorodności, małej retencji 
wodnej oraz redukcji emisji CO2 przez 
wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii.

Jedną z podstawowych usług eko-
systemowych jest biosekwestracja 
CO2. Podstawową funkcją w świecie 
roślin jest fotosynteza, dzięki której 
naturalne jest pochłanianie dwutlen-
ku węgla i magazynowanie go w po-
staci wytworzonej masy organicznej. 
Najskuteczniej następuje to w lasach, 
gdzie na jednym hektarze może być 
zakumulowane około 280 ton dwutlen-
ku węgla (łącznie w masie nadziemnej 
oraz glebie). Proces ten nazywa się 
biosekwestracją). Metodyka szaco-
wania ilości pochłanianego CO2 (Land 
Use, Land Use Change and Forestry 
– LULUCF) była niezbędna do sporzą-
dzania, co roku inwentaryzacji gazów 
cieplarnianych. Obowiązek ten wynikał 
z ratyfikacji umów międzynarodowych 
(Ramowa Konwencja Narodów Zjed-
noczonych w Sprawie Zmian Klima-
tu (UNFCCC) oraz Protokołu z Kioto. 
Wytyczne do obliczeń są publikowa-
ne przez Międzynarodowy Zespół ds. 
Zmian Klimatu (IPCC). Obligatoryjnie 
do wypełnienia zobowiązań zawartych 
w Protokole, wykorzystywane jest sal-
do emisji gazów cieplarnianych, wyni-
kające z bezpośrednich zmian w użyt-
kowaniu ziemi, ale tylko w zakresie 
zalesienia i wylesienia. Poszczególne 
państwa mogą podejmować również 
inne działania związane z gospodarką 
leśną i użytkowaniem gruntów skutku-
jące zmianami emisji, i wielkością po-
chłaniania gazów cieplarnianych. 

Obszary wiejskie dla poprawy jakości życia

jako usługa ekosystemowa
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W Unii Europejskiej ilość pochło-
niętego przez LULUCF dwutlenku wę-
gla wyniosła w 2008 roku 410 mln ton, 
co stanowiło 8% wszystkich gazów 
cieplarnianych wyemitowanych przez 
kraje Wspólnoty. Parlament Europejski 
i Rada, podjęły w 2013 roku decyzję 
o włączeniu tego sektora do polityki 
klimatycznej. Decyzja ta oznacza, że 
jest konieczność wykazywania wielko-
ści emisji i pochłoniętego CO2 według 
sposobu wykorzystania i użytkowania 
gruntów. 

W Polsce za opracowywanie in-
wentaryzacji emisji gazów cieplarnia-
nych jest odpowiedzialny Krajowy 
Ośrodek Bilansowania i Zarzadza-
nia Emisjami (KOBiZE) działający  
w ramach Instytutu Ochrony Środowi-
ska –PIB.

Raport sporządzony przez tą jed-
nostkę za lata 2008-2012 wykazał, 
że bilans emisji i pochłaniania gazów 
cieplarnianych w sektorze związanym 
z użytkowaniem gruntów i leśnictwem 
(LULUCF), zawierał się w przedziale 

minus 36,3 do minus 42,7 mln ton 
ekw. CO2. W przypadku działań zwią-
zanych z zalesianiem gruntów innych 
niż nieleśne i gospodarką leśną bilans 
ten jest ujemny. Oznacza to, że działa-
nia te pochłaniają więcej CO2, niż wy-
nosi jego emisja. Polska korzystając  
z możliwości wyboru decyzji odnośnie 
dodatkowych działań, wprowadziła do 
nich gospodarkę leśną, która charak-
teryzuje się bardzo korzystnym bilan-
sem. Pozostałe działania LULUCF, 
które nie zostały uwzględnione w po-
wyższym bilansie, cechuje nadwyżka 
emisji CO2: grunty podmokłe (3,1 
mln ton), grunty rolne 1,3 mln ton, 
łąki i pastwiska 0,4 mln ton. Saldo 
działalności związane z użytkowaniem 
gruntów, zmianą użytkowania oraz 
leśnictwem wynosiło w roku 2012 
około minus 34 mln ton ekw. CO2. 
Jest to wartość stanowiąca 10% emi-
sji gazów cieplarnianych w Polsce. 
Jak wyglądamy pod względem bilansu 
emisji na tle innych krajów Wspólno-
ty Europejskiej? Najkorzystniej w tym 

względzie wypadają Włochy ich bilans 
to minus 87 mln ton, Francja minus 
68 mln ton, Hiszpania minus 51 mln 
ton. W Niemczech natomiast saldo 
emisji CO2 było dodatnie i wynosi-
ło 30 mln ton. Wartość ujemna w bi-
lansie emisji CO2, oznacza nadwyżkę 
jego pochłaniania nad emisją.

Jednostki pochłaniania można wy-
korzystać w dwojaki sposób: do wypeł-
nienia krajowego celu redukcyjnego, 
ewentualnie do obrotu w ramach mię-
dzynarodowego systemu handlu emi-
sjami. Dlatego im większa jest biolo-
giczna sekwestracja dwutlenku węgla 
zaliczana do bilansu energetycznego 
danego kraju, tym mniejszych redukcji 
ten kraj musi dokonywać w zakresie 
emisji ze spalania paliw kopalnych. 

Jak z powyższego wynika, obsza-
ry wiejskie, dzięki świadczonym przez 
nie usługom ekosystemowym, a w tym 
przez sekwestrację CO2, mają ogrom-
ny wpływ na rozwój całego społeczeń-
stwa. 

 Jacek Kostuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Według wstępnych szacunków zbio-
ry zbóż w 2018 r. wyniosły 26,7 mln ton, tj. 
około 16% mniej niż w 2017 r. W stosun-
ku do średniej za poprzednie 5 lat byto to 
mniej o 11,1%. Spadek zbiorów był wyni-

kiem niższych na skutek suszy plonów, 
(o 19,4%), które tylko w niewielkiej części 
skompensował wzrost areału (o 3,7%). 
Zbóż ozimych zebrano o 17,3% mniej 
niż przed rokiem, a zbóż jarych o 15,2%. 

Zmniejszyła się produkcja wszystkich 
zbóż, w tym szczególnie pszenżyta  
(o 24,6%), owsa (o 19,8%), pszenicy  
(o 15,0%) i jęczmienia (o 14,1%). Zbio-
ry kukurydzy szacuje się na poziomie 

Zbiory zbóż * (tys. ton)

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
szacunek 2018/2017

Pszenica 9 485 11 629 10 958 10 828 < 11666 9 911 85

Żyto 3 359 2 793 2 013 2 200 2 674 2 312 87

Jęczmień 2 934 3 275 2 961 3 441 3 793 3 258 86

Owies 1 190 1 459 1 220 1 358 1 465 1 175 80

Mieszanki 3 021 2 922 2 250 2 415 2 847 2 704 95

Pszenżyto 4 273 5 247 5 339 5 102 5 312 4 008 75

Razem zboża podstawowe 24 262 27 324 24 741 25 344 27 756 23 367 84

Kukurydza 4 040 4 468 3 156 4 343 4 022 3 202 80

Razem zboża* 28 302 31 792 27 897 29 687 31 778 26 569 84

* bez prosa, gryki i pozostałych zbóż:

źródło: Dane GUS
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około 20% niższym od notowanego 
w poprzednim roku. Niesprzyjające 
warunki w okresie formowania i wy-
pełniania ziarna skutkowały spad-
kiem parametrów jakościowych ziarna 
(szczególnie wyrównania ziaren i cię-
żaru w stanie zsypnym) z tegorocznych 
zbiorów. Zbiory zbóż zmniejszyły się 
na terenie całego kraju. Największy 
spadek produkcji zanotowano w woje-
wództwach: lubuskim, wielkopolskim, 
podlaskim, łódzkim, mazowieckim, ku-
jawsko-pomorskim warmińsko-mazur-
skim (od, 17 do 31%), czyli w regionach 
najbardziej dotkniętych suszą. W woje-
wództwach zachodnio-pomorskim, po-
morskim, podkarpackim i małopolskim 
spadek zborów nie przekraczał 10%.  
W zasiewach na glebach średnich i cięż-
kich spadki zbiorów były niewielkie. 

W sezonie 2018/19 znacznie zmniej-
szyły się zasoby zbóż. Spadek podaży 
z nowych zbiorów częściowo złagodziły 
duże zapasy początkowe i dlatego kra-
jowe zasoby zbóż, które zmniejszyły 
się o 11,4% do 32,1 mln ton. Zmalała 
podaż krajowa wszystkich zbóż, w tym 
szczególnie kukurydzy i pszenżyta (od-
powiednio o 28,6 i 20,7%).

Zużycie zbóż przewiduje się na 28,5 
min ton, tj. o 1,3% więcej niż w poprzed-
nim sezonie. Znacznie zmaleje eksport 
(o ponad 30% do 3,3 min ton). Rozchody 

ogółem zmniejszą się o około 4%, a za-
pasy końcowe o ponad 51% do 2,7 min 
ton, co w relacji do zużycia krajowego, 
stanowiłoby 9,5%, wobec 19,7% rok 
wcześniej.

Powierzchnia zasiewów
W 2017 r., w porównaniu z po-

przednim rokiem, areał zbóż zwiększył 
się 3,7% do 7,9 min ha, z czego 7,2 
mln ha zajmowały zboża podstawowe  
i mieszanki zbożowe (wzrost o 4,3%). 
Powierzchnia pszenicy zwiększyła się 
o 1,6%, a powierzchnia uprawy owsa 
zwiększyła się (o 2,6%). Areał żyta i jęcz-
mienia wzrósł odpowiednio o 8,2 i 8,5%, 
a mieszanek zbożowych o 21,2%. Zma-
lała powierzchnia pszenżyta (o 7,1%) ku-
kurydzy (o 1,2%).

W strukturze zasiewów zbóż nadal 
dominowały oziminy z udziałem 54,0% 
(55,8% w poprzednim roku). Ich areał 
zwiększył się tylko nieznacznie (o 0,4%), 
ponieważ większy wzrost uniemożliwiły 
trudne warunki meteorologiczne (nad-
mierne opady) w okresie siewów. Po-
wierzchnia zbóż jarych wzrosła o 7,9%.

Wzrost powierzchni uprawy w wo-
jewództwach małopolskim (o 23,6%), 
opolskim (o 17,0%), łódzkim (o 12,9%), 
wielkopolskim (o 9,9%), podkarpackim 
(o 5,5%), mazowieckim (o 2,6%), lubu-
skim (o 1,2%) i śląskim (o 0,7%) zrekom-

pensował spadek w pozostałych woje-
wództwach.

Plony zbóż
W 2018 r. średnie plony zbóż wy-

niosły około 3,4 t/ha i były o 19,4% niż-
sze od notowanych w poprzednim roku  
i o 15,6% od średniej z lat 2013-2017. 
Spadek wynikał z niekorzystnych wa-
runków agrometeorologicznych. Nie 
odnotowano większych zmian zużycia 
środków plonotwórczych.

Plony zmniejszyły się na obsza-
rze całego kraju, w tym najbardziej  
w następujących województwach: wiel-
kopolskim (o 38,9%), kujawsko-pomor-
skim (o 29,4%), opolskim (o 26,5%), 
zachodniopomorskim (o 25,7%), lu-
belskim (o 23,1%) i świętokrzyskim  
(o 19,9%).

Siewy ozimin pod zbiory w 2018 r. 
przeprowadzono w optymalnych termi-
nach na 69% areału pszenicy (70% rok 
wcześniej), 74% żyta (73%), 77% pszen-
żyta (77%) i 77% jęczmienia (79%). 

W wielu regionach nadmierne opa-
dy uniemożliwiły wykonanie siewów 
jesiennych. Przebieg pogody w okresie 
siewów był niezbyt korzystny dla wzro-
stu i rozwoju roślin, ale po wschodach 
dodatnie temperatury podtrzymywały 
wegetację stwarzając dobre warunki do 
wzrostu i rozwoju roślin.

TOWAR Rodzaj towaru 2018-12-16 2017-12-17 2016-12-18
Zmiana ceny (%)  

w 2018 r. w stos. do lat:

2017 r. 2016 r.

Pszenica
konsumpcyjna 833 683 650 22,1 28,2

paszowa 834 688 677 21,2 23,1

Żyto
konsumpcyjne 715 587 537 21,8 33,1

paszowe 711 529 502 34,4 41,5

Kukurydza paszowa 715 602 617 18,8 15,9

Mąka pszenna
detaliczna

Typ 450 (paczkowana) 1415 1279 1334 10,7 6,0

Typ 500 (paczkowana) 1881 1605 1372 17,2 37,1

Mąka pszenna
piekarnicza

Typ 500 (worki) 1189 1027 940 15,8 26,4

Typ 750 (worki) 1104 944 835 17,0 32,1

Mąka żytnia
piekarnicza

Typ 580 (worki) 1111 989 842 12,3 32,0

Typ 720 (worki) 1100 961 838 14,5 31,3

Ceny zbóż 
Porównanie aktualnych cen wybranych zbóż i artykułów zbożowych w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie 

roku 2017 i 2016 - (na podstawie ZSRIR)

Bogdan Pobereżnik
Źródło: Rynek zbóż – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, materiały Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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Obowiązek prowadzenia ewidencji 
przychodów i rozchodów w gospodar-
stwie dotyczy beneficjentów nastę-
pujących działań PROW 2014-2020: 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
„Premia dla młodych rolników”, „Re-
strukturyzacja małych gospodarstw”, 
chyba że beneficjent jest obowiązany 
do prowadzenia księgi przychodów 
i rozchodów lub księgi rachunkowej, 
lub ewidencji przychodów i rozchodów 
prowadzonej na podstawie odrębnych 
przepisów. 

Rolnicy (młody rolnik, restrukturyza-
cja) po dniu doręczenia decyzji o przy-
znaniu pomocy powinni prowadzić ewi-
dencję przychodów i rozchodów przez 5 
lat licząc od dnia wypłaty pierwszej raty 
premii, pozostali (modernizacja) przez 5 
lat od przyznania pomocy tj. podpisania 
umowy. Beneficjenci tych działań mają 
obowiązek prowadzenia ewidencji pod 
rygorem zastosowania sankcji, tj. zwro-
tu części lub całości dotacji. 

Ewidencja może być prowadzona 
w formie „papierowej” według wzoru  
i zasad określonych w załączniku Nr  
3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej na opera-
cje typu „Premie dla młodych rolników” 
w ramach poddziałania „Pomoc w roz-
poczęciu działalności gospodarczej na 
rzecz młodych rolników” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 982). 

Do  prowadzenia ewidencji można 
wykorzystać również  arkusz kalkulacyj-
ny udostępniony rolnikom na stronie inter-
netowej Krajowego Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie https://cdr.gov.
pl/57-aktualnoci/cdr-informuje/2240-
ewidencja-przychodow-i-rozchodow-w-
gospodarstwie. 

Powyższy adres można skopiować 
do wyszukiwarki, odnaleźć program 
 i skopiować go na swój komputer pod 
nadaną przez siebie nazwą. Program 
w odróżnieniu od wersji papierowej 
pozwala na bieżącą kontrolę przy-
chodów i wydatków i sytuacji finan-
sowej gospodarstwa. Jest to o tyle 
ważne, że ci rolnicy, którzy uzyskali 
dotację, wcześniej czy później muszą 
wykazać wzrost dochodu rolniczego 
(GVA). 

Dowody księgowe 
Podstawą zapisów w księdze są 

dowody księgowe, którymi są między 
innymi: faktury VAT, faktury VAT RR, 
rachunki a także faktury korygujące. 
Ponadto za dowody księgowe uważa 
się również:
 • dzienne zestawienia dowodów 

(faktur dotyczących sprzedaży) 
sporządzone do zaksięgowania 
ich zbiorczym zapisem,

 • noty księgowe, sporządzone  
w celu skorygowania zapisu do-
tyczącego operacji gospodarczej, 
wynikającej z dowodu obcego lub 
własnego, otrzymane od kontra-
henta podatnika lub przekazane 
kontrahentowi,

 • dowody przesunięć,
 • dowody opłat pocztowych i banko-

wych,
 • inne dowody opłat, w tym dokony-

wanych na podstawie książeczek 
opłat.

Dowody księgowe powinny być:
 • sporządzone w sposób staranny, 

czytelny i trwały, na podstawie 
prawidłowych i rzetelnych dowo-
dów,

 • kompletne, to znaczy, że winny 
zawierać dane niezbędne dla wła-
ściwego charakteryzowania uję-

tych w nich operacji gospodarczych 
(winny być wystawione na właści-
wym formularzu),

 • sporządzone w języku polskim  
i w walucie polskiej.

Stwierdzone błędy w zapisach 
poprawia się przez:
 • skreślenie dotychczasowej treści 

i wpisanie nowej, z zachowaniem 
czytelności błędnego zapisu, oraz 
podpisanie poprawki i umieszcze-
nie daty dokonania poprawki lub

 • wprowadzenie do księgi niewpisa-
nych dowodów lub dowodów zawie-
rających korekty błędnych zapisów. 
Zapisy zmniejszające przychody 
lub koszty mogą być dokonywane 
ze znakiem minus (–) lub kolorem 
czerwonym.

W zależności od odbiorcy do-
wodu księgowego wyróżnia 
się:
 • dowody zewnętrzne
 • dowody wewnętrzne

Dowody zewnętrzne własne 
potwierdzają dokonanie operacji 
gospodarczej z kontrahentem na ze-
wnątrz jednostki gospodarczej (go-
spodarstwa) - np. faktury sprzedaży 
VAT. Oryginał dowodu przekazywa-
ny jest uczestnikowi danej transakcji 
np. hurtowni kupującej towar od rol-
nika. 

Dowody zewnętrzne obce jed-
nostka gospodarcza otrzymuje od 
swoich kontrahentów w oryginale - np. 
faktury zakupu środków produkcji (na-
siona, nawozy, środki ochrony roślin) 
paliw, wyciągi bankowe itp.. Dowody 
obce mogą być poprawione przez wy-
stawienie i przesłanie kontrahentowi 
dowodu korygującego (noty). Dowo-
dy własne zewnętrzne przesłane już 
wcześniej kontrahentowi mogą być 

Ewidencja przychodów i rozchodów 
– dowody księgowe
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poprawione tylko przez wystawienie 
dowodu korygującego (noty).

Dowody wewnętrzne 
Dowody wewnętrzne sporządzane 

są przez firmę, przedsiębiorstwo na jej 
własne potrzeby.

W firmie pozostaje zarówno ory-
ginał dowodu jak też jego kopia.  
W gospodarstwie rolnym niezbyt czę-
sto (z pewnymi wyjątkami) używa się 
wewnętrznych dowodów księgowych 
natomiast w firmach skupujących od 
rolników ich produkty. 

Dowody wewnętrzne mogą doty-
czyć wyłącznie:
1. zakupu bezpośredniego u krajowe-

go producenta lub hodowcy pro-
duktów roślinnych i zwierzęcych 
nieprzerobionych sposobem prze-
mysłowym lub przerobionych spo-
sobem przemysłowym, jeśli prze-
rób polega na kiszeniu produktów 
roślinnych lub przetwórstwie mleka 
albo na uboju zwierząt rzeźnych  
i obróbce poubojowej tych zwierząt;

2. zakupu od ludności surowców ro-
ślin zielarskich i ziół dziko rosną-
cych leśnych, jagód, owoców le-
śnych i grzybów;

3. wartości produktów roślinnych  
i zwierzęcych pochodzących z wła-

snej uprawy lub hodowli prowadzo-
nej przez podatnika;

4. zakupu w jednostkach handlu de-
talicznego materiałów pomocni-
czych;

5. zakupu od ludności odpadów po-
użytkowych stanowiących surowce 
wtórne z wyjątkiem skupu metali 
nieżelaznych oraz przeznaczonych 
na złom samochodów i ich części.

Dowody wewnętrzne dokumentu-
jące koszty powinny zawierać informa-
cję dotyczącą celu poniesienia kosztu, 
jego kwoty oraz datę i podpisy osób, 
które bezpośrednio dokonały wydatki. 
Jako dowody księgowe dla udokumen-
towania operacji w księgach podatko-
wych posłużyć mogą również:
 • paragony,
 • noty księgowe i korygujące,
 • dowody opłat pocztowych i banko-

wych,
 • inne dowody opłat, wyciągi  

bankowe itp.,
 • dzienne i miesięczne zestawienia 

dochodów (faktur VAT i ich korekt) 
dotyczących sprzedaży.
 

Paragony mogą dokumentować koszty 
w przypadku zakupu:
 • materiałów pomocniczych,
 • środków czystości,

 • materiałów biurowych,
 • zakupu paliwa poza granicami kraju.

Aby paragon mógł spełniać wy-
mogi stawiane dowodom księgowym, 
musi zostać na odwrocie ostemplo-
wany pieczątką jednostki gospodar-
czej przyjmującej paragon oraz należy 
określić rodzaj zakupionego za pomo-
cą paragonu materiału/paliwa.
Dowody księgowe stanowiące podsta-
wę zapisów w księgach podatkowych 
podlegają ochronie i powinny być prze-
chowywane:
 • w siedzibie podmiotu gospodarcze-

go lub jego oddziale, przejściowo 
mogą być przechowywane w jedno-
stce, której powierzono prowadze-
nie ksiąg,

 • w porządku i kolejności dostosowa-
nej do sposobu prowadzenia ksiąg 
(podział na miesiące i lata),

 • w sposób zapewniający nienaru-
szalność i łatwe odszukanie.

Dowody księgowe winny być prze-
chowywane przez okres 5 lat. Okresy 
te oblicza się od początku roku nastę-
pującego po roku podatkowym, które-
go dane zbiory dotyczą. 

Bogdan Pobereżnik
Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów  
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadze-
nia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, 
materiały KCDR

Obecna świadomość konsumenc-
ka dyktuje potrzebę spożywania żyw-
ności wartościowej i dobrej jakości. 
Naprzeciw tym zainteresowaniom 
staje, między innymi, produkt lokalny 
wyprodukowany i sprzedawany bli-
sko miejsca wytwarzania, co daje mu 
wyznacznik świeżości. Koncepcja lo-
kalnej żywności to odwrócenie trendu 
kontrolowania rynku żywnościowego 
przez masowych producentów i sprze-
dawców żywności. Masowa produkcja 
i sprzedaż nie sprzyjają dobrej jakości 
produktów żywnościowych ani ich wa-
lorom smakowym. Kolejnym kryterium 

przemawiającym do konsumenta za 
produktem lokalnym jest naturalne po-
chodzenie kontra produkt z wielkiego 
zakładu przetwórczego. Lokalne pro-
dukty to pewność spożywania żywno-
ści bez dodatku polepszaczy smaku, 
konserwantów i innych chemicznych 
wspomagaczy.

Zgodnie z ostatnimi zmianami  
w prawie możemy kupować bezpo-
średnio żywnościowe produkty nie-
przetworzone i przetworzone od 
rolnika. Głównie chodzi o produkty 
przetworzone takie jak: dżemy, konfi-
tury, przetwory, przeciery, kasze, mąki, 

oleje, domowe nalewki, cydry, wina, 
masło, ser biały. Aby legalnie sprze-
dawać konsumentom, rolnicy muszą 
spełnić obowiązujące wymogi sanitar-
ne oraz podatkowe ujęte w ustawach 
i rozporządzeniach regulujących tzw. 
”sprzedaż bezpośrednią” oraz w usta-
wie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

Ujmując skrótowo obowiązują-
ce prawo to Prawo Unii Europejskiej 
(nadrzędne) i prawo krajowe dotyczą-
ce bezpieczeństwa żywności. Prze-
pisy prawa żywnościowego dotyczą 
wszystkich etapów produkcji, prze-

Produkt lokalny w świadomości konsumenta i  producenta
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twarzania i dystrybucji żywności. Na 
żadnym z tych etapów nie można sto-
sować metod produkcyjnych i techno-
logii, które nawet w niewielkim stopniu 
mogłyby doprowadzić do uszczerbku 
na zdrowiu konsumenta. 

W 2016 r. wprowadzono kolejne 
zmiany w przepisach, z korzyścią dla 
rolników i konsumentów, wprowadza-
jąc tzw. ”Rolniczy Handel Detaliczny”. 
Od 1.01.2017 r. rolnicy mogą przetwa-
rzać i sprzedawać produkty ze swoich 
własnych upraw bezpośrednio konsu-
mentom końcowym - indywidualnym  
i zbiorowym,

W dniu 16.11.2016 r. Sejm uchwa-
lił ustawę o zmianie niektórych ustaw  
w celu ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolników, a Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wprowadził stosowne 
rozporządzenia. Kluczowe znacze-
nie mają i będą miały, w najbliższej 
przyszłości, systemy dystrybucji, któ-
re łączą konsumentów bezpośrednio  
z producentami. Chodzi o tzw. przed-
sięwzięcia Krótkich Łańcuchów do-
staw Żywności (KŁŻ ) – np. system 
sprzedaży Produkt Lokalny z Małopol-
ski, które dają możliwość konsumen-
tom i producentom podejmować dzia-
łania zapewniające ciągłości dostaw 
produktów wiadomego pochodzenia.

Badania analizujące decyzje 
zakupowe polskich konsumentów,  
w zakresie żywności lokalnej, wskazu-
ją tendencje wzrostowe. Jak na to za-
interesowanie potencjalnego nabywcy 
odpowiada producent, czyli rolnik? 

Są tacy, którzy podejmują produk-
cję żywności na niewielką skalę. Notu-
je się również powstawanie spółdzielni 
spożywczych (kooperatywów) oraz 
platform internetowych (baz lokalnych 
produktów), które ułatwiają dotrzeć 
konsumentom do poszukiwanych pro-
duktów. Są też rolnicy, których blokuje 
stereoptypowe myślenie i brak wiedzy.

W aktualnym Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 rolnik 
czy przetwórca może liczyć na wspar-
cie, wybierając działanie adekwat-
ne do swoich potrzeb z następującej 
oferty:
1. Pomoc na inwestycje w przetwór-

stwo / marketing i rozwój produk-
tów rolnych.
Działanie dotyczy przetwórstwa 
oraz wprowadzania do obrotu pro-
duktów żywnościowych na pozio-
mie handlu hurtowego.

2. Pomoc na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej na rzecz rozwoju 
małych gospodarstw (Restruktury-
zacja małych gospodarstw).

Wspieranie restrukturyzacji go-
spodarstw w kierunku żywno-
ściowych i nieżywnościowych 
produktów rolnych oraz zasad-
niczych zmian w gospodarstwie 
celowanych na poprawę jego 
konkurencyjności i zwiększenie 
rentowności.

3. Wsparcie na rozwój lokalny kiero-
wany przez społeczność w ramach 
LEADER.
Pomoc ukierunkowana na działa-
nia innowacyjne, generujące nowe 
miejsca pracy, oparte na lokalnych 
produktach rolnych. W ramach 
tego działania również pomoc na 
utworzenie inkubatora przetwór-
stwa lokalnego.

Kupując lokalne produkty wspie-
ramy lokalne gospodarstwa rolne, 
które produkują żywność z troską  
o zdrowie konsumentów i środowisko 
naturalne. Istotnym jest, aby produ-
cent żywności miał świadomość, że 
w filozofii lokalnej żywności wiele 
opiera się na wzajemnym zaufaniu. 
System oceny wiarygodności do-
stawcy odbywa się poprzez ocenę 
konsumentów.

Greta Wołodkowicz

Gospodarstwo rolne może być 
doskonałym miejscem do obserwacji 
podstawowych zjawisk biologicznych 
występujących w środowisku oraz za-
chodzących między nimi zależności. 
Praca w gospodarstwie uczy cierpli-
wości, respektu wobec natury, kształ-
tuje postawy ekologiczne, konsumenc-
kie i życiowe. 

Atrakcyjne położenie gospodar-
stwa, bliskość gór czy lasów, obecność 
zwierząt i upraw, a także sprzętów rol-
niczych sprzyjają prowadzeniu zajęć 
edukacyjnych. Zapleczem do prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych mogą być 
budynki gospodarcze takie jak: wiaty, 
stodoły, obory, szopy, stajnie, spichle-
rze, magazyny, młyny, serowarnie, 

dojrzewalnie, pracownie pszczelarskie 
i inne. 

Zajęcia w zagrodzie rozwijają 
zmysły u dziecka oraz sprzyjają jego 
wszechstronnemu rozwojowi. Celem 
takich zajęć jest poznanie pracy na 
wsi, nabycie lub wzbogacenie wiedzy 
przyrodniczej, edukacja ekologiczna, 
artystyczna, a także prozdrowotna po-

Zagrody edukacyjne
jako dodatkowe źródło dochodu

W obecnych czasach, produkcja rolnicza ma coraz bardziej przemysłowy charakter i coraz więcej 
dzieci ma niewłaściwe wyobrażenie na temat źródeł pochodzenia żywności, dlatego też bardzo 
ważna jest edukacja społeczeństwa.
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przez różnego rodzaju gry i zabawy ru-
chowe na świeżym powietrzu, spacery 
w okolicy gospodarstwa. Pobyt w go-
spodarstwie daje możliwość poznania 
wielu dawnych zawodów: młynarza, 
garncarza, kowala, czy pszczelarza.

W ramach zajęć mogą odbywać 
się np. pokazy przetwarzania zboża, 
mleka, warsztaty dotyczące wyrobu 
np. filcu z wełny owczej, warsztaty zie-
larskie czy lekcje przyrodnicze na łonie 
natury.

Gospodarstwa edukacyjne mogą 
być tworzone na bazie już istniejące-
go gospodarstwa agroturystycznego, 
jako rozszerzenie jego oferty, lub pro-
wadzone, jako wyspecjalizowana dzia-
łalność zarobkowa związana z udo-
stępnianiem gospodarstwa dla celów 
edukacyjnych.

W Polsce zagrody edukacyjne funk-
cjonują już od kilku lat. Najczęstszym 
czynnikiem motywującym gospodar-
stwa do rozpoczęcia działalności edu-
kacyjnej są względy ekonomiczne.

Od 2011 r. funkcjonuje Ogólnopol-
ska Sieć Zagród Edukacyjnych zrze-
szająca gospodarstwa edukacyjne  
z całej Polski. Zarządzana jest przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego  
w Brwinowie Oddział w Krakowie we 
współpracy z Wojewódzkimi Ośrodka-
mi Doradztwa Rolniczego oraz Mini-
sterstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

W całej Polsce jest już ok 245 zagród, 
a w województwie małopolskim do 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Eduka-
cyjnych należy 27 gospodarstw.

Udział w sieci jest dobrowolny  
i bezpłatny. Uczestnicy Sieci uzysku-
ją promocję ofert w ogólnopolskim 
systemie internetowym oraz wsparcie 
doradcze i szkoleniowe, a także możli-
wość wzajemnej wymiany 
doświadczeń. Uczestnicy 
sieci otrzymują prawo do 
identyfikowania obiektu 
logo zagrody edukacyjnej. 

Gospodarstwo, które 
zamierza przystąpić do 
Ogólnopolskiej Sieci Za-
gród Edukacyjnych musi 
spełniać przynajmniej 
dwa cele edukacyjne spo-
śród niżej wymienionych:
 • edukacja w zakresie 

produkcji roślinnej, 
 • edukacja w zakresie 

produkcji zwierzęcej,
 • edukacja w zakresie  

przetwórstwa płodów  
rolnych,

 • edukacja w zakresie  
świadomości ekolo- 
gicznej i konsumenc- 
kiej,

 • edukacja w zakresie  
dziedzictwa kultury  

materialnej wsi, tradycyjnych  
zawodów, rękodzieła i twórczości  
ludowej.

Właściciel gospodarstwa, który za-
mierza przystąpić do Ogólnopolskiej 
Sieci Zagród Edukacyjnych, zobligo-
wany jest przesłać do Centrum Do-
radztwa Rolniczego wypełnioną kartę 
zgłoszenia wraz z programami zajęć 
edukacyjnych oraz rekomendacją od-
powiedniego doradcy z Wojewódzkie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Wszelkie kwestionariusze zgło-
szeniowe oraz poradniki szkoleniowe 
dostępne są na stronie www.zagroda-
edukacyjna.pl.

Gospodarstwa edukacyjne dzię-
ki interesującym propozycjom mogą 
być doskonałym pomysłem na wzbo-
gacenie oferty turystycznej obszarów 
wiejskich oraz wspaniałym miejscem 
wspomagającym proces kształcenia 
szkolnego, a także pozaszkolnego.

Anna Nowak
Źródło: www.zagrodaedukacyjna.pl.

Zagroda edukacyjna Wiśniowy Gaj

Sądecki Bartnik - muzeum
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Mówiąc o beskidzkiej wiosce Stry-
szawie w kontekście sztuki ludowej, 
na myśl natychmiast przychodzi za-
bawkarstwo oraz liczni na tym terenie 
jego wytwórcy. Jednak na tym terenie 
od dawna działali artyści zajmujący się 
również innymi dziedzinami sztuki lu-
dowej. Wśród nich do najciekawszych 
należy nieżyjący już Władysław Front, 
ludowy malarz zaliczany do nurtu nie-
profesjonalnego malarstwa naiwnego 
realizmu.

Urodził się w 1902 roku w sąsied-
niej Zawoi. Już, jako dziecko wyko-
nywał pierwsze rysunki za pomocą 
węgla. Kiedy rozpoczął naukę, jego 
umiejętności zauważyła kierowniczka 
szkoły podstawowej i podarowała mu 
zestaw farb akwarelowych. Akwarelą 
posługiwał się przez kolejnych dwa-
dzieścia lat. Jednocześnie dowiedział 
się o nim profesor Wincenty Wodzi-
nowski, uczeń samego Jana Matejki, 
który zaproponował mu naukę ma-
larstwa w Krakowie. Jednak życiowe 
obowiązki i ograniczenia nie pozwoliły 
młodemu samoukowi na skorzystanie 
z tej możliwości. Rodzinne gospodar-
stwo było małe i dawało niewielki do-
chód, stąd bieda nieustannie gościła  
w domu Frontów. Na domiar złego, 
kiedy Władysław miał kilkanaście lat, 
zmarł ojciec i wtedy on, będąc najstar-
szym z ośmiorga rodzeństwa, musiał 
przejąć znaczną część odpowiedzial-

ności za rodzinę. Na szczęście wcze-
śniej od dziadka i ojca, którzy byli 
murarzami, nauczył się fachu, mógł 
więc zarabiać na życie pracując, jako 
murarz, czasami zdun, zajmował się 
również kamieniarstwem.

W 1928 roku ożenił się i przepro-
wadził do Stryszawy. Tam w przysiółku 
Siwcówka postawił dom. Stracił wtedy, 
posiadaną od dzieciństwa, możliwość 
codziennego patrzenia przez okno na 
Babią Górę. Teraz, aby ją ujrzeć mu-
siał pół godziny wędrować na dzielącą 
Stryszawę od Zawoi przełęcz i dopiero 
tam, spoglądając na południe mógł ją 
oglądać w całej okazałości. 

Nie rozstał się z nią jednak zupeł-
nie. Uczestniczył w rozbudowie schro-
nisko pod Babią Górą na Markowych 
Szczawinach, brał udział w przygoto-
wywaniu szlaku nazywanego Percią 
Akademicką. Poznał Babią Górę o każ-
dej porze roku i przy każdej pogodzie, 
w całej jej zmienności, której kapryśny 
masyw nie szczędzi miłośnikom gór-
skich wędrówek. Został również prze-
wodnikiem wycieczek górskich, ale 
szybko doznał rozczarowania posta-
wą wielu turystów, niewykazujących 
podobnej do jego własnej wrażliwości 
na piękno przyrody. Swojemu zachwy-
towi naturą nadawał malarską formę.  
W tym czasie odszedł już od akwareli 
na rzecz malarstwa olejnego.

Na Fronta zwrócono uwagę już 
pod koniec lat trzydziestych, lecz wy-
buchła wojna i kwestie artystyczne  
w obliczu problemów całego narodu 
zeszły na dalszy plan. Podczas wojny 
przez Stryszawę przebiegała granica: 
Stryszawa znajdowała się na terenie 
III Rzeszy, a Zawoja w Generalnej 
Guberni. W zbudowanym przez niego 
domu Niemcy umieścili posterunek 
straży granicznej. Malował wtedy je-
den obraz dziennie i sprzedawał Niem-
com, często za jedzenie, dzięki czemu 
mógł utrzymać rodzinę. Po wojnie 
pracował, jako drwal, robotnik leśny. 
Odpoczynek i przyjemność dawał mu 
własnoręcznie założony przydomowy 
ogród, który stał się jego drugą pasją; 
pierwszą wciąż było malarstwo.

Wykonywał obrazy o treści religij-
nej, zwykle dla kościołów lub na pry-
watne zamówienia. Zazwyczaj były 
to kopie znanych dzieł. Tworzył też 
obrazy o tematyce patriotycznej, na 
ogół przedstawiające znane postacie 
historyczne. Malował również portre-
ty. Szczególne uznanie zdobył jednak, 
jako ilustrator życia mieszkańców wsi 
oraz pejzażysta. Górskie widoki, przy-

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Stryszawski malarz – Władysław Front
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Forsycja - zwiastun nadchodzącej wiosny

NASZ DOM I OGRÓD

Forsycja (łac. Forsythia) to jeden  
z najbardziej znanych krzewów 
ozdobnych kwitnących wiosną. Za-
nim jeszcze wypuści liście, jej gałązki 
obsypują się setkami, małych, żółtych 
kwiatów. Termin kwitnienia zależy od 
tego, jak wczesna jest wiosna w da-
nym roku, oraz od miejsca nasłonecz-
nienia. 

Forsycja posadzona od strony po-
łudniowej i południowo zachodniej 
będzie kwitła, co najmniej o tydzień 

wcześniej, niż ta sama odmiana, ale 
rosnąca od wschodu. Do najbardziej 
popularnych odmian należą forsycja 
pośrednia, forsycja maluch czy for-
sycja zwisła, ale aktualnie na rynku 
jest ich o wiele więcej. Warto również 
wspomnieć, że forsycja europejska 
obecnie jest pod ochroną. 

Krzewy te są łatwe w uprawie. Za-
równo sadzenie, rozmnażanie czy cię-
cie forsycji, jak i inne wymagania, co do 
jej hodowli są niewielkie, dlatego moż-

na ją polecić nawet osobom początku-
jącym. Jest odporna na przemarzanie, 
zanieczyszczenie gleby i powietrza. 
Forsycje cieszą się popularnością za-
równo w ogrodach przydomowych, jak 
również w parkach czy przestrzeniach 
zielonych. Można ją sadzić pojedynczo 
lub w grupach. Doskonale nadaje się 
także na formowane lub nieformowane 
żywopłoty. 

Forsycja, jak każda roślina posiada 
pewne wymagania, które należy speł-

roda, lasy i strumienie, stanowiły głów-
ną tematykę jego twórczości, często 
wzbogaconą o sceny z życia miesz-
kańców wsi, przedstawianych przy 
pracy i zabawie. Do głównych moty-
wów jego twórczości należała Babia 
Góra. Jej górujący nad Zawoją masyw 
towarzyszył mu od dzieciństwa, wi-
dywał ją każdego dnia, jeśli tylko nie 
zasłoniły jej chmury i mgły. Wśród 
jego obrazów znajduje się Babia Góra 
we wszystkich porach roku, widziana  
z różnych stron i perspektyw. Sam 
przyznawał, że namalował ją kilkaset 
razy, za każdym razem inaczej.

Już na początku lat pięćdziesią-
tych o stryszawskim malarzu wzmian-
kowano w prasie, a pod koniec kolejnej 
dekady ukazało się kilka dużych arty-
kułów na jego temat; pisał o nim m. in. 
Stanisław Pagaczewski. Jego sława 
zaczęła zataczać coraz większe kręgi. 
Stał się popularny, jego obrazy przy-
ciągnęły prywatnych kolekcjonerów. 
Prace malarza zaczęto eksponować 
na wystawach malarstwa ludowego, 
kupowały je również do swoich zbio-
rów muzea regionalne i etnograficzne.

Wreszcie zainteresowali się nim 
fachowcy, wśród nich profesor Włodzi-
mierz Hodys, historyk sztuki i wykła-
dowca, który w 1967 roku pojawił się  
w domu malarza, aby osobiście poznać 

Władysława Fronta i jego twórczość. 
W tym czasie wartość malarstwa Fron-
ta docenił Minister Kultury i Sztuki, na 
polecenie, którego ludowemu artyście 
przesłano zestaw farb, pędzli i paletę, 
wraz z wyrazami uznania i życzeniami 
dalszych osiągnięć.

Władysław Front zmarł w 1982 
roku. Jesienią 2014 roku, ponad trzy-
dzieści lat po śmierci artysty, Gminny 
Ośrodek Kultury w Stryszawie, który 
od lat dba o promocję i zachowanie 
ludowego dziedzictwa, chcąc przy-
pomnieć jego postać, zorganizował 

wystawę prac malarza, tytułując ją 
„Frontem do pejzażu, czyli wystawa 
malarstwa naiwnego w Stryszawie”. 
Obecnie planowane jest, po zakończe-
niu remontu ośrodka, stworzenie stałej 
ekspozycji poświęconej stryszawskie-
mu twórcy, zasługującemu swymi do-
konaniami na trwałe miejsce w pamię-
ci mieszkańców regionu.

Dariusz Gorycki

(materiał powstał dzięki uprzejmości GOK  
w Stryszawie, na podstawie udostępnionych  

materiałów, informacji i fotografii)
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nić, aby uprawa tego krzewu dała za-
dowalające efekty. Przede wszystkim 
należy pamiętać, że rośliny te prefe-
rują stanowiska słoneczne, ale można 
je również sadzić w półcieniu. Jednak 
trzeba mieć świadomość, że w zacie-
nionym miejscu wyda mniej kwiatów 
i będzie miała mniej zwarty pokrój. 
Gleba pod uprawę rośliny powinna być 
lekka, wilgotna i żyzna, ponieważ na 
piaszczystym, suchym lub gliniastym 
podłożu liście często więdną, a roślina 
marnieje. Ponadto miejsce przezna-
czone pod uprawę tych krzewów po-
winno być zaciszne i osłonięte przed 
silnym wiatrem. 

Forsycja należy do roślin o mini-
malnych wymaganiach pielęgnacyj-
nych, do których zalicza się podlewa-
nie, nawożenie oraz cięcie. Przede 
wszystkim trzeba zadbać, aby nie była 
poddana przeciągającej się suszy. 
Zwłaszcza młode krzewy tej rośliny 
wymagają podlewania ze względu na 
płytki system korzeniowy. Forsycja nie 
wymaga silnego nawożenia. Rośliny 
powinno się zasilać na wiosnę oraz  
w czerwcu nawozem do krzewów 
kwitnących, bądź podsypując je kom-
postem. Jedynym problemem, z jakim 
borykają się miłośnicy tego krzewu, 
jest jego cięcie. Zabieg cięcia wyko-
nany niewłaściwie lub w nieodpowied-
nim terminie może wpłynąć na słabe 
kwitnienie lub nawet na jego brak. 
Forsycja najobficiej kwitnie na pędach 
zeszłorocznych. Pąki kwiatowe zawią-
zują się w lecie poprzedniego roku. 
Warto zwrócić na to uwagę, gdyż ma 
to wpływ na technikę cięcia.

Te krzewy ozdobne w przeciwień-
stwie do innych roślin nie powinny 
być podcinane przed rozpoczęciem 
okresu wegetacyjnego, ponieważ do-
prowadza to do wybujałego rozrostu 
oraz słabego kwitnienia rośliny. Pra-
widłowe cięcie forsycji odbywa się po 
przekwitnięciu i przed wytworzeniem 
liści, zwykle jest to koniec kwietnia, po-
czątek maja. Wykonuje się wtedy cię-
cie formujące, tzn. przycina wysokie 
gałązki i nadaje krzakowi odpowiedni 
kształt np. kulisty. Jeżeli krzewy mają 

pozostać wysokie i szeroko rozrośnię-
te, wtedy rezygnuje się z formowania  
i najlepiej przeprowadzić jedynie cięcie 
pielęgnacyjne, czyli usunąć wszystkie 
pędy suche, uszkodzone, zainfeko-
wane lub zaatakowane przez szkod-
niki. Stare krzewy, które straciły ładny 
kształt, można też poddać cięciu od-
mładzającemu. Zabieg ten polega na 
skróceniu wiosną pędów do 15–20 
cm, tak aby najwyższy, położony pod 
miejscem cięcia pąk śpiący, wyra-
stał na zewnątrz krzewu. Wprawdzie  
w tym roku krzew nie zakwitnie, ale już 
w następnym sezonie pędy pokryją się 
pięknymi kwiatami. Sadzenie forsycji 
nie jest trudne i skomplikowane. 

Forsycję najlepiej sadzić wczesną 
wiosną lub jesienią, kiedy w glebie 
jest dużo wilgoci. Wtedy łatwiej się 
przyjmują. Sadzonki zakupione w do-
niczkach można sadzić przez cały se-
zon wegetacyjny, pamiętając w lecie 
o podlewaniu. Niektóre odmiany np. 
forsycja maluch mogą być uprawiane 
w dużych pojemnikach na balkonie 
czy tarasie. 

Rozmnażanie forsycji odbywa się 
głównie poprzez młode pędy. Najła-
twiej młode, jednoroczne gałązki, któ-
re znajdują się najniżej krzewu przy-
giąć i przysypać ziemią. Trzeba jednak 
pamiętać o regularnym podlewaniu tak 

powstałego kopczyka. W następnym 
roku ukorzenioną gałązkę należy od-
ciąć, wykopać oraz posadzić na miej-
sce stałe. Odcięte młode pędy forsy-
cji można również ukorzenić poprzez 
pozostawienie ich na około miesiąc  
w wodzie, jednak tak powstałe sadzon-
ki nieco gorzej przyjmują się na miej-
scu stałym. 

Forsycję można również rozmno-
żyć przez sadzonki pędowe. W tym 
celu wykonując cięcie forsycji w kwiet-
niu, dzieli się pędy na 10 centymetro-
we fragmenty, a ich dolną część za-
nurza w ukorzeniaczu. Sadzenie tak 
powstałych sadzonek wykonuje się 
umieszczając je w lekkiej i wilgotnej 
ziemi. Do końca sezonu rośliny powin-
ny się ukorzenić. 

Warto wspomnieć, że forsycja to 
symbol Wielkanocy. Wczesnowiosen-
ne pędy po ścięciu zakwitną w wazo-
nie po około 10 dniach i mogą stanowić 
dodatek do świątecznych dekoracji. 
Gałązki pokryte żółtymi kwiatami pięk-
nie wyglądają w wazonach, jako samo-
dzielna kompozycja oraz jako dodatek 
do bukietu z tulipanów, hiacyntów lub 
innych wiosennych kwiatów, wprowa-
dzając do domowego wnętrza radosny 
powiew świeżości.

Joanna Grudnik
Źródło: Internet 

www. wikipedia.org
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