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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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XXIX
EDYCJAPROMOCYJNO-HANDLOWA WYSTAWA ROLNICZA

Nawojowa k. Nowego Sącza
7– 8 września 2019

PROGRAM

07.09.2019 r. (sobota)
10.00  Rozpoczęcie konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – estrada
10.15  Występ Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto z Łącka
11.00  Oficjalne otwarcie wystawy
 Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów:
 „Agroliga” • „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne w Małopolsce” • „Potraw Regionalnych” 
 „Estetyczna zagroda” • „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”
12.30  Występ Zespołu Regionalnego „Lipniczanie”
13.00  Występ Zespołu „Regionalne Pogranicze” z Tylicza
15.00  Podsumowanie konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”

 TEREN GOSPODARSTWA:
 Wystawa Owiec, Kóz i Drobnego Inwentarza – promocja i degustacja wyrobów z jagnięciny  
 i mleka owczego. Wystawa zwierząt futerkowych i drobiu ozdobnego

11.00 – 14.00  Przeprowadzenie oceny zwierząt

Ponadto: w trakcie wystawy odbywać się będą: konkursy, pokazy, promocje, degustacje, kiermasze  
i inne atrakcje

08.09.2019 r. (niedziela)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – estrada
10.00  Występ Zespołu Folklorystycznego „PIECUCHY” z Nawojowej
11.00  Oficjalne otwarcie drugiego dnia wystawy
11.15  Występ Zespołu Pieśni i Tańca „NAWOJOWIACY”
12.00  Występ Grupy Artystycznej „Kiyrpecki” z Łącka
12.45  Występ Gminnej Orkiestry Dętej z Nawojowej
14.15  Wręczenie nagród dla najlepszych hodowców zwierząt
14.45  Wręczenie nagród dla wyróżnionych w pokazie · IX Mistrzostw Polski w strzyżeniu 
 owiec metodą tradycyjną
15.15  Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród: 
 „Najlepsza ekspozycja Agropromocji 2019” • „Najlepszy produkt Agropromocji 2019”

 TEREN GOSPODARSTWA:
13.00  Finał IX Mistrzostw Polski w Strzyżeniu Owiec Metodą Tradycyjną
15.00 Pokaz Młodego Hodowcy Owiec, Kóz i Drobnego Inwentarza
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

 4 Rozmowa z Dominikiem Paskiem, 
p.o. dyrektora Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego

  Rozmawia Katarzyna Gwiżdż

 6 Agropromocja – rolniczy week-
end w Nawojowej

  Lucyna Kmak, Wincenty Kmak, Tomasz Stanek, 
  Marian Kulpa, Małgorzata Serwaczak
 9 Gala konkursu Agroliga 2018
  Marek Rowecki
 10 XVII edycja ogólnopolskiego kon-

kursu „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne”

  Katarzyna Gwiżdż
 11 Zgłoś sołtysa, rolnika, koło go-

spodyń, sołectwo i gospodynię 
do akcji Mistrzowie Agro!

  Katarzyna Wójcik
 12 Na polu smakuje lepiej – Zgłobice 

2019
  Eugeniusz Tadel
 13 VI Małopolskie Targi Żywności 

„Zasmakuj z UR” oraz XXII Mało-
polska Giełda Agroturystyczna

  Anna Tobiasz
 14 VIII Podhalańska Wystawa Zwie-

rząt Hodowlanych w Ludźmierzu
  Józef Walkosz
 15 „Innowacje w uprawie zbóż, bo-

bowatych grubonasiennych i soi”
  Józef Walkosz

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

 16 Kolorowe ziemniaki
  Ilona Maczek
 18 Uprawa konopi włóknistych kie-

dyś a obecnie
  Marta Rymarczyk
 20 Szczepienie królików
  Maciej Skubis

TECHNIKA

 21 Elektroherbicydy – czysta alterna-
tywa do chemicznej ochrony

  Eugeniusz Tadel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

 24 Wyjazd studyjny pn. „Innowa-
cyjne formy przedsiębiorczości 
w małym przetwórstwie, krótkie 
łańcuchy dostaw”

  Anna Tobiasz
 25 Wniosek o płatność dla opera-

cji typu „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”

  Marian Kulpa
 27 Normy szacunkowe dochodu 

z działów specjalnych produkcji 
rolnej w 2019 roku

  Bogumiła Bednarz
 28 Rachunkowość w gospodarstwie 

rolnym
  Marek Maj

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

 30 Dlaczego należy zapobiegać 
przedostawaniu się związków 
azotu do wód?

  Jacek Kostuch

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

 32 Zapraszamy na 10. Małopolski 
Przegląd Dorobku Artystycznego 
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiej-
skich do Jabłonki! 

  Ewelina Czarnik
 33 Koło Gospodyń Wiejskich 

w Mszalnicy 
  Katarzyna Piętka

NASZ DOM I OGRÓD

 34 Rabata w cieniu – jakie rośliny 
dobrać do miejsc cienistych i pół 
cienistych.

  Anna Nowak

 36 Dalie – jesienna eksplozja kolorów
  Grażyna Filip

AGROTURYSTYKA

 37 Konkurs „Najlepsze Gospodar-
stwo Agroturystyczne w Mało-
polsce W 2019 r.

  Anna Nowak

WYDAWCA I REDAKCJA

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z s. w Karniowicach

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń
i Wydawnictw
32-082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9,
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

Dyrektor MODR i Redaktor Naczelny 
Wydawnictw Ośrodka 
p.o. dyrektora Dominik Pasek

Kolegium Redakcyjne
Karol Sepielak, Małgorzata Serwaczak, 
Grażyna Poloczek, Ewa Ryjak, Andrzej Pisarz, 
Józef Rusnak

Zespół Redakcyjny
Małgorzata Serwaczak, Halina Knap, 
Krystyna Trzebuniak, Katarzyna Gwiżdż

Skład komputerowy 
Stanisław Nowogórski

Redakcja Małopolskiego Informatora Rolniczego 
„Doradca” przyjmuje do publikacji ogłoszenia, 
reklamy, informacje handlowe, artykuły spon-
sorowane, wkładki reklamowe i informacje o te-
matyce 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 
reklamy stawka ulega obniżeniu o 20% od 
ceny podstawowej.

Przy zleceniach obszernych materiałów, ogłoszeń 
wielostronicowych – możliwość negocjowania 
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 poprzedzającego 
ukazanie się czasopisma).

Prenumerata: osoby oraz instytucje zaintereso-
wane składaniem prenumeraty na nasze czaso-
pismo prosimy o kontakt z redakcją „Doradcy”.

ISSN 1425-1299

Druk: PZDR Nowy Sącz
Nakład: 3100 egz.

DORADCA

Spis treści
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Tegoroczna wystawa odbyła się trady-
cyjnie w Nawojowej koło Nowego Sącza 
w dniach 7-8 września br., na terenie obiek-
tów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
i Powiatowego Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Nawojowej. Była to już 29. 
edycja Agropromocji, wydarzenia, które 
stało się prawdziwym świętem rolnictwa 
na Sądecczyźnie! 
 Patronat nad wystawą objęli: Mi-
nister Rolnict wa i Rozwoju Wsi, 
Wojewoda Małopolski i Marszałek 
Województwa Małopolskiego. Współor-
ganizatorami Agropromocji 2019 byli: 
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 
Urząd Gminy w Nawojowej oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego. Projekt został zrealizowany 
przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego.
 W Nawojowej gościliśmy wystaw-
ców, którzy przygotowali różnorodną 

i szeroką ofertą wystawienniczą i han-
dlową maszyn oraz urządzeń rolni-
czych, przetwórstwa rolno-spożyw-
czego, materiałów budowlanych, 
budownictwa wiejskiego, ochrony śro-
dowiska, materiału szkółkarskiego, 
kwiatów, wyrobów artystycznych, pro-
duktów z gospodarstw ekologicznych, 
grup producenckich i wielu innych. 
Miłośnicy zwierząt oglądali wystawę 
różnych ras owiec i kóz, drobnego in-
wentarza, szynszyli, ptactwa ozdobne-
go. Bogatą ofertę zaprezentowali rze-
mieślnicy i twórcy ludowi, na stoiskach 
promujących regiony, nierzadko re-
prezentowanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich. można było degustować 
smakołyki kuchni regionalnej. 
 Wśród wystawców Agropromocji 
2019 nie zabrakło instytucji obsługują-
cych rolnictwo. Wyjątkowo pięknie i bo-
gato prezentowało się stoisko naszego 

Ośrodka, z punktem doradczym oraz 
punktem promującym lokalne produk-
ty. Na stoisku MODR specjaliści Ośrodka 
udzielali rolnikom kompleksowego 
doradztwa, można też było bezpłat-
nie otrzymać branżowe wydawnictwa 
MODR oraz poczęstować się ekologicz-
nymi jabłkami pochodzącymi z sadów 
z ziemi tarnowskiej oraz żytnimi bu-
łeczkami – z logiem MODR.
 Podczas dwóch dni trwania wystawy 
na estradzie odbywały się występy ze-
społów regionalnych i rozstrzygnięcia 
różnych konkursów. 
 Różnorodna oferta, mnogość atrak-
cji, piękna pogoda oraz właściwa pro-
mocja przyciągnęła do Nawojowej ty-
siące zwiedzających.

 Do zobaczenia za rok podczas ju-
bileuszowej, XXX edycji wystawy 
Agropromocja!

Wystawa AGROPROMOCJA 2019 – 
święto rolnictwa na Sądecczyźnie
Wystawa zwierząt, wystawa maszyn rolniczych, wystawa budownictwa, kiermasz ogrodniczy, prezentacja 
ofert agroturystycznych, degustacje regionalnych przysmaków, kiermasz rękodzieła ludowego, występy 
zespołów folklorystycznych – tyle atrakcji przygotował Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – organizator 
AGROPROMOCJJI 2019, największej wystawy rolniczej w Małopolsce.

WYDARZENIA – AGROPROMOCJA

Dominik Pasek p.o. Dyrektora MODR otwiera Wystawę Agropromocja

Projekt realizowany przy 
wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego
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Cały teren wystawy został podzielony 
na branże: mechanizacja, budownictwo, 
ogrodnictwo, wystawa zwierząt, sala 
wystawowa, plac przed estradą oraz 
wystawa rękodzieła i KGW, a także sto-
iska handlowe i gastronomiczne. Na tak 
rozplanowanym terenie zlokalizowano 
ogółem ponad 360 wystawców (firmy, 
instytucje i osoby fizyczne). Najwięcej 
do Nawojowej przyjechało wystawców 
zwierząt, bo ok. 50 - byli to głównie ho-
dowcy owiec, królików, szynszyli, zwie-
rząt egzotycznych (alpaki) oraz ptactwa 
ozdobnego, ale także kilka firm oferują-
cych wyroby z surowców pochodzenia 
zwierzęcego. Drugą pod względem ilo-
ści wystawców była wystawa na pla-
cu przed estradą, która zgromadziła 
46 stoisk. Firm oferujących różne ma-
szyny, urządzenia i środki do produkcji 
rolniczej było 24. Przetwórstwo rolno-
-spożywcze reprezentowało 22 firmy, 
ogrodnictwo 29 producentów, ekologię 
i pszczelarstwo 19 producentów. Branżę 
budowlaną reprezentowało 25 wystaw-
ców. Banki, urzędy i instytucje zorgani-
zowały 25 stoisk. 35 stoisk prezentowa-
ło dziedzictwo kulinarne i kulturowe 
regionu, 24 – rękodzieło ludowe i zani-
kające zawody, a 2 stoiska ofertę agrotu-
rystyczną. Na scenie zaprezentowało się 
6 zespołów ludowych i artystycznych. 
Ponadto gościliśmy dwie firmy wydaw-
nicze i informacyjne. Na terenie wysta-
wy zlokalizowano 18 stoisk typowo ga-
stronomicznych, a także ok. 35 takich, 
które określone zostały jako inne.

 Istotnym szczegółem, który odno-
towaliśmy, było zgłoszenie się na wy-
stawę 36 nowych wystawców. Były to 
podmioty, które do tej pory nie uczest-
niczyły w Agropromocji. Ogółem w cią-
gu 29 lat w Agropromocji uczestniczyło 

1529 wystawców (taka ilość 
uczestników jest odnotowana 
w prowadzonej przez organi-
zatorów bazie komputerowej). 
Oznacza to, że co roku następu-
je częściowa (ok. 10%) wymia-
na uczestników wystawy, ale 
jest też stała grupa wystawców, 
która rokrocznie przyjeżdża do 
Nawojowej.
 Szacunki dotyczące ogólnej ilo-
ści zwiedzających wskazują na 

ilość rekordową w porównaniu z da-
nymi z lat ubiegłych, czyli ok. 38-42 
tys. osób w ciągu dwóch dni trwania 
wystawy.

Marian Poręba

Agropromocja 2019 w ujęciu statystycznym
Przedstawiając statystyki Agropromocji 2019, warto podkreślić, że była to jedna z największych imprez w 29-letniej 
historii wystaw rolniczych w Małopolsce, a może nawet w całym południowo-wschodnim regionie Polski.
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Po dość dłuższej przerwie na tegorocz-
nej Agropromocji wznowiono pokaz 
maszyn w praktycznym zastosowaniu 
w polu. Tym razem pokaz rekultywa-
cji i podsiewu traw na użytkach zielo-
nych zorganizowała, wspólnie z orga-
nizatorami wystawy, firma Aquarius 
Maciej Dobosz z Kamionnej (powiat 
bocheński) i producent m.in. siewni-
ków do traw i poplonów – firma AGRO-
MASZ z siedzibą w Strzelcach Małych, 
woj. łódzkie. Ta działająca od 2006 r. 
polska firma staje się znanym, na kra-
jowym i unijnym rynku maszyn rolni-
czych, producentem wysokiej jakości 
maszyn do uprawy gleby (pługi ob-
racalne, brony i agregaty talerzowe, 
uprawowo-siewne i do użytków zie-
lonych głębosze i mulczery) do siewu 

(siewniki pneumatyczne, zbożowe–rzę-
dowe, zbożowe nadbudowane, do traw 
i poplonów z wałem pryzmatycznym, 
zbożowe i rzutowe nadbudowane) i do 
nawożenia (rozsiewacz wapna i nawo-
zów), a wśród nowości produkcyjnych 
jest rozdzielacz gnojowicy. 
 Pozostali wystawcy, spoza bran-
ży ciągników i maszyn rolniczych, 
prezentowali na wystawie mecha-
nizacyjnej to, co współczesnemu go-
spodarstwu rolnemu i gospodarstwu 
domowemu jest niezbędne do spraw-
nego i „nowoczesnego” funkcjonowa-
nia, w tym m.in. sznurki, siatki i fo-
lie rolnicze, łożyska, części zamienne, 
paski klinowe, urządzenia techniczne: 
piece CO, spawarki, agregaty prądo-
twórcze elektronarzędzia i narzędzia 

warsztatowe oraz rębaki do drewna 
i gałęzi.
 Jak co roku, najlepiej prezentujące 
się stoiska zostały nagrodzone i wyróż-
nione, w grupie firm „maszynowych” 
I miejsce otrzymało stoisko firmy 
Aquarius Maciej Dobosz z Kamionnej, 
a wyróżnienia firma PILAR-TECH Sp.J. 
T.Krzysztofek, K.Loranc z Krakowa 
i firma BIZON Piotr Tralewicz z Uścia 
Gorlickiego; w grupie firm „obsłu-
ga i zaopatrzenie rolnictwa” I miej-
sce otrzymało stoisko firmy STEKRO 
Stefan Król z Roztoki, a wyróżnienie 
firma WIALAN Langer i Wiatr Sp. J. 
z Tarnowa.

Marian Kulpa

Wystawa mechanizacyjna
W mechanizacyjnej wystawie Agropromocji 2019 uczestniczyło 24 wystawców, w tym 10 prezentujących ciągniki, 
maszyny i sprzęt rolniczy oraz urządzenia i wyposażenie do produkcji rolniczej i gospodarstwa.

WYDARZENIA – AGROPROMOCJA
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Wystawa stanowiła istotny element 
uzupełniający do innych wystaw zwią-
zanych bezpośrednio z rolnictwem. 
Lokalizacja wystawy na gospodar-
stwie, które stanowi centralne miej-
sce między wystawą mechanizacji i 
wystawą zwierząt, powodowała, że 
prawie wszyscy zwiedzający przecho-
dzili obok stoisk związanych z branżą 
budowlaną. Również sąsiedztwo  sto-
isk z roślinami ozdobnymi i licznymi 
punktami gastronomicznymi sprzyja-
ły licznej frekwencji i zawieraniu kon-
taktów handlowych.  
 Szybki postęp technologiczny w dzie-
dzinie budownictwa spowodował, że 
sprzedający oraz klienci zmuszeni są do 
śledzenia nowości zarówno w materia-
łach budowlanych, jak i w całych nowo-
czesnych systemach technologicznych 
związanych z tą dziedziną. Nowości na 
wystawie było dużo. Największą ofertę 

stanowiły systemy ogrzewań, w tym 
najnowocześniejsze kotły piątej gene-
racji z elektroniczną obsługą oraz sys-
temy pokryć dachowych z elementami 
fotowoltaicznymi.  Dużą powierzchnię 
wystawienniczą zajmowały firmy z wy-
robami ślusarstwa i kowalstwa arty-
stycznego oraz z elementami kamienia 
naturalnego.
 W drugim dniu wystawy komisyjnie 
dokonano oceny w konkursie na naj-
lepszą ekspozycję wszystkich wystaw 
Agropromocji 2019, w tym wystawy 
budownictwa. W tej kategorii pierwsze 
miejsce zajęła Firma Biegonice Składy 
Sp. z o.o. z Nowego Sącza, która pre-
zentowała pełną ofertę materiałów bu-
dowlanych, w tym nowoczesne pustaki, 
bloczki, dachówki, tynki oraz materiały 
izolacyjne, płytki i narzędzia. 
 Dwa rów norzędne w y różnie-
nia otrzymały firmy: CM&W Maciej 

Cembruch z Nowego Sącza, która 
prezentowała kompleksowe systemy 
uzdatniania wody oraz firma EXPERT 
GLASS Sp. z o.o. z Podegrodzia, która 
oferowała do wynajmu profesjonalny 
sprzęt do montażu okien na wysoko-
ściach oraz usługi cięcia szkła kamieni 
i ceramiki o dużych powierzchniach.
 Wszystkim firmom, które zapre-
zentowały się na wystawie budow-
nictwa i wyposażenia wnętrz organi-
zator, Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, bardzo dziękuje za uczest-
nictwo i zaangażowanie oraz życzy 
konkretnych efektów handlowych. 
A zwiedzających i zainteresowanych 
klientów już zapraszamy na przyszło-
roczną wystawę. 

Tomasz Stanek

Wystawa budownictwa i wyposażenia wnętrz
Ciekawa i różnorodna oferta firm budowlanych oraz piękna pogoda sprawiły, że tegoroczna wystawa 
budownictwa i wyposażenia wnętrz na Agropromocji 2019 cieszyła się dużym zainteresowaniem.
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Wystawa szynszyli
Szynszyle były prezentowane w nastę-
pujących odmianach barwnych: 
- szynszyle standard 45 szt.
- szynszyla czarna aksamitna 5 szt.
- szynszyla beżowa 12 szt.
- szynszyle odmian barwnych 6 szt.
Razem oceniono 68 szt. szynszyli pre-
zentowanych przez 10 hodowców.

Po dokonaniu oceny fenotypu szynszy-
li komisja przyznała następujące 
wyróżnienia: 

W kategorii fermy hodowlane 
odmiana standard:
 • Tytuł Czempiona i Wiceczempio-

na uzyskały zwierzęta należące do 
Pana Tadeusza Dyczkowskiego 
Raba Szynszyle 

W kategorii fermy hodowlane 
odmiana beżowa: 
 • Tytuł Czempiona i Wiceczempio-

na uzyskały zwierzęta należące 
do Państwa Antoniny i Jarosława 
Czarneckich

W kategorii fermy hodowlane 
i towarowe odmiana czarna 
aksamitna:
 • Tytuł Czempiona uzyskało zwierzę 

należące do Pani Ireny Tokarz
 • Tytuł Wiceczempiona uzyskało 

zwierzę należące do Państwa Lu-
dwiki i Jana Czyż

W kategorii fermy towarowe 
odmiana standard: 
 • Tytuł Czempiona i Wiceczempio-

na uzyskały zwierzęta należące do 
Pana Grzegorza Michalika

 • Wyróżnienie dla Najlepszego Ho-
dowcy Nowosądecczyzny dla 
Pana Grzegorza Michalika. 

 • Wyróżnienie za Najładniejszą 
Szynszylę Odmian Barwnych Ja-
snych dla Państwa Antoniny i Ja-
rosława Czarneckich.

 • Wyróżnienie za Najładniejszą 
Szynszylę Odmian Ciemnych dla 
Pani Ireny Tokarz

Dodatkowo przyznano:
Wyróżnienie za NAJLEPSZĄ STAWKĘ 
WYSTAWY SZYNSZYLA STANDARD 
i CZARNA AKSAMITNA w kategorii 
fermy hodowlane otrzymali Państwo 
Barbara i Jarosław Wąs.

Wyróżnienie  za NAJLEPSZĄ STAWKĘ 
WYSTAWY SZYNSZYLA BEŻOWA 
w kategorii fermy hodowlane otrzymali 
ex aequo Państwo Antonina i Jarosław 
Czarneccy oraz Pan Grzegorz Orkisz.

Szczególnym wyróżnieniem podczas 
Agropromocji 2019 został uhonoro-
wany hodowca szynszyli Pan Tadeusz 
Dyczkowski właściciel fermy „Raba 
Szynszyle”, który otrzymał odzna-
kę ministerialną „Zasłużony dla 
Rolnictwa”.

Wystawa królików
Zwierzęta zostały zaprezentowane 
przez 7 hodowców, którzy łącznie wy-
stawili 20 szt. w 10 różnych rasach.
Po dokonaniu oceny fenotypu króli-
ków komisja przyznała następujące 
wyróżnienia:

Tytuł Czempiona uzyskali:
 • Górak Robert – królik rasy ter-

mondzki biały
 • Hańderek Grzegorz – królik rasy 

francuski baran szary 
 • Małyjurek Jan – królik rasy wiedeń-

ski niebieski
 • Marmuszewski Jerzy – królik rasy 

nowozelandzki biały
 • Szczepanik Jan – królik rasy rex bia-

ły czerwonooki
 • Szczepanik Jan – królik rasy rex ryś

Tytuł wiceczempiona uzyskali:
 • Górak Robert – królik rasy ter-

mondzki biały
 • Małyjurek Jan – królik rasy wiedeń-

ski niebieski
 • Grądalski Bolesław – królik rasy ol-

brzym srokacz
 • Grądalski Bolesław – królik rasy no-

wozelandzki czerwony
 • Szczepanik Jan – królik rasy rex bia-

ły czerwonooki
 • Szczepanik Jan – królik rasy rex ryś

Dodatkowo komisja przyznała wyróż-
nienie „SUPERCZEMPION WYSTAWY 
KRÓLIKÓW” dla Pana Jana Małyjurek 
za królika rasy wiedeński niebieski.

Zwiedzający nie tylko podziwiali piękne 
okazy, ale mogli uzyskać od wystaw-
ców porady na temat zasad hodowli 
danej rasy oraz profilaktyki weteryna-
ryjnej niezbędnej w hodowli królików 
i szynszyli. 

Wystawa zwierząt futerkowych
Podczas Agropromocji 2019 specjaliści ds. oceny fenotypu zwierząt, 
pod przewodnictwem Pana Łukasza Barana z Krajowego Centrum 
Hodowli Zwierząt, dokonali oceny królików i szynszyli.

WYDARZENIA – AGROPROMOCJA

Wincenty Kmak

Nagrodzeni – najlepsi hodowcy królików

Nagrodzeni – najlepsi hodowcy szynszyli
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Komisji sędziowskiej przewodni-
czył Józef Budz z Białki Tatrzańskiej. 
Asystowali mu: Ewa Furczoń – Prezes 
Spółdzielni „Gazdowie”, Włodzimierz 
Oleksy – hodowca owiec z Powroźnika, 
Dominik Pasek -–Dyrektor MODR oraz 
kilkukrotny zwycięzca poprzednich fi-
nałów Krzysztof Łaś z Gronia.
 Rywalizacja była bardzo zacięta. 
W ogólnej ocenie liczył się nie tylko czas 
ostrzyżenia owcy, ale także dokładność 
strzyżenia i jak najmniejsza ilość skale-
czeń, za które komisja sędziowska przy-
znawała karne sekundy. 
 Zwycięzcą okazał się Adrian Łaś 
z Gronia, który w dogrywce wyprze-
dził Marka Wilczka, również z Gronia. 

Trzecie miejsce przypadło bratu zwy-
cięzcy, Piotrowi Łaś. 
 Rywalizacja uczestników finału 
zgromadziła ogromną ilość widzów, 
która przyznała nagrodę specjalną dla 
Andrzeja Wolskiego z Nowego Targu 
za niezwykle staranne i bezurazowe 
ostrzyżenie owcy.
 Wszyscy zawodnicy zostali uhonoro-
wani nagrodami rzeczowymi, najlepsi 
strzygacze pucharami oraz dyplomami. 
Po skończonym konkursie strzyży zor-
ganizowano dla publiczności konkurs 
picia żętycy na czas. Do zawodów sta-
nęło kilkunastu śmiałków, którzy mieli 
za zadanie jak najszybciej wypić pełny 
kufel żętycy.

 Dodatkową atrakcją mistrzostw 
było pokazowe strzyżenie owiec ma-
szynką elektryczną, przeprowadzone 
przez Krystiana Jarosza z Łętowego. 
Zademonstrował on nie tylko techni-
kę strzyżenia, ale dał również popis 
szybkości. 
 Zarówno zawody strzyżenia owiec 
metodą tradycyjną, jak i  pokaz strzy-
żenia maszynką elektryczną, przycią-
gnęły szerokie grono widzów, którzy 
dopingowali zawodników i podziwiali 
ich sprawność.

Wincenty Kmak
fot. Łukasz Wiśniewski 

IX Finał Mistrzostw Polski w strzyżeniu 
owiec metodą tradycyjną
Podczas tegorocznej Agropromocji rozegrano po raz dziewiąty finał Mi-
strzostw Polski w Strzyżeniu Owiec Metodą Tradycyjną. Został on sfinanso-
wany przez Województwo Małopolskie. W finale mistrzostw udział wzięło 
10 zawodników z powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego.

Dogrywka o I miejsce

Zawodnicy w trakcie strzyży

Pokaz strzyży owiec maszynką elektryczną

Wręczanie nagród dla najlepszych strzygaczy  III miejsceWręczanie nagród dla najlepszych strzygaczy  II miejsceWręczanie nagród dla najlepszych strzygaczy  I miejsce
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Owce i kozy zaprezentowano w dwóch 
kategoriach wystawowych, tj. try-
ki i maciorki ras:  cakiel podhalański, 
polska owca górska, polska owca gór-
ska odmiany barwnej, czarnogłówka, 
owca pogórza, olkuska, wrzosówka, na-
tomiast kozy w kategoriach kozy i kozły 
rasy karpackiej.
 Komisji oceny owiec i kóz przewod-
niczył Jan Janczy - dyr. Regionalnego 
Związku Hodowców Owiec i Kóz 
w Nowym Targu, któremu asystował 
Jakub S� cisłowicz.
 Komisja, oceniając poszczególne 
zwierzęta, stwierdziła ich wysoką ja-
kość genetyczną, zgodność z wzorcem 
rasy i bardzo dobre przygotowanie 
do wystawy oraz wybrała czempiony 
w poszczególnych rasach i kategoriach.
 Hodowcy czempionów tj. Maria 
Rychtarczyk z Maruszyny, Bogusława 
Wrażeń z Książnic, Wojciech Długosz 
z  Kok u s z k i ,  Rom a n Wa s y lc z a k 
z Owczar,  Wiesław Hryc z Grywałdu, 
Leszek Frączek z Przyszowej oraz ho-
dowca kóz Agnieszka Libura z Kobylca 
otrzymali regulaminowe nagrody.

 W drugi dzień wystawy na ringu 
przeprowadzono pokaz czempionów 
owiec i kóz w poszczególnych katego-
riach. Spośród  nich wybrano super 
czempiony. 

Super Czempionem w kategorii tryk 
został tryk rasy polska owca górska 
hodowli Wiesława Hryca, a Super 
Czempionem w kategorii maciorki: 
maciorka rasy olkuska hodowli 
Bogusławy Wrażeń. 

Wystawa Zwierząt i Pokaz Młodego Hodowcy
Tradycji stało się zadość. Owce i kozy znowu zagościły w Nawojowej. Tym razem, pierwszy raz w historii, zwierzęta 
prezentowane były przez hodowców razem z swoimi dziećmi (młodzi hodowcy).

Super czempion w kategorii tryk z hodowli 
Wiesława Hryca z Grywałdu

Super czempion w kategorii maciorka hodowli Bogusławy Wrażeń z Książnic Gratulacje dla młodych hodowców

WYDARZENIA – AGROPROMOCJA
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Dużą atrakcją okazał się „Pokaz Mło-
dego Hodowcy”, podczas którego dzie-
ci hodowców (w wieku od 4 do 17 lat) 
prezentowały wybrane i nagrodzone 
czempiony z własnych stad. Wykazali 
się przy tym dużą odwagą, prezentując 
niejednokrotnie niesforne zwierzęta 
(oczywiście pod czujnym okiem rodzi-
ców). Z przeprowadzonych pośród nich 
wywiadów wynikało, że wszyscy lubią 
pracę przy zwierzętach, a nawet jeden 
z młodych uczestników pokazu oświad-
czył: „Wolę pracę w gospodarstwie bar-
dziej od szkoły!”. Wszyscy otrzymali 
nagrody ufundowane przez organizato-
ra oraz sponsorów tj. Polską Federację 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
– Przedstawicielstwo w Krakowie oraz 
Rolniczo Handlową Spółdzielnię Pracy 
z Nowego Sącza.

Duże wsparcie finansowe Wojewódz-
twa Małopolskiego przy organizacji 
pokazu młodego hodowcy oraz osobi-
ste zaangażowanie Pana Jana Janczego 

– Dyrektora Regionalnego Związku 
Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Tar-
gu przy organizacji wystawy tj. wybór 
stawek owiec i kóz, przeprowadzenie 
oceny wystawianych zwierząt, prze-
prowadzeniu ceremonii wręczenia na-
gród dla najlepszych hodowców oraz 
pokazu młodych hodowców na ringu, 
spowodowało, że wystawa została zor-
ganizowana w profesjonalny sposób, 

a zwiedzający mogli oglądać i podzi-
wiać elitę hodowlaną naszego regionu. 
 Drugi dzień wystawy zwierząt to 
także inne atrakcje dla zwiedzających. 
Polska Federacja Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka – Przedstawiciel-
stwo w Krakowie zorganizowała kon-
kurs plastyczny dla najmłodszych pod 
nazwą „Skąd się bierze mleko”. Do kon-
kursu zgłosiło się dziewięcioro dzieci. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
ufundowane przez organizatora.
 Wielką atrakcją była wystawa alpak 
oraz pokaz alpakoterapii poprowadzo-
ny przez właścicieli firmy El Salwador 
Hodowla Alpak z Biczyc Dolnych.
 Wystawcy hobbyści zaprezentowa-
li swój dorobek: wiele ras kur ozdob-
nych, kaczek, gołębi i królików. Za-
równo wystawa alpak, jak i drobnego 
inwentarza, cieszyła się ogromnym za-
interesowaniem, przyciągając  wielu 
zwiedzających.

Wincenty Kmak 
Pokaz alpak

Młodzi hodowcy owiec i kóz z rodzicami prezentują zwierzęta

Nagrodzeni hodowcy owiec i kóz



12 DORADCA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2019

Oprócz stałych członków komisji oceny 
w skład, której wchodzą przedstawicie-
le Polskiej Izby Produktu Regionalnego, 
dodatkowo powoływani są eksperci 
z Małopolski.
 W tym roku wystawione do oceny 
produkty oceniali: Izabella Byszewska – 
Prezes Zarządu PIPRiL, Zofia Skwarło 
– regionalistka MCK Sokół, Benedykt 
Kafel – etnograf MCK Sokół. 
 Część gastronomiczną ocenia-
li: Grażyna Kurpińska – Pełnomocnik 
Zarządu PIPRiL, Elżbieta Repel – na-
uczyciel TZ� iGD w ZSP w Nawojowej 
oraz Szymon Kawiorski – kierownik 
KOWR, OT Kraków.

Spośród 37 tradycyjnych, regionalnych 
produktów jury wyłoniło aż 13, któ-
re nagrodzono pierwszą równorzędną 
nagrodą:
 • Młoda wołowina kulinarna – Mar-

cin Wójcik F.P.H.U. OIKOS  z Krzywej, 
 • Kabanos wieprzowy – Dariusz Kmak 

– ZM z Kamionki Wielkiej,

 • Pasztet z koziołka karpackiego – 
Agnieszka Libura „Kozi Stok” z Ko-
bylca,

 • „Dżerser” – ser dojrzewający – To-
masz Kniołek „Bziany Las” z Ropek,

 • Masło Extra – OSM Nowy Sącz,
 • Ser kozi z ziołami – Maria Gut 

„SERGUT” z Białego Dunajca,
 • Ocet ze śliwek i kwiatów lawen-

dy – Michał Sitek „Lawendziarnia 
Stoki6”, 

 • Galaretka porzeczkowa „Trzy ko-
lory” – Monika Staszyńska  z Bystrej,

 • Makaron orkiszowy na jajkach 
przepiórczych – Ryszard Barszcz 
z Ropicy Polskiej,

 • Zawijaniec z powidłem śliwkowym 
– Gospodarstwo Rolne Janina i Zbi-
gniew Kochniarczyk z Łętowego, 

 • Sok jabłkowo–brzoskwiniowy – 
Tłocznia Owoców „Pawłowski” ze 
Z� bikowic, 

 • Litworówka z kwiatem bzu czar-
nego – F.H.U „U BAFII” z Poronina,

 • Sernik kozi z jarzębiną – gospodar-
stwo Agroturystyczne „Gościniec Ba-
nica” – Jędrzej Jakubowski z Banicy.

Dodatkowo wyróżniono: 
 • kiełbasę tylmanowską – Michał 

Chlebek z Tylmanowej, 
 • kiszkę z Podstolic – Szczepan Gawor 

– Produkcja Wędlin Jakość i Tradycja, 
 • konfiturę z czarnej porzeczki 

z solą – Aneta Pawłowska z Łużnej, 
 • powidło śliwkowe – Danuta Rybska 

Gospodarstwo Wolica, 
 • owoce róży w syropie cukrowym 

– Mieczysław Ryba Gospodarstwa 
Rolne Róże i S–ka z Krakowa, 

 • rogaliki różane – Teresa Zabielna 
ze Zborowic, 

 • Wino musujące jabłkowe – Winni-
ca Chodorowa, 

 • nalewkę „Babcina Bzówka” – 
Anna Poznańska z Wyskitnej, 

 • skorusową nalewkę (jarzębi-
nową) – Andrzej Mikołajewicz 
z Czorsztyna.

Produkty i potrawy tradycyjne nagrodzone!
Niesłabnącym zainteresowaniem wśród producentów cieszy się konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - 
Smaki Regionów”. Ten ogólnopolski konkurs na najlepszy produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie 
i potrawę regionalną i lokalną, którego finał dla Małopolski odbywa się podczas Agropromocji 2019, miał 
już swoją 19. odsłonę.

WYDARZENIA – AGROPROMOCJA

Marcin Wójcik – nagroda za wołowinę kulinarną Agnieszka Libura – nagroda za pasztet z koziołka 
karpackiego

Michał Sitek – nagroda za ocet ze śliwek z kwiatem 
z lawendy

Nagrodzeni wraz z komisją konkursową
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Ponadto komisja nominowała 5 pro-
duktów nagrodzonych w roku ze-
szłym, do głównej nagrody PERŁA 
2019. Kapituła Krajowa przyznała ten 
zaszczytny tytuł aż 4 produktom z na-
szego regionu, a są to: 

 • Szynka Dziadka – Zakład Masarski 
Dariusz Kmak z Kamionki Wielkiej, 

 • Kiełbasa polędwicowa – Produkcja 
Wędlin Jakość i Tradycja – Szczepan 
Gawor Podstolice

 • Miodula Tatrzańska – F.H.U „U BA-
FII” z Poronina,

 • Wino czerwone RONDO – Winnica 
Chodorowa.

Równolegle z konkursem na najlep-
szy produkt żywnościowy odbywał 
się konkurs w części gastronomicznej, 
w którym:
 • I miejsce zdobyła ekipa Stowarzysze-

nia Gospodyń w Podwilku i za zestaw 
moskoliki z masłem czosnkowym 
i zupę krzonówkę również odbierze 
Perłę 2019. 

 • II miejsce zdobyła Florencja Re-
sto&Bankiet z Kamionki Wielkiej, 
zachwycając niezwykłymi umiejęt-
nościami kucharza.

 • III miejsce przypadło Karczmie Hu-
culanka ze stadniny Koni Huculskich 
z Regietowa.

Nagrody Perła 2019 wraz z certyfika-
tem zostały wręczone laureatom pod-
czas Wielkiego Finału XIX edycji kon-
kursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów” 29 września 2019 r. 
w trakcie targów Smaki Regionów – 
Polagra Food w Poznaniu.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnio-
nym należą się wielkie gratulacje!
Nagrody w konkursie ufundował Ma-
łopolski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go z s. w Karniowicach oraz Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział 
w Krakowie.

Lucyna Kmak
fot. Łukasz Wiśniewski, Jan Pajdzik

Rozpoczęcie konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów Ocena zgłoszonych produktów

Odczytanie protokołu

Wyroznieni w kategorii produkty Nagrodzeni w kategorii Gastronomia

Nagrodzeni za najlepsze produkty
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

Decyzją Kapituły Wojewódzkiej pod 
przewodnictwem Wicemarszałka Pana 
Łukasza Smółki, w skład której z ramie-
nia Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego wszedł Pan Dominik Pasek 
p. o. Dyrektora, w ogólnopolskim etapie 
konkursu Małopolskę reprezentować 
będzie 16 produktów, które zachwyca-
ją niepowtarzalnym smakiem i wysoką 
jakością specjałów lokalnych nie tylko 
mieszkańców, ale i tym razem zachwy-
ciły Kapitułę Konkursową, która nomi-
nowała wszystkie zgłoszone produkty.
Lista uczestników etapu wojewódzkie-
go Polski Producent Z� ywności 2019:

1. P.P.U.H. Patrycja &Paweł Sp. cywilna 
Z. K. R. Rydzyk – Chleb świąteczny.

2. Wyrób Wędlin Tradycyjnych 
„Wolarek” B. Wolarek W. Wolarek 
sp. j. – Kiełbasa tradycyjnie 
wyrabiana.

3. Z.P.H.U. „ELIMEX” Jacek Pabis – 
Mięsiwo z pieca.

4.  Tłocznia Owoców „Pawłowski” 
Antoni Marcin Pawłowski – Mięta 
w soku jabłkowym.

5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Limanowej – Ser twarogowy nie-
dojrzewający tłusty.

6. „Niepołomicki Bartnik Pasieka 
Pszczela” Tadeusz Porębski – Miód 
spadziowy.

7.  Barczyk Zakład Mięsny Spółka 
Jawna – Policzki wieprzowe 
w galaretce.

8.  Pstrąg Ojcowski Magdalena Węgiel – 
Pstrąg ojcowski tęczowy wędzony.

9.  AGRO-WIT Agnieszka Malinowska – 
Rzodkiewki kiszone.

10. Gawor – Produkcja Wędlin Jakość 
i Tradycja Szczepan Gawor – 
Kiełbasa myśliwska.

11.Przetwórstwo Mięsne „Płatek” sp. j. 
– Sopocka wędzona z listkiem.

12. Maciej Kapała Pracownia Pierogowa 
Sekret Smaku – Pierogi z pieczoną 
perliczką w miodzie.

13. Gospodarstwo Rolne Bolesław 
Bobak – Ser gazdowski gołka.

14. Gospodarstwo Pasieczne „Pasieka 
u Kiejdów” – Miód lipowy.

15. Gospodarstwo Pasieczne „Kószka” 
Piotr Kołacz – Miód pszczeli 
nektarowo-spadziowy.

16. F.P.H.U. Janina Rzepka – Bundz so-
lony wędzony.

Spośród firm wybranych przez Kapitułę 
Wojewódzką, Kapituła Ogólnopolska 
wyłoni laureatów XXIII ogólnopolskiej 
edycji Inicjatywy Pozytywistycznej 
„Polski Producent Z� ywności 2019”. 
Wręczenie tytułów nastąpi  podczas 
trwania targów POLAGRA FOOD 2019, 
30 września w Poznaniu i towarzy-
szyć jej będzie wystawa nagrodzonych 
produktów. Wyróżnione firmy uzy-
skają prawo do oznakowania swoich 
wyrobów tytułem i logo Inicjatywy. 
Wszystkim nominowanym gratuluje-
my życząc dalszych sukcesów w roz-
woju  Małopolskiej tradycji kulinarnej.

źródło:  www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/
malopolskie-firmy-z-nominacjami-do-konkursu-pol-
ski-producent-zywnosci-2019
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

Małopolscy producenci nominowani
do ogólnopolskiej edycji „Polski Producent Żywności”
W dniu 7 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyła się 
XXIII edycja Wojewódzkiego Konkursu „Polski Producent Żywności 2019” pod honorowym patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem Konkursu jest promocja najwyższej jakości produktów wytwarzanych według 
tradycyjnych metod produkcji.
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Celem projektu URESA jest promocja 
odnawialnych źródeł energii (OZE), ta-
kich jak energia wiatrowa, słoneczna, 
geotermalna, z biomasy czy energia po-
zyskiwana z biogazu. Zadaniem pro-
jektu było przedstawienie odnawial-
nych źródeł energii, jako możliwości 
przekształcenia profilu gospodarstw 
domowych z obszarów wiejskich. 
Opracowano materiały szkoleniowe 
dla rolników, doradców rolniczych oraz 
wszystkich zainteresowanych benefi-
cjentów, zarówno w formie elektronicz-
nej, jak i drukowanej. Są one dostępne 
bezpłatnie na platformie szkoleniowej 
projektu URESA w zakładce „szkolenia”. 
 W dniach 9-10 września br. w 
Balikesir w Turcji odbyło się ostatnie 
międzynarodowe spotkanie. W konfe-
rencji podsumowującej projekt udział 
wzięło ponad 70 osób. Uczestnikom zo-
stały przedstawione - przygotowane 
w ramach projektu - materiały szko-
leniowe w postaci online i podręczni-
ka. Każdy z partnerów zaprezentował 
opracowany przez siebie temat doty-
czący poszczególnych rodzajów ener-
gii odnawialnej. Prof. dr Kemal Celik, z 
Canakkale Onsekiz Mart University w 
Turcji omówił temat energii wiatrowej. 

Przedstawił też przykłady dobrych 
praktyk, jakie zastosowano w Turcji wy-
korzystując wiatr. Zagadnienia dotyczą-
ce źródeł geotermalnych omówił prof. 
dr Ergün Demir z Balikesir University, 
również z Turcji. Zwrócił uwagę na 
szerokie możliwości wykorzystania 
geotermii nie tylko w rolnictwie, ale 
również w celach zdrowotnych czy ko-
smetycznych. Temat energii słonecznej, 
opracowany przez MODR, omówiła pani 
Ewelina Stajder. Przypomniała, że słoń-

ce jest największym i najbardziej wy-
dajnym źródłem energii. Prof. dr Zuzana 
Palkova, reprezentująca Słowację, 
przedstawiła zagadnienia związane z 
energią wodną. Duże doświadczenie w 
wykorzystaniu biomasy ma Bułgaria, 
dlatego ten rodzaj energii został opra-
cowany i przedstawiony przez prof. 

dr Teodorę Angelovą z Zemedelskiego 
Institutu Stara Zagora. Temat doty-
czący biogazowni, opracowany przez 
Stowarzyszenie ARID, zaprezentował 
pan Maciej Dymacz. W podsumowaniu 
projektu, pani Ewa Ryjak zwróciła uwa-
gę, że wśród rolników istnieje bardzo 
duże zainteresowanie małymi insta-
lacjami produkującymi energię z OZE, 
dlatego tak ważne są działania eduka-
cyjne mające na celu upowszechnia-
nie wiedzy na ten temat. Podziękowała 

również wszystkim partnerom za za-
angażowanie, dobrą współpracę oraz 
wkład pracy, jaki wnieśli podczas re-
alizacji tego zadania. 
Zapraszamy na stronę projektu 
www.uresa.ue

Ewa Ryjak

Zakończenie projektu URESA
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach od października 2017 roku realizował projekt 
pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich – URESA” w ramach programu ERASMUS+. 
Naszymi partnerami byli przedstawiciele Turcji, Bułgarii oraz Słowacji.
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Roślina ta przypadkowo zawleczo-
na oraz jako uciekinier z upraw roz-
przestrzeniła się poza miejsce swoje-
go pierwotnego występowania w inne 
rejony Europy, na Bliski Wschód, do 
Ameryki Północnej oraz Australii. 
Obecnie ostropest uprawiany jest na 
całym świecie i należy do grupy ro-
ślin, najlepiej przebadanych pod wzglę-
dem właściwości medycznych. Ponad 
300 badań naukowych potwierdza 
jego skuteczność, głównie w leczeniu 
schorzeń wątroby. Ze względu na sta-
le rosnące zapotrzebowanie do celów 
leczniczych uprawa ostropestu sta-
je się coraz popularniejsza. W Polsce 
obszar upraw ostropestu plamistego 
obejmuje około 2000 ha. Uprawy zloka-
lizowane są głównie w Wielkopolsce, na 
Lubelszczyźnie, Kujawach i Z� uławach.

Ostropest plamisty 
(Sylibum marianum)  

Charakterystyka botaniczna

Ostropest plamisty – jest rośliną 
jednoroczną z rodziny astrowatych 
(Asteraceae). Budową morfologiczną 
przypomina spokrewniony ze sobą 
chwast - oset. Pędy ostropestu są pro-
ste i grube, gładkie, w górnej części 
rośliny rozgałęziają się. Osiągają wy-
sokości do 200 cm. Liście są szero-
ko-eliptyczne lub odwrotnie jajowate, 
bezogonkowe, obejmujące swoją nasa-
dą łodygę. Długość liści może sięgać 60 
cm przy 30 cm szerokości. Brzegi liścia 
silnie kolczaste. Na blaszce liściowej 
widoczne są charakterystyczne bia-
łe plamy na nerwach. Legenda głosi, 
że plamy te są śladami kropli mleka 
Matki Bożej, które upadły na ostropest 
podczas karmienia Jezusa. Kwiaty 

o purpurowej barwie, 
zebrane w zwisłe kwia-
tostany – duże koszycz-
ki (4-5 cm długości) 
wyrastające na szczy-
cie łodyg. Kwiatostany 
są otoczone kolczasty-
mi wypustkami. Kwiaty 
zapylane są przez owady. Ostropest pla-
misty kwitnie od czerwca do połowy 
sierpnia. Owoce ostropestu plamistego 
to brązowo-czarne niełupki o dłu-
gości 5- 8 cm, z białym puchem. Każdy 
kwiatostan produkuje około 190 na-
sion. Owoce dojrzewają stopniowo 
od sierpnia do września. Roślina ce-
chuje się palowym systemem korze-
niowym, który składa się z korzenia 
głównego o długości aż 1,5 m i rozwi-
niętych korzeni bocznych.

Ostropest plamisty 
(Sylibum marianum)   

Właściwości i zastosowanie

Ostropest plamisty wykorzystywa-
ny jest w ziołolecznictwie od czasów 
starożytnej Grecji i Rzymu. Gatunek 
ten swoje działanie lecznicze za-
wdzięcza obecności związków aktyw-
nych w roślinie, głównie w ziarnie. Do 
najważniejszych zaliczamy sylima-
rynę będącą kompleksem flawono-
lignanów zawartych w łupinie nasien-
nej. Sylimarina wykazuje działanie 
oczyszczające, regeneracyjne oraz 
ochronne przed działaniem wielu 
czynników, m.in toksyn i alkoholu. Ze 
względu na brak skutków ubocznych 
flawonolignany zalecane są w długo-
trwałej terapii chorób wywołanych 
alkoholizmem (m.in. marskość wątro-
by), leczeniu wirusowego zapalenia 

wątroby typu A, B i C, w przypadku 
zatrucia toksynami pochodzącymi 
z zewnątrz (metale ciężkie, chemika-
lia, grzyby z rodziny Amanita). 
 Ponadto występuje toksyfolina, alko-
hol dehydrokoniferylowy, kwercetyna, 
tyramina, histamina, śluz, kwasy orga-
niczne, witaminy C i K, fitosterole, garb-
niki, białka, cukry i tłuszcz z dużą ilo-
ścią kwasu linolowego, a także miedź, 
selen, cynk. Nasiona ostropestu wy-
korzystywane są do sporządzania le-
ków. Preparaty zawierające wyciągi 
z ostropestu działają przeciwzapal-
ne, stymulują regenerację i wytwa-
rzanie nowych komórek wątroby, 
wykazują działanie żółciotwórcze, 
poprawiające przebieg procesów tra-
wiennych. Zioło ma także silne dzia-
łanie antyoksydacyjne, 20 krotnie 
wyższe niż popularny antyutleniacz 
jakim jest witamina E – przeciwdziała 
więc uszkodzeniu komórek przez wolne 
rodniki. Ostropest plamisty zapobie-
ga degeneracyjnym zmianom mó-
zgu poprawiając koncentrację i pamięć. 
Badania dowodzą, iż zastosowanie 
ostropestu plamistego obniża poziom 
trójglicerydów we krwi, poprawia 
komórkową oporność na insulinę 
oraz indukuje odbudowę komórek 
beta trzustki, przez co pomaga w wal-
ce z cukrzycą. W badaniach in vitro wy-
kazano hamowanie podziałów komó-
rek nowotworowych (raka prostaty, 
raka jelita grubego, raka płuc) poprzez 

Ostropest plamisty (Sylibum marianum) –

i jego znaczenie 
Ostropest plamisty jest znaną od 2 tysięcy lat rośliną lecz-
niczą. Zwyczajowo nazywany „ostem” lub pstrokiem, przez 
nieznających jego cennych właściwości często traktowany jako 
chwast. Ostropest plamisty pochodzi z basenu Morza Śród-
ziemnego (Europa Południowa, Egipt, Izrael, Turcja, aż po Iran).
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flawonolignany zawarte w ostropeście. 
Olej z ostropestu znalazł swoje miejsce 
w dermatologii i kosmetyce z uwagi 
na kwasy tłuszczowe oraz sylima-
rynę wchodzące w jego skład. Obok 
właściwości przeciwstarzeniowych 
(anti – aging) jakie mają te związki, 
wykorzystuje się ich zdolności foto-
ochronne i regenerujące, szczególnie 
istotne przy uszkodzeniach skóry spo-
wodowanych promieniowaniem UVB. 
Sylimaryna oddziałując na gospodarkę 
tłuszczową, wpływa na skład ilościo-
wy i jakościowy łoju. Spowalnia pro-
ces rogowacenia gruczołów łojowych 
i naskórka. Dzięki czemu ma zastoso-
wanie w leczeniu trądziku i łuszczy-
cy. Preparaty z olejem ostropestu sto-
suje się również w łagodzeniu ran 
np. cukrzycowych, po odmrożeniach 
czy oparzeniach oraz w przypadku 
nadmiernego wysuszenia naskórka 
(atopowe zapalenie skóry, zrogowacia-
ły naskórek).
 Ostropest plamisty może mieć sze-
rokie zastosowanie w ży wieniu zwie-
rząt i medycynie weterynaryjnej. Do 
celów paszowych wykorzystuje się ob-
łuszczone niełupki ostropestu, nato-
miast owoce i ekstrakt stosowane są 
w tuczu zwierząt hodowlanych. Odwar 
z owoców podaje się zwierzętom w za-
truciach związkami toksycznymi, w cho-
robach wątroby, nerek i pęcherza moczo-
wego, niestrawności i braku łaknienia.
 Ostropest to nie tylko wspania-
łe zioło lecznicze, ale też niezwykle 
atrakcyjna roślina dekoracyjna, któ-
ra może z powodzeniem znaleźć miej-
sce w każdym ogrodzie. Duża rozłoży-
sta rozeta, srebrzysto biały wzór na 
blaszce liściowej i kolczaste brzegi 
liścia, okazały wzrost i pokrój sta-
nowią piękną ozdobę. Roślina dobrze 
wygląda zarówno w kompozycjach 
jak i sadzony pojedynczo. Zasuszone 
kwiatostany wykorzystuje się do 
robienia suchych bukietów i innych 
kompozycji kwiatowych.
 Dzięki swoistej budowie morfolo-
gicznej, a głównie ze względu na ostre 
kolce ostropest sadzi się, jako ochro-
na upraw rolniczych przed dzikimi 
zwierzętami. 

Ostropest plamisty 
(Sylibum marianum)   

Uprawa

Ostropest plamisty  jest gatun-
kiem, który przeszedł ze stanu dzi-
kiego w warunki uprawy polowej. 
Występuje on w dwóch odmianach 
tj. Silybum. marianum oraz Sylibum. 

eburneum coss. Zaletą ostropestu, 
jako rośliny uprawnej są stosunkowo 
niewielkie wymagania klimatycz-
no- glebowe. Ostropest dobrze sobie 
radzi w każdym rodzaju żyznej, prze-
puszczalnej gleby o pH w graniach 
5,7−7,2 Nie toleruje zbyt dużej wilgoci 
w podłożu. Roślina preferuje słonecz-
ne i otwarte stanowiska (bez zacienie-
nia). Pozytywnie reaguje na przedplon 
w postaci okopowych, warzyw, zbóż ja-
rych, rzepaku i motylkowych. Ostropest 
może być uprawiany również w mono-
kulturze, nawet przez 20 lat. Korzyść 
jaką przynosi wieloletnia uprawa na 
tym samym stanowisku jest możliwość 
obniżania normy wysiewu o 20 – 30%, 
z racji osypywania się nasion przed 
i podczas zbioru.
 Nasiona wysiewamy w pierw-
szej połowie kwietnia, bezpośred-
nio do gruntu, na głębokość 2-3 cm. 
Zazwyczaj wysiewa się 12–15 kg/ha, 
na słabszych glebach wysiew należy 
zwiększyć do 20 kg/ha. Siew najle-
piej przeprowadzić agregatem upra-
wowo-siewnym lub siewnikiem rzę-
dowym w szerokie rzędy (40-50 cm), 
po uprzednim włókowaniu. Wschody 
roślin ukazują się po 2-3 tygodniach 
od siewu. Silnie rosnące siewki, po 6-7 
tygodniach tworzą już zwarty łan. Do 
tego momentu należy zwalczać rozwi-
jające się chwasty, które stanowią prak-
tycznie jedyny problem i koszt w pielę-
gnacji plantacji. Występowania chorób 
i szkodników w uprawie ostropestu 
nie notuje się.
 Ostropest plamisty pozytywnie re-
aguje na podstawowe nawożenie NPK. 

Zalecane dawka na hektar to 40-60 kg 
N, 80-100 kg P2O5 i 120-140 kg K2O.
Nawożenie potasowe i fosforowe sto-
suje się przedsiewnie, z kolei azot moż-
na wysiać w dwóch równych dawkach. 
Pierwsza 10 dni przed siewem, a druga 
w fazie rozety o 4-6. liściach. Ostropest 
należy uprawiać w 2. lub 3. roku po 
oborniku. Gatunek źle reaguje na bez-
pośrednie nawożenie obornikiem.
 Zbiór ostropestu przeprowadza 
się dwu etapowo, ze względu na nie-
równomierne dojrzewanie kwiato-
stanów. W pierwszej kolejności ścina 
się rośliny na pokos na wysokości 
30 cm. Po wyschnięciu (7-14 dni) z po-
kosu omłot odbywa się przy pomocy 
kombajnu. Wyznacznikiem terminu 
do rozpoczęcia zbiorów jest 10-20% 
dojrzałych kwiatostanów i biały puch 
na koszyczkach. Po zbiorze nasiona 
ostropestu należy wstępnie oczyścić, 
a następnie bezzwłocznie dosuszyć 
do wilgotności około 11%, aby nie 
doszło do zapleśnienia nasion. S� redni 
plon nasion wynosi od 1-1,5 t/ha, jed-
nak w sprzyjających warunkach upra-
wy i przy optymalnej glebie plon może 
dojść nawet do 3,0 t/ha. 

Marta Rymarczyk
Źródło:
Grela E., Pietrzak K., Pecka S., Sobolewska S., Krasucki 
W. – UP w Lublinie. Ostropest plamisty w żywieniu zwie-
rząt. Przegląd hodowlany nr 5/2014 
Sawczuk R. 2016. Ostropest plamisty – stare/nowe 
panaceum
Andrzejewska J., Skinder Z. OSTROPEST PLAMISTY – UWAGI 
O NAZEWNICTWIE, SUBSTANCJACH CZYNNYCH I ROZWOJU 
ROŚLINY Acta Sci. Pol., Agricultura 5(1) 2006, 5-10. 
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Z punktu widzenia gospodarki ryn-
kowej, areał upraw ziemniaka ulega 
zmniejszeniu. Mimo to obserwuje się 
krajową nadwyżkę produkcji, a to za 
sprawą obostrzeń dotyczących zaleceń 
prowadzenia upraw wolnych od bak-
terii Clavibacter michiganensis subsp. 
sepedonicus powodującej bakteriozę 
pierścieniową ziemniaka. Regulacje 
prawne o charakterze fitosanitarnym 
skutkują ograniczeniem dostępności 
ziemniaków na rynku zagranicznym, 
co przekłada się na malejący potencjał 
produkcyjny. W związku z tym w kraju 
uwidacznia się obniżka cenowa ziem-
niaków. Aby uniknąć problemu potrzeb-
ne są wytyczne, w jaki sposób zapobiec 
zagrożeniu i wyeliminować go w spo-
sób korzystny dla producenta.
 Opracowano program, który ma na 
celu wyeliminowanie Clavibacter michi-
ganensis subsp. sepedonicus, co zapewni 
swobodną sprzedaż ziemniaka do innych 
państw Unii Europejskiej, poprzez dzia-
łania zapobiegające wystąpieniu choroby 
kwarantannowej, a co za tym idzie w kie-
runku zwiększenia opłacalności upraw 
i ograniczenia strat w plonach. Program 
obejmuje zagadnienia z zakresu bioase-
kuracji fitosanitarnej, a także inne ważne 
aspekty eliminacji bakteriozy w różnych 
obszarach działań. Zacznie on obowiązy-
wać od 2020 roku i będzie prowadzony 
przez okres 4 lat.
 Bakteria jest organizmem kwa-
rantannowym i podlega obowiązko-
wi zwalczania, a głównym źródłem jej 
rozprzestrzeniania są porażone sadze-
niaki ziemniaka. Pierwszym celem jest 
uzyskanie zdrowego materiału poprzez 
wdrożenie obowiązku wysadzania kwa-
lifikowanych bulw ziemniaka w stop-
niu zdrowotności. Producenci zareje-
strowani przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) 
będą objęci obowiązkiem stosowania 
powyższych procedur, lecz koszty badań 
bulw zostaną pokryte przez producen-
ta w 50%. Ponadto program realizuje 
wsparcie w postaci dopłat przy wyko-
rzystaniu zdrowotnego materiału na 
areale uprawowym (do 1ha powierzch-
ni obsadzonych lub obsianym, jeżeli 

dotyczy to kwalifikowanego materiału). 
W gospodarstwach towarowych, w któ-
rych wystąpią straty w plonach wsku-
tek wykrycia bakterii, również możli-
wa jest rekompensata strat na poziomie 
70% (badany materiał) i 50% (nieba-
dany). Brak składowania porażonych 
bulw może nieść ryzyko rozprzestrze-
niania się patogena. Problem rozwiąza-
no poprzez utylizację bulw ziemniaka 
i przerób do produkcji biogazu. Rolnik 
przekazując do wyznaczonego zakła-
du zainfekowany ma-
teriał może dodatko-
wo otrzymać dotację. 
Oprócz powyższych 
działań ważne jest 
upowszechnianie wie-
dzy wśród producen-
tów. Stąd też Ośrodki 
Doradztwa Rolniczego 
organizować będą 
szkolenia o tematy-
ce bioasekuracji, czyli 
zwalczaniu bakteriozy 
pierścieniowej ziem-
niaka. Obok zagadnień 
fitosanitarnych poruszane będą elemen-
ty integrowanej ochrony, czy technologii 
produkcji, jak również przedstawione 
wyniki badań przeprowadzone przez 
inne placówki badawcze. 
 Konkurencją dla polskich ziemnia-
ków, są ziemniaki sprowadzane z za-
granicy. Drugi element programu dąży 
do zniesienia nieprawidłowości na 
rynku. Wynika to z faktu, że na towa-
rach w sklepach błędnie umieszczane 
są informacje co do kraju pochodzenia. 
Wprowadzenie zmian rozporządzenia 
o obowiązkowym oznakowaniu miejsca 
produkcji bulw w trakcie obrotu, umoż-
liwiłoby uniknięcie błędnych wiadomo-
ści. W przypadku ziemniaków młodych 
nazewnictwo zostanie bardziej sprecy-
zowane. Na terenie kraju zostaną pod-
wyższone kary za niestosowanie się do 
przepisów (za niepodjęcie zwalczania 
bakteriozy - kara do 5 000 zł, za wywóz 
towaru bez odpowiednich dokumentów 
- do 12 500 zł, fałszowanie towaru w ob-
rocie - do 125 tys. zł). Ważnym kryte-
rium w celu zapewnienia zdrowotności 

ziemniaków są systematyczne nadzory 
kierowane przez jednostki. Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
(PIORiN) prowadzi czynności związa-
ne z kontrolą upraw i poborem prób do 
badań laboratoryjnych, by stwierdzić 
czy w roślinach jest obecny organizm 
kwarantannowy. Weryfikuje zgodność 
w obrocie bulw pod kątem ich prawi-
dłowego oznaczenia. Również za zna-
kowanie bulw ziemniaka, w tym za od-
powiednią jakość odpowiada Inspekcja 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych oraz Inspekcja Handlowa. 
Celem Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
jest zapewnienie bezpieczeństwa żyw-
ności, tak aby konsument miał gwaran-
cję, że produkt jest przebadany. Krajowa 
Administracja Skarbowa nadzoruje pod-
mioty gospodarcze pod względem ich 
właściwego funkcjonowania. Wszystkie 
kontrole służb dotyczą zarówno ziem-
niaków z polskiego rynku, jak i tych 
sprowadzanych z innych państw. 

 Trzecim elementem jest promocja 
ziemniaka na rynku lokalnym, jak i za-
granicznym. Działania wdrażane przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
będą mieć charakter informacyjny i edu-
kacyjno-promocyjny produktów, mają-
ce na celu zwiększenie spożycia ziem-
niaków, podkreślanie ich pochodzenia, 
a także podniesienia wiedzy konsumen-
tów z zakresu metod produkcji.
 Wszystkie obszary działań progra-
mu są istotne, aby poprawić efektyw-
ność i opłacalność produkcji. Warto 
jednak przestrzegać zasad profilakty-
ki oraz higieny fitosanitarnej w czasie 
całego łańcucha produkcyjnego, gdyż 
wczesne podjęcie działań zapobiegaw-
czych pozwoli ograniczyć źródło wy-
stąpienia bakteriozy pierścieniowej 
ziemniaka. Miejmy świadomość, że od 
wiedzy jaką zdobędziemy i procedur 
jakie zastosujemy będzie zależeć, czy 
produkcja będzie bezpieczna i wolna 
od patogena

Ktarzyna Derdaś

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Program dla Polskiego Ziemniaka
Z punktu widzenia gospodarki rynkowej, areał upraw ziemniaka ulega 
zmniejszeniu. Mimo to obserwuje się krajową nadwyżkę produkcji, a to 
za sprawą obostrzeń dotyczących zaleceń prowadzenia upraw wolnych 
od bakterii Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus powodującej 
bakteriozę pierścieniową ziemniaka.
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Arbuza można uprawiać również w na-
szym terenie, będzie on pewnie mniej-
szy, ale smak i zadowolenie z wyhodo-
wania własnych owoców wynagrodzą 
nam wszystkie starania. 
 Owocem arbuza jest słodka jagoda 
o czerwonym, żółtym, pomarańczo-
wym lub różowym miąższu. Zawiera 
ponad 90 procent wody, dlatego dosko-
nale nadaje się na upalne dni. Oprócz 
tego, że doskonale gasi pragnienie, dzia-
ła też moczopędnie, dlatego przyczynia 
się do usuwania toksyn z organizmu, 
przez co zalecany jest dla osób mających 
problemy z nerkami. Związki zawarte 
w arbuzie obniżają poziom trójglicery-
dów i zapewniają odpowiednie ciśnie-
nie krwi. Zawiera on związki mineralne 
(potas, magnez) oraz witaminy z grupy 
B i witaminę C. Jest bogaty w przeciwu-
tleniacze, które opóźniają proces sta-
rzenia komórek oraz rozwój komórek 
nowotworowych, a związki w nim za-
warte wpływają korzystnie na skórę. 
Zastosowanie plasterków na okłady, 
wpływa tonizująco i ściągająco na skó-
rę, a także leczy zajady. Można z niego 
zrobić maseczkę lub też przygotować 
tonik, którym przemywa się skórę.
W porównaniu do innych spożywanych 
przez nas owoców, arbuz wcale nie wy-
pada słabo. Poniżej dla porównania ze-
stawienie wartości odżywcze arbuzów 
i jabłek. 

 Nasiona kawona wysiewamy do do-
niczek od kwietnia do maja. Najlepiej 
jest postawić doniczki w ciepłym po-
mieszczeniu, na oknach od strony połu-
dniowej żeby zapewnić im dużo światła 
i ciepła. Aby rośliny nie chorowały po 
przeniesieniu ich na inne miejsce, na-
leży zahartować je poprzez wietrzenie 
i obniżenie temperatury pomieszczeń, 
w których znajdują się roślinki. Po 4-5 
tygodniach, jeśli warunki pogodowe są 
sprzyjające, można wysadzać sadzon-
ki do tuneli foliowych. Arbuzy źle zno-
szą minusowe temperatury nawet, je-
śli są w tunelach, dlatego też, jeśli nie 
jesteśmy pewni, czy nocą temperatura 
powietrza nie spadnie poniżej 0oC, le-
piej przetrzymać je jeszcze przez kilka 
dni w domu. W terenach o łagodniej-
szym klimacie, możemy arbuzy sadzić 
również w gruncie. Sprawdzi się tutaj 
dużo odmian, które dobrze znoszą wa-
runki klimatyczne charakterystyczne 
dla Polski, takie jak Rosario, Janosik, 
czy Złoto Wolicy. Ziemię przed rozsadą 
można przykryć czarną agrowłókniną, 
dzięki czemu gleba bardziej się nagrze-
wa, oraz traci mniej wilgoci. Zapobiega 
to także rozwojowi chwastów i sadzon-
ki nie muszą walczyć o wodę i składniki 
mineralne z innymi roślinami.
 Arbuz ma żółte kwiatki, wielkości ok. 
2-3 cm, które wyrastają tuż przy liściu. 
Zakwitają rano i już wieczorem zwija-

ją się. Jeśli w tym 
czasie nie zostaną 
zapylone opadają. 
Kiedy już pojawią 
się owoce, rośli-
ny należy mniej 
pod lewać ,  aby 
zapobiec gniciu 
owoców. Ważne 
jest także, aby 
owoce nie miały 
bezpośredniego 
kontaktu z glebą, 
dlatego też, jeże-
li mają one kon-
takt z podłożem, 
dobrze jest coś 

podłożyć pod nie np. słomę lub siano. 
Arbuzy wypuszczają wąsy czepne i je-
śli będą miały warunki do tego, aby się 
piąć po tyczkach, bądź też innych ro-
ślinach dobrze jest podwiązać owoce 
np. siatką, co zapewnia im możliwość 
rozwoju, ponieważ ciężar owoców jest 
za duży, aby roślina mogła je utrzymać. 

 Owoce zbieramy, gdy podczas opu-
kiwania wydają odgłos, jakby były pu-
ste w środku. Można je przechowywać 
w chłodnym miejscu nawet kilka tygo-
dni. Doskonale nadają się do deserów, 
napojów i drinków. Wyhodowane we 
własnym ogrodzie są zdrowsze, gdyż 
mamy gwarancję, że do uprawy nie były 
stosowane żadne szkodliwe środki che-
miczne. Jeżeli zależy nam na jakości 
produktów spożywanych przez nas 
i w szczególności przez nasze dzieci, 
warto włożyć troszkę wysiłku w to, aby 
jak najwięcej produktów spożywanych 
w naszych domach, pochodziło z wła-
snego ogrodu.
 W sklepach możemy spotkać takie 
odmiany jak: Rosario, Złoto Wolicy, 
Janosik, Sugar Baby, Bingo, Crimson 
Sweet, Charlston Gray. Kolor owoców 
i miąższu zależy od tego jaką odmia-
nę wybierzemy. Skórka może by żółta, 
zielona, bądź mozaikowa. Na wielkość 
owoców w znacznym stopniu wpływają 
warunki atmosferyczne oraz nawoże-
nie. Dobrze jest zastosować naturalne 
nawożenie jak obornik, pomiot ptasi 
lub kompost.

Marta Heimrot-Barzyk

Uprawa arbuza
w przydomowym ogródku
Arbuz (kawon) to warzywo z rodziny dyniowatych (łac. Cucurbitace-
ae). Jest rośliną jednoroczną, ciepłolubną. Optymalna temperatura 
do wzrostu to 22-28oC. Pochodzi z Afryki Południowej, gdzie nadal 
rośnie dziko. Na nasz rynek trafia głównie z Włoch, Węgier, Hiszpanii, 
Portugalii, Chorwacji, Grecji, Bułgarii i Rumunii.

Wartości odżywcze arbuza (w 100 g): Wartości odżywcze jabłka (w 100g):
Wartość energetyczna – 30 kcal wartość energetyczna – 52 kcal
Białko – 0,61 g białko – 0,26 g
Tłuszcz – 0,15 g tłuszcz – 0,17 g
Węglowodany – 7,55 g węglowodany – 13,80 g
Błonnik – 0,4 g błonnik – 2,4 g
Wapń – 7 mg wapń – 6 mg
Żelazo – 0,24 mg żelazo – 0,12 mg
Magnez – 10 mg magnez – 5 mg
Potas – 112 mg potas – 107 mg
Wit C – 8,1 mg Wit C –w zal. od odmiany od 4-21 mg
Wit A – 569 I.U. Wit A – 54 I.U.
Wit B1 – 0,033 mg Wit B1 – 0,017 mg
Wit B2 – 0,021 mg Wit B2 – 0,026 mg
Wit B3 - 0,178 mg Wit B3 - 0,091 mg
Wit B6 - 0,045 mg Wit B6 - 0,041 m
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Wydarzenie miało miejsce na terenie 
Warzywniczej Stacji Doświadczalnej 
UR na ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie. 
Ważnym omawianym tematem podczas 
szkolenia były „włókniny degradowalne 
w uprawie ekologicznej warzyw psian-
kowatych”. Taki sam tytuł nosi również 
broszura opracowana przez pracowni-
ków Uniwersytetu Rolniczego z okazji 
tego wydarzenia i wydana przez MODR. 
Dotyczy ona wyników kontynuowanych 
badań nad włókninami biodegradowal-
nymi. Rok temu szkolenie było poświę-
cone warzywom dyniowatym, również 
w uprawie ekologicznej na ściółkach 
z włóknin degradowalnych. W szko-
leniu wzięli udział rolnicy, doradcy, 
pracownicy oraz studenci UR, a także 
przedstawiciele firm nasiennych. Portal 
ogrodniczy „Pod Osłonami” objął patro-
nat medialny nad wydarzeniem.
 Całe szkolenie rozpoczęło się od 
uroczystego powitania gości przez 
dziekana Wydziału Biotechnologii 
i Ogrodnictwa prof. dr hab. Stanisława 
Mazura oraz p. o. zastępcy dyrektora 
MODR Karola Sepielaka. Również dr 
hab. Piotr Siwek, prof. UR wraz z panią 
Ewą Ryjak przywitali gości, jako główni 
organizatorzy spotkania. 
 W dalszej części programu odbyły 
się wykłady, które rozpoczęła dr hab. 
Elżbieta Jędrszczyk. Tematem wy-
stąpienia była „Wartość odżywcza 

i prozdrowotna warzyw psiankowa-
tych”. Na wstępie przybliżono przedsta-
wicieli roślin z rodziny psiankowatych. 
Oprócz pomidora, papryki, oberżyny 
i ziemniaka, przedstawione zostały m. 
in. takie ciekawostki botaniczne jak: 
rodzynek brazylijski, miechunka pomi-
dorowa, kolcowój chiński (tzw. jagody 
goji), pomidor drzewiasty oraz bieluń, 
czyli popularna roślina ozdobna, szero-
ko znana pod nazwą datura. Następnie 
pani doktor omówiła najważniejsze 
substancje prozdrowotne znajdujące 
się w częściach jadalnych roślin z rodzi-
ny Solanaceae. W czerwonych owocach 
pomidora można odnaleźć duże ilości 
likopenu, najwięcej jednak w odmia-
nach o drobnych owocach. Na rynku są 
dostępne również tzw. odmiany wy-
sokolikopenowe. Związek ten należą-
cy do barwników roślinnych z grupy 
karotenoidów ma wysokie działanie 
przeciwutleniające i antynowotworo-
we. Warto wiedzieć, że w trakcie przy-
gotowywania przetworów z pomido-
rów pod wpływem temperatury rośnie 
w nich zawartość likopenu, ponieważ 
jest on uwalniany w trakcie gotowania 
czy smażenia. Warto również spoży-
wać ciepłe zupy i sosy z pomidorów, 
ponieważ po podgrzaniu przyswajal-
ność tego barwnika w naszym organi-
zmie wzrasta. Przeciery, pasty czy po 
prostu ketchup mają wyższe wartości 

odżywcze od surowego owocu pomi-
dora. Papryka natomiast wyróżnia 
się tym, że w swoim składzie zawiera 
kapsaicynę, czyli alkaloid, który silnie 
drażni skórę poprzez pobudzenie re-
ceptorów termicznych, bez uszkadza-
nia komórek. Jest ona często wykorzy-
stywana w plastrach przeciwbólowych 
i rozgrzewających. Spożywając ją do-
ustnie w dawkach leczniczych, powodu-
je ona zwiększone wydzielanie soków 
żołądkowych. Papryka słodka zawiera 
około 0,0015% kapsaicyny, natomiast 
ostra nawet do 1%. Papryka jest dru-
gim bardzo dobrym źródłem witaminy 
C, tuż po zielonej natce pietruszki. Aby 
zaspokoić dzienną dawkę tej cennej wi-
taminy, wystarczy spożyć zaledwie 100 
g owocu papryki. Ponadto papryka po-
siada znaczne ilości kwasu foliowego, 
ważnej substancji dla kobiet planują-
cych lub będących w ciąży. Wszystkie 
rośliny z rodziny psiankowatych zawie-
rają również solaninę. Ten glikoalkalo-
id w większych ilościach jest dla ludzi 
trujący. Pani doktor zachęcała uczest-
ników szkolenia do spożywania prze-
tworzonych części jadalnych warzyw 
z omawianej rodziny botanicznej oraz 
potwierdziła, że można spożywać także 
przetworzone zielone owoce pomidora, 
ale w małych ilościach. Natomiast nie 
wolno jeść surowych bulw ziemniaka 
oraz owoców bakłażana. 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Psiankowate – smak, zdrowie, uroda
23 lipca br. odbyło się szkolenie pt. „Psiankowate – smak, zdrowie, uroda” organizowane przez Wydział Bio-
technologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Karniowicach. 
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 Temat „Szczepienie warzyw psian-
kowatych” został przedstawiony przez 
prof. dr hab. Edwarda Kunickiego wraz 
ze studentką studiów inżynierskich 
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnic-
twa. Temat szczepienia warzyw pod 
osłonami jest znany w branży ogrodni-
czej, jednak wciąż mało popularny. Za-
prezentowane zostały okazałe rośliny 
owocującego już pomidora typu cherry, 
które były zaszczepione na ziemniaku. 
Doświadczenie prowadzone jest w po-
jemnikach pod osłonami. Szczepienie 
roślin warzywnych wykonuje się w po-
dobnym celu, jak w przypadku drzew 
i krzewów owocowych, czyli ma ono 
za zadanie m.in. zwiększyć plonowa-
nie odmiany szlachetnej oraz podnieść 
odporność na choroby i czynniki abio-
tyczne. W przedstawionym doświad-
czeniu szlachetna odmiana pomidora 
została zaszczepiona metodą japońską 
na siewce ziemniaka. Metoda ta polega 
na ścięciu (pod odpowiednim kątem) 
podkładki oraz odmiany szlachetnej 
w fazie siewki, a następnie połączenie 
ich za pomocą specjalnego klipsa sili-
konowego. W drugim przypadku zrazy 
pomidora zaszczepiono na pędzie ziem-
niaka wyrosłego z bulwy. Tu, jednym 
z problemów, z którym zmierzyła się 
studentka, był większy obwód podkład-
ki w stosunku do zrazu, co utrudniało 
szczepienie. Jak wykazano w wyniku 
zabiegu szczepienia dwóch omawia-
nych gatunków z tej samej rodziny bo-
tanicznej powstała jedna roślina wią-
żąca owoce pomidora na pędach oraz 
bulwy ziemniaka pod ziemią. 
 Kolejnym tematem były „Wybrane 
aspekty ochrony przed chorobami 
i szkodnikami warzyw psiankowa-
tych”, które przedstawił dziekan WBiO 

prof. dr hab. Stanisław Mazur. Obecnie 
dużym problemem w uprawie pomido-
ra są choroby bakteryjne np. bakteryjna 
cętkowatość pomidora, rak bakteryjny 
oraz choroba kwarantannowa określa-
na jako śluzak. Jest to stosunkowo nowa 
choroba, która jest już dużym zagroże-
niem w Bułgarii oraz Rumunii. Atakuje 
wiele gatunków roślin z różnych rodzin 
botanicznych, w tym rośliny psianko-
wate. W większości przypadków rośli-
ny są porażane bezobjawowo. Objawy 
pojawiają się dopiero w odpowiednim 
stopniu namnożenia bakterii, w kolej-
nych sezonach uprawy. Chorobie sprzy-
ja wysoka temperatura powietrza oraz 
wysoka wilgotność gleby. Objawy na 
części nadziemnej to m.in. więdnięcie, 
karłowatość, chlorozy liści, a z rozcię-
tych tkanek pędów wydobywa się męt-
no-biały bakteryjny wysięk. Również 
w przypadku owadów pojawił się nowy 
szkodnik kwarantannowy tj. słoneczni-
ca orężówka. Jest to motyl nocny (ćma), 
którego gąsienice żerują na nadziem-
nych organach roślin żywicielskich. 
Wygryzają nieregularne otwory w li-
ściach i kwiatach, ogryzają pędy i mięk-
kie części roślin oraz wgryzają się do 
wnętrza pąków kwiatowych. Oprócz 
czynników biotycznych, na rośliny po-
midora mają wpływ również czynniki 
abiotyczne. Producenci roślin coraz czę-
ściej mają do czynienia z oparzeniami 
słonecznymi owoców pomidora oraz 
z suchą zgnilizną. Ta fizjologiczna cho-
roba objawia się występowaniem czar-
nych i zaschniętych plam, które znajdu-
ją się w wierzchołkowej części owoców. 
Spowodowana jest tym, że w trakcie 
suszy utrudniony jest transport wap-
nia do owoców. Należy zatem zasto-
sować dodatkowe nawożenie dolistne 

i nie dopuścić do przesuszenia roślin. 
Najbardziej podatne na suchą zgniliznę 
są odmiany o wydłużonym kształcie 
owocu. Kolejnym problemem jest coraz 
częstsze obserwowanie objawów tzw. 
fitotoksyczności. W momencie, gdy pod 
uprawy zostanie zastosowany obor-
nik nieznanego pochodzenia lub sła-
bo przefermentowany, mogą się w nim 
znajdować śladowe ilości herbicydów. 
Objawy na nadziemnych częściach ro-
ślin są podobne jak w przypadku cho-
rób wirusowych np. poskręcanie oraz 
redukcja blaszki liściowej. 
 Po części wykładowej uczestnikom 
szkolenia została przedstawiona ko-
lekcja polowa oraz pod osłonami roślin 
z rodziny psiankowatych. Pracownicy 
i studenci UR oraz przedstawiciele firm 
nasiennych zaprezentowali odmiany 
oraz zapoznali gości z tematyką pro-
wadzonych doświadczeń. Na początku 
mgr inż. Piotr Bucki przybliżył różno-
rodność odmian pomidora i papryki 
w uprawie polowej i tunelowej pocho-
dzących z różnych regionów świata. 
Zostały omówione cechy odmianowe 
gatunków, tj. pokrój, siła wzrostu, po-
datność na choroby i szkodniki, wiel-
kość i kształt owoców oraz przydat-
ność do tego typu uprawy. Większość 
zaprezentowanych odmian pomidorów 
i papryki rosła na ściółkach degrado-
walnych i przy palikach. Następnie 
w tunelu, oprócz pomidora i papryki 
uprawianych w gruncie, uczestnicy 
mieli okazję zapoznania się również 
z psianką pepino, warzywem z Ameryki 
Południowej, potocznie nazywanym 
pepino. Tworzy rośliny gęsto ulistnio-
ne o kilku pędach tworzonych u pod-
stawy. Zwrócono uwagę, że uprawa tej 
rośliny w Polsce jest zawodna z uwa-
gi na wysokie wymagania termiczne 
oraz trudności w zawiązywaniu owo-
ców. Innym mało znanym gatunkiem 
z rodziny psiankowatych jest psianka 
stuliszolistna, roślina, która w całości 
pokryta jest ostrymi kolcami i chętnie 
zjadana jest przez stonkę ziemniaczaną. 
Ma duże kwiaty zbliżone wyglądem do 
kwiatów ziemniaka. Dojrzałe, czerwone 
owoce są otoczone brązową, kolczastą 
pochewką. Celem tej części prezentacji 
było pokazanie ogromnej bioróżnorod-
ności wśród różnych gatunków rodziny 
psiankowatych. 
 Różnorodność cech odmianowych 
w obrębie gatunków pomidora oraz pa-
pryki przybliżyli przedstawiciele firm 
nasiennych Seminis, Yüksel Tohum, 
Hazera oraz Syngenta. Niestety przez 
deszczową pogodę, prezentacja odbyła 
się tylko dla odmian mieszańcowych 
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uprawianych pod tunelami w grun-
cie. Przedstawiciel firmy Seminis za-
prezentował odmianę papryki Aifos 
o miąższu dochodzącym do 10 mm, 
a także odmiany pomidora Pinkid, 
Partova oraz nową wczesną odmianę 
wielkoowocową Matissimo o owocach 
200-250 g. W ofercie Yüksel Tohum 
znajdują się również bardzo ciekawe 
odmiany papryki i pomidora. Wśród 
papryk uczestnicy mogli porównać 
odmiany Armageddon i Clementine. 
Ponadto przedstawicielka firmy zachę-
cała do spróbowania odmiany Felicita, 
która odznacza się wyjątkowym sma-
kiem owocu. Odmiany pomidorów 
Yüksel Tohum uprawiane na kolekcji 
to m.in. czekoladowy Bucanero oraz 
koktajlowy Tiger, który wyróżnia się 
atrakcyjnym cętkowaniem na owo-
cach. Firma Hazera zaprezentowa-
ła odmiany pomidorów malinowych: 
w kształcie śliwki Jangcy, w kształcie 
wydłużonej papryki Cornabel oraz 
kulisty VP1. Dwie ostatnie są predys-
ponowane do upraw ekologicznych. 
Odmiany te charakteryzują się bra-
kiem zielonej piętki oraz mięsistym, 
smacznym owocem. Przedstawiciel fir-
my Syngenta zaprezentował odmianę 
pomidora malinowego, samokończące-
go Hapynet oraz paprykę Balta. Jest to 
ceniona w uprawie tunelowej na tere-
nie gminy Igołomia, odmiana słodkiej 
papryki dająca jasnoczerwone owoce 
typu blok, które mają grube ścianki 
i masę od 250 do 300 g. 
 Ostatnią zaprezentowaną część sta-
nowiły „Rośliny okrywowe i nowe 
element y agrotechniki papr y-
ki oraz miechunki pomidorowej 

i peruwiańskiej w ekologicznej upra-
wie tunelowej – prezentacja doświad-
czeń”. Do tematyki biodegradowal-
nych ściółek wprowadził uczestników 
szkolenia dr hab. Piotr Siwek, prof. UR. 
W naszym kraju technologia produkcji 
włóknin biodegradowalnych dla rolnic-
twa została opracowana przez Katedrę 
Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa 
i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki 
Łódzkiej, gdzie wytwarza się ściółki, do-
niczki, sznurki i opakowania biodegra-
dowalne. Katedra Roślin Warzywnych 
i Zielarskich UR w Krakowie zajmuje 
się ich badaniem w warunkach uprawy 
oraz wdrażaniem do praktyki ogrod-
niczej. Włókniny wykonane są z poli-
bursztynianu butylu (PBS) oraz poli-
laktydu (PLA) i podlegają biodegradacji 
oraz fotodegradacji. Wdrażane są rów-
nież sznurki z PLA, do podwiązywa-
nia roślin w uprawach szklarniowych. 
Uczestnicy szkolenia mieli możliwość 
dotknięcia i ocenienia jakości oraz 
przydatności ściółek biodegradowal-
nych. Ponadto można było zobaczyć 
uprawę papryki odmiany King Arthur 
F1 w biodegradowalnych doniczkach, 
która wyglądała jak klasyczna upra-
wa w pierścieniach. Następnie stu-
dent studiów inżynierskich Wydziału 
Biotechnologii i Ogrodnictwa, Szymon 
Badarycz omówił doświadczenie, doty-
czące ekologicznej uprawy miechunki 
peruwiańskiej i pomidorowej pod osło-
nami. W systemie ekologicznym bardzo 
ważny jest płodozmian. We wszystkich 
tunelach certyfikowanych na terenie 
stacji wykorzystano rośliny na zielony 
nawóz. Miechunki są dobrymi roślina-
mi do upraw ekologicznych, gdyż mają 

małe wymagania uprawowe i są odpor-
ne na choroby. Miechunka peruwiańska 
ma smaczne, słodkie pomarańczowe 
owoce w formie jagody, które ukryte 
są w brązowo-zielonej, pergaminowej 
pochewce przypominającej chiński lam-
pion. Znana jest również pod nazwą 
rodzynek brazylijski, ponieważ czę-
sto jej owoce poddawane są suszeniu 
i w takiej formie można je najczęściej 
kupić. Owoce miechunki pomidorowej 
są również jadalne. Posiadają najczę-
ściej zielony kolor skórki oraz miąższu, 
natomiast ich smak jest lekko kwasko-
waty. Ostatnie doświadczenie dotyczy-
ło uprawy kilku odmian papryki ostrej: 
Cyklon, Biała Szipka, Kambiczka, Rybka, 
Dżuliuńska oraz Cayenne na trzech po-
letkach: kontrolnym bez nawozów, po 
brukwi oraz po rzepie. Pan dr hab. Piotr 
Siwek, prof. UR zwrócił uwagę, że efekty 
nawożenia zielonym nawozem obser-
wuje się dopiero w drugim roku po jego 
zastosowaniu. Okazało się również, że 
coraz cieplejszy klimat sprzyja uprawie 
odmian roślin warzywnych z rejonu 
półwyspu Bałkańskiego.
 Szkolenie przebiegło w miłej at-
mosferze, pomimo kapryśnej po-
gody. Po szkoleniu przedstawiciel 
Stowarzyszenia Polska Ekologia 
pan Czesław Meus zaprosił uczestni-
ków szkolenia na poczęstunek w for-
mie degustacji potraw wykonanych na 
bazie roślin z rodziny psiankowatych. 
Spotkanie to było okazją do dyskusji 
i wymiany poglądów oraz doświadczeń 
zdobytych na szkoleniu.

Ilona Maczek

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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Cechą charakterystyczną murarki 
ogrodowej jest silnie owłosione ciało, 
o ubarwieniu rdzawym lub rdzawo-
czerwonym. Samice są większe od sam-
ców, a przeciętna długość ich ciała wy-
nosi 10-12 mm. Na brzusznej stronie 
odwłoka samicy znajduje się szczotecz-
ka brzuszna służąca do zbioru i przeno-
szenia pyłku. Tworzą ją żółtobrązowe, 
szczeciniaste włoski ułożone w 4 lub 5 
rzędów i skierowane ku tyłowi. Samiec, 
długości 8-10 mm, ma brązowy odwłok 
lekko metalicznie błyszczący, żółtawy 
lub rdzawy tułów i charakterystyczny 
pęczek białych włosków na głowie. 
 Nazwa „murarka” pochodzi od 
czynności związanych z zakładaniem 
gniazd, do których budowy używa ona 
gliny lub piasku zmieszanego ze śliną. 
Pszczoły te gnieżdżą się w spróchnia-
łym drewnie, pustych łodygach roślin, 
ziemi, różnego rodzaju szczelinach mu-
rów czy skał, a nawet w pustych mu-
szlach ślimaków. Komórki w gniazdach 
samice budują z pociętych żuwaczkami 
kawałków liści, płatków kwiatów, prze-
żutej masy roślinnej lub murują z wil-
gotnej gliny albo mułu. Pyłek natomiast 
transportują na szczoteczce gęstych 
włosków porastających brzuszną stro-
nę ich odwłoka. 
 Murarka ogrodowa jest gatunkiem 
polifagicznym. Z� ródłem pokarmu dla 
murarki jest około 150 gatunków, 
m.in. wszystkie gatunki drzew owo-
cowych, porzeczki, maliny, truskawki, 
jeżyny, głogi, dzika róż, a także kwiaty 
rzepaku, wyki, maku, fiołków, hiacyn-
tów czy mniszka. Korzyścią płynącą 
z obecności tych gatunków jest zapyla-
nie. Zapełnienie pojedynczej komórki 
pyłkiem trwa od 4,5 do 5 godzin, a jeden 
lot, w czasie którego murarka pobiera 
nektar i pyłek 10-20 minut. Murarki 
najliczniej oblatują kwiaty przy tem-
peraturze powyżej 15oC, w słoneczny 
dzień i w godzinach południowych.
Warto zauważyć, że w przypadku tego 
gatunku skuteczność zapylania kwia-
tów jabłoni jest równie wysoka jak 
pszczoły miodnej. Ciężar owoców przy 
zapyleniu murarką i pszczołą miodną 

jest porównywalny. Do dobrego za-
pylenia 1 ha sadu jabłoniowego po-
trzeba 550-600 samic murarki, 1 ha 
czarnej porzeczki 970 samic, a do za-
pylenia 1 ha sadu wiśniowego 3100 
samic (a przy wiosennym przygoto-
waniu hodowli – 3 razy więcej koko-
nów). Murarka ogrodowa sprawdza 
się także, jako owad zapylający w upra-
wach pod osłonami, gdyż bardzo ła-
two przyzwyczaja się do zamkniętych 
pomieszczeń.
 W wypełnionych pyłkiem komór-
kach samice składają pojedyncze 
jaja, z których wylęgają się larwy. 
Odżywiają się one pyłkiem zebranym 
przez samice. Po zakończeniu żerowa-
nia i rozwoju, larwy przepoczwarczają 
się jesienią wewnątrz komórek w spe-
cjalnych kokonach. Postacie dorosłe 
pozostają w tym miejscu aż do wiosny 
następnego roku. 
 Murarki poza ich ochroną w upra-
wie nie wymagają szczególnej opieki, 
jak w przypadku pszczoły miodnej. 
Murarka jest gatunkiem łatwo przy-
stosowującym się do warunków stwo-
rzonych przez człowieka. Skłonność do 
zajmowania sztucznych gniazd, duża 
dynamika rozrodcza, szerokie prefe-
rencje pokarmowe i brak agresywności 
w stosunku do człowieka, wysoka sku-
teczność w zapylaniu kwiatów, predys-
ponują ją nie tylko do hodowli w przy-
domowych ogrodach, ale do sztucznego 
chowu na większą skalę.
 Tworzenie schronień dla murarki 
ogrodowej jest działaniem niezwykle 
pożytecznym i nie wymaga zbyt du-
żego nakładu pracy. Do budowy dom-
ku dla murarek można wykorzystać 
trzcinę pospolitą, rdest sachaliński, ło-
dygi roślin baldaszkowatych lub pędy 
bambusa. Rurki gniazdowe powinny 
mieć około 20 cm długości, a średnica 
otworów powinna mieć około 7-8 mm. 
Bardzo ważne jest, żeby z jednej stro-
ny zaślepić rurkę, tak aby wlot do niej 
był tylko od jednej strony. Musi być to 
wykonane bardzo szczelnie, w prze-
ciwnym razie murarka ogrodowa nie 
zasiedli takiej rurki. 

Tak przygotowane rurki najlepiej 
umieszczać w drewnianych, zadaszo-
nych skrzynkach, blokach, tak aby nie 
zamokły. Drewno wykorzystane do 
przygotowania gniazd w blokach drew-
nianych powinno być dobrze wysuszo-
ne. Stosowane rodzaje drewna to olcha, 
sosna, akacja oraz lipa. Kształt uży-
tego fragmentu drewna zdaje się nie 
mieć większego znaczenia. Odległość 
pomiędzy poszczególnymi otwora-
mi może być dowolna, jednak gęściej 
rozmieszczone wejścia do gniazd są 
szybciej odszukiwane przez pszczoły 
zakładające nowe gniazdo. Gniazda 
powinny znajdować się w miejscach 
osłoniętych od wiatru i koniecznie 
zabezpieczonych przed deszczem. Na 
zimę warto je zabezpieczyć przed pta-
kami np. za pomocą siatki o drobnych 
oczkach. Zimujące w kokonach murar-
ki są ptasim przysmakiem. 
 Murarki zasiedlają przygotowane sie-
dliska stopniowo, a ponieważ charak-
teryzują się dużą rozrodczością, już po 
pierwszym sezonie możemy liczyć na 
częściowe, a niekiedy nawet pełne za-
siedlenie „gniazda” przez te błonkówki. 
Można też zakupić kokony tej pszczoły. 
Kokony zabezpieczone przed wilgocią 
oraz ptakami wystawia się w bezpośred-
nim sąsiedztwie rurek gniazdowych. 
W obu przypadkach istotne jest, aby rur-
ki gniazdowe wystawić po zakwitnięciu 
pierwszych roślin.
 W sytuacji, gdy z całego świata do-
cierają informacje o malejącej liczbie ro-
dzin pszczelich murarka ogrodowa jest 
jednym z alternatywnych rozwiązań, 
mogących efektywnie uzupełnić faunę 
zapylającą także w naszych sadach.

   
Marta Rymarczyk 
Źródło:
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Murarka ogrodowa (Osmia rufa) – 

niezwykle pożyteczny owad
Murarka ogrodowa jest samotnie żyjącą pszczołą z rodziny miesiarkowatych (Megachilidae). Błonkówka ta występuje 
na terenie całej Polski. Występuje powszechnie w ogrodach na działkach i w sadach, gdzie zapyla wiele gatunków 
drzew i krzewów, a także niektóre rośliny ozdobne
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 OD 2006 R. W UE OBOWIĄZUJE ZAKAZ 
STOSOWANIA ANTYBIOTYKO� W tzw. 
terapeutyków paszowych, nawet sto-
sowanych profilaktycznie. Jednak w ce-
lach leczniczych są one w dalszym ciągu 
podawane zwierzętom, pod kontrolą 
lekarzy weterynarii. Stwarza to duże 
zagrożenie dla przemysłu drobiowego. 
 Krajowa Rada Drobiarstwa promu-
je akcję opracowania zrównoważonej 
metody produkcji, mającej ograniczyć 
stosowanie antybiotyków w produk-
cji drobiarskiej. Ma to przeciwdziałać 
antybiotykooporności. Zjawisko to jest 
obecnie jednym z najszybciej nasilają-
cych się problemów społecznych, za-
grażających życiu człowieka i zwierząt. 
Z powodu nieskuteczności leczenia an-
tybiotykami, co roku umiera w Europie 
ok. 25 tys. ludzi. Wskaźnikiem okre-
ślającym podawanie antybiotyków 
jest specjalna jednostka tzw. PCU (ang. 
Population Correction Unit) i wynosi 
obecnie 140 mg/PCU. Dąży się do osią-
gnięcia 50 mg/PCU, a nawet mniej. 
 Metodami ograniczającymi stosowa-
nie antybiotyków powinny być przede 
wszystkim działania profilaktyczne 
i zasady bioasekuracyjne. Warto wpro-
wadzić obejmujący całą fermę system 
monitorowania zużycia antybiotyków. 
Poprawa ogólnej odporności u drobiu 
na choroby jest możliwa przez odpo-
wiednio wybraną paszę oraz zmaksy-
malizowanie wchłaniania składników 
odżywczych i ochronę naturalnej mi-
kroflory. Bioasekuracja umożliwia zmi-
nimalizowanie możliwości wprowadze-
nia mikroorganizmów wywołujących 
choroby do środowiska chowu przez 
np. nowo zakupione zwierzęta, pojaz-
dy, ludzi odwiedzający gospodarstwo 
czy zwierzęta domowe. Alternatywą 
mogą się okazać probiotyki, prebiotyki 
i synbiotyki, stosowane jako naturalne 
i bezpieczne stymulatory wzrostu.

 Probiotyki to preparaty, zawiera-
jące żywe komórki lub bakterie czyn-
ne. Wpływają korzystnie na przewód 
pokarmowy, oddechowy i moczowo-
-płciowy. Do otrzymywania prepara-
tów probiotycznych u drobiu są uży-
wane drobnoustroje z rodzaju m.in.: 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
casei ,  Lactobacillus amylovorus , 
Lactobacillus plantarum, Enteroccous 
faecium, Bifidobacterium bifidum. 
Probiotyki pełnią funkcję regulatora 
mikroflory jelitowej i działają stymulu-
jąco na przewód pokarmowy. Poza tym 
wytwarzają substancje antybakteryj-
ne jak: kwasy organiczne, nadtlenek 
wodoru oraz bakteriocyne. Kwasy or-
ganiczne obniżają pH, co hamuje ak-
tywność bakterii. Nadtlenek wodoru 
hamuje rozwój szkodliwych drobno-
ustrojów, wytwarzają go niektóre 
szczepy Lactobacillus. Bakteriocyna jest 
substancją białkową, działającą bakte-
riobójczo na wrażliwe organizmy. Do 
baktriocyn można zaliczyć: nizynę, aci-
dolinę, acidofilinę, lactacynę, lactocydy-
nę, laktolinę i enetrocynę. Działają one 
antybakteryjnie np. na: Escherichia coli, 
Salmonella Typhimurium, Staphylococcus 
aureus, Clostriudium perfingens, Bacillus, 
Listeria, Klebsiella. Wszystkie probioty-
ki nie mają skutków ubocznych i nie ma 
ryzyka ich przedawkowania, stymulu-
ją system immunologiczny, zwiększają 
wykorzystanie paszy, dzięki wydzie-
laniu enzymów hydrolitycznych, roz-
kładają niestrawione węglowodany np. 
β-glukany. 
 Prebiotyki to substancje wspomaga-
jące namnażanie i wzrost dobroczyn-
nych bakterii jelitowych. Są oporne 
na działanie enzymów trawiennych. 
Najczęściej stosowanymi u drobiu 
prebiotykami są: glukooligosacha-
rydy, fruktooligosacharydy, manna-
nooligosacharydy czy oligochitozany. 

Prebiotyki sprzyjają namnażaniu się 
Bifidobacterium i Lactobacillus w pasz-
ach dla drobiu oraz redukują ilość pa-
togennych Escherichia coli, Salmonella, 
Vibrio cholera. Często stosowanym pre-
biotykiem jest polimer fruktozy lub 
inulina. 
 Synbiotyki to mieszaniny probioty-
ków i prebiotyków. Podawane są razem 
w celu zachowania równowagi mikro-
biologicznej. Zapewniają lepszy wzrost 
i przeżywalność korzystnej mikroflo-
ry jelit drobiu, polepszają wchłanianie 
substancji odżywczych oraz przyro-
sty masy ciała. Według licznych badań 
dodatek synbiotyków do paszy brojle-
rów, przyspiesza ich wzrost. Preparaty 
synbiotyczne to np. połączenie fruk-
tooligosacharyd z bakteriami z rodzaju 
Lactobacillus.
 Korzystne działanie ziół w pasz-
ach dla drobiu i nie tylko jest już zna-
ne w licznych badaniach naukowych. 
Zioła wpływają korzystnie i są natu-
ralnymi zamiennikami antybiotyków. 
Stosowano je od wieków w celach profi-
laktycznych i leczniczych. Na rynku jest 
wiele ekstraktów roślinnych o działa-
niu żółciopędnym i przeciwzapalnym. 
Należą do nich: olejki eteryczne, karo-
teny, antocyjany, flawonoidy, glikozydy, 
alkaloidy. Substancje te mają działanie 
immunostymulacyjne, dlatego można je 
zaliczyć do naturalnych antybiotyków. 
Najpopularniejszą rośliną, z której po-
zyskane ekstrakty wykazują działanie 
antybakteryjne, potwierdzone przez 
liczne prace badawcze jest np. czosnek 
(Alium sativum). Inne ekstrakty roślin-
ne, wykazujące działanie przeciwdrob-
noustrojowe to m.in. gorczyca czarna 
(Sinapsi nigra), akacja (Acacia arabi-
ca), dziurawiec zwyczajny (Hypericum 
perforatum), wilczomlecz (Euphorbia 
supina), aloes zwyczajny (Aloe vera), 
którego wyciągi wykazują działanie na 

Alternatywa dla 
antybiotyków 
w drobiarstwie
Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Eu-
ropie. Z roku na rok wzrasta spożycie drobiu w Polsce, niemniej 
jednak często pada stwierdzenie, że białe mięso jest „nafaszero-
wane hormonami i antybiotykami”.
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S. aureus – metycylinopornego. Z przy-
praw przeciwzapalnych stosowanych 
w kuchni egzotycznej, ale i na całym 
świecie jest np. kurkuma (Curcuma 
longa), główny składnik curry i garam 
masali. Poza walorami smakowymi, 
ekstrakty z bulw kurkumy wykazują 
szereg właściwości biologicznych – już 
w starożytności kurkumę stosowano 
w zakażeniach bakteryjnych i wiru-
sowych oraz w schorzeniach wątroby. 
Wyciągi z kurkumy zawierają zarówno 

cenne seskwiterpeny oraz polifenole. 
Dodatki olejków z tymianku, szałwii 
i rozmarynu do paszy dla kur nieśnych 
umożliwia lepsze wykorzystanie paszy 
i uzyskanie większej masy jaj. Podobne 
działanie wykazuje czarnuszka siewna 
oraz mieszanina ekstraktów z czosn-
ku, tymianku, szałwii, jeżówki purpu-
rowej, gdzie odnotowano korzystne 
parametry w stadach kur zarażonych 
pasożytami Eimeria sp. z gromady 
kokcydiów. 

 Fitogeniczne dodatki paszowe sty-
mulują procesy odpornościowe, działają 
przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie 
i przeciwbiegunkowo, ograniczają roz-
wój patogenów. Jest to szczególnie waż-
ne w krytycznych okresach produkcyj-
nych np. okres odchowu piskląt, kiedy 
ptaki są bardziej podatne na zakażenia 
drobnoustrojami. Antybakteryjne dzia-
łanie ziół jest sporą zaletą, ponieważ nie 
ograniczają namnażania się pożytecz-
nych bakterii, czego nie można powie-
dzieć o antybiotykach. Należy jednak 
pamiętać, że wyciągi z roślin mają za-
pobiegać, nie leczyć. 

Ewelina Stajnder
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-jaja/antybiotyki-w-produkcji-drobiarskiej,71811.html
https://wsiz.rzeszow.pl/blog-naukowy/w-poszukiwa-
niu-alternatywy-dla-antybiotykow/
„Polskie Drobiarstwo” 10/ 2017

Zastosowanie 
wiatrakowców 
w rolnictwie.
Wiatrakowiec statek powietrzny z ro-
dziny wiropłatów, wyposażony w wir-
nik nośny i śmigło napędowe. Wirnik 
nie jest napędzany silnikiem, lecz ob-
raca się dzięki autorotacji, powstającej 
w wyniku postępowego ruchu wiatra-
kowca względem powietrza. Z powo-
du konieczności zapewnienia ciągłego 
nadmuchu powietrza na wirnik nośny, 
wiatrakowiec – w odróżnieniu od in-
nych wiropłatów – nie może wykony-
wać zawisu. Wiatrakowce posiadają 
cechy krótkiego startu i lądowania, 
do startu potrzebuje pasa o długości 
około 100 metrów, a do lądowania wy-
starczy 10 metrowy odcinek równej 
powierzchni. Wiatrakowce posiadają 
wiele zalet: są lekkie, tanie oraz ła-
twiejsze w obsłudze niż śmigłowce. 
Potrafią osiągnąć prędkość do 150 
kilometrów na godzinę i wznieść się 
na wysokość 1500 metrów. Te zalety 
z powodzeniem można wykorzystać 
w rolnictwie.
 Od kilku lat na polskim rynku dzia-
łają firmy zajmujące się produkcją 
wiatrakowców do celów rolniczych 
i leśnych. Są one wyposażane w bel-
ki opryskowe o długości od 8 do 16 

metrów i zbiorniki o pojemności do 
150 litrów, co sprawia, że wiatra-
kowce są wykorzystywane przy za-
biegach, w których stosuje się małe 
dawki środka na hektar. W zależności 
od długości belki, sterowania kompu-
terowego cieczą roboczą i charakte-
ru oprysku możemy podczas przelotu 
uzyskać szerokość pasa roboczego od 
16 do nawet 50 metrów, a co za tym 
idzie w ciągu dnia możemy dokonać 
oprysku na powierzchni 500 hekta-
rów. Przykładem zabiegu, który od lat 
jest wykonywany przy pomocy wia-
trakowców jest ochrona biologiczna 
kukurydzy przeciwko omacnicy pro-
sowiance. Wskazuje to nam, że wiatra-
kowce są stosowane głównie w wyso-
kich uprawach jak kukurydza, rzepak 
czy sady i lasy. Największe wyzwanie 
stoi przed producentami preparatów 
do ochrony roślin, aby przystosować je 
do specyficznego charakteru oprysku 
przy użyciu wiatrakowców. Z pewno-
ścią wraz ze zwiększającą się ilością 
odpowiednich środków ochrony roślin 
popularność wiatrakowców wzrośnie. 
Zwłaszcza, że cena jest zbieżna z ce-
nami dużych opryskiwaczy doczepia-
nych i oscyluje w przedziale od 70 do 
100 tysięcy euro w zależności od firmy 
i wyposażenia. Warto również zwrócić 
uwagę, że sprzedawcy w omawianej 
cenie zawarli również cenę kursu i li-
cencji pilotażu. Natomiast w przypad-
ku, gdy rolnik nie chce kupować tak 

specyficznego sprzętu, ale chciałby 
skorzystać z możliwości wiatrakow-
ców może zwrócić się do działających 
na rynku firm, które świadczą takie 
usługi. Cena omawianego wyżej za-
biegu ochrony biologicznej kukurydzy 
wynosi około 180 zł za hektar. Trzeba 
jednak pamiętać, że cena i termin są 
uzależnione od wielu czynników i fir-
my do każdego zamówienia podchodzą 
indywidualnie.
 Wiatrakowce wykorzystywane są 
również w rolnictwie precyzyjnym. 
Mogą być wyposażone w aparaturę do 
określania potrzeb zabiegów nawad-
niania, nawożenia oraz chemicznego 
zwalczania agrofagów. Już niebawem 
takie wiatrakowce powinny być wyko-
rzystywane przez firmy sporządzające 
raporty o stanie naszych pól pod ką-
tem rolnictwa precyzyjnego. Przewagą 
wiatrakowców nad konkurencyjnymi 
dronami jest większa nośność, któ-
ra daje możliwość montażu precyzyj-
niejszej aparatury oraz większej ilości 
czujników. Dużym atutem jest rów-
nież dłuższy czas przelotu na jednym 
tankowaniu.
 Biorąc pod uwagę kierunek badań 
pod kątem rolnictwa precyzyjnego 
jak dążenie do zmniejszania dawek 
środków ochrony roślin, wiatrakow-
ce mogą na stałe zagościć na naszych 
polach.

Maciej Skubis

TECHNIKA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Statek_powietrzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirop%C5%82at
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirnik_no%C5%9Bny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirnik_no%C5%9Bny
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amig%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autorotacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawis
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amig%C5%82owiec
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Liczne badania i doświadczenia wyka-
zały, że opryskiwacze rękawowe z po-
mocniczym strumieniem powietrza 
w sposób istotny poprawiają stopień 
pokrycia i naniesienia środków ochro-
ny roślin, szczególnie na spodnich stro-
nach liści chronionych roślin w porów-
naniu z opryskiwaczami wyposażonymi 
w klasyczne belki polowe. Rękaw po-
wietrzny wytwarza kurtynę powietrz-
ną, która chroni strumień cieczy ro-
boczej przed znoszeniem przez wiatr. 
Strumień powietrza może rozwierać 
łan, a także współpracować ze stru-
mieniem cieczy zwiększając penetra-
cję dolnych partii wyższych upraw. 
Turbulencje obydwu strumieni sprzyja-
ją lepszemu naniesieniu ś.o.r. na spodnie 
strony chronionych powierzchni ro-
ślin. Niewątpliwą zaletą systemów rę-
kawowych jest to, że dzięki kurtynie 
powietrznej, która redukuje znoszenie, 
możliwe jest stosowanie cieczy roboczej 
w kategorii drobnokroplistej dającej 
lepsze pokrycie. Użycie drobnych kropel 
umożliwia także obniżenie dawki cieczy 
roboczej na ha z reguły o połowę. Rękaw 
powietrzny stwarza także możliwość 
wykonania zabiegów przy wyższych 
prędkościach wiatru. Opryskiwacze rę-
kawowe z pomocniczym strumieniem 
powietrza mają także pewne ogranicze-
nia, miedzy innymi wysoki koszt zakupu 
oraz zwiększone zapotrzebowanie na 
moc zużywaną przez wentylatory tło-
czące powietrze do rękawa. 

Czy są jakieś alternatywne metody 
ograniczające znoszenie, mogące 
także poprawić jakość dystrybucji 
cieczy roboczej?
Oczywiście, że tak, wymienić w tym 
miejscu należy systemy rozpylaczy 
dwuczynnikowych (AirJet), pneuma-
tycznych (Danfoil), o których pisaliśmy 
w poprzednich wydaniach AgroProfil. 
Najbardziej jednak rozpowszechnio-
nym i zyskującym na popularności jest 
koncept użycia rozpylaczy eżektoro-
wych, jako podstawowego zestawu. Do 
wyboru mamy rozpylacze jedno- i dwu-
strumieniowe w różnych wersjach (sy-
metryczne, asymetryczne, totalnie 

asymetryczne). Można śmiało stwier-
dzić, że dwustrumieniowy rozpylacz 
eżektorowy staje się najbardziej uni-
wersalnym rozpylaczem, w zasadzie 
do wszystkich zabiegów ochrony roślin, 
dającym bardzo dobre pokrycie i nanie-
sienie przy ograniczonym znoszeniu. 
Uzupełnieniem tego typu rozpylacza 
(strategia 2 rozpylaczy) może być kla-
syczny jednostrumieniowy rozpylacz 
eżektorowy, który sprawdzi się lepiej, 
gdy oczekujemy lepszej penetracji dol-
nych partii wysokich faz rozwoju roślin 
uprawnych. Rozpylacz ten może okazać 
się także bardziej przydatny, gdy chce-
my maksymalnie skrócić strefę bufo-
rową ze względu na wyższy index re-
dukcji znoszenia tego typu rozpylacza.

SläpdukTM, Wingssprayer, 
CropsurferTM

Najbardziej jednak zbliżonym koncep-
cyjnie systemem do rękawa powietrzne-
go jest jego „mechaniczny” odpowiednik 
znany pod takimi nazwami handlowymi 
jak: SläpdukTM, Wingssprayer, Cropsur-
ferTM. Dotarcie środka ochrony roślin 
do niższych partii upraw w przypad-
ku opryskiwaczy rękawowych możliwe 
jest dzięki rozchyleniu łanu strumie-
niem powietrza, podobny efekt może-
my uzyskać rozchylając łan mechanicz-
nie. Urządzenia takie („canopy opener”) 
w postaci prostych ekranów zaczęto 
stosować od lat 80. ubiegłego stulecia. 
Mechaniczne „nachylacze upraw” (crop 
tilters) wprowadzone przez Ciba Geigy 

w uprawach zbóż redukowały znoszenie 
oraz zwiększały penetrację oraz nanie-
sienie ś.o.r. Odbywało się to kosztem 
zwiększonych obciążeń belki polowej. 
Wprowadzony później system Släpduk 
charakteryzował się zredukowanym 
obciążeniem belki i nadawał się tak-
że do ochrony innych niż zboża upraw 
(ziemniaki, cebula). Ten mechaniczny 
„nachylacz” posiadał dużą powierzch-
nię kontaktową z wierzchołkami upraw 
na wzór deski surfingowej. System ten 
umożliwiał redukcję znoszenia o prze-
szło 95% według holenderskich badań 
(Van de Zande 2004). Ograniczenie zno-
szenia spowodowane było między in-
nymi zmniejszeniem dystansu rozpyla-
czy od opryskiwanej powierzchni (0,2 
m) przy jednoczesnym zmniejszeniu 
rozstawy rozpylaczy (0,33 m), a także 
użyciem rozpylaczy grubokroplistych. 
Porównując Släpduk z klasyczną bel-
ką polową wyposażoną w rozpylacze 
grubokropliste, redukcję znoszenia 
szacuje się na 25%. Niewątpliwą wadą 
tego rozwiązania są problemy z trans-
portem i przechowywaniem. „Nachyla-
czem” łanu w najprostszej postaci może 
być dodatkowa rura zamocowana na 
belce polowej przed rozpylaczami na 
niższej wysokości. Warto wiedzieć, że 
w celu optymalizacji efektów opraco-
wane zostały modele matematyczne 

TECHNIKA

Wingssprayer – adaptacja do upraw pasowych

Z mechaniczną kurtyną 
Zalety opryskiwaczy rękawowych z pomocniczym strumieniem powietrza są powszechnie 
znane. Jedną z barier ograniczających ich szersze rozpowszechnienie jest wysoki koszt zakupu. 
Alternatywą może być mechaniczna kurtyna belki polowej.

DSC.2212 –Wingssprayer – fragment belki
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parametrów ustawienia „nachylacza” 
łanu zależne między innymi od odle-
głości rozpylaczy od opryskiwanej po-
wierzchni, prędkości opadania kro-
pel, prędkości jazdy, wysokości upraw, 
współczynnika sprężystości roślin. 
Współczesny Släpduk to urządzenie 
montowane na belce polowej składające 
się z 3 części: sztywnego arkusz (ekra-
nu) z tworzywa sztucznego, sprężystych 
równoległoboków oraz zamontowanych 
na nich oprawach rozpylaczy w rozsta-
wie co 0,33 m. Rozpylacze odchylone są 
ku tyłowi co pozwala uzyskać równo-
mierny rozkład poprzeczny cieczy ro-
boczej mimo krótkiego ich dystansu od 
powierzchni docelowej. Podczas opry-
sku każdy równoległobok porusza się 
niezależnie w zależności od wywieranej 
na niego siły, utrzymując stały kąt roz-
pylacza oraz odległość od opryskiwanej 
powierzchni. Gwarantuje to utrzymanie 
równomiernej dawki cieczy roboczej. 
Siła wywierana na „plastikowy ekran” 
redukuje wibrację belki w płaszczyźnie 
poziomej i pionowej. Zalecane ustawie-
nia Släpduk zależą od charakterystyki 
uprawy. W przypadku upraw zbożo-
wych, czy ziemniaków urządzenie usta-
wiamy tak, aby rozpylacze znajdowały 
się na poziomie wierzchołków upraw, 
w przypadku buraków oraz niskich faz 
zbóż rozpylacze powinny znajdować 
się nieco powyżej wierzchołków roślin. 
Wykorzystujemy wtedy tylko efekt 
ograniczenia znoszenia ze względu na 
skrócony dystans rozpylaczy od opry-
skiwanej powierzchni. System może być 
montowany na nowych oraz będących 
w użyciu opryskiwaczach.

CropsurferTM 
Założona w 1995 r. przez Håkana Pet-
tersona firma Viby Teknik AB opaten-
towała urządzenie sprzedawane pod 
nazwą Cropsurfer będące odmianą 
Släpduk. Rozpylacze zamontowane są 
za plastikowymi ekranami i odchylone 
do tyłu pod katem 45°. Redukcja zno-
szenia w porównaniu z klasyczną belką 
wyposażoną w rozpylacze drobnokro-
pliste określana jest na 90%. Umożliwia 
to pracę z prędkością wiatru nawet do 
10 m/s (Uwaga! - w Polsce nie więcej jak 
4 m/s, niezależnie od użytej techniki). 
Producent podkreśla także występują-
ce zjawisko wytwarzania przez podob-
ną do skrzydła powierzchnię kurtyny, 
niewielkiego ciśnienia, które wpycha 
pestycydy w uprawę redukując znosze-
nie oraz poprawiając pokrycie.

Wingsssprayer – misja opryskiwania 
z zerową emisją
Oferowany przez holenderskiego produ-
centa system Wingssprayer można było 
zobaczyć na wielkiej polowej wystawie 
rolniczej FELDTAGE 2018 w Bernburgu. 
Produkt ten to efekt pasji i doświad-
czeń z zakresu techniki ochrony roślin 
Harrie Hoebena. Harrie Hoeben zaczął 
wykonywać zabiegi ochrony roślin już 
w wieku 14 lat (Uwaga! - w Polsce obec-
nie mogą to robić osoby pełnoletnie). 
W 2002 r. zaimportował zagranicz-
ny system, który następnie rozwinął 
i opatentował. Oferowane są 3 mode-
le. System „pojedynczego skrzydła” 
(Single Wing) polecany dla małych go-
spodarstw, system „podwójnego skrzy-
dła” (Double Wing) odpowiedni dla 

większych gospodarstw praktykują-
cych bardzo szybką jazdę oraz „pionowe 
skrzydło” (Vertical Ving) zaprojektowa-
ny do ochrony sadów i winorośli. Trzeba 
przy tym wiedzieć, że Harri Hoeben jest 
synem ogrodnika, producenta jabłek. 
Poszczególne systemy wykorzystywa-
ne są w uprawach zbóż, ziemniaków, 
buraków, soi, truskawek, a nawet do-
chodzącej do 3 m wysokości kukurydzy. 
System pracuje z drobnokroplistymi 
rozpylaczami rozmieszczonymi w roz-
stawie 0,25 m. Redukcja znoszenia dla 
rozpylaczy drobnokroplistych określa-
na jest na poziomie do 99,8%. Będące 
podstawą konstrukcji „skrzydła” pro-
wadzone nad daną uprawą, otwierają 
opryskiwaną przestrzeń, rozpylacze są 
wówczas kilkanaście zaledwie centy-
metrów nad opryskiwaną powierzch-
nią. Wraz ze wzrostem prędkości jazdy 
„skrzydło” zaczyna pracować jak spojler 
zwiększając stopień penetracji cieczy 
roboczej w głąb uprawy, eliminując po-
tencjalne znoszenie. W celu zapewnie-
nia reakcji belki na nierówności terenu, 
zastosowano sensory odpowiedzialne 
za automatyczne utrzymanie dystansu 
belki oraz kopiowanie terenu. System 
może być montowany praktycznie na 
każdym opryskiwaczu polowym.

Eugeniusz Tadel

„Artykuł po raz pierwszy opublikowano w magazynie 
rolniczym AgroProfil  www.agroprofil.pl - zadzwoń 
lub napisz SMS 791 790 901, a otrzymasz egzemplarz 
bezpłatny.”

 Wingssprayer – adaptacja na opryskiwacz John Deere
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Wspomniany, sprawdzany przez nas 
program, to 365FarmNet. Aby z niego 
skorzystać, wystarczy smartfon lub ta-
blet działający pod systemem Android 
lub IOS. Nie jest nam nawet potrzebny 
stały dostęp do internetu (wiadomo 
– z zasięgiem na polu różnie bywa) – 
program może działać offline, zapisu-
jąc swojego rodzaju „wersje robocze” 
dokumentacji polowej. Dopiero, aby za-
twierdzić i zapisać na platformie wpro-
wadzane dane, konieczny jest dostęp do 
komputera z internetem.

– Platforma 365FarmNet to bezpieczne 
miejsce na przechowywanie pełnej do-
kumentacji wykonanych prac w gospo-
darstwie. Użytkownik ma pewność, że 
wszystkie „zapiski”, dokumentację ma 
w jednym miejscu, do którego nikt nie-
powołany nie ma dostępu. W ciągu kilku 
sekund rolnik odnajdzie tam wszystkie 
informacje nt. dotychczasowych swoich 
prac gospodarstwie – wyjaśnia Monika 
Kozłowska z 365FarmNet.

Czasem takie właśnie informacje po-
trzebne nam są od ręki – chcąc spraw-
dzić ostatnie zabiegi, czy uwagi, jakie 
przy nich zapisaliśmy – np. czy spadł 
deszcz zaraz po opryskach lub w ich 
trakcie wiał silny wiatr. Dodatkowo, 
z danych zawartych w programie 
365FarmNet można bardzo łatwo wy-
generować dokumentację niezbędną do 
kontroli PIORiN.

Ułatwienia w gospodarstwie – za 
darmo!
Sam program jest bezpłatny. Wszyscy 
rolnicy mogą więc w nim prowadzić 
kartę pola, dzięki której dokumentowa-
nie prac w gospodarstwie jest znacznie 
ułatwione. W programie można wpisać 
dane takie, jak m.in. przeprowadzane 
na konkretnych polach zabiegi, wyko-
rzystane do tego maszyny oraz użyte 
w ich trakcie środki ochrony roślin lub 
nawozy. Ale to nie wszystko.

– Korzyść dla rolników, jaka płynie 
z używania programu 365FarmNet, 
to oszczędność czasu i pieniędzy. Jest 
to efekt lepszego rozeznania w bilan-
sie zysków i strat w gospodarstwie, co 
z kolei umożliwia efektywniejsze za-
rządzanie nim – wyjaśnia Jerzy 
Koronczok z firmy Agrocom 
Polska, koordynator ds. roz-
woju w firmie 365FarmNet 
w Polsce. – I mowa tu nie tyl-
ko o dużych gospodarstwach, 
te małe mają często te same 
problemy. Na pewno muszą 
one też tworzyć dokumentację, 
przesyłać i zapisywać pewne 
informacje, dane. A więc, ko-
rzystając z naszego oprogra-
mowania, mają one te same 
korzyści – oszczędność czasu 
i pieniędzy – kontynuuje.

Jak wygląda dokumentacja poprzez 
platformę internetową w praktyce?

Prosty w obsłudze
Zaczynamy od rejestracji w programie 
– należy wejść na stronę 
www.365farmnet.pl 
i rozpocząć proces rejestracyjny, klika-
jąc w napis „Zarejestruj się” w prawym 
górnym rogu. Wymagane jest tu poda-
nie danych takich, jak imię, nazwisko 
i dane teleadresowe. 

Program jest bardzo intuicyjny,  cho-
ciaż początkowo konieczność wpisy-
wania szeregu niezbędnych informa-
cji może trochę zniechęcać. Jednak to, 
co w pierwszej kolejności wydaje się 
być żmudne i pochłaniające dużo czasu, 
okazuje się takim nie być. Na naszym 
koncie użytkownika trzeba wprowa-
dzić niezbędne dane dotyczące ma-
szyn, pracowników oraz dodać nasze 
pola. Przy gospodarstwie rodzinnym 
o powierzchni kilkudziesięciu hekta-
rów, zajmuje to ok. 1 godziny,a  może 
i nawet mniej. Przy tym pamiętajmy, 

że oszczędność czasu na późniejszym 
etapie dokumentowania jest napraw-
dę spora.

Stwórz swoje konto
Po zalogowaniu, otwiera się przed nami 
szereg możliwości… Zanim jednak za-
czniemy dokumentować prace i zabie-
gi w gospodarstwie, program sam nie 
domyśli się, gdzie i jakie są Twoje pola. 
Musisz je dodać, wgrywając odpowied-
nie dane lub obrysowując granice pola 
„ręcznie” na mapie.

W zakładce „Zarządzanie” (lewy gór-
ny róg), klikamy więc zieloną ikonę 
„Pola”, a następnie w prawej, górnej czę-
ści strony żółty przycisk „Dodawanie 
pola”. Po kliknięciu go, pojawi się okno, 
w którym musimy wpisać nazwę pola 
(to nazwa dla nas – aby później łatwiej 
nam było wybrać pole, na którym bę-

dziemy chcieli dokumentować zabiegi) 
oraz jego powierzchnię. Po wprowa-
dzeniu tych danych, klikamy poniżej 
„Rejestracja granic pól”. W tym mo-
mencie otworzy się mapka, na której 
musimy znaleźć określone przed chwi-
lą pole i „obrysować” jego kontury do-
stępnymi po lewej stronie narzędziami 
(do rysowania służy pierwsza ikonka). 
Potem wystarczy kliknąć na górze, po 
prawej stronie przycisk „Zapisz” i wró-
cić do listy z polami, klikając na żółtą 
strzałkę po lewej stronie (przy nazwie 
pola). W ten sposób dodajemy wszyst-
kie pola, które wchodzą w skład nasze-
go gospodarstwa.

Kiedy już mamy wprowadzone pola, 
warto dodać również pracowników 
oraz maszyny, zakupione w tym sezonie 
środki ochrony roślin, nawozy i upra-
wiane rośliny. Wszystko to robimy w za-
kładce „Zarządzanie”, klikając kolejno 
wybrane szare oraz zielone ikony. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Rozpoczynając pracę z programem, który pomaga w au-
tomatyzacji dokumentowania zabiegów w gospodar-
stwie, najpierw trzeba dodać i określić swoje pola.

Precyzja i ułatwienia dla każdego 
gospodarstwa!
Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie dokładnej 
i szczegółowej dokumentacji w gospodarstwie może pomóc nam za-
oszczędzić dużo czasu, pieniędzy, energii i niejednokrotnie – nerwów. 
Wydawałoby się to żmudnym zajęciem, ale wcale takie nie musi być. Bo 
dokumentować można na platformach internetowych i w aplikacjach 
na Twoim smartfonie. Tym razem na tapetę weźmiemy jedną z nich, i to 
w wersji całkowicie bezpłatnej.

http://www.365farmnet.pl/
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– Co bardzo istotne – nie musimy od 
razu wypełniać wszystkich pól i doda-
wać zdjęcia. Na początek wystarczy, że 
wprowadzimy podstawowe dane, dzięki 
którym łatwo będziemy mogli identyfi-
kować danego pracownika, czy maszynę 
(oczywiście, koniecznie trzeba wypełnić 
pola oznaczone gwiazdką). Warto też 
wprowadzić dane dotyczące cen – mówi 
Monika Cieniawska z 365FarmNet.

Mowa tu o cenach naszych nawozów, 
środków ochrony roślin, materiału 
siewnego i zbieranego oraz wynagro-
dzenie pracowników czy koszt pracy 
maszyn. Jeśli chcemy, żeby nasz bilans 
zysków i strat był rzetelny, to nie zapo-
minajmy ich aktualizować - w przypad-
ku nawozów i środków ochrony roślin 
ceny często się zmieniają.

Aby w pełni korzystać z możliwości do-
kumentowania prac również na polu, 
należy zainstalować dodatkowo na 
swoim smartfonie lub tablecie bezpłat-
ną aplikację 365Crop. – Po ściągnięciu 
aplikacji i zalogowaniu się w niej, mamy 
dostęp, zawsze i wszędzie, do wszystkich 
wprowadzanych wcześniej przez nas 
w programie danych – wyjaśnia Monika 
Kozłowska z 365FarmNet. 

Dokumentacja pod kontrolą
Skoro mamy już swoje konto, warto 
sprawdzić, jak działa aplikacja do do-
kumentowania prac. Wyjeżdżając na 
pole, uruchamiamy aplikację 365Crop 
zainstalowaną wcześniej na smartfonie 
lub tablecie i wybieramy kolejno plano-
wane zabiegi: jaką maszyną będą prze-
prowadzane, jakich środków lub nawo-
zów będziemy używać, w jakiej dawce 
i na którym polu. To wszystko. Możemy 
też wpisywać na bieżąco istotne uwagi, 
jeśli np. podczas oprysku zacznie padać 
deszcz lub będzie wiał silny wiatr. 

– Do dyspozycji w podstawowej, bezpłat-
nej wersji programu, poza dokumenta-
cją, użytkownicy mają też interaktywny 

kalendarz, w którym mogą planować ko-
lejne zabiegi, dostęp do mapy gospodar-
stwa, prognozy pogody dla konkretnej 
lokalizacji (danego pola). Jest tu również 
możliwość zarządzania stadem bydła, 
a w nim automatycznego tworzenia księ-
gi zwierząt z dokumentacją chorób, dia-
gnoz i zabiegów, inseminacji, wycieleń, 
czy innymi istotnymi informacjami nt. 
zwierząt i działań, jakie były podjęte – 
mówi Monika Cieniawska.

I tu ważna uwaga – pamiętajmy, że pra-
ce i zabiegi dokumentowane przez nas 
lub przez pracowników na smart-
fonie nie są od razu zaksięgowa-
ne. Jest to forma robocza, może 
ona być zapisywana nawet bez 
dostępu do internetu (aplikacja 
zapamiętuje wprowadzane dane, 

a po tym, jak znajdzie się 
w zasięgu internetu, przesy-
ła je do programu). Aby były 
one udokumentowane i zapi-
sane, należy na komputerze 
zalogować się w programie 
i w zakładce „Dokumentacja” 
dopiero poprzez wybranie 
danej pozycji zaksięgować 
(warto ją jeszcze wcześniej 
sprawdzić), klikając przy-
cisk w prawym górnym rogu 
„Księguj”. 
A co, jeśli nie mamy czasu 
lub po prostu nie chce nam 
się rejestrować na platfor-

mie? Jeżeli poszukujemy aplika-
cji jak najprostszej, najmniej cza-
sochłonnej…? Na to też jest już 
rozwiązanie!

„Kieszonkowa” wersja 
programu do dokumentacji
Najnowszą na rynku aplikacją do 
dokumentowania prac w gospo-
darstwie, a jednocześnie mak-
symalnie uproszczoną, wyjątko-
wo przyjazną dla użytkownika, jest 
świeżynka od 365FarmNet – aplikacja 
365Pocket. Podobnie jak w przypadku 
jej starszej siostry, można ją ściągnąć 
na smartfony i tablety z systemem iOS 
oraz Android.

Dzięki 365Pocket można prowadzić 
dokumentację prac w gospodarstwie 
z poziomu smartfona, bez konieczności 
rejestracji, wyrysowywania pól i wpro-
wadzania wielu danych (tak jak trzeba 
to robić na wcześniej opisywanej plat-
formie). Oczywiście – coś za coś – wer-
sja „kieszonkowa” nie ma aż tak wielu 
funkcji, nie jest aż tak rozbudowana. Ale 
na pewno znajdziemy w niej to, co bę-
dzie nam najbardziej potrzebne. 

Przede wszystkim – możemy w niej 
dokumentować wszystkie czynności 
wykonywane na naszych polach (np. 
siew, uprawa, ochrona roślin itd.), 
możemy też je planować w kalenda-
rzu i później łatwo w tym kalenda-
rzu wyszukiwać. Aplikacja umożliwia 
też sporządzanie notatek. Co istotne, 
wszystkie prace polowe wprowadzo-
ne do aplikacji można wyeksporto-
wać do plików Excel/PDF, co również 
pomoże podczas przygotowywania 
dokumentów niezbędnych podczas 
kontroli PIORiN.

Dla tych bardziej wymagających
Poza podstawową wersją, istnieje moż-
liwość dopasowania w pełni progra-
mu 365FarmNet do indywidualnych 
potrzeb każdego rolnika. A to dzięki 
dodatkowym modułom. Ich ceny zale-
żą od funkcjonalności oraz wielkości 
gospodarstwa, w którym będą stoso-
wane. Co istotne, zanim zdecydujemy 
się na miesięczny abonament, można 
je bezpłatnie wypróbować.

Renata Struzik

Kieszonkowa wersja programu – 365Pocket – pozwala 
na dokumentowanie prac w gospodarstwie, bez ko-
nieczności wpisywania szeregu informacji. Szybko, ła-
two i przyjemnie.

Program, który służy do prowadzenia dokumentacji można też 
obsługiwać za pomocą aplikacji na smartfona lub tablet.
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W sferze dopłat bezpośrednich, w sto-
sunkowo krótkim czasie, pojawiły się 
trzy ważne regulacje prawne. Do pierw-
szej z nich zalicza się Agendę 2000, 
w której położono nacisk na rolnictwo 
wielofunkcyjne, konkurencyjne, zróżni-
cowane terytorialnie. Agenda 2000 do-
konała dalszej redukcji cen gwaranto-
wanych (interwencyjnych) w zamian za 
zwiększenie płatności bezpośrednich.
 Drugi ważny etap ustawodawstwa, 
związanego z systemem dopłat bez-
pośrednich, wiąże się z reformą WPR 
w Luksemburgu w 2003 r. (reformą 
Fischlera). Ustalono, że płatności w peł-
nej wysokości powinny zostać uzależ-
nione od utrzymania gruntów w dobrej 
kulturze rolnej, zgodnej z ochroną śro-
dowiska oraz przestrzegania wymogów 
zasady wzajemnej zgodności z zakresu 
środowiska, identyfikacji i rejestracji 
zwierząt (obszar A), zdrowia publicz-
nego, zdrowia zwierząt i roślin (obszar 
B) oraz dobrostanu zwierząt (obszar C).
 Trzeci etap zmian systemu płat-
ności bezpośrednich wprowadzono 
w 2009 r. W celu osiągnięcia lepszej 
równowagi między instrumentami 

polityki, mającymi na celu promowa-
nie zrównoważonego rolnictwa oraz 
instrumentami mającymi na celu pro-
mowanie rozwoju obszarów wiejskich 
wprowadzono system obowiązkowego, 
stopniowego zmniejszania płatności 
bezpośrednich (modulacji). Uzyskane 
w ten sposób oszczędności przeznaczo-
ne zostały na politykę rozwoju obsza-
rów wiejskich. 
A jak na tym tle przedstawia się histo-
ria systemu płatności bezpośrednich 
w Polsce?
 Po wstąpieniu naszego kraju do UE 
polscy rolnicy zostali objęci uproszczo-
nym systemem płatności obowiązują-
cym dla „nowych” krajów UE. Stawkę 
jednolitej płatności obszarowej na hek-
tar obliczono przez podzielenie rocznej 
koperty finansowej przez powierzch-
nię referencyjną. Plon referencyjny dla 
Polski, który Bruksela uwzględniła, był 
niższy niż w krajach UE-15, dlatego pol-
scy producenci rolni otrzymali znacznie 
niższe dopłaty.
 W Polsce płatności bezpośrednie do 
gruntów rolnych w latach 2007-2013 
składały się z:

 − Jednolitej płatności obszarowej 
(JPO)

 − Płatności uzupełniającej (UPO)
 JPO przysługiwało producentowi 
rolnemu, jeśli posiadał działki rolne 
o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 
1 ha, a każda działka rolna miała mini-
mum 0,1 ha. Wszystkie grunty rolne 
były utrzymywane zgodnie z normami. 
Płatności uzupełniające przysługiwały 
do upraw podstawowych (uprawianych 
w plonie głównym) - tj. wybrane zbo-
ża i ich mieszanki, rośliny oleiste, len, 
konopie na włókno, rośliny strączko-
we, orzechy, okopowe, pastewne z wy-
jątkiem ziemniaków pastewnych, ro-
śliny motylkowe drobnonasienne i ich 
mieszanki oraz do chmielu i płatności 
zwierzęcych.
 Uzupełniająca płatność obszarowa 
była w 100% realizowana z budżetu 
Polski. Z budżetu krajowego realizo-
wane były również oddzielne płatno-
ści z tytułu owoców i warzyw, płatno-
ści z tytułu owoców miękkich, z tytułu 
cukru, a od 2010 r. wsparcie specjalne 
do powierzchni roślin strączkowych 
i motylkowych drobnolistnych oraz 

Płatności bezpośrednie 
w Polsce i UE
Płatności bezpośrednie zostały wprowadzone w 1992 r. w ramach reformy Wspólne 
Polityki Rolnej, przeprowadzonej przez MacSharyego, a ich głównym celem była re-
kompensata utraty części dochodów wynikających z obniżenia cen gwarantowanych 
podstawowych produktów rolnych. Zasadniczym założeniem wprowadzenia płatności 
bezpośrednich było wsparcie poziomu dochodów producentów rolnych nie przez 
system rynkowy, tj. wysokich cen interwencyjnych, ale przez bezpośrednie wpłaty 
określonej pomocy beneficjentom i tym samym uniezależniając wypłacanie wsparcia 
od poziomu uzyskanej produkcji.
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płatności do krów i owiec. Do 2009 r. 
wypłacana była płatność do roślin 
energetycznych.
 System płatności bezpośrednich 
w Polsce w latach 2014-2020 w wielu 
elementach pozostaje bez zmian, jednak 
w kilku przypadkach wprowadzono 
rozwiązania dotychczas niestosowane. 
Nowe rozwiązanie to określenie katego-
rii rolnika aktywnego zawodowo, jako 
osoby, której roczna kwota płatności 
wynosi co najmniej 5% przychodów 
uzyskanych przez nią z działalności po-
zarolniczej w ostatnim roku obroto-
wym. Poza tym przychód z działalno-
ści rolniczej stanowi co najmniej 1/3 
wszystkich przychodów, czyli prowa-
dzona działalność rolnicza nie może 
mieć charakteru marginalnego. W 2018 
r. został zmieniony wymóg rolnika 

aktywnego zawodowo i tak uznaje się, 
że osoba posiadająca użytki rolne lub 
zwierzęta prowadzi działalność rolni-
czą, a więc jest rolnikiem aktywnym 
zawodowo. 
 Dodatkowo, zgodnie z nakazami UE, 
w Polsce zastosowano redukcję płat-
ności o 100% nadwyżki kwoty płatno-
ści obszarowej powyżej 150 tys. euro  
– takich podmiotów w naszym kraju 
jest ok. 500.
 W systemie płatności 2014-2020 
utrzymano wymogi wzajemnej zgod-
ności, z pewnym ograniczeniem liczby 
norm „dobrej kultury rolnej”.
W systemie płatności 2014-2020 obo-
wiązują następujące ich rodzaje:
 • jednolita płatność obszarowa,
 • płatność za zazielenienie,
 • płatność dla młodych rolników,

 • płatność dodatkowa,
 • płatność związana z produkcją (ro-

ślinną lub zwierzęcą),
 • przejściowe wsparcie krajowe do 

tytoniu.

Nowością w obecnym okresie budże-
towym jest wprowadzenie płatności 
dodatkowej dla gospodarstw, których 
powierzchnia nie przekracza 30 ha, ale 
jest większa niż 3 ha. Płatność ta ma 
na celu wsparcie dochodów małych 
i średnich gospodarstw.

 
Co do wsparcia związanego z produkcją, 
można je przyznawać tylko tam, gdzie 
określone typy rolnicze są szczególnie 
ważne ze względów gospodarczych, 
społecznych lub środowiskowych. 
W Polsce dotyczy to sektorów bydła, 
krów, owiec, kóz, owoców miękkich 
(truskawki, maliny), chmielu, roślin wy-
sokobiałkowych, buraków cukrowych, 
ziemniaków skrobiowych, pomidorów, 
lnu i konopi włóknistych. Polska stosuje 
także przejściowe wsparcie dla sektora 
tytoniu oraz odrębny system płatno-
ści dla małych gospodarstw. Rolnicy 
objęci systemem płatności dla małych 
gospodarstw są zwolnieni z kontroli 
norm i wymogów wzajemnej zgodności 
oraz z obowiązku stosowania praktyk 
zazieleniania.
 Tak jak w poprzednich latach, płat-
ności bezpośrednie pozostają naj-
ważniejszym instrumentem wspólnej 
polityki rolnej, lecz wciąż rodzą wąt-
pliwości i pytania. Jednym z nich jest 
zróżnicowanie wsparcia w poszcze-
gólnych krajach członkowskich, np. 
pod względem wysokości płatności 
na hektar. Pułapy płatności obszaro-
wej miały swoje uwarunkowania hi-
storyczne i gospodarcze, których nie 
udało się zniwelować w ramach ostat-
niej perspektywy finansowej 2014-
2020. Ważniejsze stały się inne funk-
cje rolnictwa, np. ochrona środowiska, 
utrzymanie wartości krajobrazowych. 
Na przeszkodzie osiągnięcia postulatu 
„jeden poziom płatności we wszystkich 
krajach” stoi wielowymiarowa i wie-
loczynnikowa forma wsparcia rolnic-
twa w ramach Wspólnoty. Z drugiej 
strony występuje dążenie do pozosta-
wiania krajom członkowskim duże-
go marginesu swobody i elastyczno-
ści w dysponowaniu instrumentami 
w ramach I i II filaru WPR, śmielszej 
alokacji pułapów płatności i ukierun-
kowanie jej na konkretne cele.

Greta Wołodkowicz
Żródło: www.arimr.gov.pl
www.cdr.gov.pl
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Na jakie inwestycje jest wypłacana 
premia?
W ramach Działania „Premia na roz-
poczęcie działalności pozarolniczej” 
przyznawana jest pomoc na opera-
cje związane z podejmowaną poza-
rolniczą działalnością gospodarczą. 
Podejmowanie działalności gospodar-
czej oznacza: 
 •  podejmowanie tej działalności po raz 

pierwszy, albo po upływie co najmniej 
24 miesięcy od dnia jej ostatniego za-
wieszenia lub zakończenia, poprze-
dzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy, albo

 • podejmowanie tej działalności 
w określonym przedmiocie działal-
ności gospodarczej według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) na po-
ziomie podklasy po raz pierwszy, albo 
ponownie po upływie co najmniej 
24 miesięcy od dnia jej wykreślenia 
z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, poprze-
dzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy.

Oznacza to, że o pomoc mogą ubiegać 
się również rolnicy, którzy prowadzą 
pozarolniczą działalność gospodarczą 
i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj zgod-
nie z kodem PKD.

Kto może skorzystać z pomocy?
O pomoc finansową w ramach działania 
„Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej” może ubiegać się rolnik, 
małżonek lub domownik rolnika będą-
cy osobą fizyczną, mający ukończone 
18 lat, podlegający co najmniej od 12 
miesięcy poprzedzających dzień zło-
żenia wniosku o przyznanie pomo-
cy ubezpieczeniu społecznemu rol-
ników w pełnym zakresie. Wniosek 
mogą również składać beneficjenci albo 

małżonkowie beneficjentów poddziała-
nia „Płatności na rzecz rolników kwa-
lifikujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przekazali 
swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” 
objętego Programem. 
 Działanie to jest przeznaczone dla 
rolników, którzy prowadzą gospodar-
stwo rolne położone w miejscowości 
znajdującej się na terenie:

 − gminy wiejskiej lub
 − gminy miejsko-wiejskiej, z wyłą-
czeniem miast liczących powyżej 
5 tysięcy mieszkańców, lub – gminy 
miejskiej, z wyłączeniem miejsco-
wości liczących powyżej 5 tysięcy 
mieszkańców.

Warunkiem uzyskania pomocy jest 
również przyznanie jednolitej płatności 
obszarowej do użytków rolnych wcho-
dzących w skład gospodarstwa rolne-
go, za rok poprzedzający rok złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy lub za 
rok, w którym został złożony wniosek 
o przyznanie pomocy.
Premia nie zostanie przyznana benefi-
cjentom działań:
 • „Premie dla młodych rolników”, 
 • „Restrukturyzacja małych gospo-

darstw”, 
 • „Różnicowanie w kierunku działal-

ności nierolniczej” w ramach PROW 
2007-2013, 

 • „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” w ramach PROW 2007-2013.

Jaka jest wysokość pomocy?
W tegorocznym naborze kwota pomocy 
zwiększyła się i jest uzależniona od ilo-
ści utworzonych miejsc pracy:
 • 150 000 zł – jeżeli operacja przewidu-

je utworzenie co najmniej 1 miejsca 
pracy (samozatrudnienie);

 •  200 000 zł – jeżeli operacja przewi-
duje utworzenie co najmniej 2 miejsc 
pracy;

 • 250 000 zł – jeżeli operacja przewi-
duje utworzenie co najmniej 3 miejsc 
pracy.

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: 
80% i 20% kwoty premii. W biznespla-
nie, który składany jest wraz z wnioskiem 
o przyznanie pomocy muszą być zaplano-
wane wydatki pokrywające 100% premii, 
w tym minimum 70% kwoty pomocy na 
inwestycje w środki trwałe.

Jakie kryteria decydują 
o przyznaniu premii?
O kolejności przyznawania pomocy 
decyduje suma uzyskanych punktów, 
przyznawanych na podstawie przed-
stawionego biznesplanu. Punkty przy-
znawane są na podstawie kryteriów:
 • podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy jest beneficjentem lub mał-
żonkiem beneficjenta poddziałania 
„Płatności na rzecz rolników kwali-
fikujących się do systemu dla małych 
gospodarstw, którzy trwale przeka-
zali swoje gospodarstwo innemu rol-
nikowi” – 2 punkty;

 • kwalifikacji zawodowych – posia-
danie przez wnioskodawcę kwalifi-
kacji zawodowych z zakresu podej-
mowanej działalności pozarolniczej 
– 3 punkty;

 • wieku wnioskodawcy – jeżeli wnio-
skodawca w dniu złożenia wniosku 
ma nie więcej niż 40 lat – 1 punkt;

 • innowacyjności operacji – w odnie-
sieniu do gminy na obszarze, której 
będzie zlokalizowane główne miejsce 
wykonywania działalności albo miej-
sce realizacji operacji – 2 punkty;

Narzędzie do oceny innowacyjności dzia-
łalności gospodarczej na obszarze gmin 
można znaleźć na stronie arimr.gov.pl.
 • stopy bezrobocia – jeżeli bezrobocie 

w powiecie, na obszarze którego jest 
położona gmina, w której jest plano-
wana realizacja operacji, w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc ogłoszenia 
naboru jest:

 − najwyższe w województwie – 
2 punkty,

 − niższe niż najwyższy stopień bez-
robocia – przyznaje się liczbę 
punktów, proporcjonalnie mniej-
szą, zgodnie z wartością bezrobocia 
w powiecie, w którym jest plano-
wana realizacja operacji;

 • utworzenia miejsc pracy – jeżeli biz-
nesplan przewiduje utworzenie:

 − więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca 
pracy – 5 punktów,

 − co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca 
pracy – 6 punktów,

 − co najmniej 3 miejsca pracy – 
7 punktów;

Minimalna ilość punktów wynosi 4.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – 
nabór od 30 września do 29 października 2019 r.
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Kiedy należy ubezpieczyć się w ZUS?
W tegorocznym naborze dokonano zmian 
odnośnie podlegania ubezpieczeniu spo-
łecznemu. Obecnie rolnik nie musi do-
konać zgłoszenia do ubezpieczeń spo-
łecznych w ramach Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z chwilą wpisu do CEIDG, 
może to zrobić najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy. 
Oznacza to, że rolnik zakładający działal-
ność gospodarczą może pozostać ubez-
pieczony w KRUS do momentu złożenia 
wniosku o drugą płatność.

Kiedy należy zatrudnić 
pracowników?
Przedsiębiorca, który zadeklarował 
utworzenie dodatkowych miejsc pra-
cy, ma na to czas od dnia otrzymania 
decyzji do dnia złożenia II wniosku 
o płatność. Powinien utrzymać zadekla-
rowaną ilość miejsc pracy co najmniej 
przez 2 lata od daty wypłaty drugiej 
raty pomocy.

Korzystanie z PROW 2014–2020 na 
Podhalu jest dość ograniczone i nie-
wielu rolników może z tego korzystać. 
Poniżej przedstawiono skalę korzysta-
nia z tych środków oraz problemy zwią-
zane z ich pozyskiwaniem.
 Pierwszym działaniem jest „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych” w sekto-
rze D, czyli na zakup maszyn i urządzeń 
rolniczych. Korzystanie z tego działania 
jest utrudnione z powodu:

 − wielkości ekonomicznej SO,
 − ilości punktów, które rolnik ma uzy-
skać,

 − uzyskania wzrostu ekonomicznego 
o co najmniej 10%,

 − braku możliwości zakupu podob-
nych maszyn, na które rolnik już do-
stał wcześniej dofinansowanie,

 − rozdrobnienia gruntów i małych po-
wierzchni gruntów własnych oraz 
braku możliwości wydzierżawienia 
ziemi od innych rolników.

Z wyżej wymienionych powodów coraz 
mniej rolników stara się o środki z tego 
działania nie tylko na Podhalu, ale w ca-
łym województwie.
 Z tego, też względu jest bardzo duża 
szansa na pozyskanie środków na za-
kup maszyn i urządzeń dla rolników, 
którzy się zakwalifikują przy minimal-
nej liczbie punków.
 W naborze w 2018 roku z naszego 
rejonu o pomoc z tego działania wystą-
piło kilkunastu rolników. Wśród nich 
byli młodzi rolnicy, tj. w wieku do 40 
lat, którzy nigdy nie korzystali z żad-
nych programów oraz rolnicy w wieku 
powyżej 40 lat, którzy wcześniej już 
korzystali z pomocy ARiMR. Wyżej wy-
mienieni rolnicy najczęściej ubiegali się 

o dofinansowanie na ciągniki, maszyny 
do nawożenia łąk oraz maszyny do zbio-
ru i konserwacji pasz objętościowych, 
a także na wyposażenie obór, tj.: zgar-
niacze obornika, dojarki rurociągowe, 
maty legowiskowe, przegrody oraz co-
raz częściej wozy paszowe.
 Zauważa się, że w ostatnim naborze 
coraz więcej rolników składało wnio-
ski o pomoc nie tylko na maszyny, ale 
również na instalacje fotowoltaiczne, 
które pokryją zapotrzebowanie roczne 
na energię elektryczną w oborze.
 Innym działaniem, z którego korzy-
stają rolnicy w naszym rejonie działa-
nia jest „ Premia dla młody rolników”. 
Działanie to dotyczy rolników, któ-
rzy przejęli gospodarstwo o wielkości 
4,04 ha i wielkości ekonomicznej SO nie 
mniejszej niż 13 000 euro oraz uzyskali 
co najmniej 8 punktów. Takich rolników 
w 2017 jak i w 2018 roku, którzy skła-
dali wnioski o pomoc z tego działania 
było kilku. Pozyskaną premię w wyso-
kości 100 000 zł młodzi rolnicy prze-
znaczają na zakup ciągnika, na zakup 
maszyn do zbioru i konserwacji pasz 
objętościowy, na maszyny do nawoże-
nia łąk obornikiem i gnojówką, a także 
na wyposażenie obory głównie w dojar-
kę przewodową i schładzalnik do mleka 
z odzyskiem ciepła.
 Następnym programem, z któ-
rego korzystali nasi rolnicy jest 
„Restrukturyzacja małych gospo-
darstw”. Takich wniosków w ostatnim 
naborze zostało złożonych kilkanaście. 
Z tego działania mogli korzystać rolnicy, 
których gospodarstwo wykazuje wiel-
kość ekonomiczną poniżej 10 000 euro 
oraz którzy uzyskali minimum 7 punk-
tów i zaplanowali wzrost wielkości 

ekonomicznej SO powyżej 10 000 euro 
i nie mniej niż 20%. Pozyskane środ-
ki w wysokości 60 000 zł najczęściej 
rolnicy planują przeznaczyć na zakup 
ciągnika, na zakup maszyn do zbioru 
i konserwacji pasz objętościowych lub 
maszyn do nawożenia pól obornikiem 
i gnojówką.
 Ostatnim programem, z którego 
korzystali nasi rolnicy jest działanie 
„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej”. Działanie 
to wydaje się być prostym i najłatwiej-
szym programem do pozyskania środ-
ków pomocowych. Z tego działania 
mogą korzystać rolnicy, którzy skła-
dają wnioski obszarowe, są ubezpie-
czeni w KRUS w okresie 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku w pełnym 
zakresie, jako rolnik, małżonek rolni-
ka lub domownik oraz uzyskają mi-
nimum 4 punkty. Po spełnieniu ww. 
wymogów można pozyskać 100 000 
zł premii. O taką premię, w ostatnim 
naborze z naszego rejonu, ubiegało 
się kilkunastu rolników. Najczęstszą 
przyczyną tak małego zainteresowania 
tym działaniem jest konieczność wystą-
pienia z ubezpieczenia KRUS, a mini-
mum przez 5 lat podlegać ubezpiecze-
niu w ZUS. Jak widać jest to działanie 
dla młodych rolników z odpowiednimi 
kwalifikacjami, którzy i tak założyliby 
firmę i odeszli z rolnictwa. 
 Za pozyskaną premię beneficjenci 
najczęściej planują założyć firmę bu-
dowlaną, zakład stolarski, zakład me-
chaniczny, a także transport lądowy lu-
dzi, czy budowę domków turystycznych.

Józef Walkosz

Wykorzystanie środków PROW na Podhalu – 
możliwości i ograniczenia

Agnieszka Tomczyk
Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. www.arimr.gov.pl.
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Celem znowelizowanej ustawy było po-
szerzenie możliwości zbywania wy-
produkowanej żywności w ramach 
rolniczego handlu detalicznego (RHD) 
o sprzedaż jej na rzecz takich podmio-
tów jak: sklepy, stołówki, restauracje 
i inne placówki o podobnym charakte-
rze. Oznacza to, że podmioty prowadzą-
ce rolniczy handel detaliczny zyskały 
szerszy zakres odbiorców wyproduko-
wanej żywności.
 Ponadto ustawa ma stworzyć za-
chęty podatkowe w celu zwiększenia 
liczby producentów rolnych uzyskują-
cych dodatkowe przychody z przetwór-
stwa sposobem domowym produktów 
rolnych. 
 Ułatwione zostaje rozpoczęcie dzia-
łalności przez podmioty zmierzające 
prowadzić produkcję żywności na nie-
wielką skalę w pomieszczeniach uży-
wanych głównie, jako prywatne domy 
mieszkalne, gdzie regularnie przygo-
towuje się żywność, aby wprowadzić 
ją do obrotu. Zniesiony zostaje obowią-
zek zatwierdzenia tego rodzaju działal-
ności przez państwowego powiatowe-
go inspektora sanitarnego (żywność 
pochodzenia niezwierzęcego) lub po-
wiatowego lekarza weterynarii (pro-
dukty pochodzenia zwierzęcego lub 
żywność złożona). Od stycznia 2019 
roku podmioty zamierzające prowa-
dzić taką działalność są zobowiązane 
jedynie do złożenia wniosku do ww. 
organów urzędowej kontroli żywności 
o wpis do rejestru zakładów. Wniosek 
składa się w formie pisemnej, co naj-
mniej 30 dni przed rozpoczęciem dzia-
łalności do właściwego terytorialnie 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
(PIW) lub do Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego (PIS), w terminie 14 dni 
przed dniem rozpoczęcia planowanej 
działalności w przypadku produkcji 
i sprzedaży produktów pochodzenia 
niezwierzęcego. 

Dla podmiotów prowadzących działal-
ność w ramach RHD produktami po-
chodzenia zwierzęcego lub żywnością 
złożoną nie ma obowiązku sporządza-
nia projektu technologicznego zakładu 
i kontroli na miejscu przed rejestracją 
zakładu, ale działalność można roz-
począć dopiero po uzyskaniu decyzji 
administracyjnej o wpisie do rejestru 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
i nadaniu zakładowi weterynaryjne-
go numeru identyfikacyjnego (WIN). 
 Rolnicy, bo dotyczy to tylko i wy-
łącznie rolników, którzy zdecydują się 
na prowadzenie rolniczego handlu de-
talicznego, mają wszelkie ułatwienia 
zarówno, w zakresie rejestracji dzia-
łalności, jak i prowadzenia produkcji 
i sprzedaży. Prowadząc rolniczy han-
del detaliczny, trzeba pamiętać o limi-
tach sprzedaży, z którymi wcześniej 
warto się zapoznać. W tym zakresie 
obowiązuje rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 
grudnia 2016 roku, w sprawie mak-
symalnej ilości żywności zbywanej 
w ramach rolniczego handlu deta-
licznego oraz zakresu i sposobu jej 

dokumentowania (Dz. U., poz. 2159). 
Maksymalne ilości określono oddziel-
nie dla: żywności pochodzenia niezwie-
rzęcego innej niż surowce oraz żywno-
ści złożonej (16 rodzajów), surowców 
pochodzenia zwierzęcego (7 rodza-
jów), produktów pochodzenia zwierzę-
cego innych niż surowce (8 rodzajów) 
i surowców pochodzenia niezwierzęce-
go (124 rodzaje).
 Nadzór nad bezpieczeństwem pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego 
i żywności zawierającej jednocześnie 
środki spożywcze pochodzenia nie-
zwierzęcego i pochodzenia zwierzęce-
go (tzw. żywność złożona), powierzo-
ny został Inspekcji Weterynaryjnej, 
a nad żywnością pochodzenia niezwie-
rzęcego pozostał w kompetencjach 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Natomiast sprawowanie nadzoru nad 
jakością handlową żywności znajdują-
cej się w rolniczym handlu detalicznym 
zlecono Głównej Inspekcji Jakości 
Artykułów Rolno-Spożywczych 
(GIJHARS).
 Z�ywność sprzedawana w ramach rol-
niczego handlu detalicznego musi speł-
niać, tak jak wszystkie inne produkty, 
wymagania w zakresie oznakowa-
nia stosownie do przepisów zawartych 
m.in. w rozporządzeniu nr 1169/2011 
z dnia 25 października 20111 r. i w roz-
porządzeniu MRiRW z dnia 23 grudnia 
2014 r. w sprawie znakowania poszcze-
gólnych rodzajów środków spożyw-
czych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 z póz. 
zm.) Zatem w oznakowaniu opakowa-
nego środka spożywczego, etykiety 
muszą zawierać informacje dotyczące 
identyfikacji, czyli nazwę danego pro-
duktu, jak również jego skład, czyli co 
zawiera produkt, ilość netto żywności, 
datę trwałości, imię i nazwisko oraz 
adres producenta. Nie ma natomiast 
konieczności podawania informacji 
o wartości odżywczej na produktach. 

Ułatwienia w Rolniczym 
Handlu Detalicznym 
29 listopada 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprze-
daży żywności przez rolników do sklepów i restauracji. Dzięki temu już od 1 stycznia 2019 roku rolnicy, już 
bez żadnych obaw, mogą umieszczać swoje wyroby w placówkach handlowych i gastronomicznych. Łatwiej 
będzie im również rozliczać się z prowadzonej działalności handlowej – mniej biurokracji i mniej zezwoleń. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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W przypadku produktów sprzedawa-
nych bez opakowań (np. luzem), miej-
scem prezentacji informacji o danym 
środku spożywczym będzie wywieszka 
w miejscu jego sprzedaży.
 Wytyczne dotyczące znakowania 
żywności zbywanej w ramach RHD 
znajdują się na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Jakości 
Handlowej A r t yk ułów Rolno -
Spożywczych www.ijhars.gov.pl 
 Wymagania higieniczno-sanitar-
ne przy produkcji i sprzedaży żywno-
ści w ramach rolniczego handlu deta-
licznego nie są rygorystyczne. Rolnicy 
są zobowiązani do spełnienia, przede 
wszystkim ogólnych wymogów higie-
ny rozporządzenia (WE) nr 852/2004, 
w sprawie higieny środków spożyw-
czych, określonych w załączniku II, 
w rozdziale II. Przepisy ww. rozporzą-
dzenia przewidują, że w przypadku, 
gdy produkcja prowadzona jest przy 
wykorzystaniu pomieszczeń używa-
nych głównie, jako prywatne domy 
mieszkalne (np. przy wykorzystaniu 
sprzętu i urządzeń gospodarstwa do-
mowego w kuchni domowej), zamiast 
wymogów określonych w załączni-
ku II w rozdziale I i II, obowiązują 
wymogi określone w załączniku II, 
w rozdziale III (uproszczone wyma-
gania higieniczne). Przy prowadze-
niu produkcji żywności w warunkach 
kuchni domowej, rolnicy powinni sto-
sować się do wymagań dobrej praktyki 
produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki 
higienicznej (GHP) i kierować się ich 
podstawowymi zasadami. Przepisy 
rozporządzenia 252/04 powinny być 
stosowane w sposób elastyczny, bio-
rąc pod uwagę zakres prowadzonej 
działalności, wielkość zakładu i jego 
specyfikę. 
 Ustawodawca podwyższył kwotę 
przychodów zwolnionych z podatku do-
chodowego od osób fizycznych z 20 000 
zł do kwoty 40000 zł rocznie.
 Po przekroczeniu limitu 40 tys. zło-
tych, uzyskany w roku podatkowym 
przychód można opodatkować 2% ry-
czałtem od przychodów ewidencjo-
nowanych, przychodów od sprzeda-
ży przetworzonych w sposób inny niż 
przemysłowy produktów roślinnych 
i zwierzęcych. W tym celu wymagane 
jest złożenie stosownego oświadczenia 
w urzędzie skarbowym. Ryczałtową 
formę podatku można prowadzić przy 
przychodach do 250 tys. euro rocznie. 
Przekroczenie tego limitu w roku po-
datkowym oznacza, że w następnym 
roku podatnik nie będzie mógł opodat-
kować swoich przychodów ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych.

 Ustawa o rolniczym handlu detalicz-
nym weszła w życie 1 stycznia 2017 roku 
– ustawa o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia sprzedaży żywno-
ści przez rolników z 16 listopada 2016 
roku (Dz. U., poz. 1961). Zgodnie z pro-
wadzonymi zmianami rolniczy handel 
detaliczny, to handel polegający na zby-
waniu żywności, pochodzącej w całości 
lub części z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu, wyłącznie konsumentowi 
końcowemu. Tak więc w ramach RHD 
możliwe jest zbywanie surowców (pro-
duktów produkcji pierwotnej) oraz żyw-
ności przetworzonej (produkty mięsne, 
produkty mleczne, produkty „złożone”, 
przetwory z owoców i warzyw, pieczy-
wo) konsumentowi końcowemu, a także 
do zakładów prowadzących handel de-
taliczny, czyli do sklepów, restauracji, 
stołówek itd. z przeznaczenie dla kon-
sumenta finalnego. W sprzedaży bez-
pośredniej możliwa była jedynie sprze-
daż surowców, czyli rolnicy nie mogli 
sprzedawać żywności przetworzonej. 
Zatem konsument nie mógł legalnie ku-
pić w gospodarstwie, kiełbasy, sera, czy 
innych przetworów. Natomiast w rolni-
czym handlu detalicznym rolnik będzie 
mógł sprzedawać przetwory, ale pod 
warunkiem, że do produkcji danego pro-
duktu użyto, co najmniej 50% surowca 
(z wyłączeniem wody), pochodzącego 
z własnego gospodarstwa (uprawy, ho-
dowli, chowu). I tak rolnicy z własnej 
produkcji mogą wytwarzać szynki, kieł-
basy, pasztety, jak również masła, sery, 
dżemy czy pierogi i sprzedawać je od-
biorcy końcowemu (np. turystom czy 
sąsiadom), w rzeczywistości każdym 
miejscu. Może się to odbywać zarówno, 
w swoim gospodarstwie, na festynach, 
na targach, a teraz również w sklepach 
i restauracjach.
 W ramach rolniczego handlu deta-
licznego mięso zwierząt kopytnych (np. 
bydło, świnie, owce, kozy) przetwa-
rzane i wprowadzane na rynek musi 
pochodzić z uboju przeprowadzonego 
w rzeźni zatwierdzonej przez lekarza 
weterynarii, a przemiał zbóż i wytwa-
rzanie mąki, kasz, płatków czy otrąb 
odbywa się w wyspecjalizowanych za-
kładach. Obowiązuje zakaz wykorzy-
stywania do produkcji mięsa zwierząt 
kopytnych, pozyskanego z uboju doko-
nanego poza zatwierdzoną rzeźnią, np. 
z uboju na tzw. własny użytek. 
W związku z modyfikacją definicji RHD, 
zbywanie żywności do zakładów pro-
wadzących handel detaliczny z prze-
znaczeniem dla konsumenta końco-
wego, będzie mogło się odbywać pod 
warunkiem, że zakłady te będą zloka-
lizowane na obszarze województwa, 

w którym ma miejsce prowadzenie 
produkcji żywności w ramach rolni-
czego handlu detalicznego lub na ob-
szarach powiatów lub miast stano-
wiących siedzibę wojewody lub sejmiku 
województwa, sąsiadujących z tym 
województwem.
 Jednak zbywanie żywności będzie 
musiało być udokumentowane w spo-
sób umożliwiający określenie ilości 
zbywanej żywności, rocznie. Wpisów 
w dokumentacji należy dokonywać nie-
zwłocznie po każdorazowym zbyciu 
żywności. Dzienne przychody muszą 
być ewidencjonowane w dniu sprzedaży. 
Dokumentację musimy przechowywać 
przez dwa lata, licząc od końca roku ka-
lendarzowego, za który została sporzą-
dzona. Tak naprawdę rejestracja sprze-
daży może być prowadzona w zwykłym 
zeszycie. Rolnik musi zapisać jedynie, 
numer kolejnego wpisu, datę zbycia żyw-
ności, ilość i rodzaj zbywanej żywności 
i za jaką kwotę sprzedał.

 Poza tym zbywanie żywności nie bę-
dzie mogło być dokonywane z udzia-
łem pośrednika, z wyjątkiem zbywania 
żywności podczas imprez okoliczno-
ściowych, tj. targów, wystaw, festynów 
lub kiermaszów organizowanych w celu 
promocji żywności, pod warunkami 
wskazanymi w ustawie.
 Ustawa wprowadza wymóg, aby 
w miejscu zbywania żywności kon-
sumentowi finalnemu przez podmiot 
prowadzący rolniczy handel detaliczny, 
w tym przez pośrednika, umieszczony 
był, w sposób czytelny i widoczny dla 
konsumenta, napis „Rolniczy Handel 
Detaliczny” wraz z danymi producen-
ta obejmującymi imię i nazwisko, albo 
nazwę i siedzibę podmiotu prowadzą-
cego RHD, adres miejsca prowadzenia 
produkcji tej żywności, weterynaryjny 
numer identyfikacyjny podmiotu, o ile 
taki numer został nadany.

Józef Rusnak
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Szacuje się, że w roku 1500 n.e. było 
około 500 milionów Ziemian. W roku 
1820 już około miliarda. Na podwojenie 
ludności świata potrzeba było wów-
czas, aż 320 lat. W roku 1930 liczba 
ludności zamieszkującej naszą planetę 
wynosiła już 2 miliardy, a więc podwo-
iła się w okresie znacznie krótszym, 
wynoszącym 110 lat, o kolejny miliard 
urosła w ciągu zaledwie 30 lat, osiąga-
jąc 3 miliardy w roku 1960. W 1974 
było nas już 4 miliardy, a więc podwo-
jenie liczby ludności zajęło już tylko 44 
lata. O kolejny miliard zwiększa się licz-
ba Ziemian, co kilkanaście lat i szacuje 
się, że w 2024 będzie nas już 8 miliar-
dów. Zatem rolnictwo musi sprostać 
wyzwaniu wyprodukowania ogromnej 
ilości żywności, pozwalającej wyżywić 
ludzkość. Do tego, co roku zmniejsza się 
znacznie powierzchnia rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej zajmowanej przez 
postępującą industrializację (inaczej 
uprzemysłowienie, czyli proces prze-
kształcania się społeczeństwa trady-
cyjnego w społeczeństwo przemysłowe 
z powodu wprowadzenia mechanizacji 
produkcji oraz planowania procesów 
produkcji przemysłowej) i związaną 
z nią urbanizację (czyli proces polega-
jący na koncentracji ludności w punk-
tach przestrzeni geograficznej i zwią-
zany z tym rozwój miast oraz wzrost 
ludności zamieszkującej miasta w sto-
sunku do ogółu ludności). Z przestrzeni 
zajmowanej wcześniej przez rolnictwo, 
korzystają obecnie inne gałęzie gospo-
darki. Często jest to niestety przestrzeń 
produkcyjna o dużej przydatności do 
celów rolniczych. Jeszcze w latach 60. 
XX wieku powierzchnia użytków rol-
nych wynosiła na jednego mieszkań-
ca Ziemi blisko 1,5 ha, a obecnie jest 
to niemal o połowę mniej, bo poniżej 

0,8 ha. Zatem z jednostki powierzchni 
należałoby produkować więcej żyw-
ności. Jednak nie można w nieskończo-
ność zwiększać plonu z jednostki po-
wierzchni. Stałe zwiększanie produkcji 
rolniczej przy ograniczonych zasobach 
ziemi rolniczej jest ograniczone właści-
wościami biologicznymi uprawianych 
roślin i niesie ze sobą ogromne ryzyko 
degradacji ziemi rolniczej. Należy bez-
względnie pamiętać, że ziemia rolni-
cza jest zasobem nieodnawialnym a jej 
wielofunkcyjny charakter powoduje, iż 
jest zasobem tak cennym, że należy wy-
korzystać wszystkie dostępne sposoby, 
by ją chronić i zachować w stanie nie-
pogorszonym dla następnych pokoleń. 
Jest ona dobrem nas wszystkich. Przed 
rolnictwem stoi zatem szereg wyzwań, 
którym musi sprostać. Niewątpliwie 
wyzwaniem dla rolnictwa jest wymóg 
produkcji żywności o wysokich walo-
rach jakościowych, przy zachowaniu 
poziomu plonowania gwarantującego 
uzyskanie dochodów zapewniających 
stabilizację rolnika. Wiąże się to z ko-
niecznością bardzo precyzyjnego 
wykorzystywania środków produkcji 
i stosowania ich w taki sposób, aby przy 
możliwie wysokim poziomie plonowa-
nia uzyskać jak najwyższą jakość plonu 
i równocześnie nie powodować zagro-
żeń dla środowiska przyrodniczego. 
 Stosowane dot ychczas meto -
dy uprawy w zbyt małym stopniu 
uwzględniają zmienność warunków 
siedliskowych. Tymczasem warunki 
te bardzo często są na tyle zróżnico-
wane, nawet w obrębie jednego pola 
(jednej działki rolnej), że wymagają 
zdecydowanie bardziej precyzyjnego 
podejścia. Znaczne różnice zasobno-
ści gleb w składniki pokarmowe przy 
dotychczasowych metodach uprawy 

powodują, że w niektórych miejscach 
będzie przedawkowanie dostarczanych 
nawozów, a w innych będzie nadal ich 
niedobór. Niewykorzystany przez ro-
śliny uprawne nadmiar składników po-
karmowych powoduje w konsekwen-
cji zanieczyszczenie wód i odkładanie 
się ich w glebie w formach często nie-
bezpiecznych dla zdrowia roślin, ludzi 
i zwierząt (azotyny, azotany, nitrozo-
aminy, inne). Nadmiar związków fos-
foru i azotu powoduje eutrofuzację 
wód, czyli proces wzbogacania zbiorni-
ków wodnych i cieków wodnych w pier-
wiastki biofilne, skutkujący wzrostem tro-
fii, czyli żyzności wód. Natomiast tam, 
gdzie z uwagi na zasobność gleby, skład-
niki występują w niedoborze skutkuje 
to niskim plonem, gorszej jakości, sła-
bą zdrowotnością roślin i zubożeniem 
gleby w niektóre składniki pokarmo-
we. Podobnie może być podczas stoso-
wania zabiegów ochrony roślin przed 
chwastami i agrofagami. S�rodki ochro-
ny roślin zalegające w glebie osłabiają 
lub eliminują rozwój mikroorganizmów 
glebowych, przez co obniża się zdolność 
gleb do utrzymania równowagi między 
zachodzącymi w niej procesami mine-
ralizacji i humifikacji, w efekcie czego 
maleje zawartość próchnicy. Wpływa to 
z kolei negatywnie na zdolność gleb do 
zatrzymywania wody i składników po-
karmowych. Obniża się zatem znacznie 
potencjał produkcyjny gleb, a zwięk-
sza niebezpieczeństwo wymywania 
z nich składników pokarmowych do 
wód. Można zatem powiedzieć, że do-
tychczasowe sposoby gospodarowa-
nia, w których zmienność warunków 
siedliskowych jest pomijanym lub mało 
istotnym elementem, prowadzi, w wielu 
wypadkach do zagrożeń dla środowi-
ska przyrodniczego, a uzyskiwany efekt 

Rolnictwo precyzyjne
Współczesne rolnictwo stoi przed wieloma nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest 
konieczność wyżywienia coraz większej liczby ludzi. Liczba ludności zamieszkującej 
Ziemię w ciągu ostatnich stu lat zwiększyła się kilkukrotnie.
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plonotwórczy, mimo znacznych nakła-
dów jest niezadowalający. Także jakość 
produktów pozostawia wiele do życze-
nia, szczególnie z uwagi na zawartość 
w plonie pozostałości pestycydów lub 
nagromadzenie się w nich w nadmier-
nych ilościach związków chemicznych 
niekorzystnych dla zdrowia, w wyniku 
przedawkowania składników pokar-
mowych podczas nawożenia. 
 Z pomocą w poprawie takiego spo-
sobu gospodarowania przychodzą naj-
nowsze zdobycze nauki i techniki, po-
zwalające bardzo dokładnie planować 
stosowanie nawozów i środków ochro-
ny roślin, a także ilości wysiewanych 
nasion roślin uprawnych. Dokładne 
planowanie, a następnie stosowanie 
wymienionych środków, musi być po-
przedzone bardzo dokładnymi bada-
niami i analizami gleby, przygotowa-
niem szczegółowych map zasobności 
gleby w składniki pokarmowe, map za-
wartości próchnicy w glebie, map ilości 
biomasy występującej w danym frag-
mencie pola, map plonów osiąganych 
w poszczególnych częściach danego 
pola. Sporządza się także szczegółowe 
mapy występowania agrofagów, mapy 
zachwaszczenia itp. Często wykorzy-
stuje się tutaj do pobierania prób i ich 
dokumentacji zaawansowane techniki 
satelitarne. Potrzebne do tego są rów-
nież bardzo sprawne metody pobiera-
nia prób do analiz. Uzyskane wyniki 
przetwarza się przy zastosowaniu no-
woczesnych programów komputero-
wych. Zebrane i opracowane dane służą 
następnie do dokładnego zaplanowa-
nia zabiegów uprawowych i precyzyj-
nego dozowania optymalnych dawek 
składników pokarmowych i środków 
ochrony roślin. Do tych działań nie-
zbędny jest bardzo sprawny, wysokiej 
klasy sprzęt mechaniczny, uzbrojony 
w systemy sterowania, w tym przy po-
mocy systemów satelitarnych. Dzięki 
temu możliwe jest takie dozowanie ilo-
ści nawozów i środków ochrony roślin 
w czasie pracy zestawu maszyn rol-
niczych na polu, aby ilości wydatko-
wanych substancji były optymalne dla 
każdego fragmentu pola i założonego 
celu ich zastosowania. Pozwala także 
na precyzyjne ograniczenia w stosowa-
niu, gdy zachodzi taka potrzeba, np. aby 
dawki dolistnie podawanych nawozów 
czy pestycydów nie nakładały się na 
siebie za kolejnymi przejazdami ma-
szyn rolniczych, wyłączanie niektórych 
sekcji w czasie pracy, sterowanie płyn-
ne wielkością dawki itp. Takie działa-
nia możemy nazwać rolnictwem pre-
cyzyjnym. Można zatem powiedzieć, 
że w odniesieniu do upraw polowych 

rolnictwo precyzyjne to zespół tech-
nologii tworzących kompleksowy 
system rolniczy, w ramach którego 
dostosowuje się poszczególne ele-
menty agrotechniki do zmiennych 
warunków siedliska na poszczegól-
nych polach gospodarstwa oraz na 
poszczególnych fragmentach danego 
pola. W procesie produkcji dążymy do 
wykonywania zabiegów w odpowied-
nim czasie, przy wykorzystaniu odpo-
wiedniej, jak najmniejszej ilości środ-
ków produkcji. Można tak postępować 
w całym cyklu produkcyjnym roślin 
uprawnych. Postęp technologiczny po-
zwala na bardziej racjonalne stosowa-
ne środków chemicznych, bezpieczne 
dla środowiska przyrodniczego oraz 
zdrowia ludzi i zwierząt hodowlanych. 
Takie postępowanie jest główną zasadą 
rolnictwa precyzyjnego. 

Dzięki wprowadzeniu rolnictwa precy-
zyjnego można będzie uzyskać wiele 
wymiernych korzyści takich jak:

 • wzrost zdolności konkurencyj-
nej,

 • wzrost dochodów,
 • poprawa efektywności produk-

cji,
 • zmniejszenie nakładów relatyw-

nie drogich środków produkcji,
 • wzrost wartości sprzedaży,
 • zastąpienie nieskutecznej orga-

nizacji,
 • wprowadzenie skuteczniejszych 

strategii marketingowych,
 • wzrost jakości produktów,
 • zmiana formy sprzedaży produk-

tów,
 • poprawa stanu środowiska na-

turalnego oraz gospodarowania 
zasobami naturalnymi.

 
Znaczącym ograniczeniem w stosowa-
niu metod rolnictwa precyzyjnego, są 
niestety stosunkowo duże koszty, ja-
kie trzeba ponosić na jego wprowadze-
nie. Stąd pierwsze zainteresowały się 
nim największe gospodarstwa, które 
mogą sfinansować drogie urządzenia. 
Rolnictwo precyzyjne skierowane jest 
też, przede wszystkim, do dużych go-
spodarstw. Na dużych powierzchniach 
uprawnych najszybciej też można uzy-
skać znaczące oszczędności na środ-
kach produkcji. Co ważne, największe 
gospodarstwa często wprowadzają 
znaczne uproszczenia w zmianowa-
niu i dlatego duże obszary, są narażo-
ne na skutki błędów w dawkowaniu 
nawozów i środków ochrony roślin 
i niedostosowania ich ilości do warun-
ków siedliska. Rolnictwo precyzyjne 

jest w zasięgu ich możliwości finanso-
wych i miarę rozwoju technologii coraz 
więcej gospodarstw będzie korzystać 
z możliwości, jakie daje rolnictwo pre-
cyzyjne. Na obecnym etapie rozwoju 
rolnictwa precyzyjnego, trudno jeszcze 
jednoznacznie określić powierzchnię 
gospodarstwa, czy też wielkość działek 
rolnych dla konkretnych roślin upraw-
nych, na jakich wprowadzenie metod 
jakie ono oferuje jest ekonomicznie 
uzasadnione. W wycenie należałoby 
także uwzględnić efekt środowisko-
wy. Należy oczekiwać, że z czasem bę-
dziemy obserwować pozytywne efekty 
rolnictwa precyzyjnego dla środowiska 
naturalnego i naszego zdrowia. 
 Małe gospodarstwa nie będą w sta-
nie udźwignąć ciężaru kosztów zwią-
zanych z rolnictwem precyzyjnym, ale 
na szczęście nie muszą tego robić. Mogą 
poszukiwać swojej drogi rozwoju, na-
stawiając się na produkcję metodami 
przyjaznymi dla środowiska przyrodni-
czego. Metody te wymagają, co prawda, 
ponoszenia znacznie większych nakła-
dów na robociznę, ale pozwalają uzy-
skiwać produkty najwyższej jakości, 
za najwyższą cenę. Produkty uzyskane 
przy ich wykorzystaniu, będą dedyko-
wane określonym grupom odbiorców 
i będą pełnić określone funkcje (np. 
prozdrowotne). Można przypuszczać, 
że takie zróżnicowanie metod produk-
cji rolniczej, obserwowane już obecnie, 
będzie nadal postępować w przyszłości. 
Nastąpi z pewnością także rozwój ryn-
ku usług ekosystemowych, na jakim za-
czną funkcjonować małe gospodarstwa. 
Nie oznacza to jednak, że małe gospo-
darstwa nie będą w przyszłości korzy-
stać również z pewnych zdobyczy, jakie 
daje rozwój rolnictwa precyzyjnego. 
Będą one oczekiwać na ofertę wyspe-
cjalizowanych firm usługowych, dys-
ponujących technologiami przydatnymi 
także w mniejszych gospodarstwach. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że 
rolnictwo precyzyjne lub niektóre jego 
elementy będą w przyszłości nieroz-
łączną częścią rolnictwa.
 Natura ludzka nieustannie dąży 
do poszukiwania nowych rozwiązań. 
Wystarczy sobie uzmysłowić, że na-
wet zwykła kosa weszła do powszech-
nego użytku w Europie dopiero w XVII 
wieku. Z daru Stwórcy, jakim jest dąże-
nie do doskonałości, korzystajmy więc 
w taki sposób, by przekazać kolejnym 
pokoleniom Ziemian to, co natura nam 
dała bez uszczerbku. Wydaje się, że rol-
nictwo precyzyjne, może w tym wzglę-
dzie odegrać istotna rolę.
 
Jacek Kostuch
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Alternatywą dla tego typu produkcji jest 
ekologiczna produkcja. Wiele gatunków 
roślin sadowniczych można uprawiać, 
tym systemem produkcji, opartym na 
wykorzystaniu środków pochodzenia 
biologicznego i mineralnego nieprze-
tworzonych technologicznie, a więc nie-
syntetycznych, niesztucznych. 
 Polska należy do światowej czo-
łówki producentów owoców, rocznie 
produkuje ponad 4 mln ton owoców, 
w tym 0,5-0,7 mln ton owoców jago-
dowych. Mamy stałą ich nadproduk-
cję, To powoduje obniżkę cen, trudno-
ści w sprzedaży i spadek opłacalności 
produkcji owoców. Produkowane u nas 
owoce pochodzą głównie z upraw kon-
wencjonalnych i w niewielkiej części 
z integrowanej produkcji. Natomiast na 
rynku brakuje owoców wyprodukowa-
nych mniej intensywną metodą, czyli 
ekologiczną.
 W naszym kraju są bardzo do-
bre warunki do rozwijania produkcji 
ekologicznej, jest czyste środowisko, 
m.in. z powodu dużo mniejszego zu-
życia pestycydów i nawozów sztucz-
nych w stosunku do krajów unijnych, 
sprzyjający klimat, a zapotrzebowanie 
na „Bio” owoce nieprzerwanie wzra-
sta w całej Unii Europejskiej, dzięki 
temu producenci nie mają trudności 
z ich sprzedażą. Ekologiczne owoce 
mają zawsze wyższe ceny, co najmniej 
o 30% od tych wyprodukowanych 

konwencjonalnie. W praktyce różnice 
te sięgają, nawet 100%. Dlatego szansą 
dla wielu gospodarstw sadowniczych, 
zwłaszcza małych i średnich może 
stać się ekologiczna uprawa owoców. 
Trzeba powiedzieć, że dziś coraz więcej 
zakładów przetwórczych jest zainte-
resowanych ekologicznymi owocami 
i coraz częściej przetwórcy pytają o cer-
tyfikat. Poza tym zła koniunktura na 
rynku owocowym może skłonić produ-
centów do zmiany sposobu ich produk-
cji z konwencjonalnej na ekologiczną. 
 Jak wyżej wspomniałem, Polska ma 
dominującą pozycję na rynku europej-
skim w produkcji owoców jagodowych. 
W produkcji porzeczek, malin i borówki 
wysokiej zajmujemy pierwsze miejsce 
w UE i drugie w świecie. W przypadku 
truskawek odpowiednio drugie i szóste 
miejsce, a agrestu pierwsze i trzecie. 
Owoce jagodowe kierowane są głów-
nie do przetwórstwa (mrożonki, soki), 
a tylko niewielka ich ilość trafia do bez-
pośredniej konsumpcji. Udział spoży-
cia bezpośredniego jest największy 
w przypadku truskawek i malin. 
 Dla producentów jest mało istotne 
ile produkujemy owoców jagodowych 
i które zajmujemy miejsce w świecie, 
ale przede wszystkim interesuje ich 
opłacalność produkcji tych owoców. 
O opłacalności produkcji owoców ja-
godowych, tak jak i wszystkich innych, 
decydują głównie uzyskiwane za nie 

ceny. Producenci muszą sobie zdawać 
z tego sprawę, że to nie oni decydują 
o cenach, a dyktuje je rynek. Producent 
ma wpływ jedynie na koszty produk-
cji, które zależą od przyjętej technolo-
gii, a także od kierunków sprzedaży. 
Dlatego producenci roślin jagodowych, 
powinni stawiać na produkcję owoców 
deserowych z przeznaczeniem do bez-
pośredniego spożycia, za które uzysku-
je się dużo wyższe ceny.
 Dobrym tego przykładem może być 
uprawa malin, która w Polsce wciąż 
się rozwija. Mamy do dyspozycji wie-
le nowych i atrakcyjnych odmian, któ-
rych owoce dojrzewają latem i jesienią. 
Pozwala to na wydłużenie okresu poda-
ży i polscy konsumenci mogą spożywać 
świeże maliny, co najmniej przez trzy 
miesiące. Maliny są poszukiwanymi 
owocami zarówno w stanie świeżym, 
jak i przetworzonym. Dlatego powin-
niśmy stawiać na ich produkcję me-
todami ekologicznymi. Ze względu 
na ograniczone możliwości stosowania 
środków ochrony roślin przed chwasta-
mi, chorobami i szkodnikami, bardzo 
ważne jest odpowiednie przygotowanie 
stanowiska. 
 Plantacji malin nie należy zakładać 
w miejscach, gdzie występują zastoiska 
mrozowe, na glebach ubogich w wodę 
lub nadmiernie wilgotnych. Najlepsze są 
gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Malina 
jest bardzo wrażliwa na niedobór wody 

Warto postawić 
na maliny 
ekologiczne
Podstawową zasadą rolnictwa ekologicznego jest odrzucenie 
w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, a jego 
celem jest produkcja żywności wysokiej jakości, która nie będzie 
zagrażała zdrowiu ludzi. W intensywnej produkcji roślin stosuje się 
wysokie dawki nawozów mineralnych, pestycydów i innych che-
micznych środków produkcji, co może prowadzić do pogorszenia 
produkowanej żywności. 
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w glebie, ponieważ jej główna masa ko-
rzeni (70%) zalega w warstwie do 20 
cm głębokości. Poziom wody gruntowej 
powinien sięgać nie wyżej niż 70-90 cm 
poniżej powierzchni gleby. Niedobór 
wody w czasie wegetacji roślin, zwłasz-
cza w okresie dojrzewania owoców, ob-
niża plony, a nawet może prowadzić do 
zamierania pędów. Rośliny sadownicze 
zwykle rosną na tym samym miejscu 
przez wiele lat. Błędy popełniane na 
starcie, przy zakładaniu plantacji, nie 
gwarantują prawidłowego rozwoju ro-
ślin, dobrego plonowania i opłacalności 
uprawy przez cały okres jej trwania 
i będą niemożliwe do usunięcia. Stąd 
najistotniejsze elementy na etapie za-
kładania plantacji, decydujące o efek-
tach produkcyjnych, to właściwe stano-
wisko, odpowiednie przygotowanie 
gleby, odmiany i rozstawa krzewów. 
Inne detale, jak np. utrzymanie gleby, 
nawożenie czy ochrona roślin, można 
modyfikować w zależności od prowa-
dzonej technologii i warunków uprawy. 
Najlepsze stanowiska pod uprawę ma-
lin, to pola równinne lub o małych ob-
niżeniach terenu. Przed założeniem 
plantacji dobrze jest sprawdzić czy na 
polu przeznaczonym pod uprawę ma-
lin nie ma szkodników glebowych, ja-
kimi są drutowce, pędraki i opuchla-
ki. Kontrolę gleby należy wykonywać 
od końca kwietnia do końca sierpnia. 
W tym okresie żerują one w wierzchniej 
warstwie gleby, później na żerowanie, 
schodzą głębiej. 
 Plantacji malin nie należy zakładać 
na stanowiskach, gdzie wcześniej ro-
sły truskawki, maliny, ziemniaki, 
pomidory i ogórki, ponieważ na tych 
gatunkach mogą występować te same 
choroby i szkodniki, które zagrażają 
malinom. Złymi przedplonami dla ma-
liny są również rośliny motylkowate 
takie jak koniczyna, lucerna, trawy 
oraz grunty odłogowane, bo mogą 
tam występować wspomniane już szko-
dniki glebowe. Rośliny motylkowate 
uprawiane w czystym siewie lub mie-
szankach z trawami przez rok, ale nie 
dłużej niż przez dwa lata przed plano-
wanym założeniem plantacji, dopro-
wadzają glebę do właściwej struktury 
oraz wzbogacają ją w azot i materię or-
ganiczną. Dobrymi przedplonami dla 
maliny są także zboża, gryka, gorczy-
ca, rzepak, groch, fasola, wyka, mar-
chew i cebula. Przed sadzeniem roślin 
warto wysiać grykę, która ogranicza 
występowanie pędraków (hamuje pro-
ces przepoczwarczenia się szkodników 
w postać dorosłą). Bardzo dobre efekty 
przed założeniem plantacji daje wzbo-
gacenie gleby w materię organiczną. 

W tym celu można wysiać różnego ro-
dzaju poplony na przyoranie na zielony 
nawóz. Do tego idealnie nadają się, np. 
gorczyca, facelia, zboża, trawy. Mogą 
być też mieszanki strączkowo-zbożo-
we lub mieszanki zbożowe. Duże ilości 
masy organicznej możemy wprowadzić 
przez zastosowanie obornika, który 
jest najlepszym nawozem organicznym. 
W ten sposób dostarczamy do gleby 
duże ilości składników pokarmowych, 
które rośliny mogą wykorzystywać 
przez 2-3 lata. Dajemy go w ilości 30-
40 ton/ha. Dawka nie może być więk-
sza z uwagi na przepisy, które określają, 
że maksymalna ilość azotu z nawozów 
naturalnych na 1 hektar w ciągu roku 
nie może przekraczać 170 kg azotu 
w czystym składniku. Obornik powi-
nien być dobrze przefermentowany, nie 
słomiasty, bo ten zuboża glebę w azot. 
Przy ograniczonych ilościach oborni-
ka, można go zastosować tylko w rzę-
dach, w których będą sadzone krzewy. 
Ponieważ obornik jest nawozem dro-
gim, nie zawsze dostępnym oraz trud-
ny do przewozu na dalsze odległości, 
to zamiast obornika można zastosować 
kompost lub torf.
 Dodam, że nawozy pod uprawy wie-
loletnie, uprawy trwałe i trwałe użytki 
zielone, w świetle obowiązującego pra-
wa (tzw. Program azotanowy), można 
stosować – nawozy naturalne stałe, od 
1 marca - 30 listopada, a nawozy na-
turalne płynne w terminie 1 marca - 31 
października. Przypomnę również, że 
stosowanie nawozów azotowych mi-
neralnych w uprawie ekologicznej 
jest zabronione. 
 Choć wszyscy sadownicy wiedzą, 
ze glebę pod plantację należy przy-
gotować, przynajmniej rok wcześniej, 
a czasem nawet dwa lata, to często 
o tym zapominają, a później braku-
je już czasu na doprowadzenie gleby 
do odpowiedniego stanu, czyli na po-
prawienie struktury gleby, wzboga-
cenie jej w próchnicę i oczyszczenie 
z chwastów trwałych (perz, powój po-
lny, ostrożeń polny, mniszek pospolity 
i inne). Ważne jest również, żeby od-
powiednio wcześnie pobrać glebę do 
analizy chemicznej, w celu ewentual-
nego uzupełnienia składników mine-
ralnych oraz określenia zakwaszenia 
gleby (pH). Zalecana kwasowość gleby 
pod plantację malin, to odczyn lekko 
kwaśny o pH 5,5-6,5.
 Materiał nasadzeniowy powi-
nien być kwalifikowany i wypro-
dukowany metodami ekologicz-
nymi. W przypadku, gdy na rynku 
brak jest takiego materiału, można 
ubiegać się o odstępstwo na użycie 

sadzonek konwencjonalnych. W przy-
padku nasion i materiału nasadze-
niowego zgody na odstępstwo udzie-
la Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa (WIORiN). 
Nie jest potrzebna zgoda Jednostki 
Certyfikującej (JC). Dla uzyskania zgody 
należy wypełnić wniosek, który dostęp-
ny jest na stronie internetowej PIORIN 
lub stronach Jednostek Certyfikujących. 
Wniosek należy złożyć przed posadze-
niem sadzonek. Dopóki nie otrzyma-
my zgody na zastosowanie konwen-
cjonalnego materiału nie możemy go 
również wysadzić. We wniosku należy 
określić nazwę gatunku i odmiany, 
ilość sadzonek oraz planowany ter-
min sadzenia. Bardzo ważne jest, żeby 
przed wysłaniem wniosku o wyraże-
nie zgody na użycie nieekologicznego 
materiału nasadzeniowego sprawdzić 
czy poszukiwany gatunek/odmiana 
nie są dostępne w jakości ekologicz-
nej. Wykaz materiału rozmnożenio-
wego wyprodukowanego metoda-
mi ekologicznymi prowadzony jest 
przez Głównego Inspektora Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa (wykaz aktuali-
zowany jest co miesiąc). 
 W materiał szkółkarski najlepiej za-
opatrywać się w szkółkach, gdzie wy-
bór odmian jest największy i na miejscu 
można uzyskać fachowe porady. Na ja-
kości materiału nie należy oszczędzać, 
powinien być najwyższej klasy, co bę-
dzie procentować wysokim i dobrym 
jakościowo plonowaniem. Zatem szyb-
ko zwracają się koszty poniesione na 
założenie plantacji. Materiał z atestem 
powinien spełniać ustalone normy. 
Sadzonki powinny być dobrze wyro-
śnięte, z silnie rozwiniętym systemem 
korzeniowym. Zgodnie z normami po-
winny mieć nie mniej niż 3 korzenie 
szkieletowe lub korzenie przerastające 
całą objętość gleby w pojemniku i je-
den pęd o długości co najmniej 20 cm, 
mierząc od nasady do wierzchołka oraz 
dobrze wykształcone pąki nasadowe. 
Warto wiedzieć, że podane wielkości są 
minimalnymi wymaganiami jakie po-
winny spełniać krzewy i nie radziłbym 
nabywać sadzonek spełniających tylko 
wymagania minimalne. Najbogatsza 
oferta gatunków i odmian w szkółkach 
i w punktach sprzedaży jest w jesieni. 
Na wiosnę zwykle nie ma już pełnego 
asortymentu odmianowego, a jego ja-
kość budzi zastrzeżenia.
 Przed sadzeniem należy wybrać od-
powiednią rozstawę roślin. Szerokość 
międzyrzędzi będzie uzależniona od 
sposobu prowadzenia uprawy i stop-
nia zmechanizowania prac na planta-
cji, zwykle odległość między rzędami 



40 DORADCA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2019

wynosi od 2,5 – 3 m. W rzędzie sa-
dzonki sadzi się co 0,4 do 0,6 metra. Ze 
względu na mechaniczne wykonywanie 
zabiegów i dobre nasłonecznienie roślin 
odległości pomiędzy rzędami nie po-
winny być mniejsze niż 2 metry. Malin 
nie powinno sadzić się głęboko, nie głę-
biej niż ok. 4 cm. W przypadku głębo-
kiego sadzenia krzewy z opóźnieniem 
podejmują wzrost, a nawet zamierają. 
Jednak przy płytkim sadzeniu rośliny 
narażone są na przesuszenie. Wskazane 
jest więc podlewanie lub nawadnianie 
plantacji. Glebę wokół sadzonek dobrze 
obciskamy, a wszystkie pędy przycina-
my tuż na ziemią na wysokości 2-3 cm. 
Niezależnie od terminu sadzenia (jesie-
nią czy wiosną) rośliny zawsze przyci-
namy wiosną. Cięcie po posadzeniu uła-
twia przyjmowanie się roślin i pobudza 
je do wydania większej liczby pędów 
wyrastających z szyjki korzeniowej.
 W produkcji ekologicznej mamy 
ograniczoną możliwość użycia środków 
do ochrony roślin, dlatego powinniśmy 
pamiętać, by nie dopuścić do zbytniego 
zagęszczenia plantacji. Plantacja po-
winna być przewiewna, by zapobiegać 
chorobom grzybowym. Ważna jest licz-
ba pozostawionych w rzędzie pędów, 
która zależy głównie od sposobu pro-
wadzenia plantacji. W przypadku od-
mian owocujących w lecie, które mają 
pędy długie i mało sztywne. Prowadzi 
się je w formie szpaleru pojedyncze-
go lub podwójnego, na jednym metrze 
bieżącym można pozostawić 10-12 pę-
dów, a w szpalerze podwójnym liczba 
może być dwukrotnie wyższa. 
Na plantacjach malin owocujących na 
tegorocznych pędach na 1 m.b. rzędu 
nie powinno być więcej niż 20 pędów. 
Liczbę pędów można zmniejszyć przez 
ograniczenie szerokości rzędu lub wyż-
sze cięcie pędów przy ich wycinaniu. 
Wyższe cięcie zmniejsza ilość odrostów 
korzeniowych, a gdy pędy przycinamy 
tuż nad ziemią, to zwiększamy liczbę 
odrostów. Niskie cięcie stosujemy na 
młodej plantacji, by uzyskać większą 
liczbę pędów. Na starszych plantacjach 
konieczne może być wyższe cięcie, do 
20 cm nad ziemią. W rzędach rośliny 
powinny wyrastać w wąskim pasie sze-
rokości do 0,5 m. W praktyce roślinom 
pozwala się rosnąć w szerszych pasach 
o szerokości 0,5-1 m. 
 Odmiany owocujące na tegorocz-
nych pędach można prowadzić w for-
mie wolnostojącej. Pędy ich są krótsze 
i bardziej sztywne niż u odmian trady-
cyjnych i utrzymują się same w pozy-
cji pionowej, bez podpór. Jednak już od 
drugiego roku, zwłaszcza dla odmian 
silniej rosnących (Pokusa, Poranna 

Rosa), gdy zagon staje się szerszy, krze-
wy powinny mieć podpory w posta-
ci sznurków i drutów rozciągniętych 
po obu stronach rzędu, co ogranicza 
wyginanie się pędów. Niekiedy formu-
je się szpaler, podobnie jak u odmian 
tradycyjnych.
 Znaczenie doboru odmian w produk-
cji ekologicznej jest większe niż w kon-
wencjonalnej, a zwłaszcza produkcji 
deserowej. Wybór odmiany uzależniony 
będzie od szeregu czynników, a mia-
nowicie: warunków klimatyczno-gle-
bowych, bliskości rynku zbytu, profi-
lu gospodarstwa czy formy sprzedaży 
– bezpośrednia, markety, przemysł. 
Powinniśmy wybrać odmiany, nie tylko 
te, które obecnie dobrze się sprzedają, 
ale i takie, które dopiero wchodzą na ry-
nek i będą atrakcyjne. Najlepiej wybrać 
odmiany o różnej porze dojrzewania, 
aby przez długi czas sprzedawać świe-
że owoce malin. Dysponujemy wieloma, 
atrakcyjnymi i sprawdzonymi odmia-
nami, które cieszą się na rynku dużym 
popytem, również zagranicznym. 
 Obecnie w uprawie mamy dwa ro-
dzaje malin – odmiany tradycyjne, 
owocujące na pędach zeszłorocznych 
(maliny letnie) i odmiany owocują-
ce na pędach tegorocznych (mali-
ny jesienne). Pierwsze z nich plonują 
w czerwcu-lipcu, drugie dojrzewają 
późnym latem od sierpnia do paździer-
nika. Obydwie grupy odmian nadają 
się do uprawy ekologicznej, umożli-
wiając ciągłą dostawę świeżych ma-
lin od końca czerwca do października. 
Chociaż malina tradycyjna w uprawie 
ekologicznej nie cieszy się dużym za-
interesowaniem ze względu na pora-
żanie jej przez choroby i szkodniki. 
Natomiast maliny jesienne są mniej 
atakowane przez choroby i szkodni-
ki. Jest to powodowane tym, że w ich 
przypadku wszystkie pędy, w jesieni 
lub na przedwiośniu, są ścinane i roz-
drabniane, przez co likwiduje się lub 
znacznie ogranicza źródła infekcji 
chorób i szkodników. Zatem wyrasta-
jące młode pędy unikają uszkodzeń 
przez szkodniki, owoce nie są roba-
czywe i jest niższe nasilenie chorób, 
zwłaszcza zamierania pędów malin. To 
sprawia, że w rolnictwie ekologicznym 
preferowane są odmiany owocujące na 
pędach tegorocznych, czyli maliny je-
sienne. Dodatkową zaletą tych odmian 
jest również to, że młode pędy nie są 
narażone na uszkodzenia mrozowe, 
ponieważ wyrastają dopiero wiosną.
 Odmianą owocującą na tegorocznych 
pędach, najwcześniej wprowadzoną do 
uprawy była Polana (bardzo dobra na 
mrożonki), później Polka (szczególnie 

przydatna do produkcji owoców dese-
rowych), a od paru lat bardzo dobrze 
w uprawie ekologicznej sprawdza się 
odmiana Polesie. Choć nie wygląda za-
chęcająco, bo jest matowa, to ma duże, 
zwarte owoce, bardzo dobra na soki. 
Kolor owoców ciemnoczerwony z nie-
wielkim omszeniem. Posiada dobre 
właściwości chemiczne, dużo antocy-
janów. Wszystkie wymienione odmiany 
charakteryzują się sztywnymi pędami 
i nie wymagają budowania na plantacji 
rusztowań i podpór. Te trzy odmiany 
są chronione patentem i nie można ich 
rozmnażać bez licencji. Owoce Polki 
i Polesia są bardziej wytrzymałe na 
transport niż owoce Polany i dlatego 
są częściej przeznaczane do bezpośred-
niego spożycia, jako owoce deserowe. 
Poza tym wszystkie ww. odmiany do-
skonale nadają się do zbioru maszyno-
wego (kombajnowego). 
 Cechą charakterystyczną odmiany 
Polana jest bardzo silne krzewienie 
się, czyli wytwarzanie odrostów ko-
rzeniowych, co powoduje zagęszczanie 
się rzędów. Może to prowadzić do pora-
żenia owoców szarą pleśnią, zwłaszcza 
w lata z dużą ilością opadów deszczu. 
Dlatego należy pamiętać o prawidło-
wej rozstawie roślin, żeby rzędy były 
przewiewne.
 Trzeba zaznaczyć, że w produkcji 
ekologicznej należy przestrzegać wy-
mogów określonych w rozporządze-
niu Rady (WE) nr 834/2007 oraz 
Komisji WE nr 889/2008. Produkcja 
ta jest pod ścisłą kontrolą Jednostek 
Certyfikujących. JC obowiązkowo, przy-
najmniej raz w roku przeprowadza kon-
trolę gospodarstwa czy prowadzenie 
produkcji jest zgodne z kryteriami rol-
nictwa ekologicznego. Analizie poddaje 
się cały proces produkcji i prowadzoną 
w tym zakresie dokumentację. Bywają 
także kontrole doraźne, które są nieza-
powiedziane. Oprócz tego gospodar-
stwo może być kontrolowane przez 
Inspekcję Jakości Artykułów Rolno-
Spożywczych (IJHARS) oraz Agencję 
Rest ruk t ur y zacji i  Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR). Dokumentem po-
twierdzającym spełnienie wymogów 
ekologicznej produkcji, jest certyfi-
kat, w którym określony jest czas jego 
ważności i ilość produktów o statusie 
ekologicznym. 
 Należy także dodać, że do produk-
cji ekologicznej są przewidziane do-
datkowe dopłaty z ARiMR, pod wa-
runkiem opracowania 5-cio letniego 
programu, dotyczącego zobowiązania 
ekologicznego. 

Józef Rusnak

EKOLOGIA
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W dużej mierze o uprawie ziemnia-
ków decyduje wiele czynników takich 
jak: zapotrzebowanie na rynku, płodo-
zmian, doświadczenie i umiejętności 
rolnika, posiadane maszyny i urządze-
nia. Bardzo ważnym czynnikiem ogra-
niczającym uprawę ziemniaków ekolo-
gicznych jest duże zagrożenie ze strony 
chorób, szkodników oraz chwastów. 

Wymagania klimatyczne
Uprawa ziemniaków ekologicznych 
jest bardzo uzależniona od warunków 
klimatycznych w okresie wegetacji. 
Zarówno wysokie temperatury i susza 
obniżają plony. Natomiast duża ilość 
opadów sprzyja zwiększeniu plonu, ale 
również sprzyja porażeniu plantacji za-
razą ziemniaczaną.

Stanowisko w zmianowaniu – pra-
widłowo zaplanowane zmianowanie 
w uprawie ziemniaków odgrywa klu-
czowe znaczenie w gospodarstwach 
ekologicznych. Zarówno wysokość 
plonu, zdrowotność, jakość plonu jest 
uzależniona od częstotliwości uprawy 
ziemniaka na tym samym polu (nie czę-
ściej niż co 5 lat).

Wymagania glebowe 
W Polsce większość gleb nadaje się pod 
uprawę ziemniaków, ponieważ jest to 
roślina tolerancyjna na jakość gleby. 
Najlepiej nadają się jednak gleby glinia-
sto–piaszczyste. Ziemniak nie toleru-
je gleb mało przewiewnych i o niskiej 
zawartości składników pokarmowych 
oraz zakamienionych w wierzchniej 
warstwie. W uprawie ziemniaka gleba 
powinna być dobrze spulchniona (25-
30 cm), a odczyn gleby oscylować mię-
dzy 4,5-6,5 pH. Złym stanowiskiem dla 
ziemniaków są gleby o odczynie zasado-
wym, gdyż sprzyja to porażeniu bulw 
parchem zwykłym.

Uprawa roli
Zabiegi uprawowe w gospodarstwach 
ekologicznych powinny polegać na 
wykonaniu płytkiej orki, która jest 

podstawą walki z chwastami 
(np. perzem) i głębokim spulch-
nieniu gleby. 
 Pożniwna i jesienna uprawa 
roli polega na zniszczeniu chwa-
stów oraz równomiernym wpro-
wadzeniu do gleby nawozów 
organicznych. Na glebach zwię-
złych, obornik należy stosować 
jesienią, przed orką przedzimo-
wą. W przypadku stosowania 
obornika wiosną, im wcześniej 
zostanie przyorany, tym lep-
sze są jego efekty nawozowe 
i strukturotwórcze. 
 Orkę wiosenną wykonuje się na głę-
bokość 18-20 cm. Obornik przyorany 
zbyt głęboko lub nieprzykryty glebą 
traci bardzo dużo składników pokar-
mowych oraz ulega niekorzystnym 
przemianom. Bezpośrednio po wiosen-
nej orce glebę należy zagęścić wałem 
pierścieniowym lub wałem strunowym. 

Nawożenie
Ziemniak jest rośliną, która dobrze 
wykorzystuje nawozy naturalne, naj-
lepiej przefermentowany obornik. 
Dawka obornika waha się od 20-30 t/
ha. Należy pamiętać, aby nie przekra-
czać górnej dawki obornika, ponieważ 
spowoduje to zbyt bujny wzrost roślin, 
które będą bardziej podatne na choroby 
i częściej atakowane przez szkodniki.
Do nawozów organicznych zaliczamy 
również komposty i nawozy zielone.

Komposty powinny być pochodzenia 
roślinnego i pochodzić z gospodarstwa 
ekologicznego. Do kompostowania na-
dają się:
− odpady gospodarskie – plewy, słomy, 

chwasty, łęty ziemniaczane, łodygi 
kukurydzy, odchody zwierząt,

− związki organiczne naturalne – tor-
fy, liście. 

Najczęściej zawiera on mniej składni-
ków pokarmowych od obornika.

Nawozy zielone w roślinach przezna-
czonych na przyoranie znaczna część 

azotu i węgla występuje w związkach 
prostych, dlatego łatwiej ulegają mine-
ralizacji w glebie. Działanie nawozów 
zielonych jest znacznie przyspieszone 
w stosunku do działania nawozowego 
słomy, a nawet obornika. 
 Wyższe plony w uprawie ekologicz-
nej mogą zapewnić tylko dodatkowe 
ilości składników wnoszone wraz z na-
wozami organicznymi, które możemy 
uzupełniać naturalnymi kopalinami 
mineralnymi. 
 Dozwolone jest również zastosowa-
nie nawożenia uzupełniającego mine-
ralnego, pod warunkiem, że zostały po-
przedzone badaniami gleby i zachodzi 
taka potrzeba, a nawozy są dopuszczone 
do stosowania w rolnictwie ekologicz-
nym. Wykaz nawozów i środków po-
prawiających właściwości gleby opubli-
kowany został na stronie internetowej 
IUNG Puławy, www.iung.puławy.pl

Odmiany
Przy uprawie ekologicznej ziemniaków 
należy szczególną uwagę zwrócić na 
dobór odmian. Odmiany powinny się 
charakteryzować dużą odpornością 
na wirusy, choroby bakteryjne i grzy-
bowe oraz mątwika ziemniaczane-
go. Łatwiejsze w uprawie są odmiany 
o bardzo krótkim i krótkim okresie we-
getacji, ponieważ zbierane są z pola na 
ogół przed największym nasileniem 
zarazy ziemniaka. Do produkcji powin-
ny być również wybierane odmiany 

Ziemniaki w uprawie 
ekologicznej
W rolnictwie ekologicznym ziemniaki są jedną z najważniejszych roślin okopowych uprawianych w tym systemie. 
Powierzchnia uprawy corocznie zmniejsza się, w 2017 roku zajmowały 1742,19 ha co stanowiło 0,3% wszystkich 
upraw ekologicznych, ale nadal stanowią ważny produkt spożywczy, jak również dochodowy dla gospodarstw.
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o niskich lub średnich wymaganiach 
nawozowych. Istotną cechą jest rów-
nież intensywność wzrostu roślin w po-
czątkowym okresie wegetacji (konku-
rencyjność w stosunku do chwastów).

Dla województwa małopolskiego 
zaleca się następujące odmiany 
ziemniaków:
Odmiany ziemniaków bardzo 
wczesne: Denar, Lord.
Odmiany ziemniaków wczesne: 
Vinieta, Bellrosa, Gwiazda, Ignacy.
Odmiany ziemniaków średnio 
wczesne: Satina, Tajfun, Jurek.

Odmiany ziemniaków średnio 
późne: Jelli.

Sadzenie
Do sadzenia należy używać tylko zdro-
wych sadzeniaków, które nie są pora-
żone chorobami wirusowymi, bakte-
ryjnymi, grzybowymi i szkodnikami. 
Przygotowując sadzeniaki we własnym 
zakresie należy wybrać bulwy o wielko-
ści 3-4 lub 4-5 cm.
 Bardzo korzystne jest podkiełkowy-
wanie ziemniaków, a przynajmniej ich 
pobudzenie do kiełkowania. Pobudzenie 
jest czynnością prostą, przynoszącą 
wiele korzyści. Sadzeniaki należy na 
około 2 tyg. przed terminem sadzenia 
umieścić, np. w stodole, garażu, z do-
stępem światła dziennego. Ważne jest, 
aby ich warstwa nie była zbyt gruba, 
a temperatura nie spadła poniżej 0°C. 
 Przy sadzeniu bardzo ważne jest 
umieszczenie bulw sadzeniaka w jed-
nakowej odległości, głębokości i roz-
stawie. Prawidłowe wykonanie sadze-
nia ma duże znaczenie w późniejszym 
czasie przy wykonywaniu zabiegów 
pielęgnacyjnych. 
 Termin sadzenia jest uzależniony od 
gleby i klimatu. Optymalny termin to 
połowa kwietnia, gdy temperatura 
gleby waha się od 6-8°C.

Zabiegi pielęgnacyjne
Najważniejszym celem wykonywania 
zabiegów pielęgnacyjnych w ziemnia-
kach jest przede wszystkim zniszczenie 
rozwijających się chwastów i zmniejsze-
nia liczby chwastów zalegających w gle-
bie. Pierwszym zabiegiem pielęgnacyj-
nym powinno być redlenie, następnie co 
kilka dni należy je bronować i obsypy-
wać na przemian. Dodatkowo chwasty 
można zwalczać poprzez wypalanie. 
Wysoka temperatura (50-70oC) powo-
duje, że po kilku dniach chwasty zasy-
chają. Zabiegi wypalania można stoso-
wać na całej powierzchni do momentu 
wschodów ziemniaków. Stosowanie tej 

techniki po wschodach ziemniaków jest 
już bardziej utrudnione, gdyż należy za-
stosować osłony boczne, a zabieg wyko-
nywać w dni bezwietrzne.

Choroby i szkodniki
Największe szkody może powodować 
zaraza ziemniaczana. Szkodliwość tej 
choroby polega na infekowaniu części 
nadziemnej ziemniaka, która prowa-
dzi do zahamowania przyrostu bulw. 
Stwierdzono, że zniszczenie 50-70% 
powierzchni liści zatrzymuje całkowi-
cie przyrost plonu. Dodatkowo porażo-
ne zarazą bulwy ziemniaka gniją w cza-
sie przechowywania. Ponadto są one 
atakowane przez inne grzyby i bakterie 
zwiększając dodatkowo straty.

Zwalczając zarazę na plantacjach ekolo-
gicznych powinno się stosować przede 
wszystkim działania profilaktyczne ta-
kie jak:
− niszczenie źródeł zakażenia,
− stosowanie wczesnych terminów 

sadzenia,
− podkiełkowywanie sadzeniaków,
−  uprawę odmian odpornych lub bar-

dzo wczesnych i wczesnych.

Jeżeli te zabiegi nie dają zadowalających 
efektów, a plantacja jest zagrożona ma-
sowym występowaniem choroby nale-
ży zastosować zwalczanie chemiczne 
za pomocą preparatów miedziowych 
dopuszczonych do stosowania w tego 
typu uprawach. Dopuszczone do pro-
dukcji ekologicznej preparaty miedzio-
we to: siarczan miedzi, tlenek miedzi, 
wodorotlenek miedzi i tlenochlorek 
miedzi. Zostały jednak wyznaczone 
limity stosowania miedzi. Limit ten 
wynosi obecnie 3 kg czystej miedzi 
na hektar w ciągu całego sezonu 
uprawowego. 
 Zgodnie z wykazem środków ochrony 
roślin zakwalifikowanych dla rolnictwa 
ekologicznego przeciwko zarazie ziem-
niaka są dozwolone następujące prepa-
raty: Miedzian 50WP, Cuproflow 375 SC, 
Cuproxat 345 SC oraz Nordox 75 WG.

 Miedzian 50 WP (miedź w postaci tle-
nochlorku miedzi) zalecany jest w daw-
ce 2,5–3 kg/ha. Okres prewencji dla 
pszczół wynosi 1 godzinę.
Cuproflow 375 SC (miedź w postaci 
tlenochlorku miedzi) stosowany powi-
nien być w dawce 2,5–3,5 l/ha. Wyższą 
dawkę środka i wody można zastoso-
wać przy dużym nasileniu choroby lub 
w przypadku silnie wyrośniętej naci 
ziemniaczanej. 
Cuproxat 345 SC (miedź w postaci trój-
zasadowego siarczanu miedziowego) 

zalecany jest w dawce 5 l/ha. Nie stoso-
wać częściej niż 6 razy w sezonie.
Nordox 75 WG (miedź w postaci tlen-
ku miedzi) stosowany w dawce 1 kg na 
hektar. Po wykonaniu pierwszego za-
biegu środkiem o działaniu systemicz-
nym lub wgłębnym, Nordox 75 WG stoso-
wać przemiennie z innymi fungicydami 
o działaniu kontaktowym, co 7–10 dni.
 Najgroźniejszy szkodnik to nadal 
stonka ziemniaczana. Mniejszy sto-
pień występowania stonki ziemnia-
czanej obserwuje się na polach o uroz-
maiconym krajobrazie, na glebach 
o wysokiej zawartości próchnicy – tzw. 
ożywionych glebach, w płodozmianach 
o mniejszym udziale ziemniaka (przy-
najmniej 5 lat przerwy w jego uprawie 
na danym polu). Jednak nie są to sposo-
by zbyt skuteczne.
 Na mniejszych działkach zmniej-
szenie szkodliwości żerowania stonki 
w tym okresie można uzyskać poprzez 
opryskiwanie krótko fermentowaną 
(4-5 dni) gnojówką z pokrzywy roz-
cieńczoną w stosunku 1 : 10 lub wycią-
giem z wrotyczu (300 g świeżego ziela 
w 10 l wody), bądź też opylanie mączką 
mineralną (bazaltową).
 Lista środków dopuszczonych do 
stosowania w gospodarstwach eko-
logicznych została opracowana przez 
Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. 
Strona internetowa www.ior.poznan.
pl, przykładowy symbol zezwolenia (R 
– 189/2014). Etykiety odnośnie sto-
sowania tych środków znajdują się na 
stronie internetowej MRiRW, www.
minrol.gov.pl pod hasłami „wyszu-
kiwarka środków ochrony roślin” 
i „etykiety”.

Przygotowanie do zbioru i zbiór 
Do zbioru ziemniaków plantację nale-
ży przygotować. Prace przygotowaw-
cze polegają na usunięciu łętów i chwa-
stów 1-3 tygodni przed planowanym 
zbiorem.
 Zbiór powinien być w ykonany 
w okresie sprzyjającej pogody, który 
przypada na wrzesień. Późniejsze zbio-
ry wiążą się ze spadkiem temperatur, 
a w konsekwencji spadkiem parame-
trów jakościowych bulw i zwiększoną 
ilością uszkodzeń mechanicznych. 

Mirosława Rogacz
Źródło:
Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie 
małopolskim na rok 2019 Krzysztof Słowiak, Jolanta 
Madejska.
Uprawa ziemniaków w gospodarstwie ekologicznym – 
Tomasz Stachowicz.
Fot. Jan Pajdzik

EKOLOGIA
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PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Głównym założeniem Gobarto 500 jest 
współpraca pomiędzy rolnikiem, a fir-
mą Gobarto w tuczu trzody chlewnej. 
Kooperacja polega na budowie na grun-
cie rolnika budynku inwentarskiego do 
2000 stanowisk tuczowych. Gobarto 
pomaga w zapewnieniu finansowa-
nia oraz wspiera proces uzyskiwania 
pozwolenia na budowę. Zwierzęta są 
dostarczane przez Gobarto, a następ-
nie odbierane do zakładów mięsnych 
firmy po osiągnięciu ustalonej wagi 
ubojowej. Umowa o współpracy jest 
podpisywana na 15 lat i gwarantuje 
rolnikowi wiele korzyści. Przed roz-
poczęciem współpracy hodowcy mu-
szą wziąć udział w szkoleniu przygo-
towanym w ramach Akademii Rolnika. 
Podczas spotkania zdobędą specjali-
styczną wiedzę dotyczącą nowocze-
snych technik tuczu trzody chlewnej. 
Bardzo dobre wyniki produkcyjne są 
nagradzane premią.

Do kogo skierowany jest program?
W programie mogą uczestniczyć rol-
nicy posiadający grunt rolny, na któ-
rym możliwe jest wybudowanie obiek-
tu inwentarskiego na 2000 stanowisk 
tuczowych. Rolnicy powinni posiadać 
doświadczenie w produkcji trzody 

chlewnej, znać proces tuczu oraz wziąć 
udział w szkoleniu zorganizowanym 
przez Gobarto S.A. 

– Program Gobarto 500 funkcjonuje 
w Polsce od dwóch lat. Obserwujemy 
duży wzrost zainteresowania  progra-
mem wśród rolników. Dzięki współpracy 
z Gobarto rolnicy mają możliwość zwięk-
szenia swojej skali produkcji lub jej bez-
piecznego rozpoczęcia hodowli wspólnie 
z nami. Hodowca działający w systemie 
Gobarto 500 otrzymuje stały dochód i ja-
sne zasady współpracy. Dzięki temu może 
skupić się na hodowli zwierząt i nie mar-
twić się o koniunkturę na rynku trzody 
chlewnej. Wpływa to bezpośrednio pozy-
tywnie na skuteczność przedsięwzięcia – 
mówi Jacek Jagiełłowicz, wiceprezes 
Gobarto Hodowca.

Co zyska rolnik?
Rolnik, który zdecyduje się na udział 
w programie Gobarto 500, otrzyma: 
 • wysokie, stałe miesięczne wynagro-

dzenie w wysokości do 10 tys. zł.,
 • wieloletnią stabilność biznesową oraz 

gwarancję stałego odbioru tuczników,
 • kompleksowy projekt chlewni oraz 

pomoc w budowie,

 • szansę na rozwój własnego gospo-
darstwa,

 • możliwość wybudowania własnego 
budynku inwentarskiego o najwyż-
szym poziomie technologicznym, któ-
re posłużą przez wiele lat,

 • najwyższej jakości pasze oraz opie-
kę weterynaryjną dostarczone przez 
spółkę Cedrob,

 • dostęp do specjalistycznych oraz biz-
nesowych szkoleń organizowanych 
w ramach Akademii Rolnika,

 • możliwość współpracy z Grupą Ce-
drob, która współpracuje z kilkoma 
tysiącami gospodarstw rolnych w Pol-
sce i  jest gwarantem stabilności,

 • możliwość uczestnictwa w zbioro-
wym skupie zbóż na pasze, co stwarza 
możliwość optymalizacji wydatków.

Więcej informacji na temat programu 
znajduje się na: www.gobarto500.pl

Doradca regionalny programu 
Gobarto 500: 

Piotr Karnas
Dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej
Region południowo-wschodni
piotr.karnas@gobarto.pl
Tel. 668 138 538

Gobarto zaprasza rolników do współpracy
W odpowiedzi na wyzwanie jakie stawia rynek produkcji wieprzowej polska firma Gobarto uruchomiła Gobarto 500. 
Jest to program integracji tuczu skierowany do hodowców trzody, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa. Dzięki 
współpracy z dużym producentem rolnik otrzyma pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń w budowie nowo-
czesnego budynku inwentarskiego, stałe miesięczne wynagrodzenie i dostęp do innowacyjnych technik hodowli. 
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NASZ DOM I OGRÓD

Sadzenie tui
Rośliny można sadzić od połowy kwiet-
nia do późnej jesieni, najpóźniej 6 tygo-
dni przed pierwszymi przymrozkami. 
Mimo, że są odporne na mróz, słabo 
ukorzenione mogą przemarzać. Nie lu-
bią przesadzania, dlatego muszą być sa-
dzone od razu na stałe miejsce. Rośliny 
posadzone na wiosnę i w lecie wyma-
gają regularnego podlewania w czasie 
upałów. W pierwszym roku po posa-
dzeniu podlewane powinny być przy-
najmniej raz w tygodniu, tak by gleba 
była przemoczona do 30 cm głębokości. 
Długotrwałe okresy suszy powodują 
zahamowanie wzrostu, brązowienie 
i opadanie igieł. Tuje jako rośliny zimo-
zielone wymagają obfitego podlewania 
przed zimą, by mogły zgromadzić zapas 
wilgoci w pędach. Rośliny trzeba też 
podlewać zimą w czasie bezśnieżnych 
dni. Rośliny te mają płytki i słabo roz-
gałęziony system korzeniowy, dlatego 
mimo, że rosną w każdych warunkach, 
jeżeli zależy nam na ich pięknie nale-
ży starannie przygotować glebę przed 
sadzeniem i wzbogacić ją w próchnicę 
tak, by podlewanie w czasie wegeta-
cji przynosiło efekty. Przed sadzeniem 
tui wykopujemy dwa razy głębszy dół 
od bryły korzeniowej, wypełniamy go 
ziemią ogrodniczą wymieszaną z od-
kwaszonym torfem, zalewamy wodą 
i sadzimy roślinę z doniczki po mini-
mum 10-minutowym moczeniu w wo-
dzie. Tuje nie mogą rosnąc w trawni-
ku, bo trawa zabierze im wodę. Trawa 
nie może rosnąć bliżej niż 50 – 70 cm 
w promieniu od rośliny. Minimalne od-
ległości roślin od siebie to 50 cm. Wokół 
posadzonych roślin można wysypać 
korę sosnową, by zapobiec wysycha-
niu. Najlepiej rosną w miejscach sło-
necznych. W cieniu nie chcą rosnąć, na 
suchych i jałowych glebach zrzucają 
zbrązowiałe łuski. Roślina ma być posa-
dzona na taką samą głębokość jaką mia-
ła, jako sadzonka w doniczce. Rośliny 
mniejsze lepiej się przyjmują. Przed sa-
dzeniem należy rozluźnić korzenie, by 
nie były skręcone i zbite. Z� ywotnik za-
chodni lepiej rośnie na glebach wapien-
nych, żywotnik wschodni na glebach 
lekko kwaśnych. W glebie zasadowej 

tuje mają problem z pobieraniem żelaza, 
w zbyt kwaśnej z pobieraniem magne-
zu. Brak tych składników jest główną 
przyczyną problemów z tujami - żó-
łknięciem, zrzucaniem liści, niewybar-
wianiem się łusek. Są też bardzo wrażli-
we na przesolenie gleby, które utrudnia 
pobieranie składników pokarmowych. 
Bardzo dobrze rosną tuje w glebie ze 
szczepionką mikoryzową. Mikoryzacja 
ułatwia pobieranie wody i składników 
pokarmowych z gleby. Do tui stosuje się 
szczepionkę endomikoryzową. Strzępki 
grzybni wchodzącej w mikoryzę z tują 
przenikają przez ściany komórkowe 
korzeni kontaktując się bezpośrednio 
z błoną komórkową, w ten sposób po-
większa się powierzchnia chłonna ko-
rzeni o powierzchnię obrastającej je 
grzybni. Nie wolno stosować dla nich 
szczepionek ektomikoryzowych dla 
sosen, świerków i jodeł, gdzie strzęp-
ki grzybni oplatają korzenie tworząc 
opilśń i przejmują funkcje włośników 
korzeniowych. Szczepionkę można sto-
sować przy sadzeniu nowych roślin, jak 
również pod starsze rośliny, co bardzo 
poprawia ich zdrowotność i tym samym 
wygląd.

Nawożenie tui
Tuje są bardzo wymagające i bardzo 
wrażliwe na stosowane nawożenie. Nie 
wszystkie nawozy dla iglaków nadają 
się dla tui. Najlepiej reagują na nawo-
żenie naturalne. Wymagają specjali-
stycznych nawozów tylko dla tui, które 
uzupełnią braki żelaza i magnezu. Aby 
utrzymać ładne wybarwienie igieł i łu-
sek można je nawozić siarczanem ma-
gnezu. Nawozy zawierające azot wol-
no stosować tylko do połowy czerwca. 
Późniejsze stosowanie zwiększa ryzyko 
przemarzania pędów, które nie zdą-
żą zdrewnieć przed zimą. Od sierpnia 
stosuje się nawozy zimowe z potasem 
i fosforem. 

Przycinanie 
Tuje rosnące w żywopłocie przycina się 
trzy razy w sezonie. Na wiosnę i w lecie 
skracamy je o 1/3 długości, w sierpniu 
o 2 cm.

Choroby grzybowe
Objawiają się zamieraniem pędów, żó-
łknięciem całej rośliny, zasychaniem 
igieł. Są bardzo trudne do zwalczania, 
mimo stosowania środków ochrony 
roślin. Choroby są efektem osłabie-
nia roślin przez niekorzystne warunki 
środowiska i uprawę na ciężkiej, nie-
przepuszczalnej glebie. Bez poprawy 
nawożenia zwalczanie chorób nie przy-
nosi efektu.

Tuje w ogrodzie
Żywotniki, potocznie zwane tujami uprawiane są w ogrodach najczęściej, jako gęste żywopłoty.  
Są łatwe w uprawie, szybko rosną, często jednak błędy w uprawie powodują ich zasychanie i brązowienie łusek.
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Tujon
Szyszki i igły żywotników zawiera-
ją tujon. Jest to organiczny związek 
z grupy terpenów, rozpuszczalny w al-
koholu i tłuszczach, nierozpuszczalny 
w wodzie, o bardzo gorzkim smaku. 
Występuje również w piołunie, wro-
tyczu, szałwii, bylicy. Tujon powodu-
je pobudzenie układu nerwowego. 
Znany przede wszystkim, jako skład-
nik absyntu, produkowanego z piołu-
nu. Preparatów ziołowych do spożycia, 
w których występuje tujon nie wolno 
przygotowywać samodzielnie. Zabiegi 
pielęgnacyjne na tujach należy wyko-
nywać w rękawicach ochronnych, gdyż 
często występuje uczulenie na tujon. 
Wyciągi, wywary, gnojówki z igieł mają 
zastosowanie, jako repelenty i natural-
ne środki szkodnikobójcze w ogrodzie. 
Gałązki tui umieszczone w norach gry-
zoni i kretów mocno je odstraszają. Ze 

względu na tujon hamujący rozwój mi-
kroorganizmów, fragmentów roślin nie 
wolno dodawać do kompostu.

Rozmnażanie
Tuje bardzo łatwo rozmnażają się z sa-
dzonek. Szczepki pobieramy ze zdro-
wych minimum trzyletnich tui, odła-
mując fragment z piętką (nie wolno 
obcinać). Moczymy go w ukorzeniaczu 
i umieszczamy w doniczce z podłożem 
na głębokości 3 cm. Doniczki umieszcza-
my w półcieniu zachowując stałą wil-
gotność. Ukorzenione rośliny na okres 
zimy zabezpieczamy przed mrozem 
i wysadzamy do gruntu w następnym 
roku. Rośliny można rozmnożyć przez 
wysiew nasion. Owocem tui są szyszki 
składające się z kilkunastu łusek. Na 
kilku dolnych łuskach znajdują się na-
siona, po dwa na łusce. Przed siewem 
nasiona przechowujemy w lodówce 

przez okres miesiąca, po czym wysie-
wamy do pojemników na głębokość 0, 
5 cm. Wysiew najlepiej przeprowadzać 
w okresie wczesnowiosennym. Gdy 
siewki osiągną 5cm wzrostu pikujemy, 
po dwóch lach sadzimy na miejsce stałe. 
Rośliny z nasion nie powtarzają wszyst-
kich cech rośliny matecznej.

Przestrzeganie podstawowych za-
sad pielęgnacji tui gwarantuje im 
zdrowie i długą żywotność.

Magdalena Opidowicz
Źródło: 
poradnikogrodniczy.pl, e-ogrodek.pl, zielonyogrodek.pl
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Jak wykonać własną herbatkę 
fermentowaną? 
Wystarczy tylko pobiegać po sadzie, 
łące, lesie, nazrywać materiału roślin-
nego i przejść kolejne etapy pracy:

 • zebrane liście rozłożyć cienką war-
stwą, żeby podwiędły około 4-6 go-
dzin, kwiatki najlepiej wysuszyć 
osobno i dodać do gotowej herbaty

 • naruszyć strukturę tkanek liścia po-
przez ręczne rolowanie lub ugniata-
nie do momentu, aż puszczą sok i sta-
ną się wilgotne albo przez zmielenie 
liści w maszynce do mięsa, najlepiej 
z dużymi otworami (ta technika jest 
bardziej odpowiednia, gdy do prze-
robienia mamy sporą ilość surowca)

 • fermentacja (a raczej oksydacja) – 
w domowych warunkach ten etap 
najlepiej przeprowadzić w szczelnych 
słojach. Zrolowane lub rozdrobnio-
ne liście umieścić w słojach, a słoje 
w piekarniku o temp. około 40-50 
stopni, na 4-12 godzin (tempo fer-
mentacji zależy od grubości liści, jeśli 
liście zmieniły kolor na lekko zielo-
no-brunatny i pojawił się owocowy 

zapach – to znak, że można prze-
rwać proces fermentacji),
 • sfermentowany surowiec roz-

łożyć cienką warstwą i suszyć 
w ciepłym, przewiewnym miej-
scu. Można suszyć w piekarniku 
przy uchylonych drzwiczkach 
w temperaturze do 50°C około 
4 godzin, z włączonym wenty-
latorem,
 • wysuszoną i wystudzoną her-

batę przechowywać w szczel-
nym pojemniku, można teraz 
dorzucić wysuszone kwiatki np. 
płatki chabru bławatka, róży, 

rumianku czy suszone owoce np. ja-
rzębiny, dzikiej róży, aronii, żurawi-
ny i pozostawić do leżakowania (tzw. 
suchej fermentacji). Herbatkę można 
zaparzać od razu, natomiast im dłużej 
będzie przechowywana, tym będzie 
smaczniejsza.

W jakim celu fermentuje się zioła?
Dla wydobycia innego smaku, zapa-
chu i koloru. Zaletą fermentowanych 
ziołowych herbat jest ich natural-
ność oraz właściwości prozdrowotne. 
Własnoręczne fermentowanie ziół nie 
jest czasochłonne, a satysfakcja z two-
rzenia własnych mieszanek herbacia-
nych jest ogromna.

Z czego można fermentować 
herbatę?
Do fermentowania herbatki nadają się 
wszystkie liście drzew i krzewów owo-
cowych, a także ziół np. liście lipy, mi-
rabelki, wiśni, śliwy, jabłoni, kwiaty i li-
ście głogu, czeremchy, porzeczek, malin, 

jeżyn, poziomek, wierzbówki kiprzycy, 
wierzbownicy drobnokwiatowej, mięty, 
melisy, kwiaty klonu, jesionu, czarnego 
bzu, lilaka i wiele innych. 
 Wspaniałym ziołem, z którego przy-
rządza się tradycyjną rosyjską herbat-
kę tzw. Iwan Czaj, jest wierzbówka 
kiprzyca. Jest to roślina miododaj-
na, o dużych purpurowych kwiatach. 
Posiada właściwości uśmierzające 
ból (świetna na bóle głowy!) oraz wła-
ściwości ściągające. Sprawdza się przy 
problemach z trawieniem, przy wypa-
daniu włosów, oczyszcza organizm 
i niweluje stany zapalne. Jest zdrowa 
i pyszna a w smaku przypomina napar 
z oryginalnej czarnej herbaty.

Anna Janus
Źródło:
http://ziolowawyspa.pl/zioloweherbatyfermentowa-
ne/ https://www.hajduczeknaturalnie.pl/fermento-
wane-herbatyspistresci http://www.herbiness.com/
moja-plantacja-herbaty-sucha-fermentacja-jest-wazna/

NASZ DOM I OGRÓD

Zdrowe i pyszne fermentowane herbaty ziołowe  
z łąk i lasów
Na rynku istnieje wiele różnych rodzajów herbat np. zielona, czarna, biała, czerwona – każdy ma swoją 
ulubioną. Ja chciałabym zachęcić wszystkich do robienia własnych herbat z fermentowanych ziół. Herbaty 
fermentowane nie mają nic wspólnego z procesem fermentacji – jest to nazwa potoczna, tak naprawdę 
liście poddawane są utlenianiu (oksydacji).

Liście i kwiaty wierzbówki kiprzycy, fot. Anna Janus

Zmielone liście maliny leśnej, fot. Anna Janus

Fermentowana herbatka z wierzbówki kiprzycy, 
fot. Anna Janus
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Koła gospodyń biorące udział w Kon-
kursie Potraw Regionalnych zaprasza-
ne są z różnych rejonów Małopolski, 
co wpływa na ich barwny wizerunek. 
Oprócz smakowitości potraw koniecz-
nie trzeba zwrócić szczególną uwagę na 
detale w postaci strojów regionalnych, 
wystroju stołów czy doboru nazw po-
traw. Z roku na rok panie bardziej dbają 
o detale i koła stają się rozpoznawalne 
przez reprezentowany przez nich strój. 
Małopolska to zlepek regionów etno-
graficznych z charakterystycznymi dla 
każdego regionu elementami stroju, po-
trawami i gwarą, przez które wrażliwy 
odbiorca wnet rozpozna, skąd pochodzi 
dane koło.
 Do konkursu zapraszane są zarówno 
koła z wieloletnim doświadczeniem, jak 
i te, które powstały niedawno. W ten 
sposób „młode koła” mogą nabywać 
doświadczenia i czerpać z doświadczeń 
kół z wieloletnim dorobkiem.
 W tym roku w konkursie potraw re-
gionalnych gościliśmy 7 kół gospodyń 
wiejskich:
1. KGW MIZERNA z powiatu nowo-
tarskiego, które zdobyło uznanie za 
kwaśnicę na wędzonych żeberkach, 
a oprócz tego przygotowały pierogi, 
moskole z masłem koperkowym i czo-
snkowym, kołoce, oscypki, chleb ze 
smalcem i skwarkami, wędliny i ciasta. 

2. KGW STRÓŻNA z powiatu gorlickie-
go – ich tradycyjną, najbardziej charak-
terystyczną dla regionu potrawą były 
pierogi z kapustą i kaszanką, a oprócz 
tego panie zaserwowały zupę  z dyni 
i zupę z ciecierzycą, smalczyk z fasoli 
ze skwarkami z kaszy gryczanej, pod-
płomyk z cukrem i domową śmietaną, 
chleb domowy, ogórki kiszone, grzybki 
marynowane, pierogi ruskie, wędliny 
swojskie i ciasta.
3. KGW WYSKITNA z powiatu nowosą-
deckiego – tu na uznanie jury zasłużyły 
gołąbki ziemniaczane z sosem grzybo-
wym, a można było skosztować rów-
nież zupy ziemniaczanej, pierogów, 
klopsów, chleba ze smalcem i ogórkiem 
kiszonym, ciast z sezonowymi owocami 
i wyśmienitej lemoniady.
4. KGW PODWILK (Stowarzyszenie 
Gospodyń w Podwilku) z Orawy w po-
wiecie nowotarskim, które zaprezen-
towały i zdobyły uznanie za chałuśki 
ze śliwkami, a oprócz tego zachęcały 
rzepą z kapustą na zioberku, pierogami 
z bryndzą i bobem, moskolami z ma-
słem czosnkowym i ziołowym, ciasta-
mi i orzeźwiającą lemoniadą arbuzową. 
5. KGW MĘCINA z powiatu limanow-
skiego – to koło zasłynęło  grochów-
ką na wędzonce, której aromat pa-
noszył się nad stołem zastawianym 
również kapuśniakiem, pierogami  

ruskimi i z kapustą, chlebem wiejskim 
ze smalcem lub masłem czosnkowym 
i ogórkiem kiszonym, drożdżówkami 
i ciastami.
6. KGW KAMIONKA WIELKA z po-
wiatu nowosądeckiego – pierogi gaz-
dyni z tartymi ziemniakami nagrodzo-
ne w konkursie panoszyły się na stole 
pośród kapusty zasmażanej z żeber-
kiem, grochówki z wędzonką, piero-
gów z kapustą i serem, chleba ze smal-
cem i ogórkiem kiszonym, ciast i napoju 
ziołowego.
7. KGW NOWA WIEŚ z powiatu no-
wosądeckiego zdobyło uznanie za ka-
pustę z żeberkami, a oprócz tego na ich 
stole można było degustować chleb ze 
smalcem i ogórkiem kiszonym, grzyby 
marynowane, bundz Babci Oli, paszte-
ciki, sałatki z grzybów w pomidorach, 
jajka faszerowane,  ciasta kruche i ucie-
ranych z owocami, ciasta drożdżowe, 
serniki.
 
Nie muszę dodawać, że wybór potraw 
do nagrody (dla każdego koła 1 potra-
wa) nie był łatwy, choć smakowity!

Lucyna Kmak
fot. Łukasz Wiśniewski 

Konkurs Potraw Regionalnych
Smakołyki przygotowywane przez koła gospodyń wiejskich towarzyszyły 
Agropromocji od samego początku istnienia tej imprezy. Panie z KGW 
chętnie stawały w szranki konkursu, jak i przygotowywały promocje i de-
gustacje potraw tradycyjnych. Nie inaczej było i w tym roku.

KGW Mizerna KGW Stróżna KGW Wyskitna

KGW Podwilk

KGW Męcina KGW Kamionka Wielka KGW Nowa Wieś
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