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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

RS
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 ￭ Panie Dyrektorze, od grudnia ubiegłe-
go roku pełni Pan obowiązki Dyrektora 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego. Za nami okres intensywnej pracy 
Ośrodka w wielu obszarach doradztwa. 
Co udało się w tym czasie zrealizować, 
a co pozostaje jeszcze w sferze planów?

Rzeczywiście, w grudniu 2018 roku 
Pan Minister Jan Krzysztof Ardanow-
ski powierzył mi pełnienie obowiązków 
Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Kar-
niowicach. To ogromny zaszczyt, ale 
i zobowiązanie do jeszcze bardziej wy-
tężonej pracy na rzecz rozwoju mało-
polskiej wsi i rolnictwa. 

W ciągu ostatnich lat małopolskie 
rolnictwo zmieniło swoje oblicze, ilość 
środków finansowych pochodzących 
z UE spowodowała rozwój technolo-
giczny oraz zwiększenie potencjału pro-
dukcyjnego małopolskich gospodarstw, 

przedsiębiorstw oraz organizacji dzia-
łających na rzecz obszarów wiejskich. 
Obecnie, postęp w wielu dziedzinach 
rolnictwa kładzie nacisk na podnosze-
nie kwalifikacji w zakresie wiedzy tech-
nologicznej oraz ekonomicznej. Jako 
dyrektor Ośrodka wiem, że podstawą 
zaufania naszych odbiorców jest pro-
fesjonalizm w działaniu instytucji do-
radczej. Jako podmiot doradczy, MODR 
bezustannie organizuje działania szko-
leniowe, podnosząc kwalifikacje swoich 
pracowników. 

Firma na bieżąco uzupełnia również 
kadrę, poszukując najlepszych pracow-
ników na rynku. 

Jest to proces, który, jak zawsze, wy-
maga dłuższego horyzontu czasowego, 
aby zmiany te były widoczne. 

To, co za nami, to konferencje o za-
sięgu wojewódzkim, między innymi 
pszczelarska, dla hodowców trzody 
chlewnej oraz bydła, jak również szereg 

szkoleń, które realizujemy w całym wo-
jewództwie. Aktualnie jesteśmy w trak-
cie realizacji projektu unijnego pn. „Ko-
rzystanie z usług doradczych”, którego 
celem jest bezpłatne doradztwo dla 
blisko 2 tyś. rolników z terenu Mało-
polski, polegającym między innymi na 
bezpłatnej analizie ekonomicznej go-
spodarstwa, prowadzeniu bezpłatnej 
rachunkowości oraz wdrażaniu progra-
mów doradczych. To ogromna korzyść 
dla odbiorców i szansa na restruktury-
zację oraz zwiększenie rentowności go-
spodarstw rolnych. 

To, co przed nami, to organizacja naj-
większej w regionie wystawy rolniczej 
Agropromocja 2019, której finał bę-
dzie miał miejsce w dniach 7-8 wrze-
śnia w Nawojowej, aktualnie trwają 
intensywne przygotowania do tego 
wydarzenia. 

 ￭ Jednym z najważniejszych zadań pra-
cowników Ośrodka jest świadczenie po-
mocy rolnikom w wypełnianiu wniosków 
o dopłaty obszarowe. Jakie są rezultaty 
tegorocznej kampanii i jak Pan je ocenia?

Jak co roku, Ośrodek świadczy usługi 
polegające między innymi na pomocy 
małopolskim rolnikom w w ypeł-
nieniu wniosków o płatności obsza-
rowe. Jak wiemy, od 2 lat jest to moż-
liwe wyłącznie za pomocą aplika-
cji e-wniosekPlus. Tegoroczną kam-
panię oceniam bardzo dobrze. Jako 
podmiot doradczy jesteśmy zdecy-
dowanym liderem w tym zakresie, 
w roku bieżącym wypełniliśmy po-
nad 20 tysięcy wniosków, ale dzia-
łalność MODR to nie tylko wnioski 
obszarowe, w naszej palecie usług 
jest wiele działań inwestycyjnych 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, a także programy 
rolnośrodowiskowo-klimatyczne. 

Rozmowa z 

Dominikiem Paskiem
p.o. dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
z s. w Karniowicach

Spotkajmy się w Nawojowej 
podczas wystawy Agropromocja
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 ￭ Misją Ośrodka jest świadczenie rolnikom 
i mieszkańcom wsi profesjonalnej pomo-
cy doradczej. Jakie zmiany organizacyjne 
planuje Pan wprowadzić w celu uspraw-
nienia pracy doradców i dostosowania jej 
do zmieniających się oczekiwań rolników?

Jeśli chodzi o profesjonalną pomoc do-
radczą, to jest to ciągły proces kształce-
nia i podnoszenia kwalifikacji naszych 
doradców. Moim celem jest wprowa-
dzenie specjalizacji wśród pracowni-
ków, które to zdecydowanie pozwoliłby 
nam na bardziej efektywne świadcze-
nie usług. W najbliższym czasie mamy 
zamiar wprowadzić nową formę prze-
kazywania informacji w postaci do-
radztwa grupowego, co pozwoli nam 
dotrzeć do szerszej grupy rolników, 
a jednocześnie wymienić wspólne do-
świadczenia oraz da możliwość nawią-
zania współpracy pomiędzy rolnikami 
oraz innymi uczestnikami tych spotkań. 

Jeśli chodzi o nowoczesne technologie 
dotyczące szkoleń naszych pracowni-
ków, ale również naszych małopolskich 
rolników, mamy w planach wdrożenie 
technologii wideokonferencji, która 
wprowadzi oszczędność czasu, środ-
ków, pozwoli nawiązać kontakty z in-
nymi podmiotami działającymi na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich.

 ￭ Niebawem, 7 września rozpoczniemy 29. 
edycję Wystawy AGROPROMOCJA. Jak 
pokazują poprzednie lata, wystawa sta-
ła się ważnym wydarzeniem branży rol-
niczej, przyciągającym rzesze zwiedzają-
cych z całej Małopolski. Co według Pana 
decyduje o sukcesie tej imprezy?

Wystawa Agropromocja ma bardzo 
długą tradycję, w przyszłym roku bę-
dziemy obchodzić 30-lecie. Tak długi 
czas świadczy o tym, że taka wystawa 
rolnicza jest potrzebna zarówno wy-
stawcom, jak i zwiedzającym, wszyst-
kim mieszkańcom oraz firmom działa-
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wiejskich oraz lokalizowaliśmy stoiska 
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Małopolskiego. 

 ￭ Oferta uczestnictwa w Wystawie skie-
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rolnikówi przedsiębiorców sfery agro-
biznesu. Jakie realne korzyści z udziału 
w AGROPROMOCJI mogą mieć tegorocz-
ni wystawcy?

Walory promocyjne naszej wystawy 
są nie do przecenienia. Firmy uczestni-
czące w Agropromocji w ciągu dwóch 
dni trwania wystawy, stosunkowo nie-
dużym sumptem finansowym, mają 
możliwość pokazania się szerokiej gru-
pie potencjalnych kontrahentów, za-
prezentowania swojej oferty i produk-
tów ok. 30-40 tysiącom zwiedzających, 
a także pojawienia się w mediach rela-
cjonujących przebieg wystawy. Wielu 
wystawców przyjeżdża do Nawojowej 
każdego roku, ponieważ wiedzą, że tu 
znajdą klientów i nawiążą nowe kon-
takty handlowe. Traktujemy ich jak 
starych przyjaciół. Niemniej co roku 
obserwujemy rotację wśród wystaw-
ców – na miejsce tych, których brakuje, 
pojawiają się nowi. Gwarantuje to do-
bry wgląd w zmieniające się trendy 
w branży rolniczej.

 ￭ Agropromocja to nie tylko wystawa rol-
nicza, ale także kiermasze, pokazy i mnó-
stwo imprez towarzyszących. Na jakie 
atrakcje mogą liczyć zwiedzający?

Tak, Agropromocja to nie tylko stricte 
branżowe wydarzenie o charakterze 
rolniczym, to również impreza o wa-
lorach rozrywkowych i rekreacyj-
nych. Do Nawojowej zapraszamy nie 
tylko rolników i przedsiębiorców go-
spodarujących na obszarach wiejskich, 
ale także całe rodziny z dziećmi, które 
będą mogły skorzystać z przejażdżek 
konnych, dmuchanych ścianek wspi-
naczkowych, a przede wszystkim będą 
mieć niepowtarzalną okazję zobacze-
nia na żywo zwierząt gospodarskich, 
ptaków ozdobnych, szynszyli, jak rów-
nież obejrzą z bliska różne maszyny 
rolnicze. Zwiedzających w każdym 
wieku na pewno zainteresują występy 
folklorystycznych zespołów muzycz-
nych oraz tanecznych, które odbywają 
się na estradzie na placu przy szkole. 
Jednym słowem każdy znajdzie coś dla 
siebie i na pewno skorzysta z oferty 
naszej wystawy. A wreszcie, nikt nie 
wyjedzie z Nawojowej nie degustu-
jąc doskonałych, małopolskich spe-
cjałów. Na naszych gości będą czekać 
zdrowe i smaczne potrawy przygoto-
wane przez koła gospodyń wiejskich, 
produkty owczarskie oraz regionalna 
żywność wyprodukowana na terenie 
Małopolski. Ponadto na terenie ca-
łej wystawy będzie można kupić pro-
dukty z gospodarstw i firm: pieczywo, 
wędliny, przetwory, nabiał, soki tło-
czone, owoce, miody, a nawet nalewki. 
Będąc na naszej wystawie, warto też 
obejrzeć ofertę rękodzielników i szkó-
łek roślin. 

Na koniec dodam, że w pierwszym 
dniu wystawy, w sobotę, na scenie od-
będą się rozstrzygnięcia wojewódz-
kich konkursów Agroliga, na Najlepsze 
Gospodarstwo Agroturystyczne, na 
Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, 
„Estetyczna zagroda” i Potraw Regio-
nalnych. Natomiast w niedzielę naj-
większą atrakcją programu będzie fi-
nał IX Mistrzostw Polski w strzyżeniu 
owiec metodą tradycyjną oraz Pokaz 
Młodego Hodowcy Owiec, Kóz i Drob-
nego Inwentarza. Poznamy też najlep-
szych hodowców zwierząt pokazywa-
nych podczas wystawy.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia 
wystawy Agropromocja 2019 w Nawo-
jowej w dniach 7-8 września! 

 ￭ Dziękuję Panu za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Gwiżdż
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Agropromocja – 
rolniczy weekend w Nawojowej

Dla ponad 30 tysięcy zwiedzają-
cych jest niepowtarzalną okazją 

do zapoznania się z ofertą blisko 300 
małopolskich firm i wystawców indy-
widualnych, którzy na co dzień pro-
fesjonalnie zajmują się rolnictwem, 
dla wystawców zaś idealną okazją do 
promowania swoich produktów i zna-
lezienia nowych klientów. Agropro-
mocja to również miejsce, które co 
roku przyciąga liczne instytucje ob-
sługujące rolnictwo. To wyjątkowe 
wydarzenie, zarówno branżowe, jak 
i biznesowe.

Głównym celem wystawy jest pro-
mocja małopolskiego rolnictwa i przed-
siębiorstw sfery agrobiznesu, a także 
przedstawienie dorobku gospodar-
czego całego regionu. Na Agropromo-
cji można zobaczyć i kupić wszystko, co 
do zaoferowania ma małopolska wieś.

Nieprzerwanie od początków Agro-
promocji, wystawa przybliża nowocze-
sne rozwiązania techniczne w zakresie 
produkcji rolnej, ekologii i ochrony śro-
dowiska, przetwórstwa rolno-spożyw-
czego, ogrodnictwa, budownictwa wiej-
skiego, jak również dziedzictwa kultu-
rowego, kulinarnego i folkloru małopol-
skiej wsi. 

Wojewódzka Wystawa Zwierząt
W tym roku podczas Agropromocji 
zorganizowana zostanie Wojewódzka 
Wystawa Owiec i Kóz oraz Zwierząt 

Futerkowych. Będzie ona okazją do 
spotkania wszystkich osób zaintereso-
wanych hodowlą owiec, kóz, szynszyli 
oraz królików w Małopolsce. Współor-
ganizatorami wystawy są: Regionalny 
Związek Hodowców Owiec i Kóz w No-
wym Targu, Tatrzańsko-Beskidzka 
Spółdzielnia Producentów „Gazdowie” 
w Leśnicy, Krajowe Centrum Hodowli 
Zwierząt w Warszawie oraz Krajowy 
Związek Hodowców Szynszyli z sie-
dzibą w Myślenicach.

Owce
Hodowcy zrzeszeni w Regionalnym 
Związku Hodowców Owiec i Kóz zapre-
zentują owce różnych ras typowe dla 
naszego regionu. Na wystawie zostaną 
pokazane tryki i maciorki oraz kozy 
i kozły następujących ras: cakiel pod-
halański, polska owca górska, polska 
owca górska odmiany barwnej, owca 
olkuska, czarnogłówka, polska owca 
pogórza, wrzosówka, koza karpacka. 
Przedstawione zwierzęta zostaną wy-
cenione, a najlepszym z nich w niedzielę 
8.09 o godz. 15:00 na ringu wystawo-
wym przyznane będą tytuły cham-
piona, a hodowcom wręczone nagrody. 
Zgodnie ze zwyczajem, w trakcie wy-
stawy, zwiedzający będą mogli wziąć 
udział w degustacji produktów wytwa-
rzanych z mleka i mięsa owczego.

Tegoroczna AGROPROMOCJA bę-
dzie miała jednak do zaoferowania coś 

więcej niż tylko wystawę owiec, ponie-
waż już po raz siódmy w historii tego 
wydarzenia przeprowadzone zostaną 
Mistrzostwa Polski w Strzyżeniu Owiec 
Metodą Tradycyjną. Finał mistrzostw 
zostanie przeprowadzony tego samego 
dnia o godzinie 13.00 na ringu wysta-
wowym. Na tym samym ringu, po za-
kończonych mistrzostwach, odbędzie 
się również pokaz strzyży owiec ma-
szynkami elektrycznymi.

Z przykrością i ubolewaniem infor-
mujemy, że mistrzostwa te, dotychczas 
organizowane przy znacznym wkładzie 
Prezesa Tatrzańsko-Beskidzkiej Spół-
dzielni Producentów „Gazdowie” – Ka-
zimierza Furczonia, w tym roku odbędą 
się bez jego udziału. Niestety Pan Kazi-
mierz Furczoń w 2018 r. organizował 
je po raz ostatni. Niespodziewanie na 
początku 2019 r zmarł. Będziemy go 
wspominać jako wspaniałego, facho-
wego i uczynnego gazdę.

Szynszyle, króliki i drobny inwentarz
W wystawie planowany jest też udział 
około 20 hodowców szynszyli i króli-
ków, którzy zaprezentują swoje zwie-
rzęta. Wystawa szynszyli zlokali-
zowana będzie w budynku Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawo-
jowej, natomiast wystawa królików 
na głównym placu wystawy zwierząt. 
Prezentowane zwierzęta zostaną wy-
cenione, a najlepszym zwierzętom 

AGROPROMOCJA 
to odbywająca się 
co roku, największa 
w Małopolsce wystawa 
rolnicza.
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tradycyjnie przyznane będą tytuły 
championa.

 Wystawa będzie też świetną okazją 
dla osób zainteresowanych pozyska-
niem informacji o szczegółach hodowli, 
sposobach utrzymania zwierząt, obsłu-
dze weterynaryjnej stad hodowlanych 
i towarowych bezpośrednio od samych 
hodowców 

W celu uatrakcyjnienia wystawy, 
oprócz zwierząt użytkowych, hodowcy-
-hobbyści zaprezentują drób ozdobny, 
gołębie i pawie oraz alpaki. Zwierzęta 
te co roku cieszą się wielką popularno-
ścią, przyciągając wielu zwiedzających.

Zobacz, jak budować na wsi
Planując wykonanie jakiejś inwestycji 
lub remontu niekiedy łatwo popełnić 
bardzo kosztowny błąd. Aby tego unik-
nąć, warto odwiedzić tegoroczną wy-
stawę branży budownictwa i wyposa-
żenia wnętrz na „Agropromocji 2019”. 
Prezentowana oferta firm budowla-
nych i doradczych z dziedziny budow-
nictwa, jak co roku, stanowić będzie 
trzon całej imprezy. 

Wzorem lat ubiegłych największą 
grupę wystawców stanowić będą firmy 
wyspecjalizowane w nowoczesnych 
systemach grzewczych oraz producenci 
różnych rodzajów kotłów centralnego 
ogrzewania. Wielu wystawców bę-
dzie też reprezentować producentów  
i dystrybutorów odnawialnych źródeł 
energii i różnych materiałów budow-
lanych. Ciekawą ofertę prezentować 
będą firmy zajmujące się wykończe-
niem wnętrz, w tym przede wszyst-
kim wyrobów ślusarstwa i kowalstwa 
artystycznego. 

Przedstawiciele wystawców zapo-
wiadają, że jak co roku będą udzie-
lali profesjonalnego doradztwa tech-
nologicznego, a na poszczególnych 
stanowiskach będzie można dokład-
nie zapoznać się z funkcjonowaniem 
wystawianego sprzętu. Wystawa 
tradycyjnie zlokalizowana będzie 
w atrakcyjnym miejscu, na terenie gospo-
darstwa obok wystawy mechanizacyjnej  
i wystawy roślin ozdobnych. Organi-
zatorzy spodziewają się, że wzorem lat 
ubiegłych ta część Agropromocji będzie 
się cieszyć dużym zainteresowaniem 
zarówno zwiedzających, jak i konkret-
nych klientów.

Nowoczesne maszyny dla 
rolnika
Wystawa mechanizacyjna to jedyna 
z wystaw branżowych „Agropromo-
cji”, która po raz kolejny będzie orga-
nizowana w tym samym miejscu, czyli 
na terenach Powiatowego Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Nawojo-
wej. Wzorem lat ubiegłych na wysta-
wie będzie się prezentowało ok. 24 
wystawców, w tym ok. 12-14 firm 
świetnie znanych i rozpoznawalnych  
w Małopolsce, które wystawiać będą 
ciągniki, maszyny i sprzęt rolniczy, 
urządzenia do produkcji rolniczej oraz 
gospodarstwa domowego. Wśród cią-
gników zaprezentowana zostanie sze-
roka gama nowych maszyn rolniczych, 
znanych nie tylko na polskim rynku, ale 
także europejskim i światowym takich 
marek takich jak: „Deutz-Fahr”, „New 
Holland”, „Massey Ferguson”, „Class”, 
„Valtra”, „Zetor”, „McCormick” i „Arbos”. 

Warto też zwrócić uwagę, że po raz ko-
lejny prezentowane będą mikrociągniki  
i maszyny do prac na stromych zboczach 
oraz podstawowe maszyny i sprzęt 
uprawowy, do zbioru pasz z użytków 
zielonych, do sporządzania sianokiszo-
nek oraz nawożenia nawozami natural-
nymi. Duża ilość marek, wielka rozpię-
tość mocy (od 50 poprzez 80 i 130 aż do 
225 KM) oraz znaczne zróżnicowanie 
cenowe w pełni wpasują się w oczeki-
wania każdego potencjalnego nabywcy. 

Na marginesie, celem zachęty zwie-
dzających, należy zauważyć, że znaczna 
część beneficjentów środków pomoco-
wych UE: PROW 2004-2006, SPO 2004-
2006, PROW 2007-2013 i obecnie PROW 
2014-2020 właśnie tutaj, w Nawojowej 
na „Agropromocjach” oglądała, nawią-
zywała kontakty i podejmowała decy-
zję odnośnie do konkretnych zakupów 
ciągników, maszyn i sprzętu rolniczego. 

Tradycyjnie na tegorocznej wystawie 
nie zabraknie również sprzętu i narzę-
dzi do gospodarstw domowych, ogrodu 
i leśnictwa, ani wyposażenia dla pro-
dukcji zwierzęcej, w tym dla produkcji 
mleczarskiej. Szeroka oferta tegorocz-
nej Agropromocji, a przede wszyst-
kim jej część poświęcona mechanice, 
zaprasza do zwiedzania wszystkich 

zainteresowanych tematyką mieszkań-
ców zarówno wsi, jak i też miast i mia-
steczek z terenu Małopolski.

Smaki regionu w Nawojowej
Konkurs Potraw Regionalnych na Agro-
promocji to prawdziwe święto dla kół 
gospodyń wiejskich z całej Małopolski. 
Te niedoceniane organizacje potrafią 
zaprezentować nie tylko specyficzny 
smak potraw związany ze swoim re-
gionem, ale równocześnie wspaniale 
wyeksponować charakterystyczne ele-
menty dziedzictwa kulturowego.

Koła gospodyń do konkursu wybie-
rane są z różnych małopolskich powia-
tów, z których każdy to w zasadzie inna 
grupa etniczna. Na wystawie można po-
dziwiać i kosztować potrawy prezento-
wane przez koła z powiatów: gorlickiego, 
nowosądeckiego, limanowskiego, nowo-
tarskiego, bocheńskiego, brzeskiego czy 
krakowskiego. Mamy nadzieję, że rów-
nież w tym roku będziemy podziwiać 
kulturę Pogórzan, Łemków, Lachów, Gó-
rali czy Krakowiaków. Oprócz degustacji 
potraw, prezentowanych na wspaniale 
udekorowanych elementami ludowymi 
stołach, na uwagę zasługuje wielobarw-
ność wspaniałych, idealnie zachowywa-
nych strojów ludowych, ciekawe przy-
śpiewki prezentowane przez kapele lu-
dowe towarzyszące prezentacjom i za-
chowana gwara.

Regulamin Konkursu Potraw Regio-
nalnych określa zasady oceny potraw, 
które do tego konkursu są zgłaszane. 
Szczególną uwagę przywiązuje się do 
ich regionalnego charakteru, smaku po-
traw, ich składu ( bazowanie na produk-
tach z własnych gospodarstw i ich oto-
czenia – owoce lasów, zioła) oraz este-
tyki podania.

Konkurs służy między innymi do-
kumentowaniu i utrwalaniu trady-
cji kulinarnej. Podczas jego poprzed-
nich edycji mogliśmy zawsze liczyć na 
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pomysłowość i oryginalność pań dzia-
łających w kołach gospodyń wiejskich. 
Można się wiele od nich nauczyć. Nie ma 
tu sztampowych potraw – każda z nich 
to indywidualne arcydzieło z nutą „du-
szy” włożonej w jej przygotowanie. Ka-
sze, zalewajki, polewki, kapusty, grochy, 
pierogi, kluski, knedle, wiejskie wędliny, 
nabiał i chleby razowe, podpłomyki, 
moskole oraz ciasta, napoje i nalewki 
ziołowe to tylko niektóre potrawy ser-
wowane przez nasze gospodynie w la-
tach poprzednich, dając po raz kolejny 
świadectwo swojego kunsztu kulinar-
nego i wielkiej wiedzy na temat dzie-
dzictwa kulturowego regionu. 

Mamy nadzieję, że równie wyśmieni-
cie smakować będą potrawy konkur-
sowe podczas tegorocznego konkursu, 
który odbędzie się 7 września podczas 
Agropromocji 2019 w Nawojowej.

Kulinarne dziedzictwo 
Małopolski
Ideą przyświecającą konkursowi jest 
przede wszystkim identyfikacja i pro-
mocja polskich produktów regional-
nych, osadzonych głęboko w polskiej 
tradycji i od lat wytwarzanych tymi sa-
mymi metodami i według tych samych 
receptur. Ważne jest znalezienie i za-
chowanie narodowych specjałów, za-
nim, wyparte przez „szybką” przemy-
słową żywność, odejdą w zapomnienie. 
Istotne także jest zachęcanie miesz-
kańców obszarów wiejskich, zwłasz-
cza tych o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania, do poszukiwania al-
ternatywnych źródeł dochodu, a także 
przygotowanie ich producentów do 
ubiegania się o ochronę zgodną z usta-
wodawstwem unijnym.

Konkurs ma charakter otwarty. Przy-
stąpić do niego może każdy producent 
wyrobów regionalnych i tradycyjnych, 
spełniających kryteria konkursowe. 
Przebiega on dwuetapowo. W pierw-
szym etapie – w czasie finałów regio-
nalnych – wyłonieni zostają laureaci 
w czterech kategoriach: produktów 
pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, 
napojów i produktów mieszanych oraz 
najlepsze dania i potrawy regionalne 
i tradycyjne. Finał regionalny dla Ma-
łopolski odbędzie się podczas Agropro-
mocji – 7 września w Nawojowej.

Drugi etap konkursu to wybór do-
konany przez Krajową Kapitułę Kon-
kursu – spośród produktów nomino-
wanych w regionach – najlepszych pro-
duktów oraz dań do prestiżowej na-
grody konkursu „PERŁA 2019”, które 
zostaną wręczone na Wielkim Finale 
Konkursu podczas „Polagra Food” 
w Poznaniu.

Ogromnie satysfakcjonujący jest także 
fakt, że wokół nagrodzonych w konkur-
sie wyrobów, m.in. serów z Korycina 
i Wiżajn, wędlin z Małopolski, śliwek 
z Doliny Dolnej Wisły i okolic Sechny, ja-
błek z okolic Łącka, powstały grupy pro-
ducenckie, konsorcja i inne formy wspie-
rania produktu regionalnego w jego dro-
dze do Listy Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
a w dalszej kolejności – do listy unijnej. 
Konkurs zaktywizował lokalne społecz-
ności i wytwórców do działań na rzecz 
wytwarzania, budowy rynku i promo-
cji tradycyjnej żywności jako elementu 
rozwoju regionu. W ciągu kolejnych lat 
trwania konkursu stworzono ogromną, 
pionierską dokumentację tradycji kuli-
narnych ze wszystkich regionów Polski, 
także mniejszości narodowych. 

Organizatorem centralnym Kon-
kursu, odbywającego się pod Patrona-
tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Marszałków Województw, jest 
Polska Izba Produktu Regionalnego 
i Lokalnego wspólnie ze Związkiem 
Województw RP. Partnerami meryto-
rycznymi i organizacyjnymi finałów 
konkursu w regionach są urzędy mar-
szałkowskie i wojewódzkie ośrodki 
doradztwa rolniczego. Powołane zo-
stały dwie komisje konkursowe pracu-
jące na szczeblach regionalnych: jedna 
zajmująca się lokalnym i regionalnym 
produktem żywnościowym, druga – da-
niami i potrawami regionalnymi.

Ponadto powołana Kapituła Kra-
jowa ma zadanie przyznania statuetek 
„Perła” niektórym produktom, nomino-
wanym w czasie finałów regionalnych.

Nagrodzone „Perłami” w roku poprzednim 
produkty z Małopolski:
1. Śmietana 18% – OSM Nowy Sącz
2. Kiełbasa małopolska – Szczepan Ga-

wor Produkcja Wędlin Jakość Tra-
dycja, Podstolice

3. Sądecki miód spadziowy – Sądecki 
Bartnik, Stróże

4. Litworówka – FHU u Bafii, Poronin
5. Nalewka z mirabelek – Andrzej Mi-

kołajewicz, Czorsztyn

Oraz potrawa:
Kulki z sera koziego – Gościniec Banica, 
Jędrzej Jakubowski

Wszystkich zainteresowanych kon-
kursem zapraszamy do zapoznania się 
z regulaminem konkursu zamieszczo-
nym na stronie: www.produktyregio-
nalne.pl w zakładce „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo”

Dla miłośników ogrodów 
i rękodzieła...
Istotną częścią dziedzictwa kulturo-
wego małopolskiej wsi jest rzemiosło 
i rękodzieło ludowe. Wystawa twórców 
ludowych, mająca formę kiermaszu, ma 
swoje zasłużone miejsce podczas Agro-
promocji i stanowi jedną z najchętniej 
odwiedzanych części wystawy. Znaczna 
część wystawców to rzeźbiarze, garn-
carze, artyści zajmujący się koronkar-
stwem, bibułkarstwem czy haftem. 
Znajdą się wśród nich także przedsta-
wiciele ginących zawodów, o których 
warto pamiętać. Podczas kiermaszu 
będzie można kupić biżuterię natu-
ralną, galanterię skórzaną, drewniane 
zabawki, obrazy i ikony. Poszukiwaczy 
oryginalnych przedmiotów codzien-
nego użytku, ozdób i prezentów zain-
teresują ręcznie robione serwety i ob-
rusy, gobeliny, wyroby z wikliny. Warto 
również zwrócić uwagę na rękodzieło 
z suszonych owoców i ziół, dekoracje 
zapachowe, wyroby z naturalnego wo-
sku oraz z gliny. Z pewnością kiermasz 
rękodzieła ludowego i rzemiosła za-
chwyci różnorodnością przedmiotów, 
form, gabarytów i kolorów, zaspakaja-
jąc potrzeby nawet bardzo wymagają-
cych klientów, którzy poszukują pro-
duktów oryginalnych, unikatowych 
i niepowtarzalnych, będących dziełem 
ludzkich rąk.

Działkowców i miłośników pięknych 
ogrodów  z pewnością przyciągnie bo-
gata i ciekawa oferta kiermaszu ogrod-
niczego. Będzie można na nim kupić 
materiał szkółkarski: drzew i krze-
wów ozdobnych, pnączy, roślin skal-
nych, wrzosowatych, bylin, kwiatów 
balkonowych i rabatowych oraz ziół 
i cebulek kwiatowych. Nie zabraknie 
także roślin doniczkowych; koneserzy 
znajdą w Nawojowej piękne okazy eg-
zotycznych kaktusów, sukulentów oraz 
storczyków. Ci, którzy cenią sobie wa-
lory użytkowe ogrodów, podczas Agro-
promocji 2018 znajdą sadzonki borówki 
amerykańskiej, żurawiny, maliny, wi-
norośli, jagody goji, truskawki pnącej 
oraz wszelkie drzewa i krzewy owo-
cowe, w tym stare tradycyjne odmiany. 

W pięknych ogrodach nie może za-
braknąć małej architektury: fontann, 
figur ogrodowych, skał, otoczaków 
i stylowych donic. To również znajdzie 
swoje miejsce na wystawie. Gwarantu-
jemy, że piękne i pachnące ekspozycje 
przyciągną zwiedzających, a wystawcy, 
którzy zaprezentują najwyższej klasy 
materiał ogrodniczy, chętnie udzielą fa-
chowych porad. 

Lucyna Kmak, Wincenty Kmak, Tomasz Stanek, Marian Kulpa, Małgorzata Serwaczak
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pomysłowość i oryginalność pań dzia-
łających w kołach gospodyń wiejskich. 
Można się wiele od nich nauczyć. Nie ma 
tu sztampowych potraw – każda z nich 
to indywidualne arcydzieło z nutą „du-
szy” włożonej w jej przygotowanie. Ka-
sze, zalewajki, polewki, kapusty, grochy, 
pierogi, kluski, knedle, wiejskie wędliny, 
nabiał i chleby razowe, podpłomyki, 
moskole oraz ciasta, napoje i nalewki 
ziołowe to tylko niektóre potrawy ser-
wowane przez nasze gospodynie w la-
tach poprzednich, dając po raz kolejny 
świadectwo swojego kunsztu kulinar-
nego i wielkiej wiedzy na temat dzie-
dzictwa kulturowego regionu. 

Mamy nadzieję, że równie wyśmieni-
cie smakować będą potrawy konkur-
sowe podczas tegorocznego konkursu, 
który odbędzie się 7 września podczas 
Agropromocji 2019 w Nawojowej.

Kulinarne dziedzictwo 
Małopolski
Ideą przyświecającą konkursowi jest 
przede wszystkim identyfikacja i pro-
mocja polskich produktów regional-
nych, osadzonych głęboko w polskiej 
tradycji i od lat wytwarzanych tymi sa-
mymi metodami i według tych samych 
receptur. Ważne jest znalezienie i za-
chowanie narodowych specjałów, za-
nim, wyparte przez „szybką” przemy-
słową żywność, odejdą w zapomnienie. 
Istotne także jest zachęcanie miesz-
kańców obszarów wiejskich, zwłasz-
cza tych o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania, do poszukiwania al-
ternatywnych źródeł dochodu, a także 
przygotowanie ich producentów do 
ubiegania się o ochronę zgodną z usta-
wodawstwem unijnym.

Konkurs ma charakter otwarty. Przy-
stąpić do niego może każdy producent 
wyrobów regionalnych i tradycyjnych, 
spełniających kryteria konkursowe. 
Przebiega on dwuetapowo. W pierw-
szym etapie – w czasie finałów regio-
nalnych – wyłonieni zostają laureaci 
w czterech kategoriach: produktów 
pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, 
napojów i produktów mieszanych oraz 
najlepsze dania i potrawy regionalne 
i tradycyjne. Finał regionalny dla Ma-
łopolski odbędzie się podczas Agropro-
mocji – 7 września w Nawojowej.

Drugi etap konkursu to wybór do-
konany przez Krajową Kapitułę Kon-
kursu – spośród produktów nomino-
wanych w regionach – najlepszych pro-
duktów oraz dań do prestiżowej na-
grody konkursu „PERŁA 2019”, które 
zostaną wręczone na Wielkim Finale 
Konkursu podczas „Polagra Food” 
w Poznaniu.

Ogromnie satysfakcjonujący jest także 
fakt, że wokół nagrodzonych w konkur-
sie wyrobów, m.in. serów z Korycina 
i Wiżajn, wędlin z Małopolski, śliwek 
z Doliny Dolnej Wisły i okolic Sechny, ja-
błek z okolic Łącka, powstały grupy pro-
ducenckie, konsorcja i inne formy wspie-
rania produktu regionalnego w jego dro-
dze do Listy Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
a w dalszej kolejności – do listy unijnej. 
Konkurs zaktywizował lokalne społecz-
ności i wytwórców do działań na rzecz 
wytwarzania, budowy rynku i promo-
cji tradycyjnej żywności jako elementu 
rozwoju regionu. W ciągu kolejnych lat 
trwania konkursu stworzono ogromną, 
pionierską dokumentację tradycji kuli-
narnych ze wszystkich regionów Polski, 
także mniejszości narodowych. 

Organizatorem centralnym Kon-
kursu, odbywającego się pod Patrona-
tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Marszałków Województw, jest 
Polska Izba Produktu Regionalnego 
i Lokalnego wspólnie ze Związkiem 
Województw RP. Partnerami meryto-
rycznymi i organizacyjnymi finałów 
konkursu w regionach są urzędy mar-
szałkowskie i wojewódzkie ośrodki 
doradztwa rolniczego. Powołane zo-
stały dwie komisje konkursowe pracu-
jące na szczeblach regionalnych: jedna 
zajmująca się lokalnym i regionalnym 
produktem żywnościowym, druga – da-
niami i potrawami regionalnymi.

Ponadto powołana Kapituła Kra-
jowa ma zadanie przyznania statuetek 
„Perła” niektórym produktom, nomino-
wanym w czasie finałów regionalnych.

Nagrodzone „Perłami” w roku poprzednim 
produkty z Małopolski:
1. Śmietana 18% – OSM Nowy Sącz
2. Kiełbasa małopolska – Szczepan Ga-

wor Produkcja Wędlin Jakość Tra-
dycja, Podstolice

3. Sądecki miód spadziowy – Sądecki 
Bartnik, Stróże

4. Litworówka – FHU u Bafii, Poronin
5. Nalewka z mirabelek – Andrzej Mi-

kołajewicz, Czorsztyn

Oraz potrawa:
Kulki z sera koziego – Gościniec Banica, 
Jędrzej Jakubowski

Wszystkich zainteresowanych kon-
kursem zapraszamy do zapoznania się 
z regulaminem konkursu zamieszczo-
nym na stronie: www.produktyregio-
nalne.pl w zakładce „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo”

Dla miłośników ogrodów 
i rękodzieła...
Istotną częścią dziedzictwa kulturo-
wego małopolskiej wsi jest rzemiosło 
i rękodzieło ludowe. Wystawa twórców 
ludowych, mająca formę kiermaszu, ma 
swoje zasłużone miejsce podczas Agro-
promocji i stanowi jedną z najchętniej 
odwiedzanych części wystawy. Znaczna 
część wystawców to rzeźbiarze, garn-
carze, artyści zajmujący się koronkar-
stwem, bibułkarstwem czy haftem. 
Znajdą się wśród nich także przedsta-
wiciele ginących zawodów, o których 
warto pamiętać. Podczas kiermaszu 
będzie można kupić biżuterię natu-
ralną, galanterię skórzaną, drewniane 
zabawki, obrazy i ikony. Poszukiwaczy 
oryginalnych przedmiotów codzien-
nego użytku, ozdób i prezentów zain-
teresują ręcznie robione serwety i ob-
rusy, gobeliny, wyroby z wikliny. Warto 
również zwrócić uwagę na rękodzieło 
z suszonych owoców i ziół, dekoracje 
zapachowe, wyroby z naturalnego wo-
sku oraz z gliny. Z pewnością kiermasz 
rękodzieła ludowego i rzemiosła za-
chwyci różnorodnością przedmiotów, 
form, gabarytów i kolorów, zaspakaja-
jąc potrzeby nawet bardzo wymagają-
cych klientów, którzy poszukują pro-
duktów oryginalnych, unikatowych 
i niepowtarzalnych, będących dziełem 
ludzkich rąk.

Działkowców i miłośników pięknych 
ogrodów  z pewnością przyciągnie bo-
gata i ciekawa oferta kiermaszu ogrod-
niczego. Będzie można na nim kupić 
materiał szkółkarski: drzew i krze-
wów ozdobnych, pnączy, roślin skal-
nych, wrzosowatych, bylin, kwiatów 
balkonowych i rabatowych oraz ziół 
i cebulek kwiatowych. Nie zabraknie 
także roślin doniczkowych; koneserzy 
znajdą w Nawojowej piękne okazy eg-
zotycznych kaktusów, sukulentów oraz 
storczyków. Ci, którzy cenią sobie wa-
lory użytkowe ogrodów, podczas Agro-
promocji 2018 znajdą sadzonki borówki 
amerykańskiej, żurawiny, maliny, wi-
norośli, jagody goji, truskawki pnącej 
oraz wszelkie drzewa i krzewy owo-
cowe, w tym stare tradycyjne odmiany. 

W pięknych ogrodach nie może za-
braknąć małej architektury: fontann, 
figur ogrodowych, skał, otoczaków 
i stylowych donic. To również znajdzie 
swoje miejsce na wystawie. Gwarantu-
jemy, że piękne i pachnące ekspozycje 
przyciągną zwiedzających, a wystawcy, 
którzy zaprezentują najwyższej klasy 
materiał ogrodniczy, chętnie udzielą fa-
chowych porad. 

Lucyna Kmak, Wincenty Kmak, Tomasz Stanek, Marian Kulpa, Małgorzata Serwaczak
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Województwo Małopolskie reprezento-
wał Dominik Pasek p.o. Dyrektora Mało-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
wraz z pracownikami Ośrodka: Joanną Bo-
bowską, doradcą z powiatu krakowskiego, 
która zgłosiła Barbarę Fryc do konkursu 
i Markiem Roweckim, przewodniczącym 
małopolskiej komisji konkursowej.

W Konkursie Agroliga 2018 Małopol-
skę reprezentowali mistrzowie wo-
jewódzcy: Barbara Fryc z synami, 
w kategorii „Rolnik” i Zakład Ma-
sarski Dariusz Kmak, w kategorii 
„Firma”. 

Pan Janusz Zalarski, Laureat Kra-
jowy AgroLigi 2017 w kategorii „Rol-
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zację konkursu prowadziły Wojewódz-
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Gala konkursu Agroliga 2018
10 czerwca 2019 r. po raz 26. zostały przyznane nagrody w konkursie AgroLiga. 
Najlepsi rolnicy i najlepsze firmy rolno-spożywcze minionego roku zostali 
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W uroczystości wzięli udział: 
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wraz z małżonką Agatą Kornhauser-
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i przedstawiciele Ośrodków Doradz-
twa Rolniczego z całej Polski.
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego rozstrzygnęła ma-

łopolski etap XVII Ogólnokrajowego 
Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”. Regionalna Gala Finałowa 
z udziałem laureatów i gości odbyła 
się 26. czerwca br. w auli Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie.

Zagadnienia bezpieczeństwa pracy 
w gospodarstwie rolnym wciąż są 

bardzo ważne. Stosowanie 
w rolnictwie zasad BHP 
przyczynia się do wyelimi-
nowania wielu zagrożeń, 
a tym samym do zmniej-
szenia ryzyka wypadków 
i chorób zawodowych rol-
ników oraz ich rodzin.

Konkurs „Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne”, orga-
nizowany od 2003 roku, 

to jedno z działań prewencyjnych KRUS, 
którego celem jest poprawa bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w gospodarstwach 
rolnych. Tegoroczna, 17. edycja uzyskała 
Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Właściciele gospodarstw zgłoszo-
nych do konkursu mieli okazję za-
prezentowania komisji konkursowej 
swoich warsztatów pracy i osiągnięć 

zawodowych. Ich gospodarstwa zo-
stały poddane profesjonalnemu au-
dytowi bezpieczeństwa pracy, pod 
kątem stosowania w nich zasad 
ochrony zdrowia i życia, a także czy 
są w nich wyeliminowane zagrożenia 
wypadkowe.
W dotychczasowych edycjach kon-

kursu udział wzięło ok. 20 tysięcy go-
spodarstw indywidualnych. Każdego 
roku uczestnikom przyznawane są 
cenne nagrody.

W tegorocznej edycji uczestniczyły 
łącznie 132 gospodarstwa z terenu 
województwa małopolskiego. Komisja 
wyłoniła trzech finalistów i przyznała 
sześć wyróżnień.

W tegorocznej gali konkursu „Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne” udział 
wziął Dominik Pasek, p.o. Dyrektora 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego, fundatora jednej z nagród dla 
laureata konkursu.

Galę uświetniły folklorystyczne wy-
stępy artystyczne.

Katarzyna Gwiżdż

Rolnych Programu 1 TVP S.A. Patro-
nat medialny sprawował Magazyn Lu-
dzi Przedsiębiorczych „AGRO”. Od 2008 
roku honorowy patronat sprawuje Pre-
zydent RP.

Na Gali AGROLIGI 2018 Prezydent RP 
Andrzej Duda wręczył złote i srebrne 
krzyże zasługi. Z Województwa Mało-
polskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi 
odznaczony został Kazimierz Kujawa, 
wiceprezes firmy Maspex Wadowice.

Mistrzem Krajow ym Konkursu 
AGROLIGA 2018 w kategorii „Rolnicy” 
zostali: Anna, Antoni i Ireneusz Ku-
śmierczak z Bełżca w województwie 
lubelskim.

Mistrzem Krajow ym Konkursu 
AGROLIGA 2018 w kategorii „Firmy” zo-
stała firma Roltoma Tomasza Stypuł-
kowskiego w Sokołach w wojewódz-
twie podlaskim.

Prezydent Andrzej Duda w swoim 
przemówieniu na Gali podkreślił, że 
rolnicy biorący udział w konkursie roz-
wijają niezwykłą gałąź polskiej gospo-
darki, która jest absolutnym fundamen-
tem naszego bezpieczeństwa żywno-
ściowego, a rolnicy, rozwijając swoje go-
spodarstwa i zakłady, dobrze wpływają 
na rozwój gospodarczy kraju.

Marek Rowecki
źródła: Polskie Radio 24, KRUS Agroredakcja, informacje 
własne
zdjęcia: Krzysztof Siatkowski i Igor Smirnow / Kancelaria 
Prezydenta RP

Barbara Fryc z synami z Nowej Wsi 
Szlacheckiej w kategorii „Rolnicy”.

Główne kierunki produkcji gospo-
darstwa to hodowla trzody chlewnej 
w cyklu otwartym i produkcja zbóż. 
W ramach Rolniczego Handlu De-
talicznego gospodarstwo prowadzi 
sprzedaż swojskich wędlin. Barbara 
Fryc została dodatkowo nagrodzona 
przez  Prezesa KRUS Aleksandrę Ha-
dzik za szczególną dbałość o bezpie-
czeństwo pracy w gospodarstwie 
i jego estetykę.

Laureatami Krajowymi AgroLigi 2018 z województwa 
małopolskiego zostali:

Zakład Masarski Dariusz Kmak 
z Kamionki Wielkiej w kategorii „Firmy”.

Firma istnieje od 1998 roku, produku-
jąc swojskie wyroby wędliniarskie wg. 
rodzinnych receptur i z najlepszych 
składników. Zakład Masarski Dariusz 
Kmak dysponuje nowym budynkiem 
do produkcji masarskiej z zapleczem 
chłodniczym i socjalnym.

XVII edycja ogólnopolskiego konkursu 
„Bezpieczne gospodarstwo rolne”
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W ramach plebiscytu przyznane 
zostaną prestiżowe tytuły: Rol-

nik Roku, Gospodyni Roku oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich Roku. Miesz-
kańcy Małopolski wybiorą także Soł-
tysa Roku i Sołectwo Roku. Propozy-
cje nominacji można przesyłać do po-
niedziałku, 9 września. 

Plebiscyt Mistrzowie Agro to akcja 
inna niż wszystkie. Nominacje kandy-
datów do nagród zgłaszają partnerzy 
i patroni akcji – różne organizacje rol-
nicze i wiejskie oraz samorządy. Jednak 
zgłoszenia mogą przesyłać także miesz-
kańcy małopolskich wsi. – mówi Beata 
Bratek, dyrektor marketingu „Gazety 
Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”.  
Głównym patronem akcji jest Łukasz 
Smółka, wicemarszałek województwa 
małopolskiego. Plebiscytowi patronują 
również: Dominik Pasek, dyrektor Ma-
łopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Karniowicach, Adam Ślusar-
czyk, dyrektor Małopolskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, Grzegorz 
Przybyło, prezes Małopolskiego Stowa-
rzyszenia Sołtysów, Ryszard Czaicki, 
dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej, 
a także Wojewódzki Związek Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Krakowie. 

Najpierw przyjmowane będą nomi-
nacje kandydatów do nagród, które 
będą zgłaszać partnerzy i patroni akcji, 
dziennikarze, a także mieszkańcy mało-
polskich wsi. Zgłoszenia mogą Państwo 
przesyłać za pomocą specjalnego for-
mularza dostępnego na stronie inter-
netowej: gazetakrakowska.pl/agro. 
Lista nominowanych do nagród kandy-
datów zostanie opublikowana w piątek, 
23 sierpnia. Tego dnia rozpocznie się też 
głosowanie w pierwszym etapie plebi-
scytu, w którym tytuły Rolnika Roku, 
Sołtysa Roku, Gospodyni Roku, Koła 
Gospodyń Wiejskich Roku oraz Sołec-
twa Roku, zostaną przyznane osobno 
w każdym powiecie naszego wojewódz-
twa. Głosowanie w pierwszym etapie 
plebiscytu będzie trwało do środy, 
25 września. 

Zwycięzcy z powiatów, zachowując 
zdobyte głosy, awansują do drugiego, 
wojewódzkiego etapu plebiscytu. 
W piątek, 27 września, wszyscy laure-
aci z powiatów zostaną zaprezentowani 
na łamach „Gazety Krakowskiej” oraz 
„Dziennika Polskiego”. Rozpocznie się 
wtedy także głosowanie na wojewódz-
kim szczeblu akcji. Będzie ono trwało 
do czwartku, 3 października. Laureaci 
z powiatów będą w nim walczyć o wo-
jewódzkie tytuły i nagrody. 

Finaliści wojewódzkiego etapu ple-
biscytu awansują do ogólnopolskiego 
finału akcji, który rozpocznie się 
w piątek, 18 października i potrwa do 
czwartku, 7 listopada. Podobnie, jak 
przy awansie do wojewódzkiego etapu, 
uczestnicy zachowają głosy zdobyte od 
początku akcji. Ogólnopolski finał wy-
łoni laureatów tytułów Rolnik Roku 
Polski 2019, Sołtys Roku Polski 2019, 
Gospodyni Roku Polski 2019, a także 
zwycięzców w kategoriach dla kół go-
spodyń wiejskich oraz sołectw. 

Ogólnopolskie nagrody w plebiscy-
cie Mistrzowie Agro zostaną wręczone 
podczas uroczystej gali na Centralnych 
Targach Rolniczych – Agro Premiery & 
Show w Nadarzynie koło Warszawy.  

Dla zwycięzców przygotowano cenne 
wyróżnienia. Wśród nich znajdują się 
nagrody finansowe, a także zaprosze-
nia na tygodniowy pobyt w luksuso-
wym hotelu.  

Regulamin plebiscytu, pełną listę 
nagród oraz dodatkowe informacje, 
znajdą Państwo na stronie interneto-
wej ,,Gazety Krakowskiej”. 

Katarzyna Wójcik

Zgłoś 
sołtysa, rolnika, 
koło gospodyń, 
sołectwo i gospodynię do akcji Mistrzowie 
Agro!
W ciągu ostatnich dziesięcioleci polska wieś zmieniła się nie do poznania.
Warto wspierać i doceniać jej mieszkańców, dlatego po raz pierwszy 
w Małopolsce „Gazeta Krakowska” organizuje akcję Mistrzowie Agro.
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Jak smakuje na polu w sensie do-
słownym można się było przekonać 

na tym Rodzinnym Kulinarnym Roz-
poczęciu Wakacji zorganizowanym 
w ramach Małopolskiego Festiwalu 
Smaku przy wsparciu Województwa 
Małopolskiego. Rzeczywiście kiedyś 
to było szczere pole, na którym w la-
tach 80. i 90. ubiegłego wieku Woje-
wódzki Ośrodek Postępu Rolniczego 
(późniejszy ODR Zgłobice) uprawiał 
zboża, okopowe, gorczycę. Było to bez 
wątpienia największe i najbardziej 
udane wydarzenie kulinarne w re-
gionie tarnowskim w ostatnich latach. 

Liczni goście przybyli do Zgłobic, mo-
gli zasmakować tradycyjnych i regio-
nalnych potraw przygotowanych przez 
Koła Gospodyń Wiejskich. Były dania 
gorące, ciasta, napoje, owoce, miody 
oraz przetwory. 

Uczestnicy mieli szansę wziąć udział 
w warsztatach kulinarnych oraz po-
kazach gotowania na żywo prowa-
dzonych przez Andrzeja Polana, au-
tora popularnych programów kulinar-
nych. Każdy z wystawców mógł zgło-
sić do konkursu jedną potrawę. Jury 
pod przewodnictwem Anny Pieczarki, 
członka Zarządu Województwa Mało-
polskiego oceniło zgłoszone specjały 
przygotowane zgodnie z najlepszymi 
tradycyjnymi recepturami. Pierwsze 
miejsce przyznano Kołu Gospodyń 
Wiejskich w Joninach za „ prawdziwie 
jońskie pierogi z dziczyzną, kapustą 
i prawdziwkami”. Z werdyktem zgo-
dzili się chyba wszyscy, którzy skosz-
towali tych pierogów. Niesamowity 
smak z wyraźną dominacją prawdziw-
ków przypadł do gustu gościom. Anna 
Pieczarka zażartowała, podkreślając, 
że w składzie potrawy były praw-
dziwki a nie pieczarki. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Jo-
dłówce-Wałkach wyróżnione zostało 
za „Paciarę Baby Jagi”, KGW w Brzo-
zowej za „Parzaki” oraz KGW „Pełna 
Chata” ze Rzuchowej za pasztet z cu-
kinii. „Pełna Chata” częstowała także 
doskonałymi pierogami z wędzoną 
śliwką typu „suska sechlońska”. W im-
prezie wzięli udział także producenci 
„regionalnych smaków” z innych czę-
ści Małopolski, goście 
mogli nabyć orygi-
nalne, także inne niż 
miejscowe produkty, 
które również zo-
stały ocenione przez 
jury. Pierwsze miej-
sce przyznano fir-
mie rodzinnej „Lato 
w słoiku” z Wadowic 
za konfitury. Wyróż-
niono także bardzo 
profesjonalną miej-
scową winnicę „Dą-
brówka”, a także go-
spodarstwo agrotu-
rystyczne Błaszczy-
ków z Olszanej, za piernik z konfiturą 
z czarnej porzeczki. Nie zabrakło także 
występów artystycznych, grały i śpie-
wały zespoły ludowe, dzieci i młodzież 
ze szkoły podstawowej w Zgłobicach za-
prezentowały pokazy taneczne. Dla naj-
młodszych gości przygotowano strefę 
zabaw, warsztaty wyplatania wianków 
i inne atrakcje. Przybyli goście chwalili 
zarówno rozmach imprezy jak i bardzo 
dogodną komunikacyjnie lokalizację. 

Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł 
gospodarz imprezy, wyraził zadowo-
lenie z możliwości organizowania tak 
dużych i udanych wydarzeń na terenie 
Zgłobic, gdzie można było tym razem 
przypomnieć sobie lub poznać smaki 

zawarte w potrawach przygotowy-
wanych nam przez nasze babcie i pra-
babcie. Hasło „Cała Polska je na dwo-
rze, w Małopolsce wiemy, że na polu 
smakuje lepiej” w przypadku spotka-
nia w Zgłobicach nabrało jeszcze innego 
wymiaru. Smakowaliśmy na polu (do-
słownie i w przenośni), ale mamy na 
co dzień możliwość smakować na dwo-
rze albo lepiej dosłownie we dworze, 

przyległym do terenu imprezy, w któ-
rym obecnie znajduje się restauracja 
„Dworek Prezydencki”. Przed wojną 
w dworku tym mieszkał ówczesny pre-
zydent Tarnowa Marszałkiewicz stąd 
nazwa hotelu i restauracji. Wydarze-
nie to zainaugurowało cykl Małopol-
skiego Festiwalu Smaku, który w mie-
siącach: lipiec, sierpień i wrzesień za-
gości w 9 miejscowościach Małopolski 
(Zgłobice, Podegrodzie, Wojnicz, Kro-
ścienko nad Dunajcem, Wola Żelichow-
ska, Brzesko, Słomniki, Krzeszowice, 
Kraków). Warto tam być.

Eugeniusz Tadel 

Na polu smakuje lepiej – Zgłobice 2019
Tegoroczna XV już edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku rozpoczęła się w sobotę 29 czerwca br. na tere-
nach, które właśnie nabyła Gmina Tarnów od spadkobierców rodziny Marszałkiewiczów, przedwojennych 
właścicieli majątku w Zgłobicach. 
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Koło Gospodyń Wiejskich w Jo-
dłówce-Wałkach wyróżnione zostało 
za „Paciarę Baby Jagi”, KGW w Brzo-
zowej za „Parzaki” oraz KGW „Pełna 
Chata” ze Rzuchowej za pasztet z cu-
kinii. „Pełna Chata” częstowała także 
doskonałymi pierogami z wędzoną 
śliwką typu „suska sechlońska”. W im-
prezie wzięli udział także producenci 
„regionalnych smaków” z innych czę-
ści Małopolski, goście 
mogli nabyć orygi-
nalne, także inne niż 
miejscowe produkty, 
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i inne atrakcje. Przybyli goście chwalili 
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Organizatorem wydarzenia promo-
cyjno-wystawowego jest Uniwer-

sytet Rolniczy w Krakowie, a partne-
rami: Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, Centrum Doradztwa Rol-
niczego o/Kraków, Małopolskie Sto-
warzyszenie Doradztwa Rolniczego, 
Małopolska Izba Rolnicza, Centrum, 
Stowarzyszenie „Galicyjskie Gospo-
darstwa Gościnne” oraz Góralskie 
Stowarzyszenie Agroturystyczne.

Celem wydarzenia jest propago-
wanie idei zdrowego st ylu życia 
z uwzględnieniem promocji produk-
tów regionalnych, tradycyjnych i rę-
kodzieła, a także turystyki wiejskiej. 
Oferta adresowana jest zarówno do 
mieszkańców Krakowa jak i całego wo-
jewództwa małopolskiego.

Ponadto, podczas targów promo-
cyjno-wystawowych odbywać się bę-
dzie szereg imprez towarzyszących, 
takich jak: kiermasze, wystawy pro-
duktów tradycyjnych i rękodzieła, 
pokazy kulinarne, wspólne gotowa-
nie potraw, bezpłatne porady żywie-
niowe, wykłady popularno-naukowe, 
prezentacje gospodarstw agrotury-
stycznych oraz występy grup regio-
nalnych. Przeprowadzony zostanie 
również konkurs na najsympatycz-
niejszego wystawcę. Nie zabraknie 
również atrakcji dla najmłodszych – 
zabawy z animatorami.

Wystawa czynna będzie: 
• 28 września (sobota) godz. 10.00-
16.00 • 29 września (niedziela) 
godz. 10.00-16.00

Zgłoszenia udziału w targach 
można nadsyłać do 30 sierpnia br. 

Organizator zapewnia uczestnikom na 
okres 2 dni powierzchnię wystawową.

Moduł duży: miejsce wystawowe do 
własnego zagospodarowania o wy-
miarach 9 m2 możliwość sprzedaży 
komercyjnej własnego asortymentu 
w cenie 400,00 zł brutto, cena za mo-
duł obejmuje (własny namiot, stolik, 
ławkę, napis z nr stoiska, podłączenie 
do prądu (do 1 KW) przy większym za-
potrzebowaniu niezbędny jest kontakt 
z organizatorem).

Moduł mały 250,00 zł brutto ( na-
miot współdzielony o wymiarach 4,5 
m2 stanowisko wyposażone w stolik, 
ławka, napis z nr stoiska, podłączenie 
do prądu (do 1 KW) przy większym za-
potrzebowaniu niezbędny jest kontakt 
z organizatorem).

Szczegółowe informacje dla uczestni-
ków wystawy można pozyskać: Biuro 
Targów – Centrum Kultury i Kształcenia 

Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. 29 
Listopada 46, 31-425 Kraków tel./fax 
12 662 51 75, e- mail: targi@urk.edu.pl

Warunki uczestnictwa określone 
w regulaminie oraz karta zgłoszenia 
zostały udostępnione na stronach: Ma-
łopolskie Targi Żywności „Zasmakuj 
z UR” www. zasmakuj.urk.edu.pl, 
oraz Małopolskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Karniowicach 
www.modr.pl

Serdecznie zapraszamy do zaprezen-
towania swojej oferty podczas tego-
rocznych VI Małopolskie Targi Żyw-
ności „Zasmakuj z UR” oraz XXII Ma-
łopolska Giełda Agroturystyczna.

Anna Tobiasz

VI Małopolskie Targi Żywności 
„Zasmakuj z UR” oraz 
XXII Małopolska Giełda Agroturystyczna
– do 30 sierpnia br. trwa nabór wystawców. 

Wzorem lat ubiegłych w dniach 28-29 września 2019 r. na terenie korpusu 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. Balickiej 253 odbędą się VI 
Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR” oraz XXII Małopolska Giełda 
Agroturystyczna.
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Pierwszego dnia po otwarciu wy-
stawy i przywitaniu gości odbyła 

się wycena zwierząt hodowlanych 
zaprezentowanych przez hodowców. 
Były to: krowy mleczne, bydło mię-
sne, owce, kozy, króliki i konie. Pod-
czas wystawy prezentowane były 
także gołębie. Impreza zgromadziła: 
60 sztuk bydła mlecznego, 12 sztuk 
bydła mięsnego, 37 koni, 43 owce, 
5 kóz, 229 królików oraz 24 gołębie. 
W konkursach wybrano czempio-
nów i superczempionów poszczegól-
nych gatunków zwierząt. W wysta-
wie uczestniczyli również przedsta-
wiciele firm sprzedających ciągniki 
i maszyny rolnicze: prasy rolujące, 
owijarki bel, przyczepy rolnicze, 
roztrząsacze pokosów, rozrzutniki 
obornika, wozy asenizacyjne. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszyły 
się ciągniki rolnicze następujących 
marek Zetor, Ursus, Case, Fend oraz 
Deutz-Fahr. 

Drugi dzień imprezy rozpoczął się 
Mszą Świętą w intencji hodowców 
w Sanktuarium w Ludźmierzu, po 
czym nastąpiło oficjalne otwarcie wy-
stawy przez Wójta Gminy Nowy Targ 
Jana Smarducha i wręczenie nagród 
wyróżnionym hodowcom. Niezwykle 
urozmaicony program imprezy obej-
mował również konkursy: młodego 

hodowcy, a także wiedzy rolniczej. 
Konkurs wiedzy rolniczej został przy-
gotowany przez Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Nowym 
Targu oraz KRUS. Nagrody dla uczest-
ników i zwycięzców ufundował Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Karniowicach, KRUS oraz Gmina 
Nowy Targ. Tego dnia odbyły się rów-
nież pokazy nagrodzonych zwierząt, 
psów rasy owczarek podhalański i po-
kazy powożenia. Na zakończenie kon-
certował zespół TOP ONE.

Wystawa i pokazy jej towarzy-
szące były okazją do wymiany poglą-
dów między przedstawicielami orga-
nizacji hodowlanych i poszczególnymi 
hodowcami.

Mimo deszczowej pogody wystawa 
cieszyła się dużym zainteresowaniem 
nie tylko rolników, ale również mło-
dzieży i dzieci, dla których były przy-
gotowane liczne atrakcje. 

Józef Walkosz

VIII Podhalańska Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych w Ludźmierzu
W dniach 13-14. lipca 2019 roku w Ludźmierzu odbyła się VIII Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. 
Dwudniowa impreza przyciągnęła wystawców nie tylko z Małopolski, ale również z innych województw. 
Byli to: hodowcy zwierząt, wystawcy sprzętu rolniczego, instytucje związane z rolnictwem oraz producenci 
wyrobów mleczarskich.
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Dnia 28.06.2019 r. odbyły się co-
roczne Dni Pola organizowane 

przez Stację Doświadczalną Oceny 
Odmian w Węgrzcach, wspólnie 
z Małopolskim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego w Karniowi-
cach. Tematem szkolenia były „In-
nowacje w uprawie zbóż, bobowatych 
grubonasiennych i soi”. Tematyka ta 
związana jest z koncepcją „Inicjatywy 
Białkowej COBORU”, która ma za za-
danie zwiększenie upraw roślin bo-
bowatych na terenie naszego kraju, 
w celu zwiększenia tzw. bilansu pa-
szowego. Na terenie Stacji Doświad-
czalnej Oceny Odmian, w tym również 
w Węgrzcach, zwiększono znacznie 
ilość doświadczeń z roślinami bobo-
watymi oraz prowadzona będzie sze-
roka rekomen dacja odmian dla róż-
nych rejonów kraju. Te zmiany mogą 
być dla rolników zachętą do uprawy 
m.in. soi. Szkolenie udało się zorgani-
zować przy pomocy środków finan-
sowych z programu „Sieć na rzecz 
innowacji w rolnictwie i na obsza-
rach wiejskich” (SIR).

W spotkaniu wzięli udział rolnicy 
oraz doradcy z terenu Małopolski, 
kwalifikatorzy polowi oraz przed-
stawiciele firm rolniczych. Ponadto 
przedstawiciele Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej udzielali wy-
czerpujących informacji dotyczących 
badania gleb, a firmy handlowe Pol-
skie Aminokwasy i Gumisil prezen-
towały własne produkty wpływające 
na poprawę stanu roślin, szczególnie 
w warunkach stresowych.

Na początku uczestnicy szkolenia 
mieli możliwość zwiedzenia poletek de-
monstracyjnych, gdzie specjaliści działu 
badawczo-doświadczalnego prezento-
wali odmiany oraz zapoznali gości z me-
todykami prowadzenia doświadczeń. 
Uczestnicy mogli dowiedzieć się czym 
są porejestrowe doświadczenia odmian 
(PDO). Dodatkowo otrzymali publikację 
zawierającą wyniki PDO w wojewódz-
twie Małopolskim wraz z Listą Odmian 
Zalecanych (LOZ) na rok 2019.

Głównym tematem szkolenia były 
rośliny bobowate grubonasienne, soja 
oraz zboża. Niestety ze względu na 
trudne warunki pogodowe w maju 
część doświadczeń z soją się nie powio-
dła. Badania PDO dla roślin bobowatych 
są prowadzone dopiero od 2018 roku, 
jednak są już dostępne odmiany wstęp-
nie rekomendowane do uprawy na te-
renie Małopolski. W uprawach soi za-
leca się następujące odmiany: Abelina, 
Merlin, Sirelia, Lissabon oraz Protina. 
Rekomendowane odmiany bobiku to: 
Fernando, Apollo, Capri oraz Fanfare. 
W LOZ dla grochu siewnego znalazły się 
odmiany: Astronaute, Batuta, Tarchal-
ska oraz Turina, a dla łubinu wąskolist-
nego zalecane są odmiany: Bolero, Salsa 
oraz Samba.

Doświadczenia dotyczące oceny war-
tości gospodarczej odmian (WGO) zbóż 
przedstawił Pan Krzysztof Słowiak. 
Prace prowadzone są na odmianach 
pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozi-
mego, żyta ozimego oraz jęczmienia ja-
rego i ozimego. Każda z odmian z wyjąt-
kiem gatunku owsa jest zlokalizowana 

na dwóch poziomach agrotechnicznych 
(a1 oraz a2), rozmieszczonych w dwóch 
powtórzeniach. Poziom a1 dotyczy 
metody ekstensywnej, zaś poziom a2 
opiera się na intensywnej uprawie po-
przez stosowanie fungicydów, mikro-
elementów, regulatorów wzrostu oraz 
nawożenia o 40 kg N/ha wyższego niż 

na poziomie a1. Na podstawie faz rozwo-
jowych i skali 9-stopniowej, ocenie pod-
lega każda odmiana uprawiana na da-
nym poletku. W roku 2019 w LOZ reko-
mendowane odmiany pszenicy ozimej 
to m. in. Patras, Linus, Delawar, Rotax 
oraz dopiero co włączona do LOZ od-
miana Artist. Zalecane odmiany pszen-
żyta ozimego to m. in. Agostino, Boro-
wik, Fredro czy wpisana w br. Lom-
bardo. Do odmian żyta ozimego zostały 
wpisane trzy nowe odmiany mieszań-
cowe: Dańkowskie Turkus, Dańkow-
skie Hadron oraz KWS Dolaro F1, a dla 
jęczmienia ozimego wciąż zalecane są 
trzy odmiany włączone do LOZ w ubie-
głym roku tj. KWS Kosmos, Quadriga 
oraz Souleyka. W br. w LOZ do figurują-
cych już odmian pszenicy jarej zostały 

„Innowacje w uprawie zbóż, bobowatych 
grubonasiennych i soi” – Dni Pola w SDOO w Węgrzcach
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W Polsce królują odmiany kla-
syczne, o skórce żółtej lub ja-

snobeżowej. Czasami możemy od-
naleźć odmiany o skórce barwy 
czerwonej. Oczywiście kolor nie ma 
pierwszorzędnego znaczenia. Naj-
ważniejszy jest tak zwany typ kon-
sumpcyjny, czyli przydatność bulw 
do wykonywania z nich różnych ty-
pów potraw. Są odmiany z przezna-
czeniem na sałatki, ogólnoużytkowe 
do gotowania czy smażenia oraz 
mączyste idealne na placki ziem-
niaczane oraz kopytka. Do większo-
ści dań najczęściej wykorzystuje się 

jednak ziemniaki obrane ze skórki. 
Okazuje się, że wszystkie odmiany 
zarejestrowane w Krajowym Reje-
strze Centralnego Ośrodka Badania 
Odmian Roślin Uprawnych w Słupi 
Wielkiej mają miąższ barwy białej, 
jasnożółtej, żółtej lub kremowej. 
We wschodniej części kraju prefe-
ruje się odmiany o białym miąższu 
np. Irys czy Pierwiosnek, a w pozo-
stałej części kraju odmiany żółte. 
Mimo przewagi odmian o jasnych 
barwach na krajowym rynku, za-
równo rolnicy jak i działkowcy po-
szukują nowszych, interesujących 

Kolorowe ziemniaki
Preferencje naszych rodaków dotyczące odmian 
ziemniaków są odbiciem tego, co odnajdujemy 
w sklepach i na targach.

dopisane nowe odmiany: Varius oraz 
Nimfa, a do owsa jarego: Monsun oraz 
Kozak. Wśród odmian rekomendowa-
nych dla jęczmienia jarego są m.in. KWS 
Olof, Soldo, Podarek czy KWS Vermont.

Doświadczenia na poletkach z ziem-
niakami wyczerpująco omówiła Pani 
Magdalena Słowiak. Szczególną uwagę 
uczestników zwrócił fakt, że na polet-
kach ekologicznych ziemniaków nie za-
uważono oznak chorób czy szkodników 
tj. zarazy ziemniaka i stonki ziemnia-
czanej. Wyjaśniono, że jest to wynik od-
powiedniego płodozmianu, agrotech-
niki oraz ochrony, ale przede wszyst-
kim doboru odmian odpornych. W eko-
logicznej uprawie ziemniaka zaleca się 
następujące odmiany: wczesne Vineta, 
Ignacy oraz średnio wczesne Tajfun, 
Satina, Mazur, Laskara czy Jurek. Nato-
miast w LOZ na 2019 rok w uprawach 
konwencjonalnych również zaleca się 
odmiany ziemniaka z różnych grup 
wczesności. Bardzo wczesne odmiany 
ziemniaka rekomendowane na terenie 
województwa małopolskiego to wciąż 
Denar i Lord. Odmiany wczesne to Vi-
neta, Bellarosa, Gwiazda oraz Ignacy. 
Zalecane odmiany średnio wczesne to 
Satina, Tajfun oraz Jurek, natomiast 
Jelly jest jedyną średnio późną odmianą 
zalecaną w uprawach w Małopolsce.

Doświadczenia prowadzone w syste-
mie ekologicznym omówiła na różnych 
przykładach dyrektor SDOO w Węgrz-
cach Pani Jolanta Madejska. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się odmiany zbóż 
ozimych mające zastosowanie właśnie 
w uprawie ekologicznej m. in. Jantarka, 
Natula, Sailor, Platin czy Patras. Nato-
miast w przypadku gatunków zbóż ja-
rych trzeba się liczyć ze sporymi stra-
tami spowodowanymi występowaniem 
szkodników. Doświadczenia w systemie 
ekologicznym prowadzone są również 
na marchwi i buraku ćwikłowym oraz 
wspomnianym wyżej ziemniaku.

Zarówno badania PDO oraz tworzone 
na ich podstawie LOZ są dedykowane 
przede wszystkim rolnikom. Dzięki 
pracy Stacji Doświadczalnych Oceny 
Odmian producenci rolni mogą trafnie 
dobierać najwartościowsze odmiany do 
swoich upraw oraz stale podnosić po-
ziom produkcji roślinnej.

Szkolenie przebiegło w miłej atmos-
ferze, między innymi za sprawą dobrej 
pogody. Po szkoleniu uczestnicy udali 
się na poczęstunek w formie grilla. Spo-
tkanie to było okazją do długich dysku-
sji i wymiany poglądów oraz doświad-
czeń zdobytych na szkoleniu.

Ilona Maczek Kolorowe ziemniaki PODR z siedzibą w Boguchwale
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odmian np. o kolorowej skórce 
i miąższu jednocześnie.
Kolorowe ziemniaki to głównie od-

miany barwy fioletowej i czerwonej. 
Na przekroju bulwy mogą mieć pełne 
wybarwienie, koncentryczne lub nie-
równomierne. Najczęściej, najładniej-
szy kolor mają duże bulwy, te mniejsze 
w środku są zwykle białe. Organ pod-
ziemny ziemniaka swój kolor zawdzię-
cza antocyjanom – przeciwutleniają-
cym barwnikom roślinnym z grupy 
flawonoidów. Skórka kolorowych od-
mian jest twardsza, więc należy obie-
rać je nieco grubiej. Po ugotowaniu od-
miany zwykle nie tracą koloru miąższu, 
co za tym idzie, również swoich właści-
wości prozdrowotnych. Niektóre bada-
nia potwierdzają również, że odmiany 
o kolorowym miąższu, są mniej podatne 
na choroby (np. mokrą zgniliznę), wła-
śnie ze względu na unikalny skład che-
miczny m. in. dużą zawartość polifenoli.

Najbardziej rozpoznawalną odmianą 
ziemniaka o fioletowej skórce i miąższu 
jest starofrancuska późna odmiana Vi-
telotte. Kształt jej bulw jest bardzo 

charakterystyczny. Są 
one wydłużone i poprze-
dzielane niew ielk imi 
bruzdami tzw. oczkami. 
Kwiaty kwitną na biało. 
Kolejnym ziemniakiem 
o fioletowych bulwach 
jest odmiana Blue Congo. 
To również jedna ze sta-
rych odmian ziemniaka. 
Ma ona kształt już bar-
dziej przypominający 
klasycznego ziemniaka. 
Jest to odmiana śred-
nia do późnej. Kwitnie 
ona na fioletowo. Oby-
dwie odmiany są bardzo 
mocno kojarzone z na-
zwą fioletowe truflowe 
ziemniaki, ze względu na 
dużą zawartość antocyja-
nów w skórce i w miąższu 
oraz charakterystyczny 
orzechowy smak. Bardzo 
rzadką na polskim rynku 
fioletową odmianą jest 
Mecklenburger Schecke. 
Jest to wczesny ziem-
niak o nierównomiernie 
wybarwionym miąższu 
barwy fioletowo-żółtej. 

Dostępne na rynku od-
miany o czerwonej skórce 
i miąższu to Red Cardinal 
oraz Rote Emma. Rote 
Emma jest odmianą śred-
nio wczesną. Skórka jej 
jest gładka i czerwona, 

natomiast miąższ może mieć barwę od 
czerwonej do różowej. Kształt jest po-
dłużny i owalny. Red Cardinal ma czer-
woną porowatą skórkę, a tuż pod nią 
znajduje się biała obwódka. Kształt jest 
owalny, a miąższ oczywiście czerwony. 
Odmiana ta jest średnio późna.

Ze względu na brak rejestracji tych 
odmian w Krajowym Rejestrze, wy-
stępuje niejednolite nazewnictwo oraz 
brak jest jednoznacznych informacji 
na temat ich cech odmianowych. Czę-
sto bulwy sprzedawane są pod nazwą 
odmiany, którą nie są. Należy pamiętać, 
że kolor skórki nie zawsze gwarantuje 
nam, że miąższ będzie tej samej barwy. 
Bądźmy czujni, gdyż cena jest niepo-
równywalnie większa od odmian o ja-
snym miąższu.

Sadzeniaki odmian o kolorowym 
miąższu są dostępne w sklepach inter-
netowych oraz w gospodarstwach rol-
niczych. Bulwy można kupić również na 
placach targowych. Uprawa nie różni się 
w zasadzie od tradycyjnej metodyki, za-
równo w integrowanej ochronie roślin 
jak i w amatorskiej uprawie. Bulwy sa-
dzimy w 2 poł. IV lub na przełomie IV/V. 
Gleba powinna być dobrze doprawiona 
i jednorodnie spulchniona. Należy za-
pewnić ziemniakom odpowiedni przed-
plon (głównie rośliny z rodziny bobowa-
tych) oraz ograniczyć ich udział w zmia-
nowaniu do 20-25%, ze względu na nasi-
lone występowanie chorób bakteryjnych 
i grzybiczych oraz jednostronne wyko-
rzystanie składników pokarmowych 
przez roślinę. Jesienią i wczesną wio-
sną podczas uprawek stosuje się nawo-
żenie organiczne i mineralne. Gleba po-
winna być wolna od chwastów oraz o do-
brej wilgotności. Ze względu na słabszy 
wzrost części nadziemnej oraz mniejszy 
plon bulw odmian kolorowych, wystar-
czy rozstawa w rzędzie nawet co 30 cm. 
Po posadzeniu konieczne jest uformowa-
nie redlin lub w przypadku mniejszych 
upraw systematyczne kopczykowanie. 
Regularnie należy również chronić ro-
śliny przed stonką ziemniaczaną oraz 
zachwaszczeniem. 

W integrowanej ochronie roślin 
ważny jest również dobór odmian, jed-
nak w tym przypadku musimy się liczyć 
z obniżonym plonem oraz innymi gor-
szymi cechami odmianowymi. Plony 
odmian kolorowych są mniejsze, ale 
za to cena jest większa od cen klasycz-
nych odmian. Niskie plony wynikają 
z faktu, że są to zwykle stare odmiany. 
Te nowsze na drodze hodowli uzyskały 
lepsze cechy, w tym właśnie wysoką 
plonotwórczość. 

Należy pamiętać, że w momencie, 
gdy będziemy chcieli uprawiać do 

celów handlowych odmianę niezare-
jestrowaną w Krajowym Rejestrze lub 
we Wspólnotowym katalogu odmian 
roślin rolniczych (CCA), należy wnieść 
Wniosek na uprawę w gruncie ziemnia-
ków odmian nieodpornych lub o nieusta-
lonej odporności na grzyba Synchytrium 
endobioticum do Państwowego Inspek-
toratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
Uprawę można zacząć dopiero w mo-
mencie, gdy Główny Inspektor Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa wyda decyzję 
o dopuszczeniu uprawy takich ziem-
niaków. Uprzednio wykonywane są 
badania, przeprowadzone przez wła-
ściwego terenowo Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa. Odmiana musi zostać uznana za 
wolną od patogena powodującego za-
razę ziemniaka.

Ziemniaki kolorowe zdecydowanie 
przewyższają odmiany klasyczne pod 
kątem właściwości odżywczych ich 
bulw. Charakteryzują się one wyższą 
zawartością polifenoli i większą aktyw-
nością przeciwutleniającą (4-krotnie) 
oraz wyższą zawartością kwasu askor-
binowego niż w ziemniakach o jasnym 
miąższu. Wzmacniają nasz organizm 
i są naszymi sprzymierzeńcami w profi-
laktyce antynowotworowej. Zastosowa-
nie kulinarne ziemniaków kolorowych 
jest tak samo szerokie jak klasycznych 
odmian. Dodatkowo ich piękny kolor, 
wpływa na podniesienie estetyki dań. 
Najlepiej jest je gotować w tzw. mundur-
kach – nie tylko zachowają wtedy wiele 
cennych witamin i minerałów, ale także 
intensywny kolor, który nieco blednie, 
gdy gotujemy obrane bulwy.

Ilona Maczek
Źródło:
https://klaudynahebda.pl/sadzimy-fioletowe-ziemniaki/
http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/wymagania-dla-
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W latach 90. XX wieku w skutek 
wprowadzenia włókien synte-

tycznych w miejsce tkanin natural-
nych oraz w wyniku działań antynar-
kotykowych i powstałych obostrzeń 
prawa dotyczącego uprawy drugiego 
rodzaju konopi jakim są konopie in-
dyjskie, nastąpił upadek przemy-
słu włókienniczego, a powierzchnia 
uprawy konopi spadła do minimum. 

Obecnie na świecie uprawa konopi 
włóknistych doczekała się swojego re-
nesansu. Rokrocznie rośnie zaintereso-
wanie tą rośliną. W Polsce od 2015 roku 
notuje się wzrost udziału konopi siew-
nych w strukturze zasiewów. Spowodo-
wane jest to kilkoma czynnikami, m.in. 
wprowadzeniem w ostatnich latach 
wsparcia, w postaci dopłat unijnych 
związanych z produkcją konopi, wpisa-
nie konopi na listę gatunków do dywer-
syfikacji upraw w ramach zazielenienia, 

a także zmiany w ustawie o przeciw-
działaniu narkomanii, ułatwiające uzy-
skanie pozwolenia na uprawę i skup ko-
nopi. Popularność uprawy konopi włók-
nistych rośnie również ze względu na 
ich wszechstronne wykorzystanie, 
w formie całych roślin, włókna czy 
paździerzy (produkt uboczny prze-
robu włókien). Dziś poza tradycyjnym 
włókienniczym zastosowaniem, kono-
pie włókniste wzbogacają przemysł bu-
dowlany (materiał izolacyjny, budulec 
ścian i dachów), chemiczny (farby la-
kiery, detergenty), kosmetyczny i far-
maceutyczny (oleje i ekstrakty), sa-
mochodowy (do produkcji niektórych 
elementów samochodów) papierniczy 
(wysokiej jakości celuloza konopna), 
spożywczy (olej konopny, biokompo-
nenty), energetyczny (2,5 razy większa 
wydajność energetyczna niż przy spala-
niu drewna). Pod względem rolniczym 

konopie silnie wpływają na inne ro-
śliny. Wykazują właściwości retardan-
tów hamujących rozwój niektórych 
chwastów. Działają również jak repe-
lenty odstraszające owady, w tym rów-
nież szkodniki, a także hamują rozwój 
nicieni glebowych. Badania Instytutu 
Włókien Naturalnych i Roślin Zielar-
skich (IWNiRZ) prowadzone w rejonie 
Kopalni Węgla Brunatnego Konin po-
twierdziły, że uprawa konopi jest przy-
datna do rekultywacji terenów zdegra-
dowanych przez działalność gospodar-
czą człowieka. Inne badania dowodzą, 
że słoma konopna, która często stanowi 
odpad, może być wykorzystywana do 
produkcji bioetanolu. Ponadto wyroby 
z konopi są w pełni biodegradowalne, 
a tym samym przyjazne dla środowi-
ska. Dzięki czemu wpisują się w stale 
rozwijające się proekologiczne trendy 
w przemyśle.

Uprawa konopi włóknistych
kiedyś a obecnie
W Polsce uprawa konopi włóknistych (siewnych, przemysłowych) prowadzona 
była od niepamiętnych czasów i znana głównie, jako podstawa przemysłu 
włókienniczego. 
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REGULACJE PRAWNE 
Uprawa konopi w Polsce uregulo-
wana jest Ustawą z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma-
nii (Dz.U.z 2005r. nr 179 poz.1485). 
Dlatego aby móc ją zasiać należy pod-
jąć odpowiednie kroki. W Polsce można 
uprawiać konopie włókniste wyłącz-
nie na potrzeby przemysłu włókienni-
czego, chemicznego, celulozowo-papier-
niczego, spożywczego, kosmetycznego, 
farmaceutycznego, materiałów budow-
lanych oraz nasiennictwa. Uprawa in-
nych konopi jest zabroniona. Plantacja 
może być prowadzona na określonej po-
wierzchni, w wyznaczonych rejonach, 
na podstawie zezwolenia na uprawę, 
przy zastosowaniu materiału siew-
nego kategorii elitarny albo kategorii 
kwalifikowany w rozumieniu przepi-
sów o nasiennictwie. O zezwolenie na 
uprawę konopi włóknistych może wy-
stąpić przedsiębiorca oraz osoba fi-
zyczna (rolnik). Z wnioskiem należy 
się zwrócić do urzędu gminy lub mia-
sta, właściwego dla położenia zakłada-
nej plantacji. Gmina zgłasza to dalej do 
marszałka województwa, który doko-
nuje rejonizacji upraw. Dlatego z wnio-
skiem o zgodę na uprawę konopi należy 
wystąpić z odpowiednim wyprzedze-
niem tj. w miesiącach od października 
do listopada, w roku poprzedzającym 
siew konopi. Dodatkowo należy za-
wrzeć umowę kontraktacyjną, z pod-
miotem posiadającym zezwolenie mar-
szałka województwa na prowadzenie 
działalności w zakresie skupu konopi 
włóknistych. Z kolei, jeśli planuje się 
przetwarzać konopie włókniste z wła-
snej uprawy, we własnym zakresie na 
to wymagane jest złożenie odpowied-
niego zobowiązania do marszałka wo-
jewództwa właściwego dla miejsca po-
łożenia uprawy, w terminie do 14 dni po 
ich wysianiu.

WARUNKI KLIMATYCZNO-GLEBOWE 
Warunki klimatyczne do uprawy ko-
nopi są odpowiednie na terenie całego 
kraju. Jednak z doborem stanowiska gle-
bowego nie jest już tak łatwo. Roślina ta 
wymaga raczej żyznego podłoża, o du-
żej zasobności w składniki pokarmowe, 
o obojętnym lub lekko zasadowym od-
czynie gleby. Wysokie plony nasion 
można uzyskać na glebach przeznacza-
nych pod pszenicę czy buraki, dobrze 
przepuszczalnych, na których poziom 
wód gruntowych jest wyższy niż 80 cm, 
łatwo ogrzewających się. Dopuszczalna 
jest również uprawa konopi na glebach 
nieco lżejszych, ale w dobrej kulturze. 
Z kolei gleby bielicowe zalegające na 
piasku, podmokłe, kwaśne i zlewne, nie 

nadają się do uprawy konopi na nasiona. 
Konopie siewne mają duże wymagania 
wodne podczas całego okresu wegeta-
cyjnego (250-300 mm). Najwyższe przy-
padają w okresie intensywnego wzrostu 
łodygi (czerwiec-lipiec). Wielkość opa-
dów w tym okresie warunkuje uzyska-
nie zadowalającego plonu. Niedostatek 
wody może stanowić poważny problem 
przy uprawie konopi. 

PRZEDPLON I PRZYGOTOWANIE ROLI 
Dobrym przedplonem są rośliny strącz-
kowe, trawy, okopowe na oborniku i do-
brze plonujące zboża. Konopie wyma-
gają bardzo dobrego przygotowania 
pola, które należy rozpocząć już od upra-
wek pożniwnych przedplonu. Ważne 
jest staranne zniszczenie chwastów. Je-
sienią niezbędna jest dokładnie wyko-
nana, głęboka orka zimowa (ok. 30 cm). 
Wiosną glebę uprawiamy przy użyciu 
agregatu. Zespół uprawek powinien po-
zostawić dobre wyrównanie roli przed 
siewem, zapewniające umieszczenia na-
sion na odpowiedniej i równej głęboko-
ści. Orka wiosenna nie jest wskazana ze 
względu na ryzyko przesuszenia gleby 
oraz niekorzystną strukturę.

SIEW ORAZ ODMIANY 
Do siewu używa się wyłącznie kwalifi-
kowanego materiału siewnego. Termin 
siewu jest uzależniony od warunków 
atmosferycznych i przede wszystkim 
wilgotnościowych gleby. Siew konopi 
powinien rozpocząć się tuż po wysie-
wie zbóż jarych, jednak nie później jak 
w pierwszej połowie maja. Wysiew po-
winien odbywać się w ogrzaną, ale nie-
przesuszoną glebę. Nasiona konopi kieł-
kują przy temperaturze 8-10°C w ciągu 
8-12 dni, a młode rośliny znoszą przy-
mrozki do -7°C. Jednak długotrwałe 
chłody hamują ich rozwój. Głębokość 
siewu nasion powinna wynosić 3-4 cm. 
Gęstość siewu i rozstawa rzędu zależy 
od przeznaczenia uprawy: plantacje na-
sienne: 10-15 kg/ha, rozstawa rzędów 
50-60 cm, dla celów włókienniczych: 
60-70 kg/ha, rozstawa rzędów ok. 10 
cm, na celulozę, biokompozyty: 40-50 
kg/ha, rozstawa rzędów ok. 10 cm.

Aktualnie w Rejestrze Krajowym 
COBORU wpisanych jest 8 odmian ko-
nopi: Beniko, Białobrzeskie, Glyana, 
Henola, Rajan, Tygra, Wielkopolskie 
i Wojko. Wszystkie to odmiany jed-
nopienne, zawierające mniej niż 0,2% 
substancji halucynogennych (Δ9THC), 
zgodnie z w ymaganiami Ustaw y 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
łaniu narkomani. Są to odmiany przy-
stosowane do polskich warunków 
klimatyczno-glebowych. 

NAWOŻENIE 
Konopie włókniste mają duże wymaga-
nia nawozowe, uzależnione w znacznym 
stopniu od kultury i zasobności gleby, 
naturalnych warunków wilgotnościo-
wych oraz przebiegu pogody. Rośliny 
z tego gatunku dobrze wykorzystują 
„stare” zasoby nawozowe gleby i pozy-
tywnie reagują na wysokie dawki nawo-
zów mineralnych oraz organicznych. De-
cydującą rolę w kształtowaniu się plonu 
słomy i włókna odgrywa azot. Jednakże 
nadmierna dawka azotu przedłuża 
okres wegetacji konopi, sprzyja wybu-
jałości roślin, obniża zawartość i jakość 
włókna w łodygach. Zalecana dawka N 
wynosi 90 – 120 kg na ha. W obliczaniu 
dawki powinno się uwzględnić przed-
plon. Dwie trzecie dawki wysiewamy 
w trakcie uprawek przedsiewnych, a po-
zostałą ilość azotu stosujemy pogłównie 
– w początkowym okresie intensywnego 
wzrostu (druga połowa maja). Nawozy 
potasowe i fosforowe można zastosować 
pod orkę zimową lub wiosną – na dwa 
tygodnie przed siewem. Zalecane dawki 
to P2O5 70 - 100 kg/ha oraz K2O 150 - 
180 kg/ha. 

PIELĘGNACJA 
Bardzo ważnym i korzystnym zabie-
giem pielęgnacyjnym upraw nasien-
nych konopi jest spulchniająca uprawa 
międzyrzędowa, prowadzona zarówno 
przed wschodami jaki i w początko-
wym wzroście roślin. Wysoce istotne 
jest również usuwanie z pola roślin mę-
skich (płaskoni) oraz roślin nietypo-
wych dla danej odmiany. Udział osobni-
ków męskich obniża plon. Typowe pła-
skonie powinny być wyrwane z korze-
niami, usunięte z plantacji i zakopane 
lub spalone.

AGROFAGI 
Porażanie konopi przez choroby czy 
atak ze strony szkodników jest zjawi-
skiem dość rzadkim, a jeśli już wystąpi 
to w stopniu niemającym większego 
wpływu na ilość i jakość plonu. Na gle-
bach utrzymywanych w dobrej kulturze 
chwasty również nie są zagrożeniem 
dla uprawy konopi i nie ma potrzeby 
stosowania herbicydów. Natomiast du-
żym problemem jest żerowanie ptaków, 
dla których nasiona konopi są wielkim 
przysmakiem, w związku z czym mogą 
one przynieść znaczne straty w plonie.

ZBIÓR 
Termin zbioru konopi przypada na sier-
pień i wrzesień i zależy przede wszyst-
kim od przebiegu warunków klima-
tycznych w okresie wegetacji, odmiany 
i kierunków uprawy. Zbiór konopi 
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Również produkcja tuszek króli-
czych, coraz częściej staje się do-

datkowym źródłem dochodu w go-
spodarstwie. Nowym hodowcom na-
leży zwrócić szczególną uwagę na 
konieczność przeprowadzania kon-
trolnych szczepień. Króliki są zwie-
rzętami o wysokich wymaganiach 
środowiskowych, oraz podatnymi na 
zachorowania, dlatego należy zapew-
nić im właściwe warunki utrzymania 
i szczepić.

Chorobami, na które szczepi się kró-
liki są myksomatoza, wirusowa krwo-
toczna choroba królików (RHD, pomór) 
i katar królików.

Myksomatoza
Jest bardzo zaraźliwą i wysoce śmier-
telną chorobą królików, wywoływaną 
przez wirus myksomatozy. Inkubacja 
choroby wynosi od 2 do 10 dni, po tym 
czasie pojawia się obrzęk powiek, wy-
ciek surowiczy z oczu, zaczerwienienie 

spojówek, gorączka i apatia. Później wy-
ciek surowiczy przekształca się w wy-
ciek ropny, pojawiają się obrzęki koń-
czyn, w obrębie nosa, twarzy, małżowin 
usznych i narządów płciowych. Królik 
pada zazwyczaj po 48 godzinach od za-
każenia. Występuje również rzadsza 
forma przewlekła. 

Nie ma skutecznych form leczenia mykso-
matozy. Zalecanym sposobem zapobiega-
nia są regularne szczepienia. 

Należy również zadbać o warunki zoo-
higieniczne i ograniczenie wektorów 
przenoszących chorobę. Wektorami 
mogą być nowe zwierzęta w stadzie, 
poddajemy je dwutygodniowej kwaran-
tannie, również komary, muchy i pchły 
przenoszą chorobę. Warto ograniczyć 
ich populacje jak i możliwość poru-
szania poprzez moskitiery, pułapki na 
owady oraz opryski zwalczające. 

Wirusowa krwotoczna choroba 
królików (RHD, pomór)
Choroba wysoce zaraźliwa, wywołuje 
ją Lagovirus z rodziny Caliciviridae. 
Rozprzestrzenia się poprzez bezpo-
średni kontakt i za pośrednictwem na-
rzędzi hodowlanych oraz wodę i pasze. 
Wektorem mogą być również owady. 
Forma ostra przebiega prawie bezob-
jawowo i kończy się śmiercią królika po 
36 godzinach od momentu zarażenia. 
Objawy, które mogą towarzyszyć choro-
bie to silne skurcze, drgawki, gorączka, 
problemy z oddychaniem i krwawienie 
z nosa.

Warto zauważyć, że młode króliki są od-
porne na pomór, zachorowania zdarzają się 
najczęściej po 8 tygodniu życia.

Tak jak w przypadku myksomatozy 
nie ma skutecznych form leczenia. Za-
lecania profilaktyczne są takie same 

Szczepienie królików
Chów i hodowla królików są bardzo popularnym hobby w naszym 
województwie, o czym świadczą liczne wystawy. 

włóknistych nie należy do łatwych ze 
względu na ich budowę morfologiczną. 
Konopie wyróżnia gruba i twarda ło-
dyga, która swobodnie dorasta do po-
nad 1,5 metra wysokości, a niektóre od-
miany np. Glyana potrafią wyrosnąć na-
wet ponad 2 metry. Z tego względu wy-
magania stawiane maszynom służącym 
do koszenia, zbioru oraz transportu są 
szczególnie wysokie. W Polsce brakuje 
specjalistycznych maszyn do zbioru 
konopi. Wykorzystuje się sprzęty prze-
znaczone do innych upraw: kosiarki po-
kosowe, kosiarki samojezdne, zmodyfi-
kowane maszyny do zbioru kukurydzy 
bądź kombajny zbożowe. 

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI 
Jak podaje Instytut Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) przyjmu-
jąc orientacyjny plon 7 - 9 dt/ha nasion 
można uzyskać przychód na poziomie 
7000 -9000 zł/ha. Istnieje również moż-
liwość sprzedaży słomy konopnej, któ-
rej plon z ha wynosi 12 – 16 ton. Łącznie 
przychód może wynieść ponad 10 000 
zł/ha - nie licząc dopłat bezpośrednich 

z UE do uprawy konopi włóknistych 
(235,26 zł/ha w 2018 roku). 

PROGRAM KONOPNY 
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich zachęca rolników do wzię-
cia udziału w tzw. „Programie Konop-
nym”, którego celem jest rozwój pol-
skiego rolnictwa poprzez upowszech-
nienie upraw konopi przemysłowych 
oraz umiędzynarodowienie pozycji 
Polski, jako globalnego producenta 
i eksportera wysokiej jakości mate-
riału siewnego polskich odmian ko-
nopi przemysłowych. W ramach pro-
gramu Instytut oferuje rolnikom moż-
liwość uprawy polskich odmian konopi 
na cele nasienne w oparciu o zawartą 
z IWNiRZ umowę kontraktacyjną. In-
stytut zapewnia: wysokiej jakości na-
siona odmian należących do IWNiRZ: 
pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędo-
wych, wsparcie agrotechniczne w ca-
łym okresie upraw, opiekę meryto-
ryczną ekspertów/pracowników na-
ukowych IWNIRZ, zakup całego plonu 
wg ustalonych cen, wysoką rentowność, 

możliwość nabycia wiedzy w zakresie 
upraw, zbioru i przetwórstwa konopi 
przemysłowych w trakcie organizowa-
nych szkoleń i spotkań indywidualnych. 

Chęć przystąpienia do Programu 
można zgłosić wypełniając kwestiona-
riusz dostępny do pobrania na stronie 
http://www.programkonopny.pl/pro-
gram-konopny.html. Więcej informacji 
można uzyskać kontaktując się z Biu-
rem Programu Konopnego Instytutu 
Włókien Naturalnych i Roślin Zielar-
skich pod nr telefonu 664-949-998.

Marta Rymarczyk

Źródło:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – „Pro-
gram Konopny”
Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z/s w Olsztynie –„ Uprawa Konopi Włóknistych”
Przedsiębiorca Rolny – „Konopie dla zdrowia i urody”
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – 
Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do KR w Polsce
www.arimr.gov.pl – Stawki dopłat bezpośrednich
Ustawa dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma-
nii. (Dz.U.z 2005r. nr 179 poz.1485).
Internet
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nia są regularne szczepienia. 

Należy również zadbać o warunki zoo-
higieniczne i ograniczenie wektorów 
przenoszących chorobę. Wektorami 
mogą być nowe zwierzęta w stadzie, 
poddajemy je dwutygodniowej kwaran-
tannie, również komary, muchy i pchły 
przenoszą chorobę. Warto ograniczyć 
ich populacje jak i możliwość poru-
szania poprzez moskitiery, pułapki na 
owady oraz opryski zwalczające. 

Wirusowa krwotoczna choroba 
królików (RHD, pomór)
Choroba wysoce zaraźliwa, wywołuje 
ją Lagovirus z rodziny Caliciviridae. 
Rozprzestrzenia się poprzez bezpo-
średni kontakt i za pośrednictwem na-
rzędzi hodowlanych oraz wodę i pasze. 
Wektorem mogą być również owady. 
Forma ostra przebiega prawie bezob-
jawowo i kończy się śmiercią królika po 
36 godzinach od momentu zarażenia. 
Objawy, które mogą towarzyszyć choro-
bie to silne skurcze, drgawki, gorączka, 
problemy z oddychaniem i krwawienie 
z nosa.

Warto zauważyć, że młode króliki są od-
porne na pomór, zachorowania zdarzają się 
najczęściej po 8 tygodniu życia.

Tak jak w przypadku myksomatozy 
nie ma skutecznych form leczenia. Za-
lecania profilaktyczne są takie same 

Szczepienie królików
Chów i hodowla królików są bardzo popularnym hobby w naszym 
województwie, o czym świadczą liczne wystawy. 

włóknistych nie należy do łatwych ze 
względu na ich budowę morfologiczną. 
Konopie wyróżnia gruba i twarda ło-
dyga, która swobodnie dorasta do po-
nad 1,5 metra wysokości, a niektóre od-
miany np. Glyana potrafią wyrosnąć na-
wet ponad 2 metry. Z tego względu wy-
magania stawiane maszynom służącym 
do koszenia, zbioru oraz transportu są 
szczególnie wysokie. W Polsce brakuje 
specjalistycznych maszyn do zbioru 
konopi. Wykorzystuje się sprzęty prze-
znaczone do innych upraw: kosiarki po-
kosowe, kosiarki samojezdne, zmodyfi-
kowane maszyny do zbioru kukurydzy 
bądź kombajny zbożowe. 

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI 
Jak podaje Instytut Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) przyjmu-
jąc orientacyjny plon 7 - 9 dt/ha nasion 
można uzyskać przychód na poziomie 
7000 -9000 zł/ha. Istnieje również moż-
liwość sprzedaży słomy konopnej, któ-
rej plon z ha wynosi 12 – 16 ton. Łącznie 
przychód może wynieść ponad 10 000 
zł/ha - nie licząc dopłat bezpośrednich 

z UE do uprawy konopi włóknistych 
(235,26 zł/ha w 2018 roku). 

PROGRAM KONOPNY 
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich zachęca rolników do wzię-
cia udziału w tzw. „Programie Konop-
nym”, którego celem jest rozwój pol-
skiego rolnictwa poprzez upowszech-
nienie upraw konopi przemysłowych 
oraz umiędzynarodowienie pozycji 
Polski, jako globalnego producenta 
i eksportera wysokiej jakości mate-
riału siewnego polskich odmian ko-
nopi przemysłowych. W ramach pro-
gramu Instytut oferuje rolnikom moż-
liwość uprawy polskich odmian konopi 
na cele nasienne w oparciu o zawartą 
z IWNiRZ umowę kontraktacyjną. In-
stytut zapewnia: wysokiej jakości na-
siona odmian należących do IWNiRZ: 
pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędo-
wych, wsparcie agrotechniczne w ca-
łym okresie upraw, opiekę meryto-
ryczną ekspertów/pracowników na-
ukowych IWNIRZ, zakup całego plonu 
wg ustalonych cen, wysoką rentowność, 

możliwość nabycia wiedzy w zakresie 
upraw, zbioru i przetwórstwa konopi 
przemysłowych w trakcie organizowa-
nych szkoleń i spotkań indywidualnych. 

Chęć przystąpienia do Programu 
można zgłosić wypełniając kwestiona-
riusz dostępny do pobrania na stronie 
http://www.programkonopny.pl/pro-
gram-konopny.html. Więcej informacji 
można uzyskać kontaktując się z Biu-
rem Programu Konopnego Instytutu 
Włókien Naturalnych i Roślin Zielar-
skich pod nr telefonu 664-949-998.

Marta Rymarczyk

Źródło:
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – „Pro-
gram Konopny”
Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z/s w Olsztynie –„ Uprawa Konopi Włóknistych”
Przedsiębiorca Rolny – „Konopie dla zdrowia i urody”
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – 
Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do KR w Polsce
www.arimr.gov.pl – Stawki dopłat bezpośrednich
Ustawa dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma-
nii. (Dz.U.z 2005r. nr 179 poz.1485).
Internet
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jak w przypadku myksomatozy. Szcze-
pienia ochronne i wysoki poziom 
zoohigieny.

Warto wspomnieć, że od 2016 roku 
w Belgii jest notowana druga odmiana 
wirusa krwotocznej choroby królików. 
Szczepionka zabezpieczająca króliki 
przed wersją klasyczną nie zapewnia 
odporności na drugą odmianę.

Katar Królików 
Choroba zakaźna i zaraźliwa. Wywo-
łuje ją szczep bakterii Pasteurella mul-
tocida i Bordetella bronchiseptica. Cho-
roba przenosi się drogą kropelkową, 
występowaniu sprzyjają złe warunki 
zoohigieniczne, takie jak: brak wenty-
lacji, amoniak, wysokie zapylenie i nad-
mierna obsada zwierząt. Katarowi kró-
lików bardzo często towarzyszą inne 
groźne zakażenia bakteryjne, które 
zwiększają śmiertelność królików. Zda-
rza się, że zwierzę niewykazujące żad-
nych objawów jest nosicielem choroby 
i zakaża inne zwierzęta w stadzie. Ob-
jawem w formie początkowej jest ki-
chanie, następnie pojawia się wodni-
sty, a później śluzowo-ropny wypływ 

z nosa. Zakażeniu często towarzyszy za-
palenie spojówek oraz zapalenie ucha 
środkowego.

W trakcie leczenia kataru królików stosu-
je się antybiotyki zalecone przez lekarza 
weterynarii. 

Ważne jest również odizolowanie 
chorych sztuk, aby uniknąć zarażenia 
całego stada. Najlepiej przenieść zwie-
rzęta do innego pomieszczenia lub bu-
dynku. Istnieje możliwość zaszczepie-
nia królików. Szczepienie wykonuje się 
w po 4. lub 6. tygodniu życia. Powtórze-
nie wykonujemy po dwóch tygodniach, 
a następnie, co pół roku. Pamiętajmy 
oby nie szczepić królików na katar 
w tym samym okresie, w którym wy-
konujemy szczepienia na myksomatozę 
i pomór. Szczepienia na katar nie są obo-
wiązkowe, ale wysoce zalecane w przy-
padku, gdy nasze zwierzęta biorą udział 
w wystawach.

Szczepienia na myksomatozę i pomór 
najlepiej wykonać szczepionkami koja-
rzonymi, które zakupujemy u lekarza 

weterynarii. Pamiętamy by szczepionkę 
po zakupie przechowywać w warun-
kach chłodniczych i przestrzegać daty 
ważności. Zabieg szczepienia wykonu-
jemy małą igłą, podskórnie na grzbie-
cie zwierzęcia. Zalecane jest używa-
nie igieł jednorazowych. Nie podajemy 
szczepionki samicom w ostatnim tygo-
dniu ciąży, a młode szczepimy w piątym 
bądź dziesiątym tygodniu życia. Z tym 
zastrzeżeniem, że w przypadku wyko-
nania szczepienia po 5. tygodniu na-
leży je powtórzyć w 10. tygodniu, gdyż 
młode króliki nie wykształcają peł-
nej odporności. Następnie wykonujmy 
szczepienia przypominające, co sześć 
lub dwanaście miesięcy w zależności od 
rodzaju szczepionki.

Brak szczepień może prowadzić do 
utraty całego stada w przeciągu kilku 
dni. Pamiętajmy, że króliki to zwie-
rzęta wymagające i delikatne, przy cho-
wie których wymagane jest zachowa-
nie wysokiej zoohigieny i profilaktyki 
ochronnej.

Maciej Skubis

Inspiracją do podjęcia tematu „elek-
troherbicydu” była prezentacja in-

nowacyjnego systemu zwalczania 
chwastów podczas największej eu-
ropejskiej polowej wystawy rolniczej 
DLG FELTDAGE 2018, która miała 
miejsce w Bernburgu (Niemcy). Była 
to oferta firmy ZASSO, proponowa-
nym produktem była kompletna ma-
szyna zawieszana na ciągniku rol-
niczym. System ten został także do-
ceniony na wystawie SIMA (Paryż), 
gdzie otrzymał medal w kategorii in-
nowacji. Niestety trudno znaleźć szer-
sze informacje o tej metodzie w do-
niesieniach prasowych lub publika-
cjach. Warto zatem przybliżyć nieco 
koncepcję wykorzystania prądu elek-
trycznego do profesjonalnego zwal-
czania chwastów.

Elektroherbicydy – czysta alternatywa 
do chemicznej ochrony
Wykorzystanie elektryczności do zwalczania chwastów, jako alternatywnej metody to dziedzina, której potencjał 
może okazać się w najbliższych latach nie do przecenienia. To odpowiedź na potrzebę zrównoważonego 
rozwoju rolnictwa wykorzystującego koncepcję integrowanej ochrony roślin, której podstawową zasadą 
jest przyznanie pierwszeństwa innym niż chemiczne metodom ochrony.

Zawieszany na przednim TUZ element systemu ZASSO
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Uzasadnienie poszukiwania nie che-
micznych metod walki z chwastami
Konieczność ochrony środowiska na-
turalnego, a przede wszystkim szeroko 
postrzeganej rolniczej przestrzeni pro-
dukcyjnej rozumianej jako wody, gleby, 
atmosfera, a także negatywny wpływ 
chemicznych środków ochrony roślin 
na zdrowie konsumentów chemicznie 
chronionej żywności, zrodziły potrzebę 
szukania alternatywnych metod kon-
troli populacji chwastów w uprawach 
rolniczych. Największy udział w ogól-
nym zużyciu pestycydów (środków 
ochrony roślin) mają herbicydy, czyli 
środki chwastobójcze. Inne nie che-
miczne metody ograniczania populacji 

chwastów to przede wszystkim me-
tody: mechaniczna (bronowanie, kul-
tywatorowanie), koszenie, ręczne pie-
lenie. Mniej rozpowszechnione to: me-
toda termiczna, czyli rzędowe/pasowe 
wypalanie palnikami gazowymi lub 
elektrycznymi wypalaczami ręcznymi 
(zastosowanie głównie do punkto-
wego zwalczania niechcianej roślinno-
ści w ogródkach). Wykorzystana może 
zostać także para wodna lub gorąca 
woda do miejscowego lub pasowego od-
chwaszczania. Dotychczas znane me-
tody termiczne posiadały zasadniczą 
wadę polegającą na niszczeniu przede 
wszystkim nadziemną część zbęd-
nej roślinności (chwastów), co mogło 

skutkować ponownym wzro-
stem chwastów od nieuszko-
dzonych korzeni. Wady tej 
nie ma alternatywna metoda 
wykorzystania energii elek-
trycznej poprzez tzw. „elek-
troherbicydy” (elektricide, 
digital herbicide, electro-
herb). Badania nad elektrycz-
nym zwalczaniem chwastów 
prowadzone już były w la-
tach 80. oraz 90., natomiast 
istotny rozwój metody na-
stąpił w ostatnich latach i stał 
się realną komercyjną alter-
natywą mogącą znaleźć eko-
logiczne i ekonomiczne uza-
sadnienie. Pierwsze wdroże-
nia miały miejsce w Ameryce 
Południowej, później metodą 
tą zainteresowała się również 
Europa. Obecnie pozytywne 
doświadczenia płyną z ekolo-
gicznych upraw kawy, sadow-
nictwa i warzywnictwa.

Czym jest elektroherbicyd?
Istotą działania systemu 
jest wykorzystanie prze-
pływu przez zwalczaną ro-
ślinę (chwast) prądu elek-
trycznego o wysokim napię-
ciu dochodzącym do 15 tys. 
Volt. Dostępna na rynku ma-
szyna firmy ZASSO składa 
się z dwóch zasadniczych 
komponentów. Na przednim 
TUZ (trzypunktowy układ 
zawieszenia) zamontowana 
jest rama z systemem apli-
katorów elektronów o wyso-
kim napięciu, umieszczonych 
rzędowo w pewnej odległości 
za sobą. Przepływający przez 
chwast prąd elektryczny po-
raża dużą energią zarówno 
część nadziemną jak również 
korzeń rośliny (tzw. ugotowa-

nie całej rośliny), a przepływając dalej 
przez glebę zamyka obwód z drugim 
rzędem aplikatorów (będących elektro-
dami). Dochodzi zatem do uszkodzenia 
komórek oraz chlorofilu w całej rośli-
nie, a więc zmarginalizowane/wyeli-
minowane zostaje zjawisko wtórnego 
odbicia chwastu do wzrostu od korze-
nia, jak to ma miejsce w innych meto-
dach termicznych (palniki gazowe itp.) 
Przednia część urządzenia demonstro-
wana w Bernburgu podczas FeldTage 
2018 miała następujące parametry: 
długość 1,72 m, szerokość 1,2 m (moż-
liwe są obecnie także wersje do 3 m), 
wysokość 0,75 m, waga 290 kg. Moc 
każdego z 16 aplikatorów elektronów 

Schemat systemu elektroherbicydu firmy ZASSO
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to 3 kVa, co daje łączne zapotrzebowa-
nie na moc w wysokości 48 kVa. Ener-
gia elektryczna o takiej mocy dostar-
czana jest z drugiego elementu systemu 
zawieszonego na tylnym podnośniku 
ciągnika, którym jest agregat prądo-
twórczy napędzany za pośrednictwem 
WOM. Agregat waży 1210 kg, a jego wy-
miary to: długość 1,56 m, szerokość to 
1,33 m, wysokość 1,7 m. Urządzenie 
posiada klasę IP 62 ochrony przeciw 
porażeniowej. 

Zalety systemu
• czysta technologia bez użycia chemii,
• brak potrzeby okresu prewencji i ka-

rencji,
• brak zagrożenia pozostałości herbi-

cydu,
• brak obaw przed złymi warunkami 

pogodowymi po zabiegu,
• nie ma potrzeby tworzenia komplek-

sowych i wielokrotnych schematów 
zabiegów,

• nie ma konieczności doboru herbicydu 
w zależności od gatunku chwastu,

• oszczędności finansowe na zakupie 
tradycyjnego herbicydu.

Wady i ograniczenia systemu
• zbyt mała na dzień dzisiejszy szero-

kość robocza maszyny wynikająca 
z ograniczeń zapotrzebowania na 
moc,

• większe ugniatanie gleby wynikające 
z większej ilości przejazdów w upra-
wach powierzchniowych w porówna-
niu z opryskiwaczem,

• ograniczenia prędkości roboczej (do 
10 km/h) wynikające z między in-
nymi z dostępnej mocy elektrycznej,

• generalnie mniejsza wydajność, a więc 
wpływ na koszt całkowity ochrony,

• możliwe zagrożenia dla niektórych 
organizmów żyjących na powierzchni 
pola.

Czynniki mogące wpłynąć na szersze 
zastosowanie systemu
Ilość dostępnych tradycyjnych typów 
herbicydów systematycznie się zmniej-
sza, w wielu uprawach, a także w wielu 
sytuacjach (strefy buforowe, strefy po-
średnie ujęć wody, tereny nieużytko-
wane rolniczo). Również Dyrektywa 
Zrównoważonego Stosowania ś.o.r. 
(2009/128/EC) kładzie nacisk na nie-
chemiczne metody ochrony roślin. 
Obecnie analizuje się przydatność tej 
metody w poszczególnych działach pro-
dukcji roślinnej oraz zastosowaniach 
komunalnych. Tworzone są również 
programy ochrony, które uwzględniają 
użycie metody chemicznej oraz metody 
alternatywnej (metoda chemiczna do 

p r z e d w s c h o d o w e g o 
ograniczania chwastów, 
później metody nieche-
miczne). W chwili obec-
nej główne kierunki szer-
szego wykorzystania to 
warzywnictwo, sadow-
nictwo oraz uprawy rzę-
dowe, a także użytki zie-
lone. Technologia elek-
troherbicydów z pew-
nością także znajdzie 
zastosowanie na tere-
nach publicznych, par-
kach i ogrodach (miej-
scowo lub punktowo, 
gdzie użycie chemicz-
nej metody jest z reguły 
ograniczone i obwaro-
wane trudnymi do speł-
nienia warunkami. 

Elektroherbicyd 
w porównaniu 
z odchwaszczaniem 
mechanicznym
Por ów nując met odę 
„elektryczną” z alter-
natywnymi metodami 
„mechanicznymi” warto 
podkreślić następujące 
przewagi: 
• brak wzruszenia gleby 

prowokującego do kieł-
kowania chwastów,

• minimalizacja zjawiska erozji,
• brak ryzyka uszkodzenia instalacji 

nawadniających (kropelkowych),
• ograniczenie nakładów pracy,
• przydatność w rolnictwie ekologicz-

nym (organicznym).
Jak twierdzi Maxime Rocaboy (mar-

keting Case IH, który oferuje ten pro-
dukt), „Technologia elektroherbicydu 
jest co najmniej tak samo skuteczna 
jak herbicydu chemicznego pod wzglę-
dem zwalczania chwastów, ale jest bar-
dziej efektywna, ekonomiczna, bardziej 
praktyczna w użyciu oraz bezpiecz-
niejsza dla upraw niż odchwaszczanie 
mechaniczne”.

Elektroherbicyd XPOWER firmy 
ZASSO w najnowszych pakietach 
technologii precyzyjnego rolnictwa
Grupa CNH (Case – New Holland) pod 
koniec 2018 r. ogłosiła dostępność pa-
kietu AGXTEND, czyli 5 najnowocze-
śniejszych technologii z dziedziny rol-
nictwa precyzyjnego. W pakiecie tym 
obok CropXplorer, SoilXplorer, NIR 
Sensor, New FarmXtend App znalazł 
się także New Xpower, czyli opisywany 
przyjazny dla środowiska elektroherbi-
cyd. Pakiet AGXTEND ma być dostępny 

w pierwszym kwartale 2019 r. w Euro-
pie, na Bliskim Wschodzie i Afryce po-
przez siec serwisową dealerów New 
Holland. Najnowsza wersja XPOWER 
współpracuje z systemami sensorów 
oraz kamer pod kontrolą systemu ISO-
BUS (Class 3).

Warto na koniec rozważyć alterna-
tywne wykorzystanie technologii elek-
troherbicydu, jako alternatywy do bę-
dącego ostatnio na cenzurowanym to-
talnego herbicydu jakim jest glifosat. 
Zastosowania od zaraz to tereny przy-
domowe, ogrody, miejsca publiczne 
oraz tzw. ugory herbicydowe w sadow-
nictwie. Oczywistym jest, że elektro-
herbicyd nie zastąpi glifosatu w Roun-
dup Redy uprawach modyfikowanych 
genetycznie GMO.

Eugeniusz Tadel 
Fot. E.Tadel (Bernburg 2018 r.)

Artykuł po raz pierwszy opublikowano w magazynie 
rolniczym „Agro Profil”, www.agroprofil.pl
Zadzwoń lub napisz sms, tel. 791 790 901 a otrzymasz 
egzemplarz bezpłatny.

Generator energii 48 kVa zawieszany z tyłu ciągnika
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Celem projektu było przekazanie inno-
wacyjnych rozwiązań w małym prze-
twórstwie, o zróżnicowanych kierun-
kach produkcji, w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach wiej-
skich oraz organizacji łańcucha dostaw 
produktów żywnościowych poprzez 
prezentację dobrych praktyk.

Grupą docelową wyjazdu studyjnego 
było 20 osób z terenu województwa ma-
łopolskiego w tym: Pan Karol Sepielak 
z-ca dyrektora MODR, doradcy działa-
jących na rzecz rozwoju obszarów wiej-
skich oraz rolnicy prowadzący różne 
formy działalności przetwórczej w ra-
mach krótkich łańcuchów dostaw.

W trakcie wyjazdu uczestnicy zapo-
znali się z systemem funkcjonowania 
małego przetwórstwa z dystrybucją 

produktów oraz instrumentem dzia-
łań partnerskich w ramach współpracy 
z LGD na rzecz tworzenia systemów 
sprzedaży produktów żywnościowych 
w ramach lokalnej przedsiębiorczości. 
Zaprezentowane zostały gospodarstwa 
o rożnych kierunkach produkcji: prze-
tworów z płatków i owoców róży, prze-
tworów z owoców miękkich, przetwór-
stwo mięsne, produkcja oliwy oraz eko-
logicznej stacji herbat i ziół.

Wizyta studyjna rozpoczęła się spo-
tkaniem w Bochotnicy z przedstawicie-
lami Zarządu LGD oraz prelekcją nt. lo-
kalnej przedsiębiorczości. W struktu-
rach swej działalności LGS zrzesza lo-
kalnych producentów. Swoje działanie 
skupia na promocję, innowację, wcho-
dzenie małych przedsiębiorstw na 

rynki lokalne. Kolejnym punktem szko-
lenia były wizyty w pięciu podmiotach 
lokalnej przedsiębiorczości. 

Uczestnicy szkolenia odwiedzili:

Mikroprzedsiębiorstwo przetwórstwa 
lokalnego pn. „Manufaktura Różana” 
w Końskowoli specjalizujące się w pro-
dukcji sadzonek róż. Łącząc pasję oraz 
zamiłowanie, które swe odzwierciedle-
nie znalazło w domowej kuchni. Przez 
lata zalety domowych specjałów doce-
niane były wyłącznie przez domowni-
ków. Rosnący popyt na tradycyjne spe-
cjały przyczynił się do uruchomienia 
lokalnej przetwórni różanych specja-
łów według starych tradycyjnych prze-
pisów. Produkowane ręcznie od zbioru 
z własnej plantacji leżącej w otulinie 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 
aż po efekt finalny. Powstała Manufak-
tura Różana z Izbą Produktu Lokalnego, 
wychodzi naprzeciw turystom odwie-
dzającym cały subregion trójkąta tury-
stycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów 

Wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne formy przedsię-
biorczości w małym przetwórstwie, krótkie 
łańcuchy dostaw”

W dniach 26-27.06.2019 r. odbył się wyjazd studyjny do Kazimierza 
Dolnego w ramach operacji „Innowacyjne formy przedsiębiorczo-

ści w małym przetwórstwie, krótkie łańcuchy dostaw”, w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Schemat II. In-
stytucja Zarządzająca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizato-
rem wyjazdu był Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Karniowicach.
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– Puławy, gdzie można skosztować i na-
być produkty przez cały rok.
„Moje Owoce” w Klementowicach. Firma 
została założona w 2012 r. przez wła-
ścicielkę, która od trzydziestu lat 
wraz z mężem prowadzi gospodar-
stwo rolne specjalizujące się w upra-
wie malin. Tradycją gospodarstwa było 
robienie przetworów z malin według 
tradycyjnych receptur przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie. Przez 
wiele lat doceniane jedynie przez zna-
jomych i domowników. Rosnące zapo-
trzebowanie przyczyniło się do pod-
jęcia decyzji o uruchomienia małej 
przetwórni. Bezpośrednie sąsiedz-
two plantacji z wytwórnią przyczynia 
się do wykorzystania w produkcji su-
rowców najwyższej jakości. Powstałe 
soki i musy wytwarzane są wg trady-
cyjnych metod produkcji. Pierwszymi 
produktami były wyroby z malin, czyli 
syrop, mus i sok malinowy. Gospodar-
stwo swoją działalność rozpoczynało 
od dwóch flagowych produktów. Obec-
nie w swojej ofercie posiada 13 róż-
nych smakowitych przetworów i stale 
się rozwija.

Stacja Badawcza Ekologii w  DOLINIE 
SZKŁA w Kęble. Rodzinne gospodar-
stwo ekologiczne specjalizujące się 
w uprawie i przetwórstwie ziół i her-
bat. Pozyskane zioła są przetwarzane 
i sprzedawane bezpośrednio w gospo-
darstwie jak również na lokalnych tar-
gach. Gospodarstwo prowadzi również 
warsztaty edukacyjne dla różnych grup 

wiekowych. Z uwagi na rosnące zain-
teresowanie produktami ekologicz-
nymi w gospodarstwie prowadzona 
jest obecnie modernizacja w celu roz-
szerzenia zakresu produkcji.

„Swojskie Wędliny” w Bronicach. Firma 
rodzinna zajmująca się produkcją wę-
dlin od pokoleń. Przywiązanie do tra-
dycji skłoniło właścicieli do otwarcia 
masarni produkującej lokalne wędliny, 
oparte na tradycyjnych przepisach. 
„Swojskie Wędliny” oparte na trady-
cyjnych lokalnych recepturach trafiają 
w gusta najwytrawniejszych smakoszy. 
Masarnia prowadzi kontrolowany pro-
ces produkcyjny od pola do stołu, na 
który trafiają pyszne wędzonki – kieł-
basy, szynki, schaby, pasztety i inne wy-
roby. W ofercie masarni znajduje się 
„kiełbasa bronicka” wpisana na Mi-
nisterialną Listę Produktów Tradycyj-
nych, jako produkt tradycyjny.

„Skarby Natury” w Zabłociu. Gospodar-
stwo ekologiczne z dwudziestoletnią 
tradycją. Podstawowymi uprawami są 
rośliny zbożowe, oleiste, strączkowe 
oraz zioła. Pozyskane nasiona są prze-
twarzane, konfekcjonowane i sprze-
dawane bezpośrednio konsumentom. 
Wykorzystanie własnych surowców 
pozwala na zachowanie cyklu produk-
cyjnego „od pola do stołu” i zapew-
nienie najlepszej jakości produktów. 
„Skarby Natury” to również „Zagroda 
Edukacyjna”, jeden z obiektów „Ekomu-
zeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja” 

i częścią sieci ścieżek edukacyjnych 
„Z lasu, pola i ogrodu”.

Dodatkowym punktem podczas wi-
zyty studyjnej było zwiedzanie malow-
niczego Kazimierza Dolnego, wizyta na 
Górze Trzech Krzyży, zamku i baszcie, 
co przyczyniło się do pogłębienia wie-
dzy z zakresu dziedzictwa kulturo-
wego, jako nieodzowny element tożsa-
mości lokalnej.

Różnorodność prezentowanych 
przedsięwzięć pokazała możliwość wy-
korzystania własnego potencjału lokal-
nych produktów poprzez różne formy 
sprzedaży bezpośredniej oraz przyczy-
nią się do rozwoju ciekawych inicjatyw 
w zakresie rozwoju działalności wy-
twórczej i organizacji krótkich łańcu-
chów dostaw produktów żywnościo-
wych w ramach lokalnej przedsiębior-
czości na obszarach wiejskich.

W celu ułatwienia wymiany infor-
macji zachęcamy wszystkich zainte-
resowanych do zarejestrowania się na 
stronie Sieci na rzecz innowacji w rol-
nictwie i na obszarach wiejskich, jako 
partnerzy SIR. Działania Sieci SIR na po-
ziomie krajowym koordynuje Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 
Na stronie www.sir.cdr.gov.pl znajdują 
się aktualne informacje na temat po-
dejmowanych działań, a także bazy da-
nych innowacyjnych rozwiązań i prac 
naukowo-badawczych.

Anna Tobiasz

Wniosek o płatność dla operacji typu „Premie 
na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
Wniosek o płatność dla wnioskodawców z naboru 2017 roku, którzy pod koniec 2018 r. i w 2019 roku, będą 
składali wnioski o płatność II raty, które są równocześnie wnioskami o płatność końcową. 

Dla przypomnienia pomoc w formie 
premii wypłacana jest w II ratach, 

gdzie wnioski o wypłatę I raty wszy-
scy beneficjenci musieli złożyć w ter-
minie 9 miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji administracyjnej o przyzna-
niu pomocy. W przypadku niezłoże-
nia wniosku o płatność w terminie 
9 miesięcy od dnia doręczenia decy-
zji o przyznaniu pomocy, dyrektor od-
działu regionalnego Agencji, w dro-
dze decyzji, stwierdza wygaśnięcie 
decyzji o przyznaniu pomocy, jako 
bezprzedmiotowej.

Wniosek o płatność pierwszej raty pomocy 
mógł być złożony dopiero po: 
• zarejestrowaniu pozarolniczej dzia-

łalności gospodarczej o wsparcie, 
której się ubiega w CEIDG; 

• zgłoszeniu do ubezpieczenia społecz-
nego, określonych w przepisach o syste-
mie ubezpieczeń społecznych, z tytułu 
wykonywania pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej określonej w bizne-
splanie. Zgłoszenie to również stano-
wiło potwierdzenie utworzenia miej-
sca pracy dla właściciela, czyli de facto 
było udokumentowaniem rozpoczęcia 

realizacji biznesplanu (na podstawie 
zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o okresie podlegania 
ubezpieczeniom społecznym); 

• zaprzestaniu podlegania ubezpiecze-
niu emerytalno-rentowemu, określo-
nemu w przepisach o ubezpieczeniu 
społecznym rolników.

ARiMR w trakcie oceny Wniosku o wy-
płatę I raty sprawdzała także, czy be-
neficjent uzyskał decyzję o przyznaniu 
jednolitej płatności obszarowej w roku 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
(w roku 2017).
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Do wniosku o wypłatę I raty, wnioskodaw-
ca załączał także dokumenty potwierdza-
jące rozpoczęcie realizacji biznesplanu 
m.in., takie jak: 

• dokumenty potwierdzające rozpo-
częcie prac związanych z inwestycją;

• umowa, w wyniku której ma nastąpić 
przeniesienie własności lub posiada-
nia maszyny, urządzenia lub wypo-
sażenia;

• potwierdzenie utworzenia co naj-
mniej jednego ze wskazanych w biz-
nesplanie miejsc pracy, jeżeli doty-
czyło (np. umowa o pracę, deklaracje 
ZUS);

• potwierdzenie prowadzenia prac 
przygotowawczych, takich jak uzy-
skanie pozwoleń, zezwoleń lub in-
nych decyzji, których uzyskanie jest 
wymagane przez odrębne przepisy 
do realizacji inwestycji objętych ope-
racją. 

Wniosek o wypłatę II raty pomocy
(„o płatność końcową”) składa się (najle-
piej w wersji elektronicznej) na wzorze 
udostępnionym przez ARiMR do właści-
wego Oddziału Regionalnego ARiMR. 

Załączniki do drugiego wniosku 
o płatność:

1. Sprawozdanie z realizacji bizne-
splanu cz. I sporządzone zgodnie ze 
wzorem udostępnionym przez Agen-
cję - oryginał – stanowiące załącznik 
nr 1a; 

2. Sprawozdanie z realizacji bizne-
splanu cz. II sporządzone zgodnie ze 
wzorem udostępnionym przez Agen-
cję - harmonogram rzeczowo-finan-
sowy z realizacji operacji na formu-
larzu udostępnionym przez ARiMR 
– oryginał – załącznik nr 1b;

3. Sprawozdanie z realizacji bizne-
splanu cz. III sporządzone zgodnie ze 
wzorem udostępnionym przez Agen-
cję - informacja o parametrach zaku-
pionych maszyn/urządzeń oryginał 
– stanowiące załącznik nr 1c; 

4. Kopia dokumentacji potwierdzającej 
realizację działań, w tym:

 
• Faktury, rachunki lub inne doku-

menty księgowe o równoważnej 
wartości dowodowej lub ich kopie, 
potwierdzające realizację zadań 
wymienionych w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym zawartym 
w biznesplanie, wraz z potwier-
dzeniami zapłaty;

• Pozwolenie na uży tkowanie 
obiektu budowlanego – jeżeli taki 
obowiązek wynika z przepisów 
prawa budowlanego – kopia; 

• Zawiadomienie właściwego organu 
o zakończeniu robót budowlanych 
złożone co najmniej 14 dni przed 
zamierzonym terminem przystą-
pienia do użytkowania, jeżeli obo-
wiązek taki wynika z przepisów 
prawa budowlanego - oryginał lub 
kopia wraz z: 
a) Oświadczeniem Beneficjenta, że 

w ciągu 14 dni od dnia zgłosze-
nia zakończenia robót budowla-
nych właściwy organ nie wniósł 
sprzeciwu – oryginał, albo 

b) Zaświadczeniem w ydanym 
przez właściwy organ, że nie 
wnosi sprzeciwu w przypadku, 
gdy zawiadomienie o zakończe-
niu robót budowlanych będzie 
przedkładane przed upływem 
14 dni;

 
• Protokoły odbioru robót lub pro-

tokoły montażu lub rozruchu ma-
szyn i urządzeń (jeżeli dotyczy) 
albo oświadczenie beneficjenta 
o poprawnym wykonaniu robót 
budowlanych lub montażu lub roz-
ruchu z udziałem środków wła-
snych. 

• Ostateczne pozwolenie wodno-
prawne – jeżeli dla robót wyma-
gana była decyzja o zatwierdze-
niu projektu prac geologicznych 
– kopia; 

• Opinia Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, co do zgodności 
z warunkami sanitarnymi okre-
ślonymi przepisami Unii Europej-
skiej w zakresie objętym operacją 
(w przypadku, gdy odrębne prze-
pisy prawa określają, jakie wa-
runki powinny być spełniane przy 
realizacji inwestycji objętej opera-
cją) – kopia;

• Dokumenty celne (Jednolity Do-
kument Administracyjny SAD) 
zawierające stosowną adnota-
cję celników przeprowadzających 
odprawę, jako potwierdzenia do-
puszczenia towarów do obrotu – 
dotyczy maszyn i urządzeń zaku-
pionych w krajach nienależących 
do Unii Europejskiej – kopia;

• Dowód rejestracyjny, jeżeli jest 
wymagany odrębnymi przepi-
sami – dotyczy w szczególności 

ciągników oraz środków trans-
portu objętych współfinansowa-
niem – kopia1;

• Oryginał lub urzędowo poświad-
czony odpis pełnomocnictwa/upo-
ważnienia udzielonego przez bene-
ficjenta do występowania w jego 
imieniu – jeżeli zostało udzielone 
i jest inne niż dołączone do wnio-
sku o przyznanie pomocy lub we 
wniosku o wypłatę pierwszej raty 
pomocy; 

• Dokumenty potwierdzające speł-
nienie warunku dot yczącego 
utworzenia miejsc pracy, które 
były podstawą wyboru operacji: 

a) Umowy o pracę wraz z zakre-
sami czynności (dla etatów po-
wstałych w wyniku realizacji 
operacji); 

b) Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS 
ZUA (dla etatów powstałych 
w wyniku realizacji operacji) – 
kopia; 

c) Deklaracja rozliczeniowa ZUS 
DRA (wraz z ZUS RCA (RCX), 
ZUS RSA, ZUS RZA) – kopia;

• Zaświadczenie z Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych o okresie podle-
gania ubezpieczeniom społecznym, 
określonym w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, z tytułu 
prowadzenia działalności; 

• Dokumenty potwierdzające zareje-
strowanie pozarolniczej działalności 
gospodarczej w ewidencji prowadzo-
nej przez jednostkę samorządu tery-
torialnego obowiązaną do prowadze-
nia odpowiedniego typu szkół i placó-
wek publicznych, w przypadku pro-
wadzenia takiej działalności; 

• Inne załączniki, w tym dokumenty 
potwierdzające osiągnięcie celów 
i pozostałych wskaźników realizacji 
operacji.

Wszystkie dokumenty – załączniki 
składane w formie kopii, muszą być 
potwierdzone za zgodność z orygina-
łem przez pracownika ARiMR lub przez 
notariusza lub organ, który wydał te 
dokumenty. 

Marian Kulpa
Źródło: materiały informacyjne ARiMR
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Do wniosku o wypłatę I raty, wnioskodaw-
ca załączał także dokumenty potwierdza-
jące rozpoczęcie realizacji biznesplanu 
m.in., takie jak: 

• dokumenty potwierdzające rozpo-
częcie prac związanych z inwestycją;

• umowa, w wyniku której ma nastąpić 
przeniesienie własności lub posiada-
nia maszyny, urządzenia lub wypo-
sażenia;

• potwierdzenie utworzenia co naj-
mniej jednego ze wskazanych w biz-
nesplanie miejsc pracy, jeżeli doty-
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ZUS);

• potwierdzenie prowadzenia prac 
przygotowawczych, takich jak uzy-
skanie pozwoleń, zezwoleń lub in-
nych decyzji, których uzyskanie jest 
wymagane przez odrębne przepisy 
do realizacji inwestycji objętych ope-
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Wniosek o wypłatę II raty pomocy
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wzorem udostępnionym przez Agen-
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nr 1a; 
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wzorem udostępnionym przez Agen-
cję - harmonogram rzeczowo-finan-
sowy z realizacji operacji na formu-
larzu udostępnionym przez ARiMR 
– oryginał – załącznik nr 1b;

3. Sprawozdanie z realizacji bizne-
splanu cz. III sporządzone zgodnie ze 
wzorem udostępnionym przez Agen-
cję - informacja o parametrach zaku-
pionych maszyn/urządzeń oryginał 
– stanowiące załącznik nr 1c; 

4. Kopia dokumentacji potwierdzającej 
realizację działań, w tym:

 
• Faktury, rachunki lub inne doku-
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wartości dowodowej lub ich kopie, 
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nia zakończenia robót budowla-
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przedkładane przed upływem 
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o poprawnym wykonaniu robót 
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prawne – jeżeli dla robót wyma-
gana była decyzja o zatwierdze-
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(w przypadku, gdy odrębne prze-
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i jest inne niż dołączone do wnio-
sku o przyznanie pomocy lub we 
wniosku o wypłatę pierwszej raty 
pomocy; 

• Dokumenty potwierdzające speł-
nienie warunku dot yczącego 
utworzenia miejsc pracy, które 
były podstawą wyboru operacji: 

a) Umowy o pracę wraz z zakre-
sami czynności (dla etatów po-
wstałych w wyniku realizacji 
operacji); 

b) Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS 
ZUA (dla etatów powstałych 
w wyniku realizacji operacji) – 
kopia; 

c) Deklaracja rozliczeniowa ZUS 
DRA (wraz z ZUS RCA (RCX), 
ZUS RSA, ZUS RZA) – kopia;

• Zaświadczenie z Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych o okresie podle-
gania ubezpieczeniom społecznym, 
określonym w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, z tytułu 
prowadzenia działalności; 

• Dokumenty potwierdzające zareje-
strowanie pozarolniczej działalności 
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nej przez jednostkę samorządu tery-
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nia odpowiedniego typu szkół i placó-
wek publicznych, w przypadku pro-
wadzenia takiej działalności; 

• Inne załączniki, w tym dokumenty 
potwierdzające osiągnięcie celów 
i pozostałych wskaźników realizacji 
operacji.

Wszystkie dokumenty – załączniki 
składane w formie kopii, muszą być 
potwierdzone za zgodność z orygina-
łem przez pracownika ARiMR lub przez 
notariusza lub organ, który wydał te 
dokumenty. 

Marian Kulpa
Źródło: materiały informacyjne ARiMR
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TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU 
ROCZNEGO – wg projektu rozporządzenia

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów 
produkcji

Norma szacunkowa dochodu 
rocznego

zł gr
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

a) rośliny ozdobne 1 m2 12 07
b) pozostałe 1 m2 4 49

2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 1 m2 2 76
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

a) rośliny ozdobne 1 m2 8 99
b) pozostałe 1 m2 5 51

4 Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni 
uprawowej 1 m2 5 18

5 Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:
a) kurczęta 1 sztuka 16
b) gęsi 1 sztuka 1 35
c) kaczki 1 sztuka 36
d) indyki 1 sztuka 88

6 Drób nieśny powyżej 80 szt.:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 43
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 86
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 89
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 3 53
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 15 03
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 2 52

7 Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta 1 sztuka 01
b) gęsi 1 sztuka 09
c) kaczki 1 sztuka 02
d) indyki 1 sztuka 09

8 Zwierzęta futerkowe:
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 47 58
b) norki powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 20 92
c) tchórze powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 16 19
d) szynszyle powyżej 2 szt. samic stada podstawowego 24 73
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 70
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 5 70

9 Zwierzęta laboratoryjne:
a) szczury białe 1 sztuka 15
b) myszy białe 1 sztuka 02

10 Jedwabniki – produkcja kokonów 1 dm3 35
11 Pasieki powyżej 80 rodzin 1 rodzina 3 45
12 Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek 1 m2 207 03

13 Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywiciel-
skich 1 m2 172 50

14 Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego 1 m2 86 26
15 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

a) krowy powyżej 5 sztuk 1 sztuka 345 00
b) cielęta powyżej 10 sztuk 1 sztuka 72 48
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) 1 sztuka 37 92
d) tuczniki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 43 14
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk 1 sztuka 17 25
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk od 1 matki 6 91
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk 1 sztuka 10 35
h) konie rzeźne 1 sztuka 517 53
i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 414 04
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, 
obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi 1 dm3 1 55

k) hodowla psów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 46 59
l) hodowla kotów rasowych 1 sztuka stada podstawowego 17 25

Normy szacunkowe dochodu z działów 
specjalnych produkcji rolnej w 2019 roku
Od 1 stycznia 2019 r. o ok. 8,5% w porównaniu do norm obowiązujących w 2018 r., wzrastają normy 
szacunkowe dochodu rocznego z działów specjalnych produkcji. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt 
rozporządzenia Ministra Finansów z 25 września 2018 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów 
specjalnych produkcji rolnej.

Bogumiła Bednarz
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W ujęciu historycznym rachun-
kowość rolnicza charaktery-

zowała się zawsze szerszym zasię-
giem zainteresowania niż klasyczna 
rachunkowość, a w jej skład wcho-
dziły takie elementy jak: kalkulacje 
rolnicze, księgowość, sprawozdaw-
czość oraz pozaksięgowe obliczanie 
kosztów. Obecnie analiza finansowa 
stała się samodzielną dyscypliną na-
ukową i praktyczną, a kalkulacje rol-
nicze stanowią jeden z istotnych ele-
mentów rachunku ekonomicznego 
w rolnictwie.

 
Z punktu widzenia zakresu groma-
dzonych informacji i zadań, jakie pełni 
w praktyce działalności przedsię-
biorstw oraz w systemie informacyj-
nym, rachunkowość dzieli się na:

• rachunkowość zarządczą,
• rachunkowość finansową,
• rachunkowość podatkową.

Rachunkowość zarządcza dostarcza in-
formacji o efektywności i skuteczności 
realizacji wyznaczonych planów dzia-
łalności, co znakomicie ułatwia kiero-
wanie gospodarstwem.

W tej rachunkowości ważnym ele-
mentem jest analiza wyników pozwa-
lająca na śledzenie odchylenia reali-
zowanych wyników od planowanych. 
Nie obowiązują w tym przypadku re-
strykcyjne uwarunkowania prawne. 
Wybór zakresu rachunkowości i two-
rzonych w jej ramach mierników zależy 
od własnych upodobań i potrzeb. Ten 
rodzaj rachunkowości dostarcza nie 
tylko istotnych danych finansowych, 
ale także niefinansowych (ilościowych 
i wartościowych).

W obecnym ustroju gospodarczym, 
rolnik chcący, aby jego gospodarstwo 
funkcjonowało według zasad rynko-
wych, winien spełnić cztery podsta-
wowe warunki, aby skutecznie nim 
zarządzać:

1. rozumieć zasady i ograniczenia funk-
cjonowania gospodarstwa rolnego,

2. posiadać umiejętność sporządzania 
długo- i krótkoterminowych planów, 
opartych na znajomości możliwości 
technicznych i finansowych gospo-
darstwa,

3. prowadzić rachunkowość zapewnia-
jącą właściwą kontrolę realizacji pla-
nów,

4. mieć znajomość istniejącego stanu 
gospodarstwa, na podstawie analiz 
danych uzyskanych z prowadzonej 
rachunkowości.

Dotrzymanie tych warunków, za-
pewni skuteczne zarządzanie gospo-
darstwem oraz wpłynie na wyelimi-
nowanie często popełnianych błędów 
w zarządzaniu. Dlatego tak istotne 
staje się dysponowanie dużą ilością 
informacji na temat bieżącej kondycji 

Rachunkowość 
w gospodarstwie rolnym
Rachunkowość rolnicza, to system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który ujmuje w liczbach procesy 
zaopatrzenia, produkcji oraz zbytu produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. System ten określa 
wyniki działalności gospodarczej, procesy dystrybucji produktów, spożycia, akumulacji, a także towarzyszące 
im zjawiska finansowe, należności i zobowiązania w określonym gospodarstwie.
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czość oraz pozaksięgowe obliczanie 
kosztów. Obecnie analiza finansowa 
stała się samodzielną dyscypliną na-
ukową i praktyczną, a kalkulacje rol-
nicze stanowią jeden z istotnych ele-
mentów rachunku ekonomicznego 
w rolnictwie.

 
Z punktu widzenia zakresu groma-
dzonych informacji i zadań, jakie pełni 
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W obecnym ustroju gospodarczym, 
rolnik chcący, aby jego gospodarstwo 
funkcjonowało według zasad rynko-
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cjonowania gospodarstwa rolnego,
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darstwa,

3. prowadzić rachunkowość zapewnia-
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danych uzyskanych z prowadzonej 
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Dotrzymanie tych warunków, za-
pewni skuteczne zarządzanie gospo-
darstwem oraz wpłynie na wyelimi-
nowanie często popełnianych błędów 
w zarządzaniu. Dlatego tak istotne 
staje się dysponowanie dużą ilością 
informacji na temat bieżącej kondycji 

Rachunkowość 
w gospodarstwie rolnym
Rachunkowość rolnicza, to system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który ujmuje w liczbach procesy 
zaopatrzenia, produkcji oraz zbytu produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. System ten określa 
wyniki działalności gospodarczej, procesy dystrybucji produktów, spożycia, akumulacji, a także towarzyszące 
im zjawiska finansowe, należności i zobowiązania w określonym gospodarstwie.
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gospodarstwa. Problem ten rozwią-
zuje prowadzenie rachunkowości 
w gospodarstwie rolnym, przy czym 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
jakość danych rejestrowanych w trak-
cie jej prowadzenia, bo od tego zależy 
prawdziwość analizy działalności go-
spodarstwa rolniczego, a także traf-
ność podejmowanych decyzji.

Rachunkowość finansowa informuje 
o stanie f inansowo-majątkow ym 
przedsiębiorst wa jego w ynikach 
ekonomicznych, m.in. wyniku finan-
sowym. Informacje przekazywane 
są głównie na zewnątrz, np. w celu 
ochrony interesów inwestorów. Ten ro-
dzaj rachunkowości w Polsce jest re-
gulowany ustawą z 29.09.1994 r. o ra-
chunkowości. Ustawowy obowiązek 
prowadzenia rachunkowości dotyczy 
gospodarstw rolnych posiadających 
osobowość prawną, co podlega kon-
troli finansowej z zewnątrz. Sprawoz-
dania finansowe tworzone według za-
sad określonych ustawą, mają jedno-
lity format i – w przypadku spółek gieł-
dowych – muszą być ujawniane.

Rachunkowość podatkowa jest odmianą 
rachunkowości finansowej. Jej pod-
stawą są regulacje prawa podatko-
wego, a celem – ustalenie podstawy 
do wymiaru zobowiązań podatko-
wych. Ta odmiana rachunkowości jest 
znacznie trudniejsza, zważywszy, że 
przepisy podatkowe i inne liczne obo-
wiązki nakładane na podatnika są czę-
sto modyfikowane. 

Niestabilność prawa podatkowego 
jest istotną barierą w rozwijaniu sek-
tora prywatnego.

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce 
będą opodatkowane dochody rolników 
prowadzących działalność rolniczą. To 
wywoła obowiązek prowadzenia przez 
nich rachunkowości podatkowej. Obec-
nie rolnicy nie są jeszcze zobowiązani 
do prowadzenia jakiejkolwiek ewiden-
cji rachunkowej. Nie wymaga od nich 
tego także obowiązujący w rolnictwie 
system podatkowy posiadający formę 
podatku rolnego. Podstawą wymiaru 
podatku rolnego są posiadane przez rol-
nika zasoby użytków rolnych wyrażone 
w hektarach przeliczeniowych.

 W obecnym stanie prawnym, obcią-
żenie podatkowe, zależne od dochodu, 
spoczywa na rolnikach prowadzących 
działalność gospodarczą, a także na 
rolnikach prowadzących działy spe-
cjalne produkcji rolnej. Rolnicy, któ-
rzy uzyskują w roku podatkowym 
przychód z prowadzonej działalności 
gospodarczej (np. świadczenie usług 

mechanizacyjnych własnym sprzętem 
rolniczym) nieprzekraczający 10 000 zł 
i jednocześnie posiadający gospodar-
stwo rolne o łącznej powierzchni ponad 
1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz wyko-
nujący tę działalność gospodarczą oso-
biście lub z udziałem członków rodziny 
- mają możliwość prowadzenia Podat-
kowej Księgi Przychodów i Rozchodów 
Przeznaczonej dla Rolników. W Księdze 
tej zastosowano uproszczone zasady, 
dzięki czemu stanowi ona relatywnie 
prostą formę ewidencji rachunkowej. 
Od prowadzącego tę księgę wymaga się 
tylko podania daty zdarzenia numeru 
dowodu księgowego, kwoty przychodu, 
a także kwoty wydatku (kosztu).

Jedną z metod prowadzenia rachun-
kowości jest ewidencja przychodów 
i rozchodów. Dzięki temu można na bie-
żąco ocenić efektywność ekonomiczną 
oraz finansową podjętych działań 
w gospodarstwie i w jakim czasie osią-
gniemy założone cele.

Mając przed sobą podsumowanie 
z całego roku z ewidencji przychodów 
i rozchodów, rolnik może sam zauwa-
żyć, czy jego gospodarstwo rozwija 
się, czy ma szanse na sukces, czy w go-
spodarstwie są problemy finansowe, 
z czego one wynikają. Obecnie każde 
gospodarstwo rolne, które skorzystało, 
czy chce skorzystać ze wsparcia finan-
sowego z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014–2020 jest zobligowane 
do prowadzenia uproszczonej rachun-
kowości rolnej. 

Są to beneficjenci działań typu:
• „Premie dla młodych rolników”, 
• „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
• „Restrukturyzacja małych gospo-

darstw”. 

Celem prowadzenia rachunkowości 
rolnej jest sprawdzenie w jakim stop-
niu i jak dana inwestycja wpłynęła na 
wzrost dochodu w gospodarstwie.

Należy jednak zaznaczyć, że 
uproszczona rachunkowość 
rolna nie dotyczy właścicieli 
gospodarstw, tj. beneficjentów 
PROW 2014–2020, którzy pro-
wadzą pełną rachunkowość, 
ponieważ oni muszą prowadzić 
księgę przychodów i rozchodów 
lub księgę rachunkową.

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania 

wypłat oraz zwrotu pomocy finansowej 
na operacje typu „Premia dla młodych 
rolników” w załączniku nr 3 przedsta-
wiono sposób prowadzenia uproszczo-
nej rachunkowości rolnej oraz wzór tej 
ewidencji. Ewidencję należy prowa-
dzić przez 5 lat od momentu podpi-
sania umowy.

Polska stając się członkiem Unii Euro-
pejskiej została zobligowana do wdro-
żenia obowiązującego w Unii systemu 
rachunkowości FADN. System ten zo-
stał wprowadzony od 1 stycznia 2004 
roku, jako Polski FADN (System Zbie-
rania i Wykorzystania Danych Rachun-
kowych z Gospodarstw Rolnych). Unia 
Europejska wprowadzając jednolity 
system rachunkowości kierowała się 
głównie tym, że wydatki na WPR sta-
nowią dominującą pozycję w budże-
cie UE, stąd też wyniki rachunkowości 
FADN są koniecznym i niezastąpionym 
narzędziem używanym do kreowania 
wspólnej polityki rolnej. 

Ponadto dane gromadzone w ramach 
FADN służą do:
• corocznego określania dochodów 

gospodarstw rolniczych w krajach 
Wspólnoty;

• analizy działalności gospodarstw;
• oceny skutków projektowanych 

zmian we wspólnej polityce rolnej.

Główne zasady obowiązujące 
w Polskim FADN: 
• dobrowolne uczestnictwo rolników 

w prowadzeniu rachunkowości rolnej 
dla potrzeb Polskiego FADN, 

• dane zawarte w książkach rachun-
kowości rolnej są ściśle tajne i bez 
zgody rolnika nie mogą być nikomu 
udostępniane, 

• danych zawartych w książkach ra-
chunkowości rolnej nie można wy-
korzystywać dla celów podatkowych. 
W związku z tym, nie mają prawa żą-
dania dostępu do danych osoby po-
stronne (m.in. pracownicy Urzędów 
Skarbowych). 

Marek Maj 
Źródło:1/ Piotr Konieczny- Dział Ekonomiki WODR w Po-
znaniu
2/ Zofia Dymińska - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Minikowie
3/ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 
finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolni-
ków” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.
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Podobnie jest z rozwojem gospo-
darczym społeczeństw zamiesz-

kujących ziemię. Woda w wielu kul-
turach, jakie na przestrzeni wieków 
tworzyły społeczności na różnych 
etapach dziejów była utożsamiana 
z życiem, traktowana jak życiodajny 
napój, a nawet jak źródło życia. Od 
najdawniejszych czasów dostrzegano 
znaczenie i wartość wody, wyrażając 
to poprzez obrzędy i rozmaite formy 
twórczości artystycznej. W miarę roz-
woju ludzkości, uczono się także ko-
rzystać na różne sposoby z tego daru 
natury. Człowiek zawsze korzystał 
z wody. Począwszy od czerpania jej 
do zaspokojenia pragnienia ze źródeł 
czy rzek, poprzez budowę różnych 
studni, akweduktów, systemów iry-
gacji, zbiorników retencyjnych, maga-
zynowania lodu, wykorzystywania, 
jako czynnika chłodzącego, wymiany 
i transportu ciepła, stosowania do ce-
lów leczniczych, wykorzystywania, 
jako drogi transportu, aż do uzyski-
wania energii zawartej w wodzie na 
różne sposoby z rozszczepieniem jej 
cząsteczki łącznie. Uważał to zresztą, 
jako coś naturalnego. 

Dopiero w ostatnich kilkuset latach za-
częto szerzej dostrzegać problem zmie-
niającej się jakości wody. Związane jest to 
z coraz silniej postępującą antropopre-
sją, czyli wywieraniem niekorzystnego 
wpływu na środowisko przyrodnicze. 

Rozwój przemysłu i rolnictwa, za-
pewniający większą produkcję żywno-
ści i związany z tym szybszy przyrost 
demograficzny w wielu rejonach świata 
powoduje, że stale wzrasta zapotrzebo-
wanie na wodę dobrej jakości. Jej zasoby 

są jednak ograniczone, a zagospodaro-
wywanie coraz to nowych obszarów 
Ziemi, często w sposób nieumiejętny, 
naruszający istniejącą równowagę 
w przyrodzie, przyczyniło się na prze-
strzeni ostatniego stulecia do dalszego 
ograniczenia zasobów wód odpowied-
niej jakości lub do ich zanieczyszczenia. 
Coraz częściej widzimy występowanie 
deficytów wody i skutki tego zjawiska 
z nasilającymi się migracjami ludności 
łącznie. Pomimo niewystarczających 
zasobów, w wielu miejscach na świecie, 
nie opanowaliśmy jeszcze umiejętności 
skutecznego retencjonowania wód opa-
dowych. Odpływają one bezpowrotnie 
do mórz i oceanów nie pozwalając sko-
rzystać ze wszystkich dobrodziejstw 
jakie opady dostarczają, a często wy-
płukują z gleby związki biogenne, które 
przedostając się do wód powodują jej 
groźne zanieczyszczenie. Jednym z ta-
kich związków jest azot (N łac. nitroge-
nium). Azot jest pierwiastkiem niemeta-
licznym z siódmej grupy układu okreso-
wego. Najczęściej występuje on w wo-
dzie w formie utlenionej, czyli w postaci 
azotanów (V). Liczba rzymska V ozna-
cza, że azot jest w tych azotanach na 
piątym stopniu utlenienia. Trzeba po-
wiedzieć, że związki azotu od zawsze 
występowały w środowisku wodnym, 
a proces przedostawania się ich do wód 
jest procesem naturalnym i jest ogni-
wem w cyku obiegu azotu w przyrodzie. 
Źródłem azotanów w wodzie jest roz-
kładająca się materia organiczna. Ulega 
ona utlenieniu przy udziale bakterii ni-
tryfikacyjnych (np. Nitrosomonas, Ni-
trosospira). Jako łatwo rozpuszczalne, 
azotany dostają się do wód w momencie 

spływu powierzchniowego wód opado-
wych lub odcieku gleb. Procesy nitry-
fikacji zachodzą także w wodzie, gdzie 
znajduje się materia organiczna i na-
stępuje jej rozkład. Obok procesów ni-
tryfikacji zachodzą także procesy de-
nitryfikacji przy udziale bakterii de-
nitryfikacyjnych (Achromobacter agile, 
Chromobacter denitryficans, Pseudomo-
nas denitryficans). Denitryfikacja po-
woduje zmniejszanie się zawartości 
w wodzie azotanów oraz wzbogacanie 
jej w wolny azot. W wyniku tego pro-
cesu zmniejsza się zawartość azotanów 
w zbiornikach wodnych. Wolny azot 
może ulatniać się do atmosfery. Rozwi-
jające się organizmy roślinne (mikro-
organizmy, fitoplankton, glony, rośliny 
naczyniowe), prowadząc fotosyntezę 
pobierają azotany występujące w wo-
dzie i wbudowują te związki w tkanki 
roślinne. Obniża się przez to zawartość 
azotanów. W warunkach naturalnych, 
gdzie wody nie są zanieczyszczone, mię-
dzy wymienionymi procesami wystę-
puje względna równowaga i w wodach 
tych występuje zawsze niewielka ilość 
azotanów. Stężenie ich w wodzie ulega 
pewnym wahaniom w zależności od 
pory roku, co związane jest z intensyw-
nością rozwoju organizmów roślinnych. 
Większe jest jesienią i zimą, gdyż wol-
niej się rozwijają organizmy roślinne 
zużywając mniej azotanów, a nawet ob-
umierają dostarczając azotany z powro-
tem do wody. Wiosną i latem zmniejsza 
się, zawartość azotanów, gdyż rośliny 
pobierają ich więcej. Zawartość azota-
nów w wodach gruntowych jest także 
związana z typem gleb i strukturą geo-
logiczną i sposobem użytkowania te-
renu. W warunkach naturalnych zawar-
tość azotanów jest niewielka i wynosi 
kilka miligramów na litr (Kiedryńska 
i wsp. 2006).

Dlaczego należy zapobiegać przedostawaniu 
się związków azotu do wód?
Rozwój życia na naszej planecie, niezależnie od formy w jakiej to życie 
występuje jest zawsze limitowany dostępem do odpowiedniej jakości 
wody.
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Rozwój życia na naszej planecie, niezależnie od formy w jakiej to życie 
występuje jest zawsze limitowany dostępem do odpowiedniej jakości 
wody.
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Zupełnie inaczej wygląda zawartość 
tych związków na obszarach, na któ-
rych azotany do wód dostają się wsku-
tek intensyfikacji rolnictwa, które obok 
przemysłu staje się w ostatnich cza-
sach jednym z największych zagrożeń 
dla czystości wód. Z danych publikowa-
nych przez WHO (Światowa Organiza-
cja Zdrowia) w 2004 roku wynika, że 
w USA zawartość azotanów wskutek 
intensyfikacji rolnictwa może wzro-
snąć nawet kilkaset razy. W Indiach, 
w zlewni, na której obszarze domino-
wało intensywne rolnictwo w wodach 
gruntowych zawartość azotanów (V) 
wynosiła 1500 mg/l. 

Oprócz azotanów (V) w wodach wy-
stępują również azotany (III), w któ-
rych azot jest na trzecim stopniu utle-
nienia zwane także potocznie azoty-
nami. Powstają one w sposób naturalny 
w środowisku w wyniku redukcji azo-
tanów (V) przez bakterie z grupy Ni-
trobacter, a także na skutek utleniania 
amoniaku (NH3) przez bakterie Nitro-
somonas w glebie, wodzie, paszach czy 
w żywności. Azotyny powstają także 
w przewodzie pokarmowym zwierząt 
i ludzi (reakcje enzymatyczne jakie pro-
wadzą mikroorganizmy). Azotany (III), 
czyli azotyny w wodach powierzchnio-
wych występują głównie wskutek roz-
kładu związków azotowych przez bak-
terie nitryfikacyjne. Redukcja azota-
nów (V) do azotanów (III) wskazuje 
na to, że w wodzie występują warunki 
beztlenowe (zachodzą procesy gnicia). 
Gdy zawartość azotynów w wodach jest 
znaczna może to oznaczać, że nastą-
piło zanieczyszczenie wody. Amoniak 
nie zdążył się utlenić do azotanów. Po-
nadto azotyny dostają się do wód z za-
nieczyszczeń powodowanych ściekami 
przemysłowymi (np. inhibitory koro-
zji w procesach przemysłowych, od-
żelazianie i odmanganianie wody). Są 
dostarczane do wód także w wyniku 
opadu tzw. kwaśnych deszczów. W wo-
dach podziemnych azotyny nie wystę-
pują zazwyczaj w dużych ilościach. 

Dopuszczalne zawartości azotanów 
(V) i (III) w wodzie pitnej.

W Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków. W akcie wykonaw-
czym tej ustawy, czyli Rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 7 grud-
nia 2017 roku, w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
W wodzie pitnej zawartość azotu azo-
tanowego nie powinna przekraczać 
10 g/litr, co odpowiada 50 mg azota-
nów. Natomiast zawartość azotanów 
(III), czyli tzw. azotynów w wodzie do 

spożycia przez ludzi nie może prze-
kraczać 0,5 mg. Normy te są zgodne 
z Ustaleniami WHO. Państwa Unii Eu-
ropejskiej ustaliły dopuszczalną za-
wartość azotu azotanowego na pozio-
mie 5 mg/litr, a azotu azotynowego 
na poziomie 0,5 mg/litr. Te restryk-
cyjne normy są spowodowane niezwy-
kle toksycznym działaniem wymienio-
nych związków na organizm człowieka 
i zwierząt. Przy czym trujące działanie 
na organizmy azotanów (V) następuje 
pośrednio, głównie w wyniku ich re-
dukcji do azotanów (III), (stąd także 
wyższe normy ich zawartości w wo-
dzie pitnej. Natomiast azotyny (azotany 
(III) są ostrymi truciznami. Nawet ich 
dawki niższe niż dopuszczalne, mogą 
poważnie narazić organizm człowieka 
lub zwierząt na utratę zdrowia, jeśli są 
one obecne w dłuższym czasie w wo-
dzie lub pokarmie. Azotyny ulegają 
także przemianom do związków zwa-
nych nitrozoaminami.

Nitrozoaminy, to substancje powsta-
jące w wyniku działania kwasu azoto-
wego na aminy. Nitrozoaminy mogą od-
kładać się w glebie i w organizmach ży-
wych, gdyż są związkami bardzo trwa-
łymi. Nitrozoaminy należą do czołówki 
substancji podwyższających ryzyko za-
chorowania na raka. Są niebezpieczne, 
zwłaszcza dla układu pokarmowego, 
ponieważ trafiają do naszego orga-
nizmu z pożywienia, a ponadto mogą 
w nim syntezować. Najbardziej nara-
żony na szkodliwe działanie nitrozo-
amin jest żołądek. Substancje te mogą 
przyczyniać się do zmian rakotwór-
czych w innych narządach, gdyż są do 
nich transportowane wraz z krwią. Co 
więcej, reakcje nitrozowania zachodzą 
również w jelicie grubym. Powodują 
wówczas przejście hemoglobiny w me-
themoglobinę, która jest substancją 
szczególnie szkodliwą dla dzieci. Unie-
możliwia właściwy transport tlenu do 
płuc. Udowodniono ich działanie tera-
togenne, czyli toksyczne działanie na za-
rodek lub płód, mogące powodować za-
burzenia czynnościowe, opóźnienie roz-
woju, przedwczesne urodzenia, a nawet 
śmierć zarodka. Nitrozoaminy wykazują 
także działanie mutagenne, co oznacza, 
że powodują trwałą zmianę w ilości lub 
strukturze materiału genetycznego 
w komórce. Związki azotu występujące 
w wodzie takie jak azotany i azotyny są 
prekursorami powstawania nitrozo-
amin. Nie jest zatem obojętne, jaka jest 
zawartość tych substancji w wodzie. 

 Wskutek coraz silniejszego zanie-
czyszczenia wód substancjami biogen-
nymi, jakich do wód dostarcza przemysł, 
aglomeracje miejskie oraz rolnictwo. 

Istnieje coraz większe ryzyko wystę-
powania w wodzie wymienionych sub-
stancji. Ponieważ rolnictwo, jako gałąź 
gospodarki zajmuje wielkie przestrze-
nie (ogromne powierzchnie w zlew-
niach rzek), zatem nieumiejętne pro-
wadzenie procesów produkcji rolniczej, 
prowadzi do szybkiego wprowadzenia 
do wód substancji biogennych, w tym 
związków azotu, co może mieć bardzo 
negatywne skutki również dla środo-
wiska przyrodniczego. Azot w wodach 
stymuluje wzrost alg i glonów. Jeśli jest 
go w nadmiarze, to rozwój ten jest tak 
intensywny, że zaczyna brakować tlenu 
i zostaje on zahamowany, a rozpoczy-
nają się procesy rozkładu materii orga-
nicznej. Zjawisko to nazywamy eutro-
fizacją wód. (Obok azotu, ogromne zna-
czenie w tym procesie ma także fosfor, 
ale wymaga to oddzielnego omówienia). 

Podczas eutrofizacji następuje dalsze 
zużycie tlenu, a przez to utrata warun-
ków dla wzrostu i rozwoju dla wielu or-
ganizmów wodnych. Na przykład wiele 
gatunków ryb ulega uduszeniu. Nastę-
puje więc utrata bioróżnorodności i de-
gradacja ekosystemów. Podczas roz-
kładu materii organicznej powstają nie-
przyjemne odory, a woda taka staje się 
mało przydatna do wielu celów (gospo-
darczych, rekreacyjnych). Pogarsza się 
wartość naszego otoczenia i estetyka 
krajobrazu. Niektóre szczepy sinic (np. 
z gatunku Nadularia), mogą wydzielać 
w takich warunkach (dodatkowo przy 
nadmiarze fosforu), szkodliwe substan-
cje, uszkadzające wątrobę człowieka 
i zwierząt, co uniemożliwia korzysta-
nie z wód do celów spożywczych. 

Przytoczone przykłady mają na celu 
zwrócenie uwagi, jak istotne znaczenie 
dla człowieka, jego gospodarki, w tym 
dla samego rolnictwa oraz dla środo-
wiska przyrodniczego ma zapobiega-
nie przedostawania się do nich związ-
ków azotu. Uświadomienie sobie, bo-
wiem skali zagrożeń powodowanych 
ich nadmiarem w wodach, zachęca do 
świadomego podejmowania konkret-
nych czynności, aby ten nadmiar ogra-
niczyć. Ograniczenie wprowadzania 
azotu ze źródeł rolniczych jest obecnie 
jednym z priorytetowych wyzwań, ja-
kie stoi przed rolnictwem. Podjęcie tego 
wyzwania w każdym gospodarstwie 
dopiero daje szansę na osiągnięcie suk-
cesu w staraniach o stan naszego śro-
dowiska przyrodniczego. Metody po-
dejmowanych w tym zakresie działań 
wymagają systematycznego omówienia 
w kolejnych artykułach. 

Jacek Kostuch
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Przed nami kolejny i wciąż cieszący 
się dużą popularnością 10. Ma-

łopolski Przegląd Dorobku Arty-
stycznego i Kulinarnego Kół Go-
spodyń Wiejskich, który odbę-
dzie się w dniach 5-6 października 
2019 r. w Orawskim Centrum Kul-
tury w Jabłonce. 

Organizatorami przeglądu są: Małopol-
skie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 
Sączu, Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z s. w Karniowicach, Oraw-
skie Centrum Kultury w Jabłonce.

Głównym celem przeglądu jest popu-
laryzacja, promocja i konfrontacja do-
robku artystycznego i kulinarnego Kół 
Gospodyń Wiejskich – jednej z najstar-
szych organizacji wiejskich.

Przegląd ma charakter konkursu 
i adresowany jest do Kół Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszeń kobiecych, 
Przedstawicielek Lokalnych Grup 
Działania z województwa małopol-
skiego oraz grup artystycznych wy-
wodzących się z tych organizacji.

Warunkiem udziału w konkur-
sie jest przygotowanie się do co 
najmniej trzech z poniższych 
konkursów: 

• Konkurs Tradycyjnych Scenek Oby-
czajowych,

• Konkurs Pieśni Ludowych,
• Konkurs Tradycyjnych Potraw,
• Konkurs Rękodzieła Artystycznego.

Zachęcamy grupy do wzięcia 
udziału we wszystkich czterech kon-
kurencjach, co pozwoli na zdobycie 
większej ilości punktów w punkta-
cji łącznej.

W tegorocznej edycji przeglądu skład-
nikiem dawnej potrawy będzie kasza 
jęczmienna pęczak. Natomiast podczas 
trwania przeglądu uczestniczki będą 
wykonywać różdżki weselne zgodne 
z lokalną tradycją.

Kwalifikacje do przeglądu odbywają 
się w dwojaki sposób: na przeglądach 
gminnych i powiatowych Kół Gospo-
dyń Wiejskich, natomiast z powiatów, 
gdzie nie organizuje się przeglądów, re-
prezentacje typują Powiatowe Zespoły 
Doradztwa Rolniczego na podstawie 
kryteriów zgodnych w regulaminie 
przeglądu, w porozumieniu z samorzą-
dami powiatów i gmin, samorządowych 
ośrodków kultury.

Termin nadsyłania karty zgłoszeń zaopi-
niowanej przez Organizatora Prze-
glądu lub Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego prosimy o przesyłanie 
do 3 września 2019 r. na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz z dopi-
skiem: Przegląd KGW

Szczegółowe informacje wraz z regu-
laminem i kartą zgłoszenia pozyskać 
można u organizatorów przeglądu:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Nowym Sączu – koordynator Anna 
Turewicz, tel. 18/ 448 26 05, email: 
a.turewicz@mcksokol.pl (sprawy or-
ganizacyjne, interpretacja regula-
minu, porady merytoryczne, ustale-
nia terminu występu)
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego z/s w Karniowicach, Dział Roz-
woju Obszarów Wiejskich, tel. 12/ 
285 21 13, wew. 280, 281 (kwalifika-
cje do udziału w przeglądzie, porady 
merytoryczne)
Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, 
tel. 18/ 26 524 04 (warunki sceniczne) 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ewelina Czarnik

Zapraszamy na 10. Małopolski Przegląd 
Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół 
Gospodyń Wiejskich do Jabłonki! 
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Na początek działalności KGW 
otrzymało dotację z Rejonowej 

Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu 
w Nowym Sączu na zakup naczyń. Na-
stępnie z własnych składek zakupiono 
obrusy, garnki, by prowadzić bez-
płatne kursy gotowania i pieczenia.

W 1970 roku wybrano nowy Zarząd, 
gdzie przewodniczącą została Pani Sta-
nisława Popiela, a zastępcą Anna Gie-
niec. Koło powiększyło się do 50 go-
spodyń. Od początku swego istnienia 
włączyły się one w organizację wszyst-
kich imprez oraz prac społecznych na 
rzecz społeczności wiejskiej. Wiele 
działań dotyczyło opieki nad dziećmi; 
między innymi organizowanie doży-
wiania dzieci szkolnych oraz organi-
zacja dziecińców i półkolonii w okresie 
letnim. Gospodynie w Mszalnicy brały 
czynny udział w konkursach zachęcają-
cych do upraw i promocji, gdzie w jed-
nym z nich zdobyły I miejsce i nagrodę 
pieniężną, którą przeznaczono na za-
kup 20 obrusów, jako dar dla Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie. W okre-
sach zimowych, kiedy gospodynie miały 
więcej czasu organizowano kursy go-
towania, haftu angielskiego, szydełko-
wania, dekoracji stołu itp. Wiele tych 
kursów prowadziła Władysława Janus 
z Mystkowa.

W 1985 roku wspólnymi siłami zor-
ganizowano jubileusz: 620 lecie wsi 
Mszalnica i 20 rocznicę KGW. Z tej 
okazji wręczono 35 odznaczeń OR-
DER SERCA MATKOM WSI kobietom 
z Mszalnicy. KGW nie miało swojego 
lokum. Toteż w 1990 roku podjęło mo-
dernizację byłego magazynu nawozo-
wego, by przystosować go do swojej 
działalności. Dzięki społecznej pracy 
członkiń KGW, mieszkańców i wielu 
ludzi dobrej woli zadanie to udało się 
zrealizować. Nowy okres w działalno-
ści koła rozpoczyna się w 1993 roku, 
kiedy KGW połączyło się z Kółkiem 
Rolniczym i utworzyło nową organi-
zację Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń 
Wiejskich. KGW nadal organizowało 
kursy, szkolenia, spotkania okoliczno-
ściowe. W 2013 roku pałeczkę przeka-
zano młodszemu pokoleniu. Przewod-
niczącą Kółka Rolniczego - Koła Gospo-
dyń Wiejskich została Lucyna Sidlarz, 
natomiast Prezesem Eugeniusz Uroda. 

Z wielu zadań, które są nadal kultywo-
wane jest podtrzymywanie i doskonale-
nie sztuki kulinarnej oraz promowanie 
wyrobów rękodzieła ludowego i arty-
stycznego. Na uwagę zasługuje zreali-
zowany przez KGW w 2014 roku nowa-
torski projekt pt. „Organizacja warsz-
tatów kulinarnych, wydanie publikacji 
oraz organizacja spotkań w zakresie de-
gustacji smaków Korony Sądeckiej wraz 
z prezentacją wyrobów rękodzieła ludo-
wego i artystycznego obszaru LGD „KO-
RONA SĄDECKA”. W ramach tego pro-
jektu odbyły się warsztaty gotowania 
i pieczenia, gdzie uczestnicy nauczyli się 
przyrządzania wielu tradycyjnych po-
traw. Zwieńczeniem warsztatów były 
degustacje znanych i nieznanych po-
traw oraz promocja publikacji pt. „Sta-
rodawne potrawy z Mszalnicy i oko-
lic”. Spotkania te połączono z wysta-
wami wyrobów rękodzieła ludowego, 
prezentacją artystyczną lokalnych ze-
społów regionalnych i twórców ludo-
wych. Całe przedsięwzięcie było współ-
finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach PROW 
2007-2013. W czerwcu 2014 roku KGW 
z Mszalnicy wraz z innymi Kołami 
działającymi na terenie gminy przygo-
towało wiejskie potrawy na Wyszeh-
radzki Festiwal Kultur, który m. in. od-
był się w Kamionce Małej. Podczas im-
prezy wręczone zostały nagrody dla 
Kół Gospodyń Wiejskich, które przy-
gotowały degustacje potraw regional-
nych. Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń 
Wiejskich zostało nominowane przez 
Starostę Nowosądeckiego do nagrody 
za działalność w zakresie wspierania 
i promocji organizacji pozarządowych 
oraz wolontariatu w kategorii: „Najlep-
sza inicjatywa roku 2015”. Ta nagroda 

to wyróżnienie za nieoceniony 
czas, zaangażowanie i bezin-
teresowne prace na rzecz 
innych.

Ważnym przedsięwzięciem 
Koła w 2016 r. było włączenie 
się od strony gastronomicznej 
do przygotowania obchodów 
650-lecia lokacji wsi Mszal-
nica połączonego także z ob-
chodami 75-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mszalnicy 

oraz 35-leciem istnienia i działalno-
ści artystycznej zespołu Mszalnicza-
nie. Cała uroczystość po mszy świętej 
odbyła się w nowo wybudowanej hali 
sportowej poświęconej przez biskupa 
tarnowskiego Andrzeja Jeża. Gdy to 
wszystko się odbyło przyszedł czas na 
zasłużony posiłek, panie z KGW przygo-
towały i wydały prawie 500 kotletów 
schabowych, a do tego były jeszcze pół-
miski z ciastem i pierogami! W ramach 
współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych w Mszal-
nicy i Dyrektorem Diecezjalnym Szla-
chetnej Paczki ks. Piotrem Rysiem Pa-
nie z KGW przygotowały poczęstunek 
na szkolenie i finał Szlachetnej Paczki. 
Wielokrotnie włączały się do pomocy 
przy organizacji zabaw i festynów or-
ganizowanych przez proboszcza parafii 
ks. Józefa Głowę. W celu kultywowania 
tradycji gastronomicznych i promowa-
nia regionalnych potraw panie z KGW 
Mszalnica nieustannie biorą udział 
w konkursach kulinarnych, gdzie pre-
zentują własnoręcznie przygotowane 
specjały, wykonane według starych re-
ceptur ich babć i matek. Przygotowane 
przez siebie smakołyki rozpowszech-
niają także na festynach, jarmarkach 
i innych uroczystościach lokalnych, 
gdzie mogą poszczycić się licznymi osią-
gnięciami, np. I miejsce za zupę z gwoź-
dzia przyznane w trakcie II Zjazdu Sąde-
czan w Starym Sączu, czy też IV miejsce 
w Powroźniku za potrawy z jagnięciny.

Aktywność wykazywana przez Panie 
z KGW przyczynia się do upowszechnia-
nia kultury i tradycji polskiej wsi, oraz 
powoduje, że wieś jest dostrzegana.

Katarzyna Piętka 
źródło: Wieści Gminne (nr 47 z 2012, Nr 50 z 2013,)

Koło Gospodyń Wiejskich w Mszalnicy
Koło Gospodyń Wiejskich powstało z inicjatywy Pana Czesława Jelenia w 1965 roku. Koło 
skupiało 17 członkiń, a funkcję przewodniczącej powierzono Pani Marii Kiełbasa, sekretarzem 
została Kazimiera Kiełbasa, a skarbnikiem Maria Kocoń.
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Projektując rabatę w pełnym 
słońcu, łatwiej jest nam wybrać 

kolorowo kwitnące drzewa, krzewy, 
byliny oraz rośliny jednoroczne 
i dwuletnie. Znacznie trudniej jest 
zagospodarować rabatę w miejscach, 
gdzie tego słońca jest znacznie mniej, 
tak aby była ona efektowna przez cały 
rok. Miejsca cieniste często wydają się 
być problemowe. Ogród w cieniu ma 
zazwyczaj warunki siedliskowe, któ-
rych większość roślin nie toleruje. Zie-
mia w takich miejscach jest wilgotna 
i wolniej się nagrzewa. Rośliny tole-
rujące cień mają zróżnicowane wy-
magania w stosunku do wody i jako-
ści gleby. Dlatego też należy staran-
nie dobrać rośliny do warunków pa-
nujących w tych miejscach. Większość 
roślin toleruje częściowe zacienienie, 
jednak mogą mniej obficie kwitnąć 
i być słabiej wybarwione. Aranżując 
rabatę w cieniu, powinniśmy dobierać 
takie rośliny, które w mniejszym lub 
większym stopniu tolerują niedobór 

światła. Cieniste miejsca w ogrodzie 
wcale nie muszą być ponure. Jest 
wiele roślin, które lubią półcień, a na-
wet całkowity cień. Wśród nich są ni-
skie rośliny zadarniające, które łatwo 
się rozrastają, byliny o dużych ozdob-
nych liściach oraz wiele gatunków, 
które pięknie kwitną, krzewy roz-
maitej wielkości, a także pnącza i nie-
wysokie drzewa. W miejscach, gdzie 

docierają małe ilości promieni sło-
necznych np. przy północnej ścianie 
budynków lub pod koronami drzew 
i krzewów iglastych, pozostaje wy-
bór roślin ze stosunkowo wąskiej li-
sty. Miejsca pod koronami drzew li-
ściastych lubią niskie rośliny kwit-
nące wczesną wiosną takie jak pier-
wiosnki, ciemierniki białe, ułudki 
wiosenne, przylaszczki pospolite oraz 
miodunki pstre. W okresie, kiedy na 
drzewach jeszcze nie ma liści, promie-
nie docierają w miejsca pod koronami 
drzew. W takich warunkach dobrze 
rosną rośliny cebulowe: krokusy, sza-
firki, narcyzy, cebulice, śnieżyce, za-
wilce gajowe, śnieżyczki. Do roślin, 
które będą kwitnąć w cienistym miej-
scu wiosną możemy zaliczyć czosnek 
niedźwiedzi (zasychające latem), ga-
jowca żółtego, konwalię majową, mio-
dunkę pstrą, orliki, pragnie syberyj-
ską, serduszkę okazałą, tiarellę serco-
listną, tojeść rozesłaną, ułudkę wio-
senną, żywokost wielkokwiatowy.

Rabata w cieniu – 
jakie rośliny dobrać do miejsc cienistych i pół 
cienistych.
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Spośród drzew i krzewów można wy-
bierać wiele roślin iglastych, które 
wprowadzą na cieniste rabaty mocny 
akcent ciemnej zieleni, który będzie się 
utrzymywał przez cały rok. Wśród igla-
ków cieniolubnych możemy wyróżnić 
m. in. jodły (jodła koreańska i jodła bal-
samiczna), doskonale tolerujące głęboki 
cień, oraz wiele odmian cyprysików 
Lawsona, cyprysików groszkowych 
i choiny. Aby rabata z roślinami igla-
stymi nie była zbyt monotonna, warto 
posadzić w cieniu także kilka gatunków 
krzewów liściastych, które zdobią nie 
tylko barwą liści czy pędów, ale także 
kwiatami oraz owocami. Atrakcyjny 
klon palmowy w zależności od odmiany 
o zabarwionych na wiele kolorów, po-
wcinanych liściach, także pięknie kwit-
nący zimą oraz wczesną wiosną oczar 
wirginijski, czy rozkwitająca na biało 
przed rozwojem liści fotergilla większa. 
Pionowe powierzchnie lub pnie starych 
drzew, warto zaadoptować, jako pod-
pory pod pnącza, takie jak np. różne 

odmiany bluszczu pospolitego, wino-
bluszcz pięcioklapowy, trójlistkowy, 
hortensja pnąca, oraz pięknie kwitnąca 
na biało w okresie lipca i sierpnia przy-
warka japońska. Z pośród typowych by-
lin leśnych warto posadzić kilka gatun-
ków zadarniających. Świetnie, jako ro-
śliny zadarniające do cienia sprawdzają 
się: utrzymujący przez całą zimę liście 
kopytnik europejski, bluszczyk kurdy-
banek, barwinek mniejszy, dąbrówka 
rozłogowa, czy ułudka wiosenna, two-
rząca zwarte kobierce pokryte niebie-
skimi kwiatami wczesną wiosną. Leśny 
charakter rabaty stworzą nam różnego 
rodzaju paprocie (m.in. wietlica sami-
cza, narecznica), posadzone w towarzy-
stwie parzydła leśnego.

 W cieniu dobrze rosną również ro-
śliny zielone przez cały sezon: irga pło-
żąca, kalina sztywnolistna, pięknie 
kwitnące różaneczniki i azalie, pieris 
japoński, runianka japońska laurowi-
śnia wschodnia, mahonia pospolita, czy 
ostrokrzew.

Jeśli chcemy rozświetlić cieni-
stą rabatę, wybierzmy rośliny o bia-
łych kwiatach, takie jak np. kwitnące 
na biało odmiany hortensji bukieto-
wej, jarzmianki większej, dzwonka 
brzoskwiniolistnego.

Trochę koloru do cienistych miejsc 
wprowadzają nam żurawki w różnych 
odmianach, hosty o wielobarwnych li-
ściach ozdobionych, białym lub złoci-
stym marginesem albo plamą, tawułki, 
bergenie, brunery, bodziszki, tojady, 
kukliki, języczka pomarańczowa, ko-
korycz, jasnota plamista, naparstnica 
purpurowa, przylaszczki oraz liliowce. 

Anna Nowak
Zdjęcia: Anna Nowak
Źródło:
www.poradnikogrodniczy.pl
 www.ladnydom.pl
„Katalog roślin- drzewa, krzewy, byliny” Związek Szkół-
karzy Polskich
„Byliny” Jacek Marcinkowski, MULTICO Oficyna Wydaw-
nicza sp. z o. o.
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Jednak gdzieś, na dnie każdego z nas, 
już rodzi się myśl o jesieni – jesz-

cze kolorowej, choć już nostalgicz-
nej, a potem o zbliżającym się okresie 
chłodnej bieli i szarości zimy spotęgo-
wanej skąpym światłem słońca. Za-
nim ten okres nadejdzie, możemy jesz-
cze wprowadzić do naszego ogrodu, 
otoczenia, całą gamę dynamicznych 
barw trwających aż do późnej jesieni, 
kiedy to zakończy ich istnienie zwia-
stun zimy – pierwszy silniejszy przy-
mrozek. Możemy to uczynić zaprasza-
jąc do naszego ogrodu różnobarwne 
dalie.

 Dalia jest najbardziej uniwer-
salną rośliną kwiatową na świecie. Je-
śli za królową kwiatów uznajemy różę, 
to dalia na pewno należy do wysoko 
postawionej arystokracji. Możemy ją 
spotkać wszędzie. Ma w swojej róż-
norodności formy od 3-centymetro-
wych pomponików do przeogromnych, 
o średnicy 25 cm kwiatów. Rośnie na 
wysokość od kilku centymetrów do 3 
metrów, a że kwitnie od czerwca do 
mrozów, możemy jej piękno oglądać 
przez długi okres zarówno w ogrodzie, 
jak i w bukietach. 

W stanie naturalnym występuje 
w Ameryce Środkowej, gdzie stanowiła 
warzywo (bulwy), którym posilali się 
Indianie. Po odkryciu Ameryki przy-
wieziono ją do Europy, jako roślinę ja-
dalną, lecz ze względu na cierpki smak 
zaniechano jej konsumpcji. Dalie były 
rozpowszechnione w Europie przez 
Hiszpanów, a ich nazwa pochodzi od 
nazwiska Andreasa Dahla ucznia Lin-
neusza (stąd nazwa: Dahlia). Nieco póź-
niej tę samą roślinę odkryli Niemcy i nie 
wiedząc, że rośliny te były już opisane, 
nadali jej nazwę dedykując ją Johanowi 
Gottlieb Georgi - profesorowi botaniki 

w Sankt-Petersburgu. Tu zrodziła się 
druga nazwa tej rośliny, używana we 
wschodniej Europie – Gieorginia. Da-
lia stała się z czasem najbardziej po-
pularną po róży rośliną ozdobną. Na-
leży do rodziny astrowatych i liczy 15 
gatunków. Jej korzenie to bulwy, które 
magazynują materiały zapasowe po-
zwalające roślinie w dowolnym cza-
sie rozpocząć wegetację. Liście na ogół 
rozmieszczone są przeciwlegle, w ko-
lorach od zielonego do purpurowego. 
Roślina wykazuje niezwykłe zdolno-
ści do mutacji (warianty) stąd łacińska 
nazwa wprowadzona w 1829 r. „Dah-
lia Variabilis”. W Rosji nadal używa się 
nazwy „Georginia”, a na Ukrainie „Żor-
żyna”. W większości krajów działają 
towarzystwa miłośników dalii, a naj-
większy hobbysta w Polsce i Europie 
posiada około 700 odmian, które rosną 
na działce o powierzchni 0,3 ha. Roz-
mnażanie dalii jest niezwykle proste: 
przez podział karp i sadzonkowanie. 
Przez cały sezon wegetacyjny można 
ukorzeniać sadzonki zielne. Bulwy 
można ciąć na kawałki z oczkami. Ge-
neratywnie rozmnaża się dalie z nasion 
w celu otrzymania nowych odmian lub 
odmiany rabatowe. Dalia źle kwitnie na 
stanowisku suchym i ubogim, lubi głę-
bokie, ciepłe i organiczne gleby. W upra-
wie wymaga wieloskładnikowego 

nawożenia oraz podlewania. Usuwanie 
przekwitniętych kwiatów stymuluje ją 
do dalszego kwitnienia. Większe okazy 
Dalii należy palikować, gdyż łatwo wy-
łamują się na wietrze. Dalie nie mają 
wielu szkodników i chorób. Poza mszy-
cami i chorobami gnilnymi bulw jedy-
nie wirusy mogą nam dać się we znaki, 
dlatego jeśli używamy noża lub seka-
tora przy cięciu kwiatów należy go po 
każdej roślinie dezynfekować. Najlepiej 
jednak kwiaty wyłamywać a w przy-
padku mszyc wykonać co dwa tygodnie 
wieczorem oprysk znanymi środkami 
lub ziołami. W ostatnich latach dużym 
problemem stają się ślimaki. 

Pod względem budowy kwiatów ist-
nieje wśród dalii podział na: dekora-
cyjne, kaktusowe, kuliste, pomponowe, 
rabatowe, kołnierzykowe, anemonowe, 
waterlily, a niektórzy hodowcy rozsze-
rzają jeszcze ten podział. W cieplej-
szych krajach dalie zimują w gruncie, 
jednak u nas, po zwarzeniu liści przez 
jesienne przymrozki, dalie wykopuje 
się do zimowania. Karpy zwarte dobrze 
się przechowują, jedynie tzw. „jelenie 
rogi” mogą wysychać, dlatego trzeba je 
przysypać torfem lub kompostem. Do-
brze przechowują się w piwnicy w tem-
peraturze 3 do 8ºC. Na wiosnę karpy 
sadzimy w kwietniu po ustaniu przy-
mrozków. Zastosowanie dalii w ogro-
dach jest bardzo wszechstronne, mogą 
zdobić zwykłe ogrody, czy wiejskie po-
mieszane z malwami i cyniami. Często 
dalie sadzi się wśród warzyw. Sława 
i znaczenie dalii są jak najbardziej za-
służone, więc chyba warto znaleźć dla 
niej miejsce w naszym ogrodzie. 

Grażyna Filip
Fot. Grażyna Filip

Dalie – jesienna eksplozja kolorów
Gdy lato zbliża się ku końcowi, jesteśmy pełni energii, jaką zyskaliśmy dzięki dobroczynnej naturze. Skąpani 
w letnim słońcu, napełnieni światłem i soczystymi barwami przyrody – szczęśliwi. 
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wiedząc, że rośliny te były już opisane, 
nadali jej nazwę dedykując ją Johanowi 
Gottlieb Georgi - profesorowi botaniki 

w Sankt-Petersburgu. Tu zrodziła się 
druga nazwa tej rośliny, używana we 
wschodniej Europie – Gieorginia. Da-
lia stała się z czasem najbardziej po-
pularną po róży rośliną ozdobną. Na-
leży do rodziny astrowatych i liczy 15 
gatunków. Jej korzenie to bulwy, które 
magazynują materiały zapasowe po-
zwalające roślinie w dowolnym cza-
sie rozpocząć wegetację. Liście na ogół 
rozmieszczone są przeciwlegle, w ko-
lorach od zielonego do purpurowego. 
Roślina wykazuje niezwykłe zdolno-
ści do mutacji (warianty) stąd łacińska 
nazwa wprowadzona w 1829 r. „Dah-
lia Variabilis”. W Rosji nadal używa się 
nazwy „Georginia”, a na Ukrainie „Żor-
żyna”. W większości krajów działają 
towarzystwa miłośników dalii, a naj-
większy hobbysta w Polsce i Europie 
posiada około 700 odmian, które rosną 
na działce o powierzchni 0,3 ha. Roz-
mnażanie dalii jest niezwykle proste: 
przez podział karp i sadzonkowanie. 
Przez cały sezon wegetacyjny można 
ukorzeniać sadzonki zielne. Bulwy 
można ciąć na kawałki z oczkami. Ge-
neratywnie rozmnaża się dalie z nasion 
w celu otrzymania nowych odmian lub 
odmiany rabatowe. Dalia źle kwitnie na 
stanowisku suchym i ubogim, lubi głę-
bokie, ciepłe i organiczne gleby. W upra-
wie wymaga wieloskładnikowego 

nawożenia oraz podlewania. Usuwanie 
przekwitniętych kwiatów stymuluje ją 
do dalszego kwitnienia. Większe okazy 
Dalii należy palikować, gdyż łatwo wy-
łamują się na wietrze. Dalie nie mają 
wielu szkodników i chorób. Poza mszy-
cami i chorobami gnilnymi bulw jedy-
nie wirusy mogą nam dać się we znaki, 
dlatego jeśli używamy noża lub seka-
tora przy cięciu kwiatów należy go po 
każdej roślinie dezynfekować. Najlepiej 
jednak kwiaty wyłamywać a w przy-
padku mszyc wykonać co dwa tygodnie 
wieczorem oprysk znanymi środkami 
lub ziołami. W ostatnich latach dużym 
problemem stają się ślimaki. 

Pod względem budowy kwiatów ist-
nieje wśród dalii podział na: dekora-
cyjne, kaktusowe, kuliste, pomponowe, 
rabatowe, kołnierzykowe, anemonowe, 
waterlily, a niektórzy hodowcy rozsze-
rzają jeszcze ten podział. W cieplej-
szych krajach dalie zimują w gruncie, 
jednak u nas, po zwarzeniu liści przez 
jesienne przymrozki, dalie wykopuje 
się do zimowania. Karpy zwarte dobrze 
się przechowują, jedynie tzw. „jelenie 
rogi” mogą wysychać, dlatego trzeba je 
przysypać torfem lub kompostem. Do-
brze przechowują się w piwnicy w tem-
peraturze 3 do 8ºC. Na wiosnę karpy 
sadzimy w kwietniu po ustaniu przy-
mrozków. Zastosowanie dalii w ogro-
dach jest bardzo wszechstronne, mogą 
zdobić zwykłe ogrody, czy wiejskie po-
mieszane z malwami i cyniami. Często 
dalie sadzi się wśród warzyw. Sława 
i znaczenie dalii są jak najbardziej za-
służone, więc chyba warto znaleźć dla 
niej miejsce w naszym ogrodzie. 

Grażyna Filip
Fot. Grażyna Filip

Dalie – jesienna eksplozja kolorów
Gdy lato zbliża się ku końcowi, jesteśmy pełni energii, jaką zyskaliśmy dzięki dobroczynnej naturze. Skąpani 
w letnim słońcu, napełnieni światłem i soczystymi barwami przyrody – szczęśliwi. 
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Konkurs „Najlepsze Gospodarstwo 
Agroturystyczne w Małopolsce W 2019 r.
Już po raz kolejny Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach ogłosił konkurs 
na „Najlepsze gospodarstwa agroturystyczne w Małopolsce”. Do konkursu wytypowanych zostało osiem 
gospodarstw z terenu województwa małopolskiego, wyróżniających się wysoką jakością usług, funkcjonalnym 
i estetycznym wyposażeniem pokoi, ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości, 
ekologicznym oddziaływaniem na środowisko, oraz dodatkowymi atrakcjami związanym z gospodarstwem 
i okolicą.

Jak co roku celem konkursu była promocja małopolskiej 
wsi, jako miejsca wypoczynku, popularyzacja walorów 

krajoznawczych i kulturowych wsi, a także motywacja 
jednostek agroturystycznych, zwłaszcza tych małych, do 
podnoszenia jakości usług i wzbogacania swojej oferty. 

W miesiącu lipcu komisja konkursowa powołana przez 
Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
z s. w Karniowicach pana Dominika Paska, odwiedziła oraz 
dokonała oceny wszystkich zgłoszonych gospodarstw. Do 
konkursu zgłoszone zostały:

Gospodarstwo agroturystyczne 
„Kozinówka” 

prowadzone przez panią Elżbietę 
Kozinę z miejscowości Zawoja-Pod-
ryżowna w powiecie suskim. Go-
spodarstwo położone jest w pięk-
nej okolicy u stóp Babiej Góry. Pani 
Elżbieta prowadzi 3 hektarowe go-
spodarstwo rolne, specjalizujące 
się głównie w produkcji roślinnej. 
W gospodarstwie hodowane są 
owce, kozy, króliki, drób użytkowy 
oraz ozdobny. Wokół budynku 
znajduje się pięknie urządzony 90 
arowy ogród z licznymi atrakcjami 
dla rodzin z dziećmi. Do dyspozy-
cji gości jest 5 pokoi 2, 3, 4. osobo-
wych z łazienkami. Gościom ofero-
wana jest pyszna, domowa kuch-
nia, oparta na tradycyjnych, regio-
nalnych produktach. Pani Elżbieta 
prowadzi również warsztaty rę-
kodzielnicze dla dzieci i dorosłych 
przebywających na wypoczynku.

Gospodarstwo agroturystyczne
„Pawlikówka” 

Elżbiety i Tadeusza Knapik z miej-
scowości Pagorzyna w powiecie 
gorlickim. Gościom oferowane jest 
5 pokoi z łazienkami. W budynku 
znajduje się osobna w pełni wypo-
sażona kuchnia z wyjściem na ta-
ras. Gospodarze prowadzą ponad 
5. hektarowe gospodarstwo rolne, 
głównie użytki zielone na paszę dla 
zwierząt. W gospodarstwie hodo-
wane są owce rasy Czarna Główka. 
Obok budynku mieszkalnego znaj-
duje się stara stodoła przekształ-
cona na jadalnię z aneksem ku-
chennym. Na życzenie gości ofero-
wane są potrawy z baraniny oraz 
jagnięciny.

Gospodarstwo agroturystyczne
„Dyrdówka”

którego właścicielką jest pani Re-
nata Dyrda z miejscowości Byszyce 
w powiecie wielickim. Pani Renata 
prowadzi ponad 1. hektarowe go-
spodarstwo rolne. W wyremonto-
wanym domu z 1930 r. oferowanych 
jest 5 pokoi z dostępem do łazienek. 
Pokój na parterze posiada katego-
rie dwóch słoneczek przyznawaną 
przez Polską Federację Turystyki 
Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne. 
Wokół domu znajduje się ogród ze 
starymi odmianami drzew owo-
cowych. W ogrodzie do dyspozy-
cji gości znajduje się altana z miej-
scem grillowym oraz plac zabaw dla 
dzieci.
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Nawojowa 7-8 września

Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie 
dyplomów i nagród nastąpi 7 września podczas XXIX edycji 
Wystawy Rolniczej Agropromocja w Nawojowej.

Anna Nowak

Gospodarstwo agroturystyczne 
„U Bogusi” 

prowadzone przez panią Bogusławę Walczak z miejsco-
wości Zagórnik w gminie Andrychów w powiecie wado-
wickim. Położone jest w zacisznym miejscu w pobliżu 
lasu. Pani Bogusława prowadzi 2. hektarowe gospodar-
stwo rolne, którego największą cześć stanowią użytki 
zielone. Uprawiane są również warzywa, głównie na po-
trzeby gospodarstwa, z którego mogą korzystać także 
agroturyści. W gospodarstwie hodowane są gęsi, kaczki 
i kury. Agroturystyką gospodyni zajmuje się od ponad 18. 
lat. Oferta obejmuje 5 pokoi z łazienkami. Wnętrza pokoi 
są komfortowe, ozdobione naturalnym drewnem. Gospo-
darstwo nie oferuje wyżywienia, natomiast goście mogą 
korzystać z aneksu kuchennego. Do dyspozycji gości jest 
również salon, jadalnia z telewizorem oraz siłownia. Przy 
domu pod zadaszeniem znajduje się grill z miejscem do 
biesiadowania, a w ogrodzie plac zabaw dla dzieci z pia-
skownicą i trampoliną.

Gospodarstwo agroturystyczne 
„Nasza Polana” 

Marleny i Pawła Pachla w miejsco-
wości Klimkówka w powiecie gor-
lickim. Gospodarstwo znajduje się 
w zacisznym miejscu wśród pól, 
z dala od innych zabudowań. Go-
ściom oferowane są 3 pokoje na 
poddaszu z dostępem do łazienek. 
Na parterze udostępniana jest część 
jadalno-wypoczynkowa. Dom ota-
cza stary sad, warzywnik oraz tra-
dycyjny ogród kwiatowy. Na ży-
czenie gości gospodarze przygo-
towują potrawy wegetariańskie 
i wegańskie.

Gospodarstwo agroturystyczne 
Aleksander Mrówka

prowadzone przez pana Aleksan-
dra Mrówkę w miejscowości Gol-
czowice w powiecie olkuskim. Pan 
Aleksander prowadzi ponad 2. hek-
tarowe gospodarstwo rolne. Go-
spodarstwo dysponuje pięcioma 
pokojami 2 i 3 osobowymi, w pełni 
wyposażoną kuchnią oraz salo-
nem. W budynku dostępne są dla 
gości dwie łazienki oraz siłownia. 
W ogrodzie natomiast znajduje 
się duża altana z grillem, w której 
można organizować spotkania dla 
ponad 20. osób.

Gospodarstwo agroturystyczne
„U Misia” 

prowadzone przez Danutę oraz Sta-
nisława Hudomięt, położone na te-
renie Gorczańskiego Parku Naro-
dowego, w miejscowości Poręba 
Wielka w powiecie limanowskim. 
Gospodarstwo posiada 5 pokoi 2, 3, 
i 4. osobowych z łazienkami. Do dys-
pozycji gości jest również w pełni 
wyposażony aneks kuchenny, jadal-
nia oraz świetlica. Państwo Hudo-
mięt prowadzą czynne gospodar-
stwo ekologiczne. Zajmują się ho-
dowlą krów mlecznych. Gościom 
oferowane są sery oraz inne wy-
roby z gospodarstwa. W ogrodzie 
znajduje się altana z grillem, basen 
oraz plac zabaw dla dzieci. 

Gospodarstwo agroturystyczne
„Amigówka” 

położone w miejscowości Mietniów w powiecie wielic-
kim. Pan Piotr Kiszka prowadzi ponad 4. hektarowe go-
spodarstwo rolne, znajdujące się w otoczeniu lasu i łąk. 
Gospodarstwo oferuje dwa studia rodzinne z łazien-
kami oraz w pełni wyposażonym aneksem kuchennym 
w drewnianym domu o charakterze regionalnym. Obiekt 
posiada kategoryzacje 2. słoneczek Polskiej Federacji 
Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne. Wokół 
domu znajduje się ogród z rodzimymi gatunkami drzew 
oraz warzywniak, z którego mogą korzystać goście. Wła-
ściciel gospodarstwa współpracuje z miejscowym Ko-
łem Gospodyń Wiejskich, które przygotowują regionalne 
potrawy oraz prowadzą warsztaty kulinarne dla gości.
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