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XXIX
EDYCJAPROMOCYJNO-HANDLOWA WYSTAWA ROLNICZA

Nawojowa k. Nowego Sącza
7– 8 września 2019

PROGRAM

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

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

11.00 – 14.00  Przeprowadzenie oceny zwierząt

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

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

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

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

  Rozmawia Katarzyna Gwiżdż

 6 Agropromocja – rolniczy week-
end w Nawojowej

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

kursu „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne”

  Katarzyna Gwiżdż
 11 Zgłoś sołtysa, rolnika, koło go-

spodyń, sołectwo i gospodynię 
do akcji Mistrzowie Agro!

  Katarzyna Wójcik
 12 Na polu smakuje lepiej – Zgłobice 

2019
  Eugeniusz Tadel
 13 VI Małopolskie Targi Żywności 

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

  Anna Tobiasz
 14 VIII Podhalańska Wystawa Zwie-

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

bowatych grubonasiennych i soi”
  Józef Walkosz

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

 16 Kolorowe ziemniaki
  Ilona Maczek
 18 Uprawa konopi włóknistych kie-

dyś a obecnie
  Marta Rymarczyk
 20 Szczepienie królików
  Maciej Skubis

TECHNIKA

 21 Elektroherbicydy – czysta alterna-
tywa do chemicznej ochrony

  Eugeniusz Tadel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

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

  Anna Tobiasz
 25 Wniosek o płatność dla opera-

cji typu „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”

  Marian Kulpa
 27 Normy szacunkowe dochodu 

z działów specjalnych produkcji 
rolnej w 2019 roku

  Bogumiła Bednarz
 28 Rachunkowość w gospodarstwie 

rolnym
  Marek Maj

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

 30 Dlaczego należy zapobiegać 
przedostawaniu się związków 
azotu do wód?

  Jacek Kostuch

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

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

  Ewelina Czarnik
 33 Koło Gospodyń Wiejskich 

w Mszalnicy 
  Katarzyna Piętka

NASZ DOM I OGRÓD

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

  Anna Nowak

 36 Dalie – jesienna eksplozja kolorów
  Grażyna Filip

AGROTURYSTYKA

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

  Anna Nowak

WYDAWCA I REDAKCJA

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z s. w Karniowicach

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń
i Wydawnictw
32-082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9,
tel. (12) 285-21-14 wew.240
kom. 609-700-003; fax: (12) 285-11-07
e-mail: doradca@modr.pl; www.modr.pl
www.facebook.com/MODRKarniowice

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

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

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

Skład komputerowy 
Stanisław Nowogórski

Redakcja Małopolskiego Informatora Rolniczego 
„Doradca” przyjmuje do publikacji ogłoszenia, 
reklamy, informacje handlowe, artykuły spon-
sorowane, wkładki reklamowe i informacje o te-
matyce zgodnej z profilem pisma.

Warunki zamieszczania reklam
• reklama czarno-biała, A-4,665,00 zł + VAT
• reklama kolorowa, A-4,
 wewnątrz numeru 910,00 zł + VAT
 na okładce 1150,00 zł + VAT
• artykuł sponsorowany 665,00 zł + VAT
• zamieszczenie gotowej wkładki reklamowej 
 600,00 zł + VAT
• ogłoszenia dla rolników indywidualnych
 BEZPŁATNIE

Rabat:
umowa całoroczna – od trzeciej emisji 
reklamy stawka ulega obniżeniu o 20% od 
ceny podstawowej.

Przy zleceniach obszernych materiałów, ogłoszeń 
wielostronicowych – możliwość negocjowania 
cen!
Redakcja nie ponosi odpowiedzilaności za treść 
reklam i ogłoszeń.
Termin dostarczania materiałów do druku na 
miesiąc przed ukazaniem się miesięcznika 
(najpóźniej do 5 dnia miesiąca poprzedzającego 
ukazanie się czasopisma).

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

ISSN 1425-1299

Druk: PZDR Nowy Sącz
Nakład: 3100 egz.
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Otwierając konferencję Dominik Pasek 
p.o. Dyrektora MODR podkreślił, jak 
ważnym priorytetem Wspólnej Polityki 
Rolnej jest rozwój krótkich łańcuchów 
dostaw żywności poprzez rozbudowę 
rynku małego przetwórstwa lokalne-
go. Zakładamy, że poprzez wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań w rolnic-
twie i produkcji żywności zwiększy się 
udział rolników w tworzeniu łańcucha 
dostaw oraz wyeliminowane zostaną 
pojawiające się bariery, takie jak np. 
znaczne ograniczenie rynków zbytu 
czy rosnąca konkurencja, z którymi 
często mali producenci rolni nie mogą 
sobie poradzić.
 W trakcie spotkania zaprezentowane 
zostały zagadnienia nt. prozdrowotnych 

właściwości żywności, krótkich łań-
cuchów dostaw, możliwości wsparcia 
finansowego na rozwój małego prze-
twórstwa, w tym rolniczy handel de-
taliczny, tworzenia i rozwoju kanałów 
dystrybucji w ramach krótkich łańcu-
chów dostaw na przykładzie krajów 
europejskich oraz przedstawione zosta-
ły przykłady dobrych praktyk przed-
siębiorczości lokalnej na przykładzie 
spółdzielni socjalnej.
 W wykładzie wprowadzającym prof. 
dr hab. inż Zbigniew Dolatowski z In-
stytutu Biotechnologii Przemysłu Rol-
no-Spożywczego w Warszawie omówił 
prozdrowotne właściwości żywno-
ści produkowanej w gospodarstwach 
rolnych. Wpływ diety na zdrowie 

człowieka jest kluczowym problemem 
nie tylko w gospodarkach rozwijających 
się, ale także w krajach wysoko uprze-
mysłowionych z praktycznie nieograni-
czonym dostępem do żywności, w któ-
rych wyedukowani konsumenci mają 
coraz  wyższe wymagania w stosunku 
do produktów spożywczych. Z� ywność 
powinna zaspakajać nie tylko podsta-
wowe potrzeby fizjologiczne, ale głów-
nie dostarczać składników korzystnie 
wpływających na prawidłowe funk-
cjonowanie organizmu. Podkreślono 
znaczenie żywności wyprodukowanej 
w gospodarstwie rolnym i jej sprzeda-
ży. Poprzez możliwość w takiej formie 
rolnik – producent może poznać potrze-
by i oczekiwania klienta, zareagować 

Relacja z konferencji „Innowacyjne formy 
przedsiębiorczości w małym przetwórstwie, 
krótkie łańcuchy dostaw”

WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

W zorganizowanej 3 października br. w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) 
przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego konferencji pn. „Innowacyjne formy przedsiębiorczości w małym 
przetwórstwie, krótkie łańcuchy dostaw” uczestniczyli: Anna Glixelli – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w  UMWM, dr Justyna Kosecka – Dyrektor KRUS oddział w Krakowie, Adam Ślusarczyk – Dyrektor 
Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Ryszard Mróz – Dyrektor IJHARS oraz rolnicy doradcy i przedstawiciele 
instytucji okołorolniczych z terenu woj. małopolskiego.
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na zmianę jego wymagań, a przede 
wszystkim poprawić stan ekonomicz-
ny gospodarstwa. Konsumenci mają 
możliwość nabycia świeżego produktu 
pochodzącego od znanych i sprawdzo-
nych producentów, jak również uzyskać 
informację na temat towaru oraz sposo-
bu pozyskiwania i przetwarzania.
 W kolejnym wykładzie Sławomir 
Więcławek z Małopolskiego Oddzia-
łu Regionalnego ARiMR przedstawił 
możliwości pozyskiwania wsparcia 
finansowego w ramach PROW 2014-
2020 na rozwój małego przetwórstwa, 
z uwzględnieniem rolniczego handlu 
detalicznego.
 Jak podkreślił prof. dr hab. inż. Wła-
dysław Migdał z Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, tradycje kulinarne 
przekazywane z pokolenia na pokole-
nie są istotnym czynnikiem rozwoju 
regionalnego. W odpowiednio zorgani-
zowanym działaniu lokalnym, na przy-
kładzie krajów europejskich, poprzez 
skrócenie łańcucha dostaw producen-
t-konsument, jak również rozwoju rol-
niczego handlu detalicznego, tworzą 
wzrost kanałów dystrybucji. Ważne 
znaczenie dla konsumenta ma produkt 
wysokiej jakości produkowany z wyko-
rzystaniem własnych surowców.
 Wykład Renaty Bukowskiej, prezesa 
spółdzielni socjalnej, dotyczył prak-
tycznych aspektów przedsiębiorczo-
ści lokalnej. Spółdzielnia jest przedsię-
biorstwem społecznym, prowadzącym 
działalność gospodarczą w oparciu 
o osobistą pracę jej członków (rolni-
ków), których produkty pierwotne są 
przetwarzane. Funkcjonująca forma 
spółdzielni pozwala producentom na 
sprzedaż swoich produktów po najwyż-
szej cenie, z pominięciem pośrednika. 
Poprzez alternatywne rozwiązania 
spółdzielnia daje możliwość stworze-
nia dodatkowych miejsc pracy dla wła-
ścicieli gospodarstw rolnych o małym 
areale, co przyczynia się do wzrostu 
wartości dodanej gospodarstw rolnych 
oraz rozwoju obszarów wiejskich.

 Podsumowaniem konferencji była 
wymiana wiedzy i doświadczeń po-
między wykładowcami, specjalistami 
branży przetwórczej a lokalnymi pro-
ducentami, zarówno prowadzącymi 
małe przetwórstwo, jak i zamierzający-
mi je uruchomić. Jednym celem wszyst-
kich uczestników był rozwój przedsię-
biorczości  w obrębie gospodarstwa 

rolnego, pozyskanie nowych rynków 
zbytu oraz wzmocnienie promocji 
regionu.
 Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział w konferencji.

Anna Tobiasz
fot. Wojciech Ślósarz, Jan Pajdzik
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

Puchary dla Mistrzów Małopolski w kategoriach „Rolnik” 
i „Firma”, a pochodzących z powiatu nowosądeckiego wrę-
czył Pan Marek Kwiatkowski Starosta Nowosądecki. Nagrody 
pieniężne dla Mistrza Małopolski w kategorii „Rolnik” oraz 
wszystkich pozostałych laureatów w tej kategorii ufundował 
MODR z s. w Karniowicach. Szklane statuetki dla Mistrzów 
Małopolski w kategoriach „Rolnik” i „Firma” oraz wszystkich 
innych laureatów w tych kategoriach także ufundował MODR 
z s. w Karniowicach. W imieniu Małopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego nagrody pieniężne, statuetki i dyplomy 
gratulacyjne wręczył Pan Dominik Pasek p.o. Dyrektora 
MODR z s. w Karniowicach.

Wyniki wojewódzkiej edycji konkursu Agroliga 2019
Komisja Konkursowa Wojewódzkiej Edycji Konkursu AGROLIGA 2019 przyznała tytuły mistrzowskie. Podsumowanie 
konkursu nastąpiło 7 września 2019 r. w Nawojowej podczas 29. Międzynarodowej Wystawy AGROPROMOCJA 2019.
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Województwo Małopolskie w tym roku w krajowym 
konkursie AGROLIGA 2019 reprezentować będą 
Mistrzowie Małopolski:

Mistrz Małopolski w kategorii „ROLNIK”
Wojciech Długosz
Kokuszka 2, powiat nowosądecki

Pan Wojciech Długosz dysponuje 16 ha użytków rolnych. 
Jest wielokrotnie nagradzany za hodowlę zachowawczą za-
sobów genetycznych owiec rzadkiej rasy „wrzosówka”. Owce 
są szare i nieduże. Obecnie ma 230 owiec matek, 20 owiec 
tryków i ok. 80 jagniąt. To jedna z niewielu hodowli owiec 
tej rasy w Polsce. Gospodarstwo, które prowadzi w czwar-
tym pokoleniu jest bardzo zadbane, o wysokim poziomie 
estetyki i dobrze wyposażone w niezbędne sprzęty rolni-
cze. Znajdują się w nim dwa budynki owczarni, w tym jeden 
z 2013 roku. Pan Wojciech Długosz wraz z żoną dbają o prze-
kazywanie wiedzy dotyczącej wypasu kulturowego, biorąc 
udział w programie „Małopolska na Wypasie” Małopolskiego 
Urzędu Marszałkowskiego oraz PROW 2014-2020. Opiekują 
się  mini centrum edukacji ekologiczno-kulturowej „Baców-
ka edukacyjna” i udostępniają ją zainteresowanym. Biorą 
też udział w programie UE dot. „Utrzymania różnorodności 
biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie 
gospodarki pasterskiej”. Na terenie nieruchomości znajduje 
się  prowadzona wraz z rodziną Stacja Narciarska Kokusz-
ka z podwójnym wyciągiem orczykowym z naśnieżnianiem 
i dostępnymi  miejscami noclegowymi dla 30 osób.

Mistrz Małopolski w kategorii „FIRMA”
Winnica CHODOROWA
Chodorowa 60, powiat nowosądecki

Winnica Chodorowa położona jest na stoku południowym 
o powierzchni 4 ha. Na 2 ha rośnie winorośl, a na 1,5 ha znaj-
duje się stary sad jabłoniowy. Produkcja winiarska prowa-
dzona jest na bazie własnych owoców. Winnica produkuje 
wina gronowe, w tym naturalnie wzmacniane oraz wina 

jabłkowe, musujące 
i cydr. W roku 2018 
oddany został do 
użytku nowy budy-
nek winiarni o po-
wierzchni 250 m2. 
W budynku znaj-
duje się nowocze-
sna linia technolo-
giczna do produkcji  
win. Jest słoweńska 

prasa i inne niezbędne, nowo zakupione urządzenia do pro-
dukcji winiarskiej. Winnica produkuje wina, w tym musujące 
w oparciu o różne szczepy winorośli takie jak Rondo, Regent, 
Solaris, Muscat, Seyval Blanc, Johanniter, a także rozwija je-
dyny polski biały szczep Jutrzenka. W oparciu o stary sad 
jabłoniowy produkowany jest cydr oraz bardzo rzadkie wina 
jabłkowe musujące. Winnica świadczy usługi dotyczące prze-
twórstwa dla okolicznych rolników w ramach operacji PROW 
2014 – 2020  Inkubator Przetwórstwa Lokalnego Produktów 
Rolnych. Współpracuje z Lokalną Grupą Działania „Korona 
Sądecka”. Na terenie winnicy można wynająć całoroczny do-
mek lub zorganizować nocleg dla większej grupy.

Komisja Konkursowa Wojewódzkiej Edycji 
Konkursu AGROLIGA 2019 przyznała także tytuły 
wicemistrzowskie i wyróżnienia:

Wicemistrz Małopolski w kategorii „ROLNIK”
Wiesław Wiktor
ul. Wspólna 76, Woźniki, powiat wadowicki
Pan Wiesław Wiktor zajmuje się hodowlą trzody chlewnej 
(50 macior i ponad 300 prosiąt) i uprawą zbóż, głównie ku-
kurydzy na 70 ha. Gospodarstwo o powierzchni 110 ha jest 
bardzo dobrze wyposażone i zmechanizowane. Ma 4 ciągni-
ki, kombajn zbożowy z przystawką do kukurydzy, chlewnię 
z rusztami, budynek gospodarczy, 3 wiaty. Gospodarstwo 
o dużym potencjale, prowadzone jest przez młodych rolni-
ków i korzysta z funduszy unijnych. Obejście charakteryzuje 
się wysoką estetyką.

Mistrz Małopolski w kategorii „Rolnik” – Wojciech Długosz z żoną

Mistrz Małopolski w Kategorii „Firma” – Winnica Chodorowa
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Wicemistrz Małopolski w kategorii „ROLNIK”
Robert Kowal
ul. Piłsudskiego 41, Dąbrowa Tarnowska, powiat 
dąbrowski

Pan Robert Kowal zaj-
muje się hodowlą krów 
mlecznych i bydła opa-
sowego. W 2017 roku 
otworzył w Morzych-
nie k. Dąbrowy Tar-
nowskiej nowoczesną 
oborę na 140 stano-
wisk z nowoczesną 
halą udojową i schła-
dzalnik mleka o poj. 
10000 l. Obecnie w hali  
jest 80 krów mlecz-
nych. W ramach umo-
wy ze Sp. Mlekovita  
gospodarstwo co rok 
sprzedaje 700 tys. li-
trów mleka. Zbiornik 

na gnojowicę wystarcza na 6 miesięcy. Gospodarstwo o po-
wierzchni 55 ha spełnia wymogi unijne, a inwestycje prowa-
dzone są w oparciu o własne środki.

Wicemistrz Małopolski w kategorii „FIRMA”
Sp. Ogrodnicza GRODZISKO
Raciechowice 327, powiat myślenicki

Członkowie Spółdziel-
ni prowadzą upra-
w y sadow nicze na 
powierzchni 70 ha. 
Spółdzielnia sprze-
daje  jabłka, gruszki 
i owoce miękkie. Od 
2006 roku może posłu-
giwać się certyfikatem 
„Jabłko z Raciechowic” 
jako Produkt Tradycyj-
ny z Małopolski.  Ma 
wdrożony system ja-
kości HACCP a każdy 
sadownik posiada cer-
tyfikat Integrowanej 
Produkcji. Spółdzielnia 
posiada automatyczną 

linię technologiczną do produkcji soków tłoczonych. W se-
zonie produkcyjnym 1.08.2018 r. – 31.07.2019 r. sprzedała 
31 793 szt. soków a dodatkowo w ramach usługi tłoczenia 
soków wykonała w sezonie produkcyjnym 69 193 szt. so-
ków dla rolników.

Wyróżnienia w kategorii „ROLNIK”:

Jan Kaszczak
Zdynia 76, powiat gorlicki

Pan Jan Kaszczak 
prowadzi hodow-
lę krów mlecznych 
rasy zachowaw-
czej czerwono-bia-
łej. 100 tys. litrów 
m l e k a  r o c z n i e 
sprzedaje do Sp. 
Mlekovita. W la-
t ach 2018-2023 
gospodarstwo re-
alizuje 5-letnie zo-
bowiązanie PRS� K 
dot. zachowania lo-
kalnych ras bydła, 
a w latach 2007-
2013 i 2014-2020 

korzystało ze środków unijnych w ramach PROW. W go-
spodarstwie prowadzona jest również hodowla bydła mię-
snego rasy Limousine. Gospodarstwo o powierzchni 26 ha 
plus 20 ha użytków zielonych posiada pełny zestaw maszyn 
rolniczych.
 
Grzegorz Warchoł
Prandocin 25, powiat krakowski

P a n  G r z e g o r z 
Warchoł na 30 ha 
uprawia warzywa, 
uprawy nasienne, 
motylkowate, zbo-
ża. Gospodarstwo 
jest zadbane i wy-
soko zmechanizo-
wane. Ma budynek 
gospodarczo-ma-
gazynowy, 2 prze-
chowalnie, agregat 
chłodniczy i upra-
wowy, 3 ciągniki, 
kombajn ziemnia-
czany i kombajn 
zbożowy. Plac ma-

newrowy utwardzony jest kostką. Część maszyn zakupiono 
w ramach PROW. Gospodarstwo ma dobrą płynność finan-
sową, nie korzysta z  kredytów.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Marek Rowecki – Przewodniczący Komisji Konkursowej
fot.  Paulina Mrowczyk-Madeja
fot. Łukasz Wiśniewski, Jan Pajdzik

WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

Wyróżnienie w kategorii „ROLNIK” – Grzegorz Warchoł

Żona Wiesława Wiktora – wyróżnionego w kategorii „ROLNIK”

Wicemistrz Małopolski w kategorii „Rolnik” 
Robert Kowal

Wicemistrz Małopolski w kategorii „FIRMA” – 
Sp. Ogrodnicza GRODZISKO

Wyróżnienie w kategorii „ROLNIK” – Jan Kaszczak
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W pierwszej kategorii konkursu wzięły 
udział gospodarstwa mniejsze, dzia-
łające w zgodzie z przyrodą i prowa-
dzące produkcję na niewielką skalę. 
W kategorii towarowej, gospodarstwa 
mogące pochwalić się większą produk-
cją i przetwórstwem.
 Celem organizowanego corocznie 
konkursu jest prezentacja i promowa-
nie wzorowych gospodarstw ekolo-
gicznych i produktów w nich wytwa-
rzanych oraz krzewienie nawyków 
zdrowego odżywiania. Zmagania kon-
kursowe odbywały się w dwóch eta-
pach: wojewódzkim i krajowym. Na 
szczeblu wojewódzkim konkurs współ-
organizowany był przez wojewódzkie 
ośrodki doradztwa rolniczego, które 
dokonały oceny zgłoszonych gospo-
darstw i wytypowały laureatów do 
etapu ogólnopolskiego.
 W tym roku w kategorii „Ekologia 
– Środowisko” za najlepsze w woje-
wództwie małopolskim uznano gospo-
darstwo Danuty i Stanisława Hudomięt 
z Poręby Wielkiej, pow. limanowski, na-
tomiast w kategorii „Ekologiczne Go-
spodarstwo Towarowe” gospodarstwo 
Janiny i Bolesława Bobak z Zębu, pow. 
nowotarski. 
 Spośród laureatów zgłoszonych 
przez ODR-y do etapu krajowego 

wybrano najlepsze gospodarstwa 
w obu kategoriach. Wzorem lat ubie-
głych, rozdanie nagród odbyło się w Ło-
dzi na XII Międzynarodowych Targach 
Z�ywności Ekologicznej i Naturalnej Na-
tura FOOD. 

Poniżej laureaci szczebla krajowego.

Kategoria „Ekologia - Środowisko’’:
I miejsce – Paweł Urbanowicz – woj. 
lubuskie
II miejsce – Tadeusz Rolnik – woj. 
podkarpackie
III miejsce – Tadeusz Z� erański – woj. 
mazowieckie
Wyróżnienie otrzymali rolnicy zgłosze-
ni przez Małopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego – Danuta i Stanisław 
Hudomięt  – pow. limanowski, woje-
wództwo małopolskie.

Kategoria „Ekologiczne Gospodar-
stwo Towarowe”:
 I miejsce – Stanisław Lewandowski – 
woj. warmińsko-mazurskie
II miejsce – Arkadiusz Kartus – woj. 
łódzkie
III miejsce – Renata Fujarowicz – woj. 
podkarpackie
Wyróżnienie otrzymali Gabriela 
i Krzysztof Król – woj. świętokrzyskie 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
dalszego pomyślnego rozwoju swoich 
gospodarstw.

Jan Pajdzik

Wybrano najlepsze gospodarstwa ekologiczne 
w 2019 roku w Polsce
Rozstrzygnięto XII edycję konkursu na ,,Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2019 roku’’. Konkurs, którego 
organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeprowadzono w dwóch kategoriach: „Ekologia – Śro-
dowisko’’ oraz „Ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Laureaci ogólnopolskiego konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w Polsce w 2019 roku

Danuta Hudomięt – I miejsce w Małopolsce katego-
ria „Ekologia – środowisko”, wyróżnienie w konkursie 
krajowym
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W dniach 7-11 października 2019 r. w ra-
mach Sieci na rzecz Innowacji w Rolnic-
twie (SIR) odbył się wyjazd studyjny do 
Włoch „S� ladami innowacji w rolnictwie 
północnych Włoch”. W wyjeździe wzię-
ło udział 37 osób, m.in. przedstawiciele 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolni-
czego oraz przedstawiciele wojewódz-
kich Ośrodków Doradztwa Rolnicze-
go. Celem wyjazdu było zapoznanie się 
z przykładami funkcjonowania grup 
operacyjnych na terenie Włoch.
 We Włoszech, w ramach polityki rol-
nej, dla każdego regionu funkcjonują 
oddzielne programy. Są one dostoso-
wane do potrzeb danego terenu. Pod-
czas wyjazdu odbyły się spotkania na 
terenie dwóch regionów: Wenecji Eu-
genejskiej i Emilia-Romania. Rejony te 
wykorzystują w różny sposób fundu-
sze: w rejonie Wenecji przewidziane są 

środki na tworzenie nowych grup ope-
racyjnych, natomiast w rejonie Emilia-
-Romania brak takich środków wiąże 
się z wieloletnią tradycją sieci współ-
pracy między różnymi podmiotami 
z sektora rolnictwa. Do chwili obec-
nej we Włoszech utworzono 322 grupy 
operacyjne. Działaniem wspierającym 
innowacje w rolnictwie, z którego ko-
rzystają grupy operacyjne, jest działa-
nie 16 (włoski odpowiednik działania 

„Współpraca”), w ramach którego wy-
płacono do tej pory 2 798 737 €.  
 Program wyjazdu obejmował nastę-
pujące spotkania z 9 grupami operacyj-
nymi działającymi w różnych dziedzi-
nach rolnictwa, z przedstawicielami 
włoskich odpowiedników KSOW i EIP-
-AGRI oraz przedstawicielami agencji 
płatniczej (AVEPA).

Spotkania, które odbyły się na terenie 
Wenecji Eugeniejskiej:
 • Wizyta na Kampusie Uniwersyte-

tu w Padwie „Veneto Agricoultura”: 
spotkanie z włoskim odpowiedni-
kiem EIP-AGRI oraz KSOW, spotka-
nie z przedstawicielami Agencji Płat-
niczej;

 • Spotkanie z Grupą Operacyjną EPI 
Bio-social zajmującą się tematami 
społecznymi na obszarach wiejskich;

 • Wizyta u Grupy Operacyjnej Rvitis 
4.0 zajmującej się tematyką zasto-

Jak funkcjonują grupy operacyjne na terenie Włoch?
W dniach 7-11 października 2019 r. w ramach Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie (SIR) odbył się wyjazd studyjny 
do Włoch „Śladami innowacji w rolnictwie północnych Włoch”. W wyjeździe wzięło udział 37 osób, m.in. przedstawi-
ciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa 
Rolniczego oraz przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Celem wyjazdu było zapoznanie 
się z przykładami funkcjonowania grup operacyjnych na terenie Włoch.

WYDARZENIA MODR KARNIOWICE
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sowania robotów w rolnictwie pre-
cyzyjnym. Grupa zaprezentowała 
projekt robota stosowanego do opry-
sków w winnicy;

 • Spotkanie z Grupą Operacyjną BoDi 
Treviso zajmującą się tematyką inno-
wacyjnych rozwiązań dla winiarzy. 
Grupa ta zajmuje się ograniczaniem 
ryzyka związanego z niekorzystny-
mi zjawiskami atmosferycznymi oraz 
wpływem pogody na zdrowotność 
winorośli;

 • Wizyta u Grupy Operacyjnej EPI 
Miproled Treviso zajmującej się te-
matyką innowacji w produkcji szklar-
niowej z wykorzystaniem oświetle-
nia LED. Prowadzi badania wpływu 
światła na zdrowotność liści. Lider 
grupy operacyjnej to przedsiębior-
stwo zajmujące się szklarniową pro-
dukcją kwiatów, posiadające 31 ha 
pod osłonami;

 • Wizyta u Grupy Operacyjnej EPI An-
tibioticfree Beef zajmującej się tema-
tyką produkcji wołowiny wysokiej 
jakości. Prowadzi projekt mający na 
celu zmniejszenie zużycia antybio-
tyków w produkcji bydła mięsnego 
poprzez poprawę dobrostanu zwie-
rząt i bezpieczeństwa biologicznego 
w okresie tuczu. Grupa produkcyjna, 
z której wywodzi się ten projekt, liczy 
około 100 członków; 

 • Wizyta u Grupy Operacyjnej EPI Cam-
po Mostra zajmującej się tematyką 
innowacyjnych technologii nawad-
niania. Grupa prezentowała teren 
doświadczalny, na którym zlokali-

zowane są rożne systemy nawadnia-
nia. Grupa ta, oprócz badaniami nad 
nawodnieniem, zajmuje się również 
doradztwem w zakresie systemów 
nawadniania;

 • Wizyta u Grupy Operacyjnej EPI Ser-
rinnovation zajmującej się tematy-
ką innowacji w łańcuchu produkcji 
jedwabiu oraz działającej na rzecz 
przywrócenia zanikającej produkcji 
jedwabiu.

Spotkania w regionie Emilia-Romania:
 • Spotkanie z grupą PRO-Viterre Roma-

gna tworzącą projekt dotyczący ulep-
szenia praktyk rolniczych dla ochro-
na gleby pod uprawami winorośli;

 • Spotkanie z grupą CaVin zajmującą się 
badaniami wykorzystania wytłoków 
winogronowych m.in. w biogazowi.

Agnieszka Tomczyk
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Małopolska to jeden z najpięk-
niejszych regionów naszego kra-
ju. Stolicą regionu jest królewskie 
miasto Kraków. 

Naturalnym bogactwem tego regionu 
są urocze wsie i miasteczka z niezli-
czoną ilością historycznych zabytków 
oraz siecią atrakcyjnych szlaków tu-
rystycznych. Fantastyczne, czasami 
wręcz bajkowe krajobrazy oraz unika-
towa przyroda zachwyca i cieszy swym 
pięknem każdego turystę odwiedzają-
cego tą krainę.
 Jednym z tych uroczych małopol-
skich miasteczek są Proszowice. Jest to 
średniowieczne, królewskie miastecz-
ko, oddalone około 25 kilometrów od 
metropolitalnego Krakowa. Miejsco-
wość ta ma ciekawą i bogatą historię. 
Z tego miasta pochodził Stańczyk, słyn-
ny błazen króla Zygmunta Starego.
 Na terenie powiatu proszowickie-
go, znajduje się historyczny i popular-
ny wśród turystów, Małopolski Szlak 

Insurekcji Kościuszkowskiej, który jest 
częścią Małopolskiego Historycznego 
Szlaku Pamięci. W miejscowości Dzie-
mięrzyce, znajdują się dwie oznakowa-
ne mogiły polskich kosynierów pole-
głych w bitwie po Racławicami.
 Kolejnym historycznym zabytkiem 
jest znajdujący się we wsi Janowiczki, 
10 metrowy, ziemny kopiec w kształ-
cie piramidy, upamiętniający Tadeusza 
Kościuszkę. Został on usypany na górze 
zwanej Zamczysko w latach 1926-1934 
dla upamiętnienia stoczonej pod Ra-
cławicami w dniu 4 kwietnia 1794 r., 
zwycięskiej bitwy wojsk polskich pod 
dowództwem Tadeusza Kościuszki nad 
wojskami rosyjskimi. 
 Zabytków i pamiątek historycznych 
w tym regionie jest jeszcze wiele. Jest 
to bardzo interesujący i obszerny te-
mat nadający się raczej do przewodnika 
turystycznego.
 Po wstępie nawiązującym do histo-
rii regionu nadszedł czas, aby krótko 
opisać festiwal hodowlany, w którym 
miałem zaszczyt uczestniczyć.

 Na terenie tego pięknego regionu 
działa bardzo prężna organizacja o na-
zwie” Proszowickie Stowarzyszenie 
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobne-
go Inwentarza – Zielononóżka”, które 
jest godnym sukcesorem chlubnych tra-
dycji hodowców galicyjskich.
 Członkowie tego stowarzyszenia 
pod prężnym przewodnictwem pana 
Waldemara Buckiego, umiejętnie 
chronią i popularyzują dziedzictwo 
naszych przodków. Proszowickie sto-
warzyszenie jest jedną z najprężniej-
szych organizacji popularyzujących 
i chroniących polskie rasy zagrożone 
wyginięciem. Miejscowi hodowcy po-
stawili sobie jasny cel; chronić nasze 
dziedzictwo hodowlane i populary-
zować stare galicyjskie rasy; zielono-
nóżkę polską i rysia staropolskiego. 
Trzeba przyznać, robią to umiejętnie, 
pomysłowo i z wielką pasją. 
 Corocznie bardzo uroczyście ob-
chodzone jest tam święto zielononóżki 
kuropatwianej, kury licznie tam hodo-
wanej i będącej chlubą regionu. W tym 

IX Małopolski Festiwal Zielononóżki Kuropatwianej 
Proszowice 2019 „Lepiej zobaczyć coś raz, niż słyszeć o tym tysiąc razy” 

 (przysłowie chińskie)

WYDARZENIA MODR KARNIOWICE
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roku była to już IX edycja tej wspaniałej 
imprezy, którą można opisać, jako po-
kaz hodowlany połączony z edukacją, 
a wszystko to ozdobione było trady-
cyjnym folklorem ziemi krakowskiej. 
W obszernej i zadaszonej hali wysta-
wiono dużą ilość zielononóżek kuropa-
twianych, rysi staropolskich oraz wie-
le innych ras gołębi i drobiu. Ozdobą 
festiwalu były pięknie urządzone sto-
iska kulinarne kół gospodyń wiejskich 
oraz szkół gastronomicznych powiatu 
proszowickiego. 
 Tradycyjne smaczne potrawy, fol-
kowa muzyka, bryczki, konie i dobra 
zabawa to stałe elementy wszystkich 
imprez organizowanych w tym gościn-
nym mieście.
 Wszystkie te przedsięwzięcia kon-
cepcyjnie wspiera Burmistrz Gminy 
i Miasta Proszowice Pan Grzegorz Ci-
chy, który wraz z radnymi aktywnie 
uczestniczy we wszystkich imprezach.
 Wspomnieć też muszę o gospodar-
stwie ekologicznym położonym w ma-
lowniczej miejscowości Niezwojowice, 
w którym byłem goszczony i miałem 
okazję zakosztować miejscowych tra-
dycyjnych specjałów. Jestem pod wra-
żeniem historycznej i kulinarnej pasji 
gospodarzy. Jest to wielotematyczna 
zagroda edukacyjna, gdzie można obej-
rzeć realistyczną makietę bitwy pod 
Racławicami, spróbować tradycyjnego 
pisania gęsim piórem, obejrzeć i przy-
pomnieć sobie nazwy XII ksiąg z „Pana 
Tadeusza”, uczestniczyć w warsztatach 
pszczelarskich, a co najważniejsze dla 
podniebienia, wypróbować niezapo-
mniane smaki wsi krakowskiej.

Motywem przewodnim tego ra-
dosnego festiwalu była właśnie 
nasza kura swojska, czyli zielono-
nóżka kuropatwiana.

Ta piękna i wielce użyteczna kurka jest 
produktem racjonalnej hodowli wiej-
skiej, a dziesiątki lat naturalnej selekcji 
przystosowały ją do bytowania w trud-
nych warunkach dawnej wsi polskiej. 
Oddziedziczona po kurzych praprzod-
kach odporność oraz swoista „inte-
ligencja”, uczyniła z niej kurę bystrą 
o wyostrzonych zmysłach, zdolną do 
samodzielnego poszukiwania pokar-
mu oraz unikania wszelkich drapieżni-
ków. Nadzwyczajna odporność, dobra 
zdrowotność, bardzo dobra nieśność, 
smaczne mięso oraz naturalne przysto-
sowanie do naszego klimatu - to cechy, 
które wyróżniały tą niezwykłą kurę 
wśród wiejskiego drobiu. Te wszyst-
kie zalety z pewnością zostały do-
strzeżone przez ówczesne gospodynie, 

które oprócz innych zajęć gospodar-
skich sprawowały też pieczę nad dro-
biem. Prawdopodobnie w ramach wy-
miany doświadczeń wymieniano też 
sprawdzony materiał hodowlany, a sła-
wa dobrej kury roznosiła się po okolicy.

W ostatnich latach mocną marką 
Proszowic, czyli jej znakiem rozpo-
znawczym staje się właśnie rodzima 
kura zielononóżka kuropatwiana. Jej 
tuszki i jajka są produktem ekolo-
gicznym bardzo poszukiwanym na 
lokalnym rynku.
  Zdrowe, ekologiczne produkty stają 
się specjalnością i wizytówką tego 
regionu.

 
Proszowiccy hodowcy oraz władze mia-
sta i powiatu bardzo dbają o promocję 
tej kwoczącej i piejącej marki.
 Dzięki ich staraniom, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wpisało na li-
stę produktów tradycyjnych tuszkę zie-
lononóżki kuropatwianej oraz tuszkę 
gołębia rasy ryś polski z okolic Proszo-
wic. Na ministerialnej liście znajduje się 
jeszcze kilka produktów tradycyjnych 
pochodzących z ziemi proszowickiej. 
 Hodowcy z tego terenu w ostatnich 
latach, wytrwale promują też nową 
lokalną rasę gołębi, hodowaną tylko 
w regionie Proszowic. Ta ładna i użyt-
kowa rasa nosi roboczą nazwę, „Pro-
szowicki gołąb koroniasty”, i można ją 
było obejrzeć na pokazie. Mam nadzie-
ję, że odpowiednia promocja doprowa-
dzi w przyszłości do zarejestrowania 
tej lokalnej rasy.
 Obiektywnie przyznać trzeba, że 
miejscowi hodowcy umiejętnie i z du-
żym rozmachem promują skrzydlate 
skarby tej ziemi. Ich pasja hodowlana 
jest zaraźliwa i jest mocnym czynnikiem 
integrującym całą lokalną społeczność.
 Za tą właśnie działalność; za zielo-
nonóżkę, za rysia staropolskiego, za 
pasję hodowlaną, za gościnność i folk-
lor ziemi proszowickiej otrzymali pre-
stiżowy „Certyfikat Akcji S.O.S. Ra-
tujmy polskie rasy”. Ten certyfikat to 
nagroda za lata społecznej pracy, ra-
towanie i popularyzację dziedzictwa 
hodowlanego naszych przodków. Mam 
nadzieję, że ta symboliczna nagroda 
będzie mobilizacją do jeszcze większej 
troski o nasze rasy.
 Słowa uznania kieruję pod adresem 
władz samorządowych województwa 
małopolskiego, które wymiernie i ak-
tywnie wspierają działania hodowców 
powiatu proszowickiego. Mówiąc o wła-
dzach samorządowych mam na myśli 
władze wszystkich szczebli: gminne, 
miejskie, powiatowe i wojewódzkie. 

Muszę też podkreślić, że działania te 
wspierane są przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz Uniwersytet 
Przyrodniczy w Krakowie i Instytut Zo-
otechniki w Balicach. Ważne wsparcie 
i doradztwo zapewnia też Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z sie-
dzibą w Karniowicach.
 Proszowicki festiwal zielononóżki 
kuropatwianej jest modelowym przy-
kładem dobrze zorganizowanej akcji 
„S.O.S. Ratujmy polskie rasy”, ukierun-
kowanym na długofalową promocję tej 
rasy nie tylko wśród lokalnej społecz-
ności. Ten festiwal powinien inspirować 
stowarzyszenia hodowlane w całym 
kraju do organizowania podobnych im-
prez, popularyzujących hodowlę ras ro-
dzimych i pożytków z tego płynących. 
To właśnie dzięki proszowickim hodow-
com, przy moim skromnym udziale za-
rejestrowano i wypromowano w kraju 
i Europie rysia staropolskiego. Te dwie 
piękne, stare polskie rasy można było 
podziwiać na pokazie hodowlanym.
 Mam wielką nadzieję, że małopolski 
festiwal w Proszowicach, przekształ-
ci się z czasem w „Krajowy Festiwal 
zielononóżki polskiej”, który orga-
nizowany będzie cyklicznie w róż-
nych miejscowościach województwa 
małopolskiego.
 Na festiwalu obecnych było wielu 
przedstawicieli władz samorządowych, 
Sejmu RP oraz ludzi nauki, którym wrę-
czyłem „Petycję”, wnioskującą o uzna-
nie starych polskich ras drobiu i gołę-
bi za „Historyczne dobro narodowe”. 
Wszyscy mamy nadzieję, że adresaci 
petycji będą wspierać nasze działania 
i pomogą nam w realizacji tego histo-
rycznego przedsięwzięcia. Musimy pa-
miętać, że stare polskie rasy są częścią 
naszej tożsamości narodowej, są też wi-
zytówką świadczącą o tradycji i kunsz-
cie hodowlanym naszych przodków. To 
nasza duma, historia i żywe dziedzic-
two, które musi być zachowane dla na-
stępnych pokoleń.
 Dziękuję wszystkim organizato-
rom i uczestnikom za mile spędzony 
czas. Jednocześnie przepraszam, że nie 
opisałem wszystkiego co widziałem 
i słyszałem.

Moją skromną relację zakończę cytatem 
naszego wieszcza narodowego *.
„I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino 
piłem,
A com widział i słyszał, w księgi 
umieściłem”.

Zbigniew Gilarski
*A.Mickiewicz, „Pan Tadeusz”
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Przed rozpoczęciem obrad zostały 
wręczone odznaczenia resortowe oraz 
odznaczenia Krajowej Rady Izb Rolni-
czych. Medal Zasłużony dla Rolnictwa 
przyznany przez Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi otrzymał Piotr Ty-
rański, złotą odznakę Zasłużony dla 
Samorządu Rolniczego otrzymał Hen-
ryk Dankowiakowski, zaś brązowe od-
znaki samorządu rolniczego otrzymały: 
Dorota Korepta-Kura, Joanna Krasicka, 
Barbara Czapla, Jolanta Kałmuk.
 Zwyczajowo, pierwsze obrady Wal-
nego Zgromadzenia w nowej kadencji, 
do wyboru władz prowadzi najstarszy 
członek Walnego Zgromadzenia, był 
nim Jan Migdał, przewodniczący Rady 
Powiatowej w Wieliczce. Przewodni-
czący Wojewódzkiej Komisji Wybor-
czej, podsumowując przebieg wyborów, 
stwierdził, że w tegorocznych wybo-
rach wszystkie Izby w Polsce dostoso-
wały się do interpretacji ministerstwa 
rolnictwa dotyczącej definicji członka 
Izby Rolniczej oraz, po raz pierwszy 
od początku funkcjonowania Izb, o co 
wnioskowaliśmy wielokrotnie, wybo-
ry nie odbywały się w tych okręgach, 
w których liczba mandatów była rów-
na liczbie kandydatów. Zaprezentował 
dane statystyczne, które zostały zawar-
te w komunikacje Wojewódzkiej Komi-
sji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

oraz dane statystyczne dotyczące dele-
gatów do rad powiatowych. 

W wyniku tajnych wyborów zostali 
wybrani: 

 • Ryszard Czaicki – na stanowisko Pre-
zesa Zarządu Małopolskiej Izby Rol-
niczej, przy jednogłośnym poparciu 
wszystkich członków Walnego Zgro-
madzenia – 38 głosów ważnych;

 • Krystyna Janecka – na funkcję Wice-
prezesa Zarządu Małopolskiej Izby 
Rolniczej, przy poparciu 35 osób.

 • na Członków Zarządu: 
 − z okręgu miechowskiego – Marek 
Boligłowa, który otrzymał 23 głosy 
(kontrkandydat Edward Majchrow-
ski otrzymał 13 głosów);

 − z okręgu tarnowskiego – Dariusz 
Włudyka otrzymał 32 głosy popar-
cia; 

 − z okręgu nowosądeckiego – Karol 
Zachwieja, za którym głosowało 25 
osób (kontrkandydat Antoni Frą-
czek otrzymał 13 głosów). 

Delegatem do WZ KRIR wybrany został 
Jan Marek Lenczowski, przy poparciu 
36 osób.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
MIR został Marek Chudoba, który otrzy-
mał 38 głosów. 

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: 
Wacław Drożdż – 38 głosów; Jolanta 
Ciochoń – 37 głosów; Wojciech Procner 
– 37 głosów; Jan Książek – 36 głosów.
Wybrano również Komisję Budżetową 
w składzie: Marzena Warias – 38 gło-
sów; Franciszek Kantor – 37 głosów; 
Stanisław Łuszczek – 37 głosów; Józef 
Magiera – 37 głosów; Jan Migdał – 37 
głosów; Paweł Odrobina – 37 głosów; 
Edward Majchrowski – 36 głosów;– 
Janusz Wałaszek – 36 głosów. Prze-
wodniczącym Komisji został Edward 
Majchrowski.
 W czasie przerw technicznych zwią-
zanych z przygotowaniem kart do gło-
sowania Dyrektor Małopolskiej Izby 
Rolniczej szeroko omówił kompetencje 
rad powiatowych wynikające z usta-
wy o Izbach Rolniczych, Statutu MIR 
oraz innych przepisów prawnych, m.in. 
związanych z obrotem ziemią, szkoda-
mi łowieckimi, zjawiskami katastro-
ficznymi. Delegaci Walnego Zgroma-
dzenia w czasie dyskusji podkreślali 
przełomowe znaczenie rozpoczynającej 
się VI kadencji izb, w czasie której po-
winny zostać określone jednoznaczne 
kompetencje samorządu rolniczego po-
zwalające na realny wpływ na politykę 
rolną państwa.

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR

Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej – 
I posiedzenie VI kadencji
Walne Zgromadzenie, które odbyło się 04.09.2019 r. kończy proces wyborczy MIR,  
którego celem było wybranie władz Izby na kadencję 2019-2023.
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 Przed wiekami bazę pokarmową czło-
wieka stanowiło około 2 tysiące gatun-
ków. Dziś spożywamy jedynie niewiel-
ką cząstkę odmian uprawnych, którymi 
dysponowały wcześniejsze pokolenia. 
Na świecie ponad 70% produkowanej 
żywności oparta jest na 9 roślinach: 
jęczmieniu, pszenicy, owsie, kukurydzy, 
manioku, ryżu, soi, trzcinie cukrowej 
i ziemniaku. Blisko połowę roślinnych 
produktów żywnościowych dostarcza-
ją tylko cztery gatunki roślin: ryż, ku-
kurydza, pszenica i ziemniaki.
 Współczesne rolnictwo kładzie 
duży nacisk na intensyfikację produk-
cji. Produkuje ogromną ilość żywno-
ści, aby zaspokoić potrzeby pokarmo-
we stale zwiększającej się populacji 
ludzkiej. Postęp technologiczny powo-
duje jednak coraz dalej idącą ingeren-
cję w funkcjonowanie ekosystemów 
naturalnych oraz tworzące je gatunki. 
Zmiana sposobu użytkowania ziemi, 
ograniczenia lub zaniechania trady-
cyjnych metody produkcji na rzecz 
wielkoobszarowych monokultur i wy-
soce specjalistycznych gospodarstw. 
Likwidacja zadrzewień i zakrzaczeń 
śródpolnych, zaorywanie miedz doko-
nywana przy okazji zwiększania are-
ału upraw. Wypieranie tradycyjnych 
gatunków i starych odmian, przez no-
woczesne, wysokowydajne odmiany. 
Takie działania mają wpływ na za-
grożenia bioróżnorodności. Powodują 
zmniejszenie gatunków roślin upra-
wianych i dziko rosnących, zubożenie 
różnorodności biologicznej danego 
ekosystemu. 
 Według raportów o stanie środowi-
ska, obecne tempo zamierania gatun-
ków jest od 100 do 1000 razy szybsze 
niż wynikałoby to z naturalnych zmian 
w przyrodzie. W celu ochrony przed po-
stępującą erozją genetyczną, tj. przed 
nieodwracalną utratą zasobów geno-
wych roślin użytkowych oraz innych 
gatunków roślin mających znaczenie 
dla wyżywienia i rolnictwa na całym 
świecie, tworzone są „Banki genów.” 

 Banki genów to ośrodki, w których 
przechowywane są długotermino-
wo, poza środowiskiem naturalnym 
kolekcje nasion roślin użytkowych, 
wartościowych dla hodowli, badań 
naukow ych oraz dla gospodarki. 
Zasoby genowe roślin użytkowych 
wykorzystywane w rolnictwie in-
tensy wny m powst ał y na drodze 
ewolucji i selekcji form dzikich, eko-
t ypów, odmian tradycyjnych czy 
miejscowych. Z tego względu wła-
śnie te są objęte szczególnym zainte-
resowaniem. Mogą być źródłem wie-
lu cennych cech, jak np. odporność na 
patogeny czy zmiany klimatu. Dla-
tego kolekcje nasion tworzą „bank 
genów”, bowiem istotę stanowią nie 
tyle same nasiona, a zawarta w nich 
informacja genetyczna.

Na całym świecie działa ponad 1750 
banków genów, w których zdepono-
wanych jest ok. 7,5 mln obiektów. 
Obiektem jest odmiana, linia hodow-
lana, ekotyp czy populacja, którym 
nadano unikalny numer w systemie 
dokumentacji banku. 

W Polsce koordynacją programu ochro-
ny zasobów genowych roślin użytko-
wych zajmuje się Krajowe Centrum Ro-
ślinnych Zasobów Genowych, Instytut 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB 

w Radzikowie, gdzie znajdują się nasio-
na ponad 70 tys. obiektów, zaliczanych 
do 500 rodzajów taksonomicznych. Na-
siona przechowywane są w klimaty-
zowanej przechowalni, w skład której 
wchodzą trzy komory do długotermino-
wego przechowywania w temperaturze 
-18 °C oraz pięć komór do średnioter-
minowego przechowywania o tempe-
raturze 0°C. KCRZG jest to jedyna jed-
nostka w Polsce, która posiada tak duże 
przechowalnie.
 KCRZG IHAR – PIB zajmuje siedem-
naste miejsce na świecie wśród insty-
tucji gromadzących roślinne zasoby ge-
nowe pod względem wielkości zbiorów. 
Zbiory KCRZG są w tym względzie trze-
cie co do wielkości w Europie, po Niem-
czech i Rosji i drugie w Unii Europej-
skiej. Dziewięćdziesiąt siedem procent 
obiektów z grupy odmiany stare oraz 
dzikie i towarzyszące zostało zgroma-
dzonych na terenie Polski. 
 Obiekty banków są głównie pozyski-
wane w czasie ekspedycji terenowych. 
Wyjazdy kolekcyjne odbywają się na te-
renie kraju i państw ościennych. Zbiory 
prowadzone są szczególnie na terenach, 
gdzie rolnictwo nie jest zbyt intensyw-
ne i gdzie można znaleźć uprawiane 
od pokoleń miejscowe odmiany. Zbiera 
się nasiona, cebule, zrazy. Prowadzone 
są wywiady z rolnikami. Gromadzi się 
informacje dotyczące otrzymywanych 

Banki genów – 
naprzeciw ginącej bioróżnorodności
Wszechobecne supermarkety z półkami uginającymi się od towarów, place, targowiska, rynki zalane wszelkiego 
rodzaju żywnością dają nam poczucie, że żywność jest tak różnorodna jak nigdy dotąd, o nieograniczonym dostępie. 
Trudno wyobrazić sobie, że pożywienie jakie spożywali nasi przodkowie było o wiele bardziej rozmaite.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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próbek, m.in. od jak dawna uprawiana 
jest dana odmiana, jak jest wykorzysty-
wana i skąd ona pochodzi?
 Każdy obiekt, który trafia do ban-
ku genów, jest poddawany procedu-
rom zgodnym z międzynarodowymi 
standardami określonymi przez FAO. 
Próba nasion dzielona jest na dwie czę-
ści. Pierwsza z nich trafia do kolekcji 
aktywnej. Kolekcja aktywna obejmuje 
próbki, które są natychmiast dostępne 
do rozmnożenia, ewaluacji oraz są udo-
stępniane zainteresowanym osobom. 
Nasiona w liczbie od tysiąca do kilku-
dziesięciu tysięcy zapakowane są próż-
niowo w hermetyczne słoiki i przecho-
wywane w temperaturze 0°C. W tych 
warunkach przewiduje się utrzymanie 
żywotności nasion przez okres około 
30 lat. Druga część trafia do kolekcji 
podstawowej. Kolekcja podstawowa to 
próbki nasion reprezentujące pulę ge-
nów przechowywanego obiektu zgro-
madzone w ilości pozwalającej, na co 
najmniej dwukrotną regenerację da-
nego obiektu (min. 2-4 tysiące nasion). 
Nasiona przechowuje się w tempera-
turze -18°C, zapakowane próżniowo 
w hermetyczne trójwarstwowe torebki 
z tworzyw sztucznych i folii aluminio-
wej. Przewidywany, teoretyczny okres 
przechowywania nasion w warunkach 
kolekcji bazowej może osiągnąć, w za-
leżności od gatunku, nawet 2 000 lat. 
Kolekcja podstawowa jest to żelazna 
rezerwa banku genów – nasiona nie są 
przeznaczone do dystrybucji.
 Jednak zanim próby nasion staną się 
obiektem banku genów oceniane są pod 
względem ilości nasion niezbędnych do 
umieszczenia w banku genów oraz ich 

zdolności kiełkowania. Minimalna ilość 
nasion przyjmowanych do przechowal-
ni w zależności od gatunku wynosi od 
trzech do pięciu tysięcy. Minimalna wy-
magana zdolność kiełkowania nasion to 
85%. Po przejściu kontroli próby tra-
fiają do suszarni gdzie powinny schnąć 
w temperaturze 5–20°C i przy wilgot-
ności względnej powietrza wynoszącej 
między 10 a 25%. Po osiągnięciu 3-7% 
zawartości wody (zależenie od gatun-
ku) nasiona są pakowane próżniowo.
 Przechowywane obiekty poddawa-
ne są systematycznemu monitoringowi 
jakości zgodnie z międzynarodowymi 
standardami wymaganymi w bankach 
genów (FAO 2014 Genebank Standards 

for Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture). 
 Co kilka lat pobierana jest próbka 
z każdego obiektu i wysiewana – za-
leżnie od gatunku co 5, a w skrajnych 
wypadkach wystarczy nawet co 40 lat. 
Wynik testów żywotności obiektów ma 
kluczowe znaczenie dla podjęcia decy-
zji o regeneracji. Regeneracja to pro-
ces mający na celu zwiększenie liczby 
oraz żywotności przechowywanych 
nasion powyżej przyjętego poziomu 
minimalnego.
 Wiele obiektów można zamówić nie-
odpłatnie poprzez internet. 
 Warunkiem wysłania nasion z Kra-
jowego Centrum Roślinnych Zasobów 
Genowych jest zaakceptowanie stan-
dardowej umowy o transferze materia-
łu. Nasiona można zamówić korzystając 
z wyszukiwarki obiektów banku genów 
dostępnej pod adresem http://egiset.
ihar.edu.pl/.
Wyszukiwarka pozwala na dostęp do 
danych paszportowych, waloryza-
cyjnych, zdjęć i dokumentów obiek-
tów znajdujących się w bazie danych 
EGISET.

Marta Rymarczyk
Źródło:
Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych –
 https://bankgenow.edu.pl/
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –
 PIB - http://pw.ihar.edu.pl/
Materiały szkoleniowe „Wszystko o odmianach racjo-
nalnych” 17.07.2018 r. – IHAR – PIB – ZDO Grodkowice
Chojnowski M. 2007. Przechowywanie nasion roślin 
uprawnych w bankach genów –  standardy i wymagania.
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Czym jest hydroponika?
Hydroponika to rodzaj uprawy roślin 
w kulturze wodnej szczególnie przy-
datny w uprawie warzyw, kwiatów 
oraz ziół. W hydroponice niezbędne 
roślinie składniki mineralne dostar-
czane są wraz z pożywką rozpuszczo-
ną w wodzie. Można wyróżnić dwa 
rodzaje systemów hydroponicznych: 
prowadzone bez użycia podłoża (NFT, 
aeroponika), oraz systemy wymagające 
podłoża takiego jak: granulat ceramicz-
ny, wełna mineralna czy perli. Systemy 
hydroponiczne można również podzie-
lić pod względem sposobu przepływu 
pożywki. W systemie otwartym woda 
wraz z zużytymi substancjami pokar-
mowymi jest stale wymieniana, z ko-
lei w zamkniętym poddawana jest ona 
oczyszczeniu, uzupełnieniu w składniki 
pokarmowe i recyrkulacji. 

Historia hydroponiki
Początki hydroponiki sięgają czasów 
starożytnych, gdzie system ten został 
wykorzystany do założenia wiszących 
ogrodów Semiramidy w Babilonie, 
a także pływających ogrodów Azte-
ków. Podstawy nowoczesnych syste-
mów hydroponicznych zostały jednak 
stworzone dopiero w XIX wieku przez 
niemieckich naukowców J. von Sachsa 
i W. Knopa. W latach 30. XX wieku po-
wstał pierwszy działający system hy-
droponiczny opracowany przez doktora 
W. Gericke’a w Kalifornii, który został 
zaadaptowany na potrzeby militarne. 
Począwszy od lat 70., gdy hydroponikę 
dostosowano do celów komercyjnych, 
stała się ona alternatywną metodą 
uprawy roślin niosącą ze sobą możli-
wości rozwiązania wielu problemów 
technologicznych.

Cienkowarstwowe kultury 
przepływowe
Były one jednym z pierwszych sys-
t emów hyd r op on ic z nyc h (a n g . 
Nutrient Flow Technique – NFT), któ-
re dzięki swej prostocie i niewiel-
kim kosztom nadal są dość popularne 

w niewielkich gospodarstwach. NFT 
jest jednym z najczęściej używanych 
systemów hydroponicznych wykorzy-
stywany do uprawy niewielkich roślin 
szybko rosnących, takich jak sałata, czy 
bazylia. Chociaż istnieje wiele technolo-
gii projektowania systemu NFT, wszyst-
kie łączy przepływ wodnego roztworu 
substancji odżywczych poprzez kana-
ły rynien do korzeni. Roztwór pożyw-
ki, odpływający z korzeni gromadzony 
jest w zbiorniku, a następnie kierowany 
na filtry, skąd ponownie doprowadza-
ny do roślin. W zależności od potrzeb 
do oczyszczania pożywki wykorzystu-
je się zespoły filtrów piaskowych lub 
urządzenia dezynfekujące promieniami 
UV. W ostatnim czasie uznaniem pro-
ducentów cieszą się blaty NFT, które 
działają w analogiczny sposób do ka-
nałów rynien. W systemie NFT szcze-
gólną uwagę należy zwrócić na stałe 
kontrolowanie niedoborów składni-
ków odżywczych występujących u ro-
ślin położonych przy końcu strumienia. 
Zjawisko to jest wynikiem zubożenia 
roztworu odżywczego oraz zmiany 
jego pH przez rośliny z wyższych czę-
ści systemu.

Sałata uprawiana w systemie NFT
AQUA MECHANICAL Flickr
(CC BY 2.0)

Aeroponika
W tym systemie rośliny umieszczone 
są w pojemnikach z tworzyw sztucz-
nych, w sposób który umożliwia ko-
rzeniom zawieszenie w powietrzu. 
Pożywka zawierająca wszystkie ma-
kro- i mikroelementy dostarczana jest 
do korzeni w postaci aerozolu oraz 
cienkiej warstwy pożywki, co zabez-
piecza rośliny przed wystąpieniem nie-
korzystnych skutków awarii systemu. 
Na szeroką skalę aeroponika jest sto-
sowana w uprawach produkcyjnych 
warzyw w krajach strefy tropikalnej 
i subtropikalnej. Metoda ta poprzez 
schładzanie strefy korzeniowej po-
woduje zwiększenie produktywno-
ści roślin. Również u roślin klimatu 
umiarkowanego schładzanie strefy ko-
rzeniowej roślin objawia się znacznym 
przyrostem masy części nadziemnych. 
Aeroponika najczęściej wykorzysty-
wana jest w szkółkarstwie ozdobnym, 
gdzie umożliwia łatwe i bezpieczne 
przesadzanie roślin, a poprawa jakości 
uzyskanego materiału rekompensu-
je poniesione koszty. Badania prowa-
dzone na szeroką skalę w Japonii, USA, 
Holandii, Włoszech oraz Polsce wyka-
zały, że dzięki wykorzystaniu aero-
zolu zamiast ciekłej pożywki, zużycie 
wody i nawozów w uprawie zmniejsza 
się do 50%. Kolejną zaletą tego syste-
mu jest wysoka zdrowotność korzeni, 
które z powodu stałego dostępu po-
wierza nie ulegają zagniwaniu. W te-
macie aeroponiki nie da się jednak nie 
wspomnieć o wysokich nakładach in-
westycyjnych i skomplikowanej elek-
tronicznej aparaturze zastosowanej 
w tym systemie. 

Sałata uprawiana w systemie aeroponicznym
https://www.rifaidate.it/giardino/giardinaggio/coltiva-
zione-aeroponica.asp

Hydroponika w uprawie roślin
Wobec rosnącej populacji rolnictwo zmuszone jest do stałego powięk-
szania produkcji żywności, a także do poprawy jakości produktów – 
w celu sprostania wymaganiom konsumenta. W trakcie realizacji tych 
zadań szczególnie istotne są jednak kwestie ekonomiczne i ekologiczne. 
Hydroponika umożliwia zwiększenie produkcji roślinnej na skalę prze-
mysłową bez konieczności powiększania powierzchni uprawy. 

https://www.flickr.com/photos/aquamech-utah/24778858270/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.rifaidate.it/giardino/giardinaggio/coltivazione-aeroponica.asp
https://www.rifaidate.it/giardino/giardinaggio/coltivazione-aeroponica.asp
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Systemy zalewowo-odpływowe
Są one jednymi z najpowszechniejszych 
systemów hydroponicznych. Podobnie 
jak w innych metodach, ich podstawo-
we założenie jest proste. Rośliny usta-
wiane są na stołach zalewowych, które 
okresowo napełniane są wodą bogatą 
w składniki odżywcze. Zalane podło-
że przyjmuje składniki, których nad-
miar jest odpompowywany. Aby zapo-
biec niedoborom tlenu wokół korzeni, 
łączny czas trwania cyklu nie powinien 
trwać dłużej niż 30 minut. 

Przyszłość upraw hydroponicznych
Rozwój w polskich gospodarstwach 
można zaobserwować na wielu płasz-
czyznach: od wprowadzenia do upra-
wy nowych odmian, poprzez automa-
tyczne nawadnianie czy wykorzystanie 
lampy LED - intensyfikujących procesy 
fotosyntezy. Hydroponiczne metody 
uprawy roślin są kolejną szansą rozwo-
ju ogrodnictwa niosącą ze stosowania 
szereg korzyści jak: wzrost plonu, po-
prawa zdrowotności roślin i skrócenie 
okresu wegetacji. Dodatkowo syste-
my te zwiększają bezpieczeństwo pro-
dukcji roślinnej, poprzez precyzyjne 
określenie dawek nawozowych i do-
starczanych ich roślinom w optymal-
nych ilościach. Zwiększanie powierzch-
ni upraw hydroponicznej wydaje się być 
konieczne, z powodu pogłębiającego się 
zagrożenia deficytem wody dla upraw 
gruntowych oraz w celu zachowania 
konkurencyjności na rynku.

Agnieszka Dudkiewicz
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Dlatego bardzo ważnym działaniem 
chroniącym środowisko jest prze-
ciwdziałanie erozji. Erozja gleby jest 
jednym z czynników degradujących 
środowisko przyrodnicze, przestrzeń 
produkcyjną. Skutkuje to zmianami 
rzeźby terenu, gleb, stosunków wod-
nych, naturalnej roślinności, niszcze-
niem urządzeń technicznych. Zmiany 
te prowadzą do obniżenia przestrzeni 
produkcyjnej, zmienia się krajobraz, 
zanieczyszczeniu ulegają ujęcia wod-
ne, rzeki i zbiorniki wodne. Skutkiem 
tego zmienia się mikroflora i hydro-
logia zbiorników wodnych. 

Można temu przeciwdziałać poprzez:

 • wyłączenie z użytkowania ornego 
stromych i trudnych do uprawy te-
renów górzystych. Tereny te należy 
użytkować, jako trwałe użytki zie-
lone lub przeznaczyć pod zalesienia,

 • stosowanie poprzeczno-stoko-
wej uprawy roli, orki i bronowania 
upraw rzędowych,

 • wykonywanie orki pługiem obracal-
nym, który przyspiesza tarasowanie 
zboczy i zmniejsza ich nachylenie,

 • stosowanie płodozmianu przeciwe-
rozyjnego z dużym udziałem roślin 
chroniących glebę takich jak: rośli-
ny motylkowe, rośliny motylkowe 
z trawami, zboża ozime zamiast 
zbóż jarych,

 • stosowanie wsiewek międzyplonów 
i poplonów, aby gleba była najkrócej 
pozostawiona bez zasiewów,

 • wykonanie wcześniejszych siewów 
zbóż ozimych, co poprawi lepsze 
ukorzenienie roślin,

 • obsiewanie mieszankami traw dróg 
dojazdowych do pola i prawidłowe 
ich pielęgnowanie poprzez wypa-
sanie lub koszenie,

 • budowanie wielofunkcyjnych zbior-
ników wodnych malej retencji na do-
linach ze stałym i okresowym prze-
pływem wody,

 • melioracje erozyjne,

 • właściwe nawożenie organicz-
ne obornikiem i gnojówką (należy 
szybko wymieszać go z glebą – po-
przez kultywatorowanie, podoryw-
kę, lub orkę),

 • nie należy zapominać też o wapno-
waniu, które ma bardzo dobre dzia-
łanie strukturotwórcze, poprawia 
przyswajalność składników pokar-
mowych dla roślin.

Umiejętne gospodarowanie na sto-
kach, stosowanie się do zaleceń i dzia-
łań przeciwerozyjnych, zmniejsza 
znacznie degradujące działanie erozji 
na środowisko naturalne. Poprawi się 
zasobność gleb, zmniejszy się zanie-
czyszczenie zbiorników, rzek i ujęć 
wodnych. Nawożenie mineralne i or-
ganiczne będzie lepiej wykorzystane 
przez uprawy. Należy dążyć do lepszej 
zasobności gleb poprzez prawidłowe 
gospodarowanie, dobry płodozmian, 
wprowadzanie roślin motylkowych 
i roślin poprawiających zawartość 
próchnicy w glebie. Będzie to mia-
ło wpływ na niekorzystne zjawiska 
w przyrodzie, takie jak: długotrwałe 
susze, nadmierne opady i nawałnice. 
Każdy z nas może coś zrobić dobrego 
dla środowiska naturalnego, nie mar-
nujmy takiej szansy, żyjmy w zgodzie 
z naszym środowiskiem.

Stanisław Gniadek
Źródło:
Materiały. Ministerstwo Ochrony Środowiska 
i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ochrona środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Instytut Uprawy i Nawożenia 
Gleb. „Ochrona gleb przed erozją poradnik dla władz 
administracyjnych i samorządowych oraz służb dorad-
czych”, „Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej”.

Chrońmy nasze gleby przed erozją
W Polsce według danych 1/3 terenów zagrożonych jest erozją. Obszar 
Małopolski, w większości tereny górzyste zagrożone są erozją w 57% 
powierzchni. 
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Stopień zagrożenia chorobami zakaź-
nymi jest duży, a zwalczanie skutków 
zakażenia bywa trudne oraz kosz-
towne. W zapobieganiu powstawania, 
szerzenia się chorób, a także w ich 
zwalczaniu duże znaczenie odgrywa 
dezynfekcja obiektów inwentarskich. 
Zabiegi dezynfekcyjne, mają na celu 
niszczenie drobnoustrojów, które wy-
wołują choroby o wysokiej śmiertelno-
ści lub mają bezpośredni wpływ np. na 
obniżenie płodności, spadek mleczno-
ści, czy zmniejszenie pobrania i wyko-
rzystania paszy. Wystąpienie które-
gokolwiek z tych czynników wpływa 
na obniżenie produktywności, a tym 
samym opłacalność produkcji. Utrzy-
manie stada w higienie i zdrowiu jest 
szczególnie trudne w okresie jesien-
no-zimowym, kiedy zwierzęta więk-
szość czasu spędzają w pomieszczeniu. 
Interesem hodowców jest osiągnię-
cie najlepszych wyników produkcyj-
nych. Tylko zwierzęta zdrowe, którym 
zapewniano właściwy dobrostan są 
w stanie w całości wykorzystać swój 
potencjał genetyczny. W wielu przy-
padkach bieżąca dezynfekcja i odpo-
wiednie postępowanie ze zwierzęta-
mi znacząco obniża odsetek zakażeń. 
Każde zachorowanie powoduje obni-
żenie wyniku ekonomicznego prowa-
dzonej produkcji. W celu zapewnienia 
efektywnej dezynfekcji, czyli zniszcze-
nia wszelkich drobnoustrojów (bak-
terii, wirusów, grzybów) oraz form 
przetrwalnikowych bakterii, należy 

poprzedzić ten proces mechanicznym 
usunięciem wszelkich zabrudzeń 
(kurz, pajęczyny, pozostałości paszy 
w karmidłach i ciągach technologicz-
nych). Następnie należy usunąć ściół-
kę z pomieszczeń. Po tych zabiegach 
można przejść do czyszczenia na mo-
kro, co oznacza wykorzystanie wody 
i środków myjących. Kiedy umyte po-
wierzchnie będą już suche można wte-
dy zastosować środki dezynfekcyjne. 
Zastosowanie środka dezynfekcyjnego 
na powierzchnie suche zapobiega nie-
potrzebnemu ich rozcieńczeniu, które 
miałoby miejsce przy zastosowaniu go 
na powierzchnie mokre. Powyższe za-
lecenie jest niezmiernie istotne w celu 
zapewnienia skuteczności zastosowa-
nego środka dezynfekcyjnego. Przy 
wyborze produktu przeznaczonego do 
dezynfekcji należy bardzo dokładnie 
przeczytać ulotkę informacyjną zawie-
rającą dane na temat drobnoustrojów 
w stosunku, do których wykazuje on 
działanie bójcze lub statyczne. Ulotka 
powinna zawierać informacje czy moż-
na wykonać zabieg dezynfekcji w po-
mieszczeniach, w których przebywają 
zwierzęta w ich obecności czy też na-
leży zwierzęta wyprowadzić z tych po-
mieszczeń i po jakim czasie od zakoń-
czenia zabiegu dezynfekcji zwierzęta 
mogą powrócić do tych pomieszczeń. 
 Dobry preparat odkażający powi-
nien mieć silne właściwości bakterio-, 
grzybo- i wirusobójcze. Posiadać ni-
ską toksyczność dla ludzi i zwierząt, 

być tani i łatwy w użyciu, dawać się 
łatwo spłukiwać z powierzchni. Ule-
gać biodegradacji i nie zatruwać śro-
dowiska. Nie wywoływać zachorowań 
i odczynów alergicznych. Nie wywoły-
wać niszczenia, korozji i zmiany barwy 
odkażanych obiektów, być bezwon-
ny. Skuteczność dezynfekcji zależy 
od czynników takich jak: właściwo-
ści użytego środka dezynfekcyjnego, 
sposobu i solidności wykonania zabie-
gu warunków środowiskowych, w tym 
mikroklimatu, właściwości biologicz-
nych drobnoustrojów. Najczęściej po-
pełniane błędy przy dezynfekcji to: 
złe wyczyszczenie powierzchni przed 
dezynfekcją, źle dobrany środek, brak 
wiedzy wykonawcy, złe stężenie środ-
ka, zła temperatura wody, złe spłu-
kanie środka myjącego lub spłukanie 
wodą przepuszczaną przez brudną in-
stalację. W rozprzestrzenianiu drob-
noustrojów chorobotwórczych mogą 
uczestniczyć również pracownicy bu-
dynków inwentarskich, gryzonie, owa-
dy, ptaki, środki transportu oraz użyt-
kowany sprzęt. Wpływ na wielkość 
oraz aktywność drobnoustrojów w po-
mieszczeniach inwentarskich zależy 
od temperatury oraz wilgotności po-
wietrza, sprawności wentylacji, ściół-
ki oraz długości cyklu produkcyjnego. 
Dlatego dezynfekcja obiektów inwen-
tarskich jest taka ważna.

Grzegorz Bogdański

Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich
W hodowli zwierząt niezwykle istotne znaczenie, obok odpowiedniego schronienia, temperatury pomieszczeń, 
pokarmu, wody oraz świeżego powietrza, odgrywa ochrona przed chorobami. 
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Pojęcie dobrostanu przewija się w wie-
lu różnorodnych tematach dotyczących 
życia i środowiska zwierząt utrzymy-
wanych w warunkach stworzonych 
przez człowieka. Zwierzęta oraz pro-
dukty pochodzenia zwierzęcego od 
wieków mają dla ludzkości olbrzymie 
znaczenie. Coraz częściej zwracamy 
uwagę na potężne zmiany zachodzące 
nie tylko w naszym środowisku życia, 
ale również w środowisku, jakie stwa-
rzamy zwierzętom hodowlanym. Wa-
runki chowu bądź hodowli zwierząt go-
spodarskich uzależnione są nie tylko od 
rasy zwierzęcia, ale również od zmie-
niających się w zależności od pory roku 
czynników środowiska zewnętrznego.
Sam termin dobrostan można określić, 
jako zespół czynników umożliwiają-
cych zwierzęciu przejawianie normal-
nego behawioru, zdolnych do wyra-
żania zachowań typowych dla danego 
gatunku bez nieustannego narażania 
na negatywne bodźce emocjonalne ta-
kie jak strach, ból, cierpienie, niepokój.
 W relacjach pomiędzy zwierzęciem 
hodowlanym, a człowiekiem we współ-
czesnym zarządzaniu gospodarstwem 
oraz stadem powinna przodować myśl:

„Zwierzę, jako istota żyjąca, 
zdolna do odczuwania cierpienia, 
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 
winien poszanowanie, ochronę 
i opiekę.” 
(Ustawa o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 
1997 r.).

W przypadku zwierząt użytkowych, 
gdzie decydującą rolę w zapewnieniu 
im właściwych warunków życia pełni 
człowiek, powinniśmy przyjąć i kiero-
wać się zasadą „pięciu wolności”, będą-
cą miernikiem podstawowych założeń 
dotyczących właściwego utrzymania 
zwierząt, tak aby stworzyć im najlepsze 
warunki przejawiania normalnego za-
chowania w połączeniu z zapewnieniem 
komfortu, biorąc pod uwagę gatunkowe 
i osobnicze normy behawioralne.

Według zasady zwierzęta powinny 
być wolne:
1. od głodu i pragnienia – przez zapew-

nienie odpowiedniej ilości i jakości 
wody oraz paszy pokrywającej zapo-
trzebowanie w zależności od wieku, 
rasy, stanu fizjologicznego,

2. od dyskomfortu – przez zapewnie-
nie możliwości schronienia, wy-
poczynku, właściwych warunków 
utrzymania,

3. od bólu, urazów i chorób – przez za-
pewnienie prewencji, profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia,

4. od strachu i stresu – przez elimino-
wanie czynników stresogennych,

5. do wyrażania normalnego zachowa-
nia – przez zapewnienie odpowied-
niej przestrzeni życiowej i właściwe-
go składu socjalnego w grupie.

Zapewnienie dobrostanu w dzisiej-
szych czasach przy intensyfikacji pro-
dukcji, coraz to nowocześniejszych 

rozwiązaniach technologicznych stano-
wi spore wyzwanie dla hodowców. Do-
stosowanie środków technologicznych 
w budynkach inwentarskich do stada 
zwierząt jest podstawą zapewnienia 
optymalnych warunków rozwoju i wy-
sokiej produkcyjności, a także prewen-
cji wielu czynników chorobotwórczych. 
Warto zwrócić uwagę na warunki zoo-
higieniczne stworzone przez człowie-
ka w miejscu, gdzie utrzymywane są 
zwierzęta. Szczególnie zimną podsta-
wą w każdym pomieszczeniu jest stwo-
rzenie optymalnych warunków, takich 
jak: właściwa temperatura i zapobie-
ganie jej wahaniom, ilość światła oraz 
prawidłowa wentylacja z uwzględnie-
niem prędkości wymiany powietrza 
– niwelowanie zbyt szybkiego ruchu 
powietrza. 

Zanim zdecydujemy się na zainwesto-
wanie w budowę, modernizację po-
mieszczeń inwentarskich i utrzymy-
wanie w nich zwierząt należy wziąć pod 
uwagę znaczne zmiany temperatury 
zależne od pór roku.

Jesień i zima to pory, w których zmie-
niają się warunki klimatyczne, wilgot-
nościowe w pomieszczeniach, gdzie 
przebywają zwierzęta. We wnętrzach 
narażonych na wahania temperatury 
podstawowym elementem jest kon-
strukcja oraz ocieplenie dachu. Do-
bre wykonanie ocieplenia całego bu-
dynku przyczynia się do zmniejszenia 

Dobrostan zwierząt gospodarskich 
Jesień – zima, pory roku determinujące duże zmiany w życiu i środowisku zwierząt gospodarskich, 
na przykładzie utrzymywania bydła oraz trzody chlewnej.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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skraplania pary wodnej. Wszel-
kie konstrukcje budowlane należy 
tak projektować, aby ograniczyć 
skraplanie pary wodnej na ich 
powierzchni. Kondensacja pary 
wodnej jest dopuszczalna, jednak 
nie powinna ona przekraczać do-
puszczalnych wartości, gdyż przy-
czynia się między innymi do po-
wstania zagrzybienia, niszczenia 
ścian budynku, a w konsekwencji 
utraty termoizolacyjności budyn-
ku. W sytuacji utraty izolacyjności 
pomieszczenia występuje zwiększenie 
zawilgocenia, co w zimie doprowadzić 
może do przemarzania zwierząt. Wpły-
wa to bezpośrednio na znaczne obni-
żenie dobrostanu, podatności na za-
chorowania, przeziębienia szczególnie 
u zwierząt młodych, co doprowadza do 
strat w gospodarstwie produkcyjnym. 
 Wraz z upływem czasu wzrasta 
świadomość producentów, że opłacal-
ność produkcji związana jest również 
z doskonaleniem systemów utrzyma-
nia. To czy zwierzęta zdolne są do wy-
sokich wyników produkcyjnych, dobre-
go wykorzystania paszy, zachowania 
wysokiej odporności na choroby oraz 
dobrego przystosowania do środowi-
ska jest wynikiem ciężkiej pracy opartej 
na obserwacji zachowań zwierząt oraz 
doboru najlepszych rozwiązań dla po-
szczególnych stad. Ważnym zmiennym 
czynnikiem wpływającym na opłacal-
ność produkcji w strefie klimatycznej 
naszego kraju są pory roku, a wraz 
z nimi zmiany zachodzące w utrzyma-
niu i żywieniu zwierząt. Warunki mi-
kroklimatyczne panujące w grupie by-
towania zwierząt gospodarskich mają 
wysoce istotny wpływ na zachowa-
nie zdrowia oraz możliwość prze-
jawiania naturalnego zachowania. 
Utrzymanie komfortowego środowiska 
cieplnego w pomieszczeniach inwentar-
skich polega na zapewnieniu odpowied-
niego poziomu wymiany ciepła między 
otoczeniem i zwierzętami. Należy dążyć 
do minimalizacji obciążenia cieplnego 
oraz dyskomfortu nim wywołanego. 
 W okresie jesieni i zimy czynnikiem 
na jaki powinniśmy zwrócić uwagę są 
zmiany temperatury, gdzie najistotniej-
szym wydaje się nie tylko zmiana sta-
łej temperatury o kilka stopni w po-
mieszczeniu, ale zwrócenie szczególnej 
uwagi na różnice temperatur panują-
cych w dzień w porównaniu ze spad-
kiem temperatury nocą. Najbardziej 
narażone na nagłe zmiany są zwierzę-
ta młode, gdzie łatwo doprowadzić 
do wychłodzenia organizmu. Bardzo 
duży wpływ temperatury na organi-
zmy zwierząt w pierwszych dniach 

życia wynika z nierozwiniętego jesz-
cze systemu termoregulacji, przez co 
temperatura otoczenia wywiera znacz-
ny wpływ na ciepłotę ciała. Oprócz 
temperatury, istotnym elementem 
jest wilgotność względna powietrza 
oraz prędkość przepływu powietrza 
w pomieszczeniach. 
 Wśród zwierząt gospodarskich wła-
ściciele chlewni powinni skupić dużą 
uwagę na warunkach panujących 
w gronie każdej grupy technologicznej 
utrzymywanych świń. Trzoda chlewna 
należy do zwierząt bardzo negatywnie 
reagujących na niespodziewane i gwał-
towne zmiany temperatur, przeciągi 
i nagłe ochłodzenia. Objawia się to gor-
szym przyswajaniem paszy, biegunka-
mi, nerwowym zachowaniem, wystąpić 
mogą reakcje oddechowe takie jak ka-
szel, wycieki z nosa, kichanie. Przezię-
bienia organizmu wywołane przez stres 
doprowadzają do obniżenia odporności, 
a co za tym idzie podatności na poważ-
niejsze choroby i infekcje. Optymal-
na wilgotność w chlewniach powinna 
mieścić się w zakresie 60–80%. Pod-
wyższona ponad normę wilgotność na-
raża zwierzęta na urazy przez śliskie, 
mokre powierzchnie, skraplanie się 
pary wodnej na konstrukcjach budyn-
ków inwentarskich sprzyja rozwojowi 
pleśni szerząc wśród zwierząt choro-
by i schorzenia. Zimą ruch powietrza 
w chlewniach lub oborach powinien być 
mniejszy niż latem i wynosić dla świń 
maksymalnie 0,2 m/s. Niska tempera-
tura i zbyt duży ruch powietrza zmusza 
zwierzęta do produkcji większej ilości 
ciepła na ogrzanie organizmu wywie-
rając negatywny wpływ na stan zdro-
wia i przyczyniając się do zmniejszenia 
produkcyjności.

 W przypadku utrzymania by-
dła zakres temperatur jest znacz-
nie większy, ale należy pamiętać 
o unikaniu przeciągów. Dla bydła 
ruch powietrza powinien wynosić 
do 0,3 m/s. Temperatura powietrza 
w oborach gdzie utrzymywane jest 
bydło mleczne powinna mieścić się 
w granicach 8 – 16°C, a optymalna 
temperatura wynosi 12°C. Stwo-
rzenie takich warunków umożli-
wia oddawanie nadmiaru cieplnego 
z organizmu, nie stwarzając warun-

ków do nadmiernej jego utraty. Główny-
mi zaburzeniami wynikającymi z utraty 
ciepła doprowadzającego do obniżenia 
odporności w zimie u bydła są schorze-
nia dróg oddechowych, wymienia oraz 
stawów. U bydła mlecznego może wystą-
pić spadek wydajności mlecznej na sku-
tek odkładania aminokwasów zawartych 
w pokarmie na potrzeby gromadzenia 
rezerw w organizmie. W przypadku by-
dła mięsnego należy skupić się na wzbo-
gaceniu dawek pokarmowych zwierząt, 
tak by ich kondycja umożliwiła zmianę 
pokrywy włosowej, zgromadzenie zapa-
sów przed chłodniejszym i deszczowym 
okresem. Najczęściej podawane są pasze 
objętościowe np. siano, sianokiszonki. 
Nie należy przekarmiać zwierząt, gdyż 
zbytnie otłuszczenie prowadzi do proble-
mów z wycieleniami, zaburzeń w gospo-
darce hormonalnej.
 Zmieniające się czynniki pogodowe 
uzależnione od strefy klimatycznej w ja-
kiej utrzymywane są zwierzęta gospo-
darskie i nieprzystosowanie do tego bu-
dynków, wentylacji, systemu ściółkowego 
oraz obsady zwierząt stają się czynnikiem 
warunkującym pogorszenie jakości wy-
twarzanego produktu oraz zmniejszenie 
opłacalności działalności. Strategii dzia-
łań zmierzających do poprawy warun-
ków utrzymania zwierząt, wydawać by się 
mogło, jest mnóstwo, jednak nie zawsze 
mają one odzwierciedlenie w rzeczywisto-
ści. Podstawą działania każdego hodow-
cy i producenta powinno być utrzymanie 
zwierząt z zapewnieniem dobrostanu. Ob-
serwacja własnego stada i indywidualnych 
potrzeb każdego gatunku. Ważne jest, aby 
systematycznie sprawdzać warunki jakie 
panują w budynkach, szczególnie przy 
zmiennych porach roku, tak aby wyjść 
naprzeciw zapotrzebowaniom zwierząt 
i niepotrzebnie nie narażać ich na stres, 
cierpienie, urazy. Takie działania nie tylko 
pozytywnie wpłyną na stan utrzymywa-
nych zwierząt, ale również polepszą wyni-
ki produkcyjne, a tym samym przyczynią 
się do wzrostu opłacalności produkcji. 

Katarzyna Pietrzyk

Zalecana temperatura 
utrzymania świń:

Utrzymanie 
na ściółce

Utrzymanie 
na ruszcie 

dla loch karmiących 18 - 21°C 21 - 22°C

dla loch prośnych 15 - 18°C 18 - 22°C

dla prosiąt odsadzonych 25 - 27°C 30 - 32°C

dla tuczników 18 - 21°C 18 - 20°C
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P ier wszego dnia selekc joner z y 
PZHiPBM Ewelina Udziela i Marcin Ra-
decki przeprowadzili zajęcia praktycz-
ne z oceny punktowej bydła mięsnego 
rasy Limousine. Uczestnicy zebrali się 
w Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa 
Ogrodniczego POLAN Spółka z o.o. za-
kład w Dziekanowicach. Przygotowano 
dla nich karty oceny punktowej, gdzie 
na podstawie wybranych sztuk bydła 
każdy miał okazję indywidualnej oceny 
danego zwierzęcia. Następnie selekcjo-
nerzy omówili w sposób obiektywny 
ocenę wartości hodowlanej zwierząt 
biorąc pod uwagę takie czynniki jak 
wiek, stan fizjologiczny, rasa i in. Ho-
dowcy mieli możliwość aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach i wymiany 
własnych poglądów. 
 Podczas drugiego dnia przedstawio-
no prezentacje obejmujące tematykę 
m.in.: zagrożenia pasożytnicze w sta-
dach bydła mięsnego, perspektywy roz-
woju sektora wołowiny w Polsce, sys-
temy certyfikacji w gospodarstwach 
ekologicznych, standardy systemu QMP, 
zanieczyszczenia wód azotanami ze źró-
deł pochodzenia rolniczego, podawanie 
mieszanek paszowych uzupełniających 
w postaci bolusów u bydła opasowego. 
Poruszona tematyka wzbudziła duże 
zaciekawienie wśród słuchaczy, zwróco-
no uwagę na aktualny problem pasoży-
tów występujących w gospodarstwach 
i możliwości ich zwalczania. Dr inż. Je-
rzy Kowal z Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie przedstawił zagrożenia pa-
sożytnicze w stadach bydła mięsnego, 
zwracając uwagę na straty bezpośrednie 
oraz pośrednie wywoływane brakiem 
zapobiegania i leczenia inwazji różnych 
grup i gatunków pasożytów, a także ich 
wpływ na zdrowotność i produkcyjność 
stada. Wykładowca poruszył tematy-
kę opracowania odpowiednich schema-
tów zwalczania pasożytów w stadach 
zwierząt. Wśród uczestników powstała 
dyskusja na temat skutecznych metod 
zapobiegania inwazji muchówek. Roz-
wiązaniem problemu może być zasto-
sowanie lamp i pułapek ze specjalnym 

środkiem wabiącym. Należy również 
zwrócić uwagę na owadoszczelność bu-
dynków i usytuowanie płyty gnojowej. 
Dyrektor biura PZHiPBM Janusz Pio-
trowski przedstawił działania, cele oraz 
możliwości rozwoju sektora wołowiny 
w Polsce. Hodowcy i producenci oma-
wiali kwestie braku oznakowania woło-
winy wysokiej jakości oraz poszukiwali 
metod rozwiązania tego problemu nie 
tylko wśród hodowców i producentów 
bydła mięsnego, ale także wśród grup 
konsumentów. Zainteresowanie wśród 
uczestników wzbudził również temat 
zadawania mieszanek paszowych po-
dawanych w formie bolusów zaprezen-
towany przez Piotra Pałkę, przedstawi-
ciela firmy PBN.
 Wszyscy uczestnicy zostali zapozna-
ni z programem mającym na celu po-
prawę jakości wód – programem azota-
nowym. Na podstawie art. 106 ust. 4 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne, przyjęto „Program działań ma-
jących na celu zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 
dalszemu zanieczyszczeniu”.
 Wymogi Programu azotanowego zo-
bowiązane są stosować gospodarstwa 
prowadzące produkcję rolną, działal-
ność, w ramach której przechowywane 
są odchody zwierzęce lub stosowane 
nawozy. Według programu gospodar-
stwa podzielono na grupy:

 − małe – poniżej 10 ha UR lub poniżej 
10 DJP w gospodarstwie,

 − średnie – równe i powyżej 10 ha UR 
lub równe i powyżej 10 DJP w gospo-
darstwie, 

 − duże – powyżej 100 ha UR lub równe 
i powyżej 10 DJP w gospodarstwie,

 − bardzo duże – prowadzące chów lub 
hodowlę: powyżej 40 000 stanowisk 
dla drobiu lub powyżej 2 000 stano-
wisk dla świń o wadze ponad 30 kg 
lub 750 stanowisk dla macior. 

Podstawą przestrzegania progra-
mu jest stosowanie nawozów natu-
ralnych w dawce nieprzekraczającej  
170 kg N/ha azotu ogólnego z tych 

nawozów. Zabrania się stosowania na-
wozów na glebach zamarzniętych po-
wierzchniowo, zalanych wodą, nasy-
conych wodą lub pokrytych śniegiem. 
Pojemność zbiorników na nawozy na-
turalne płynne powinna umożliwiać ich 
przechowanie przez okres 6 miesięcy. 
Powierzchnia miejsc przechowywania 
nawozów naturalnych stałych powin-
na umożliwiać ich przechowanie przez 
okres 5 miesięcy.
 Możliwe jest czasowe, do 6 miesięcy, 
składowanie obornika bezpośrednio 
na gruntach rolnych, przy czym pry-
zmy należy lokalizować na płaskim 
terenie (spadek do 3%), w odległo-
ści większej niż 25 m od brzegu wód 
powierzchniowych.
 Działania jakie należy podjąć w go-
spodarstwie według zasad programu 
azotanowego:
1. Określić powierzchnię użytków 

rolnych, przygotować obrót sta-
da. Obliczyć: przelotowość zwie-
rząt w grupie technologicznej, stan 
średnioroczny, DJP, DJP/ha.

2. Określić powierzchnię i pojemno-
ści do przechowywania nawozów 
naturalnych.

2. Ustalić dostępne terminy stosowania 
nawozów.

4. Prowadzić ewidencję zabiegów agro-
technicznych związanych z nawoże-
niem azotem – z pominięciem ma-
łych gospodarstw.

5. Sporządzanie uproszczonego pla-
nu nawożenia azotem dla średnich 
gospodarstw lub pełnego planu 
w gospodarstwach dużych i bardzo 
dużych.

 Spotkanie zakończyła prezentacja 
Eweliny Udzieli i Marcina Radeckiego, 
w której posumowali ocenę wartości 
mięsnej oraz rozpłodowej na przykła-
dzie wybranych ras bydła mięsnego. 
Uczestnicy wykazali duże zaintere-
sowanie omawianymi prezentacjami, 
sami poruszali tematy problematyczne 
i poszukiwali najlepszych rozwiązań 
wymieniając się własnymi doświad-
czeniami. Podziękowania należą się dla 
Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa 
Ogrodniczego POLAN Spółka z o.o. za-
kład w Dziekanowicach za chęć pomo-
cy, zainteresowanie oraz udostępnienie 
miejsca i stada zwierząt. 

Katarzyna Pietrzyk

Relacja ze szkolenia „Chów i hodowla bydła mięsnego – 
ocena wartości użytkowej i hodowlanej”
W dniach 19-20 września br. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
z s. w Karniowicach odbyło się szkolenie dla hodowców i producentów bydła 
mięsnego. Współorganizatorem szkolenia był PZHiPBM. Głównymi tematami 
tegorocznego szkolenia były aktualne problemy oraz nowości dotyczące 
chowu i hodowli bydła mięsnego. Dwudniowe szkolenie zostało podzielone 
na część praktyczną, przypadającą pierwszego dnia oraz część teoretyczną.
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Sterowanie rozpylaczami belki 
polowej
Belka polowa jest tym elementem 
opryskiwacza, który najbardziej jest 
odpowiedzialny za precyzję oprysku 
rozumianą, jako jakość naniesienia 
na chroniony obiekt wymaganej ilo-
ści środka ochrony roślin zawartego 
w cieczy roboczej. Oprócz opisanej w nr 
6/2018 Agro Profil stabilności mecha-
nicznej belki polowej istotny jest sposób 
sterowania pracą rozpylaczy. Chodzi 
o to, aby zapewnić odpowiedni stopień 
pokrycia oraz jak najlepszą penetrację, 
zwłaszcza wyższych upraw, a także za-
pobiec znoszeniu cieczy roboczej na nie-
zamierzoną przestrzeń (dryf). 

Sterowanie rozpylaczami
Kluczową rolę w spełnieniu tych wa-
runków ma optymalizacja doboru roz-
pylaczy oraz ich parametrów roboczych 
(typ, kształt strumienia cieczy, ciśnie-
nie robocze). W nowoczesnej technice 
ochrony roślin liczy się także możli-
wość szybkiej i precyzyjnej zmiany pa-
rametrów roboczych adekwatnie do 
zmiennych warunków plantacji oraz 

niestabilnych warunków atmosfe-
rycznych (głównie prędkości wiatru). 
W prostych konstrukcjach opryskiwa-
czy parametry oprysku regulowane są 
manualnie poprzez dobór odpowied-
nich rozpylaczy oraz ich ciśnienia ro-
boczego adekwatnie do zadanej pręd-
kości jazdy i oczekiwanej dawki cieczy 
roboczej na hektar oraz kategorii kro-
plistości. Regulacja ta nazywana jest 
kalibracją i jest czynnością obowiąz-
kową według obowiązujących przepi-
sów prawa. W przypadku bardziej za-
awansowanych technicznie rozwiązań 
istnieje możliwość automatyzacji tego 
procesu z wykorzystaniem podzespo-
łów elektrycznych i elektronicznych.

Aparatura sterująca
Jednym z podstawowych elektrycznych 
urządzeń w opryskiwaczu jest zawór 
sterujący współpracujący z elektrycz-
nym sterownikiem lub komputerem 
znajdującym się w kabinie operatora. 
W przypadku sterownika elektryczne-
go operator musi manualnie regulować 
ciśnienie robocze, (które na bieżąco ob-
serwuje na manometrze znajdującym 

się w sterowniku) oraz kontrolować 
prędkość jazdy, obserwując najczęściej 
obrotomierz silnika lub prędkościo-
mierz. W przypadku opryskiwacza wy-
posażonego w komputer proces regula-
cji odbywa się w sposób automatyczny. 
Oprócz komputera sterującego system 
powinien być wyposażony w czujnik 
prędkości jazdy (magnetyczny, rada-
rowy lub z GPS) oraz przepływomierz. 
Odpowiednio do zadanej dawki cieczy 
roboczej na ha oraz zmierzonej chwilo-
wej prędkości jazdy komputer reguluje 
wielkość przepływu cieczy roboczej 
utrzymując stabilną dawkę cieczy ro-
boczej na ha. Jeżeli czujnik prędkości 
jazdy umieszczony jest na kole opry-
skiwacza lub nienapędzanym kole cią-
gnika (w przypadku opryskiwaczy za-
wieszanych) to odczytywana prędkość 
jazdy jest prędkością faktyczną, która 
uwzględnia poślizg kół ciągnika. 

Utrzymanie dawki
Chwilowe zmiany prędkości jazdy kom-
pensowane są wielkością przepływu 
i w efekcie utrzymana zostaje zadana 
dawka cieczy roboczej na ha. Należy 

Zarządzanie rozpylaczami w opryskiwaczu
Współczesny opryskiwacz powinien zapewnić możliwie wysoką równomierność naniesienia środków ochrony roślin, 
a także umożliwić zróżnicowaną aplikację zmiennymi dawkami zgodnie z wymogami rolnictwa precyzyjnego. 
Za precyzję aplikacji w największym stopniu odpowiada system sterowania rozpylaczami na belce polowej.

System poczwórnych opraw rozpylaczy Amazone
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zwrócić uwagę na fakt pomijania (z re-
guły) pomiaru ciśnienia roboczego 
w układzie automatycznej regulacji, 
którego kontrola jest niezbędna przy 
manualnym sterowaniu. Wynika to 
z tego, że wielkość przepływu (y) jest 
opisana funkcją y=x2, gdzie x jest argu-
mentem funkcji przepływu i oznacza ci-
śnienie robocze. Ponieważ w manualnie 
sterowanym opryskiwaczu nie mamy 
możliwości monitorowania wielkości 
przepływu, wiec posługujemy się od-
czytem ciśnienia. W praktyce wykorzy-
stanie zależności funkcji kwadratowej 
oznacza, że aby podwoić wielkość prze-
pływu należy czterokrotnie zwiększyć 
wartość ciśnienia. Tabele wykorzysty-
wane do kalibracji obok wartości ciśnie-
nia podają zwykle wielkość przepływu 
dla danego rozmiaru rozpylacza, a sko-
jarzenie z prędkością jazdy daje nam 
tabelaryczną dawkę cieczy roboczej 
na ha. Układ opisanej klasycznej regu-
lacji dawki sprawdza się wystarczają-
co w zakresie stosunkowo niewielkich 
zmian (do około kilkudziesięciu pro-
cent) prędkości roboczej oraz przewi-
dywanych dawek cieczy roboczej na 
ha. Kalibracja to po prostu układ rów-
nań trzech zmiennych: prędkości jazdy, 
wydatku rozpylaczy oraz dawki cieczy 
roboczej na ha. Zmiana jednego z tych 

3 parametrów powoduje zmianę, co naj-
mniej jednego z pozostałych. W przy-
padku przewidywanych większych 
zmian jednego z wymienionych para-
metrów roboczych konieczna będzie 
zmiana wielkości rozpylacza, aby za-
pewnić wymagany wydatek rozpylacza. 
W większości użytkowanych obecnie 
opryskiwaczy należy wykonać to ma-
nualnie bądź poprzez wymianę rozpyla-
cza w pojedynczej oprawie lub poprzez 
przestawienie korpusu wielopozycyjnej 
(3, 4, 5) oprawy rozpylacza. W belce 
o szerokości na przykład 36 m trzeba 
wymienić bądź przestawić 72 rozpy-
lacze. W przypadku szerokich belek 
jest to czasochłonne i nie zachęca do 
częstego korzystania z tej możliwości, 
a także w wielu wypadkach koniecz-
ności. Trzeba także pamiętać o innym 
ważnym powodzie zmiany rozpylacza, 
jakim jest optymalna do mechanizmu 
działania oraz panujących warunków 
atmosferycznych (wiatr, temperatura, 
wilgotność względna powietrza) kate-
goria kroplistości. W przypadku roz-
pylaczy płaskostrumieniowych stan-
dardowych, w miarę wzrostu ciśnienia 
roboczego bardzo wyraźnie zmniejsza 
się wielkość kropel, a strumień cieczy 
roboczej staje się coraz bardziej podat-
ny na znoszenie i odparowanie. Zamia-
na rozpylacza może okazać się także 
konieczna w przypadku wykorzysta-
nia możliwości zmniejszenia wskazanej 
przez etykietę preparatu strefy bufo-
rowej (minimalna odległość obszaru 
opryskiwanego od obiektów wrażli-
wych jak wody powierzchniowe czy te-
reny nieużytkowane rolniczo). Obecnie 
taka możliwość istnieje po zastosowa-
niu rozpylaczy o podwyższonym indek-
sie redukcji znoszenia (50%, 75%, 90%, 
95%). Należy także wspomnieć o innych 
mniej popularnych systemach regulacji 

dawki roboczej np. systemie dwubelko-
wym, gdzie druga belka zostaje włączo-
na, jeżeli istnieje potrzeba zwiększenia 
wydatku rozpylaczy poza możliwy dla 
pierwszej ze względu na ograniczenia 
zakresów ciśnień, a także o systemach 
rozpylaczy z elastyczną kryzą wstępną, 
która ze wzrostem ciśnienia zwiększa 
średnicę otworu (VariTarget, SJ7-VR). 
Reasumując, klasyczny, choć automa-
tyczny system kontroli dawki, ale z ma-
nualnym wyborem rozpylacza stanął 
przed barierą dalszego rozwoju, któ-
rą stanowiły współczesne wymagania 
wynikające głównie z zasad Rolnictwa 
Precyzyjnego z wykorzystaniem nawi-
gacji satelitarnej. Oczekiwane było roz-
wiązanie umożliwiające natychmiasto-
wą zamianę rozpylaczy w trakcie pracy 
dające w efekcie optymalne (stałe lub 
zróżnicowane) dawki cieczy roboczej 
na ha oraz adekwatną w danych warun-
kach kategorię kroplistości. 

Systemy automatycznego wyboru 
rozpylacza 
Możliwość zastosowania optymalnego 
w danym momencie rozpylacza oraz 
dotychczasowa konieczność manualne-
go ich wyboru zrodziła potrzebę kon-
strukcji oprawy rozpylacza umożliwia-
jącej natychmiastowy automatyczny 
sposób aktywacji jednego spośród kil-
ku rozpylaczy zamontowanych w wie-
lokorpusowej oprawie. Rozwiązanie 
spełniające wymagania automatyzacji 
zmiany rozpylacza po raz pierwszy za-
proponowała firma Lechler, oferując 
podwójny, potrójny oraz poczwórny, 
pneumatycznie sterowany korpus roz-
pylaczy do zmiennej aplikacji środków 
ochrony roślin oraz nawozów płynnych. 
System ten uzyskał 3 srebrne medale na 
Międzynarodowych Targach Techniki 
Rolniczej „Agritechnika 2001” w Han-
noverze (jako system Lechler oraz jako 
element dwóch producentów opryski-
waczy, które go zastosowały). System 
umożliwia natychmiastową aktywację 
jednego rozpylacza lub dowolną kom-
binację spośród kilku zamontowanych 
w oprawie. Korpus VarioSelect może 

Opryskiwacz Agrifac Condor z systemem HighTechAir plus

System Dyna Jet TeeJet System sterowania rozpylaczy Damman
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pracować w trybie „Vario” lub „Select” 
w zależności od celu aplikacji i tech-
nicznego wyposażenia opryskiwacza. 
 W trybie Vario następuje w pełni 
automatyczne przełączanie rozpylaczy 
i optymalne sterowanie kombinacją ak-
tywnych rozpylaczy w celu zapewnienia 
wyliczonej chwilowej dawki cieczy przy 
zapewnieniu optymalnego, programo-
wanego ciśnienia roboczego dla danego 
typu rozpylaczy. W trybie tym istnie-
je możliwość bezstopniowej regulacji 
dawki cieczy roboczej na ha w oparciu 
o mapę potrzeb pestycydowych lub na-
wozowych stosowanych w Rolnictwie 
Precyzyjnym. Bezstopniowa regulacja 
dawki jest także istotą precyzyjnego 
nawożenia w oparciu o analizę potrzeb 
azotu w trybie „on line” we współpracy 
z systemem optycznego (Yara N-sensor, 
Crop Sensor-ISARIA) lub mechanicznego 
(wahadło Cropmeter) monitorowania 
potrzeb nawozowych.
 Tryb Select z kolei umożliwia z ka-
biny ciągnika zmiany rozpylaczy lub 
ich kombinacji w trakcie pracy w celu 
zmiany zaprogramowanej dawki cieczy 
na ha, zmianę kroplistości cieczy (np. 
zabieg średnio- lub grubokroplisty) czy 
wreszcie aktywacji rozpylaczy ograni-
czających znoszenie w strefach buforo-
wych lub wyłączenia wybranych rozpy-
laczy, które mogły się znaleźć w sposób 
niezamierzony nad powierzchnią już 
opryskaną (współpraca z nawigacją 
satelitarną). System VarioSelect ste-
rowany jest pneumatycznie. Obecnie 
coraz częściej spotyka się analogiczne 
systemy sterowane elektrycznie bądź 
mieszane elektro-pneumatyczne.

ESV – Elektrical Stop Valve (Lechler)
Dotychczasowym problemem w szer-
szym zastosowaniu sterowania elek-
trycznego był sumaryczny wysoki 
chwilowy pobór prądu sterującego 
równocześnie dużą ilością (kilkadzie-
siąt) opraw rozpylaczy przekraczający 
możliwości instalacji elektrycznej cią-
gnika. Obecnie nowej generacji elek-
trycznie sterowane oprawy rozpylaczy 

wyposażone są w kondensatory bufo-
rujące energię, zmniejszając chwilowe 
zapotrzebowanie na wielkość prądu 
sterującego. Najnowsze rozwiązanie 
firmy Lechler o czasie reakcji (włącz 
–wyłącz rozpylacz) rzędu 300 ms oraz 
bardzo małym zapotrzebowaniu na 
moc elektryczną (max.120 mA) zosta-
ło uhonorowane Srebrnym Medalem 
Agritechnica 2017 oraz Złotym Meda-
lem Polagra 2018. System umożliwia 
sterowanie pojedynczymi rozpylacza-
mi rozmieszczonymi co 0,5 m (możliwe 
także co 0,25 m). Współpracuje z syste-
mem ISOBUS.

Precyzja aplikacji
Wymagania ciągle rosną, jeśli chodzi 
o precyzję aplikacji, wybór odpowied-
nich rozpylaczy, kategorii kroplistości, 
automatyzację wyłączania poszczegól-
nych sekcji, czy nawet indywidualne 
sterowanie poszczególnych rozpyla-
czy dające w konsekwencji możliwość 
zmiennego dawkowania (rolnictwo 
precyzyjne) oraz unikanie podwójne-
go opryskiwania (szczególnie na uwro-
ciach oraz przy omijaniu obiektów sta-
nowiących przeszkody na polu). Jednym 
z pierwszych najbardziej wyrafinowa-
nych systemów może pochwalić się 
firma Damman oferująca opryskiwa-
cze z systemem C.C.A (Curve Controle 
Aplikation) wykorzystujące technikę 
VarioSelect. Polega on na możliwości 
wyboru jednego z 4 różnych rozmia-
rów rozpylaczy zamontowanych w po-
czwórnej oprawie rozpylaczy, bądź na 
równoczesnej pracy dowolnej ich kom-
binacji. Ma to szczególne znaczenie przy 
pracy opryskiwaczy na łukach, zakrę-
tach, a także w czasie manewrów omi-
jania przeszkód. W konwencjonalnym 
opryskiwaczu w czasie wykonywania 
manewru skrętu miejscowa dawka cie-
czy na ha zależy od odległości rozpyla-
cza od osi obrotu opryskiwacza (można 
uznać, że jest to środek opryskiwacza). 
Prędkość liniowa rozpylacza zamonto-
wanego na końcu belki może być zatem 
wielokrotnie wyższa niż tego bliższego 

zbiornika, a zatem również miejscowe 
dawki cieczy roboczej będą się róż-
nić. Dzięki zamontowanemu układowi 
zmiany kierunku ruchu automatycznie 
są uwzględniane i następuje korekta 
dawki cieczy roboczej z dokładnością 
równą rozstawowi opraw rozpylaczy, 
czyli standardowo co 0,5 m. Systemy 
tego typu oferuje obecnie wielu produ-
centów opryskiwaczy, gdzie różnicowa-
ne są dawki poszczególnych sekcji belki 
(Section Control). 

Section Control
Niezmiernie istotną cechą jest podział 
belki na odpowiednią w stosunku do 
szerokości roboczej ilość sekcji. Sięga-
jąc pamięcią do konstrukcji z lat 60., 
70., 80., widzimy rozwiązania, gdzie 
często opryskiwacz o szerokości robo-
czej 10 m podzielony był zaledwie na 
2 (ewentualnie 3) sekcje, co oznacza, 
że minimalna szerokość robocza 1 sek-
cji wynosiła 5 m (a nawet 6 m w bel-
kach przedłużanych do 12 m w celu 
synchronizacji z szerokością siewni-
ka). W praktyce oznaczało to podwój-
ne pokrycie znacznych powierzchni 
skutkujące skażeniem środowiska, 
przekroczeniem (podwojenie dawki) 
dopuszczalnych pozostałości w chro-
nionych płodach rolnych, nie mówiąc 
o stratach finansowych. Jeżeli dodamy 
do tego fakt, że zdecydowana więk-
szość tego sprzętu nie była wyposażona 
w zawory stałociśnieniowe (utrzymu-
jące stałe ciśnienie niezależnie od ilości 
pracujących w danym czasie sekcji) to 
z pewnością zabieg wykonany w ten 
sposób nie można uznać za precyzyjny, 
bezpieczny, ekonomiczny czy proekolo-
giczny. W markowych opryskiwaczach 
zasadą było nie przekraczanie liczby 9 
rozpylaczy na sekcję, a nawet 6 w am-
bitniejszych rozwiązaniach. Chlubnym 
wyjątkiem wśród sprzętu dostępne-
go na rynku w minionym okresie były 
opryskiwacze Agromechanica Kranj 
(importowane z Jugosławii), gdzie 
belka (8- 10- 12 m) dzielona była z re-
guły na 5 sekcji. Obecnie spotyka się 

Elektrycznie sterowany zawór oprawy rozpylacza 
ESV-Lechler

System DynaJet – TeeJetRozpylacz pneumatyczny Eurofoil – Danfoil
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już belki, gdzie ilość sekcji przekracza 
nawet 20, a pojedyncza sekcja o sze-
rokości roboczej 1,5 m posiada tylko 
3 rozpylacze. W przypadku belek wy-
posażonych w indywidualne elektrycz-
ne lub pneumatyczne sterowanie każ-
dej oprawy rozpylacza ilość sekcji może 
być definiowana nawet do 72, a szero-
kość jednej sekcji to 0,5 m. Rozwiązania 
takie należy wziąć pod rozwagę myśląc 
o rolnictwie precyzyjnym z wykorzy-
staniem nawigacji GPS. Będziemy mie-
li możliwość uniknięcia podwójnego 
oprysku (oszczędności środka ochro-
ny roślin na poziomie 3-5%), a także 
możemy uniknąć oprysku obiektów 
wrażliwych (np. znajdująca się na polu 
oraz oczywiście na elektronicznej ma-
pie studzienka melioracyjna). Roz-
wiązanie to umożliwia automatyczny, 
natychmiastowy wybór optymalne-
go rozpylacza lub nawet równoczesną 
pracę dowolnej kombinacji rozpyla-
czy zamontowanych w jednej głowicy 
opryskowej w zależności od chwilowej 
prędkości jazdy, ewentualnie dekla-
rowanej miejscowej dawki cieczy na 
ha. Jest to funkcja umożliwiająca po-
ruszanie się w bardzo szerokim zakre-
sie prędkości roboczej wynikającej np. 
z warunków terenowych bez koniecz-
ności manualnej zamiany rozpylacza.

Distance Control a rozstaw rozpylaczy
Powszechnie mówi się, że jednym ze 
sposobów zmniejszenia dryfu cieczy 
roboczej jest maksymalne obniżenie 
odległości belki polowej od opryski-
wanej powierzchni. Nie można tego ro-
bić jednak bezkrytycznie. Obniżajmy 
belkę tak jak to jest możliwe, ale nie 
bardziej. Minimalna odległość pracy 
rozpylaczy na belce zależy od dwóch 
parametrów: szerokości strumienia 
cieczy oraz od rozstawu rozpylaczy 
na belce. Dla najczęściej stosowanych 
rozpylaczy o kącie strumienia 110o lub 
120o pracujących w rozstawie 0,5 m 
minimalna odległość oscyluje najczę-
ściej wokół 0,4 m. Obniżenie belki po-
niżej tej wartości skutkuje zaburzeniem 

nierównomierności poprzecznej nanie-
sienia cieczy roboczej. Drugą barierą 
w możliwości obniżenia belki jest jej 
wibracja wynikająca z niedoskonałości 
systemów stabilizacji. Większość pro-
ducentów wykorzystuje ultrasoniczne 
sensory (sonary) mierzące odległość od 
gleby lub powierzchni opryskiwanych 
upraw (np. Boom Trac Pro firmy John 
Deere). Belka może być wyposażona 
w kilka takich sensorów. Tradycyjne 
punktowe ultrasoniczne sensory (so-
nary) posiadają ograniczoną precyzję 
związaną z możliwymi zakłóceniami 
w przypadku natrafienia sensora na za-
burzenie jednorodności monitorowanej 
powierzchni (ścieżki przejazdowe, miej-
scowe uszkodzenia wynikające z nie-
korzystnych zjawisk atmosferycznych 
lub uszkodzeń spowodowanych przez 
zwierzynę leśną). Ograniczeń tych nie 
ma system Boom Sight będący ulepszo-
ną wersją Boom Control Pro firmy Hor-
sch, polegający na skanowaniu przez 
umieszczone na kabinie maszyny la-
serowe urządzenie powierzchni 15 m 
przed opryskiwaczem oraz 20 m po le-
wej i prawej stronie, z wyprzedzeniem 
identyfikując przeszkody oraz ubytki 
w łanie. W ten sposób udoskonalona 
stabilizacja belki może umożliwić jej 
obniżenie od powierzchni opryskiwa-
nej do około 30 cm (mniejsze znosze-
nie, lepsze naniesienie cieczy roboczej). 
W takim przypadku, aby nie pogorszyć 
jakości rozkładu poprzecznego Horsch 
oferuje belkę o zagęszczonym rozsta-
wie rozpylaczy co 25 cm. Rodzi się py-
tanie, kiedy wykonany zostanie kolejny 
krok polegający na indywidualnym ste-
rowaniu każdego rozpylacza w takiej 
rozstawie, co pozwoli zdefiniować mi-
nimalną szerokość sekcji na poziomie 
0,25 m. Teoretycznie jest to już możliwe, 
ale czy aż tak konieczne?

Sterowanie wielkością kropel bez 
konieczności zmiany ciśnienia 
roboczego cieczy
Najprostszym rozwiązaniem będzie 
oczywiście przełączenie/zamiana (au-
tomatycznie lub manualnie) danego 
rozpylacza na inny, o różnej charak-
terystyce kroplistości, ale o identycz-
nym wydatku. Są jednakże inne roz-
wiązania, które umożliwiają ingerencję 
w kategorię kroplistości bez koniecz-
ności zarówno zamiany rozpylacza, jak 
również zmiany ciśnienia roboczego, na 
którym pracuje. Najbardziej znane roz-
wiązania tego typu to systemy rozpy-
laczy dwuczynnikowych oraz rozpyla-
czy pneumatycznych, a ostatnio system 
PWM z modulowanym pulsacyjnym za-
worem elekromagnetycznym.

Rozpylacze dwuczynnikowe 
o regulowanej charakterystyce 
wielkości wytwarzanych kropel 
Pionierem w rozwoju tej metody był 
farmer z Northomptonshire Bob Bor-
wick. Idea ta została na skalę przemy-
słową rozwinięta przez Cleanacres 
Machinery i z niej wywodzi się system 
Airtec znany obecnie, jako rozpylacz 
hydrauliczno-pneumatyczny deflek-
torowy AirJet współpracujący z elek-
tronicznymi systemami np. AirMatic 
firmy TeeJet. System ten umożliwia 
wybór i zachowanie stałej wielkości 
kropli. Deklarujemy jedną z pięciu ka-
tegorii wielkości kropli (bardzo drob-
ne, drobne, średnie, grube i bardzo gru-
be), a urządzenie sterujące AirMatic 
reguluje przepływ powietrza w roz-
pylaczu dwuczynnikowym. Zmiany 
ciśnienia cieczy roboczej (wynikające 
ze zmiany prędkości jazdy lub zmiany 
dawki) uwzględniane są przez system, 
który odpowiednio dopasowuje prze-
pływ powietrza, utrzymując zadaną 
wielkość kropli. Operator uwzględnia-
jąc chwilowe warunki atmosferyczne 
może natychmiast zmienić zadekla-
rowaną wielkość kropli. Dodatkowo 
w przypadku odchylenia ciśnienia cie-
czy poza ustalony stosunek ciśnienie-
-napowietrzanie urządzenie alarmuje 
operatora o konieczności zmniejszenia 
lub zwiększenia prędkości. Operator 
otrzymuje także informacje o przekro-
czeniu dopuszczalnej prędkości wiatru 
uniemożliwiającej wykonywanie opry-
sku. Sam rozpylacz posiada wymienne 
wkładki regulujące wydatek jednostko-
wy umożliwiające wstępne dostosowa-
nie wydatku rozpylacza do oczekiwanej 
dawki cieczy roboczej na ha przy dekla-
rowanej prędkości jazdy (podobnie jak 
w klasycznych wielootworowych roz-
pylaczach/rozlewaczach RSM). System 
ten wykorzystywany był między inny-
mi w opryskiwaczach Duoven, obecnie 
spotkać go można w opryskiwaczach 
John Deere. Warto wiedzieć, że sys-
tem Airtec proponowany był kilkana-
ście lat temu przez Pilmet (Agroshow 
Więckowice). Analogiczne rozwiązanie 
obecnie proponuje firma Agrifac, gdzie 
model Condor opcjonalnie może być 
wyposażony w system dwuczynniko-
wych rozpylaczy hydrauliczno-pneu-
matycznych HighTechAirPlus. Warto 
także przy okazji zwrócić uwagę, że 
w tym samym modelu (Condor) alter-
natywnie oferowana jest także belka 
polowa z pomocniczym strumieniem 
powietrza, gdzie w sposób unikalny 
potraktowano podział samego rękawa 
powietrznego na sekcje. W klasycznych 
rozwiązaniach to jeden lub najwyżej 

Terminal opryskiwacza Danfoil
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dwa wentylatory zasilają rękaw po-
dzielony na dwie sekcje (powietrzne). 
Agrifac proponuje wyrafinowane i ory-
ginalne rozwiązanie polegające na tym, 
że hydraulicznie napędzane wentylato-
ry rozmieszczone są na całej szeroko-
ści belki co 3 m, gwarantując równo-
mierność wydatku powietrza. Z tego 
punktu widzenia nie tylko szerokość 
sekcji cieczowych ma znaczenie. Warto 
także docenić rozwiązanie firmy Agri-
fac w konstrukcji zawieszenia układu 
jezdnego StabiloPlus opryskiwacza sa-
mojezdnego Condor umożliwiającego 
poprawę stabilizacji belki polowej, co 
z kolei umożliwia szybszą jazdę, a także 
możliwość obniżenia odległości belki 
od powierzchni, oczywiście, nie bar-
dziej niż dedykowane minimum.

Jeden pneumatyczny rozpylacz do 
zróżnicowanych dawek i kategorii 
kroplistości (Eurofoil – Danfoil)
Koncepcja proponowana przez firmę 
Danfoil polega na wyposażeniu belki 
w sztywny rękaw – rurę, w której za-
montowano rozpylacze pneumatyczne 
typu Eurofoil. Rura ta rozprowadzają-
ca strumień powietrza stanowi równo-
cześnie konstrukcję nośną. Belka ta nie 
posiada klasycznej armatury cieczo-
wej z rozpylaczami hydraulicznymi. 
Wytwarzanie kropel uzależnione jest 

od dostarczenia powietrza. Im więk-
sza prędkość i objętość powietrza, tym 
drobniejsze krople. Ciśnienie powietrza 
dopasowujemy do takich warunków, jak 
wysokość upraw, stadium rozwoju upra-
wy, warunki atmosferyczne. Kategoria 
wytwarzanych kropel porównywalna 
z dyszami płaskostrumieniowymi (śred-
nie, drobne). Wielkość kropel regulujemy 
z kabiny operatora z wykorzystaniem 
joystica. Rozpylacze te są praktycznie 
bezobsługowe, żywotne (10 lat gwaran-
cji), a przede wszystkim uniwersalne. 
Jeden zestaw rozpylaczy spełnia na-
sze wymagania w stosunku do różnych 
upraw. Obecnie dostępne są belki polowe 
z podziałem do 9 sekcji roboczych.

PWM – Pulse Width Modulation
PWM obecnie zaczyna być postrzegany, 
jako kluczowa technologia najnowocze-
śniejszej techniki oprysku. Skrót PWM 
(Pulse Width Modulation) tłumaczony 
jest najczęściej dosłownie, jako „modula-
cja szerokości impulsu”, chociaż równie 
dobrze mogłoby to być „modulacja dłu-
gości impulsu” lub najlepiej „modulacja 
czasu trwania impulsu”. Istota systemu 
polega na zastąpieniu klasycznego prze-
ponowego zaworu antykropleniowego 
w korpusie oprawy rozpylacza zawo-
rem elektromagnetycznym pracującym 
pulsacyjnie. Czas trwania impulsu zwa-
ny także cyklem pracy jest proporcją 
czasu, kiedy zawór elektromagnetycz-
ny (solenoid) jest otwarty i zawiera się 
on z reguły w przedziale 20% do 100%. 
Cykl pracy jest zatem odpowiedzialny 
za wielkość wydatku rozpylacza. Czę-
stotliwość pulsacji jest stała, ale im czas 
trwania impulsu (cyklu pracy) jest dłuż-
szy tym dawka jest większa ze wzglę-
du na dłuższy czas otwarcia zaworu 

elektromagnetycznego. Usta-
wione ciśnienie robocze, a za-
tem wielkość kropli pozostają 
niezmienne w całym zakresie 
możliwego cyklu pracy. Sys-
tem ten obecny jest na rynku 
amerykańskim od ponad 15 
lat. Odmianę tego sytemu pod 
nazwą System DynaJet Flex 
7140 firma TeeJet w wyjąt-
kowo widowiskowy sposób 
przedstawiła na „Polagra Pre-
miery 2018”, został on nagro-

dzony Złotym Medalem Polagry. 

AmaSpot oraz SwingStop Amazone
Oryginalną koncepcję kompensacji wi-
bracji belki w płaszczyźnie poziomej 
opartą o technologię PWFM zapropo-
nowała firma Amazone. Istotą rozwią-
zania jest modulacja czasu trwania 
i częstotliwości impulsu (PWFM – pul-
se width frequency modulation), któ-
ry otwiera/zamyka rozpylacz, dzięki 
czemu można regulować jego wydatek 
w zakresie 100% do 20%, bądź wyłą-
czyć indywidualnie poszczególne roz-
pylacze. System ten o nazwie SwingStop 
powoduje zmniejszenie dawki podczas 
wychyłu belki w kierunku jazdy i od-
wrotnie, zwiększenie dawki w przypad-
ku wychyłu do tyłu. System ten został 
rozwinięty wspólnie z firmą Rometron 
i znany jest, jako SwingStop pro. Istotą 
rozwiązania jest uzupełnienie systemu 
w innowacyjne rozpylacze o zmiennej 
dawce regulowanej modulacją często-
tliwości i czasu trwania impulsu otwar-
cia-zamknięcia rozpylacza. Koncepcja 
regulacji dawki pojedynczego rozpy-
lacza w tym systemie pierwotnie opra-
cowana została na potrzeby Rolnictwa 
Precyzyjnego z zastosowaniem inteli-
gentnych sensorów rozpoznających np. 
zachwaszczenie. W 2015 r. system ten 
po nazwą AmaSpot opracowany został 
we współpracy przez firmy Amazone, 
Agrotop i Rometron, z wykorzystaniem 
specjalnych, modulowanych rozpylaczy 
SpotFan 40-03 o precyzyjnym wąskim 
kącie strumienia. 

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

Różne warianty sterowania  rozpylaczami

Terminal systemu DynaJet – TeeJet

Kupię
- ciągnik Zetor Forterra,
- agregat uprawowy 3 m,
- formownicę do redlin ziemniaków,
- przyczepę 6-12 ton.

Tel. 795-807-728

Kupię
- kombajn Bizon BS,
- sortownik do ziemniaków,
- siewnik zbożowy,
- ciągnik Zetor,
- przyczepę Pronar.

Tel. 790-318-118

Kupię
- rozsiewacz Amazone,
- pług Kverneland lub Famarol 4 skibowy,
- opryskiwacz Pilmet 2000-2500 l,
- kosiarkę bijakową.

Tel. 511-924-809

http://www.agroprofil.pl
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

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

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

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

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

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

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

gwarancję stałego odbioru tuczników,
 • kompleksowy projekt chlewni oraz 

pomoc w budowie,

 • szansę na rozwój własnego gospo-
darstwa,

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

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

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

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

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

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

Doradca regionalny programu 
Gobarto 500: 

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

Gobarto zaprasza rolników do współpracy
W odpowiedzi na wyzwanie jakie stawia rynek produkcji wieprzowej polska firma Gobarto uruchomiła Gobarto 500. 
Jest to program integracji tuczu skierowany do hodowców trzody, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa. Dzięki 
współpracy z dużym producentem rolnik otrzyma pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń w budowie nowo-
czesnego budynku inwentarskiego, stałe miesięczne wynagrodzenie i dostęp do innowacyjnych technik hodowli. 
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Dla tych rolników Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje 
pomoc ze środków krajowych znaną od 
lat w postaci dopłat do oprocentowania 
tzw. kredytów „klęskowych”. ARiMR 
spłaca za rolników część odsetek od 
kredytu. 

Przez wznowienie produkcji należy 
rozumieć:

1) linia K01 – ponoszenie nakładów 
inwestycyjnych niezbędnych na od-
tworzenie środków trwałych po wy-
stąpieniu niekorzystnych zjawisk at-
mosferycznych poprzez:

a) przywrócenie funkcji użytkowych:
 • zniszczonych lub uszkodzonych 

budynków inwentarskich, ma-
gazynowo-składowych, szklarni 
i innych budynków i budowli słu-
żących do produkcji, a także urzą-
dzeń i obiektów służących do zasi-
lania w wodę, energię elektryczną, 
gaz i odprowadzenie ścieków w ob-
rębie gospodarstwa, pomieszczeń 
socjalnych, zagrodowych oczysz-
czalni ścieków, placów w obrębie 
gospodarstw rolnych, dojazdów 
łączących punkty odbioru mleka 
w gospodarstwach rolnych z siecią 
dróg publicznych, ogrodzeń, mu-
rów oporowych poprzez ich odbu-
dowę lub wykonanie niezbędnych 
remontów kapitalnych, pomiesz-
czeń socjalnych poprzez ich odbu-
dowę lub wykonanie niezbędnych 
remontów kapitalnych,

 • uszkodzonych ciągników, maszyn, 
urządzeń rolniczych i urządzeń do 
zarządzania procesem produkcji 
poprzez przeprowadzenie remon-
tów kapitalnych, 

 • elementów infrastruktury tech-
nicznej wpływających bezpośred-
nio na warunki prowadzenia dzia-
łalności rolniczej, 

b) przywrócenie produkcyjności po-
przez zakup: 

 • kwalifikowanego materiału szkół-
karskiego na odtworzenie sadu lub in-
nej plantacji roślin wieloletnich, któ-
rych okres użytkowania jest dłuższy 
niż 5 lat, z wyłączeniem roślin na cele 
energetyczne,

 • stada podstawowego inwentarza ży-
wego,

c) zakup w miejsce zniszczonych: cią-
gników, maszyn, urządzeń rolni-
czych, urządzeń i oprogramowania 
do zarządzania procesem produkcji, 
a także samochodów ciężarowych, 
dostawczych lub specjalistycznych 
wyłącznie dla potrzeb związanych 
z produkcją w działach specjalnych 
produkcji rolnej, 

2) linia K02 – ponoszenie rzeczowych 
nakładów niezbędnych na przywró-
cenie produkcyjności poprzez zakup 
rzeczowych środków do produkcji 
rolnej, np.:

a) kwalifikowanego materiału siew-
nego i szkółkarskiego,

b) nawozów mineralnych,
c) środków ochrony roślin,
d) paliwa na cele rolnicze,
e) inwentarza żywego, zaliczane-

go zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości do środków 
obrotowych,

f) matek pszczelich użytkowych 
i reprodukcyjnych,

g) pasz treściwych i koncentra-
tów paszowych dla zwierząt 
gospodarskich,

h) materiałów opałowych do ogrze-
wania szklarni i tuneli,

i) pasz objętościowych.

Warunki uzyskania kredytu 
klęskowego:

1. Warunkiem koniecznym do 
uzyskania kredytu klęskowego 
jest posiadanie protokołu osza-
cowania szkód przez komisje 

powołane przez wojewodów. 
Wniosek o powołanie komisji 
składa do wojewody wójt lub 
burmistrz.

2. Następnie należy wypełnić wnio-
sek kredytowy na formularzu 
przygotowanym przez ARiMR – 
dokument można wydrukować 
ze strony www.arimr.gov.pl lub 
otrzymać w banku,

3. Przygotowanie innych dokumen-
tów wymaganych przez bank 
kredytujący.

Kto może ubiegać się o kredyt?

Indywidualni rolnicy, mikro-, małe lub 
średnie przedsiębiorstwa, a także duże 
przedsiębiorstwa. 
Procedura ubiegania się o kredyt:
 • oszacowanie szkód i sporządzenie 

protokołu – komisja powołana przez 
wojewodę,

 • rozpatrzenie wniosku kredytowego 
– bank,

 • zawarcie umowy kredytowej – bank 
+ kredytobiorca.

O kredyt klęskowy można ubiegać się 
w następujących bankach: 

 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

oraz zrzeszone w nim Banki Spół-
dzielcze,

 • SGB-Bank S.A., a także zrzeszone 
w nim Banki Spółdzielcze,

 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy.

Uwaga: okres kredytowania i okres 
karencji w spłacie kredytu rolnik 
ustala z bankiem. Opłaty i prowizje 
można negocjować indywidualnie 
z bankiem.

Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty 
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
Praktycznie co roku tysiące gospodarstw rolnych ponosi straty w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: 
suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, 
pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Poszkodowani rolnicy potrzebują często znacznych środków finansowych, 
aby wznowić produkcję, odbudować lub wyremontować uszkodzone budynki, a także naprawić lub odkupić 
zniszczone maszyny.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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Kredyt może zostać udzielony 
rolnikowi indywidualnemu, jeżeli:

1) wysokość poniesionej szkody (lub co 
najmniej dwóch szkód w danym roku 
kalendarzowym łącznie) w upra-
wach rolnych i zwierzętach gospo-
darskich: wynosi 30% lub poniżej 
30% średniej rocznej produkcji rol-
nej – dopłaty do oprocentowania są 
stosowane na zasadach pomocy de 
minimis w rolnictwie, 

2) wysokość poniesionej szkody w środ-
ku trwałym innym niż uprawy rolne 
i zwierzęta gospodarskie przekracza 
kwotę 1 050 zł.

Bogdan Pobereżnik 
Źródło: materiały ARiMR

Oprocentowanie kredytów klęskowych udzielanych przez Banki, 
obowiązujące w okresie 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.
 (wysokość WIBOR – 1,72%, wg stawki z dnia 31.05.2019 r.)

Lp. Bank Marża 
Banku 

Oprocento-
wanie 

Oprocentowanie 
płacone bankowi przez 

kredytobiorcę 

Linie kredytowe: K01, K02 *

Ubezpie-
czeni

Nieubezpie-
czeni

1. SGB-Bank S.A. 3,50 5,2200 0,5000 2,8600

2. BNP Paribas Bank Polska S.A. 3,50 5,2200 0,5000 2,8600

3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 3,50 5,2200 0,5000 2,8600

4. Pekao S.A. 3,50 5,2200 0,5000 2,8600

5. Krakowski Bank Spółdzielczy 3,50 5,2200 0,5000 2,8600

6. BOŚ S.A. 2,45 4,1700 0,5000 2,3350

7. Santander Bank Polska S.A. 1,95 3,6700 0,5000 2,0850

* K01 – kredyty klęskowe inwestycyjn, K02 – kredyty klęskowe obrotowe

Sankcje za wystawianie fikcyjnych faktur oraz 
konsekwencje błędów w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym

Wystawianie fikcyjnych faktur VAT i ich fałszowanie może być surowo karane. Kary (łącznie z pozbawieniem 
wolność w przypadku najcięższych oszustw) są przewidziane za świadome przerabianie, podrabianie, używanie 
sfałszowanych lub też wystawianie „pustych” faktur w celu uzyskania korzyści majątkowej.

Przestępstwem skarbowym jest:
 • podrabianie lub przerabianie faktury 

(faktur) w celu użycia jej, jako faktu-
ry autentycznej albo używanie fak-
tury sfałszowanej, jako autentycznej 
w celu osiągnięcia korzyści majątko-
wej (mniejszy podatek lub jego zwrot) 
– karane jest każde fałszowanie fak-
tur bez względu na kwotę (kwota de-
cyduje tylko o wysokości kary)

 • wystawianie pustych faktur (fak-
tury), czyli podanie w fakturze nie-
prawdziwej kwoty za nieprawdziwe 
zdarzenie tzw. puste faktury – nie 
ma tutaj znaczenia czy postępowa-
nie prowadzone przez Urząd Skar-
bowy się zakończyło, ani ile podatku 
nie zostało zapłacone, liczy się łącz-
na suma widniejąca na nieprawdzi-
wych fakturach.

Kary za fałszowanie faktur są 
zróżnicowane i zależą od wielu 
czynników: 
 • za fałszowanie faktury, nawet jednej 

(podrobienie, przerobienie, użycie 
podrobionej przerobionej, jako au-
tentycznej) – grozi kara od 6 mie-
sięcy do 8 lat,

 • za fałszowanie faktury lub faktur na 
łączną kwotę od 5 mln zł lub uczy-
nienie z fałszowania faktur stałego 
źródła dochodu – grozi kara od 3 lat 
do 15 lat pozbawienia wolności,

 • za fałszowanie faktury lub faktur 
na łączną kwotę od 10 mln zł - grozi 
kara minimum 5 lat albo 25 lat po-
zbawienia wolności,

 • za wystawianie „pustych” faktur 
(podanie w fakturze nieprawdy) na 
kwotę co najmniej 200 000 zł – grozi 
kara od 6 miesięcy do 8 lat,

 • za wystawianie „pustych” faktur 
(podanie w fakturze nieprawdy) na 
kwotę od 5 mln zł – grozi kara od 
3 lat do 15 lat pozbawienia wolności,

 • za wystawianie „pustych” faktur 
(podanie w fakturze nieprawdy) na 
kwotę od 10 mln zł – grozi kara mi-
nimum 5 lat albo 25 lat pozbawienia 
wolności,

 • czyny mniejszej wagi – do 2 lat po-
zbawienia wolności, ograniczenie 
wolności lub kara grzywny (przy po-
drabianiu-używaniu podrobionych 
faktur) albo do 3 lat (przy wystawia-
niu sfałszowanych faktur) lub do lat 
5 (przy fakturach na 10 mln zł).

We wszystkich przypadkach obok 
kary pozbawienia wolności, sąd może 
wymierzyć grzywnę w wysokości do 
3 000 stawek dziennych (stawka dzien-
na nie może być niższa od 10 złotych, 
ani też przekraczać 2 000 złotych).

Konsekwencje wystawiania pustych 
faktur na przykładzie sprzedaży 
paliwa
W przypadku sprzedaży paliwa oso-
bie fizycznej nieprowadzącej działal-
ności gospodarczej sprzedawca jest 
zobowiązany zaewidencjonować taką 
sprzedaż przy użyciu kasy rejestru-
jącej. Obowiązkiem sprzedawcy jest 
wydrukowanie paragonu i wydanie 
go kupującemu. W związku z zakupem 
paliwa nabywca może zwrócić się do 
sprzedawcy z żądaniem wystawienia 
faktury. W takiej sytuacji do egzem-
plarza faktury pozostającego u sprze-
dawcy dołącza się paragon.
 Zdarza się, że nieuczciwi pracow-
nicy stacji paliw, w zamian za korzyść 
majątkową, wystawiają do takich pa-
ragonów faktury na zaprzyjaźnione 
firmy, które nie nabyły paliwa. Tak 
uzyskane faktury służą nieuczciwym 
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podmiotom do zawyżenia kwoty po-
datku naliczonego oraz kosztów 
podatkowych.

Jakie są skutki fałszowania 
faktur?

Skutki dla stacji paliw
W przypadku wystawienia faktury na 
rzecz innego podmiotu niż rzeczywi-
sty nabywca paliwa, mamy do czynie-
nia z wystawieniem tzw. pustej faktu-
ry dokumentującej czynność, która nie 
została dokonana.
 Stacja paliw, której pracownik, na 
podstawie paragonu, wystawił fakturę 
z wykazaną kwotą podatku dla pod-
miotu innego niż faktyczny nabywca 
paliwa, jest zobowiązana do odpro-
wadzenia podatku wykazanego w tej 
fakturze do urzędu skarbowego.
 Stacja paliw musi również rozliczyć 
podatek VAT z tytułu udokumentowa-
nej paragonem sprzedaży paliwa na 
rzecz faktycznego nabywcy.
 Oznacza to, że stacja paliw, na sku-
tek nieuczciwego działania swojego 
pracownika, powinna zapłacić dwu-
krotnie kwotę VAT od jednej transak-
cji, wraz z odsetkami za zwłokę.

Skutki dla odbiorcy faktury
Nieuczciwa firma, dla której wysta-
wiono fakturę pomimo, że nie była 
faktycznym nabywcą paliwa, nie ma 

prawa do odliczenia podatku wyka-
zanego w tej fakturze. W przypadku, 
gdy firma odliczy podatek z tej faktury, 
zostanie na nią dodatkowo nałożona 
sankcja w wysokości 100% zawyżenia 
podatku naliczonego.
 W podatku dochodowym takiej fak-
tury nie można uwzględnić w kosztach 
uzyskania przychodów. Wydatek jest, 
bowiem uznawany za koszt uzyskania 
przychodu tylko wtedy, gdy obejmuje 
rzeczywiste transakcje dokonane mię-
dzy sprzedawcą i nabywcą, wskazany-
mi na fakturze.

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność karna skarbowa 
może objąć nie tylko nieuczciwych 
sprzedawców, ale również kierowni-
ków stacji paliw, a nawet członków za-
rządu lub głównych księgowych firm, 
które prowadzą stacje paliw (winny 
jest również nadzór, który umożliwia 
prowadzenie opisanego procederu).
 Znacznie łagodniejsze sankcje na-
kładane są na podatników, którzy po-
pełnili błąd wynikający z pomyłki lub 
błędu rachunkowego. 
 W razie stwierdzenia, że w złożonej 
deklaracji podatkowej wykazano np.:
 • zaniżoną kwotę zobowiązania po-

datkowego,
 • zawyżoną kwotę zwrotu podatku, 

oprócz właściwej kwoty podatnik 
będzie musiał dopłacić dodatko-

wo 30% kwoty zaniżenia podatku 
albo kwoty zawyżenia zwrotu.

 Podobne konsekwencje czekają, je-
śli nie zostanie złożona deklaracja i nie 
zostanie zapłacony podatek. Jeśli zo-
stanie zawyżony odliczany podatek 
naliczony przy nabywaniu towarów 
czy usług, albo zostanie zapłacony 
mniejszy podatek niż powinien, zo-
stanie naliczona kara.
 Jeżeli po zakończeniu kontroli po-
datkowej, kontroli celno-skarbowej, 
albo w trakcie kontroli celno-skarbo-
wej w przypadkach, gdy została już 
złożona korekta deklaracji uwzględ-
niającą stwierdzone nieprawidłowości 
i wpłacono kwotę zobowiązania po-
datkowego lub zwrócono nienależną 
kwotę zwrotu, wysokość dodatkowego 
zobowiązania podatkowego wyniesie 
nie, 30% ale 20%.
 Jeśli błąd zostanie naprawiony za-
nim urząd rozpocznie wobec podat-
nika działania tj. zostały złożone pra-
widłowe deklaracje, oraz zapłacone 
należne podatki (wraz z odsetkami) 
można uniknąć dodatkowych sankcji 
finansowych. Tak samo, jeśli podczas 
kontroli zostało potwierdzone, iż błąd 
wynikał z oczywistej pomyłki lub błę-
du rachunkowego.

Bogdan Pobereżnik
źródło: biznes.gov.pl
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Bydło to ze względu na swój egzotycz-
ny wygląd: długie rogi, gęste puchate 
futerko, piękna zwisająca na bok grzy-
wa budzi zaciekawienie mieszkańców 
wioski, a także wszystkich, którzy 
tędy przejeżdżają. Stadko to należy do 
p. Krzysztofa i Alicji Bochenków, któ-
rzy zostali rolnikami w styczniu 2013 r. 
zakupując w gosp. ekologicznym koło 
Olsztyna stadko Highlandów (12 sztuk) 
– obecnie stado bydła tej rasy liczy po-
nad 30 sztuk. P. Krzysztof do chwili roz-
poczęcia produkcji rolnej był zawodo-
wym kierowcą a p. Alicja nadal pracuje 
w powiatowym szpitalu w Gorlicach.
 W początkowym okresie przychó-
wek był przeznaczany na powiększe-
nie stada, a nadwyżka sprzedawana 
do hodowli innym rolnikom. Obecnie 
znaczna część, w szczególności jałówek 
nadal jest sprzedawana jako materiał 
hodowlany, a pozostała część, w szcze-
gólności buhajki, ubijane są w rzeźni, 
z których sprzedawane jest mięso w ra-
mach Rolniczego Handlu Detalicznego. 
Warto nadmienić, że P. Bochenkowie, 
jako pierwsi w powiecie gorlickim zare-
jestrowali w Powiatowej Inspekcji We-
terynaryjnej sprzedaż w ramach RHD 
(aktualnie są trzy takie gospodarstwa), 
a w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej na obecną chwilę zare-
jestrowanych jest sześć gospodarstw 
(przetwórstwo i sprzedaż produkcji 
roślinnej). 

Jakie były przyczyny rozpoczęcia 
sprzedaży w ramach RHD?
– Firmy skupujące zwierzęta rzeźne 
oferowały zbyt niskie ceny, obecnie 
za kilogram mięsa wołowego zapako-
wanego próżniowo otrzymujemy cenę 
kilkukrotnie wyższą od cen wołowi-
ny obowiązującą aktualnie w sklepach. 
Mięso bydła Highland ma wysokie wa-
lory kulinarne. Jest soczyste, marmur-
kowate, ma niską zawartość tłuszczu 
i cholesterolu, w smaku przypomina 
nieco dziczyznę. Od 2014 roku nasze 
gospodarstwo posiada certyfikat eko-
logiczny, bydło żywi się na naturalnych 

pastwiskach pozbawionych chemii stąd 
ich mięso nabiera smaku ziół i roślin ro-
snących na tych naturalnych pożytkach.

Czy rozpoczęcie sprzedaży 
w ramach RHD było łatwe czy 
wymagało wielu starań?
– Jest to rejestracja a nie zatwierdze-
nie sprzedaży RHD, więc czynność po-
legająca na wypełnieniu wniosku o tą 
rejestrację. Bydło ubijane jest w rzeź-
ni, a rozbierane i pakowane w masar-
ni, więc nie musieliśmy dostosowywać 
pomieszczeń pod tą sprzedaż. Zapa-
kowane porcje przewożone są samo-
chodem-chłodnią, który wynajmujemy 
kilka razy do roku.

Gdzie i komu sprzedajecie Państwo 
wołowinę?
– Kilka razy w roku wozimy wołowinę 
zapakowaną w porcjach do Krakowa na 
Targi Ekosfera Mateczny, tutaj mamy 
swoją chłodnię i oznakowane stoisko 
zgodnie z wymogami RHD. Obok jest 
wielu sprzedawców żywności ekolo-
gicznej, (tylko gospodarstwo posiada-
jące certyfikat ekologiczny ma tu prawo 
sprzedawać swoje produkty). Obok są 
stoiska z wyrobami mleczarskimi, róż-
nymi przetworami z warzyw i owoców, 
a także produkty pszczelarskie. Jak na 
razie nie mamy konkurencji, jeśli cho-
dzi o wołowinę. Mamy swoich odbior-
ców, którzy znają nasz towar i chętnie 
go kupują. Roczny nasz limit w ramach 
RHD to 2300 kg, który w zupełności 
nam wystarcza. Nasz ekobazar zloka-
lizowany jest w centrum miasta na uli-
cy Łagiewnickiej 48. Duży parking bez 

problemu mieści wszystkich klientów. 
Stoiska rozmieszczone są w dużej hali 
ogrzewanej w okresie zimowym. 

Od 1 stycznia 2019 roku można 
sprzedawać żywność do sklepów 
i restauracji – czy korzystacie z tej 
możliwości?
– Nie, gdyż jak już wcześniej wspo-
mnieliśmy nadal znaczną część bydła 
sprzedajemy do hodowli innym rolni-
kom, a mięso z uboju sprzedaje się na 
Targu w Krakowie, a jeśli coś zostanie 
to mamy chłodnię w domu i pozostałą 
część sprzedajemy na miejscu. Restau-
racje potrzebują regularnych cotygo-
dniowych dostaw, a my nie jesteśmy 
w stanie tego zapewnić.

Jaką prowadzicie dokumentację–
ewidencję sprzedaży?
– Jestem podatnikiem VAT na zasa-
dach ogólnych, dlatego i tak jestem zo-
bowiązana do prowadzenia ewidencji 
sprzedaży – obowiązek ewidencji wyni-
kający z prowadzenia sprzedaży w ra-
mach RHD nie jest więc dodatkowym 
obciążeniem.

Dziękuję za ciekawą rozmowę i życzę 
dużo sukcesów w hodowli i w sprzeda-
ży ekologicznej wołowiny. 

Artur Baczyński

Rolniczy handel detaliczny 
w praktyce
W miejscowości Pagorzyna, położonej w gminie Lipinki, pow. gorlicki, gdzie 
od kilkunastu dobrych lat nieużytki stanowią znaczny odsetek gruntów 
rolnych, niemalże w samym centrum wsi, tuż obok głównej drogi asfaltowej 
można dostrzec spore stado bydła rasy szkockiej Highland Cattle.

Wzór etykiety zamieszczanej na opakowaniu sprzeda-
wanego mięsa (fot. Artur Baczyński)

 Baner reklamowy gospodarstwa 
(fot. Artur Baczyński)

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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Zgodnie z nowelizacją ustawy o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2007), której za-
pisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 
2017 r., oznakowany informacją „Pro-
dukt polski” może zostać:

produkt nieprzetworzony – jeżeli 
jego produkcja, uprawa lub hodowla, 
w tym zbiory, dojenie - w przypadku 
krów, owiec i kóz odbyło się na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
a w przypadku: 

 • mięsa – jeżeli zostało pozyskane ze 
zwierząt urodzonych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz któ-
rych chów i ubój odbyły się na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • produktu pochodzenia zwierzę-
cego innego niż mięso – jeżeli zo-
stał pozyskany od zwierząt, których 
chów odbywa się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

produkt przetworzony – jeżeli został 
przetworzony na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej i wszystkie jego 
składniki nieprzetworzone spełnia-
ją ww. wymagania dla produktów 
nieprzetworzonych. 

W określonym przypadku dopuszczal-
ne jest jednak użycie importowanych 
składników (np. przypraw, bakalii) – 
w ilości nieprzekraczającej 25% łącznej 
masy wszystkich składników w chwili 
ich użycia do wyprodukowania danego 
produktu (z wyłączeniem użytej wody). 
Taka sytuacja może mieć miejsce pod 
warunkiem, że składników tych nie 
można zastąpić takimi samymi składni-
kami, które zostały wyprodukowane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oznakowanie produktów spełniających 
powyższe wymagania może mieć for-
mę informacji „Produkt polski”, bądź 
znaku graficznego zawierającego tę 
informację. Wzór logotypu określi-
ły przepisy rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie wzoru znaku 
graficznego zawierającego 
informację „Produkt pol-
ski” (Dz.U. z 2016 r., poz. 
2148). Opracowany przez 
Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi znak, na-
wiązujący kształtem i ko-
lorystyką do polskiej flagi, 
jest łatwo rozpoznawalny 
dla konsumentów, którzy 
w szerokiej gamie produktów poszuku-
ją tych krajowego pochodzenia. Logo-
typ „Produkt polski” można pobrać bez-
płatnie ze strony internetowej https:
//www.gov.pl/rolnictwo/produkt-polski 
– tam też dostępne są niezbędne 
informacje i regulacje prawne go 
dotyczące.

UWAGA! Producenci, którzy umiesz-
czą informację „Produkt polski” bez 

s p e ł n i e n i a 
pow yższych 
k r y t e r i ó w 
będą podlegać 
karze określo-
nej przepisa-

mi ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 
o jakości handlowej artykułów rolno-
-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
2164, z późn. zm.). Należy również 
zwrócić uwagę na fakt, że artykuły 
rolno-spożywcze, które oznaczono 
znakiem graficznym zawierającym 
informację „Produkt polski” niezgod-
nym z obecnie obowiązującym wzo-
rem mogły pozostawać w obrocie 
tylko do dnia 31 grudnia 2017 r.

Aby zwiększyć świadomość społeczeń-
stwa w zakresie funkcjonowania ozna-
czenia „Produkt polski”, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wraz z Kra-
jowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, 
realizuje ogólnopolską kampanię infor-
macyjną pod hasłami:

Wspieraj polskich producentów,
krajową gospodarkę i rolnictwo!

Kupując żywność z oznaczeniem 
„Produkt polski” masz pewność, 
że została wytworzona w Polsce na 
bazie krajowych surowców.
Celem kampanii jest edukacja produ-
centów – w zakresie zasad, kryteriów 
i zalet stosowania przedmiotowego 
oznaczenia, jak i konsumentów – w za-
kresie zwiększenia jego rozpoznawal-
ności. Pierwsza odsłona kampanii, pod-
czas której wyemitowano w telewizji 
informacyjno-promocyjny spot „Pro-
dukt polski”, miała miejsce w kwietniu 
2019 r. Obecny, drugi etap, rozpoczął 
się we wrześniu br. i obejmuje m. in. 
emisję spotów reklamowych za pośred-
nictwem telewizji, rozgłośni radiowych, 
jak również organizację cyklu szkoleń 
w poszczególnych województwach. 
 Kampania ta jest częścią opracowa-
nej przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi „Strategii Promocji Z� ywno-
ści”, która zakłada promowanie polskiej 
żywności pod wspólną marką „Polska 
smakuje”. Ma to na celu podkreślenie, że 
żywność wytwarzana w ramach syste-
mów jakości żywności i posiadająca sto-
sowne, uznawane przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikaty, 
spełnia najwyższe parametry jakościo-
we, sanitarne, a także smakowe. W tym 
celu opracowano m.in. tematyczne ulot-
ki informacyjne.

Produkt polski – kupuj 
świadomie!
Celem ułatwienia konsumentom identyfikacji produktów 
krajowego pochodzenia - zarówno w odniesieniu do 
miejsca ich wyprodukowania, jak i użytych składników, 
wprowadzono przepisy ustalające kryteria znakowania 
żywności oznaczeniem „Produkt polski”.
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Uruchomiono również stronę interne-
tową oraz aplikację mobilną „Polska 
Smakuje”, gdzie gromadzone są infor-
macje o regionalnych producentach 
żywności i oferowanych przez nich 
produktach oraz miejscach ich sprze-
daży. Dzięki temu konsumenci mogą 
dowiedzieć się jakie produkty spełnia-
ją najwyższe standardy jakości i gdzie 
można je kupić. Wystawcami w ww. 
serwisie i aplikacji, zgodnie z regula-
minem, mogą zostać:

Koła Gospodyń Wiejskich oraz rolnicy 
prowadzący:
 • sprzedaż bezpośrednią,
 • rolniczy handel detaliczny,
 • dostawy bezpośrednie,
 • MOL – sprzedaż marginalną, ograni-

czoną i lokalną;

producenci, którzy mają w swojej 
ofercie przynajmniej jeden produkt:
 • posiadający aktualny certyfikat Sys-

tem Quality Meat Program (QMP), 
System Gwarantowanej Jakości Z� yw-
ności (QAFP), System Jakości Wie-
przowiny PQS (Pork Quality System), 
Jakość Tradycja, Integrowana Pro-
dukcja;

 • opatrzony unijnym logo rolnictwa 
ekologicznego, co oznacza zgodność 
tego wyrobu z wymogami rozporzą-
dzenia UE w sprawie rolnictwa eko-
logicznego,

 • zarejestrowany w rejestrze: Chro-
niona Nazwa Pochodzenia (ChNP), 

Chronione Oznaczenie Geo-
graficzne (ChOG) lub Gwa-
rantowana Tradycyjna Spe-
cjalność (GTS),

 • oznaczony znakiem jakości 
Poznaj Dobrą Z�ywność (PDZ� ),

 • opatrzony znakiem graficz-
nym zawierającym infor-
mację „Produkt polski”,

 • wpisany na listę produktów 
tradycyjnych, prowadzoną 
przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi,

 • mający oznaczenie słowne 
„produkt górski”,

 • opatrzony logo: Dziedzictwo 
Kulinarne Mazowsze, Dzie-
dzictwo Kulinarne Kujawy 
i Pomorze, Dziedzictwo Ku-
linarne Małopolska, Dziedzic-
two Kulinarne S� więtokrzy-
skie, Dziedzictwo Kulinarne 
Wielkopolska, Dziedzictwo 
Kulinarne Pomorze Zachod-
nie, Dziedzictwo Kulinarne 
Pomorskie, Dziedzictwo Kuli-
narne Opolskie, Dziedzictwo 
Kulinarne Warmia Mazury 
Powiśle, Dziedzictwo Kuli-
narne Dolny S� ląsk.

Aktualnie na stronie 
www.polskasmakuje.pl zarejestro-
wanych jest ok. 6,7 tys. produktów, 
w tym ponad 1,5 tys. posiadających 
oznaczenie „Produkt polski”.

Paulina Mrowczyk-Madeja
Źródło:
Dz.U. z 2016 r., poz. 2148
t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2164, z późn. zm.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski2
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kupuj-swiadomie
https://www.polskasmakuje.pl
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Kapusta w swym składzie zawiera 
16 wolnych aminokwasów, liczne 
fermenty, cukry, witaminy: C (w 100 g 
tyle co w 1 cytrynie), A, B1, B2, B6, H, 
PP, E, a także minerały, m. in. magnez, 
potas, wapń. 

Wymagania klimatyczne 
i glebowe

Klimatyczne
Kapustne są roślinami długiego dnia 
i wymagającymi stosunkowo niskich 
średnich temperatur dobowych (15-
20°C). Wzrost roślin ustaje przy tem-
peraturze niższej niż 5°C i wyższej niż 
35°C. Wahania temperatur mają duży 
wpływ na jakość zbieranych główek 
kapusty. Po posadzeniu rozsady spa-
dek temperatury poniżej 10°C może 
być przyczyną jarowizacji kapusty 
i wybijania w pędy kwiatostanowe. Na-
tomiast siewki i młoda rozsada kapu-
sty są bardziej wrażliwe niż rozsada 
w pełni wyrośnięta i dobrze zaharto-
wana, która wytrzymuje spadki tem-
peratury do -6°C. Temperatury powy-
żej 25°C utrzymujące się przez dłuższy 
czas oraz niska wilgotność powietrza 
powodują, że rośliny słabo rosną, wy-
dają niższy plon, a główki kapusty są 
słabo związane. Rozsada jak również 
starsze rośliny są bardzo wrażliwe na 
brak światła, dlatego nie należy ich sa-
dzić w miejscach zacienionych. Brak 
światła przy produkcji rozsady powo-
duje jej wybielenie i obniżenie przydat-
ności do sadzenia. 

Glebowe
Wymaga dobrej gleby. Utrzymanej 
w dobrej kulturze, żyznej, próchnicz-
nej i wilgotnej. Najlepiej plonują na 
glebach piaszczysto-gliniastych, czar-
noziemach, lessach i madach nadrzecz-
nych. Nie zaleca się uprawy na glebach 
lekkich, piaszczystych, zbyt ciężkich 
i zimnych. Rośliny kapusty wrażliwe 
są na wszelkie niedobory wody i małej 

wilgotności powietrza. Uprawa po-
winna być prowadzona w regionach 
o dużej ilości opadów przekraczających 
600 mm rocznie i dużej wilgotności 
powietrza. 
Ze względu na zmiany pogodowe i prze-
dłużające się okresy suszy, wskazane 
jest zakładanie linii nawadniających. 
Kapustne nie znoszą kwaśnego odczy-
nu gleb. Właściwe pH od 6,5–7,3 dla 
gleb mineralnych, od 6,0–6,5 dla 
torfowych.

Płodozmian
Właściwie zaplanowany płodozmian od-
grywa kluczowe znaczenie w organizacji 
produkcji w gospodarstwach ekologicz-
nych. Płodozmian spełnia szereg funk-
cji od poprawy żyzności gleby, poprzez 
optymalne wykorzystanie składników 
pokarmowych do ograniczenia wystę-
powania chorób i szkodników. W płodo-
zmianie kapustę należy sadzić po rośli-
nach korzeniących się płycej, np. cebula, 
ogórek, por, seler. Kapusta, zwłaszcza 
późna, nie powinna być uprawiana po 
roślinach silnie wyczerpujących glebę 
ze składników pokarmowych. Rośliny są 
szczególnie narażona na występowanie 
chorób odglebowych i szkodników. Na-
leży przez okres co najmniej czterech 
lat unikać upraw spokrewnionych ze 
sobą, należących do tej samej rodziny, 
jak również po burakach, fasoli i szpi-
naku, występuje obawa zaatakowania 
uprawy przez nicienie. 

Wybór stanowiska
Roślina ma wysokie wymagania, 
zwłaszcza dotyczące azotu. W go-
spodarstwach ekologicznych należy 
tę roślinę uprawiać na oborniku lub 
kompoście. Dobrym przedplonem, są 
wieloletnie rośliny motylkowate w mie-
szankach z trawami, przyorywane po 
pierwszym lub dwóch latach uprawy. 

Nawożenie
Kapusta głowiasta należy do warzyw 
o dużych wymaganiach pokarmowych, 

co do makro- i mikroskładników w cza-
sie intensywnego wzrostu i formułowa-
nia plonu. Posiada bardzo dobrze rozwi-
nięty system korzeniowy, sięgający na 
głębokość do 90 cm. Przed rozpoczę-
ciem uprawy roślin kapustnych należy 
wykonać analizę gleby. Na jej podsta-
wie należy zaplanować prawidłowe na-
wożenie. W uprawach warzywniczych 
analiza gleby powinna być wykonana 
co 2-3 lata. 

Najwięcej azotu oraz potasu roślina po-
biera w okresie silnych przyrostów li-
ści, czyli od fazy wiązania głów. Najlep-
szym źródłem azotu w gospodarstwach 
ekologicznych są:
 • Nawozy naturalne – obornik, gno-

jówka, pomiot ptasi. Dawka nie 
może przekroczyć 170 kg N/ha.

 • Nawozy organiczne – kompost, bio-
humusy, cenne źródło próchnicy.

 • Nawozy zielone –
- bobowate drobnonasienne (koni-

czyna, wyka, lucerna, seradela), 
- bobowate grubonasienne (łubin, pe-

luszka, bobik),
- bobowate w mieszankach z trawami,
- niebobowate (facelia, gryka, zboża, 

trawy).

Nawozy mineralne mogą być 
stosowane wyłącznie w postaci 
zmielonych kopalin.

Nawozy potasowe

Siarczan potasu
50% potasu i 18% siarki, wysokopro-
centowy nawóz, całkowicie rozpusz-
czalny w wodzie, a potas i siarka są 
łatwo przyswajane przez rośliny. Pole-
cany do nawożenia upraw wrażliwych 
na chlor, większość warzyw i owoców 
oraz ziemniaków, tytoniu. Można go 
stosować do nawożenia przedsiewne-
go jak i pogłównego. Przeciętna dawka 
200–350 kg/ha.

Uprawa ekologiczna kapusty
Kapusta jest jednym z najpopularniejszych warzyw należących do rocznych i dwuletnich roślin z rodziny krzyżo-
wych. Występuje wiele gatunków takich jak: kapusta głowiasta, włoska, brukselka, jarmuż, kapusta pekińska, kalafior 
i kalarepa. Słowo „kapusta” wywodzi się z łacińskiego „caputium”, czyli główka. Według legendy główki kapusty 
powstały z łez Likurga – władcy Sparty, którego Bachus ukarał za zniszczenie winnicy. 

W Polsce pierwsze wzmianki dotyczące warzyw kapustnych pochodzą z XVI wieku. Obecnie uważana jest za ważny 
element tradycyjnej kuchni polskiej. Najpóźniej, bo dopiero na początku XX wieku, trafiła do nas kapusta pekińska. 

EKOLOGIA
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Patentkali
30% potasu, 10% magnezu i 17% siar-
ki – działanie tego nawozu jest nie-
zależne od wartości pH gleby i może 
być, zatem stosowane na wszystkich 
stanowiskach. Można go stosować 
dla wszystkich upraw, nawet krót-
ko przed wysiewem lub sadzeniem, 
jest bezpieczny dla wszystkich upraw 
wrażliwych na chlor. Przeciętna dawka 
300–400 kg/ha.

Nawozy fosforowe

Mączka fosforytowa
Powstaje ze zmielenia fosforytów na-
turalnych skał, zawierających 30% fos-
foru. Fosfor dany w takiej postaci do 
gleby jest wykorzystany w 30%. Jeżeli 
dodamy tą samą ilość do obornika lub 
kompostu wykorzystanie fosforu przez 
rośliny wzrasta nawet do 90%. Prze-
ciętna dawka na 200 kg/ha.

Mączka bazaltowa
Naturalna skała, w swoim składzie za-
wiera ok. 40% krzemu i trochę fosfo-
ru i potasu oraz liczne mikroelementy 
jak bor, żelazo, molibden, mangan. Sto-
suje się ją do posypywania obornika 
w oborze lub na pryzmie, gdyż wiąże 
ulatniający się azot oraz wzbogaca go 
w mikroelementy. Jest to także dobry 
dodatek przy sporządzaniu kompostu 
i gnojówek roślinnych. Zawarty w niej 
krzem zwiększa odporność na choroby 
takie jak: szara pleśń, zaraza ziemnia-
czana, mączniak rzekomy i prawdziwy. 
W tym celu należy kilkakrotnie opylać 
rośliny – 150 kg/ha. Stosuje się ją rów-
nież w walce ze szkodnikami – stonka, 
pchełka ziemna, ślimaki, opylając ata-
kowane rośliny.

Dobór odmian

W gospodarstwach ekologicznych na-
leży zwracać szczególną uwagę na do-
bór odmian, ich odporność, tolerancję 
w stosunku do najgroźniejszych cho-
rób i szkodników, małą wrażliwość na 
niekorzystne czynniki klimatyczne, 
silne korzenie niezbędne do maksy-
malnego wykorzystywania składników 
pokarmowych. 

Zalecane odmiany kapusty białej 
w uprawach ekologicznych

Abel – jest to odmiana późna, mieszań-
cowa, polecana do uprawy ekologicz-
nej. Charakteryzuje się silnym wigo-
rem, wysoką zdrowotnością. Tworzy 

duże główki, wysoko osadzone na głą-
bie. Przeznaczona do bardzo długiego 
przechowywania, okres wegetacyjny 
około 150 dni, liczba sadzonek 25000-
35000 szt./ha. Odporna na wciornastki. 
Po przechowaniu łatwo się obiera i ma 
ciemnozielony kolor liści zewnętrznych.

Korund – odmiana mieszańcowa za-
lecana do uprawy ekologicznej lub 
w przydomowym ogródku, gdyż wy-
kazuje tolerancyjność na czerń krzy-
żowych i mączniaka rzekomego oraz 
na wciornastki. Uprawa z rozsady lub 
z siewu wprost do gruntu, okres we-
getacyjny około 145 dni. Roślina za-
wiązuje wyrównane średniej wielkości, 
kuliste, bardzo zwięzłe i dość ciężkie 
(2,5-3,0 kg) główki z jasnym wnętrzem 
charakteryzującym się zwartą struk-
turą. Istotną cechą główek jest wysoka 
odporność na pękanie.

Cabbice – odmiana mieszańcowa za-
lecana do uprawy ekologicznej. Nowa 
odmiana kapusty o szybkim wzroście, 
liczba sadzonek 30 000-50 000 szt./ha. 
Po około 80 dniach tworzy bardzo wy-
równane, okrągłe główki. Pozostawio-
na w polu przez okres nawet 3 tygodni 
nie pęka, charakteryzuje się dużą zdro-
wotnością. Ze względu na bardzo cien-
kie i kruche liście polecana na surówki 
ze świeżej kapusty. Cabbice jest odmia-
ną, która może być również używana do 
najwcześniejszego kwaszenia. Bardzo 
dobrze znosi letnie upały.

Kamienna Głowa – to odmiana późna, 
dojrzałe rośliny pojawiają się dopie-
ro po 130 do 160 dniach od wysiania. 
Charakteryzuje się dość dużymi głów-
kami, które mogą mieć nawet od 3,4 do 
4 kilogramów wagi. Typową dla niej 
cechą są duże, białe liście wewnętrz-
ne, okalające ją liście zewnętrzne są 
zielone. Główki zazwyczaj mają kuli-
sty lub lekko spłaszczony kształt, są 
bardzo ścisłe. Odmiana wyróżnia się 
dosyć wysokim głąbem, który może 
mieć od 18 do 25 centymetrów wy-
sokości. Ze względu na równowagę 
między cukrami a kwasami zawarty-
mi w liściach kapusty, odmiana ta na-
daje się przede wszystkim do kwa-
szenia. Dobrze jednak smakuje także 
spożywana bezpośrednio, na surowo 
lub gotowana. Nie ma szczególnie du-
żych wymagań glebowych, ale na bar-
dziej żyznym podłożu daje duży, sta-
bilny plon. Bywa wrażliwa na niedobór 
wody, w suchych latach wymaga, więc 
podlewania. Nie ma tendencji do pę-
kania, wyróżnia się także niezwykłą 
trwałością w przechowywaniu.

Produkcja rozsady

W Polsce wiele gatunków warzyw upra-
wia się z rozsady, tzn. na miejsce stałe 
wysadza się młode rośliny w stadium 
kilku liści, których korzenie znajdują się 
w bryle ziemi (rozsada doniczkowana) 
lub są odsłonięte (rozsada rwana). Do 
najważniejszych powodów, dla których 
uprawia się warzywa z rozsady można 
zaliczyć: przyspieszenie zbiorów, skró-
cenie okresu zajmowania pola, a także 
długi okres wegetacji lub wysokie wy-
magania temperaturowe. Prawidłowo 
wyprodukowana rozsada powinna być 
zdrowa, krępa, zielona, niezdrewniała, 
wysokości 10–16 cm z 4–6 liśćmi. Roz-
sadę doniczkowaną przed posadzeniem 
należy podlać, aby ułatwić wyjęcie bry-
ły korzeniowej. Zarówno u rozsady do-
niczkowanej i niedoniczkowanej przed 
umieszczeniem na miejscu stałym, za-
prawia się system korzeniowy przeciw-
ko śmietce kapuścianej. Rozsada przed 
wysadzeniem powinna być moczona 
w Bio-algeenie z dodatkiem gnojówki 
z pokrzywy. 

Bio-algeen – jest to naturalny wyciąg 
z glonów morskich. Zawiera amino-
kwasy, witaminy, mikroelementy oraz 
azot, fosfor, potas, magnez, wapń, żela-
zo, mangan. Stosowanie tego preparatu 
zapewnia: dobry wzrost roślin, popra-
wia jakości plonu, zwiększa odporność 
roślin na działanie niekorzystnych wa-
runków wzrostu, zwiększa mrozood-
porność roślin oraz powoduje rozwój 
systemu korzeniowego.

Gnojówka z pokrzywy
1 kg ziela pokrzywy zalewa się 10 
litrami wody. Naczynie do sporządza-
nia gnojówki powinno być drewniane, 
kamionkowe lub plastikowe. W żadnym 
wypadku nie wolno używać naczyń me-
talowych. Naczynia nie wolno przykry-
wać, gdyż fermentacja musi przebiegać 
w warunkach z dostępem tlenu. Do gno-
jówki należy dodać niewielką ilość mie-
lonych skał (mączka bazaltowa, dolomi-
towa itp.). Aby fermentacja przebiegała 
w sposób właściwy, należy codziennie 
przemieszać gnojówkę. Fermentacja 
trwa około 2 tygodni. Gnojówka na-
daje się do użycia, kiedy staje się kla-
rowna i na powierzchni nie zbiera się 
piana. Gnojówkę należy zużyć w ciągu 
1-2 miesięcy.

Na 7-10 dni przed sadzeniem, rozsa-
dę powinno się zahartować, obniżając 
temperaturę do kilku stopni poniżej 
zera, wietrząc i zmniejszając podlewa-
nie roślin. Kapustę sadzimy ręcznie lub 
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mechanicznie w dni pochmurne i chłod-
ne. Rozstawa w rzędach zależy od od-
miany i wielkości osiąganej przez gło-
wy kapusty – odmiany wczesne sadzi 
się w odległości 45 x 45 cm, średnio 
wczesne i późne 67,5 x 67 cm.

Najgroźniejsze choroby kapusty

Czerń krzyżowych (alternarioza) - cho-
roba grzybowa wywołana przez grzy-
by z rodzaju Alternaria
Objawami choroby są okrągłe, czar-
ne plamy pojawiające się głównie na 
liściach. Początkowo plamy są małe, 
z czasem jednak szybko się powiększają 
i pokrywają zielonkawym nalotem. Na 
ich powierzchni można dostrzec kon-
centryczne okręgi. Chorobie sprzyja 
wilgotne powietrze i podwyższona 
temperatura.

Mączniak prawdziwy kapusty – choro-
ba grzybowa Erysiphe communis
Choroba objawia się wystąpieniem na 
liściach białego, mączystego nalotu na 
górnej stronie liścia widoczne są bar-
dzo drobne, ciemne zarodniki. Choro-
bie sprzyja duża wilgotność powietrza 
i wysoka temperatura, a także przena-
wożenie roślin azotem i zachwaszcze-
nie upraw.

Mączniak rzekomy kapusty – choroba 
grzybowa Erysiphe communis 
Objawami choroby są nieregularne, 
ciemne plamy na liściach, które od 
spodniej strony blaszki liściowej po-
kryte są szarym nalotem grzybni. Cho-
roba może atakować również siewki, 
które szybko żółkną i zamierają. Cho-
robie sprzyja duża wilgotność powie-
trza i wysoka temperatura oraz za-
chwaszczenie upraw.

Szara pleśń – choroba grzybowa 
Botrytis cinerea
Choroba rozwija się na kapuście krót-
ko przed zbiorami oraz w przechowal-
niach. Na liściach, główkach i łodygach 
powstają wodniste, niewielkie plamy 
gnilne, które szybko się powiększają 
i pokrywają szarym nalotem grzybni. 
Chorobie sprzyja duża wilgotność po-
wietrza i wysoka temperatura.

Zgnilizna twardzikowa – choroba grzy-
bowa Sclerotinia sclerotiorum
Objawami choroby są pojawiające się 
na liściach, pędach i główkach nieregu-
larne, wodniste plamy gnilne, pokryte 
gęstym, białym, watowatym nalotem 
grzybni, z widocznymi na powierzch-
ni drobnymi, czarnymi punktami 

(sklerocja). Chorobie sprzyja duża wil-
gotność powietrza i wysoka temperatu-
ra oraz zachwaszczenie upraw.

Kiła kapusty – choroba grzybowa 
Plasmodiophora brassicae
W początkowej fazie rozwoju choroby 
na korzeniach widoczne są niewielkie 
narośla, które z czasem szybko się po-
większają tworząc duże, ciemne guzy. 
Zaatakowane rośliny przestają rosnąć, 
szybko więdną i zamierają. Chorobie 
sprzyja duża wilgotność powietrza 
i wysoka temperatura oraz kwaśny od-
czyn podłoża.

Szkodniki kapusty

Śmietka kapuściana (Delia radicum) 
Muchówka o szarym, wydłużonym ciele 
gęsto pokrytym włoskami. Larwa bez-
noga, kremowo-biała dł. ok. 7-8 mm. 
Uszkodzeń roślin dokonują larwy. Po 
wylegnięciu z jaj, wgryzają się w szyjkę 
korzeniową doprowadzając do więd-
nięcia i zamierania roślin. Porażone ro-
śliny można łatwo wyciągnąć z ziemi. 
Warunki sprzyjające rozwojowi szko-
dnika: podwyższona temperatura oraz 
duże zagęszczenie chwastów i roślin 
żywicielskich.

Bielinek kapustnik (Pieris brassicae)
Duży motyl, o dwóch parach białych 
skrzydeł, z widocznymi czarnymi pla-
mami (innymi u samca i samicy). Gąsie-
nica duża (dł. ok. 4 cm), żółta, pokryta 
czarnymi plamkami i paskami.
Z� erujące gąsienice, wygryzają dziury 
w liściach, zupełnie je szkieletując (po-
zostają jedynie grubsze nerwy). Wa-
runki sprzyjające rozwojowi szkodni-
ka: zachwaszczenie upraw, szczególnie 
roślinami z rodziny kapustnych.

Mszyca kapuściana 
(Brevicoryne brassicae) 
Pluskwiaki o wrzecionowatych, zielo-
nych ciałach. W koloniach owady bez-
skrzydłe, zielone oraz uskrzydlone, 
o zielonym ciele i czarnej głowie. Szko-
dliwość mszyc polega głównie na wy-
sysaniu soków i osłabieniu roślin, któ-
re nie zawiązują główek. Uszkodzenia 
spowodowane żerowaniem mszyc są 
przyczyną zainfekowania roślin patoge-
nami grzybów, bakterii oraz wirusów. 
Natomiast rozprzestrzenianie przez 
mszyce chorób wirusowych jest na tyle 
znaczące, że traktowane są one, jako 
wektory wirusów. 
Warunki sprzyjające rozwojowi szko-
dnika: zachwaszczenie upraw, szcze-
gólnie roślinami z rodziny kapustnych. 

Wykaz środków ochrony roślin za-
kwalifikowanych w Polsce do sto-
sowania w rolnictwie ekologicz-
nym prowadzony jest przez Instytut 
Ochrony Roślin w Poznaniu. Za-
mieszczony jest i aktualizowany 
na stronie:  www.ior.poznan.pl.

Zabiegi pielęgnacyjne

Pierwszym zabiegiem na wiosnę nisz-
czącym chwasty jest bronowanie. Za-
bieg należy wykonać miesiąc przed po-
sadzeniem rozsady, gdy chwasty będą 
znajdować się w fazie wschodów lub 
siewek. Czynność tę powtarzamy co 
7-10 dni. Po posadzeniu rozsady do 
niszczenia chwastów używamy pielni-
ków. Niszczenie chwastów powinno być 
przeprowadzone na lekko przesuszonej 
glebie, gdyż wyrwane chwasty nie uko-
rzenią się ponownie. 

Zbiór i przechowywanie

Kapustę uprawianą na małych po-
wierzchniach zbieramy ręcznie, co 
zmniejsza ryzyko uszkodzenia głów. 
Na dużych plantacjach zdecydowanie 
wygodniejszy i szybszy jest zbiór me-
chaniczny. Odmiany wczesne zbiera 
się stopniowo, kiedy głowy się zwiną, 
będą odpowiednio twarde i zdrowe, 
w czerwcu i lipcu. S� rednio wczesne 
zbiera się od sierpnia do września, z 2–4 
liśćmi zewnętrznymi. Zbiór kapust póź-
nych wykonujemy od końca paździer-
nika do połowy listopada, przy czym 
należy pamiętać, aby zostawić liście 
zewnętrzne.
Kapustę przechowujemy w kopcach, do-
łach i przechowalniach, w których tem-
peratura powinna być utrzymywana 
na poziomie 0 – 1°C, wilgotność 95%.

Mirosława Rogacz
Źródło:
Ekologiczna uprawa warzyw kapustnych – podstawowe 
zasady; Marta Gajewska Radom 2018
Agroekologia – dr inż. Beata Studzińska
Encyklopedia internetowa – Wikipedia

http://budujesz.info/choroby-i-szkodniki/
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Rolnictwo ekologiczne we Francji – wyjazd studyjny
W dniach 16-20 września 2019 roku Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Radomiu zorganizowało wyjazd 
studyjny do Francji. Wyjazd realizowany był w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) 
pn. „Rolnictwo ekologiczne – upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi”.

Celem wyjazdu było zapoznanie się 
z funkcjonowaniem i sytuacją go-
spodarstw ekologicznych we Francji, 
promowanie dobrych praktyk gospo-
darowania stosowanych w systemie 
rolnictwa ekologicznego i innowacyj-
nych rozwiązań w tym zakresie.
 W wyjeździe wzięły udział  33 oso-
by z obszaru całej Polski. Byli to głów-
nie doradcy zajmujący się rolnictwem 
ekologicznym oraz rolnicy prowadzący 
gospodarstwa ekologiczne i działalność 
edukacyjną w swoich gospodarstwach. 
Wśród uczestników znaleźli się rów-
nież przedstawiciele instytutów i jed-
nostek naukowych prowadzących bada-
nia w zakresie rolnictwa ekologicznego 
oraz pracownik administracji rządowej.
Program szkolenia obejmował pobyt 
na targach ekologicznych/polowych, 
pokazach rolniczych Tech&Bio 2019 
obejmujących ponad 100 demonstra-
cji na 15 hektarach, pokaz innowacyj-
nych rozwiązań w obszarze rolnic-
twa ekologicznego. W programie były 

także wizyty w gospodarstwach eko-
logicznych specjalizujących się w róż-
nych kierunkach produkcji. Wśród nich 
znalazły się gospodarstwa zajmujące 
się chowem/hodowlą zwierząt (bydło, 
kozy, pszczoły) i produkcją roślinną 
(rolniczą, sadowniczą, warzywniczą, 
zielarską). W udostępnionych gospo-
darstwach prowadzona była produk-
cja mięsa, mleka i serów, owoców i wa-
rzyw, wina i oleju.
 Na terenie targów odbyło się spo-
tkanie z Izbą Rolniczą Regionu Au-
vergne-Rhöne-Alpes. Omawiane były 
tematy związane z funkcjonowaniem 
i strukturą organizacyjną gospodarstw 
ekologicznych we Francji, z systemem 
wsparcia rolnictwa ekologicznego i pro-
dukcji żywności ekologicznej, marke-
tingu i sprzedaży produktów ekologicz-
nych, a także rolą doradztwa rolniczego.
Na początek kilka ogólnych informacji 
o Francji (dane z katalogu T&B). Bez 
wątpienia Francja jest wielką potęgą 
rolniczą. W ogólnej powierzchni kraju 

54% to grunty użytkowane rolniczo 
(UR), co w przeliczeniu na powierzch-
nię daje 28 mln hektarów. Posiada 
ona największą w Europie powierzch-
nię użytków rolnych. Jest pierwszym 
producentem zbóż, czwartym w Eu-
ropie producentem owoców i piątym 
producentem warzyw. To także drugi 
na świecie producent win, a pierwszy 
ich eksporter. Francja przoduje rów-
nież w produkcji i eksporcie nasion. 
Ma największe pogłowie bydła w Eu-
ropie (19 mln szt.), a rocznie produkuje 
25 mld litrów mleka (16% europejskiej 
produkcji). Przetwórstwem rolno-spo-
żywczym zajmuje się 17000 przedsię-
biorstw. 40% ziemi to powierzchnie 
naturalne: lasy, skały, tereny nieza-
mieszkałe. Lasy zajmują 31% teryto-
rium kraju (17 mln ha). W rolnictwie 
pracuje 824000 osób, 31000 osób za-
trudnionych jest w rybołówstwie.
 We Francji jest 457000 tys. gospo-
darstw rolnych, z czego 41600 to go-
spodarstwa ekologiczne, czyli ok. 10% 
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(9,6%) wszystkich francuskich gospo-
darstw. W samym tylko 2018 roku 
do ekologicznego systemu produkcji 
przystąpiło 6000 nowych gospodarstw. 
Francja należy do krajów z najwięk-
szym udziałem gruntów rolnych z upra-
wami ekologicznymi. Zajmują one 1,8 
mln hektarów (3 miejsce w Europie), co 
stanowi 7,5% gruntów rolnych. Liderem 
jest Hiszpania, która ma największą po-
wierzchnię upraw ekologicznych, ponad 
2 mln hektarów. Francja należy także do 
państw z największymi rynkami żyw-
ności ekologicznej (obrót i sprzedaż). 
Rynek żywności ekologicznej w 2018 
r. osiągnął poziom 9,7 mld euro (+15% 
2017/2018) i ciągle rośnie. W ciągu 
ostatnich 5. lat produkcja ekologiczna 
we Francji podwoiła się i takiego wzro-
stu jeszcze nigdy nie zanotowano.
 Tech&Bio to jedne z największych 
targów ekologicznych organizowanych 
w Europie od 2007 roku. Wydarzenie 
to cieszy się dużym zainteresowaniem 
francuskich mediów, które pomaga-
ją w promocji rolnictwa ekologiczne-
go ukazując jego zalety. Targi swoim 
rozmachem oraz bardzo dużą liczbą, 
zarówno wystawców, jak i zwiedzają-
cych, pokazują, że branża ekologicz-
na we Francji ma się dobrze i ciągle się 
rozwija.
 Targi Tech&Bio odbywają się co 
2 lata w Departamencie Dröme w Re-
gionie Auvergne-Rhöne-Alpes. Re-
gion ten położony jest w południowo-
-wschodniej Francji z największym 
miastem Lyon, który charakteryzuje 
się ciepłym klimatem oraz lekkimi i sil-
nie kamienistymi glebami. Najważniej-
sze uprawy to winorośl, sady jabłonio-
we i brzoskwiniowe, kukurydza, soja, 
proso, rośliny zielarskie, a na dużych 
powierzchniach trwałych użytków zie-
lonych dominuje bydło ras mięsnych.
Nieprzypadkowo targi Tech&Bio od-
bywają się właśnie w tym regionie. 
Departament Dröme to rejon wiodący 
w produkcji ekologicznej Francji. Ma 
najwyższe wskaźniki dotyczące wiel-
kości powierzchni upraw ekologicznych 
i producentów ekologicznych.
 Tegoroczna, ósma już, edycja targów 
zlokalizowana była na terenie Liceum 
Rolniczego w Bourg-Les-Valence, na 
terenie o powierzchni 15 ha. Targi mają 
charakter międzynarodowy. Odnoto-
wano udział kilkunastu delegacji zagra-
nicznych, w tym z Niemiec, Szwajcarii, 
Finlandii, Belgii, Danii, Włoch, Kanady. 
Było to przedsięwzięcie na dużą skalę. 
O jej randze może świadczyć udział Mi-
nistra Rolnictwa Francji (Didier Guil-
laume) czy mera miasta Valence i in-
nych ważnych gości. Widać jak dużą 

wagę przywiązuje Francja do rolnictwa 
ekologicznego.
 W targach uczestniczyło 350 wy-
stawców związanych z rolnictwem eko-
logicznym, a więc rolnicy, przetwór-
cy, producenci nasion, ekologicznych 
środków ochrony roślin, nawozów czy 
specjalistycznych maszyn do upraw 
i produkcji, a także handlowcy. Targi 
odwiedza kilkanaście tysięcy osób. Cy-
fry nie są tu najważniejsze, ale należy 
o nich pamiętać.
 Celem targów jest propagowanie rol-
nictwa ekologicznego. Chodzi o to, aby 
więcej rolników rozpoczynało przesta-
wianie swoich gospodarstw na system 
ekologiczny. Dzięki odbywającym się 
targom rolnicy ekologiczni mają oka-
zję, by się spotkać, wymienić poglądy 
i nawiązać kontakty handlowe. Mogą 
również zapoznać się z szeroką ofer-
tą produktów ekologicznych. Coraz 
częściej na targi przyjeżdżają rolnicy 
nieekologiczni i przyglądają się tech-
nikom stosowanym w produkcji eko-
logicznej. W ramach targów odbywa 
się dużo spotkań branżowych i bizne-
sowych. Organizowane były również 
konferencje i szkolenia poświęcone 
zagadnieniom produkcji ekologicznej. 
W pawilonie międzynarodowym i pa-
nelach ekspertów można było uzyskać 
informacje o stanie rolnictwa ekolo-
gicznego nie tylko we Francji, ale także 
w innych krajach europejskich. Targi to 
ogromna dawka nowości produktów, 
sprzętu, maszyn i technologii z obszaru 
rolnictwa ekologicznego.
 Podczas trwania imprezy dużym 
zainteresowaniem cieszyła się wysta-
wa maszyn do prac agrotechnicznych. 
Prezentowane były różne rozwiązania 

techniczne, narzędzia ręczne, konne 
i ciągnikowe. Były też maszyny no-
wej generacji do pielęgnacji roślin, np. 
opielacze zdalnie sterowane z napę-
dem akumulatorowym naszpikowane 
elektroniką. Na targach można było za-
obserwować jak duży nastąpił postęp 
we wprowadzaniu nowych rozwiązań 
technicznych w uprawach ekologicz-
nych, w których nie ma możliwości che-
micznej ochrony (nie stosuje się herbi-
cydów). Dzięki tym nowościom można 
obniżyć nakłady pracy ręcznej na nisz-
czenie chwastów w czasie wegetacji ro-
ślin. Ma to duże znaczenie, ponieważ we 
Francji brakuje pracowników do pracy 
w rolnictwie. W większych gospodar-
stwach zatrudniani są obcokrajowcy 
z Afryki, np. z Tunezji. Natomiast małe 
i średnie bazują na pracy własnej, a je-
dynie w sezonie korzystają z najmu pra-
cowników, głównie do zbiorów płodów 
rolnych. Na pokazach zwiedzający mo-
gli zobaczyć pracę maszyn na przygo-
towanych poletkach z uprawami rolni-
czymi, warzywniczymi, sadowniczymi 
i zielarskimi. To tu właśnie gromadziły 
się największe tłumy zwiedzających.
 Teraz kilka słów o wizytowanych go-
spodarstwach. Gospodarstwa te cecho-
wało duże zróżnicowanie pod wzglę-
dem produkcji. Dzięki temu mogliśmy 
wyrobić sobie pogląd na temat rolnic-
twa ekologicznego we Francji. Typo-
we gospodarstwo ekologiczne to kil-
kadziesiąt hektarów ziemi i terenów 
leśnych. Zwiedzane farmy w większo-
ści położone były w dużych odległo-
ściach od skupisk ludzkich, na stromych 
zboczach w Alpach, na wysokości ok. 
500 m n.p.m., a czasem nawet 1100 
metrów, gdzie są trudne warunki 
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gospodarowania. Mrożący krew w ży-
łach dojazd do gospodarstw odbywał 
się wąskimi i krętymi drogami. Gleby 
są słabe lub średnie, klimat surowy, dłu-
gie zimy. Gospodarstwa niżej położone 
mają lepsze gleby i ciepły klimat, ale jest 
bardzo mało opadów atmosferycznych.
 Z� eby utrzymać tego typu gospodar-
stwa w krajobrazie Alp, a przez to nie 
dopuścić do zarastania stoków górskich 
krzaczastą, alpejską roślinnością, wy-
budowano do nich drogi i doprowadzo-
no prąd. Gospodarstwa te, poza swoim 
głównym przeznaczeniem, mają rów-
nież inną zaletę – pozwalają utrzymać 
otwarte przestrzenie wysoko w górach, 
przez co rozwija się turystyka – nie tyl-
ko w lecie, ale i zimą, kiedy panują do-
skonałe warunki dla narciarstwa.
 Głównie są to gospodarstwa ro-
dzinne, co najmniej dwupokoleniowe. 
W rozmowie z rolnikami miałem wra-
żenie, że nic ich nie przeraża – ani kiep-
skie gleby, ani góry – wszystko potrafią 
przekuć w sukces. W gospodarstwach 
uprawia się takie rośliny i chowa się ta-
kie zwierzęta, na jakie pozwalają trud-
ne warunki przyrodnicze, np. w górach 
popularną uprawą jest lawenda, z któ-
rej otrzymuje się olejek lawendowy ma-
jący zastosowanie w środkach czysto-
ści (mydło, proszki) i kosmetyce. We 
Francji uprawia się 3 rodzaje lawendy 
– lawenda dzika (prawdziwa), lawenda 
hybrydowa i lawenda nizinna, zwana 
żmijową, ponieważ używano jej jako 
środka zaradczego na ugryzienia żmii. 
Najwięcej uprawia się lawendy hybry-
dowej – 25 tysięcy hektarów, lawendy 
prawdziwej – 4 tys. hektarów. W zwie-
dzanym gospodarstwie uprawiającym 
lawendę destylowano jej 130 ton rocz-
nie. Do 1995 roku lawendę zbierano 
dwuetapowo. Najpierw koszono, dosu-
szano w snopkach i po 3 dniach zbiera-
no z pola. Obecnie do zbioru lawendy 
wykorzystuje się tzw. system amery-
kański. Lawendę ścina się kombajnem 
do zbioru kukurydzy do specjalnych 
zbiorników, w których przeprowadza 
się destylację.
 Kontynuując, tam gdzie rośnie wi-
norośl – tam są ich małe i duże plan-
tacje, tam gdzie łąki i pastwiska – tam 
bydło i agroturystyka, tam gdzie uda-
ją się orzechy i kasztany – tam sady. 
Dominującym gatunkiem zwierząt jest 
bydło, natomiast kóz i owiec jest mało. 
Oprócz wymienionych gatunków zwie-
rząt w gospodarstwach, zwłaszcza tych 
górskich, utrzymuje się osły.
 We Francji od kozy średnio uzyskuje 
się 800 litrów mleka, ale w zwiedzanym 
kozim gospodarstwie (35 kóz) o po-
wierzchni 15 ha (same łąki) wydajność 

ta przekraczała 1000 litrów/rok (do-
chodzi nawet do 1300 litrów od kozy). 
Rocznie pozyskuje się 35000 litrów ko-
ziego mleka. Gospodarstwo jest samo-
wystarczalne. Jeśli chodzi o paszę, do-
kupywane są tylko dodatki paszowe 
i kukurydza. Farmer produkuje różne 
rodzaje serów i jogurty, a to pozwala 
mu utrzymać rodzinę i nająć do pracy 
pracownika. Gospodarstwo położone 
w Alpach na wysokości 1100 m. n.p.m.
Francuzi mają tendencje do specjali-
zowania się w jednym kierunku pro-
dukcji. A jak się to „coś” produkuje, to 
należy to dobrze sprzedać, najlepiej na 
miejscu, w gospodarstwie, bez udziału 
pośredników lub na lokalnym rynku. 
Bardzo popularny jest własny sklep, 
w którym sprzedaje się wyproduko-
wane z własnych surowców rolnych 
produkty. Produkty takie są dobrze 
postrzegane przez konsumentów – cha-
rakteryzują się wysoką jakością i poten-
cjalny nabywca wie skąd i od którego 
producenta pochodzą.
 Wszystkie zwiedzane gospodarstwa 
prowadziły jakąś dodatkową działal-
ność: a to małe przetwórstwo, a to 
agroturystykę, a to przyjmowanie grup 
i wynajmowanie pomieszczeń (np. na 

wesela), a to działalność edukacyjną 
dla dzieci i dorosłych (warsztaty), a to 
organizowanie „otwartych dni”. Niektó-
re z nich zajmowały się nawet prowa-
dzeniem restauracji czy pensjonatów, 
a także prowadzeniem szkoły i ośrod-
ków edukacyjnych razem ze stołów-
ką. Pomysłów na wypromowanie swo-
jej usługi czy produktu było naprawdę 
wiele. Jest to sposób na zwiększenie 
dochodów gospodarstwa, ponieważ 
uzyskiwane zyski z gospodarstw nie są 
wystarczające, szczególnie w przypad-
ku małych gospodarstw. Dzięki temu 
gospodarstwa mogą się rozwijać, pro-
dukcja staje się opłacalna, a sytuacja 
w rolnictwie jest stabilna.
 Na zakończenie warto dodać, że 
Francja to nie tylko Alpy, lasy, skały 
i tradycyjne rodzinne gospodarstwa, 
ale również bardzo intensywne rolnic-
two z przemysłowymi farmami zwie-
rząt, z urodzajnymi glebami, na których 
uzyskuje się bardzo wysokie plony  i to 
właśnie napędza rolnictwo i całą fran-
cuską gospodarkę.

Józef Rusnak
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Ustawa o odpadach z dnia 14 grud-
nia 2012 roku ( Dz. U. 2013. poz. 21 
z późn. zm.) definiuje odpady, jako 
„każdą substancję lub przedmiot 
(…) których posiadacz pozbywa 
się, lub zamierza pozbyć lub do ich 
pozbycia jest zobowiązany”. 

W celu uporządkowania gospodarki za-
sobami i ochrony środowiska, niezbęd-
na jest klasyfikacja odpadów odzwier-
ciedlająca ich genezę, właściwości, 
ekologiczną szkodliwość, użyteczność 
i masowość ich wytwarzania. Podsta-
wą każdej klasyfikacji są odpowiednio 
dobrane kryteria o charakterze fizy-
kochemicznym, biologicznym, techno-
logicznym, ekonomicznym takie jak: 
 • źródło pochodzenia – sfera powsta-

wania,
 • kryterium surowcowe,
 • stan skupienia,
 • skład chemiczny,
 • toksyczność,
 • stopień zagrożenia dla środowiska,
 • stopień przydatności (branżowej) 

do dalszego wykorzystania.

Klasyfikacja pozwoliła na skatalogo-
wanie odpadów, aby łatwiej było ra-
cjonalnie nimi gospodarować. Katalog 
odpadów jest aktem prawnym o randze 
Rozporządzenia Ministra S�rodowiska, 
wydanym na podstawie wymienio-
nej wyżej Ustawy. Większość odpa-
dów powstających w gospodarstwie 
rolnym, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra S� rodowiska z dnia 9 grudnia 
2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2014 poz. 1923), należy do ka-
tegorii 02 – odpady z rolnictwa, ogrod-
nictwa, upraw hydroponicznych, ry-
bołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz 
przetwórstwa żywności. Patrząc na 
nie z chemicznego punktu widzenia, są 
w przeważającej większości odpada-
mi organicznymi. Odpady organiczne 
cechują się dużą zawartością cennych 

składników pokarmowych jakie mogą 
być przydatne do poprawy żyzności 
gleby i wzrostu plonowania roślin 
uprawnych. Nie wszystkie jednak od-
pady, powstałe w rolnictwie od razu 
nadają się do bezpośredniego stosowa-
nia na użytki rolne w formie nawozu. 
Mogłoby to mieć w wielu wypadkach 
negatywne skutki dla środowiska ze 
względu na zawartość w tych odpa-
dach różnych toksycznych związków 
organicznych, metali ciężkich, czy też 
niektórych drobnoustrojów chorobo-
twórczych. Recykling, czyli ponowne 
wykorzystanie tych odpadów, jest jak 
najbardziej wskazany, ale dopiero po 
odpowiednim ich przetworzeniu, za-
pewniającym uzyskanie substancji na-
dających się do bezpiecznego zastoso-
wania w procesach użyźniania gleby. 
Do przerabiania odpadów organicznych 
z rolnictwa oraz przemysłu rolno-spo-
żywczego, wykorzystywane są prze-
różne procesy biologiczne i chemiczne. 
Najpowszechniej wykorzystywane są: 
kompostowanie, fermentacja beztleno-
wa, elektrodializa (czyli migracja jonów 

w polu elektrycznym), utlenianie, pi-
roliza (czyli proces rozpadu substan-
cji organicznych zachodzący w wyso-
kich temperaturach bez udziału tlenu) 
oraz spalanie. Po przetworzeniu odpa-
dy mogą być stosowane jako nawóz lub 
wykorzystywane na glebach zdegrado-
wanych w celu ich rekultywacji. Odpa-
dy organiczne pochodzące z przemysłu 
owocowo-warzywnego mogą być także 
wykorzystywane na cele paszowe po 
wcześniejszej ich konserwacji. 
 Znaczna część organicznych odpa-
dów z rolnictwa, nadaje się do zagospo-
darowania w kierunku pozyskiwania 
z nich energii. Na przykład prowa-
dzi się fermentację metanową bioma-
sy, aby uzyskiwać mieszaninę gazów, 
tzw. biogaz. Technologie wykorzysty-
wania odpadów organicznych powsta-
łych w gospodarstwie rolnym i prze-
myśle rolno-spożywczym cały czas się 
intensywnie rozwijają i doskonalone są 
metody pozyskiwania energii zawar-
tej w masie organicznej. Równocześnie 
zwraca się uwagę na ponowne wyko-
rzystanie odpadów do użyźnienia gleby. 

Zagospodarowanie odpadów pochodzących 
z gospodarstw rolnych
Produkcja rolnicza generuje różnego rodzaju odpady. Rodzaj odpadów jakie powstają w gospodarstwach rolnych 
jest uzależniony od kierunku produkcji, jaka jest prowadzona w danym gospodarstwie, a ich ilość od wielkości pro-
dukcji, ale także od sposobu organizacji produkcji. Bywa, bowiem tak, że te same produkty powstające w jednym 
gospodarstwie będą produktem towarowym, gdy będzie na nie rynek zbytu, lub surowcem do dalszej produkcji, 
a mogą być odpadem, z którym nie bardzo wiadomo co zrobić. Na przykład siano, gdy jest w gospodarstwie produk-
cja roślinna i zwierzęca jest cenną paszą, a gdy brak jest zwierząt, a nie ma rynku zbytu na siano, staje się odpadem. 
Podobnie jest np. z wełną, gdy nie ma zapotrzebowania na przetwórstwo tego cennego materiału. 
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 Przy produkcji rolniczej nie da się 
uniknąć powstawania odpadów, takich 
jak tworzywa sztuczne, opakowania, 
elementy maszyn i całe maszyny, opo-
ny, oleje, baterie i akumulatory, guma, 
złom, odpady budowlane. Znaczną gru-
pę odpadów stanowią także chemiczne 
środki ochrony roślin, leki weteryna-
ryjne, zbędne urządzenia elektryczne 
i elektroniczne. W dużych przedsiębior-
stwach rolnych, gdzie prowadzona jest 
intensywna produkcja rolnicza powsta-
je znacznie więcej odpadów. Gromadzo-
ne i często niewłaściwie przechowywa-
ne nawozy organiczne z cennego środka 
do produkcji rolniczej stają się uciążli-
wymi odpadami, zagrażającymi zanie-
czyszczeniem wód takimi związkami 
jak azot i fosfor, powodującymi eutrofi-
zację wód, a także zanieczyszczającymi 
je organizmami chorobotwórczymi (np. 
bakterie Salmonella, czy E. Coli).
 W produkcji roślinnej produktami 
ubocznymi są części roślin nienadają-
ce się do zagospodarowania w bezpo-
średnich procesach produkcji. Stają się 
wówczas odpadem. Mogą to być także 
całe rośliny, które w danym czasie nie 
mogą być wykorzystane w gospodar-
stwie. Z uwagi na największy areał pól 
zajętych pod produkcję zbóż, ilość bio-
masy jaka powstaje jest bardzo duża. 
Słoma jest wykorzystywana, jako pasza 
i jako ściółka w produkcji zwierzęcej. 
W gospodarstwach, gdzie nie prowa-
dzi się produkcji zwierzęcej niestety 
słoma bardzo często staje się odpadem. 
Powinna ona w możliwie największej 
ilości zostać na polu przyorana, gdyż 
zabieg ten pozwala na zachowanie od-
powiedniego poziomu próchnicy w gle-
bie. Część słomy jest także zużywana 
na cele energetyczne. Jeżeli słoma jest 
zebrana w baloty i pozostawiona na 
polu, co niestety jest częstym widokiem 
w naszym rolnictwie, zamiast cennej 
paszy, ściółki, substancji użyźniającej 
glebę, czy też nośnika energii, staje się 
ona odpadem. Należy zadbać, aby cała 
słoma była właściwie zagospodarowa-
na. Podobnie jest w przypadku łąk, gdy 
siano nie jest wykorzystywane, jako 
pasza dla zwierząt. Zebrane w baloty 
siano zalega latami na łąkach, stając się 
miejscem rozmnażania licznych gryzo-
ni. Łąki, których nikt nie kosi ulegają 
degradacji wskutek sukcesji i gatun-
ki typowe dla zbiorowisk łąkowych, 
w tym cenne gatunki chronione ustępu-
ją. Jest to ze stratą dla różnorodności 
biologicznej. 
 Przy innych kierunkach produk-
cji roślinnej powstają także produk-
ty uboczne, które kiedyś stanowiły 
paszę dla zwierząt, a obecnie nie są 

wykorzystywane (np. liście buraków 
cukrowych). Pozostawianie ich na polu 
nie jest najlepszym rozwiązaniem ze 
względu na możliwość namnażania się 
szkodników i chorób żerujących na li-
ściach. Można je zagospodarować, jako 
substrat w biogazowniach rolniczych, 
a dopiero po uzyskaniu biogazu wyko-
rzystać na cele nawozowe.
 Znaczna grupa produktów odpado-
wych powstaje przy produkcji zwierzę-
cej. Są nimi przede wszystkim odchody 
zwierząt, z których powstają nawozy 
(gnojówka, gnojowica, obornik). Są one 
powszechnie wykorzystywane, jako 
nawozy naturalne. Należy przestrze-
gać przepisów jakie określają terminy 
i dawki oraz sposób stosowania tych 
nawozów. Ma to duże znaczenie dla ra-
cjonalnego wykorzystania właściwości 
nawozowych odchodów zwierzęcych 
i zapobiega powodowaniu zagrożeń dla 
środowiska przyrodniczego. 
 Produkcja zwierzęca generuje obok 
odchodów zwierzęcych także inną 
grupę odpadów. Są nimi martwe zwie-
rzęta i ich pozostałości. Mogą one po-
wstawać w gospodarstwie rolnym, ga-
binetach weterynaryjnych, ale także 
w zakładach przemysłowych wyko-
rzystujących zwierzęta (ubojnie) oraz 
inne miejsca, w których przetwarzane 
są produkty pochodzenia zwierzęcego. 
Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 
października 2009 r. określające prze-
pisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 1774/2002 wprowadziło klasyfika-
cje produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego na trzy kategorie, w zależ-
ności od poziomu zagrożenia dla zdro-
wia ludzi i zwierząt: 

 − kategoria I – materiały nienadające 
się do wykorzystania ze względu na 
ich najwyższą szkodliwość, np. zwie-
rzęta padłe wskutek zakażenia nie-
bezpiecznymi chorobami i produkty 
pochodzące od takich zwierząt, mar-
twe zwierzęta domowe, laboratoryj-
ne, oraz egzotyczne, a także odpady, 
w których znaleziono niedozwolone 
substancje,

 − kategoria II – materiały zdatne do 
ponownego przetworzenia, jednak 
produkty z nich powstałe nie nada-
ją się do spożycia przez zwierzęta 
(obornik, treść przewodu pokar-
mowego, pozostałości oczyszczalni 
ścieków z ubojni, odpady zawierają-
ce ciała obce, zwierzęta padłe, płody 
i zarodki,

 − kategoria III – uboczne produkty ze 
zwierząt, u których nie wykryto żad-
nych objawów chorobowych. Są to 
elementy ubijanych zwierząt uzna-
ne za zdatne do spożycia przez lu-
dzi, ale nieprzeznaczone do spożycia 
ze względów handlowych, np. tusze 
zwierząt poddanych ubojowi w rzeź-
ni, skóry i krew zwierząt po uboju, 
karma dla zwierząt, wełna, pióra, 
włosy, rogi, surowe mleko, tkanka 
tłuszczowa, odpady gastronomiczne.

Odpady powstające w przetwórstwie 
mięsnym zawierają znaczne ilości ma-
terii organicznej. Mogą być, więc wy-
korzystywane w procesie fermenta-
cji metanowej. Produkcja biogazu jest 
obecnie formą zagospodarowania od-
padów, która balansuje na granicy eko-
nomicznej opłacalności. Ma to duże zna-
czenie, gdyż nie ponosimy dodatkowych 
nakładów na ich zagospodarowanie, 
a środowisko przyrodnicze uzyskuje 
korzyści, gdyż biogaz jest substytutem 
paliw kopalnych. Odpady do wykorzy-
stania w produkcji biogazu muszą być 
najpierw poddane odpowiedniej obrób-
ce termicznej. Odpady kategorii I nie 
nadają się do fermentacji metanowej. 
Wymagają bezwarunkowo utylizacji 
w spalarni. Odpady kategorii II mu-
szą zostać rozdrobnione do średnicy 
poniżej 50 mm i poddane procesowi 
sterylizacji, czyli działania pary wodnej 
o ciśnieniu 3 bar i temperaturze 1330C 
przez minimum 20 minut. Odpady ka-
tegorii III powinny być rozdrobnione 
do średnicy poniżej 12 mm i poddane 
procesowi pasteryzacji polegającemu 
na higienizacji odpadów w temperatu-
rze 700C, przez co najmniej 60 minut. 
Zwolnione z konieczności obróbki che-
micznej są treści przewodów pokarmo-
wych zwierząt i gnojowica.
 Przy przetwarzaniu produktów po-
chodzenia rolniczego, które też coraz 
częściej odbywa się na poziomie gospo-
darstwa rolnego, powstaje cały szereg 
odpadów i produktów ubocznych, mo-
gących stanowić zagrożenie dla śro-
dowiska przyrodniczego. Wiele z nich 
możemy jednak korzystnie zagospoda-
rować już na poziomie gospodarstwa, 
aby nie były odpadem tylko wartościo-
wym surowcem dla dalszej produkcji 
rolniczej lub dla energetyki. 
 Jeżeli gospodarstwo korzysta z pro-
duktów odpadowych z przetwórstwa 
rolno-spożywczego, aby produkty te 
nie zanieczyszczały środowiska mu-
szą być odpowiednio przechowywane. 
Na przykład wysłodki – produkt ubo-
czy z cukrowni, są bardzo dobrą pa-
szą o wysokiej wartości pokarmowej. 

EKOLOGIA
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Jednak muszą być przechowywane 
w sposób zabezpieczający środowisko 
przed przedostawaniem się odcieków 
z wysłodków, zawierających dużo wody 
i rozpuszczonych w niej składników. 
Najkorzystniej byłoby je zakisić w silo-
sach zabezpieczonych przed wyciekiem 
lub w rękawach foliowych, przy czym 
ten drugi sposób jest niestety dosyć 
kosztowny. Wysłodki czasem podda-
je się suszeniu, co jest jeszcze droższe 
od zakiszania w rękawach foliowych. 
Pasza z nich powstała jest jednak bez-
pieczna dla środowiska podczas jej 
magazynowania.

Wytłoki z owoców i warzyw powsta-
łe w procesie produkcji soków, napo-
jów i dżemów, także można zagospo-
darować jako paszę. Jeśli nie mamy 
takiej możliwości można je wykorzy-
stać, jako nawóz, przy czym należy pa-
miętać o terminach, w jakich nawozy 
można wywozić na pole oraz o daw-
kach jakich nie powinno się przekra-
czać. Wytłoki z owoców i warzyw przed 
wywiezieniem na pole powinny być 
rozdrobnione. 
 Podobnie podczas produkcji skro-
bi powstają produkty odpadowe jak 
skrobia szara i wycierka ziemniaczana. 
Można je z powodzeniem wykorzystać 
w biogazowniach rolniczych. Wywa-
ry z gorzelni są odpadami, które mogą 
być wykorzystywane, jako pasza lub 
rozlewane po polach w celu użyźnienia 
gleby mogą jednak zagrażać środowi-
sku przyrodniczemu. Ich ujemną cechą 
jest stosunkowo niskie pH oscylujące 
w granicach 3,4 – 4,5. Przy dużych ilo-
ściach rozlewanego na gleby wywaru 
gorzelnianego niski odczyn może wpły-
wać negatywnie na gleby. Przy niskim 
odczynie uaktywniają się związki gli-
nu (Al), uniemożliwiające pobieranie 

składników pokarmowych roślinom, 
a przez to ich wypłukiwanie i przedo-
stawanie się do wód powierzchniowych. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
S�rodowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. 
w sprawie procesu odzysku R 10 (Dz.U. 
1015 poz. 132.) część odpadów pocho-
dząca z przetwórstwa rolno-spożyw-
czego jest dopuszczona do rozprowa-
dzania po powierzchni ziemi w procesie 
odzysku R10. Proces ten definiowany 
jest, jako obróbka na powierzchni ziemi, 
przynosząca korzyści dla rolnictwa lub 
poprawę stanu środowiska. Natomiast 
Rozporządzenie Ministra S� rodowiska 
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzy-
sku odpadów poza instalacjami i urzą-
dzeniami (Dz. U. 2015 poz. 796) okre-
śla wymogi jakie należy spełnić, aby 
prowadzić odzysk tych odpadów. Prze-
strzeganie przepisów wymienionych 
w rozporządzeniach pozwoli wykorzy-
stać część odpadów do poprawy żyzno-
ści gleby i plonowania roślin bez za-
grożeń dla środowiska przyrodniczego 
oraz dla bezpieczeństwa żywności po-
wstałej z wykorzystaniem wymienio-
nych odpadów. Zgodnie z kodowaniem, 
ustalonym przez ustawę z dnia 14 grud-
nia 2012 roku o odpadach proces odzy-
sku R10 polega na obróbce odpadów na 
powierzchni ziemi przynoszącej korzyści 
dla rolnictwa lub poprawę stanu środo-
wiska; inaczej mówiąc, na wykorzysta-
niu odpadów w rolnictwie. w taki sposób 
i w takiej ilości, aby nie spowodowało to 
pogorszenia jakości gleby, ziemi oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych nawet 
w przypadku długotrwałego stosowania. 
 Należy także zwrócić uwagę, że 
większość odpadów pochodzących 
z przetwórstwa rolno-spożywcze-
go może być przydatna do produkcji 
biogazu i może być jednym z warto-
ściowych substratów w tym procesie. 

Zatem rozwój biogazowni rolniczych 
produkujących biogaz w oparciu o sub-
stancje organiczne z rolnictwa i prze-
twórstwa rolno-spożywczego na dro-
dze fermentacji metanowej powinno 
w jak najszerszym stopniu uwzględ-
niać wykorzystanie odpadów jakie 
powstają w gospodarstwach rolnych 
oraz przy przetwarzaniu produkcji rol-
niczej. Dobrym przykładem jest cho-
ciażby budowanie biogazowni rolni-
czych w pobliżu dużych ferm trzody 
chlewnej, czy dużych ferm drobiu. Na 
fermach trzody gnojowica, a na fer-
mach drobiu kurzeniec jest uciążliwym 
odpadem. Poddany procesowi fermen-
tacji w biogazowni, uzyskuje lepszą 
wartość nawozową, a gospodarstwo 
uzyskuje dodatkowy zysk zarówno 
z biogazu, jak i z odpowiedniej jakości 
nawozu. Z uwagi na niskie stężenia 
substancji organicznych do gnojowicy 
dodaje się inne kosubstraty np. odpa-
dy z przetwórstwa owoców i warzyw 
czy odpady z ubojni. W przypadku od-
chodów drobiu zawierających 30-32% 
suchej masy należy wprowadzać ko-
substraty płynne (np. wodę). Zagospo-
darowanie pozostałości po fermentacji 
jest znacznie łatwiejsze niż w przy-
padku świeżych odpadów. Dzięki pro-
cesowi fermentacji wykorzystanie 
odpadów pochodzących z rolnictwa 
oraz przetwórstwa rolno-spożyw-
czego nie tylko umożliwia pozyska-
nie energii, ale w szerszym zakresie 
umożliwia poprawę właściwości gleby 
i jest bezpieczniejsze dla środowiska. 
Warunkiem uzyskania takiego efektu 
jest właściwa eksploatacja biogazow-
ni i przestrzeganie przepisów prawa 
w zakresie odpadów.

Jacek Kostuch
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Królestwo Szwecji jest największym 
powierzchniowo, a zarazem najludniej-
szym krajem skandynawskim. Liczba 
ludności Szwecji wynosi 10 281 189 
(dane z 2019 r.) z zagęszczeniem 23 
osób na 1 km2. Obok Szwedów liczna 
jest także grupa ludności narodowości 
fińskiej. Finowie stanowią 3,1% popu-
lacji Królestwa Szwecji. Powierzchnia 
wynosząca 450 295 km² jest pokryta 
w około 66% lasami, ponad 8,1% zaj-
mują wody śródlądowe, których jest 
więcej niż terenów rolniczych, gdyż 
powierzchnia gruntów ornych i sadów 
zajmuje, bowiem 6,2%, a użytki zielone 
tylko 1,2% powierzchni. 
 W gospodarce Szwecji dużą rolę od-
grywa eksploatacja bogactw natural-
nych, zwłaszcza surowców mineral-
nych, w tym wysokoprocentowych rud 
żelaza oraz lasów i zasobnych w energię 
rzek; Szwecja jest największym w Euro-
pie producentem rud żelaza. Wydobywa 
się ponadto rudy miedzi, cynku, ołowiu, 
niklu, chromu, kobaltu, uranu, złoto, 
srebro. Energetyka jest wysoko rozwi-
nięta; produkcja energii elektrycznej 
jest na poziome około 140 mld kW, co 
daje na jednego mieszkańca 14,8 tys. 
kWh (3. miejsce w świecie, po Norwegii 

i Kanadzie). Energia wytwarzana jest 
głównie w elektrowniach (46%) wod-
nych, wytwarzających 46%, zlokalizo-
wanych na rzekach Norrlandu, zwłasz-
cza na Lule, Skellefte, Ume, A� ngerman 
i Indals) oraz elektrowniach jądrowych 
(również ok 46%). Około 8% produ-
kują elektrownie cieplne. Obok dobrze 
rozwiniętego przemysłu, hutniczego, 
maszynowego, elektronicznego celulo-
zowo papierniczego, ważnym działem 
gospodarki szwedzkiej jest nowocze-
sne, racjonalne leśnictwo. Lasy zajmują 
66% powierzchni kraju. Drewno pozy-
skuje się głównie w środkowej i pół-
nocnej części kraju (2,0% produkcji 
światowej, dane z 2003 r.). Wszystko 
to sprawia, że Szwedzi należą do najbo-
gatszych społeczeństw. PKB na jednego 
mieszkańca wynosi 53 867 USD (dane 
MFW z 2018 r.)

Rolnictwo Szwecji
Pomimo tak niewielkiej powierzchni 
w stosunku do obszaru całego kraju, rol-
nictwo szwedzkie zaspokaja potrzeby 
wewnętrzne mieszkańców. Podstawą 
rolnictwa jest hodowla bydła (z pogło-
wiem 1,6 mln sztuk), głównie mlecz-
nego, a produkcja mleka od 1 krowy 

kształtuje się średnio na poziomie 8,0 
tys. kg. Ten kierunek rozwija się w po-
łudniowej i środkowej Szwecji. Chów 
i hodowla trzody chlewnej (pogłowie 
trzody to 1,9 mln sztuk) jest głównie na 
południu. Pogłowie owiec wynosi 450 
tys. sztuk i rozwija się także głównie 
na południu, a zwłaszcza na Gotlandii 
i Olandii. Pogłowie drobiu utrzymuje się 
na poziomie 7,4 mln sztuk. Na północy 
za kołem podbiegunowym rozwinęła 
się hodowla reniferów (234 tys.). W czę-
ści południowej uprawia się głównie 
jęczmień, owies, pszenicę, żyto, ziem-
niaki, a na najlepszych glebach bura-
ki cukrowe i rzepak. Rozwija się tak-
że warzywnictwo i sadownictwo. Pod 
koniec 2016 roku w Szwecji było za-
rejestrowanych w sumie 62 937 go-
spodarstw rolnych. Gospodarstwa 
powyżej 100 ha stanowią obecnie 
ok. 10,6% wszystkich gospodarstw. 
Nadal jednak najwięcej, bo prawie 50%, 
jest gospodarstw o powierzchni mniej-
szej niż 20 ha. Problemem szwedzkiego 
rolnictwa jest starzejące się społeczeń-
stwo, dochody osiągane w tej gałęzi 
gospodarki nie zachęcają młodych do 
przejmowania gospodarstw rolnych od 
swoich poprzedników.

Małopolscy pszczelarze z wizytą w szwedzkich 
pasiekach
W dniach 5–8 października 2019 r. pszczelarze z naszego województwa uczestniczyli w wizycie studyjnej w szwedz-
kich pasiekach. Organizatorem wyjazdu studyjnego był Małopolski Ośrodek Doradztwa rolniczego w Karniowicach. 
Wyjazd był zorganizowany w ramach Sieci Innowacji na rzecz Rolnictwa (SIR) w projekcie „Współpraca i tworzenie 
partnerstw w branży pszczelarskiej”. Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli pszczelarze, rekrutowani przy współ-
pracy naszego Ośrodka ze związkami i stowarzyszeniami pszczelarskimi, działającymi w Małopolsce, reprezentujący 
obszar całego województwa małopolskiego oraz doradcy rolniczy zajmujący się zagadnieniami pszczelarstwa. 
Organizacyjnie wyjazd przygotował Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym.

Pasieka ,,Honung fran Sodertor n” wlaściciel  Freddy Duve Pasieka Lugnets Bigårdar

EKOLOGIA
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Wizyty w szwedzkich pasiekach
Po przypłynięciu do portu w Nyne-
shamn, udaliśmy się autokarem do 
miejscowości Varsta, gdzie swoje go-
spodarstwo pasieczne „Honung från 
Södertörn”, co można przetłuma-
czyć jako Miód z Södertörn, prowadzi 
pan Freddy Duve. Pozyskuje na swojej 
pasiece miód oraz pyłek. Oprócz pro-
wadzenia gospodarstwa zajmuje się 
również dystrybuowaniem maszyn do 
zbierania miodu marki Nassenheider, 
a także innych narzędzi używanych 
podczas zbierania miodu. Miód, z uwa-
gi na dużą lesistość wokół pasieki, był 
mieszaniną miodu wielokwiatowego 
i spadziowego. Szwedzcy pszczelarze 
nie starają się pozyskiwać miodów od-
mianowych, gdyż na ich rynku nie ma 
popytu na takie miody. Miód to po pro-
stu miód. Uważają zresztą, że im więk-
sza jest liczba gatunków roślin z jakich 
pszczoły zebrały nektar, to tym lepiej 
dla jakości miodu. Miody spadziowe 
mogą być uzyskiwane, ale jest to ra-
czej konsekwencja przypływu obfitych 
pożytków spadziowych i miodobra-
nia w trakcie ich trwania, niż starania 
pszczelarza, aby pozyskać miód spa-
dziowy. Pan Freddy Duve utrzymuje 
rodziny pszczele w ulach wielokorpu-
sowych jednościennych, wykonanych 
z drewnianej deski. Ma dwie lokalizacje 
swoich pszczół w oddaleniu od siebie 
o kilka kilometrów. W przeszłości wy-
woził pszczoły także na pożytki wy-
stępujące na uprawach rolniczych. Do 
walki z chorobami stosuje kwasy or-
ganiczne (octowy i mrówkowy), spo-
radycznie stosuje także amitrazę i był 
mu znany nasz apiwarol.
 Kolejnym wizytowanym gospodar-
stwem była pasieka Lugnets Bigår-
dar (co można tłumaczyć, jako spokoj-
ne duże podwórza), którą prowadzi 
pan Niklas Nyström w miejscowości 

Mölnbo. Jak podkreślał właściciel pa-
sieki „W Lugnets Bigårdar zawsze sta-
ramy się obchodzić z pszczołami, mio-
dem i woskiem w możliwie najbardziej 
delikatny i naturalny sposób. Oznacza 
to między innymi, że pszczoły mogą sa-
modzielnie zbudować część własnego 
wosku, tak jak tego chcą, a nie tak, jak 
chce pszczelarz. Miód nigdy nie jest pod-
grzewany podczas procesu, dzięki czemu 
wszystkie „dobre” substancje w miodzie 
są zachowywane w możliwie najwięk-
szym stopniu. Produkcja ma charakter 
organiczny”.
 W godzinach wieczornych przyby-
liśmy do Szwedzkiego Uniwersytetu 
Rolniczego w Uppsali, gdzie mieliśmy 
możliwość zwiedzenia laboratorium 
zajmującego się badaniem pszczół. Po 
pracowniach laboratorium oprowadziła 
nas Pani Profesor Eva Forsgren, oma-
wiając zagadnienia jakimi zajmuje się 
jej zespół badawczy. Eva Forsgren jest 
profesorem nadzwyczajnym, starszym 
wykładowcą pszczelarskim i kierowni-
kiem szwedzkiego krajowego referen-
cyjnego laboratorium zdrowia pszczół 
miodnych.
 Pani profesor należy do grupy ba-
dawczej Honeybee Research Group 
w SLU, znanej na całym świecie z pracy 
nad patologią pszczół miodnych, szcze-
gólnie mikrosporydiami (Nosema), 
chorobami bakteryjnymi, pasożytami 
(Varroa) i wirusami. Jak podkreśliła, 
obecnie grupa badawcza, w której pra-
cach uczestniczy, koncentruje się na 
interakcjach między różnymi pasożyta-
mi, patogenami i pestycydami oraz roli 
bakterii kwasu mlekowego, specyficz-
nych dla pszczół miodnych w odniesie-
niu do zdrowia poszczególnych pszczół 
i kolonii. 
 Pozwolę sobie tu na osobistą dygre-
sję, że z satysfakcją wysłuchałem tych 
informacji, gdyż od wielu lat staram się 

propagować w naszym pszczelarstwie 
dobroczynne działania konsorcjów pro-
biotycznych opartych o żywe kultury 
bakterii kwasu mlekowego, co często 
we wcześniejszym okresie napotykało 
na niezrozumienie. Obecnie jednak, jest 
coraz więcej doniesień naukowych po-
twierdzających wagę tego zagadnienia 
w gospodarce pasiecznej i coraz więcej 
pszczelarzy dostrzega znaczenie wspo-
magania odporności pszczół przy zasto-
sowaniu odpowiednich probiotyków 
i stosuje praktycznie te metody. Należy 
życzyć sobie, aby praktyka pszczelar-
ska doskonaliła metody oparte o na-
turalne procesy zachodzące w świecie 
drobnoustrojów. Niewątpliwie badania 
naukowe, również te, z Uniwersytetu 
Rolniczego w Uppsali, a przede wszyst-
kim wnioski z nich płynące do prak-
tyki, będą w tym zagadnieniu bardzo 
pomocne. 
 Zwiedzenie pracowni Uniwersytetu 
Rolniczego w Upsali, było dla nas cie-
kawym doświadczeniem, a Pani Profe-
sor omówiła zadania jakimi się zajmują 
w sposób bardzo interesujący.
Jak się dowiedzieliśmy, zainteresowa-
nia badawcze prof. Evy Forsgren obej-
mują w szczególności epidemiologię 
i przenoszenie bakterii Paenibacillus 
larvae, powodującej chorobę zgnilca 
amerykańskiego u larw pszczół miod-
nych i Melissococcus plutonius, powo-
dującą zgnilca europejskiego. 
 Oprócz pracy nad bakteriami cho-
robotwórczymi interesuje się ona 
również ogólną mikroflorą jelitową 
pszczoły miodnej, koncentrując się na 
bakteriach wytwarzających kwas mle-
kowy, izolowanych z miodu. Ten unikal-
ny skład bakterii wytwarzających kwas 
mlekowy został wyizolowany i opisany 
przez naukowców w Lund, a niektóre 
z projektów z Upsali są realizowane we 
współpracy z tą grupą. Ogólnym celem 

Staffan Tegebäck w swojej pracowni Wyposażenie pracowni pasiecznej Staffana Tegebäck
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tej współpracy jest zbadanie potencjału 
bakterii wytwarzających kwas mleko-
wy, specyficznych dla pszczół miod-
nych w celu zapobiegania chorobom 
bakteryjnym.
 Kolejna znacząca część pracy badaw-
czej obejmuje opracowanie i zatwier-
dzenie nowych metod wykrywania 
różnych mikroorganizmów w kolonii 
pszczół miodnych.
 Dyskusje wśród pszczelarzy uczestni-
czących w wyjeździe i dzielenie się spo-
strzeżeniami wypełniły czas powrotu 
autokarem na prom „Wawel”, który był 
naszym miejscem noclegu. Niektórzy 
uczestnicy postanowili je kontynuować 
do późnych godzin, nawet po kolacji, co 
świadczy pozytywnie o zadowalającym 
efekcie aspektu poznawczego współpra-
cy i tworzenia partnerstw, jaki był zada-
niem wizyty studyjnej.
 W drugim dniu wizyty w pasiekach 
rozpoczęliśmy od dotarcia do miejsco-
wości Björnlunda i wizyty w gospo-
darstwie pszczelarskim Björnlunda 
Honung , prowadzonym przez Dana 
Levin. Właściciele pszczołami zajmują 
się tam już od ponad 20 lat. Gospoda-
rują na ulach wielokorpusowych jed-
nościennych, a pszczoły leczą kwasami 
organicznymi.
 Jego pasieka liczy 500 rodzin pszcze-
lich i zamierza ją w przyszłości jeszcze 
powiększyć do około 600 pni. Gospoda-
rowanie jest oparte o kilkadziesiąt ma-
łych (mających po kilkanaście rodzin), 
stacjonarnych pasiek, równomiernie 
rozmieszczonych w terenie, w promie-
niu około 40 kilometrów od miejsca 
pracowni. Obsługiwane są one przez 
właściciela i jego syna, stąd perspekty-
wa rozwoju pasieki, gdyż jest następca. 
S�rednie roczne zbiory miodu kształtują 
się na poziomie 40 kg z jednego ula. Po-
dobnie jak u innych pszczelarzy szwedz-
kich, jest on pozyskiwany bez starania 
o uzyskanie miodów odmianowych. 
Rozmieszczenie równomierne małych 
pasiek w terenie, jest z pewnością ko-
rzystne dla zachowania róznorodności 
biologicznej, uwzględnia bowiem rolę 
pszczół w procesie skutecznego zapy-
lania roslin, a z drugiej strony nie ma 
problemu przepszczelenia. Łatwiej jest 
także zwalczać choroby ze względu na 
mniejsze ryzyko rabunków i równo-
mierny rozój pszczół, majacych oprócz 
pożytków towarowych cały sezon do-
stęp do pożytków rozojowych.
 Pozyskiwane miody były sprzeda-
wane zarówno w sprzedaży bezpo-
średniej, jak również przez spółdziel-
nię pszczelarską skupiającą okolicznych 
pszczelarzy. Jak podkreślał właściciel 
przez wspólną organizację spółdzielczą 

jest łatwiej sprzedać miody do więk-
szych odbiorców. Zyski uzyskane przez 
spółdzielnię ze sprzedaży są częścio-
wo przeznaczane na rozwój rynków 
oraz wracają do pszczelarzy-członków 
spółdzielni, po dokonaniu podziału zy-
sku. Spółdzielni łatwiej także starać się 
o dofinansowanie projektów unijnych 
związanych z pszczelarstwem. 
 W spotkaniu uczestniczył Pan Staf-
fan Tegebäck, prezes organizacji Bio-
dlingsföretagarna (Szwedzki Zwią-
zek Pszczelarzy). Oprócz zwiedzania 
pracowni pasiecznej przygotowano dla 
nas również ciekawą prezentację do-
tyczącą szwedzkiego pszczelarstwa. 
W spotkaniu uczestniczył także przed-
stawiciel europejskiego Stowarzyszenia 
Pszczelarzy, reprezentujący Szwecję 
w tej organizacji. 

Podsumowanie 
Na podstawie informacji uzyskanych 
podczas wizyty studyjnej u szwedz-
kich pszczelarzy oraz na Uniwersyte-
cie Przyrodniczym w Upsali możemy 
wnioskować, że pszczelarstwo tego kra-
ju jest zajęciem równie wymagającym 
jak w naszym kraju, a głównym proble-
mem jest walka z chorobami pszczół. 
Szwedzi nie mają żadnego wsparcia 
finansowego do ula. Natomiast orga-
nizacje pszczelarskie mogą podobnie, 
jak w innych krajach wspólnoty apli-
kować o wsparcie w ramach różnych 
projektów, dofinansowujących dzia-
łalność takich organizacji. Szwedzi 
z uwagi na stosunkowo małe zaludnie-
nie oraz dużą lesistość nie mają pro-
blemu z przepszczeleniem, tak jak to 
jest na przykład w naszym wojewódz-
twie. Nie ma też odgórnego wymogu 
zrzeszania się w organizacjach pszcze-
larskich, jednak znaczny odsetek jest 
w nich zrzeszonych. 
 W gospodarce pasiecznej dominują 
ule korpusowe jednościenne. Nie zbiera 
się miodów odmianowych tak, jak w na-
szym kraju. Dominuje miód wielokwia-
towy i Szwedzi, zresztą nie bez pod-
stawy, twierdzą, że jest on najbardziej 
wartościowy, ponieważ powstał z nek-
tarów wielu gatunków roślin, a również 
i spadzi i zawiera domieszkę różnych 
pyłków roślinnych. S�rednie zbiory mio-
du szacują na około 40 kg z jednego ula, 
co jest wynikiem godnym pozazdrosz-
czenia. Ten wynik zawdzięczają niewąt-
pliwie dużej różnorodności biologicznej 
pożytków występujących w swoim kra-
ju. Leczenie pszczół opierają w zdecydo-
wanej większości o stosowanie kwasów 
organicznych. Pracownie pasieczne cha-
rakteryzuje praktyczny minimalizm, 
jeśli chodzi o wygląd ścian, posadzek 

i sufitów (dominuje beton i farba zmy-
walna). Natomiast wyposażenie pra-
cowni w urządzenia do pozyskiwania 
produktów pszczelich jest wystarcza-
jące. Są to urządzenia dobrej jakości, 
a często są one ze sobą połączone w cią-
gi technologiczne, zapewniające zmini-
malizowanie nakładów pracy ludzkiej.
 Problemem dla pszczelarzy szwedz-
kich jest niewątpliwie brak wystarcza-
jącej ilości młodych następców, któ-
rzy chcieliby przejąć pasieki, podobnie 
jak to ma miejsce w innych gałęziach 
rolniczych.
Szwedzi mają niewątpliwie, pomimo 
swojego położenia geograficznego, do-
brą bazę pożytkową, spowodowaną 
dużą lesistością, jak i dbałością miesz-
kańców o stan środowiska przyrodni-
czego. W krajobrazie rolniczym z ła-
twością, można było zaobserwować 
powszechnie praktykowaną dbałość 
o zachowanie elementów ekologicz-
nych, takich jak strefy buforowe, kępy 
zadrzewień, zadrzewiania liniowe i pa-
sowe, co z pewnością wpływa także na 
większą dostępność różnorodnych po-
żytków dla pszczół. 
 Z uwagi na dłuższy okres spoczynku 
pszczół mają zapewne łatwiejszą wal-
kę z warrozą, stąd powszechne lecze-
nie kwasami organicznymi. Natomiast 
większe niż u nas jest przeciętne zuży-
cie przez rodzinę pszczelą syropu lub 
cukru w okresie zimowli, wynikające 
z dłuższego okresu zimowego. 
 Wyjazd studyjny był doskonałą oka-
zją dla pszczelarzy z Małopolski nie tyl-
ko do obserwacji poczynionych pod-
czas wizyt w szwedzkich pasiekach, 
ale przede wszystkim, do porównań 
ich gospodarki pasiecznej z naszymi 
własnymi dokonaniami w tym zakre-
sie. Z pewnością skutkować to będzie 
w przyszłości poszukiwaniami nowych 
rozwiązań w naszych pasiekach. Waż-
nym aspektem wyjazdu było wzajem-
ne poznanie się uczestników wyjazdu, 
a także wymiana doświadczeń pomię-
dzy nimi. Z� ywe dyskusje na temat go-
spodarki pasiecznej, a nawet ścieranie 
się poglądów towarzyszyły nam pod-
czas pobytu oraz w trakcie podróży. Ich 
owocem w przyszłości będzie niewąt-
pliwie szersze podejmowanie partner-
skiej współpracy pomiędzy uczestnika-
mi, jak i organizacjami pszczelarskimi, 
które cześć uczestników reprezentowa-
ła. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Karniowicach, będzie w ra-
mach swych działań, starał się wspierać 
powstające sieci współpracy.

Jacek Kostuch

EKOLOGIA
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DZIEDZICTWO

Obrzędy ludowe wśród społeczności 
lokalnej trwają od zawsze, wiele z nich 
nawiązuje do świąt. S�więto to szczegól-
ny, magiczny czas, który  przeznacza-
my na odpoczynek i chwile spędzone 
w gronie najbliższych. Obyczaje zespa-
lają ludzi i łączą ich bardzo silną więzią. 
Jesteśmy przywiązani do tradycji i dba-
nia o podtrzymanie dawnych obycza-
jów. Obrzędowość doroczna ma silny 
związek z rokiem kościelnym i święta-
mi katolickimi, pracą w gospodarstwie 
czy również ludowymi wierzeniami, 
które swoimi korzeniami sięgają jesz-
cze czasów pogańskich. Z największymi 
kościelnymi świętami związek z trady-
cją odczuwa się najmocniej. 
Boże Narodzenie to czas, w którym na 
świat przychodzi Dzieciątko Jezus. Jest 
to stała uroczystość liturgiczna i jedno 
z najważniejszych i najbardziej rodzin-
nych świąt chrześcijańskich przypada-
jące na 25 grudnia. 
 W liturgii kościelnej oraz zwyczajach 
ludowych święta te poprzedza okres Ad-
wentu. Zwyczajem adwentowym jest, że 
wierni w tym czasie uczęszczają na msze 
roratnie odprawiane o świcie. Święta Bo-
żego Narodzenia zaczynają się w dzień 
poprzedzający rocznicę narodzin Jezusa 
– 24 grudnia.
Wigilia Bożego Narodzenia choć jest 
dniem pełnym zwykłych zajęć, po po-
łudniu staje się uroczystym dniem, 
z którym wiąże się wiele zwyczajów 
i obrzędów. W tym pięknym czasie 
trwają przygotowania do postnej wie-
czerzy wigilijnej, a domy przystrajane 
są w choinki i kolorowe światełka. 
 Zgodnie z tradycją wielu gospoda-
rzy nadal uważa, że jaka wigilia taki 
cały rok. Stół wigilijny nakrywany jest 
białym obrusem (pod spodem garstka 
sianka), na którym znajdują się opłatki. 
Obok nich świeca „Caritas” Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom. Bardzo ważne 
jest pozostawienie na stole dodatkowe-
go pustego talerza dla wędrowca ubo-
giego. Wieczerza wigilijna poprzedzona 
zostaje wspólną modlitwą, czytaniem 
pisma świętego, składaniem sobie ży-
czeń oraz łamaniem się opłatkiem na 
znak pojednania. Rozpoczyna się wcze-
snym wieczorem, gdy na niebie ukaże 
się pierwsza gwiazda.
 W niektórych domach wieczerza 
wigilijna składa się z 12 dań na znak 
12 apostołów i 12 miesięcy roku. Menu 

wigilijne uwzględnia pewne zwyczajo-
we zasady mianowicie, że obowiązko-
wo musi znaleźć się barszcz czerwony 
z buraków lub zupa grzybowa, potrawa 
rybna, śledź, danie z kapusty i grzybów, 
kluski z makiem, grzybowe nadzienie 
do uszek, pierniki, orzechy i kompot 
z suszonych owoców. Wigilia to czas 
wyjątkowy, który zaskakuje nas nieza-
pomnianymi przeżyciami w gronie ro-
dziny. Po spożytej wieczerzy wigilijnej 
nie może zabraknąć wspólnego śpiewa-
nia kolęd. 
 Nocna Msza S� więta odprawiana 
o północy z 24 na 25 grudnia zwana 
„Pasterką” kończy obchody wigilijne. 
Upamiętnia oczekiwanie i modlitwę 
pasterzy zmierzających do Betlejem. 
Idziemy więc nocą, jak szli pasterze do 
szopki betlejemskiej, tak my idziemy 
do kościoła, aby powitać nowonaro-
dzonego Jezusa. Pasterka to jedna z naj-
ważniejszych świątecznych tradycji. 
W kościołach można podziwiać piękne 
szopki, które przypominają nam o na-
rodzinach Zbawiciela.
 Do dnia dzisiejszego zachował się 
również piękny starodawny zwyczaj 
chodzenia po Kolędzie z szopką, a po No-
wym Roku z Gwiazdą, Turoniem i Kozą, 
zwierzętami, które symbolizują siłę wi-
talną. Przebrani kolędnicy odwiedzają 
domy, śpiewają kolędy i życzą gospoda-
rzom pomyślności w Nowym Roku.
 26 grudnia jest drugim świątecznym 
dniem okresu bożonarodzeniowego, które 
obchodzimy jako dzień pamięci poświęco-
ny pierwszemu męczennikowi świętemu 
Szczepanowi. Liturgicznie okres Boże-
go Narodzenia trwa do S�więta Trzech 
Króli (6 stycznia). Jednak zgodnie z pol-
ską tradycją śpiewamy kolędy i zacho-
wujemy szopki w kościele  aż do Matki 
Boskiej Gromniczej (2 luty).
 Do typowo polskich tradycji bożo-
narodzeniowych zaliczamy wieczerze 
wigilijną oraz dzielenie się opłatkiem. 
Równie ważny jest zwyczaj przeka-
zywania tradycji kiedy tworzymy tą 

niezwykłą niepowtarzalną rodzinną 
atmosferę świąt Bożego Narodzenia, 
pełną bliskości i miłości.

Idziemy więc nocą, jak szli pasterze 
do szopki betlejemskiej (…)

Ewelina Czarnik
Źródła: Polska tradycja Folklor, Legendy, Święta –  www.polskatradycja.pl,
Lemnis M., Vitry H. W staropolskiej kuchni i przy polskim stole.1989. Red. Barbara Zwalanowska, Wydawnictwo 
Interpress, Warszawa.
Małopolska. Święta, tradycje, zwyczaje. 2010. Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, Kraków.
Moje wypieki - https://www.mojewypieki.com

Przepis na Staropolski piernik świąteczny 
(dojrzewający)
Ciasto piernikowe można przygotować na 4 tygodnie 
przed pieczeniem (minimum to 2 tygodnie) i upiec na 
3-4 dni przed świętami.
Składniki:
½ kg naturalnego miodu
2 szklanki cukru
0, 25 kg smalcu lub masła
1 kg mąki pszennej
3 jajka
3 łyżeczki sody oczyszczonej
½ szklanki zimnego mleka
½ łyżeczki soli
2-3 torebki przypraw korzennych do piernika 
(40 g w torebce)
ok. 1 kg powideł śliwkowych

Przygotowanie:
Miód, cukier i masło podgrzewać stopniowo, dopro-
wadzając  niemal do wrzenia. Masę pozostawić do 
ostygnięcia. Do wystudzonej lub letniej masy dodać 
mąkę, sodę rozpuszczoną    w mleku, jajka, sól i przy-
prawy do piernika  (dodatkowo możemy dodać garść 
pokruszonych orzechów oraz 3 łyżki drobno posie-
kanej i usmażonej w cukrze skórki pomarańczowej). 
Stopniowo wyrabiając ciasto nadajemy mu kształt kuli. 
Ciasto przekładamy do kamionkowego, emaliowanego 
lub szklanego  garnka. Należy przykryć je ściereczką 
i odstawić w chłodne miejsce np. do  lodówki, piwnicy 
(w celu dojrzewania). 

Pieczenie:
Dojrzałe ciasto podzielić na 2 lub 3 części, rozwałko-
wać i upiec na blasze (blaszka o wymiarach 39 x 26 
cm). Pieczemy w temperaturze 170º C (można z ter-
mo obiegiem) przez 15 - 20 minut. Wyjąć i wystudzić 
(po upieczeniu placki są twarde, jednak po 2-3 dniach 
skruszeją). Ostudzone placki przełożyć lekko podgrza-
nymi powidłami śliwkowymi (równie dobrze sprawdzi 
się masa kajmakowa, marcepanowa czy orzechowa. 
Można połączyć jedno przełożenie z powideł z dru-
gim przełożeniem z orzechów). Piernik przykryć arku-
szem papieru, równomiernie obciążyć i przechowy-
wać w chłodnym miejswcu. Dodatkowo można polać 
lukrem lub czekoladą. 
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AGROTURYSTYKA

Intensywny rozwój ogrodoterapii na-
stąpił dopiero pod koniec XX wieku, 
m.in. za sprawą Rogera Ulricha ame-
rykańskiego architekta i psychologa 
środowiskowego. 
 W Polsce prekursorką hortiterapii 
jest dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska 
– adiunkt w Katedrze Ogrodnictwa na 
Wydziale Kształtowania S� rodowiska 
i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego w Olsztynie.
 Terapia ogrodowa jest bardzo rozpo-
wszechniona w USA i na zachodzie Eu-
ropy, gdzie urządza się ogrody dla osób 
niepełnosprawnych zarówno fizycznie, 
jak i psychicznie.
 Hortiterapia jest jedną z form wspo-
magających tradycyjne metody rehabi-
litacji i w odróżnieniu od amatorskie-
go ogrodnictwa wykorzystuje pobyt 
w ogrodzie w celu poprawy zdrowia 
osoby obcującej z naturą. 

 

Hortiterapia opiera się głównie na ro-
ślinach, które odgrywają bardzo waż-
ną rolę w życiu człowieka. Rośliny są 
istotnym elementem ogrodów i spra-
wiają, że otoczenie jest przyjemne nie 
tylko wizualnie, ale również pobudza 
wszystkie nasze zmysły. Kontakt z ro-
ślinami poprzez bierne przebywanie 
wśród nich, czy poprzez aktywną pracę 
w ogrodzie wywiera bardzo korzystny 
wpływ na poprawę zdrowia fizycznego, 
rozwój emocjonalny i umysłowy czło-
wieka, a przez to również na poprawę 
jakości życia.

Dla kogo więc Hortiterapia?
Ogrodoterapia może być przeznaczona 
dla osób o ściśle określonych zaburze-
niach lub schorzeniach (np. osoby cho-
re psychicznie i niewydolne umysłowo, 
po udarze lub z wrodzonymi niepełno-
sprawnościami, osoby z zaburzeniami 

sensorycznymi, narkomani, alkoholi-
cy), ale także dla osób starszych i wy-
kluczonych społecznie. Terapia ogro-
dowa może być również przeznaczona 
dla osób zdrowych – często pozornie. 
U ludzi zdrowych zmniejsza stres i na-
pięcie oraz poprawia koncentrację i pa-
mięć. Jednak większość z nas cierpi na 
zaburzenia i choroby cywilizacyjne 
często nie zdając sobie z tego sprawy 
(np. nieprawidłowa integracja senso-
ryczna, depresja czy uzależnienie od 
cybernarzędzi). Szczególnie widocz-
ne jest wzrastające zainteresowanie 
dzieci i młodzieży internetem, grami 
komputerowymi, mediami społeczno-
ściowymi, co w konsekwencji może się 
przyczynić do wielu zaburzeń i chorób 
(m.in. zaburzeń integracji sensorycznej 
szczególnie u najmłodszych, otyłości, 
depresji, czy uzależnień). 

Hortiterapia jako nowa usługa w go-
spodarstwach agroturystycznych, 
edukacyjnych i opiekuńczych.
Głównymi odbiorcami ofert agrotury-
stycznych są mieszkańcy miast, szcze-
gólnie tych dużych. W dobie zwiększa-
jącej się urbanizacji, pędu pracy oraz 

Hortiterapia w agroturystyce
Czym jest Hortiterapia?
Hortiterapia (łac. Hortus – czyli ogród) nazywana również ogrodoterapią 
w Polsce zyskuje coraz więcej zwolenników. Ogrodoterapia jest pojęciem 
dość nowym, chociaż dobroczynny wpływ natury był od zawsze znany 
i wykorzystywany przez ludzi.
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zmniejszania się powierzchni 
działek i ogrodów przydomo-
wych, wzrasta zapotrzebowa-
nie na ogólnie dostępne zielo-
ne miejsca, w których człowiek 
może odpocząć i zregenerować 
swoje siły fizyczne i psychicz-
ne. Tworzenie kolorowych 
ogrodów z możliwością tera-
pii poprzez zabawę w ogrodzie 
oraz możliwością zobaczenia 
zwierząt wspiera prawidłowy 
rozwój dzieci. Gospodarstwo 
agroturystyczne, zagroda edu-
kacyjna, czy też gospodarstwo 
opiekuńcze może być doskona-
łym miejscem do takiej terapii.
 Warto więc wziąć pod uwa-
gę wprowadzenie w gospo-
darstwie agroturystycznym 
oferty w postaci ogrodu tera-
peutycznego. W Polsce gospo-
darstw z terapią ogrodniczą 
jest niewiele (np. gospodarstwo 
agroturystyczne „Orzechowe 
Wzgórze” w województwie 
warmińsko-mazurskim, czy 
„Farma Z�ycia” w Więckowicach k. Kra-
kowa), a zapotrzebowanie na tego typu 
terapie ciągle rośnie. Duże zapotrzebo-
wanie w zakresie stosowania hortite-
rapii jest także wśród osób starszych, 
czy niepełnosprawnych, w przypadku 
których zajęcia w ogrodzie mogą za-
stępować pracę zawodową i stwarzać 
poczucie spełnienia i bycia potrzeb-
nym. Rozwijają również kreatywność 
i odrywają od codziennych problemów, 
co przynosi znaczną poprawę ogólnego 
samopoczucia. Taką formą aktywności 
może być realizacja prostych zajęć z za-
kresu hortiterapii.
 W gospodarstwie może być organi-
zowana terapia bierna, czyli spacery, 
wycieczki, przebywanie w ogrodzie, 
sam widok roślin, krajobrazu natural-
nego oraz terapia czynna, czyli szeroko 
rozumiany aktywny kontakt z natu-
rą. Aktywnymi zajęciami mogą być np. 
segregacja nasion o różnej wielkości, 
siew nasion do doniczek lub na zagony 
(przeważnie podwyższone), pikowanie 
siewek, sadzenie roślin bezpośrednio 
do gruntu, odchwaszczanie, podlewa-
nie, rozmnażanie bylin, roślin donicz-
kowych, układanie kompozycji z roślin 
doniczkowych lub z kwiatów ciętych 
bądź suchych (bukieciarstwo), przygo-
towywanie potraw z kwiatów, owoców 
i warzyw. 
 Wprowadzenie do oferty gospodar-
stwa hortiterapii może stać się nową 
atrakcją i atutem, a także dodatkowym 
źródłem dochodu w gospodarstwach 
agroturystycznych. 

Jak tworzyć ogrody 
terapeutyczne?
Każdy ogród leczy, jednak ist-
nieją pewne wskazówki do-
tyczące projektowania ogro-
dów przeznaczonych dla osób 
ze schorzeniami i niepełno-
sprawnościami, dzięki któ-
rym ogrody te są łatwiejsze 
w użytkowaniu przez osoby 
w nim przebywające.
 Ogród terapeutyczny musi 
być przede wszystkim bez-
pieczny. Układ ogrodu po-
winien być prosty i czytelny, 
dzielić teren na wnętrza ogro-
dowe o różnym charakterze. 
 Powinien być dostępny dla wszyst-
kich osób niezależnie od niepełno-
sprawności i bez barier architekto-
nicznych, uwzględniając potrzeby osób 
mających problemy z poruszaniem się 
(na wózkach inwalidzkich, chorych na 
mózgowe porażenie, chorobę Parkin-
sona). Osoby starsze, osłabione, z pro-
blemami z samodzielnym poruszaniem 
się, wymagają zamontowania poręczy, 
częściej ustawionych, wygodnych ła-
wek przeznaczonych do odpoczynku. 
S� cieżki i tarasy o odpowiedniej szero-
kości powinny być wykonane z mate-
riałów antypoślizgowych. 
 Terapia w dobrze skomponowanym 
ogrodzie bazującym na odpowiednio 
dobranej roślinności i elementach wy-
posażenia ogrodu, stymuluje układ ner-
wowy, pobudza rozwój narządów zmy-
słu, zwiększa sprawność i koordynację 

ruchową, zmniejsza poziom stresu, 
napięcia, relaksuje i odpręża. Podno-
si również poczucie własnej wartości 
i pewności siebie, poprawia pamięć 
i koncentrację, zwiększa kreatywność, 
wywołuje zaciekawienie, rozbudza chę-
ci do działania, buduje wzajemne za-
ufanie oraz pomaga w tworzeniu więzi 
międzyludzkich.

Anna Nowak
Źródła: „Hortiterapia jako element wspomagający le-
czenie tradycyjne”. Red. Agnieszki Krzymińska A. 2017;
„Hortiterapia” Red. Płoszaj- Witkowska B. 2014 Wyd. 
UMW;
„Zakładanie ogrodu terapeutycznego w zagrodzie wiej-
skiej”. Red. Płoszaj- Witkowska B., Targ I. 2017. Wyd. 
UMW, PODR;
„Ogród – atrakcją turystyczną” Szewczyk-Taranek B. 
UR Kraków.

Podniesiona rabata

fot. Karolina Siwek
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NASZ DOM I OGRÓD

Jak można tego dokonać?
Aby ułatwić sobie zadanie przestrzeń 
zagrody możemy podzielić na cztery 
podstawowe części,w zależności od ich 
przeznaczenia i funkcji.
 Pierwsza część jest to część, któ-
ra mieści się najbliżej domu i stanowi 
ją zazwyczaj ogród reprezentacyjno-
-ozdobny. W tej części ogrodu powinni-
śmy umieścić rabaty z krzewów i bylin. 
Spróbujmy stworzyć w ogrodzie cztery 
pory roku. Podzielmy rośliny na grupy, 
które preferują temperatury chłodniej-
sze oraz takie, które wolą wyższe. Te 
ostatnie zazwyczaj giną, gdy pojawią 
się przymrozki, a rosną gdy jest sło-
necznie i ciepło. Najlepiej sprawdzają 
się drzewa i krzewy zimozielone, które 
są przez cały rok atrakcyjne. Wprowa-
dzenie ich do ogrodu sprawi, iż będzie-
my mieli wiecznie zielony ogród, two-
rzący doskonałe tło dla zmieniających 
się wraz z sezonami kwiatów. Aby iglaki  
oraz zieleniące się krzewy i drzewa wy-
glądały jeszcze piękniej, możemy wio-
sną mieć w ogrodzie tulipany, hiacynty, 
krokusy, narcyzy czy szafirki. Latem 
nasz ogród może być pełen chabrów, 
krwawników oraz hortensji. Jesienią 
zachwyćmy się astrami oraz wrzosami. 
Zimą rośliny też potrafią nas zaskoczyć. 
Do wyboru mamy na przykład wonną 
kalinę, ciemiernika oraz wrzośce.  

Drugą część stanowi ogród wypo-
czynkowy. Jest to miejsce na wypoczy-
nek i relaks. W miejscu tym, możemy 
znaleźć przestrzeń na altankę, grilla, 
oczko wodne. Altanka otoczona rośli-
nami ogrodowymi pozwoli stworzyć 
nastrój oderwania się od codzienności. 
Przygotowanie posiłku na świeżym po-
wietrzu to dla wielu osób ulubiony spo-
sób na odpoczynek i spędzenie wolnego 
czasu, dlatego powinno znajdować się 
także miejsce na grilla. Oczko wodne, 
fontanna nadają ogrodowi specyficz-
ny charakter. Woda szumi, wprowadza 
atmosferę spokoju oraz nawilża powie-
trze. Sprawia to, iż w dobrze nawilżo-
nym powietrzu lepiej się oddycha.
 Trzecia część jest to część typowo 
gospodarcza, która jest ściśle związana 
z istniejącą zabudową i komunikacją. 
W części tej należy przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi-
my wyznaczyć odpowiednie miejsce 
do przechowywania sprzętu rolniczego 
oraz maszyn.
 Czwartą część naszej zagrody sta-
nowi zaplecze gospodarcze, do które-
go możemy zaliczyć ogród warzywny, 
tunele foliowe, sady. Część ta jest za-
pleczem gospodarczym dla naszego go-
spodarstwa, gdzie znajdują się grządki 
z warzywami, ziołami oraz krzewami 
owocowymi.

Zagroda powinna być odgrodzona. 
Część mieszkalno-wypoczynkowa po-
winna być oddzielona od części ma-
gazynowej i produkcyjnej. Całe go-
spodarstwo powinno być estetyczne 
i odpowiednio powiązane z otaczają-
cym krajobrazem. 
 W skład estetycznego wyglądu wiej-
skiej zagrody wchodzą również ogro-
dzenia i zadrzewienia osłonowe, które 
powinny być dopasowane do otaczają-
cego krajobrazu. Najładniejszym wykoń-
czeniem ogrodzenia jest ozdobna zieleń 
oraz osłonowa typu żywopłot. Pełnią 
one rolę nie tylko dekoracyjną, ale rów-
nież izolują od hałasu i zanieczyszczeń 
nawiewanych z dróg oraz pól.
 Podsumowując, zagroda wiejska to 
dzieło indywidualne każdego z nas. Po-
winna być estetyczna, a zarazem funk-
cjonalna. Rozwiązania architektoniczne 
i estetyczne zależą tylko od naszej wy-
obraźni i zasobów finansowych jakie 
posiadamy.

Agata Trzaska 
Źródło: 
,,Nowoczesna zagroda wiejska’’ – Ewa Tuliszka
,,Wiejska zagroda-estetyczna, funkcjonalna i bezpiecz-
na’’ – Justyna Gulba
,,Piękny ogród na cztery pory roku’’ –  Adrian Babijczuk, 
31grudnia 2015r.

Estetyzacja wiejskiej zagrody 2019
Zagroda wiejska stanowi ważny element wiejskiego krajobrazu. Dlatego też warto zadbać o jej funkcjonalność 
i estetykę. Należy ją dopasować z pewnością do swoich potrzeb i stylu życia. Zagroda musi być nie tylko estetyczna, 
ale przede wszystkim funkcjonalna.
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TANIE NOCLEGI W POBLIŻU KRAKOWA

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

pokoje z łazienką w cenie 50 zł od osoby,

dostęp do pomieszczenia kuchennego i jadalni,

świetlicę z tarasem, z możliwością 
zorganizowania grilla,

miejsca parkingowe,

noclegi od 28 zł. 

�

�

�

�

�

�

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

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

MAŁOPOLSKI OŚRODEK  
DORADZTWA ROLNICZEGO  

z s. w KARNIOWICACH

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

wspinaczkę, a nawet jazdę konną w otoczeniu jurajskiego krajobrazu.



Aplikacja 365Pocket –  
mój cyfrowy dzienniczek rolnika w smartfonie!

Pobierz już teraz:

łatwe dokumentowanie, indywidualne analizy, 
zawsze i wszędzie!
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