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Szanowni Państwo!

Wkrótce zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Święta Bożego Narodzenia  
mają w naszym kraju szczególne znaczenie i oprawę. 

Zanim podzielimy się opłatkiem, wygaśmy wszelkie waśnie  
i spory. Święta to czas pojednania, miłości i nadziei. To też puste miejsce  

przy stole  zostawione dla niespodziewanego gościa.

Cieszmy się z obfitości tego stołu, z tradycyjnych dań i specjałów kuchni polskiej, 
z różnorodności i bogatego dziedzictwa kulinarnego. To dzięki Wam – Rolnikom 

mamy bogactwo żywności i poczucie bezpieczeństwa.

Życzę Państwu udanych Świąt Bożego Narodzenia wśród najbliższych.  
Wzniosłych przeżyć duchowych i radości z narodzin Zbawiciela. 

Niech nadchodzący 2022 rok obdarzy Państwa  
wieloma łaskami Bożymi, zdrowiem i pomyślnością.

Henryk Kowalczyk
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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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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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragnę złożyć Małopolskim Rolnikom i Czytelnikom „Doradcy”  

najserdeczniejsze życzenia radosnych, spokojnych świąt, 
spędzonych w gronie najbliższych,  

w ciepłej rodzinnej atmosferze.

Niech Dzieciątko Jezus obdarzy Was błogosławieństwem,  
szczęściem i pokojem, a Nowy Rok przyniesie zdrowie,  

dostatek i sprzyja osiąganiu sukcesów.

W imieniu Dyrekcji oraz Pracowników MODR 
najlepsze życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne 

składa 
Dominik Pasek

Dyrektor Małopolskiego Ośrodka  
Doradztwa Rolniczego
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Celem wydarzenia jest popularyzacja 
doradztwa rolniczego i profesjonalnych 
usług doradczych oraz promowanie pra-
cy i osiągnięć doradców. Konkurs jest 
skierowany do osób wpisanych na listę 
doradców rolniczych lub listę doradców 
rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 
prowadzoną przez CDR Brwinów, w tym 
do pracowników Ośrodków Doradztwa 
Rolniczego.

Zanim poznamy najlepszego doradcę 
w Polsce, Małopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego rozstrzygnął wojewódz-
ki etap konkursu, wyłaniając najlepsze-
go doradcę z Małopolski.

23 września 2021 r. w siedzibie MODR 
w Karniowicach odbyło się posiedzenie 
Komisji Konkursowej, w składzie: 
 • przewodniczący Komisji – dr hab. inż. 

Andrzej Bogdał prof. UR – Prorektor 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

 • członkowie Komisji: Krystyna Janecka 
– Wiceprezes Małopolskiej Izby Rolni-
czej, dr Piotr Moskała – przedstawiciel 
Instytutu Zootechniki Państwowe-
go Instytutu Badawczego w Balicach, 
Karol Sepielak – p.o. Z-cy Dyrektora 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego z s. w Karniowicach.

Komisja Konkursowa 
oceniła pracę i osiągnięcia 
doradców w roku 2020, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem ich udziału w pro-
jektach krajowych i mię-
dzynarodow ych, i lości 
obsługiwanych przez do-
radcę rolników i gospo-
darstw rolnych, przepro-
wadzonych szkoleń oraz 
publikacji prasowych i in-
ternetowych autorstwa 
doradcy. Ponadto w final-
nej ocenie wzięto pod uwa-
gę wykształcenie doradcy, 
posiadanie dodatkowych 
uprawnień oraz inne formy 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, a także aktywność w po-
staci udziału w szkoleniach, konferen-
cjach, wyjazdach studyjnych, targach.

Decyzją Komisji Konkursowej najlep-
szym doradcą z Małopolski w II edycji 
konkursu została dr inż. Agnieszka 
Tomczyk, starszy specjalista w Dzia-
le Ekonomiki i Zarządzania Gospodar-
stwem Rolnym w centrali Małopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach.

Pani Agnieszka jest doktorem nauk 
rolniczych w zakresie inżynierii rol-
niczej. Posiada uprawnienia doradcy 
rolniczego, koordynuje rachunkowość 
FADN, bierze czynny udział w projek-
cie „Korzystanie z usług doradczych”; 
w swoim dorobku ma też współpracę 
z Uniwersytetem Rolniczym w Krako-
wie, w obszarze tworzenia wielu grup 
operacyjnych (działanie „Współpraca”), 
oraz pracę w Sieci na rzecz innowacji 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

Znamy najlepszego doradcę z Małopolski 
– II edycja konkursu „Doradca Roku”
Za nami II edycja ogólnopolskiego konkursu „Do-
radca Roku”, organizowanego przez Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, we 
współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Obrady Komisji Konkursowej. Od lewej na pierwszym zdjęciu: Krystyna Janecka – Wiceprezes MIR, dr Piotr Moskala – przedstawiciel 
Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, Karol Sepielak – p.o. Z-cy Dyrektora MODR, prof. Andrzej Bogdał – Prorektor UR w Krakowie

Laureatka 1. miejsca – dr inż. Agnieszka Tomczyk

WYDARZENIA
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(SIR) jako broker innowacji. Jest dorad-
cą wszechstronnym, o dużych umiejęt-
nościach interpersonalnych, cenionym 
przez rolników. Pomaga beneficjentom 
w przygotowaniu dokumentów pozwa-
lających na pozyskanie środków z fundu-
szy UE oraz doradza z zakresu ekonomi-
ki i zarządzania gospodarstwem rolnym 
(rachunkowość, ryzyko w działalności 
rolniczej, inwestycje w gospodarstwach, 
innowacje w ramach PROW, obrót to-
warami na giełdzie rolno-spożywczej). 
Pani Agnieszka posiadaną wiedzę upo-
wszechnia poprzez doradztwo indy-
widualne, publikacje (artykuły w cza-
sopiśmie „Doradca”, ulotki wydawane 
przez MODR Karniowice, informacje na 
stronie internetowej naszego Ośrodka) 
oraz szkolenia i prelekcje na spotka-
niach, konferencjach. Natomiast swoje 
kwalifikacje zawodowe podnosi poprzez 
udział w licznych szkoleniach dla dorad-
ców. Podjęła także studia podyplomowe 
na kierunku Rolnictwo Ekologiczne.

Drugie miejsce zajęła Joanna Grudnik, 
starszy doradca w Powiatowym Zespo-
le Doradztwa Rolniczego w Krakowie, 
która posiada uprawnienia doradcy 

rolniczego i rolnośrodowiskowego, 
a także tytuł specjalisty ds. funduszy 
europejskich, uzyskany na studiach po-
dyplomowych w zakresie zarządzania 
funduszami Unii Europejskich na AGH 
w Krakowie; w minionym roku wyka-
zała współpracę z 50 rolnikami i prze-
szkoliła 152 osoby.

Trzecie miejsce zajęła Agnieszka Rąpała-
-Pawluś, doradca w Powiatowym Zespo-
le Doradztwa Rolniczego w Tarnowie, 
która specjalizuje się we wszelkich kwe-
stiach związanych z Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich i rok rocznie 
wykonuje ok. 500 wniosków.

Uroczyste ogłoszenie wyników woje-
wódzkiego etapu II edycji konkursu „Do-
radca Roku” odbyło się 20 października 
br. podczas zorganizowanej w Małopol-
skim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach konferencji pn. Ekolo-
giczna uprawa ziół szansą rozwoju go-
spodarstw. Laureaci odebrali gratula-
cje, dyplomy oraz promesy na nagrody 
finansowe z rąk: Dominika Paska – Dy-
rektora Małopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, prof. dr. hab. Sylwestra 

Świątkiewicza – Z-cy Dyrektora ds. Na-
uki Instytutu Zootechniki Państwowe-
go Instytutu Badawczego w Balicach 
oraz Krystyny Janeckiej – Wiceprezes 
Małopolskiej Izby Rolniczej. Dodatkowo 
nagrodę rzeczową dla laureatki pierw-
szego miejsca ufundował Instytut Zoo-
techniki PIB.

Zwycięzca małopolskiego etapu kon-
kursu został zgłoszony przez MODR do 
krajowego finału konkursu. Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Poznaniu wyłoni najlepsze-
go doradcę w Polsce spośród uczestni-
ków wytypowanych przez Wojewódzkie 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Ogło-
szenie wyników nastąpi 18 listopada br. 
podczas konferencji Dzień Przedsiębior-
cy Rolnego, organizowanej przez CDR 
w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

Dyrektor MODR, Dominik Pasek, dzię-
kuje pracownikom Ośrodka za udział 
w tegorocznym konkursie „Doradca 
Roku”, serdecznie gratuluje laureatom, 
a pani Agnieszce życzy sukcesów na eta-
pie ogólnopolskim!

Katarzyna Gwiżdż
fot. Jan Pajdzik

Rozdanie nagród. Od lewej: prof. Sylwester Świątkiewicz – Z-ca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, dr Agnieszka 
Tomczyk – laureatka 1. miejsca, Agnieszka Rąpała-Pawluś – laureatka 3. miejsca, Krystyna Janecka – Wiceprezes MIR oraz Dominik Pasek – 
Dyrektor MODR

WYDARZENIA
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W trakcie konferencji ogłoszono wyni-
ki wojewódzkiego konkursu „Najlep-
sze Gospodarstwo Agroturystyczne 
Małopolski”, zorganizowanego pod Pa-
tronatem Honorowym Wicemarszałka 
Województwa Małopolskiego Łukasza 
Smółki.

Inicjatywa ta powstała we współ-
pracy z Akademią Ignatianum w Kra-
kowie, Fundacją Instytutu Zootechniki 
Państwowego Instytutu Badawczego 
Patronus Animalium oraz Instytutem 
Zootechniki w Balicach, wydawcą mo-
nografii pt. „Agroturystyka w dobie 
zagrożenia epidemiologicznego”.

W wydarzeniu udział wzięli: dr Krzysz-
tof Duda – Dyrektor Instytutu Zootechni-
ki Państwowego Instytutu Badawczego 
w Balicach, a jednocześnie Prodziekan 
Wydziału Filozoficznego Akademii Igna-
tianum w Krakowie, Anna Glixelli – Dy-
rektor Departamentu Rolnictwa i Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich UMWM, dr Michał 
Szanduła – Dyrektor Centrum Kultury 
i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, Izabela Stefań-
czyk – Zastępca Dyrektora Małopolskie-
go Oddziału Regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Stanisław Gibała – Zastępca Dyrektora 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego Oddziału Regionalnego w Krako-
wie, dr Mirosław Boruta Krakowski 

– Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Tere-
nowego w Krakowie, Krystyna Janecka 
– Wiceprezes Małopolskiej Izby Rolniczej, 
Elżbieta Dziasek – Kierownik Działu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w Centrum Do-
radztwa Rolniczego Oddział w Krakowie.

Otwierając spotkanie, Dyrektor Mało-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go Dominik Pasek podkreślił znacze-
nie współpracy nauki z praktyką, czego 
efektem jest uzyskanie pierwszych 
w Polsce wyników badań wpływu CO-
VID-19 na rozwój agroturystyki i tury-
styki wiejskiej. Przedstawione wnioski 
przyczynią się do podjęcia odpowied-
nich działań w kierunku wzmocnienia 
branży. Dziękując za podjętą współpra-
cę dr Krzysztofowi Dudzie, inicjatorowi 
projektu, złożył pierwszy egzemplarz 
monografii na ręce kierownika projektu, 
dra Michała Szanduły.

Jednym z pierwszych punktów pro-
gramu wydarzenia było rozstrzygnię-
cie wojewódzkiego konkursu „Najlep-
sze Gospodarstwo Agroturystyczne 
Małopolski”. Konkurs organizowany 
jest cyklicznie przez Małopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego. Jego celem 
jest promocja najlepszych gospodarstw 
agroturystycznych świadczących usłu-
gi na obszarach wiejskich, jako atrak-
cyjnego miejsca wypoczynku, oraz po-

pularyzacja walorów krajobrazowych, 
kulturowych i kulinarnych regionu 
Małopolski.

Konkurs adresowany był do właścicie-
li gospodarstw rolnych, prowadzących 
usługi agroturystyczne w ramach dzia-
łalności nierolniczej, stanowiącej dodat-
kowe źródło dochodu oraz właścicieli 
obiektów turystyki wiejskiej, posiada-
jących gospodarstwo rolne na terenach 
wiejskich. 

Kwalifikacja do udziału w konkursie 
odbywała się na podstawie zgłoszeń 
dokonanych przez Powiatowe Zespo-
ły Doradztwa Rolniczego MODR. Do te-
gorocznej edycji zostało zgłoszonych 8 
gospodarstw. Komisja konkursowa po-
wołana przez Dyrektora MODR skła-
dająca się z przedstawicieli CDR, KRUS, 
ARiMR oraz MODR wyłoniła laureatów 
konkursu: 
I miejsce: „Gościniec Banica”, Jędrzej 
Jakubowski, Krzywa, powiat gorlicki,
II miejsce: Janina i Stanisław Sołtys, 
Rzepiska, powiat tatrzański,
III miejsce: „Agroturystyka Pod La-
sem”, Elżbieta Nowak, Kamionna, po-
wiat bocheński,
Wyróżnienie: gospodarstwo agrotury-
styczne „Pod Śliwkową Gałązką”, Danuta 
Białka, powiat brzeski,
Wyróżnienie: „Nocleg Pod Brzozami”, 
Jan Micek, Zalipie, powiat dąbrowski,

Jak pandemia wpłynęła na agroturystykę – 
konferencja
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował 28 października br., w formie hybrydowej, kon-
ferencję pt. „Agroturystyka w dobie zagrożenia epidemiologicznego”, współfinansowaną ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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Specjalne wyróżnienie dla turystyki 
wiejskiej: Grzegorz Królikowski, powiat 
nowosądecki.
Fundatorami nagród w konkursie 

byli: Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego, Instytut Zootechni-
ki PIB w Balicach, Centrum Doradztwa 
Rolniczego Oddział w Krakowie, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Krakowie, Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Terenowy w Krakowie, Małopolski Od-
dział Regionalny Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ma-
łopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
– organizator konkursu.

Kolejnym punktem programu były 
prelekcje.

Dr Michał Szanduła przedstawił naj-
nowsze badania dotyczące wpływu 
SARS-CoV-2 na rynek agroturystyki. 
Z zaprezentowanych wyników można 
wnioskować, że zarówno kwaterodawcy, 
jak i instytucje doradcze, powinny podjąć 

stosowne kroki ku podniesieniu poziomu 
promocji turystyki wiejskiej poprzez: cią-
głe doskonalenie w kierunku tworzenia 
marki produktu turystycznego i regio-
nalnego oraz wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego, korzystanie ze środków 
pomocowych, tworzenie organizacji po-
zarządowych czy rozwój krótkich łańcu-
chów dostaw w ramach RHD. 

Następnie dr Krzysztof Duda nakre-
ślił, iż wartość, którą daje człowiekowi 
obcowanie z kulturą wsi, zdaje się być 
często niedoceniana. Należy stworzyć 
taką ofertę agroturystyczną, aby turysta 
świadomie uczestniczył w życiu wsi jako 
skarbnicy tożsamości kulturowej prze-
kazywanej z pokolenia na pokolenie. 

Podczas wystąpienia dr Pauliny Wi-
niarskiej mogliśmy pozyskać wiedzę 
nt. bezpłatnej promocji gospodarstw 
agroturystycznych w mediach społecz-
nościowych jako podstawy budowania 
wizerunku marki.

Podsumowaniem wykładów były 
przykłady dobrych praktyk agrotury-

styki we Włoszech zaprezentowane 
przez prof. Janusza Smołuchę. Agrotu-
rystyka to jeden z kierunków działal-
ności, który w dobie zagrożenia epide-
miologicznego najefektywniej wspiera 
lokalne rynki żywności.

Przedstawione podczas konferencji 
wyniki badań, jak również pozostałe 
tematy, wydane zostały w formie publi-
kacji monograficznej pt. „Agroturystyka 
w dobie zagrożenia epidemiologicznego”.

W trakcie spotkania można było od-
wiedzić stoiska Małopolskiego Uniwer-
sytetu Ludowego oraz instytucji oko-
łorolniczych, takich jak MODR, KRUS, 
KOWR i ARiMR.

Dyrektor Małopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego składa ser-
deczne podziękowania wszystkim 
współorganizatorom przedsięwzięcia, 
właścicielom gospodarstw agrotury-
stycznych oraz doradcom za czynny 
udział w wydarzeniu.

Anna Tobiasz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konferencję otworzył Dyrektor MODR Dominik Pasek Dr Michał Szanduła

Dr Krzysztof Duda Dr Paulina Winiarska Prof. Janusz Smołucha

WYDARZENIA
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Została ona poświęcona ekologicznej 
uprawie ziół jako szansie rozwoju go-
spodarstw. W wydarzeniu uczestniczyło 
około 100 osób,  w tym m.in.: dr hab. inż. 
Wojciech Szewczyk – prof. UR w Krako-
wie, dr Justyna Kosecka – Dyrektor Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Krakowie, prof. dr 
hab. Sylwester Świątkiewicz – Z-ca Dy-
rektora ds. Nauki Instytutu Zootechniki 
– Państwowego Instytutu Badawczego 
w Balicach, prof. dr hab. Stanisław Twar-
dy z Instytutu Technologiczno-Przyrod-
niczego PIP w Falentach, dr hab. Joanna 
Puła z Katedry Agroekologii i Produk-
cji Roślinnej Wydziału Rolniczo-Eko-
nomicznego w Krakowie, dr inż. Bar-
bara Domagała z Katedry Ogrodnictwa 
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa 
w Krakowie, dr hab. inż. Elżbieta Jędrsz-
czyk z Katedry Ogrodnictwa Wydziału 
Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Kra-
kowie, dr inż. Agata Szewczyk z Zakładu 
Systemów i Środowiska Produkcji Insty-
tutu Zootechniki – Państwowego Insty-
tutu Badawczego w Balicach, Jolanta Ma-
dejska – Dyrektor Stacji Doświadczalnej 
Oceny Odmian w Węgrzcach COBORU, 
Krzysztof Jabłoński – Kierownik Zespo-
łu w Departamencie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 

w Krakowie, Krystyna Janecka – Wice-
prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rol-
niczej, Karolina Boba z Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Krakowie, Magdalena Słowiak – spe-
cjalista do spraw doświadczeń w Stacji 
Doświadczalnej Oceny Odmian w Wę-
grzcach COBORU.

Celem konferencji było poszerzenie 
wiedzy mieszkańców obszarów wiej-
skich województwa małopolskiego w te-
macie uprawy ziół, dobrych praktyk pro-
dukcyjnych, możliwości przetwarzania 
surowca zielarskiego w gospodarstwie 
oraz organizacji sprzedaży.

Po otwarciu konferencji i przywitaniu 
gości przez dyrektora MODR Dominika 
Paska, pierwszy wykład wygłosił dr hab. 
inż. Wojciech Szewczyk, prof. UR. W swo-
im wystąpieniu podkreślił, jak ważna 
jest prawidłowa uprawa ziół i wszelkie 
zabiegi z nią związane.

Po wykładzie nastąpiło ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród w konkursach:

Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne:
1 miejsce – Krzysztof Wroński z Gorlic 
w powiecie gorlickim,
2 miejsce – Renata Stróżak z Poręby 
Wielkiej w powiecie limanowskim,

2 miejsce – Mateusz Stasik z Mochnaczki 
Wyżnej w powiecie nowosądeckim,
3 miejsce – Artur Kisiel z Nieszkowa 
w powiecie miechowskim,
3 miejsce – Andrzej Sekuła z Florynki 
w powiecie nowosądeckim,
Najlepszy Doradca Ekologiczny:
1 miejsce – Beata Rosiek, pracownik 
PZDR Gorlice,
2 miejsce – Marcin Bielaszka, pracownik 
PZDR Dąbrowa Tarnowska,
3 miejsce – Agnieszka Barnaś, pracow-
nik PZDR Nowy Targ,
Wyróżnienie – Jolanta Zych, pracownik 
PZDR Tarnów,
Doradca Roku:
1 miejsce – Agnieszka Tomczyk, pracow-
nik Działu Ekonomiki i Zarządzania Go-
spodarstwem Rolnym MODR,
2 miejsce – Joanna Grudnik, pracownik 
PZDR Kraków,
3 miejsce – Agnieszka Rąpała-Pawluś, 
pracownik PZDR Tarnów.

Następnie mgr inż. Krzysztof Wroński – 
rolnik prowadzący gospodarstwo ekolo-
giczne – omówił dobre praktyki produk-
cyjne oraz możliwości przetwarzania 
surowca w ekologicznym gospodarstwie 
zielarskim specjalizującym się w upra-
wie nagietka i aksamitki.

Po wykładzie był czas na zadawanie 
pytań oraz dyskusję.

Dawid Madej

Konferencja „Ekologiczna uprawa ziół szansą 
rozwoju gospodarstw”
20 października 2021 r. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się konferencja 
realizowana w formie hybrydowej.

Dyrektor MODR – Dominik Pasek Prof. Wojciech Szewczyk Mgr inż. Krzysztof Wroński
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Zarejestruj się na stronie 
bezpieczenstwo.krus.gov.pl 
i rozwiąż test.
Regulamin konkursu dostępny jest na 
www.krus.gov.pl

II Ogólnopolski Konkurs Testowy
z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

100 osób, które rozwiąże test online i zdobędzie najwięcej 
punktów w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody 

rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto

Powodzenia!

Zakończeniekonkursu20.11.2021 r.

ROLA ROLNIKA
BY UPADKU UNIKAŁ
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Przemiany metaboliczne zachodzące 
w organizmie szybko rosnących świń są 
bardzo intensywne i choć stanowią dla 
nich źródło niezbędnej do życia energii, 
powodują również szereg niekorzyst-
nych zmian. W wyniku tych procesów 
powstają wysoce aktywne wolne rodni-
ki, które uszkadzają ważne dla życia sub-
stancje obecne w komórkach, tj. białko, 
węglowodany, a nawet kwasy nukleino-
we DNA. Należy pamiętać, że większość 
pasz dla świń stanowią komponenty 
roślinne i olej, czyli materiały bogate 
w wielonienasycone kwasy tłuszczo-
we. Kwasy te, po zjedzeniu z pokarmem, 
przechodzą do mięsa i słoniny, a ich ilość 
w tych produktach jest wprost propor-
cjonalna do ilości, która była w paszy: 
im więcej nienasyconych kwasów tłusz-
czowych w pokarmie, tym więcej w mię-
sie. Z dietetycznego punktu widzenia 
jest to bardzo korzystne, gdyż kwasy 
te, a zwłaszcza długołańcuchowe (tzw. 
PUFA lub omega kwasy n-3 i n-6), mają 
wiele prozdrowotnych zalet, jednakże 
z drugiej strony niezwykle łatwo przy-
łączają cząstki tlenu. Mięso i jego prze-
twory zawierające dużą ilość tych kwa-
sów, chociaż są zdrowe, to cechują się 
podatnością na utlenianie (czyli gorszą 
trwałością w czasie przechowywania), 
a procesy utleniania zachodzą nawet 
po zamrożeniu. W ich efekcie powsta-
ją związki, które niekorzystnie zmie-
niają barwę i zapach mięsa, ale przede 
wszystkim są szkodliwe dla zdrowia, 
miażdzycogenne i rakotwórcze. Wśród 
tych związków występują wysoce reak-
tywne nadtlenki, wodoronadtlenki, alde-
hydy. Ochronę organizmu przed działa-
niem wolnych rodników stanowią jego 
własne enzymy przeciwutleniające, ale 
także dostarczane z pokarmem niektó-
re witaminy (E, C, betakaroten) oraz 
związki polifenolowe i olejki eteryczne. 
Większość konsumentów przechowuje 
mięso w zamrażarce przez dłuższy lub 
krótszy czas przed spożyciem, dlatego 
ważne jest, aby poszukiwać dodatków 
paszowych, które poprzez działanie za-
wartych w nich naturalnych substan-
cji mogą takie przechowywane mięso 

zabezpieczać. Założenia te spełniają ro-
śliny zielarskie, znane nam jako leczni-
cze lub przyprawowe.

Polifenole i olejki eteryczne to sub-
stancje aktywne, obecne we wszyst-
kich roślinach, ale w znacznych ilościach 
obecne są szczególnie w ziołach. Różne 
gatunki roślin zawierają różne rodza-
je tych substancji: flawonoidy, kwasy 
fenolowe, taniny (garbniki), barwniki 
(karotenoidy, antocyjany). Większość 
jest produkowana przez rośliny w celu 
ochrony przed szkodliwymi owadami 
i mikroorganizmami oraz do zabezpie-
czenia przed utlenianiem tłuszczy zma-
gazynowanych w owocach i nasionach. 
Zawartość substancji czynnych w zio-
łach zależy zarówno od gatunku roślin, 
jak i od warunków pogodowych, gleby, 
terminu i sposobu zbioru oraz sposobu 
przetwarzania i przechowywania. Dzię-
ki tym substancjom zioła mają działanie 
nie tylko antyutleniające, ale także bak-
teriobójcze, immunostymulujące, ponad-
to mogą obniżać poziom cholesterolu 

w organizmie, poprawiają zapach i smak 
paszy, zwiększają apetyt, regulują wy-
dzielanie enzymów i poprawiają trawie-
nie. Wykazują także działanie lecznicze 
i przeciwzapalne. Aby wykorzystać tę 
różnorodną aktywność, można stoso-
wać w paszy mieszanki ziół, zamiast po-
jedynczych gatunków roślin, co zwięk-
sza zakres działania takiego dodatku. 
Jako dodatek do paszy, zioła można sto-
sować w formie suszonych i rozdrob-
nionych części rośliny lub w formie eks-
traktów (wyciągów) ziołowych, czyli 
gotowych preparatów zawierających 
substancje czynne stężone i w wystan-
daryzowanej ilości. Stosowanie ekstrak-
tów umożliwia obniżenie ilości dodatku 
ziołowego w paszy przy zachowaniu wy-
sokiej zawartości substancji czynnej, co 
jest ważne w przypadku roślin, których 
smak czy zapach może nie być akcep-
towany przez zwierzęta (np. czosnku).

W Instytucie Zootechniki Państwo-
wym Instytucie Badawczym przepro-
wadzono badania nad efektywnością 

Ekstrakty ziołowe w paszy sposobem na poprawę 
trwałości i jakości mięsa świń
Wieloletnie prace hodowlane pozwoliły na udoskonalenie pogłowia świń i uzyskanie ras o wysokim po-
tencjale genetycznym, charakteryzujących się szybkim tempem wzrostu, wysoką mięsnością i niewielkim 
otłuszczeniem. Jednakże jakość mięsa tych świń jest niezadawalająca, między innymi z powodu większej 
podatności mięsa na utlenianie, czyli jełczenie. 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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wybranych ziół w ochronie mięsa świń 
przed utlenianiem oraz w poprawie jego 
jakości. Porównano skuteczność eks-
traktów z: I – szyszek chmielu, II – szałwi 
lekarskiej, III – melisy lekarskiej, IV – je-
żówki purpurowej oraz V – mieszaniny 
złożonej z kilku ziół (szałwia, pokrzywa, 
melisa, jeżówka). Badania prowadzono 
na tucznikach, w fazie tuczu od 60 do 
112 kg masy ciała. Tuczniki podzielono 
na 6 grup, z których pięć grup otrzymy-
wało w pełnoporcjowej mieszance pa-
szowej jeden z wymienionych dodatków 
(w ilości 500 mg/kg paszy), a jedna gru-
pa nie dostała żadnego dodatku (grupa 
kontrolna).

Najważniejszym elementem badań 
była kontrola stopnia utleniania się 
tłuszczu mięsa, czyli jełczenia w cza-
sie przechowywania. W tym celu, po 
2 tygodniach i po 6 miesiącach mroże-
nia, wykonano pomiar TBARS (aldehydu 
malonowego), który jest związkiem po-
wstającym w wyniku utleniania tłusz-
czu. Wyższy poziom TBARS w mięsie 
oznacza większą ilość substancji, które 
powstały w wyniku utleniania się tłusz-
czu, a więc gorszą jakość mięsa. Nieza-
leżnie od długości mrożenia, poziom 
TBARS w mięsie świń otrzymujących 
w paszy kilkuskładnikową mieszankę 
ziołową był najniższy, co oznacza, że 
mięso to było najlepiej chronione przed 
utlenianiem (wykres). W przypadku 
mrożenia mięsa tylko przez 2 tygodnie 
wszystkie badane zioła działały z po-
dobną skutecznością, natomiast jeże-
li mięso było przechowywane przez 6 
miesięcy, to wśród pojedynczych ziół 
najskuteczniejszy był chmiel, a następ-
nie jeżówka. W mięsie świń pozbawio-
nych dodatku ziołowego w paszy po-
wstało najwięcej TBARS, zwłaszcza 
po 6 miesiącach mrożenia, co oznacza, 
że proces utleniania zachodził w nim 
najintensywniej. 

Po uboju świń i 24 godzinach chłodze-
nia półtusz, zbadano kilka cech mięsa, 
między innymi wodochłonność, czyli po-
datność mięsa na utratę (wyciek) wody 
w czasie przechowywania, np. w lo-
dówce. Wyniki pomiaru wodochłonno-
ści mięsa świń otrzymujących dodatki 
ziołowe były niższe (z wyjątkiem szał-
wi) niż w grupie kontrolnej, co oznacza, 
że mięso tych świń traciło mniej wody 
(tabela). Najskuteczniejszy jednak był 
chmiel lub mieszanka ziołowa, wiec mię-
so otrzymujących ją świń było najmniej 
wodniste. Jeśli chodzi o barwę mięsa, 
na którą konsumenci zwracają szcze-
gólną uwagę, to mięso świń otrzymu-
jących w paszy mieszankę ziołową lub 
chmiel było najbardziej jasne. Podob-
nie, odcień żółci (nieporządany przez 

Chmiel (Humulus L.) to pnącze z rodzi-
ny konopiowatych. W Polsce uprawiany 
głównie na Lubelszczyźnie, a nasz kraj jest 
szóstym na świecie producentem chmielu. 
Jego kwiatostany, czyli szyszki, wykorzy-
stywane są do produkcji piwa, leków oraz 
kosmetyków. To właśnie szyszki zawierają 
polifenole, goryczki, olejki eteryczne (hu-
mulen, mycyren) i żywice.

Szałwia lekarska (Salvia officinalis) to 
gatunek rośliny z rodziny jasnotowatych, 
pochodzący z rejonu Morza Śródziemne-
go. Już sama łacińska nazwa podkreśla jej 
prozdrowotne działanie, gdyż salvia ozna-
cza zdrowie. Ma ona wiele zastosowań, za-
czynając od właściwości leczniczych, przez 
wykorzystanie w kosmetologii, kuchni, 
na funkcji ozdobnej kończąc. Liście szałwi 
zawierają olejki eteryczne, garbniki, sapo-
niny, triterpeny, flawonoidy. Wyciągi z li-
ści działają antyseptycznie, grzybobójczo, 
przeciwzapalnie.

Melisa lekarska (Melissa officinalis), po-
dobnie jak szałwia, należy do rodziny ja-
snotowatych. Jej wykorzystanie w lecz-
nictwie opiera się na działaniu uspokaja-
jącym, ale jest też bardzo pomocna przy 
problemach z układem trawiennym. Po-
siada również szereg innych zastosowań, 
na przykład kulinarnych. Jest to roślina 
miododajna, bardzo lubiana przez pszczo-
ły, stąd też pochodzi jej staropolska nazwa: 
rojownik lub pszczelnik. Liście zawierają 
olejki eteryczne, garbniki, gorycze, feno-
lokwasy (kwas kawowy, rozmarynowy, fe-
rulowy). 

Jeżówka (Echinacea) to roślina należą-
ca do rodziny astrowatych, posiada cha-
rakterystyczne kwiatostany przybierające 
kształt fioletoworóżowych koszyczków. Jej 
zbiór odbywa się dwa razy do roku, pierw-
szy przypada  na początek kwitnienia, 
a drugi nie później niż do końca września. 
Surowcem leczniczym może być część 
nadziemna rośliny, korzenie lub nasiona, 
gdyż różnią się one ilością i rodzajem sub-
stancji czynnych. Jeżówka zawiera kwasy 
fenolowe, flawonoidy, olejki eteryczne, 
polieny, izobutyloamidy.

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) to do-
brze znana roślina z rodziny pokrzywowa-
tych. Jest użytkowana na wiele sposobów, 
na przykład w lecznictwie, ogrodnictwie, 
kosmetologii, ale jest też rośliną jadal-
ną. Liście zawierają betakaroten, ksanto-
fil, chlorofil, witaminę K, C oraz witaminy 
z grupy B, garbniki, składniki lotne, kwasy 
organiczne i związki mineralne.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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DORADCA LISTOPAD GRUDZIEŃ 2021 13

Mieszanka ziołowaJeżówkaMelisaSzałwiaChmielGrupa bez dodatku

TBARS po 6 miesiącach mrożeniaTBARS po 2 tygodniach mrożenia
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konsumentów) w mięsie świń otrzymu-
jących te dwa dodatki był najmniej wi-
doczny. Wszystkie mięsa miały zbliżony 
odcień czerwieni. Natomiast po prze-
prowadzeniu mrożenia stwierdzono, że 
barwę najlepiej zachowało mięso świń 
otrzymujących melisę, nastepnie jeżów-
kę, a dalej chmiel, szałwię i mieszankę 
ziołową. Barwa mięsa świń nieotrzy-
mujących w paszy żadnego z dodatków 
pogorszyła się w największym stopniu. 

Podsumowując przeprowadzone anali-
zy stwierdzono, że wszystkie testowa-
ne zioła ograniczały proces utleniania 
(jełczenia) mięsa przechowywanego 
w zamrożeniu, przy czym największą 
skuteczność wykazała mieszanka zio-
łowa złożona z ekstraktów kilku roślin 
(szałwia, pokrzywa, melisa, jeżówka), 
a następnie chmiel, jeżówka i szałwia 
podawane osobno. Jeśli chodzi o mięso 
świeże, które po uboju zostaje schło-
dzone, a następnie przekazane do sprze-
daży, to mieszanka ziołowa lub chmiel 
korzystniej wpłynęły na jego barwę 
i ograniczenie wycieku wody, niż pozo-
stałe zioła dodawane do paszy osobno. 

Cechy mięsa Grupa bez 
dodatku Chmiel Szałwia Melisa Jeżówka Mieszanka 

ziołowa

Wodochłonność mięsa 28,92 21,50 28,55 26,38 26,18 24,09

Jasność 55,04 51,54 54,86 52,20 53,30 50,21

Odcień czerwieni 14,85 15,55 15,79 15,43 14,73 15,83

Odcień żółci 5,87 3,72 6,01 5,02 4,33 1,75

Zmiana barwy w czasie mrożenia 4,47 3,75 3,89 2,61 3,30 3,90

Wpływ ekstraktów ziołowych dodanych do paszy dla tuczników na poziom TBARS (mg/kg) w mięsie

 Wpływ ekstraktów ziołowych dodanych do paszy dla tuczników na jakość mięsa

Ekstrakty ziołowe, jako dodatki paszowe, mogą wyraźnie poprawić jakość i trwałość 
mięsa świń, przy czym stosowanie mieszanki ziołowej jest zwykle korzystniejsze 
niż stosowanie pojedynczych ziół oddzielnie. 

Małgorzata Świątkiewicz, Łukasz Gala
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Zdjęcia: https://pixabay.com/pl/
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W chwili obecnej procedury zamieszczo-
ne w nowym rozporządzeniu dotyczyć 
będą gospodarstw zlokalizowanych na 
terenach wszystkich stref objętych ja-
kimikolwiek ograniczeniami:

 − niebieskiej (dawniej żółta), opisanej 
w rozporządzeniu jako obszar objęty 
ograniczeniami I,

 − różowej (dawniej czerwona) – obszar 
objęty ograniczeniami II,

 − czerwonej (dawniej niebieska) – bę-
dącej obszarem objętym ogranicze-
niami III.

Nowo wprowadzone przepisy nie 
obejmują jak na razie strefy białej, 
która pozostaje strefą bez ograniczeń. 
Są one przygotowane dla rolników, 

którzy produkują w obszarach ob-
jętych obostrzeniami związanymi 
z ASF, ale chcą przemieszczać świ-
nie (np. do rzeźni) poza te strefy, 
natomiast nie obejmą rolników, 
którzy produkują i sprzedają do 
rzeźni w tej samej strefie.

Ogólne wytyczne
Wszystkie gospodarstwa wprowadza-
jące na rynek świnie oraz produkty po-
chodzenia zwierzęcego takie jak: świeże 
mięso, surowe wyroby mięsne, mate-
riał biologiczny, produkty uboczne oraz 
produkty otrzymane ze świń utrzymy-
wanych i ubitych w obszarze objętym 
ograniczeniami II i III, będą zobowią-
zane do przestrzegania nowych zasad. 

Przykładem wprowadzonych obostrzeń 
jest zakaz kontaktu bezpośredniego, 
jak i pośredniego pomiędzy świniami 
z danego gospodarstwa, a zwierzęta-
mi pochodzącymi z innej chlewni, co 
w praktyce skutkuje brakiem możli-
wości krycia naturalnego loch i loszek 
przez knury pochodzące z innego go-
spodarstwa. Zakazane jest pożyczanie 
sprzętu i narzędzi służących do obsłu-
gi świń oraz zlecana jest 72-godzinna 
kwarantanna dla osób mający kontakt 
z dzikami, np. w czasie polowania. Jeśli 
chodzi o aspekt żywieniowy, rozporzą-
dzenie wprowadza całkowity zakaz ży-
wienia świń odpadami gastronomiczny-
mi oraz zakaz skarmiania zielonki lub 
ziarna zbóż pochodzących z obszarów 

Nowe przepisy dotyczące bioasekuracji gospodarstw 
w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF)
1 listopada 2021 roku weszły w Polsce w życie unijne przepisy dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru 
świń (ASF). Nowe obostrzenia zawarte w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Unii Europejskiej 2021/605 
wprowadzono na terenach państw członkowskich, a więc i w naszym kraju, już 7 kwietnia 2021 r. Jednakże, 
mimo iż od tego dnia przepisy te obowiązują także w naszym kraju, uznano, że do końca października nikt 
nie będzie ich wymagał od rolników, aby dać czas na dostosowanie się.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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objętych ograniczeniami, lub z obszarów 
zagrożenia, chyba że zielonkę lub ziarno 
poddano obróbce w celu unieszkodliwie-
nia wirusa ASF lub składowano w miej-
scu niedostępnym dla dzików przez co 
najmniej 30 dni przed ich podaniem świ-
niom. Sytuacja ma się podobnie, jeśli cho-
dzi o słomę – aby móc wykorzystać ją 
jako ściółkę dla zwierząt, powinna być 
wcześniej co najmniej 90 dni przecho-
wywana w miejscu niedostępnym dla 
dzików. Aby spełnić odpowiednio za-
sady bioasekuracji, hodowca musi pa-
miętać o istotnych czynnikach podkre-
ślonych w rozporządzeniu, tj. zmiana 
obuwia i ubrania roboczego przed wej-
ściem i opuszczeniem chlewni. Ponadto, 
w każdym budynku powinna być wy-
znaczona strefa graniczna, oddzielająca 
część budynku, w której utrzymywa-
ne są zwierzęta od strefy, do której rol-
nik wchodzi bezpośrednio z podwórka. 
W praktyce taką granicę może stanowić 
ścianka działowa lub na przykład ław-
ka, poza którą nie można przemiesz-
czać się bez zmiany odzieży i obuwia. 
Nie zmieniła się natomiast zasada każ-
dorazowego mycia i dezynfekcji rąk oraz 
dezynfekcji obuwia przy wejściu do po-
mieszczeń. W celu zachowania kontroli 
nad osobami przebywającymi na terenie 
gospodarstwa, hodowca jest zobligowa-
ny do prowadzenia rejestru wejść i wjaz-
dów wszystkich osób do budynków in-
wentarskich o istotnym znaczeniu, jak 
chlewnia, magazyn materiałów ściółko-
wych i pasz. W rejestrze odnotowujemy 
takie informację jak:

a.  datę i godzinę wejścia,
b.  imię i nazwisko osoby wchodzącej,
c.  nr rejestracyjny wjeżdżającego po-

jazdu,
d.  cel wyjazdu lub wizyty,
e.  datę i miejsce ostatniego kontak-

tu osoby wchodzącej/wjeżdżającej 
z innym świniami.

Pamiętajmy jednak, żeby w miarę 
możliwości ograniczyć do minimum tego 
typu wizyty.

Budynek inwentarski
Należy podkreślić, że zachowanie bio-
asekuracji zgodnej z nowymi wytyczny-
mi nie jest możliwe w pomieszczeniach 
niespełniających pewnych norm. One 
również zostały ujęte w rozporządze-
niu, a dotyczą między innymi obowiązku 
posiadania przez budynek odpowied-
nich zabezpieczeń, które nie pozwolą, 
aby zwierzęta z zewnątrz miały bezpo-
średni kontakt ze świniami utrzymywa-
nymi w gospodarstwie, ich paszą oraz 
ściółką. W tym celu zabezpieczmy okna 
i drzwi siatką, która nie pozwoli dostać 
się do budynku owadom czy gryzoniom. 
Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, 
więc, aby zwiększyć swoje szanse, ho-
dowca powinien zastosować lampy owa-
dobójcze, lepy czy też chemiczne środ-
ki owadobójcze używane na zewnątrz 
i wewnątrz budynków. Pomieszczenia, 
w których utrzymywane są zwierzę-
ta, powinny być tak zaprojektowane, 
aby z łatwością dokonywać ich mycia 
i dezynfekcji, a przed wejściem do nich 
hodowca mógł umyć i zdezynfekować 

ręce. W związku z tym przed wejściem 
do strefy, gdzie przebywają zwierzęta, 
warto zamontować umywalkę, najlepiej, 
jeśli znajdzie się ona w obszarze oddzie-
lonym ścianką lub wspomnianą wcze-
śniej ławką czy inną barierą. W takim 
miejscu rolnik powinien mieć również 
możliwość zmiany obuwia oraz odzieży 
roboczej. Ostatnim, lecz bardzo istotnym 
czynnikiem w zabezpieczeniu gospodar-
stwa, jest jego ogrodzenie. Jest to jeden 
z całkiem nowych elementów bioase-
kuracji zamieszczony w rozporządze-
niu, mówiący o konieczności ogrodzenia 
co najmniej budynków, w których znaj-
dują się zwierzęta, pasza oraz ściółka. 
Możliwe jest uznanie ściany budynku 
jako linii ogrodzenia, jeżeli nie istnieją 
w nim wejścia/wyjścia, a wszelkie otwo-
ry, okna i wentylatory są prawidłowo 
zabezpieczone.

Plan bezpieczeństwa biologicznego 
Kolejnym nowym elementem w walce 
z ASF jest plan bezpieczeństwa biolo-
gicznego. Plan ten zawiera znane już wy-
magania, jak m.in. konieczność zmiany 
obuwia i ubrania roboczego przy wejściu 
do budynków inwentarskich, jak i nowe 
w brzmieniu, ale znane już wcześniej za-
sady. Przykładem jest podział gospodar-
stwa na tzw. strefę czystą, czyli budynki, 
gdzie przebywają świnie i przechowy-
wana jest pasza oraz strefę brudną, czyli 
podwórko, magazyny sprzętu rolnicze-
go i część socjalna gospodarstwa, gdzie 
mogą przychodzić goście z zewnątrz. 
Stworzenie planu bezpieczeństwa 

http://powiatrawicki.pl/www/uwaga-asf-2/

Do pomieszczeń ze zwierzętami może 
wchodzić tylko właściciel gospodarstwa lub 
osoba sprawująca opiekę nad zwierzętamiZabezpiecz świnie przed 

kontaktem z dzikami

Nie karm świń
odpadami kuchennymi Do pracy ze zwierzętami

używaj oddzielnego stroju
i pozostawiaj go w chlewni

Pamiętaj o utrzymaniu
pomieszczeń w czystości
oraz dezyfekcji

Obserwuj stan zdrowia świń –
o wszelkich niepokojących
objawach natychmiast powiadom
lekarza weterynarii

Maty nasączone środkiem
dezynfekcyjnym muszą być
wyłożone przed wejściem do
budynków inwentarskich

Zwierzęta i gospodarstwo
muszą być zarejestrowane
w bazie ARiMR

Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem 
Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)UWAGA ! ASF
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biologicznego samodzielnie będzie do-
tyczyć jedynie dużych ferm, które np. 
zatrudniają pracowników. Natomiast 
dla małych gospodarstw pomoc oferu-
ją przedstawiciele Głównego Inspekto-
ratu Weterynarii. Jak zapewnił zastęp-
ca Głównego Lekarza Weterynarii Pan 
Krzysztof Jażdżdewski, plan dla małych 
gospodarstw został już stworzony, in-
spektor ma przedstawić gotowy formu-
larz, rolnik ma tylko podpisać oświad-
czenie, że się z nim zapoznał i rozumie 
go i zobowiązuje się do jego zrealizowa-
nia. Plan taki musi zawierać takie ele-
menty jak:
 • Plan gospodarstwa z oznaczeniem: 

chlewni, miejsca przechowywania pa-
szy i ściółki, miejsca przechowywania 
padliny, bram wjazdowych, rozmiesz-
czenie stacji deratyzacyjnych itp.

 • Ogólną charakterystykę gospodar-
stwa, chlewni, budynków pomocni-
czych i otoczenia, zawierającą między 
innymi: liczbę świń, rodzaj krycia, opis 
mat dezynfekcyjnych oraz środka uży-
tego do ich polewania, rodzaj ściółki, 
listę innych zwierząt gospodarskich 
i domowych oraz opis zabezpieczenia 
przed ich wejściem do chlewni, rodzaj 
skarmianej paszy, dane lekarza wetery-
narii sprawującego opiekę nad stadem. 

 • Procedura wejścia do chlewni, w któ-
rej opisujemy, kto wchodzi do pomiesz-
czenia, jak wygląda dezynfekcja, gdzie 
następuje zamiana odzieży roboczej, 
jak wyglądają procedury wejścia do 
budynku osób niezatrudnionych (np. 
inseminator, weterynarz, kontrola).

 • Procedura wjazdu na teren gospodar-
stwa, w której opisujemy, jakie pojaz-
dy, którędy i w jakim celu są wpusz-
czane na teren gospodarstwa, gdzie 
i czym są dezynfekowane.

 • Procedura czyszczenia i dezynfekcji 
pomieszczeń oraz deratyzacji, z opi-
sem jak te czynności wyglądają i jak 
często są wykonywane, jakim środ-
kiem itp., jaki sprzęt został do tego 
użyty.

 • Procedura wprowadzania nowych 
świń do gospodarstwa, w której na-
leży opisać, czy do gospodarstwa 
wprowadzane są obce świnie, jakie są 
zasady zakupu, czy zwierzęta są wpro-
wadzane do pustych pomieszczeń lub 
dołączane do stada, dokumenty towa-
rzyszące zwierzętom wprowadzanym 
do stada, stosowną w gospodarstwie 
kwarantannę dla nowo przybyłych 
zwierząt.

 • Procedura usuwania padliny z chlewni.
 • Sposób usuwania obornika i gnojowi-

cy. Obornik z chlewni powinien być 
usuwany, a częstotliwość usuwania 
obornika zależy od rodzaju chowu, 

jednak bezwzględnie każdorazowo 
przed wprowadzeniem nowej partii 
zwierząt do budynku. Po usunięciu 
z budynku obornik musi być przetrzy-
mywany w strefie brudnej aż do czasu 
jego wykorzystania. Gnojowica na-
tomiast musi być przetrzymywana 
w szczelnych zbiornikach, które znaj-
dują się w strefie brudnej, sposób jej 
odbioru powinien wykluczać potrze-
bę wjazdu pojazdów do strefy czystej.

 • Program szkoleń i dokształcania pra-
cowników/obsługi/właścicieli, w któ-
rym należy opisać, w jaki sposób jest 
realizowany obowiązek szkoleń oraz 
z jakich źródeł dokształca się właści-
ciel zwierząt.

Częstotliwość kontroli PLW 
i urzędowych lekarzy weterynarii 
Nowe rozporządzenie stanowi, że kon-
trole w obszarach objętych ogranicze-
niami I i II powinny być przeprowadzone 
dwa razy do roku, w odstępach m.in. 4 
miesięcy. Natomiast w obszarze obję-
tym ograniczeniami III - 4 razy do roku, 
w ostępach 3-miesięcznych. Liczba kon-
troli może być zmniejszona do 2 rocznie, 
jeśli ostatnia kontrola warunków utrzy-
mania świń potwierdziła spełnienie wy-
magań bioasekuracji oraz prowadzony 
jest monitoring i nadzór chorób.

Sytuacja w Małopolsce 
Województwo małopolskie 
niestety nie może już uwa-
żać się za wolne od ASF. 
Pierwsze potwierdzone 
przypadki wystąpie-
nia choroby odnoto-
wano w miejscowo-
ści Skrzyszów (powiat 
tarnowski) 13 lipca 2021 
roku. Aktualnie w woj. ma-
łopolskim wyznaczone są 
dwie strefy: czerwona i niebie-
ska. W strefie czerwonej znajdu-
je się część powiatu tarnowskiego, 
dąbrowskiego oraz miasto Tarnów, 
natomiast strefę niebieską stanowią: 
powiat gorlicki, brzeski, nowosądecki, 
miasto Nowy Sącz oraz powiat proszo-
wicki.  W chwili obecnej w Małopolsce 
stwierdzono 5 ognisk choroby. Są to 
nieduże gospodarstwa, z których naj-
większe liczy 50 szt. świń. Dużo więk-
sza ilość gospodarstw oznaczonych jako 
miejsca, w których stwierdzono afry-
kański pomór świń, zlokalizowana jest 
w woj. podkarpackim, jednak w bardzo 
bliskiej odległości od granicy z naszym 
województwem. Powiat mielecki, bezpo-
średnio graniczący z naszym wojewódz-
twem, ma na ten moment największą 
w Polsce liczbę ognisk gospodarstw ze 

stwierdzoną chorobą, jest ich około 50, 
przy czym na terenie całego powiatu 
znaleziono tylko dwa dziki z dodatnim 
wynikiem. Średnia liczba świń w tych 
gospodarstwach to około 85 szt. Są to 
zatem małe gospodarstwa, znajdujące 
się w bliskiej odległości od siebie. Nieco 
inaczej ma się sytuacja na zachodzie kra-
ju, w woj. lubuskim stwierdzono aż 44 
przypadki dzików z ASF, chociaż tylko 6 
ognisk, z których największe to 16.566 
szt., natomiast resztę stanowią chlew-
nie utrzymujące po około 40 szt. Na tym 
przykładzie wyraźnie widać, że powią-
zanie między ilością chorych dzików, 
a ilością zarażonych gospodarstw jest 
zróżnicowane w zależności od rejonu 
kraju. Może to wynikać z braku prze-
strzegania bioasekuracji przez małe 
gospodarstwa w woj. podkarpackim, 
gdzie zdecydowaną większość stano-
wią niewielkie, położone bardzo blisko 
siebie gospodarstwa – stąd przy tylko 
dwóch chorych dzikach, aż 50 gospo-
darstw stało się ogniskami choroby. Na-
tomiast województwa zachodnie, gdzie 
większość stanowią duże fermy, nawet 
przy intensywnym nasileniu chorych 
dzików, pozostają ze stosunkowo nie-
wielką liczbą gospodarstw objętych 
ogniskiem choroby.

Łukasz Gala
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 
Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Źródła:
Biuletyn Informacji Publicznej (piwrawicz.pl)
Główny Inspektorat Weterynarii (wetgiw.gov.pl)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 10 sierpnia 2021 r.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 
z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne 
środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

https://bip.wet.giw.gov.pl/asf/mapa
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Należy jednak wziąć pod uwagę, iż ro-
śliny w okresie wegetacji narażone są 
na wiele czynników stresowych. Wy-
różniamy stresy biotyczne i abiotyczne. 
Stresy biotyczne związane są z poraże-
niem roślin przez choroby i szkodniki 
oraz uszkodzeniami przez zwierzęta. 
Natomiast stresy abiotyczne dotyczą 
niekorzystnego wpływu przebiegu po-
gody na wegetację roślin (zbyt wysoka 
temperatura i często związana z tym 
susza lub też zbyt niskie temperatury 
w postaci przymrozków). Do tego typu 
stresów można też zaliczyć uszkodzenia 
roślin w wyniku gradobicia.

Dlatego też wciąż pracuje się nad stwo-
rzeniem nowych środków produkcji, 
które z jednej strony wpłyną na złago-
dzenie negatywnego wpływu stresów 
biotycznych i abiotycznych w roślinie, 
z drugiej będą stymulować roślinę do 
wydania wyższego plonu i poprawę 
jego jakości. Takimi produktami są bio-
stymulatory. Są to związki zawierają-
ce substancje aktywne wyodrębnione 
z surowców naturalnych bądź produkty 
syntetyczne. Biostymulatory stosuje się 
powierzchniowo na roślinę lub strefę 
korzeniową celem wsparcia wykorzy-
stania składników pokarmowych przez 
roślinę lub jej tolerancję na stres. Pro-
dukty te regulują procesy fotosyntezy 
i procesy pobierania i transportu oraz 
składników pokarmowych. Pamiętać 
należy, że biostymulatory nie zastąpią 
nawożenia ani ochrony roślin. Mają nie-
wielki wpływ na środowisko natural-
ne. Aktualnie w uprawie wiodących ro-
ślin, jak zboża, rzepak, buraki cukrowe, 
ziemniaki, kukurydza, a także rośliny 

sadownicze i warzywnicze, stosowanie 
biostymulatorów staje się coraz bardziej 
powszechne i popularne.

Obecnie w ofercie handlowej znajduje 
się wiele biostymulatorów. Do spraw-
dzonych klasycznych biostymulatorów 
należą:

 − Asahi SL – zastosowanie środka ma 
wpływ na wyższe plonowanie oraz 
polepszenie jakości plonów. Zastoso-
wanie środka jest bardzo wskazane 
w okresie suszy, przymrozków i po 
posadzeniu roślin oraz ich uszkodze-
nia środkami ochrony roślin. Produkt 
ten ma bardzo szerokie spektrum 
działania. Przeznaczony jest do sto-
sowania w roślinach rolniczych, takich 
jak: pszenica ozima, burak cukrowy, 
rzepak ozimy, kukurydza, ziemniak, 
słonecznik. Ma zastosowanie również 
w roślinach warzywniczych, takich 
jak: marchew, pomidor w gruncie, ogó-
rek w gruncie. Ma zastosowanie także 
w roślinach sadowniczych, takich jak: 
jabłoń, wiśnia, porzeczka czarna, ma-
lina, truskawka. Jest zarejestrowany 
jako środek ochrony roślin.

 − Kelpak – jest to płynny koncentrat 
z alg, ma zastosowanie w uprawach: 
ziemniaka, rzepaku, kukurydzy, psze-
nicy, pszenżyta, jęczmienia, buraka 
cukrowego, marchwi, cebuli, kapu-
sty białej, pomidora, papryki, ogórka. 
Można go stosować poprzez konwen-
cjonalne opryski nalistne, namaczanie 
korzeni, poprzez nawadnianie kropel-
kowe, przedsiewnie doglebowo.

 − Tytanit – jest to płynny, mineralny sty-
mulator wzrostu, można go stosować 
w postaci oprysków nalistnych, ferty-

gacji, czyli nawadniania połączonego 
z nawożeniem i podlewania. Ma zasto-
sowanie w uprawach: pszenicy, pszen-
żyta, jęczmienia, żyta, owsa, rzepaku, 
słonecznika, lnu, kukurydzy, buraka 
cukrowego, ziemniaka, soi, jabłoni, 
gruszy, czereśni, wiśni, śliwy, moreli, 
brzoskwini, agrestu, moreli, borów-
ki amerykańskiej, maliny, truskawki, 
winorośli, ogórka, pomidora, dyni, pa-
pryki, warzyw cebulowych, kalafiora, 
kapusty głowiastej białej, brokuła, ka-
pusty głowiastej czerwonej, kapusty 
pekińskiej, kapusty włoskiej, kapusty 
brukselskiej, kalarepy, rzodkiewki, 
jarmuża, marchwi, pietruszki, selera, 
pasternaka.
Należy również dodać, iż w ofercie 

handlowej znajdują się preparaty popra-
wiające właściwości fizyczne, chemiczne 
i biologiczne gleb. Zalecane preparaty 
to Akra Kombi, PRP Sol, Rosahumus. Jak 
wynika z badań nad tymi preparatami, 
po 2-3-letnim okresie ich stosowania 
można liczyć się z wyraźną porwą wła-
ściwości gleb, co skutkuje wzrostem 
plonów i poprawą jakości zbieranych 
ziemiopłodów.

W związku częstym występowaniem 
niekorzystnych zjawisk atmosferycz-
nych, w Polsce będzie rosła rola biosty-
mulatorów w uprawie roślin.

Józef Kwinta
Na podstawie artykułu w magazynie „Zagroda” z 2019 r. 
pt. „Biostymulatory sposób na ograniczenie stresów ro-
ślinnych” oraz internetowych materiałów informacyj-
nych dotyczących preparatów Tytanit i Kelpak i etykiety 
preparatu Asahi SL.

jako element 
innowacyjnego rolnictwa

Biostymulatory

Olbrzymi postęp biologiczny w hodowli roślin spowodował, iż współczesne rolnictwo może jednocześnie 
realizować dwa cele – produkcyjny i środowiskowy. Nowe odmiany roślin lepiej wykorzystują składniki 
pokarmowe z gleby i mają większy potencjał plonotwórczy. Coraz częściej nowo wyhodowane odmiany są 
w znacznym stopniu odporne na choroby i szkodniki. Pozwala to na ograniczenie stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin.



18 DORADCA LISTOPAD GRUDZIEŃ 2021

Wśród orkiszy występują formy ozi-
me i jare, ale współcześnie w uprawie 
dominuje forma ozima. Źdźbło orkiszu 
jest dość długie i dlatego jest podatne na 
wyleganie. Kłos jest twardy, ościsty lub 
bezostny, niewymłacający się, najczę-
ściej luźny z dużymi prześwitami mie-
dzy kłoskami. Kłoski są dwukwiatowe, 
a otaczające je twarde plewy i plewki 
przylegają tak ściśle do ziarniaka, że sta-
je się on nieomłacalny podczas zbioru. 
Warto również podkreślić, że w jednym 
kłosku może być 1 ziarniak, dość często 
są 2, a zdarzają się też kłoski z 3 ziarnia-
kami. Udział plew w masie kłoska jest 
duży i sięga 25–32%.

W Krajowym Rejestrze znajdują się 
obecnie trzy odmiany pszenicy ozimej 
orkisz, w tym dwie zarejestrowane 
w 2020 r. Są to: 
 − Rokosz z HR Strzelce – Grupa IHAR, 
 − SM Amalte z HR Strzelce – Grupa 
IHAR, 

 − SM Orkus z HR Smolice – Grupa IHAR.

Uprawa orkiszu
Orkisz nie jest wymagającym zbożem 
i z łatwością można uprawiać go me-
todą ekstensywną, w Polsce uprawia 
się go również w systemie rolnictwa 
ekologicznego.

Najlepszymi przedplonami są: warzy-
wa, okopowe, rzepak oraz motylkowe 
drobno- i grubonasienne. Uprawa or-
kiszu po zbożach jest niewskazana. 
Orkisz lubi gleby żyzne, bogate w skład-
niki pokarmowe. Jest bardziej odpor-
ny na niskie temperatury i występowa-
nie agrofagów, od chorób zaczynając, 
a na szkodnikach kończąc. Wykazuje 
natomiast wyższą podatność na wyle-
ganie ze względu na długą słomę. Or-
kisz lubi gleby żyzne, bogate w składniki 
pokarmowe. Orkisz zasiany na słabym 
stanowisku wyda ziarno, które bardzo 
ściśle będzie przylegać do plew i w kon-
sekwencji trudno będzie je odplewić na 
łuszczarce. Zamiast uzyskać 70% ziarna, 
uzyskamy np. tylko 60%.

Na glebach dobrych i po dobrym 
przedplonie nawożenie przedsiewne 

orkiszu jest zbędne przy ekstensywnej 
uprawie. Dla producentów oczekujących 
na dobre plony, łącznie z wysokimi pa-
rametrami jakościowymi, zalecane jest 
stosowanie standardowego nawożenia 
mineralnego stosowanego w uprawie 
pszenicy zwyczajnej. Przy stosowaniu 
dawek azotu mineralnego przekracza-
jących 100kg N, w zależności od rodza-
ju gleby, zalecane jest stosowanie anty-
wylegacza. Pszenica typu orkisz dobrze 
plonuje nawożona w sposób organicz-
ny. Najlepszym nawozem jest kompost, 
obornik lub nawóz zielony mogą bowiem 
powodować wyleganie. Jesienią, przed 
siewem, zaleca się stosowanie 10 ton 
kompostu na hektar, a wiosną pogłów-
nie można zastosować 10-20 m3 gnojo-
wicy na hektar.

Termin siewu orkiszu może być póź-
niejszy niż pszenicy zwyczajnej. Materia-
łem siewnym są kłoski, dlatego surowiec 
bezpośrednio z kombajnu nie nadaje się 
do siewu z przyczyn mechanicznych, po-
nieważ powoduje zapychanie przewo-
dów w siewniku (siew najlepiej wykonać 
siewnikiem pneumatycznym z dozowni-
kiem wałeczkowym, który zapobiega za-
pychaniu się siewnika). Materiał siewny 
najpierw należy przeczyścić na wialni 
wstępnej z użyciem kłosownika, który 
rozdzieli kłoski od większych fragmen-
tów osadki, a następnie dokonać osta-
tecznego czyszczenia na wialni głównej. 
Tak przygotowany materiał nadaje się 
bezpośrednio do siewu.

Wysiane kłoski podczas kiełkowa-
nia potrzebują znacznie większej ilości 
wody niż ziarniaki nieoplewione, dlatego 
siejemy orkisz na znaczną głębokość: od 
3 do 6 cm. Nie należy orkiszu wysiewać 
zbyt gęsto, ponieważ wtedy krzewi się 
słabiej i wydaje krótsze kłosy.

Plewki skutecznie ograniczają pora-
żenie grzybowe, co oznacza, że mate-
riał siewny w kłoskach nie musi być za-
prawiany. Materiałem siewnym orkiszu 
mogą być też odplewione ziarniaki, ale 
musimy sobie zdawać sprawę, że po-
ziom kiełkowania może być zdecydo-
wanie niższy, ponieważ w procesie ob-
łuszczania dochodzi do mechanicznych 

uszkodzeń ziarna – mikropęknięć i na-
wet z pozoru całe ziarniaki nie są w sta-
nie wykiełkować.

W rolnictwie ekologicznym termin sie-
wu pszenicy orkisz jest opóźniony o dwa 
tygodnie, aby zapobiec pojawieniu się 
uciążliwych chwastów, jak np. rumian 
polny i chaber bławatek. Przeważnie 
siew wykonuje się 15 do 20 paździer-
nika, tak, aby roślina przed zimą zdą-
żyła wykształcić co najmniej trzy liście, 
na głębokość najlepiej 6-8 cm, gdyż łu-
ska potrzebuje więcej wilgoci. Wschody 
zwykle obserwuje się po upływie 12 dni. 
Dawka wysiewu to 300 kg/ha razem 
z kłoskami. W rolnictwie ekologicznym 
nie można stosować pestycydów, dlate-
go głównym zabiegiem odchwaszczają-
cym jest bronowanie. Najczęściej jedne-
go dnia robimy zasiew, a trzeciego dnia 
bronujemy – niszczymy  wówczas na-
siona kiełkujących chwastów. Jest taka 
zasada: im cięższa ziemia, tym cięższe 
brony oraz im lżejsza ziemia, tym lżejsze 
brony. Wiosną, po przymrozkach wyko-
nuje się pierwsze bronowanie na krzyż. 
Następnie niektórzy rolnicy wysiewają 
wsiewkę koniczyny czerwonej (25 kg/
ha), która chroni przed chwastami i po-
nownie bronują. Jeżeli nie mamy do czy-
nienia z uprawą ekologiczną, możemy 
stosować preparaty chwastobójcze prze-
znaczone dla pszenicy.

Żniwa orkiszu zaczynają się później, 
w pełnej dojrzałości ziarna. Przepro-
wadza się go kombajnem, który wy-
maga otwarcia sit i zmniejszenia ob-
rotów młocarni, gdyż ziarno młóci się 
razem z osadką kłosową. Kłosy muszą 
być połamane, ponieważ inaczej trudno 
je później wyłuskać. Następnie surowiec 
w ciągu trzech dni od zbioru powinien 
być oczyszczony. Plon z upraw ekologicz-
nych stanowi od 1,5 do 4 t/ha z łuską, 
z czego 25% stanowi łuska.

Ewa Rhein
Źródła: materiały informacyjne z farmer.pl, agrofakt.pl

Technologia uprawy orkiszu
Zainteresowanie zdrową żywnością i nowinkami smakowymi spra-
wiło, iż uprawa orkiszu przeżywa swój renesans.

Orkisz to najstarszy podgatunek pszenicy. Współcześnie został wy-
party przez nowoczesne odmiany pszenicy zwyczajnej, ponieważ 
plonują one zdecydowanie lepiej i łatwiej się omłacają, ale jeszcze 
u schyłku XIX w. był powszechnie uprawiany w całej Europie.
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W 2019 r. Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Rolnictwa Precyzyjnego (ISPA) 
wprowadziło współczesną definicję sys-
temu rolnictwa precyzyjnego: ‘precyzyj-
ne rolnictwo to strategia zarządzania, 
która gromadzi, przetwarza i analizuje 
dane czasowe, przestrzenne i indywi-
dualne oraz łączy je z innymi informa-
cjami w celu wspierania decyzji zarząd-
czych zgodnie z szacowaną zmiennością 
w celu poprawy efektywności wykorzy-
stania zasobów, wydajności, jakości, ren-
towności i zrównoważonego rozwoju 
produkcji rolnej’. Natomiast Stanisław 
Samborski, autor książki pt. Rolnictwo 
precyzyjne wydanej przez PWN określa, 
że: ‘rolnictwo precyzyjne to system rol-
nictwa w którym poszczególne obszary 
– „strefy produkcyjne” – pola uprawnego 
traktowane są z różnym nakładem środ-
ków produkcji: dawki nawozów i środ-
ków ochrony roślin, wielkości dawki 
polewowej przy nawadnianiu, gęstości 
siewu lub sadzenia. Taki sposób stoso-
wania środków produkcji ma zapewnić 
lepsze dostosowanie ich dawki do aktu-
alnych potrzeb roślin i zasobności gle-
by w składniki pokarmowe na danym 
obszarze pola, a zatem zwiększyć efek-
tywność ich wykorzystania i ograniczyć 
negatywny wpływ na środowisko’. 

W systemie rolnictwa precyzyjnego 
istotną cechą jest możliwość stosowania 
środków produkcji (np. nawozów, środ-
ków ochrony roślin) – w różnej ilości, 
dostosowanej do zróżnicowanych wa-
runków produkcyjnych w obrębie dane-
go pola. Do rozwoju systemu rolnictwa 
precyzyjnego w głównej mierze przy-
czynił się rozwój technologii pozycjono-
wania i nawigacji satelitarnej, a zwłasz-
cza udostępnienie przez USA w 2000 r. 
rozwiązań satelitarnych systemu GPS 
(ang. Global Positioning System) dla po-
trzeb cywilnych. Z wielu innowacyj-
nych rozwiązań, jakie powstały w ostat-
nich kilkudziesięciu latach, rolnictwo 

precyzyjne można uznać za 
jedno z najważniejszych. Roz-
wój współczesnego rolnictwa 
następuje przede wszystkim 
w oparciu o nauki rolnicze, ści-
słe i przyrodnicze. Prognozuje 
się, że w niedalekiej przyszło-
ści duże gospodarstwa rolne 
w zdecydowanej większości 
będą funkcjonowały w systemie 
rolnictwa precyzyjnego, wspie-
rając się automatycznymi sys-
temami prowadzenia maszyn 
w polu, a także zmiennym daw-
kowaniem, optymalizacją pracy 
maszyn i pełnym monitorowa-
niem produkcji w poszczególnych proce-
sach produkcji rolnej, a zwłaszcza roślin-
nej. Wielką zaletą w zakresie wdrażania 
rolnictwa precyzyjnego jest fakt, że sta-
nowi ono odpowiedź na potrzebę zrów-
noważonego rozwoju. Jest ono przede 
wszystkim przyjazne dla środowiska 
i opłacalne z punktu widzenia rachunku 
ekonomicznego. 

Prowadzenie gospodarstwa wyma-
ga od właściciela ciągłego doskonale-
nia, zdobywania specjalistycznej wie-
dzy z zakresu różnych dziedzin. Oprócz 
wiedzy i zastosowanej technologii na-
stępnym ważnym czynnikiem w pro-
wadzeniu nowoczesnego gospodarstwa 
rolnego jest otwartość na innowacje, 
które są warunkiem postępu technolo-
gicznego. Wszystkie te elementy speł-
nia system rolnictwa precyzyjnego. Za-
stosowanie go zapewnia m.in. wzrost 
efektywności wykorzystania środków 
produkcji, wyższą jakość płodów rol-
nych, ograniczenie niezamierzonego 
zanieczyszczenia środowiska oraz od-
powiedni dobór dawki środka produk-
cji do zróżnicowanego przestrzennie 
na niego zapotrzebowania. W systemie 
rolnictwa precyzyjnego w ostatnich la-
tach widać, na podstawie rejestrowane-
go przez czujniki naziemne, z powietrza 

i satelitarne stanu łanu roślin, znaczny 
postęp w zakresie stosowania zmien-
nej dawki nawozów azotowych i pesty-
cydów. Przyczyniły się do tego szybko 
rozwijające się systemy nawigacji oraz 
automatycznej kontroli szerokości robo-
czej maszyn – takich jak m.in. rozsiewa-
cze, opryskiwacze czy siewniki.

Koncepcja systemu rolnictwa precy-
zyjnego ciągle ewoluuje. W najbliższej 
przyszłości należy spodziewać się dal-
szego doskonalenia technologii moni-
torujących stan i kondycję upraw, wła-
ściwości gleby, pojawienia się bardziej 
zaawansowanych technicznie czujni-
ków, terminali pokładowych i innych 
urządzeń lub rozwiązań niezbędnych 
do precyzyjnego stosowania środków 
produkcji lub sterowania określonymi 
urządzeniami lub maszynami.

System rolnictwa precyzyjnego jest 
przyszłością, która w niezbyt odległym 
czasie powinna być dostępna dla więk-
szości gospodarstw rolnych. 

Zbigniew Żak
Źródła:
Rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej, materiały 
szkoleniowe CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu, 
Radom 2020.
https://ww.agro.bayer.com.pl

Rolnictwo precyzyjne w produkcji roślinnej

OGŁOSZENIA

System rolnictwa precyzyjnego powstał w wyniku bardzo dużego postępu technicznego oraz techno-
logicznego pod koniec XX w. Jest to system rolniczy, który wykorzystuje wysoko rozwinięte technologie 
nawigacyjne oraz informatyczne, w postaci satelitarnych systemów lokalizacyjnych, a także metod pozy-
skiwania oraz przetwarzania danych o przestrzennym charakterze GIS (ang. Geographic Information System). 

Kupię rozsiewacz wapna 
RCW Brzeg i dmuchawę  
do zboża ssąco-tłoczącą.
kontakt: tel. 790 318 118

Kupię 
• kombajn Bizon Rekord – BS lub Class; 
• sortownik do ziemniaków;
• pług obrotowy Kverneland lub Famarol; 
• siewnik lub agregat siewny; 
• opryskiwacz ciągany na kołach Pilmet.
kontakt: tel. 511 924 809

Kupię 
• ciągnik Zetor lub John Deere; 
• przyczepę Pronar; 
• rozsiewacz nawozu Brzeg lub 

Amazone 1 600 litrów; 
• sadzarkę talerzową do ziemniaków; 
• kosiarko-rozdrabniacz.
kontakt: tel. 795 807 728

TECHNIKA
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Jak podaje Komisja Europejska, 1/3 fun-
duszy została skierowana na zwiększe-
nie rentowności i konkurencyjności 
gospodarstw.

Działania Wspólnej Polityki Rolnej ni-
welują problemy obszarów wiejskich 
i niekorzystne uwarunkowania pro-
dukcji rolniczej. Problemami obszarów 
wiejskich w Polsce jest niska wydajność 
rolnictwa i brak odpowiedniego wypo-
sażenia technicznego gospodarstw. To 
sprawia, że gospodarstwa nie osiągają 
dochodów wystarczających na moder-
nizację zaplecza. Wyposażenie gospo-
darstw ma wpływ m.in. na koszty pro-
dukcji, jakość i terminowość zabiegów, 
a przez to na osiągane zyski. 

Łączny budżet PROW 2014–2020 to 
ponad 13,6 mld euro. W trakcie trwania 
PROW 2014–2020 jednym z najistotniej-
szych źródeł wsparcia gospodarstw były 
programy inwestycyjne. Na inwestycje 
w środki trwałe został przeznaczony 
limit w wysokości 14 938 128 656 zł, 
w ramach którego do końca lipca 2021 r. 
zawarto 46 008 umów na łączną kwotę 
12 073 945 017,65 zł, co stanowi 80,83% 
limitu środków.

Podstawowym programem umożli-
wiającym inwestycje w zaplecze gospo-
darstw jest „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”. Jej celem jest zwiększenie ren-
towności i konkurencyjności gospo-
darstw w następujących obszarach:
a. produkcji prosiąt,
b. produkcji mleka krowiego,
c. produkcji bydła mięsnego,
d. w obszarze operacji związanych z ra-

cjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, ze zmia-
ną profilu produkcji, zwiększeniem 
skali produkcji, poprawą jakości 
produkcji lub zwiększeniem warto-
ści dodanej produktu,

e. w obszarze nawodnienia w gospo-
darstwie rolnym.

Środki przeznaczone na to działanie 
to 9 608 581 329 zł – w ramach tego 
do 2020 r. zostało podpisanych 30 293 
umów na łączną kwotę 5 905 434 084 zł, 
co stanowi 61,46% budżetu. Do tej pory 
zostało zakończonych 22 633 operacji.

Innym działaniem, mającym znaczą-
cy wpływ na rozwój rolnictwa w Pol-
sce, jest działanie „Premie dla młodych 

rolników”, które wspiera przejmowanie 
gospodarstw i ich przemiany struktu-
ralne oraz modernizację. Pomoc w for-
mie premii była przeznaczona na pro-
wadzoną w gospodarstwie działalność 
rolniczą lub przygotowanie do sprzeda-
ży produktów rolnych wytwarzanych 
w gospodarstwie (w tym na inwestycje 
w środki trwałe). 

W województwie małopolskim i wo-
jewództwach ościennych duże znacze-
nie miało również działanie „Restruk-
turyzacja małych gospodarstw”. Tereny 
Polski południowej charakteryzują się 
szczególnie trudnymi warunkami go-
spodarowania. Średnia powierzchnia 
gospodarstwa w województwie mało-
polskim wynosi 4,16 ha, a struktura ag-
rarna jest rozdrobniona. Działanie „Re-
strukturyzacja małych gospodarstw” 
wspierało przemiany w najmniejszych 
gospodarstwach – w zakresie produkcji 
żywnościowych lub nieżywnościowych 
produktów rolnych lub w przygotowa-
niu do sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w gospodarstwie.

Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich wspiera zmiany zachodzące 

Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
jako wsparcie rozwoju gospodarstw
Wspólna Polityka Rolna wspiera rozwój polskiego rolnictwa poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
który jest finansowany z budżetu UE (a konkretnie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich) i z krajowych środków publicznych. PROW ma wspierać rozwój rolnictwa poprzez 
poprawę dochodów rolników, podniesienie konkurencyjności oraz wzrost efektywności gospodarowania.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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w gospodarstwach poprzez szeroki wa-
chlarz instrumentów. Innymi działania-
mi wspierającymi inwestycje  w środki 
trwałe były:

 − Inwestycje w gospodarstwach położo-
nych na obszarach Natura 2000,

 − Inwestycje mające na celu ochronę 
wód przed zanieczyszczeniami azota-
nami pochodzącymi ze źródeł rolni-
czych,

 − Przetwórstwo i marketing produktów 
rolnych,

 − Scalenia gruntów.
Okres trwania PROW 2014–2020 zmie-
rza ku końcowi. Nowa perspektywa 
otwiera nowe możliwości rozwoju. 
Wspólna Polityka Rolna po roku 2023 
stawia głównie na wsparcie rozwoju go-
spodarstw i obszarów wiejskich poprzez 
9 celów szczegółowych – są to:
1.  wspieranie godziwych dochodów 

gospodarstw rolnych i ich odporno-
ści w całej Unii w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego,

2.  zwiększenie zorientowania na rynek 
i konkurencyjności, w tym większe 
ukierunkowanie na badania nauko-
we, technologię i cyfryzację, 

3.  poprawa pozycji rolników w łańcu-
chu wartości,

4.  przyczynianie się do łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywa-
nia się do niej, a także do zrówno-
ważonej produkcji energii,

5.  wspieranie zrównoważonego roz-
woju i wydajnego gospodarowania 
zasobami naturalnymi, takimi jak 
woda, gleba i powietrze, 

6.  przyczynianie się do ochrony różno-
rodności biologicznej, wzmacnianie 
usług ekosystemowych oraz ochro-
na siedlisk i krajobrazu, 

7.  przyciąganie młodych rolników 
i ułatwianie rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarach wiej-
skich,

8.  promowanie zatrudnienia, wzro-
stu, włączenia społecznego i rozwo-
ju lokalnego na obszarach wiejskich, 
w tym biogospodarki i zrównowa-
żonego leśnictwa; 

9.  poprawa reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żyw-
ności i zdrowia, w tym bezpiecz-
nej, bogatej w składniki odżywcze 
i zrównoważonej żywności, jak też 
dobrostanu zwierząt.

Fundusze pochodzące z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich są zna-
czącym wsparciem dla gospodarstw. 

Potwierdzają to liczne opracowania 
naukowe. Jak pokazują badania Insty-
tutu Ekonomiki i Gospodarki Żywno-
ściowej, instrumenty WPR spowodo-
wały wzrost wsparcia dla rolnictwa, 
uruchomienie istotnych strumieni pie-
niężnych na modernizację gospodarki 
żywnościowej oraz rozwój obszarów 
wiejskich, co doprowadziło do podwo-
jenia realnych dochodów rolników, po-
prawiło ich sytuację ekonomiczną oraz 
zwiększyło możliwość finansowania. 
Jak pokazują te badania, w okresie 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
rolnictwo osiągnęło istotny postęp 
produkcyjno-ekonomiczny.

Agnieszka Tomczyk
Źródła:
Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej
Sprawozdanie miesięczne z realizacji Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, od 
uruchomienia Programu na dzień 31.07.2021 r.
Wigier M., Wpływ polityki rolnej na zmiany struktu-
ralne w rolnictwie, „Zagadnienia ekonomiki rolnej”, 
Warszawa 2013, nr 3, s. 3–19.
https://ec.europa.eu
http://www.gov.pl 
https://www.arimr.gov.pl/

ZWIĘKSZENIE
KONKURENCYJNOŚCI

9 CELÓW
WPR

OCHRONA JAKOŚCI
ŻYWNOŚCI I ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE
ZMIANIE KLIMATU

TROSKA
O ŚRODOWISKO

ZACHOWANIE 
KRAJOBRAZU
I RÓŻNORODNOSCI
BIOLOGICZNEJ

DYNAMICZY ROZWÓJ
OBSZARÓW WIEJSKICH

ZAPEWNIENIE 
GODZIWEGO 
DOCHODU

WSPARCIE WYMIANY
POKOLEŃ

PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI
W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM
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Rolnik może bez ograniczeń sprzedawać 
konsumentowi warzywa i inne rośliny 
w stanie świeżym (surowym), a także 
suszone i kiszone. Handel produktami 
pochodzącymi od zwierząt regulowany 
jest innymi zasadami – produkty mogą 
przyjmować jedynie proste formy, takie 
jak tuszki drobiowe, jaja, mleko, śmieta-
na, ryby, itp. 

Sprzedaż bezpośrednia może odby-
wać się również na targowiskach. Naj-
większą korzyścią sprzedaży bezpo-
średniej – zarówno dla rolników, jak 
i konsumentów – są uczciwe ceny, wy-
nikające z pominięcia pośredników. 
Przy sprzedaży bezpośredniej rolnik 
zachowuje większą kontrolę nad cenami, 
a klient ma żywy kontakt z producentem 
żywności i dostęp do wiedzy o jej pocho-
dzeniu. Kluczowe jest dotarcie do odpo-
wiednich konsumentów i utrzymanie 
z nimi relacji, co oznacza poświęcenie 
czasu na bieżącą komunikację, logisty-
kę dostarczania produktów i marketing. 
Na wielu eko-targach wynajem stoiska 
i wystawienie swoich produktów moż-
liwe jest tylko pod warunkiem, że rolnik 
sprzedaje je we własnej osobie. Dlatego 
ważne jest, aby był on przygotowany 
i otwarty na kontakt z konsumentami, 
których coraz częściej interesuje sposób 
uprawy lub produkcji żywności. Waż-
na jest także odpowiednia ekspozycja 
produktów, czytelne ceny, nazwy, skład. 
Bezpośredni kontakt z klientem to moż-
liwość poznania jego potrzeb i dostoso-
wania do nich swojej oferty.

Ciekawym sposobem sprzedaży bez-
pośredniej produktów ekologicznych 
jest sklepik umiejscowiony niedaleko 
gospodarstwa. Takie rozwiązanie gwa-
rantuje świeżość produktów, a także 
bezpośredni kontakt klienta z miejscem 
produkcji – ogrodem, polem, hodowlą.

Inną, dosyć efektywną, metodą sprze-
daży jest handel ze zorganizowaną gru-
pą konsumentów – grupą zakupową, ko-
operatywą spożywczą, grupą Rolnictwa 
Wspieranego przez Społeczność (RSW).

Istnieje coraz więcej oddolnych form 
bezpośrednich wymian między wy-
twórcami żywności a konsumentami. 
Są one oparte na solidarności, zaufaniu 
oraz sprawiedliwej cenie dla obydwu 
stron. Możliwe jest to dzięki rosnącej 
świadomości konsumentów nt. obecne-
go systemu produkcji i dystrybucji – zda-
ją sobie sprawę, że nie spełnia on swoich 
podstawowych funkcji, nie dostarcza 
wartościowego pożywienia. 

Poniżej kilka sposobów 
bezpośredniego dotarcia do 
konsumenta.

 
Lokalne targi i bazary. W ostatnich la-
tach bardzo mocno rozwinęły się re-
gularne, całoroczne i sezonowe targi 
żywności ekologicznej, tradycyjnej i re-
gionalnej. Targi zabezpieczają duży prze-
pływ klientów w bardzo krótkim czasie. 
Dają możliwość szybkiej sprzedaży du-
żej ilości produktów oraz znaczącego 
wpływu na wybory zakupowe konsu-
mentów poprzez bezpośrednie rozmo-
wy. Jednocześnie targi są jednym z naj-
bardziej wymagających kanałów zbytu 
dla rolnika, ponieważ wymagają umie-
jętności sprzedażowych. Targi ekożyw-
ności, gwarantując swoim bywalcom 
najwyższą i sprawdzoną jakość produk-
tów, stawiają rolnikom różne wymaga-
nia, mniej lub bardziej formalne. Głów-
nymi założeniami większości targów 
ekologicznych jest lokalność i natural-
ność produktów oraz bezpośrednia ich 
sprzedaż. Podstawową formą współpra-
cy między rolnikiem a organizatorami 
targu jest podpisana umowa współpra-
cy i jakości oraz uiszczona każdorazowo 
opłata wystawcy. 

Sprzedaż w gospodarstwie i przydroż-
ne stoiska. Sprzedaż w gospodarstwie 
odbywa się na kilka sposobów. Klienci 
mogą przyjechać indywidualnie i uczest-
niczyć w wyborze plonów na polu lub 
odebrać zakupy na bazie wcześniejszego 

zamówienia (najczęściej telefonicznego). 
Uczestnicząc w zbiorach, konsumenci 
dowiadują się o czynnikach wpływają-
cych na jakość roślin i produktów oraz 
uczą się technik zbioru. Rolnik może 
także rozwozić produkty w najbliższej 
okolicy w cyklu cotygodniowym, jeśli 
jest to logistycznie łatwiejszą operacją 
niż przyjazd kilkudziesięciu osób do 
gospodarstwa.

Systemy paczkowe są alternatywą dla 
samodzielnej sprzedaży bezpośredniej 
(nazwy własne to np. Paczka Pietrusz-
kowa, Paczka od Rolnika, Rano Zebra-
no, itd.). Mogą one być koordynowane 
przez lokalne grupy producentów, grupy 
konsumenckie, stowarzyszenia lub nie-
zależnych organizatorów. Najczęściej 
systemy paczkowe działają na bazie 
zamówień internetowych. Rolnicy za-
mieszczają swoje produkty w katalogu 
na stronie internetowej, wraz ze zdję-
ciem i opisem. Konsumenci zamawiają 
wybrane produkty, odbierają je osobi-
ście (np. na targu), z dostawą do domu 
lub przez wysyłkę kurierem. Pomimo iż 
rolnik nie ma bezpośredniego kontaktu 
z odbiorcą, konsument widzi, z jakiego 
gospodarstwa pochodzą produkty. Do 
obowiązków rolnika należy dostarcza-
nie rzetelnych opisów swoich produk-
tów i uaktualnianie ceny. 

Przykładem tego typu sprzedaży jest 
powstanie przy Centrum Produktu Lo-
kalnego pod Tarnowem Stowarzyszenia 
Grupa Odrolnika. Jego członkowie, któ-
rymi są lokalni rolnicy o różnych spe-
cjalizacjach, dzielą się odpowiedzialno-
ścią paczkowania i przygotowywania 
zamówień realizowanych przez plat-
formę internetową „Paczka od Rolnika”. 
Rozwijają przy tym infrastrukturę dla 
wspólnego przetwórstwa.

Szkoły, przedszkola i instytucje pu-
bliczne. Obecnie wciąż mało słyszy się 
o zaopatrywaniu instytucji publicz-
nych w lokalne, ekologiczne i sezonowe 

Sposoby na sprzedaż produktów 
ekologicznych
Sprzedaż bezpośrednia to handel płodami rolnymi i produktami 
przetworzonymi, które do ostatecznego odbiorcy trafiają wprost 
z gospodarstwa. Jednym z warunków jest zapewnienie, że sprzeda-
wane produkty wytworzono własnymi siłami, tj. bez zatrudnienia 
dodatkowych osób. Surowce, w co najmniej 50%, muszą pochodzić 
z własnego gospodarstwa. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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produkty, a coraz więcej placówek ko-
rzysta z usług firm cateringowych. 
Wbrew temu trendowi w większych 
miastach funkcjonują szkoły i przed-
szkola, które stawiają na zdrową, lokalną 
żywność i dla nich zakup bezpośrednio 
od producenta jest najbardziej opłacalny. 
Warto dowiedzieć się, gdzie znajdują się 
najbliższe placówki tego typu i jakie jest 
ich zapotrzebowanie na produkty.

Współpraca z restauracjami. Istnieje 
już sporo restauracji, które część swo-
jej oferty opierają o sezonowe produkty 
z lokalnych ekologicznych źródeł upra-
wy. Znajdują się one w większych mia-
stach Polski, a także przy turystycznych 
obiektach na wsi i w mniejszych miej-
scowościach. Zdarzają się też restaura-
cje lub tymczasowe kuchnie przy więk-
szych gospodarstwach ekologicznych 
połączonych z działalnością przetwór-
czą czy edukacyjną. Sprzedaż bezpo-
średnia do restauracji daje sporo korzy-
ści. Ze względu na stabilne zamówienia, 
możliwość rozwinięcia długotermino-
wej współpracy, uproszczoną komuni-
kację z jednym (za to solidnym) odbiorcą 
i możliwość precyzyjnego dopasowy-
wania upraw i produktów do potrzeb 
kuchni, współpraca z restauracjami ofe-
ruje korzystny kanał zbytu dla małego 
gospodarstwa ekologicznego.

Kooperatywy spożywcze to grupy osób 
współpracujących ze sobą w celu zwięk-
szenia dostępu do wysokiej jakościowo 
żywności, ze znanego źródła, po przy-
stępnych cenach. Kooperatywy kupują 
większe ilości produktów dla kilkunastu 
lub kilkudziesięciu rodzin oraz przejmu-
ją na siebie rozdzielanie i paczkowanie 
żywności dla członków zamawiających. 
Taka forma zakupów oznacza, że konsu-
menci przerzucają na siebie trud orga-
nizacji zakupów, by zmniejszyć koszty, 
jakie ponosiliby w komercyjnym skle-
pie. Współpracując z kooperatywą spo-
żywczą, rolnik ma zapewniony stabilny 

zbyt przez cały sezon. Dowożąc produk-
ty w jedno miejsce, oszczędza czas indy-
widualnych dostaw i transakcji handlo-
wych oraz ma kontakt z osobami, które 
jedzą wytwory jego pracy. Największe 
szanse współpracy mają zatem gospo-
darstwa, które mogą zapewnić regu-
larne dostawy, dużą gamę produktów 
i ekologiczny standard.

Rolnictwo Wspierane przez Społecz-
ność (RSW) to model współpracy mię-
dzy konsumentami a producentami 
żywności, który tworzy dogodne wa-
runki działalności dla drobnych ekolo-
gicznych gospodarstw rolnych. Relacja 
między obiema grupami oparta jest na 
kontakcie osobistym, zaufaniu, szacun-
ku i obustronnej opiece. W RWS-ie kon-
sumenci płacą rolnikom z góry na po-
czątku sezonu, ustaloną na podstawie 
wspólnie opracowanego budżetu kwo-
tę. Dzięki takiemu rozwiązaniu rolnik 
zna swój roczny przychód i niezależnie 
od urodzaju czy wahań cen rynkowych 
z powodzeniem prowadzi gospodar-
stwo. Płatności dokonywane wczesną 
wiosną dają gospodarstwu środki nie-
zbędne do zakupu nasion i drobnego 
sprzętu, co pozwala uniknąć pożyczek, 
a tym samym zależności od kaprysów 
systemu bankowego. W zamian za to 
konsumenci mają dostęp do świeżej 
żywności w przystępnej cenie. Żeby 
założyć własny RWS, niezbędni są: rol-
nicy, grupy zorganizowanych i zmoty-
wowanych konsumentów, ziemia, wizja 
współpracy, plan działania, czas na za-
wiązanie współpracy. Niektóre RWS-y 
powstają z inicjatywy konsumentów, 
niektóre z inicjatywy rolników. Na stro-
nie www.wspierajrolnictwo.pl można 
przeczytać, jak założyć „krok po kro-
ku“ RWS, zarówno z perspektywy rol-
nika, jak i konsumenta. Podsumowując: 
ważne jest, aby wspólnie ustalić plan 
działania, plan upraw, ceny, sposób do-
staw, zapłaty i komunikację rolników 
z konsumentami.

Jaką formę sprzedaży wybrać?

Pierwszym krokiem w ocenie szans 
sprzedaży bezpośredniej jest spraw-
dzenie lokalnego rynku i odpowiedź na 
podstawowe pytania:

 − Jak daleko od miasta jest położone go-
spodarstwo?

 − Czy funkcjonują tam bazary z żyw-
nością pochodzącą bezpośrednio od 
rolnika, ekobazary, kooperatywy spo-
żywcze?

 − Gdzie są najbliższe sklepy z ekologicz-
ną i tradycyjną żywnością?

 − Jak daleko położone jest gospodar-
stwo od dróg czy obiektów turystycz-
nych, z których można zaprosić klien-
tów na zakupy prosto z pola?

 − Czy istnieją lokalne organizacje eko-
logiczne lub turystyczne, które mogą 
wesprzeć marketing przedsięwzięcia 
i pomóc w dotarciu do konsumentów?

W każdym z możliwych kanałów sprze-
daży bezpośredniej (na targowisku, 
w kooperatywie, RWS-ie, restauracjach 
czy systemach paczkowych), komunika-
cja z konsumentami stawia przed rolni-
kiem większe wymagania niż w przy-
padku sprzedaży do skupu. Bardzo 
proste i stałe formy promocji sprawdzają 
się dobrze w formie tabliczek na straga-
nach targowych, małych ulotek, opisów 
na stronach internetowych lub postów 
na facebookowych profilach grup kon-
sumenckich. Niezależnie od wysiłków 
związanych z promocją, konsumenci po-
wrócą wtedy, gdy będą usatysfakcjono-
wani jakością produktu i świadomi jego 
wartości.

Katarzyna Skura
Źródło: Joanna Bojczewska, Mały przewodnik po 
sprzedaży bezpośredniej dla proekologicznych rolników 
i rolniczek [w:] AGRO-EKO-LAB. Kooperatywy spożywcze 
i krótkie łańcuchy dostaw, https://dobrze.waw.pl/wp-
-content/uploads/2019/07/AGRO-EKO_LAB-300dpi-
spady-druk.pdf [dostęp: 26.10.2021], s. 6–32.
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Ryzyko jest pojęciem wieloznacznym, 
wieloaspektowym i złożonym, co utrud-
nia precyzyjne i jednoznaczne zdefi-
niowanie tego terminu. Słowo „ryzy-
ko” pochodzi od łacińskiego risicare, 
co oznacza ‘odważyć się’. Istnieje prze-
konanie, że bez ryzyka nie ma sukce-
su. Z drugiej strony ryzyko często jest 
postrzegane jako zjawisko negatyw-
ne. Rolnicy spotykają się z wieloma ro-
dzajami ryzyka. Gospodarstwa w woj. 
zachodniopomorskim, Wielkopolsce, 
na Lubelszczyźnie mierzą się z innymi 
wyzwaniami niż gospodarstwa w Ma-
łopolsce czy na Podkarpaciu. W więk-
szości duże (jak na polskie warunki) 
gospodarstwa specjalistyczne są dobrze 
zarządzane, doskonale zmechanizowa-
ne (dzięki kredytom preferencyjnym 
i dotacjom unijnym), ukierunkowane 
na wysoki zysk w określonych działal-
nościach produkcji roślinnej czy zwie-
rzęcej. Specjalizacja produkcji nie jest 
żadną nowością. W latach 80. specjali-
zacja miała być wyznacznikiem postę-
pu w rolnictwie, a wielokierunkowość 
produkcji nieefektywna i przestarzała. 
Wtedy jednak ryzyko cenowe było nie-
wielkie, ceny za produkty rolne były 
bowiem ustalane przez rząd. 

Gospodarstwa specjalistyczne są to 
gospodarstwa nowoczesne, o dużej po-
wierzchni, stosujące wydajne techno-
logie, fachowo zarządzane, uzyskują-
ce wysokie dochody. Ze specjalizacją 
jest jak z wysokowydajną krową. Daje 
dużo mleka, ale jest delikatna, podatna 
na choroby i wymaga troskliwej opieki. 
W warunkach wolnego rynku (chociaż 
w UE to określenie nieco straciło na zna-
czeniu) okazało się, że gospodarstwa 
specjalistyczne zagrożone są nie tyl-
ko ryzykiem produkcyjnym, ale rów-
nież cenowym. Narzędziami w walce 

z ryzykiem są różnego rodzaju dotacje 
w postaci dopłat obszarowych, dopłat 
do kosztów produkcji (zwrot akcyzy do 
paliwa oraz dotacje do zakupu materia-
łu siewnego, rekompensaty za straty 
spowodowane COVID-19). Rynek trzo-
dy chlewnej trapi od lat choroba zwa-
na „dołkiem świńskim”, a w ostatnich 
latach z powodu Afrykańskiego Pomo-
ru Świń (ASF) wielu rolników musiało 
zlikwidować stada produkcyjne, pono-
sząc znaczne straty. To samo dzieje się 
na rynku zbóż, warzyw, w mniejszym 
stopniu owoców. Można się spodziewać, 
że z powodu niekorzystnych warunków 
pogodowych ceny wielu produktów rol-
nych będą wyższe niż w ubiegłym roku. 
Prawdopodobnie powierzchnia zasie-
wów tych upraw w następnym roku ule-
gnie zwiększeniu. Taka reakcja rolników 
przy jednocześnie wysokich plonach po-
woduje duże spadki cen w wielu asorty-
mentach upraw rolnych. Ten stan trwa 
od lat i nawet znaczny wzrost kosztów 
produkcji nie jest w stanie zahamować 
wzrostu areałów upraw, które przynio-
sły w zeszłych latach wysokie dochody. 
Właściciele dużych gospodarstw ubez-
pieczają uprawy ozime, tj. zboża ozime, 
rzepak, od wymarznięcia, podtopienia, 
wyprzenia itp. Wydatek na ten cel uwa-
żają jako niezbędny, tak samo, jak wy-
datki na nasiona czy nawozy, zdarzenia 
klęskowe mają bowiem miejsce corocz-
nie. Trudno w dalszym ciągu o oferty 
firm ubezpieczeniowych na ubezpie-
czenia upraw od skutków suszy. Ryzyko 
ubezpieczyciela jest w tym przypadku 
duże, gdyż zakres ubezpieczonych roślin 
obejmuje wszystkie możliwe uprawy. 

Efektywność ekonomiczna gospo-
darstw specjalistycznych jest wysoka, 
podobnie jak wysoka jest ich podatność 
na większość zagrożeń. Gospodarstwa 

wielokierunkowe, jakich jest większość 
w województwie małopolskim dzięki 
zróżnicowanej, wielokierunkowej pro-
dukcji, są mniej narażone na ryzyko ce-
nowe. Natomiast jeśli ich działalność 
jest silnie związana ze środowiskiem 
naturalnym, nad którym człowiek nie 
panuje, gospodarstwa takie są szczegól-
nie narażone na ryzyko. Jego ogranicze-
nie jest w tym przypadku praktycznie 
niemożliwe, nie można bowiem zmniej-
szyć np. skutków suszy, przymrozków 
czy gradobicia. Można jednak zmniej-
szyć straty w dochodach przez ogra-
niczenie skutków zagrożeń. Ta cenna 
umiejętność nazywana „zarządzaniem 
ryzykiem” znana i praktykowana jest 
od stuleci. W XVII w. p.n.e Kodeks Ham-
murabiego regulował zasady wzajem-
nej pomocy uczestników karawan ku-
pieckich na wypadek strat poniesionych 
przez któregoś z nich. Grecy w IV w. p.n.e  
wprowadzili tzw. pożyczkę morską, tj. 
połączenie ubezpieczenia z kredytem. 
W XVII w. na ziemiach polskich pojawi-
ły się pierwsze ubezpieczenia, tzw. „po-
rządki ogniowe”. Obecnie rolnicy, któ-
rzy ubiegają się np. o kredyty klęskowe, 
muszą ubezpieczyć 50% swoich upraw 
rolnych (w związku z unijnym obowiąz-
kiem posiadania polis ubezpieczenia). 
Obowiązek ten dotyczy rolników, którzy 
korzystają z płatności bezpośrednich do 
gruntów rolnych w rozumieniu przepi-
sów o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego. Ubezpiecze-
nia są więc również narzędziem ograni-
czania ryzyka produkcyjnego. 

Bogdan Pobereżnik 
Źródła: materiały Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu 
Badawczego

Ograniczenie ryzyka 
w zarządzaniu  gospodarstwem rolnym
Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności rolniczej. Rolnik w codziennej pracy podejmuje decyzje 
dotyczące zakupów związanych z bieżącą produkcją, funkcjonowaniem gospodarstwa, finansowaniem 
inwestycji, sprzedażą wytworzonych produktów. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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Dzięki nowym przepisom powinna ulec zwiększeniu 
konkurencyjność grup producentów rolnych na rynku 
oraz dochodowość gospodarstw domowych rolników 
będących ich członkami, przede wszystkim:

1.  Zmniejszono obowiązkową ilość wyprodukowa-
nych produktów lub grupy produktów, jaka musi 
zostać sprzedana do grupy producentów rolnych, 
z co najmniej 80% do co najmniej 70%. Dodatkowo 
obowiązkiem tym objętych będzie teraz co najmniej 
90% producentów rolnych zrzeszonych w grupie, 
zamiast dotychczasowych 100%.

2.  Wprowadzono 90-dniowy termin na wydanie przez 
dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR decyzji 
o uznaniu grupy producentów rolnych oraz o za-
twierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu 
grupy do rejestru grup.

3.  Wprowadzono możliwość składania dokumentów 
w formie elektronicznej.

4.  Wprowadzono obowiązek złożenia – wraz z wnio-
skiem o uznanie grupy producentów rolnych lub 
organizacji producentów – wersji elektronicznej 
planu biznesowego.

5.  Wydłużono termin na złożenie przez grupę pro-
ducentów rolnych wniosku o zatwierdzenie zmian 
w planie biznesowym. Od tej pory wniosek powi-
nien zostać złożony nie później niż 60 dni przed 
zakończeniem danego roku działalności grupy (do-
tychczas było to 90 dni).

6.  Wyłączono związki grup producentów rolnych 
z obowiązku składania prezesowi ARiMR rocznego 
sprawozdania finansowego.

7.  Wprowadzono obowiązek określenia maksymalne-
go odsetka głosów i udziałów, jakie mogą posiadać 
członkowie udziałowcy lub akcjonariusze organi-
zacji producentów.

8.  Wprowadzono możliwość zmiany planu biznesowe-
go dla organizacji producentów. Wniosek o zmianę 
planu powinien być złożony w terminie nie później-
szym niż 60 dni przed zakończeniem danego roku 
działalności organizacji producentów.

9.  Upoważniono dyrektorów Oddziałów Regionalnych 
ARiMR do zatwierdzania zmian w planie bizneso-
wym na wniosek organizacji producentów. Wnio-
sek musi być złożony najpóźniej na 30 dni przed za-
kończeniem danego roku działalności organizacji.

10. Nowe przepisy przyznają prezesowi ARiMR kompe-
tencje do stwierdzania nieważności decyzji w spra-
wie spełniania przez grupy producentów rolnych 
warunków określonych w ustawie z 15 września 
2000 r. wydanych przed wejściem w życie ustawy 
z 11 września 2015 r. Celem zmiany jest dostoso-
wanie obowiązującej regulacji do aktualnego stanu 
prawnego dotyczącego uznawania oraz sprawo-
wania nadzoru nad grupami producentów rolnych 
oraz obowiązujących przepisów k.p.a. w zakresie 
właściwości organów w postępowaniu nieważno-
ściowym.

11. W ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji ryn-
ku mleka i przetworów mlecznych dodano przepisy 
upoważniające dyrektora Oddziału Regionalnego 
ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę or-
ganizacji producentów, do zatwierdzania zmian 
w planie biznesowym na wniosek tej organizacji, 
wraz z określeniem elementów, jakie ten wniosek 
powinien zawierać, i niezbędnych dołączanych do 
niego załączników.

Marek Rowecki
Źródła: 
Dziennik Ustaw z 1 września 2021 r., poz. 1603.
Farmer.pl
PAP, 16.08.2021 r.; 
Gazeta Prawna 09.07.2021 r.

NOWELIZACJA USTAWY 
o grupach producentów rolnych

14 sierpnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie usta-
wy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa 
została opublikowana w Dzienniku Ustaw 1 września 2021 r. (D.U. 2021 r., poz. 1603) i wejdzie w życie 
30 dni od dnia ogłoszenia.
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Środki ochrony roślin w obrocie handlowym

Rozporządzenie 1107/2009 definiuje, że 
środkami ochrony roślin są substancje 
przeznaczone do jednego z poniższych 
zastosowań – są to:

a)   ochrona roślin lub produktów ro-
ślinnych przed wszelkimi organi-
zmami szkodliwymi lub zapobiega-
nie działaniu takich organizmów, 
chyba że głównym przeznaczeniem 
takich produktów jest utrzymanie 
higieny, a nie ochrona roślin lub pro-
duktów roślinnych;

b)   wpływanie na procesy życiowe ro-
ślin, na przykład poprzez substancje 
działające jako regulatory wzrostu 
inne niż substancje odżywcze;

c)   zabezpieczanie produktów roślin-
nych w zakresie, w jakim takie sub-
stancje lub środki nie podlegają 
szczególnym przepisom wspólno-
towym dotyczącym środków kon-
serwujących;

d)  niszczenie niepożądanych roślin lub 
części roślin z wyjątkiem glonów, 
chyba że dane środki są stosowane 
na glebę lub wodę w celu ochrony 
roślin;

e)   hamowanie lub zapobieganie niepo-
żądanemu wzrostowi roślin z wyjąt-
kiem glonów, chyba że dane środ-
ki są stosowane na glebę lub wodę 
w celu ochrony roślin.

Trzy podstawowe grupy środków ochro-
ny roślin służące do zwalczania organi-
zmów szkodliwych to:
 • herbicydy, czyli preparaty chwasto-

bójcze,
 • fungicydy – stosowane przeciw cho-

robom,
 • insektycydy – przeznaczone do zwal-

czania owadów.

Środki ochrony roślin działające na ro-
ślinę uprawną nazywamy regulatora-
mi wzrostu i rozwoju roślin. Należą do 
nich również preparaty stosowane na 
płody rolne po ich zbiorze w celu popra-
wy zdolności przechowalniczej (w tym 
np. zapobiegające kiełkowaniu). Jednak 
nazw na określanie grup środków ochro-
ny roślin jest więcej. Niektóre z nich 
przedstawia tabela 1.

Każdy środek ochrony roślin to 
mieszanina:
 • substancji czynnej (substancji aktyw-

nej),
 • substancji pomocniczych (czasem na-

zywanych koformulantami).

Substancja czynna to podstawowy skład-
nik środka ochrony roślin odpowiedzial-
ny za jego działanie. Większość środków 
zawiera jedną lub dwie substancje czyn-
ne, ale czasem jest ich więcej w składzie. 
Nie ma żadnego ograniczenia liczby sub-
stancji w jednym środku. W praktyce 
trudno jednak spotkać preparaty zawie-
rające więcej niż 4 substancje czynne.

Oprócz substancji czynnej środ-
ki ochrony roślin zawierają ciekłe lub 
stałe substancje pomocnicze. Należą 
do nich rozpuszczalniki, nośniki, sej-
fnery, synergetyki i inne substancje 
dodatkowe. Zadaniem tych związków 
jest nadanie substancji czynnej odpo-
wiednich właściwości, zwiększenie 

bezpieczeństwa pracy (sejfnery), 
umożliwienie i ułatwienie jej stosowa-
nia, a czasami wzmocnienie efektu tok-
sycznego w stosunku do organizmów 
szkodliwych (synergetyki). Adiuwanty 
ułatwiające przeprowadzenie zabiegu 
i poprawiające skuteczność biologiczną 
często są składnikami formulacji, choć 
czasem zakupuje się je osobno i doda-
je do cieczy roboczej przed zabiegiem. 
Wśród substancji dodatkowych są tak-
że barwniki, które odróżniają preparat 
od produktów spożywczych oraz od 
wyrobów konkurencji, a także składni-
ki zapobiegające pienieniu i inne.

Formy użytkowe
Mieszanina substancji czynnej i sub-
stancji pomocniczych nazywana jest for-
mą użytkową (lub formulacją) środka 
ochrony roślin. Forma użytkowa środka 
jest zawsze podana na etykiecie, w opi-
sie działania; np. „Herbicyd w postaci 
zawiesiny olejowej do rozcieńczania 

Zgodnie z definicją obowiązującą w całej Unii Europejskiej, o tym, czy dany preparat jest środkiem ochrony 
roślin, decyduje jego przeznaczenie. Do takich środków zaliczamy nie tylko preparaty przeznaczone do 
zwalczania organizmów szkodliwych, ale także działające na roślinę uprawną oraz na płody rolne.

Nazwa Cel stosowania

aficydy przeciw mszycom

akarycydy zwalczanie pajęczaków

bakteriocydy środki bakteriobójcze

desykanty wywołują obumieranie i zasychanie zielonych części roślin

feromony środki wabiące owady

fungicydy przeciw chorobom

herbicydy przeciw chwastom

insektycydy przeciw owadom

larwicydy niszczenie larw

moluskocydy zwalczanie ślimaków

nematocydy zwalczanie nicieni

owicydy niszczenie jaj owadów

regulatory wzrostu 
i rozwoju roślin

działają na roślinę uprawną, np. regulują procesy dojrzewania, 
zawiązywania owoców, przerzedzania zawiązków i ukorzeniania, 
wpływają na długość pędów

repelenty odstraszanie

retardanty skracanie długości pędów rośliny uprawnej

rodentycydy zwalczanie gryzoni

zoocydy zwalczanie szkodników

oprac. Ewa Matyjaszczyk

Tabela 1. Wybrane grupy środków ochrony roślin w układzie alfabetycznym
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wodą”, „Środek grzybobójczy, koncen-
trat w postaci stężonej zawiesiny do 
rozcieńczania wodą” czy „Insektycyd 
o działaniu kontaktowym, żołądkowym 
i gazowym, w formie generatora dymu”.

Dodatkowo nazwy większości środ-
ków ochrony roślin – szczególnie tych, 
których tradycyjny układ został przed-
stawiony na rycinie 1 – zawierają kod 
formy użytkowej. Jest on zawsze ozna-
czony dwiema literami stanowiącymi 
skrót od nazwy angielskiej. Kody te są 
takie same nie tylko w całej Europie, 
ale w większości państw świata. Liczba 
form użytkowych jest ograniczona. Nie-
które z nich przedstawia tabela 2.

Ryc. 1. Informacje zawarte w nazwie han-
dlowej środka ochrony roślin

Forma użytkowa zależy między innymi 
od chemicznych właściwości substan-
cji aktywnych, organizmów zwalcza-
nych, chronionych, a także przezna-
czenia środka oraz grupy docelowej 
– odbiorców. Jest również bezpośrednio 

związana ze sposobem aplikacji. Na 
przykład preparaty przeznaczone dla 
amatorów, czyli stosowane do ochro-
ny kwiatów na balkonach lub w ogród-
kach przydomowych, są przygotowywa-
ne głównie z myślą o tym, aby aplikacja 
była łatwa. Są to często produkty gotowe 
do użycia – mają formę pałeczek, które 
umieszcza się w doniczce czy też dys-
penserów aerozolowych (opakowanie 
przypominające dezodorant).

Preparaty przeznaczone do zabiegów 
lotniczych, stosowane w ochronie lasów, 
są przygotowywane w taki sposób, aby 
ich objętość była jak najmniejsza, a co się 
z tym wiąże, aby można było ograniczyć 

Kod formy 
użytkowej

Rodzaj formy użytkowej Nazwa angielska (od której pochodzi kod formy użytkowej)

AE dyspenser aerozolowy aerosol dispenser

AL ciecz do stosowania w postaci nierozcieńczonej liquid to be applied undiluted

AP wszystkie inne produkty dostosowania w postaci 
nierozcieńczonej

all other products to be applied undiluted

CG granule kapsułowane capsulated granules

CS zawiesina kapsuł aqueous capsule suspension

DC koncentrat dyspergujący dispersible concentrate

DS proszek do suchego zaprawiania powder for dry seed treatment

EC koncentrat do sporządzania emulsji emulsifiableconcentrate

EO emulsja typu woda w oleju emulsion: water in oil

EW emulsja typu olej w wodzie emulsion: oil in water

ES emulsja do zaprawiania nasion emulsion for seed treatment

FK świeca dymna smoke candle

FS płynny koncentrat do zaprawiania nasion suspension concentrate for seedtreatment

FU generator dymu smoke generator

GB przynęta granulowana granulated bait

GR granulat do wysiewania granule

HN koncentrat do zamgławiania na gorąco hot fogging concentrate

LS roztwór do zaprawiania nasion solution for seed treatment

OD zawiesina olejowa oil suspension

PA pasta tworząca zawiesinę na bazie wody paste

PC koncentrat w postaci żelu lub pasty gel or paste concentrate

PR pręt zawierający substancję aktywną plant rodlet

PS nasiona pokryte środkiem ochrony roślin seed coated with a pesticide

SC koncentrat w postaci stężonej zawiesiny aqueous suspencion

SE zawiesinoemulsja aqueous suspo-emulsions

SG granule rozpuszczalne w wodzie soluble granules

SL koncentrat rozpuszczalny do rozcieńczania wodą soluble concentrate

SP proszek rozpuszczalny w wodzie water soluble powder

WS proszek do sporządzania zawiesiny wodnej water dispersible powder for slurry treatment

WG granule do sporządzania zawiesiny water dispersible granules

WP proszek do sporządzania zawiesiny wettable powders

XX inne others

oprac. Ewa Matyjaszczyk

Tabela 2. Wybrane formy użytkowe środków ochrony roślin

NAZWA  10  XX

nazwa preparatu

zawartość substancji aktywnej

forma użytkowa
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liczbę startów i lądowań samolotu, które 
bardzo zwiększają zużycie paliwa i ogól-
ne koszty aplikacji.

W uprawach rolniczych inne formy 
użytkowe stosuje się do zaprawiania 
materiału siewnego, inne do sporządza-
nia cieczy roboczej, a jeszcze inne, kie-
dy należy przygotować preparat, który 
musi zostać zjedzony przez gryzonie czy 
ślimaki, aby móc skutecznie zadziałać. 
Zupełnie inne są także formy użytkowe 
atraktantów i repelentów służących od-
powiednio przywabianiu i odstraszaniu. 
Niektóre formy użytkowe są stosowane 
częściej od innych. Najczęściej wykorzy-
stuje się różnego typu formy użytkowe 
przeznaczone do sporządzania cieczy 
roboczej, ponieważ opryskiwanie jest 
najczęściej stosowanym sposobem wy-
konywania zabiegów.

Czy forma użytkowa wpływa na sku-
teczność środka? Nie jest to wykluczone, 
ale w przypadku preparatów stosowa-
nych samodzielnie różnice w skutecz-
ności nie są duże. Forma użytkowa może 
mieć natomiast wpływ na zachowa-
nie i działanie preparatu stosowanego 
w mieszaninie zbiornikowej.

Jeśli producent rejestruje środek za-
wierający znaną substancję aktywną 
w innej formie użytkowej niż dotych-
czas, może mieć to bardzo duże znacze-
nie dla rolnika. Czasem taka zmiana ma 
jedynie cel marketingowy – chodzi o to, 
żeby odróżnić się od konkurencji albo 
zaciekawić klienta. Zazwyczaj jednak 
nowa forma użytkowa wiąże się z po-
prawą pewnych właściwości środka 
ochrony roślin. Firmy chętniej rejestru-
ją preparaty, które przygotowywane są 
w formach użytkowych uznawanych za 
bezpieczne, wśród nich takie, które nie 
ulegają znoszeniu przez wiatr w trakcie 
sporządzania cieczy roboczej albo pre-
paraty w formie, którą łatwiej odmie-
rzyć czy aplikować. Za nowoczesne for-
my użytkowe uważa się mikrokapsułki, 
mikroemulsje i zawiesinoemulsje, stę-
żone zawiesiny i różne postacie granu-
latów oraz formy ułatwiające przygoto-
wanie cieczy. W przypadku preparatów 
do zwalczania gryzoni lub ślimaków to, 
w jakiej formie użytkowej został przy-
gotowany, decyduje, czy preparat jest 
atrakcyjny dla zwalczanych zwierząt 
(czy im smakuje) i czy zostanie przez 

nie spożyty. Zaprawione ziarno lub środ-
ki ochrony roślin aplikowane na pole 
w postaci granul nie powinny być z kolei 
atrakcyjne dla ptaków. Jeżeli zaprawiony 
materiał siewny smakuje ptakom, jest 
to niepożądane z dwóch powodów: po 
pierwsze może powodować ich zatru-
cia, a po drugie – utratę części zasiewów.

Analiza zmian zachodzących na prze-
strzeni lat w szeroko dostępnych for-
mach użytkowych wskazuje na korzyst-
ną tendencję do stopniowej ich wymiany 
na bardziej przyjazne dla środowiska lub 
ułatwiające wykonanie zabiegu. Takie 
zmiany wprowadzane są zwykle stopnio-
wo: starszy preparat jest wykorzystywa-
ny na rynku, a w międzyczasie producent 
opracowuje i wprowadza do sprzedaży 
bardziej nowoczesną formę użytkową. 
Następnie starszy produkt jest przez pro-
ducenta wycofywany ze sprzedaży.

Andrzej Gmiąt
Źródło: Ewa Matyjaszczyk, Stosowanie środków ochrony 
roślin a bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i środowiska na-
turalnego – zalecenia dla praktyki rolniczej, Karniowice 
2019

Pasożyt o nazwie Varroa destruc-
tor, zwany w naszym języku dręczem 
pszczelim, powodujący warrozę nie daje 
jednak za wygraną i nadal bardzo czę-
sto wyniszcza znaczny procent pasiek. 
Bez prowadzenia systematycznej walki 
z tym pasożytem pszczelarze praktycz-
nie nie mogą liczyć na uzyskanie efektów 
z gospodarki pasiecznej. Przy nasileniu 
występowania pasożyta, nie tylko po-
zyskiwanie produktów pszczelich jest 
mało skuteczne, ale istnieje także bardzo 
poważne ryzyko utraty pasieki (w wyni-
ku żerowania pasożyta wyniszczającego 
pszczoły oraz przenoszenia na nie cho-
rób wirusowych). Varroa destructor jest 
roztoczem z rodziny Varroidae, rodzaju 
Varroa. Dotychczas zostało opisanych 
kilka gatunków tych roztoczy, przy czym 
na gatunku pszczoła miodna (Apis meli-
fera) pasożytuje gatunek roztocza o na-
zwie Varroa destructor, a także Euwar-
roa sinhai. Pomimo że nauka i praktyka 
pszczelarska zna szereg metod zwalcza-
nia tego pasożytniczego roztocza, nadal 

jednak istnieje konieczność poszukiwa-
nia nowych i skuteczniejszych sposo-
bów walki z nim, a także doskonalenia 
metod już znanych, poprzez wprowa-
dzanie szeregu usprawnień i innowacji. 
Jest to konieczne, ponieważ pasożytni-
czy roztocz ma się dotychczas całkiem 
dobrze, przystosowując się skutecznie 
do nowych warunków egzystowania, 
a nawet uodparniając się na leki stoso-
wane celem jego zwalczenia. Przyczyny 
takiego stanu rzeczy są różne, jednak 
wydaje się, że zbyt mało wagi przykłada 
się do zapobiegania reinwazji pasoży-
ta, który z łatwością powraca również 
do tych pasiek, w których już był nawet 
skutecznie ograniczony. Zatem systema-
tyczna i solidarna współpraca pszczela-
rzy w pasiekach sąsiadujących z sobą na 
obszarze wykraczającym poza zasięg 
oblotu pszczół może przynieść znaczą-
cą poprawę skuteczności walki z tym 
pasożytem. Konieczne jest także stoso-
wanie przemiennie kilku metod walki 
w danej pasiece, aby ograniczyć ryzyko 

wystąpienia uodpornienia się pasożyta 
na stosowane leki.

Dostrzega się coraz częściej uciążli-
wości dla samych pszczelarzy związane 
z używaniem chemicznych metod walki 
z tym pasożytem. Niektóre ze stosowa-
nych związków chemicznych, przy ich 
kumulacji, mogą mieć działanie karceno-
genne (rakotwórcze). Znaczna część kon-
sumentów świadomie poszukuje pro-
duktów pszczelich, które można określić 
jako ekologiczne. W najbliższych latach 
należy spodziewać się dalszego wzrostu 
zainteresowania konsumentów takimi 
produktami. Dlatego też w pasiekach 
ekologicznych nie stosuje się produk-
tów chemicznych. Wzorem takich pa-
siek wielu pszczelarzy także ogranicza 
stosowanie tych leków, które nie są do-
puszczone w ekologii, aby łatwiej zby-
wać produkty pszczele na zmieniającym 
preferencje rynku. 

Jednymi z bardziej znanych i stosun-
kowo wysoko skutecznych sposobów 
zwalczania pasożyta V. destructor są 

Kwasy organiczne w walce z warrozą
Warroza (Varroosis apii, Varroasis) jest jedną z najpoważniejszych chorób pszczół, z którą pszczelarze w na-
szym kraju zmagają się już od ponad 40 lat. Większość z nich prowadzi systematyczną walkę z tą chorobą 
pasożytniczą. 
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niektóre kwasy organiczne. Są one sub-
stancjami chemicznymi, jednak w go-
spodarce pasiecznej są traktowane jako 
tzw. ,,miękka chemia” – z tego powodu 
są także dopuszczone do stosowania 
w pasiekach ekologicznych. Coraz wię-
cej pszczelarzy konwencjonalnych prze-
chodzi również na stosowanie kwasów 
organicznych i opanowuje metody lecze-
nia nimi pszczół. Walka z warrozą przy 
pomocy kwasów organicznych znana 
jest od wielu lat, ale w ostatnim czasie 
niektóre metody zostały udoskonalone 
i obecnie pszczelarze mogą prowadzić tę 
walkę skuteczniej, przy mniejszym na-
kładzie czasu i pracy. Niewątpliwie sto-
sowanie kwasów organicznych jest 
tanią metodą walki z tym pasożytem, 
co ma znaczenie przy malejących ostat-
nio zyskach z produkcji miodu.
Kwasy organiczne stosowane do 

zwalczania warrozy są substancjami, 
które nie powodują skażenia produk-
tów pasiecznych, dlatego są dopuszczo-
ne w systemie rolnictwa ekologicznego. 
Największą trudność sprawia jednak 
pszczelarzom podczas ich stosowania 
przestrzeganie ścisłe określonych wa-
runków. Przydatne do tego celu są na-
stępujące kwasy organiczne:

Kwas mrówkowy (CH2O2, HCOOH): 
Występuje w handlu w roztworach 85 
i 65 procentowych. Jest substancją żrą-
cą i cięższą od powietrza. Działa na apa-
rat oddechowy pasożyta V. destructor. 
Dotychczas największa trudność w sto-
sowaniu kwasu mrówkowego była 
związana z tempem jego parowania, 
uzależnionym od temperatury (paruje 
proporcjonalnie do wzrostu temperatu-
ry). Aby pary kwasu skutecznie poraziły 
aparat oddechowy pasożyta, powinno 
się odparować około 7–10 g kwasu na 
1 korpus ula na dobę. Dawka powyżej 
13 ml na korpus na dobę stwarza za-
grożenie dla samych pszczół. Warto za-
znaczyć, że kwas mrówkowy jako jedyny 
spośród kwasów organicznych zwalcza 
roztocza V. destructor pod zasklepem. 
Trudność w dawkowaniu dotychczas po-
legała na powolnym i stabilnym dozowa-
niu kwasu na pożądanym poziomie. Sto-
sowano różne próby z bardziej lub mniej 
zaawansowanymi technicznie dozowni-
kami, często kosztownymi. Takie postę-
powanie bywało bardzo pracochłonne.

W ostatnich latach, dzięki innowacji 
opracowanej przez polskiego inżynie-
ra ceramika, a równocześnie mistrza 
pszczelarskiego, nastąpił znaczny po-
stęp w stosowaniu kwasu mrówkowe-
go. Opracowany przez mgr inż. Zdzi-
sława Skibiaka dozownik ceramiczny, 
dzięki odpowiedniemu uporządkowaniu 

występujących w nim przestworów po-
chłaniających ciecz, a następnie utrwa-
leniu tego uporządkowania w procesie 
wypału w piecu do wypalania ceramiki, 
zapewnia stabilizację tempa parowania 
kwasu mrówkowego. 

Metoda jest prosta w zastosowaniu 
i mało pracochłonna. Dozowniki nasą-
czają się kwasem mrówkowym (85%) do 
odpowiedniego poziomu (nie są w stanie 
więcej kwasu pochłonąć). Następnie wy-
łożone na pasiece na ramki dozowniki 
ceramiczne oddają stabilnie opary kwa-
su, nawet przy zmianach temperatury. 
Pary kwasu, jako cięższe od powietrza, 
spływają w głąb ula. 

Kwas mrówkowy nie będzie skutecz-
nie parował z dozowników w tempera-
turze poniżej 13°C. Dozownik należy 
umieścić nieco asymetrycznie w sto-
sunku do gniazda, gdyż w początko-
wej fazie leczenia pszczoły odsuwają 
się od oparów spływających w głąb 
ula, co może skutkować niedogrzaniem 
przez pszczoły czerwia otwartego. 
Kwas mrówkowy w dozownikach ce-
ramicznych najlepiej stosować po mio-
dobraniu z lipy, utrzymując dozowniki 
w ulach przez 3-5 dni. Następnie czyn-
ność warto powtórzyć po skończeniu 
zakarmiania pszczół na zimowlę. Denni-
ca powinna być zaopatrzona we wkład-
kę posmarowaną olejem, aby osypujące 
się pasożyty przykleiły się do oleju. Nie 
należy stosować kwasu mrówkowego 
w okresie występowania pożytków to-
warowych, z uwagi na możliwość zmia-
ny zapachu miodu pod wpływem kwasu 
mrówkowego. 

Przykłady dozowników ceramicznych opracowanych 
przez mgr inż. Z. Skibiaka (fot. J. Kostuch)

Kwas mrówkowy, a także inne kwa-
sy organiczne, są substancjami o wła-
ściwościach żrących. Dlatego podczas 
ich stosowania należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP w za-
kresie ochrony dróg oddechowych, 
oczu, oraz rąk. Kwas należy przecho-
wywać w odpowiednich pojemnikach 
z pokrywą, podczas przygotowania do-
zowników do aplikacji w ulach i podczas 
samej aplikacji stosować okulary i maski 

ochronne oraz rękawice niepozwalające 
na kontakt kwasu z rękami pszczelarza.

Kwas szczawiowy 
(H2C2O4 x 2H2O, HOOC−COOH)
Kwas szczawiowy, nazywany także kwa-
sem etanodiowym, pszczelarze podają 
na wiele sposobów. Jedną z najbardziej 
rozpowszechnionych dotychczas metod 
jest podawanie w postaci 3, 2–procen-
towego roztworu w 50-procentowym 
syropie cukrowym, którym polewa się 
za pomocą strzykawki uliczki między-
ramkowe. Zalecana dawka na 1 ulicz-
kę międzyramkową wynosi 5 ml. Opty-
malnym okresem do stosowania tego 
warroacydu jest okres po zaprzestaniu 
czerwienia przez pszczoły (paździer-
nik-listopad), jednak gdy temperatura 
zewnętrzna jest powyżej 0°C.

 Kwas szczawiowy jest czasem tak-
że stosowany w postaci par. Za pomocą 
różnych parowników na jedna rodzinę 
stosuje się 1,5–2 g kwasu szczawiowego. 
Podczas tego zabiegu należy bezwzględ-
nie chronić drogi oddechowe maską 
z pochłaniaczem wielogazowym, sto-
sować zabezpieczenie rąk rękawicami 
ochronnymi z gumy i stosować okulary 
chroniące oczy.

Dozownik ceramiczny opracowany 
przez mgr inż. Z. Skibiaka jest także 
przydatny do zwalczania warrozy za po-
mocą kwasu szczawiowego. Dotychcza-
sowa kilkuletnia praktyka w jego stoso-
waniu wykazała, że przydatny do tego 
celu jest około 10-procentowy wodny 
roztwór dwuwodnego kwasu szcza-
wiowego, którym nasącza się dozownik. 
Dozowniki umieszcza się na ramkach 
w odległości od ramki około 6-8 mm, aby 
miedzy ramką a dozownikiem mogły 
przejść pszczoły, zabierając po drodze 
na swoich włoskach część kryształków 
kwasu, jakie powstają na powierzch-
ni dozownika podczas parowania. Nie 
stosuje się przy tym żadnych dodatków, 
jak roztwór cukru, czy gliceryny, które 
w innych metodach proponowano do-
dawać od roztworu kwasu. Powodem 
używania tych dodatków, stosowanych 
w innych metodach, była potrzeba spo-
wolnienia procesu parowania. Stosując 
dozownik ceramiczny inżyniera Skibia-
ka nie ma takiej potrzeby, bo tę rolę pełni 
dozownik. Kwas szczawiowy roztwo-
rzony z dodatkiem cukru czy gliceryny, 
przedostając się do przewodu pokar-
mowego pszczoły, powoduje zubożenie 
mikrobioty tego organu. Może to być 
jedna z przyczyn zaburzeń w rozwoju 
rodziny pszczelej, gdyż mikroorganizmy 
przewodu pokarmowego mają ogromne 
znaczenie dla prawidłowego funkcjono-
wania pszczół. 
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Rośliny poszukiwały jak najlepszych 
sposobów dostosowania się do warun-
ków, w których przyszło im żyć. Wśród 
czynników oddziaływujących na rośliny 
(chociaż nie tylko na nie) są zarówno te 
abiotyczne, czyli nieożywione (wilgot-
ność powietrza, zasolenie wód, joniza-
cja, zawartość soli mineralnych w glebie, 
skalistość powierzchni, nasłonecznie-
nie, temperatura, ukształtowanie tere-
nu, klimat, skład chemiczny atmosfery 
i wód, dostęp do światła), jak i biotycz-
ne, czyli czynniki ożywione (zwierzęta, 
rośliny, drobnoustroje), które wraz z ele-
mentami nieożywionymi (abiotyczny-
mi) tworzą siedlisko i stanowią czynniki 
ekologiczne.

Czynniki biotyczne oraz abiotyczne 
środowiska połączone są wzajemnymi 
zależnościami i nawzajem się określa-
ją. Czynniki biotyczne, czyli wszystkie 
organizmy żywe danego środowiska, 
wywierają wpływ na funkcjonowanie 
i rozwój oraz przystosowanie innych or-
ganizmów, a także na elementy fizyko-
chemiczne (czynniki abiotyczne). Wza-
jemne zależności mieszczą się zazwyczaj 
w obrębie takich pojęć jak symbioza, 
drapieżnictwo, łańcuchy pokarmowe, 
konkurencyjność i pasożytnictwo. Jed-
nym z najważniejszych czynników do-
boru naturalnego jest konkurencja, któ-
ra jest wynikiem istnienia wspólnych 
czynników środowiskowych. Zachodzi 
pomiędzy przedstawicielami jedne-
go lub różnych gatunków o podobnych 

wymaganiach środowiskowych, które 
rywalizują ze sobą o dostęp do tych sa-
mych czynników.

W obrębie wymienionych mechani-
zmów funkcjonuje także szeroko pojęty 
system obronny roślin. Nakierowany 
jest przeciwko oddziaływaniu czynni-
ków biotycznych, do których zaliczamy 
także ataki patogenów. Roślina wy-
kształciła różne sposoby obrony przed 
nimi. Za pierwszą linię obrony może-
my uznać odporność konstytutyw-
ną strukturalną, związaną z budową 

anatomiczną rośliny, oraz odporność 
konstytutywną chemiczną, polegają-
cą na wydzielaniu bezpośrednio przez 
roślinę metabolitów, które oddziałują 
na patogeny. Główną rolę w odporności 
konstytutywnej strukturalnej odgrywa-
ją epiderma oraz peryderma, czyli tkan-
ki okrywające. Epiderma wyposażona 
jest w warstwę kutyny, włoski i kolce, 
a w strefie korzeniowej także włośniki. 
Ważną barierą w budowie anatomicz-
nej jest także ściana komórkowa jaką 
posiadają komórki roślinne. Bariera ta 

Zastosowanie mikroorganizmów w poprawie 
odporności roślin na patogeny

Kwas mlekowy 
(C3H6O3, C2H4OHCOOH)
Jest stosowany zazwyczaj do jesienne-
go zwalczania wspomagającego, przy 
niskich temperaturach otoczenia. Sto-
sowany powinien być wówczas, gdy nie 
ma już czerwia w ulach. Opryskujemy 
pszczoły dwukrotnie 15-procento-
wym roztworem kwasu mlekowe-
go, nie dopuszczając do przemoczenia 
pszczół. Na jeden plaster zaleca się daw-
kę 10–12 ml roztworu. Kwas nanosimy 
rówmomiernie spryskiwaczem w ilości 
5–6 ml na jedną stronę ramki. Na kor-
pus zużywa się 100–120 ml kwasu. Za-
bieg zwalczania warrozy powtarzamy 

po około 2 tygodniach. Kwas mlekowy 
działa na aparat gębowy pasożyta V. de-
structor. Wskutek porażenia nie może on 
pobierać pokarmu i ginie z głodu. Przy 
większych stężeniach kwas mlekowy 
może także porażać aparat gębowy 
pszczoły, zatem należy zwracać uwagę 
na stosowane stężenie roztworu tego 
kwasu (nie więcej niż 15%). Kwas mle-
kowy jest przydatny w późnojesiennym 
leczeniu pszczół. 

Skuteczność stosowania kwasów or-
ganicznych w walce z roztoczem V. de-
structor jest dobra, dlatego warto aby 
pszczelarze odważniej sięgali po metody 

na nich oparte. Nie można ograniczyć 
walki z pasożytem do jednej metody, 
np. do jednego kwasu. Umiejętne stoso-
wanie kwasów organicznych we wła-
ściwie dobranym terminie, współpraca 
pszczelarzy w zakresie skorelowania 
terminów leczenia warrozy w celu 
zmniejszenia reinwazji pasożyta oraz 
równoczesne stosowanie metod bio-
technicznych przy stałym monitorin-
gu nasilenia występowania pasożyta 
w ulach może przynieść zadowalające 
rezultaty, pod warunkiem systematycz-
nych działań.

Jacek Kostuch

Wszystkie rośliny, zarówno dziko rosnące, jak i uprawne, w czasie swego ewolucyjnego rozwoju wykształciły 
cały szereg mechanizmów mających na celu skuteczne wykorzystywanie korzystnych dla nich warunków do 
rozwoju, jak i przeciwstawianie się niekorzystnemu oddziaływaniu na nie różnych czynników środowiska.
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ulega jednak stosunkowo często prze-
rwaniu, tracąc w pewnych miejscach 
swoje właściwości ochronne, wskutek 
oddziaływania na roślinę czynników ze-
wnętrznych powodujących rany, otarcia 
czy złamania. Patogeny mają także szan-
sę pokonać tę linię obrony i dostać się do 
rośliny w celu jej zainfekowania również 
przez naturalne otwory (jak np. aparaty 
szparkowe, przetchlinki). Roślina posia-
da jednak drugą linię obrony, czyli tak 
zwaną odporność systemiczną. Zalicza 
się do niej tzw. odporność systemicz-
na nabytą – SAR (ang. Systemic Aquired 
Rsistance) oraz indukowaną odporność 
systemiczną – ISR (ang. Induced Syste-
mic Resistance).

Obecnie na świecie prowadzone są 
prace naukowe, które mają na celu roz-
poznanie mechanizmów powodujących 
powstawanie tego rodzaju odporności 
oraz mechanizmu przekazywania sy-
gnałów odporności ISR do innych tkanek 
i organów rośliny. Wyniki tych badań 
mogą być bardzo obiecujące, zarówno 
w zakresie poprawy jakości plonów, jak 
i wykorzystania tego rodzaju odporno-
ści przeciwko patogenom roślin. Może 
mieć to duże znaczenie z uwagi na zagro-
żenia dla środowiska przyrodniczego, 
jakie powoduje powszechne stosowa-
nie chemicznych środków ochrony ro-
ślin. Dzięki coraz lepszemu rozpoznaniu 
tych mechanizmów w przyszłości będzie 
można znacznie ograniczyć, a w pew-
nych wypadkach nawet wyeliminować, 
chemizację produkcji roślinnej.

Wśród patogenów roślin bardzo licz-
ną grupę stanowią patogeny grzybowe. 
W tej grupie stosunkowo liczne są grzy-
by nekrotroficzne, do których zalicza 
się cały szereg gatunków powodujących 

znaczne straty w produkcji roślinnej. Ta-
kie gatunki jak gronowiec szary (Botry-
tis cinerea), powodujący np. szarą pleśń 
na wielu owocach, zgorzel siewek i za-
mieranie podstawy łodygi u wielu ro-
ślin, począwszy od doniczkowych, a na 
uprawach leśnych kończąc. Fusarium 
oxysporum powodujący więdnięcia 
fuzaryjne, grzyby z rodzaju Alternaria 
porażają pomidory powodując alterna-
riozy u ziemniaków, pomidorów, zgorze-
le siewek pomidorów, czarne zgnilizny 
owoców i czernie u roślin krzyżowych. 
Phytophthora infestans powoduje naj-
groźniejszą chorobę ziemniaka, jaką jest 
zaraza ziemniaczana. Te przykłady po-
kazują jak istotnym zagadnieniem jest 
poprawa odporności roślin na patogeny. 
Obecnie ochrona roślin przed grzybami 
nekrotroficznymi polega na przestrzega-
niu zaleceń agrotechnicznych w zakresie 
terminów siewu, sadzenia, zbioru oraz na 
ochronie chemicznej i nawożeniu. 

Tymczasem od lat 90-tych prowadzo-
ne są obserwacje na różnych roślinach 
uprawnych wskazujące na to, że wpro-
wadzenie do gleby odpowiednich ro-
dzajów bakterii powoduje poprawę od-
porności roślin na różne patogeny, np. 
wprowadzenie do gleby bakterii z rodza-
ju Pseudomonas w uprawie ogórka powo-
duje wytworzenie indukowanej odporno-
ści systemicznej przeciwko antraknozie 
ogórka powodowanej przez grzyba Colle-
totrichum orbiculare. Dalsze badania wy-
kazały, że szereg gatunków bakterii z ro-
dzaju Rhizobium, powodujących lepszy 
wzrost roślin, przyczynia się do poprawy 
odporności indukowanej systemicznej 
na szereg patogenów. Została stworzona 
oddzielna nazwa na ryzobakterie pro-
mujące wzrost roślin – PGPR (ang. Plant 

Growth-Promoting Rhizobacteria). Bak-
terie z rodzaju Azotobacter, Azospirillum, 
Herbaspirillum, Enterobacter, Acetobacter, 
Pseudomonas, które kolonizują ryzosferę, 
promują wzrost roślin, przyczyniają się 
do ryzomediacji i użyźniania gleby. Zaob-
serwowano także, że bakterie z rodzaju 
Bacillus, Pseudomonas oraz Serratia ogra-
niczają choroby infekcyjne wywoływane 
przez owady roślinożerne. 

Czynniki jakie powodują wzrost od-
porności roślin przeciwko patogenom 
podzielono na bezpośrednie i pośrednie. 
Pierwsze z nich oparte są na zjawisku 
konkurencji o żelazo oraz na produkcji 
antybiotyków (np. 2,4 diacetylofloro-
glucyny i fenazyny). Czynniki pośrednie 
to ryzobakteryjne elicytory indukujące 
ISR, do których zalicza się np. lipopoli-
saharyd (LPS), massetolid-A. Rośliny są 
bardzo wyczulone na elicytory i potrafią 
je precyzyjnie rozpoznawać. Zdolność 
do indukcji ISR zależy od bezpośredniej 
interakcji pomiędzy rośliną a konkret-
nym szczepem bakterii, który należy 
do PGPR.

Badania w zakresie rozpoznawania 
wpływu bakterii na poprawę odporno-
ści roślin na patogeny są bardzo obie-
cujące. Praktyka rolnicza pokazuje, że 
stosowanie różnych kombinacji pre-
paratów bakteryjnych przynosi dobre 
efekty plonotwórcze. Cały czas uczymy 
się jak zaangażować skutecznie mikro-
organizmy do realizacji naszych celów 
gospodarczych. Wykorzystanie drob-
noustrojów do poprawy odporności ro-
ślin na choroby jest dopiero na początku 
drogi. Preparaty wprowadzane do ob-
rotu uwzględniają jednak zdobycze na-
uki w tym zakresie, wykorzystując od-
powiednie szczepy mikroorganizmów, 
w czym często pomaga sama właściwość 
drobnoustrojów jaką jest zdolność do 
tworzenia tzw. konsorcjów probiotycz-
nych. Dzięki nim uaktywnia się cały 
szereg pozytywnych funkcji w ich in-
terakcjach z roślinami. Jesteśmy prze-
cież pierwszym pokoleniem, które dzięki 
możliwościom technicznym jest w stanie 
prowadzić zaawansowane obserwacje 
dotyczące bogactwa, jakim dysponuje 
świat drobnoustrojów. Dzięki tym moż-
liwościom świat drobnoustrojów jest 
coraz częściej doceniany i odkrywane 
są nowe możliwości jakimi dysponuje. 
Daje to nadzieję, że wkrótce będziemy 
mogli zastąpić technologie produkcyjne, 
oparte na środkach chemicznych, bar-
dziej przyjaznymi dla środowiska przy-
rodniczego technologiami opartymi na 
wiedzy mikrobiologicznej. 

Jacek Kostuch
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„Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” – 
laureaci etapu wojewódzkiego
Organizatorem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” było Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. 

Celem konkursu było szerzenie dobrych praktyk w zakresie 
rolnictwa ekologicznego, wdrażanie najlepszych rozwiązań 
w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy 
z zakresu rolnictwa ekologicznego. Konkurs odbywa się na 
dwóch poziomach: wojewódzkim i ogólnopolskim, do którego 
przystąpi zwycięzca etapu wojewódzkiego.

Komisja Konkursowa powołana została na podstawie zarządze-
nia Dyrektora MODR w Karniowicach w 2021 r. i dokonała oce-
ny 5 gospodarstw. Po analizie uzyskanych wyników, w sierpniu 
wyłoniła zwycięzców. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
nastąpiło podczas konferencji pn. „Ekologiczna uprawa ziół 
szansą rozwoju gospodarstw” 20 października 2021 r.

I miejsce zajął Krzysztof Wroński – 
Gorlice, powiat gorlicki
Gospodarstwo Krzysztofa Wrońskie-
go położone jest na północnej granicy 
Beskidu Niskiego w miejscowości Gorli-
ce, w dolinie Ropy i jej dopływu Sęków-
ki. Powierzchnia ogólna gospodarstwa 
wynosi 9,80 ha, w tym powierzchnia 
użytków rolnych zajmuje 8,19 ha. Cha-
rakter produkcji doskonale komponuje 
się z warunkami terenu predysponowa-
nymi do gospodarki łąkowo-pastwisko-
wej. W gospodarstwie prowadzona jest 
ekologiczna uprawa nagietka lekarskie-
go – 0,48 ha z plonem 9,1 t/ha, aksamit-
ki (kilka odmian) – 0,18 ha z plonem 
10,5 t/ha oraz żywokostu lekarskiego 
– 0,19 ha z plonem 3,0 t/ha z przezna-
czeniem do celów farmaceutycznych 
i kosmetycznych. Specyfika ekologicz-
nej uprawy ziół wymaga szczególnej 
dbałości o płodozmian uwzględniający 
działanie fitosanitarne roślin względem 
siebie. Dlatego konieczna jest uprawa 
mieszanek wieloletnich traw z bobo-
watymi oraz poplonów na powierzchni 
4,74 ha użytków rolnych. W gospodar-
stwie uprawia się także ekologiczne wa-
rzywa z przeznaczeniem na samozaopa-
trzenie – 0,04 ha powierzchni. 

Uprawa ziół, szczególnie nagietka jest 
pracochłonna, zbiory zaczynają się od 
połowy czerwca i trwają nawet do końca 
września zależnie od przebiegu pogody. 
Kwiaty zbierane są ręcznie przez pana 
Krzysztofa, za pomocą skonstruowane-
go przez siebie siewnika samobieżnego 
do ziół, dwa razy w tygodniu i poddawa-
ne suszeniu. W gospodarstwie znajdują 
się dwie suszarnie, z których jedna jest 
przeznaczona do suszenia wstępnego, 
a druga do końcowego. Suszarnie zasi-
lane są z baterii słonecznych, które są 
zainstalowane w gospodarstwie. Tego 
typu technologia pozwala uzyskać naj-
wyższe parametry jakościowe, które są 
kontrolowane przez pana Krzysztofa we 

własnym laboratorium. Uzyskane su-
rowce są w gospodarstwie poddawane 
dalszemu przetworzeniu na maceraty 
olejowe oraz pudry, służące do produk-
cji kosmetyków i leków, które właściciel 
eksportuje do Niemiec, Włoch, Słowacji 
i Czech. Pan Krzysztof chętnie dzieli się 
swoją wiedzą i bogatym doświadcze-
niem z zakresu zielarstwa ekologicz-
nego, uczestnicząc w szkoleniach dla 
studentów, uczniów, doradców czy sa-
morządowców z województwa małopol-
skiego i podkarpackiego. Współpracuje 
z naukowcami z Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie z Katedry Biochemii 
i Katedry Roślin Ozdobnych. Pola z eko-
logiczną uprawą ziół stanowią poligon 
doświadczalny dla zielarzy z UR w Kra-
kowie. Działalność pana Krzysztofa jest 
przykładem, że małe ekologiczne gospo-
darstwo zielarskie, nawet o wąskiej spe-
cjalizacji, oparte na wiedzy i doświad-
czeniu może być wysoko dochodowe 
i odnosić sukcesy. Innowacyjne techno-
logie wprowadzone przez właściciela go-
spodarstwa mogą stanowić cenny wkład 
w rozwój zielarstwa ekologicznego i po-
winny być upowszechnione na większą 
skalę, gdyż istnieje duże zapotrzebowa-
nie rynku na tego typu produkty.

EKOLOGIA
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II miejsce zajęła Renata Stróżak – 
Poręba Wielka, powiat limanowski
Gospodarstwo Renaty Stróżak położo-
ne jest w miejscowości Poręba Wielka, 
która znajduje się w Gorcach, w dolinie 
potoku Porębianka i jego dopływu – 
potoku Koninka w powiecie limanow-
skim. Miejscowość znana jest ze swo-
ich walorów wypoczynkowych oraz 
uzdrowiskowych – gorące solanki jo-
dobromowe. Ponadto wieś jest siedzibą 
Gorczańskiego Parku Narodowego. Ogól-
na powierzchnia gospodarstwa wynosi 
6,08 ha, w tym użytki zielone stanowią 

5,7 ha. Gospodarstwo ekologiczne na-
stawione jest na produkcję mieszaną. 
Produkcja roślinna i zwierzęca są zbilan-
sowane, a nawozy naturalne pochodzące 
z gospodarstwa pozwalają na uzyskiwa-
nie wysokich plonów z hektara. Działal-
ność roślinna opiera się przede wszyst-
kim na uprawach rolniczych i trwałych 
użytkach zielonych, a produkcja zwie-
rzęca to bydło mleczne i opasowe w ilo-
ści 7 sztuk i 1 jałówki rasy Simental. 
Przeciętna wydajność mleczna od sztu-
ki wynosi 4000 l/rok. Pozyskane mleko 
jest przetwarzane na sery różnego typu. 

II miejsce zajął Mateusz Stasik – 
Mochnaczka Wyżna, powiat 
nowosądecki
Gospodarstwo Mateusza Stasika poło-
żone jest w powiecie nowosądeckim, 
w województwie małopolskim, przy 
drodze krajowej nr 75, w Beskidzie Ni-
skim, w dolinie potoku Mochnaczka, 
prawobrzeżnego dopływu Muszynki. 
Ogólna powierzchnia gospodarstwa 
wynosi 23 ha, w tym użytki rolne sta-
nowią 20 ha. W gospodarstwie prowa-
dzony jest chów bydła mlecznego rasy 

Polskiej Czerwonej w ilości 14 krów i 7 
sztuk młodzieży. Przeciętna wydajność 
mleczna od sztuki wynosi 4500 l/rok 
mleka. Pozyskane mleko jest w całości 
przeznaczone na sprzedaż do Okręgo-
wej Spółdzielni Mleka w Nowym Sączu. 
W dbałości o jakość runi pastwiskowej 
pan Mateusz stosuje wypas kwatero-
wy bydła. Produkcja roślinna głównie 
oparta jest na ekologicznej uprawie TUZ, 
które stanowią 19 ha powierzchni oraz 
na trawach GO (koniczyna z trawą) o po-
wierzchni 4 ha.
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III miejsce zajął Andrzej Sekuła – 
Florynka, powiat nowosądecki
Gospodarstwo Andrzeja Sekuły położo-
ne jest w województwie małopolskim, 
we wsi Florynka, w powiecie nowosą-
deckim, w gminie Grybów. Powierzch-
nia ogólna gospodarstwa to 10 ha, 
w tym powierzchnia użytków zielo-
nych zajmuje 9 ha. W gospodarstwie 
prowadzony jest chów bydła mleczne-
go rasy polska czerwono-biała. Pogło-
wie zwierząt liczy 8 sztuk krów mlecz-
nych. Przeciętna wydajność mleczna od 
sztuki wynosi 4500 l/rok. Pozyskane 
mleko jest sprzedawane do OSM Nowy 
Sącz. Produkcja zwierzęca i roślinna 
są zbilansowane, a nawozy naturalne 
pochodzące z gospodarstwa wykorzy-
stywane są do nawożenia upraw na po-
lach. W gospodarstwie prowadzona jest 
uprawa ziemniaka – 0,43 ha, koniczy-
ny – 0,32 ha, pszenicy – 0,59 ha, owsa 
– 0,23 oraz TUZ – 7,43 ha. W dbałości 
o jakość runi pastwiskowej pan Andrzej 
stosuje wypas kwaterowy bydła. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział w konkursie.

Dawid Madej

III miejsce zajął Artur Kisiel – 
Nieszków, powiat miechowski
Gospodarstwo Artura Kisiela położo-
ne jest w województwie małopolskim 
w powiecie miechowskim, w gminie Sła-
boszów. Powierzchnia ogólna gospodar-
stwa wynosi 13,36 ha, w tym użytków 
rolnych pod ziołami 11,94 ha. Gospodar-
stwo pana Artura i jego żony Marty to 
gospodarstwo rodzinne specjalizujące 
się w towarowej produkcji zielarskiej. 
Jest to gospodarstwo z tradycjami. Pan 
Artur i pani Marta przejęli gospodar-
stwo od rodziców przed paru laty. Du-
żym atutem gospodarstwa są bardzo 
dobre gleby klas I-III, które pozwalają 
na uzyskiwanie wysokich plonów. Eko-
logiczna produkcja roślinna oparta jest 
na uprawie ziół takich jak babka lance-
towata – 2,09 ha, jeżówka purpurowa – 
1,05 ha, krwawnik pospolity – 0,35 ha, 
melisa lekarska – 0,39 ha, mięta pie-
przowa – 0,57 ha, mniszek lekarski – 
0,57 ha, pokrzywa zwyczajna – 0,10 ha, 
lucerna – 1,04 ha, jęczmień jary – 2,4 ha, 
pietruszka naciowa – 0,26 ha, pszenica 
ozima – 1,95 ha oraz ziemniak – 1,17 ha. 

Park maszynowy pozwala na przygoto-
wanie rocznie ponad 7 ton suszu zioło-
wego, z takich ziół jak: mięta pieprzo-
wa, melisa lekarska, babka lancetowata, 
dziurawiec, krwawnik pospolity, lub-
czyk ogrodowy, pokrzywa zwyczajna, 

szałwia lekarska, koper włoski, 
jeżówka purpurowa. Zioła sprze-
dawane są hurtowo. Wieloletnia 
specjalizacja pozwoliła na udo-
skonalenie technologii uprawy, 
pozyskiwania, suszenia i sprze-
daży ziół. Pomimo, że gospodar-
stwo posiada bardzo dobrej klasy 
gleby, to właściciele wykorzystują 
kompost z odpadów ziół, gnojów-
ki ziołowe z mięty, pokrzywy, me-
lisy, krwawnika i czosnku. Wyko-
rzystywane jest również zjawisko 
allelopatii, czyli sąsiedztwa roślin. 
W gospodarstwie czyni się próby 
konfekcjonowania ziół w opako-
waniach jednostkowych. Jest ono 
wiodącym gospodarstwem zie-
larskim w Małopolsce. Wiele ga-
tunków ziół produkowanych jest 
na rynek krajowy i na eksport. 

Odbiorcami są hurtownie Herbapolu 
we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, 
a także stali odbiorcy ze Słowacji, Czech 
i Niemiec. Ponadto pan Artur należy do 
Małopolskiego Stowarzyszenia Rolni-
ków Ekologicznych „Natura”.

Nominację do etapu ogólnopolskiego 
otrzymał Krzysztof Wroński 

EKOLOGIA
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Kolędowanie znane było w Polsce już 
od wieków we wszystkich regionach, na 
wsiach i w grodach miejskich. Z dawną 
wizytą kolędników wiązał się cały ma-
giczny cykl noworocznych obrzędów, 
np. na urodzaj, na pomyślność zabiegów 
hodowlanych, które dawniej traktowano 
bardzo poważnie i wierzono w ich rze-
czywiste działanie sprawcze.

Dawna grupa kolędników składała 
się z kilku, a niekiedy nawet kilkuseto-
sobowej grupy dzieci, młodzieży i stu-
dentów. W jej składzie mogli znaleźć się 
również chłopcy z gwiazdą, czy zespoły 
odgrywające „Herody” - przedstawie-
nie o Bożym Narodzeniu. Te grupy prze-
bierańców chodzące po kolędzie często 
nazywano kolędnikami, maszkarami, 
dziadami czy maskami. Różniły się one 
między sobą przebraniem, akcesoriami 
czy repertuarem występów.

Kolędnicy w zamian za wyśpiewanie 
kolęd prosili o datek, jednak kiedyś skła-
dał się on z jedzenia np. ze specjalnych 
bułek szczodrakowych pieczonych spe-
cjalnie dla kolędników czy dla odwie-
dzających domy gości. Grupa kolędnicza 
była częstowana również kawałkiem 
kiełbasy, słoniny, kołacza, struclami, 
orzechami oraz jabłkami. Niekiedy ob-
darowywano ich także drobnymi mo-
netami. Takiej rozśpiewanej grupie nie 
szczędzono również chleba i dobrego 
świątecznego jadła. Wierzono, że przy-
noszą oni szczęście domowi oraz jego 
mieszkańcom.

Jedną z najstarszych form kolędowa-
nia znaną w wielu regionach, zwłaszcza 
na południu Polski, było chodzenie z ży-
wymi zwierzętami, maszkarami. Jed-
nym z takich zwyczajów było między 
innymi Chodzenie z turoniem. Jesz-
cze w XV w. kolędnicy chodzili po cha-
tach i dworach z żywym turem prowa-
dzonym na powrozie (tury wyginęły 
w Polsce w XVII w.). Była to pozostałość 

po słowiańskim obrzędzie oprowadza-
nia tura po polach. Wierzono bowiem, 
że udzieli on swoich cech płodom rol-
nym. Później zwyczaj ten przerodził się 
w chodzenie z symboliczną maszkarą 
przypominającą zwierzę, a taką maskę 
turonia wykonywano z drewnianego 
kloca, obijano futrem i mocowano na 
drążku. W paszczy umieszczano język 
i ostre zęby, na głowie mocowano rogi 
zwierzęce – kozie lub krowie. Do ta-
kiej grupy kolędniczej należał również 
dziad, cygan, cyganka, żyd, czasami rów-
nież muzykant. Odgrywali oni scenkę 
wskrzeszania turonia.

Obchody i przedstawienia kolędnicze 
wywodzą się z prastarych obrzędów rol-
niczych z udziałem masek zwierzęcych 
i postaci przebranych za zwierzęta. Po-
pularną formą było więc właśnie kolę-
dowanie z maszkarami zwierzęcymi. 
Przy takiej wizycie kolędników moż-
na się było spodziewać także, oprócz 
oczywiście śpiewania kolęd, wygła-
szania świątecznych życzeń, odgrywa-
nia komicznych scenek, straszenia wi-
dzów czy nawet wyprawiania różnego 
rodzaju figli. Najbardziej z tych postaci 
upowszechniły się: turoń, koza, konik, 
niedźwiedź, kogut, bocian, baran – czyli 
zwierzęta symbolizujące siłę, zdrowie, 
życiową energię i płodność. Z czasem 
do grup kolędniczych dołączyły rów-
nież postacie z chrześcijańskich opowie-
ści (pasterze, królowie, diabły, anioły), 
przedstawiciele grup zawodowych (np. 
policjant, lekarz, kominiarz) oraz mniej-
szości etnicznych i religijnych (Żyd, Cy-
gan, Turek). Przyjęło się również, że 
w grupie kolędniczej nie powinno za-
braknąć Dziada i Baby oraz Śmierci.  

Często spotykane było kolędowa-
nie z gwiazdą symbolizującą pierwszą 
gwiazdkę, która pojawiła się nad stajen-
ką w noc narodzenia Dzieciątka Jezus. 
W wielu regionach Polski pojawiały się 

tzw. Herody, czyli grupy odgrywające 
biblijną opowieść o przyjściu na świat 
Jezusa, w którą wplatano zabawne wąt-
ki ludowe. Kolejną formą kolędowania 
było chodzenie z szopką, w której przy 
pomocy zestawu kukiełek odgrywano 
przedstawienia podobne do Herodów 
lub Jasełek. Obchód kolędniczy był wy-
czekiwanym wydarzeniem, a pominięcie 
domu uważane było za zły znak.

W taki właśnie sposób chodzenie po 
kolędzie zapoczątkowało niezwykły, 
oryginalny, wędrowny teatr ludowy, któ-
rym jeszcze w połowie XX w., a lokalnie 
nawet i dłużej, cieszyli się i emocjonowa-
li mieszkańcy polskich wsi i miasteczek. 
Wizyty grupy kolędniczej należały 
do przyjętego powszechnie świątecz-
nego obyczaju, a coroczne występy 
kolędników cieszyły się niesłabnącą 
popularnością.

Kolędowanie jest wciąż żywą i kulty-
wowaną tradycją w każdej polskiej ro-
dzinie. Oczywiście dalej w małopolskich 
wsiach bądź w miasteczkach można spo-
tkać pięknie poprzebierane grupy kolęd-
nicze, odwiedzające domy po kolędzie. 
Nie są to jednak aż tak liczne grupy jak 
dawniej, bo tradycja ta z biegiem czasu 
uległa sporym przekształceniom. Jedno 
jest dalej pewne, że kolędnicy zwiastują 
dobrą nowinę, niosą radość domowni-
kom oraz składają noworoczne życzenia, 
które są przyjmowane jako pomyślna 
wróżba urodzaju i powodzenia. Warto 
więc wypatrywać ich w oknie.

Ewelina Czarnik
Źródło: B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje do-
roczne, Warszawa 2012.
Fot. autorstwa użytkownika Fiberek, dostępna pod 
linkiem: https: //commons.wikimedia.org/wiki/
File:Kol%C4%99dnicy_2008.JPG; objęta licencją 
Creative Commons Attribution 3.0 Unported [https://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en].

„Za kolędę dziękujemy…!”
– tradycje i zwyczaje kolędnicze dawniej i dziś

Jedną z tradycji najczęściej kojarzonych z okresem 
świąt Bożego Narodzenia jest śpiewanie kolęd 
i pastorałek. W tradycji staropolskiej, a zwłaszcza 
w tradycji ludowej, domowe świętowanie Bożego 
Narodzenia trwało od Wigilii aż do Trzech Króli. 
Dni te bowiem, a zwłaszcza wieczory, upływały 
niegdyś na wypoczynku, odwiedzinach, wspól-
nym śpiewaniu kolęd, wesołych zabawach i wi-
zytach kolędników.

DZIEDZICTWO
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Rozumiemy specyfikę pracy w gospo-
darstwie i dlatego właśnie jesienią wy-
chodzimy z wyjątkowo szeroką, spraw-
dzoną ofertą finansową oraz z kilkoma 
nowymi propozycjami usprawniającymi 
produkcję rolną, np. z bezpłatnym dostę-
pem za pośrednictwem portalu Agro-
nomist.pl do nowoczesnych narzędzi. 
Chcemy zapewnić przedsiębiorcom agro 
z jednej strony bezpieczeństwo w bieżą-
cej działalności, a z drugiej pokazać moż-
liwości dalszego rozwoju – tłumaczy Ma-
ciej Piskorski, Dyrektor Departamentu 
Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Kredyty bez prowizji i z obniżoną 
marżą

Do końca listopada potrwa promo-
cja, w ramach której bank proponu-
je nowym i obecnym Klientom agro, 
szereg atrakcyjnych produktów finan-
sowych, w tym kredyty z ubezpiecze-
niem, udzielane bez prowizji oraz z ob-
niżoną marżą. Możliwe jest uzyskanie 
finansowania na dowolny cel związa-
ny z rozwojem gospodarstwa. W ofer-
cie są zarówno kredyty obrotowe, jak 
i inwestycyjne. 

Na bonusy w postaci obniżonej marży 
kredytu mogą też liczyć producenci 
żywności ekologicznej, zarówno Ci, 

którzy już posiadają certyfikat ekolo-
giczny lub są w okresie okresie konwer-
sji, lub prowadzą gospodarstwa z cer-
tyfikatem zrównoważonego rolnictwa. 
Podobne korzyści przewidziano dla 
Klientów polecających promocyjne pro-
dukty znajomym rolnikom.

Nowi Klienci, którzy zdecydują się za-
łożyć rachunek bieżący w ramach Kon-
ta Otwartego na Agrobiznes, zostaną 
zwolnieni z opłaty za jego prowadze-
nie przez 6 miesięcy. Dodatkowo mogą 
skorzystać z promocji - otrzymać pre-
mię w wysokości do 600 zł, za płatności 
kartą debetową wydaną do rachunku.

Dodatkowe korzyści dla rolników 
na agronomist.pl

Klienci banku, którzy skorzystają z je-
siennej promocji na produkty finan-
sowe, uzyskają bezpłatny dostęp do 
wszystkich narzędzi znajdujących się 
na portalu Agronomist.pl. 

To portal branżowy, dla producentów 
rolnych i przetwórców spożywczych. 
Zawiera zarówno ogólnodostępne infor-
macje i narzędzia (m.in. pierwszy w ję-
zyku polskim kalkulator emisji gazów 
cieplarnianych, porównywarka cen ze 
skupu i targowisk), jak i zaawansowane 

narzędzia rolnictwa precyzyjnego, do-
stępne w wersji Premium jedynie dla 
zarejestrowanych użytkowników (m.in. 
systemy zarządzania gospodarstwem 
RolnikON, Agrivi, satelitarny monitoring 
pól optymalizujący koszty nawożenia 
SatAgro).

Dla tych, którzy dopiero rozważają, któ-
ry kredyt wybrać, dostępny jest na Agro-
nomist.pl Kredytomat Agro – nowy, 
intuicyjny konfigurator oferty na finan-
sowanie. Kredytomat to łatwa w obsłu-
dze, darmowa wyszukiwarka produk-
tów Banku BNP Paribas, umożliwiająca 
precyzyjny dobór oferty finansowej od-
powiadającej na różne potrzeby Klien-
tów prowadzących gospodarstwa rol-
no-produkcyjne. Dzięki Kredytomatowi, 
rolnik w czytelny sposób samodzielnie 
dociera do właściwych produktów fi-
nansowych bez konieczności poświęca-
nia czasu na szczegółową analizę pełnej 
oferty banku.

Jesienne nowości w ofercie Banku BNP Paribas
Jesień w rolnictwie to czas zbiorów i prac związanych z uprawą ozimin, a także okres podsumowań sezo-
nu, analiz i planów inwestycyjnych. Z myślą o Klientach z sektora rolno-przetwórczego, Bank BNP Paribas 
przygotował atrakcyjną ofertę produktów finansowych oraz wprowadził kilka wspierających nowości.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Laureaci wojewódzkiego konkursu „Najlepsze 
Gospodarstwo Agroturystyczne w Małopolsce”
28 października 2021 r. podczas konferencji agroturystycznej Agroturystyka w dobie zagrożenia epidemio-
logicznego zostały ogłoszone wyniki konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne w Mało-
polsce”, organizowanego przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

I miejsce: gospodarstwo agrotury-
styczne „Gościniec Banica” Jędrzeja 
Jakubowskiego z miejscowości Krzy-
wa w powiecie gorlickim

Gospodarstwo agroturystyczne „Gości-
niec Banica” znajduje się na terenie Be-
skidu Niskiego, który uważany jest za 
obszar najmniej w Polsce przekształ-
cony przez człowieka. Gospodarstwo 
oferuje 20 miejsc noclegowych. Gościom 
serwowane są posiłki pochodzące z pło-
dów rolnych od lokalnych dostawców, 
dodatkowo w kuchni wykorzystuje się 
przetwory domowej roboty, sery kozie 
i wędliny. Oferta kulinarna jest typowa 
dla polskiej kuchni i mocno nawiązuje do 
regionu. Gospodarstwo działa zgodnie 
z naturą. Posiada własną przydomową 
oczyszczalnię ścieków, pompę ciepła, 
stosuje się do zasad segregacji odpadów, 
a energię elektryczną uzyskuje ze źródeł 
odnawialnych. Powstały kompost z od-
padów biologicznych wykorzystuje się 
w uprawie warzyw. Gospodarstwo moc-
no związane jest z zabudową regionu. 
Wszystkie budynki na terenie gospodar-
stwa są drewniane i nawiązują do trady-
cji. W domu można znaleźć elementy re-
gionalne, w tym rękodzieło, ale też stare 
meble czy rodzinne pamiątki, które na-
dają wnętrzu wyjątkowy klimat. Cztery 

lata temu dla gości została otwarta wy-
pożyczalnia sprzętu narciarskiego. Go-
ście oprócz tego mogą skorzystać z ma-
sażów leczniczych lub relaksacyjnych, 
które wykonywane są przez wykwalifi-
kowanego rehabilitanta/masażystę. Go-
spodarstwo agroturystyczne „Gościniec 
Banica” jest również laureatem wielu 
konkursów kulinarnych.

Współorganizatorami konkursu oraz 
fundatorami nagród byli: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskie-
go, Instytut Zootechniki – Państwowy 
Instytut Badawczy w Balicach, Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego Od-
dział Terenowy w Krakowie, Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Od-
dział w Krakowie, Małopolski Oddział 
Regionalny Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Terenowy w Krakowie. 

Celem konkursu było wyłonienie naj-
lepszych gospodarstw agroturystycz-
nych świadczących usługi na obszarach 
wiejskich województwa małopolskiego 
jako atrakcyjnego miejsca wypoczyn-
ku, a także popularyzacja walorów 

krajobrazowych, kulturowych i kuli-
narnych regionu. 

Konkurs „Najlepsze Gospodarstwo 
Agroturystyczne w Małopolsce” to już 
tradycja, która wpisała się w program 
wydarzeń Małopolskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. Zeszłoroczna edy-
cja konkursu odbyła się zdalnie z powo-
du ograniczeń wywołanych pandemią 
COVID-19. W tym roku udało się od-
wiedzić 8 gospodarstw zgłoszonych 
przez Powiatowe Zespoły Doradztwa 
Rolniczego. 

Komisja konkursowa, w której skład 
weszli przedstawiciele Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwino-
wie Oddział w Krakowie, Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego Oddział 

Regionalny w Krakowie, Małopolskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy-
znała 6 nagród, w tym dwa wyróżnienia 
oraz jedno szczególne wyróżnienie, któ-
re charakteryzowały się wysokimi stan-
dardami świadczonych usług, dobrej 
organizacji i sposobu funkcjonowania. 
Wyróżnione gospodarstwa stosują za-
sady proekologiczne, są silnie związane 
z tradycją regionu, mają bogatą ofertę 
kulinarną, stosują inwestycje, które pod-
niosą standard świadczonych usług oraz 
mają w swojej ofercie atrakcje związane 
z obiektem i okolicą. Świadczą dobrą in-
formacją i promocją turystyczną.

Poniżej kilka słów o tegorocznych lau-
reatach.

AGROTURYSTYKA
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Gospodarstwo agroturystyczne pań-
stwa Sołtys znajduje się na terenie 
Podhala. Dysponuje pokojami 2,3,4-oso-
bowymi, które są w pełni wyposażone 
do wypoczynku gości. Na terenie obiek-
tu można skorzystać z oferty kulinarnej, 
w tym ze śniadań i obiadokolacji, z gril-
la oraz organizacji imprez rodzinnych 
(takich jak urodziny, rocznice ślubu). 
Produkty wykorzystywane w kuchni 
państwa Sołtysów pochodzą w dużej 

mierze z ich gospodarstwa. Wytwarza-
ny jest własny twaróg i ser, a na życzenie 
gości może zostać zaserwowana także 
jagnięcina. Warzywa, zioła i owoce po-
chodzą z własnej uprawy. Właściciele 
prowadzą swoje gospodarstwo rolne 
z zachowaniem tradycji (suszą siano na 
tzw. ostrewkach, układając je ręcznie, 
podtrzymują wypas utrzymywanych 
zwierząt). Goście zapoznają się z żywą 
kulturą Podhala, ponieważ właściciele 

na co dzień posługują się gwarą góral-
ską. Gospodarze stosują się, przy prowa-
dzeniu swojego gospodarstwa, do zasad 
proekologicznych (szambo, segregacja 
śmieci, kompostownik, który później 
wykorzystywany jest do warzyw i rabat 
kwiatowych). W ofercie gospodarstwa 
znajdują się takie atrakcje jak: organi-
zacja kuligu oraz przejażdżek konnych. 
Ponadto w niedalekiej okolicy można 
znaleźć liczne wyciągi narciarskie. 

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod La-
sem” leży u podnóża Pasierbieckiej Góry 
i Kamionnej oraz w bezpośrednim są-
siedztwie lasu. Do dyspozycji gości zo-
stał oddany cały dom, w którym znajdu-
ją się 3 niezależne pokoje – każdy z nich 
posiada osobną łazienkę. Dla wszyst-
kich gości udostępniona została kuch-
nia wyposażona w niezbędne akcesoria 
kuchenne. Dom, w którym przebywają 

goście, został zbudowany w stylu cha-
rakterystycznym dla regionu. W poko-
jach można znaleźć obrazy namalowane 
przez lokalnych artystów. Agroturysty-
ka „Pod Lasem” posiada 2 „słoneczka” 
w ramach kategoryzacji gospodarstw 
agroturystycznych, które są przyzna-
wane prze Polską Federację Turystyki 
Wiejskiej. Gościom korzystającym z wy-
poczynku w gospodarstwie serwowane 

są obiady. Produkty, z których się je wy-
twarza, są naturalne i ekologiczne (mięso 
z własnego chowu oraz warzywa i owo-
ce z własnej uprawy). Jedną z atrakcji są 
piesze wycieczki po okolicznych górach 
lub kolarstwo. W zimie można udać się na 
stok narciarki, który znajduje się w pobli-
żu. Gospodarstwo agroturystyczne „Pod 
Lasem” jest również częścią programu 
Małopolska Wieś Dla Seniorów. 

II miejsce: gospodarstwo agroturystyczne Janiny i Stanisława Sołtys z miejscowości Rzepiska w powiecie tatrzańskim

III miejsce: gospodarstwo agroturystyczne „Pod Lasem” Elżbiety Nowak z miejscowości Kamionna w powiecie bocheńskim

AGROTURYSTYKA
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Gospodarstwo agroturystyczne „Noc-
leg Pod Brzozami” znajduje się w ma-
lowniczej wsi Zalipie – najbardziej cha-
rakterystycznym miejscu dla Powiśla 
Dąbrowskiego. W gospodarstwie znaj-
duje się 5 pokoi oraz 10 miejsc noclego-
wych. Każdy z pokoi został ozdobiony 
przez żonę właściciela, zalipiańską ar-
tystkę, charakterystycznymi dla tego 
regionu malowidłami. Goście mają do 
swojej dyspozycji 2 aneksy kuchen-
ne, w których można przygotowywać 

posiłki oraz ogródek warzywno-owoco-
wy. Ponadto można się także zaopatrzyć 
u nich w świeże jajka czy sezonowe owo-
ce i warzywa. W sąsiednich gospodar-
stwach można zakupić miody, sery i inne 

produkty wytwarzane przez lokalnych 
rolników. W otoczeniu gospodarstwa 
znajdują się rozlegle tereny leśne, które 
zostały przystosowane do wędrówek 
pieszych i tras rowerowych.

Gospodarstwo położone jest w Tyliczu 
na granicy Beskidu Sądeckiego i Be-
skidu Niskiego. Gospodarstwo oferu-
je swoim gościom komfortowe pokoje 
o wysokim standardzie, z których każdy 
posiada łazienkę. Z pokoi rozpościera 
się przepiękny widok na góry. W obiek-
cie można zjeść pyszne jedzenie oraz 
spróbować świeżo pieczonego ciasta. 
Ponadto menu jest przystosowane dla 
rodzin z dziećmi. Każdy z oferowanych 
posiłków jest przygotowywany według 
tradycyjnych przepisów. Gospodarstwo 
przestrzega wszystkich zasad związa-
nych z ochroną środowiska, a uprawa 
warzyw i owoców odbywa się z użyciem 
metod ekologicznych. Zarówno archi-
tektura obiektu, jak i wygląd wnętrz, 

są mocno związane z regionem. Właści-
ciel gospodarstwa cały czas udoskonala 
i modernizuje obiekt pod kątem wypo-
czynku i rekreacji. 

Gospodarstwo agroturystyczne „Pod 
Śliwkową Gałązką” znajduje się w sa-
mym centrum miejscowości Uszew. Go-
spodarstwo stanowi kompleks, w które-
go skład wchodzi samodzielny budynek 
mieszkalny z kuchnią, łazienką, pokojem 
gościnnym oraz sypialniami. Obiekt ten 
został przekształcony z dawnych budyn-
ków gospodarskich. Znajdują się w nim: 
rożnego rodzaju narzędzia i sprzęty rol-
nicze używane kiedyś na polskiej wsi. 
Gospodarze samodzielnie przyrządzają 
oraz wyrabiają (według własnej recep-
tury) różnego rodzaju mięsa i wędliny. 

Wędzarnia, z której korzystają pełni 
także funkcję suszarni śliwek pocho-
dzących z własnego ogrodu. Ofertę ku-
linarną wzbogaca kukiełka uszewska 
– lokalny wypiek wpisany na listę pro-
duktów tradycyjnych. Właściciele dba-
ją o zasady proekologiczne, ponieważ 
wszystkie budynki wchodzące w skład 

gospodarstwa podłączone są do sieci 
kanalizacyjnej oraz segregują śmieci. 
Cały obiekt gospodarstwa nawiązuje 
swoim stylem do regionu. Właściciele 
gospodarstwa agroturystycznego pro-
wadzą również Fundację Wspierania 
Aktywności i Zachowania Dziedzictwa 
Lokalnego „Pro Memory”.

Natalia Baster

Wyróżnienie: gospodarstwo agro-
turystyczne „Nocleg Pod Brzo-
zami” Jana Micka z miejscowości 
Zalipie w powiecie dąbrowskim 

Szczególne wyróżnienie jako obiekt turystyki wiejskiej – oferta dla dzieci: gospodarstwo agroturystyczne 
Grzegorza Królikowskiego z miejscowości Tylicz w powiecie nowosądeckim

Laureatom tegorocznej edycji serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wyróżnienie: gospodarstwo agrotu-
rystyczne „Pod Śliwkową Gałązką” 
Danuty Białki z miejscowości Uszew 
w powiecie brzeskim
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Turystyka na obszarach wiejskich na-
leży do najbardziej popularnych form 
turystyki. Ludzie coraz częściej wybie-
rają na miejsce spędzania wolnego czasu 
właśnie wieś. Czyste powietrze, wolno 
płynący czas, a także odmienny styl ży-
cia ludzi na wsi stały się bardziej doce-
nione niż inne formy spędzania wypo-
czynku. Panująca cisza i spokój, otwarte 
przestrzenie – oto wartości, na które 
stawiają turyści. Obecnie turystyka ma 
duży wpływ na gospodarkę światową. 
Daje możliwość poznania otaczającego 
świata, pozwala zregenerować siły psy-
chiczne, jak również fizyczne. Umożli-
wia ona odwiedzającym rozwój twórczy, 
a także jest idealną alternatywą dla zajęć 
szkolnych. 

Zajęcia, jakie prowadzone są w zagro-
dach edukacyjnych, mają duży wpływ na 
rozwój usług w gospodarstwach agrotu-
rystycznych. Prowadzenie takiej dzia-
łalności to potrzeba wynikająca z chęci 
promowania kultury oraz tradycji na ob-
szarach wiejskich danego regionu. 

W Polsce na terenach wiejskich najle-
piej rozwija się: turystyka, usługi, drob-
na wytwórczość, handel oraz leśnictwo. 
Często wymagają one dodatkowych 
źródeł finansowania. Dlatego znaczna 
część właścicieli gospodarstw poszuku-
je jego dodatkowych źródeł. Aby wybić 
się na tle tak wielu gospodarstw agro-
turystycznych, trzeba zacząć oferować 
coraz to nowsze atrakcje czy rozwią-
zania, które poprawią atrakcyjność go-
spodarstwa. Idealnym pomysłem okazu-
je się działalność edukacyjna. Jest to coś 
nowego i innowacyjnego w dziedzinie 

przekazywania wiedzy, zwłaszcza naj-
młodszym dzieciom, jednak z takiej 
oferty mogą skorzystać osoby w różnym 
wieku. Właściciele posiadający zagrody 
edukacyjne stawiają na wiarygodność, 
aby ich oferta okazała się najlepsza oraz 
najwyższej jakości. Dzięki temu obiekty 
te stają się po kilku latach prowadzenia 
produktami markowymi turystyki wiej-
skiej oraz są inspiracją dla innych. 

Czynnikiem, jaki wpływa w głównej 
mierze na rolników decydujących się na 
podjęcie działalności pozarolniczej, a tak-
że turystyki wiejskiej, jest chęć zdobycia 
dodatkowych dochodów. Z możliwości 
prowadzenia zagrody edukacyjnej czę-
ściej korzystają gospodarstwa, które pro-
wadzą już agroturystykę. Także te po-
zostałe decydują się na to rozwiązanie 
– chcąc oferować usługi z zakresu edu-
kacji. Działalność o charakterze eduka-
cyjnym to nowy trend, który rozwija się 
na polskiej wsi. Misja, jaką za sobą nie-
sie, to upowszechnienie wiedzy, walo-
rów kulturowych, przyrodniczych czy 
historycznych – szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży. Takie gospodarstwa to nowe 
podejście do prowadzenia edukacji łączą-
cej teorię z praktyką. 

Gospodarstwo edukacyjne jest po-
dejściem nowatorskim. Gospodarz pro-
ponuje przeprowadzenie zajęć w for-
mie wcześniej ustalonej – mogą to 
być: warsztaty, pokazy lub  ścieżki dy-
daktyczne. Zajęcia edukacyjne w go-
spodarstwach są korzystne nie tyl-
ko dla rolnictwa, ale zyskuje na tym 
także szkolnictwo. Nauka teoretycz-
na jest wzbogacana oraz urozmaicana 

o praktyczną wiedzę, zgodną z progra-
mem nauczania. Zagrody edukacyjne są 
świetnym miejscem, aby poznać i przy-
bliżyć pracę rolnika w bezpośrednim 
kontakcie z codziennym rytmem, jakim 
żyje gospodarstwo. Uczestnicy zajęć 
mogą doświadczyć niewyobrażalnej ilo-
ści zapachów, dźwięków oraz smaków.

Korzyści płynące dla rolnictwa to 
przede wszystkim postawienie rolnika 
w nowej roli – doświadczonego eksperta, 
dodatkowy dochód dla gospodarstwa, 
a taka działalność może stanowić także 
przedłużenie sezonu turystycznego, a to 
umożliwi łatwiejszą promocję wytwa-
rzanych w gospodarstwie produktów. 

Działalność pozarolnicza to koncepcja 
wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów 
wiejskich – odnosi się ona do korzyści, 
jakie możemy czerpać z rolnictwa poza 
tymi wynikającymi z produkcji żywno-
ści. Rozwój obszarów wiejskich może 
dokonywać się na dwa sposoby: bezpo-
średnio, dzięki zwiększaniu wartości 
oraz korzyści ekonomicznych w rolnic-
twie; i pośrednio poprzez dbanie o dzie-
dzictwo kulturowe, ale też za pomocą 
systemów rolno-ekologicznych.

Natalia Baster
Źródła: Bogusz M., Kmita-Dziasek E., Zagrody eduka-
cyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich, [on-line:] https://journals.pan.pl/
Content/97622/mainfile.pdf, [dostęp: 28.10.2021].
Bogusz M., Kania J., Zagrody edukacyjne jako przykład 
innowacyjnej przedsiębiorczości, [on-line:] http://www1.
up.poznan.pl/ktw/sites/default/files/dokumenty/
Bogusz%2C%20Kania%20POP%20cz%202.pdf, [do-
stęp: 28.10.2021]. 
Bogusz M., Wojcieszak M., Zagrody edukacyjne jako 
przykład markowego produktu turystyki wiejskiej, 
[on-line:]  https://www.researchgate.net/publica-
tion/334848580_ZAGRODY_EDUKACYJNE_JAKO_
PRZYKLAD_MARKOWEGO_PRODUKTU_TURYSTYKI_
WIEJSKIEJ, [dostęp: 28.10.2021].

Zagroda edukacyjna jako przykład działalności 
pozarolniczej na obszarach wiejskich
Zagroda edukacyjna jest to typ obiektu znajdującego się na obszarach 
wiejskich, którego zakres działania opiera się na prowadzeniu zajęć 
dla dzieci i młodzieży. Lekcje dostosowane są do szkolnej podstawy 
programowej i są formą aktywności pozaszkolnej. Obiekty te posiadają 
zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze.

AGROTURYSTYKA
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Dzisiaj ciężko mi znaleźć chleb, który 
nie zawiera chemii, ma idealnie chrupią-
cą skórkę, a jego aromat sprawia, że na 
samą myśl cieknie ślinka. Między innymi 
dlatego zdecydowałam się spróbować 
upiec własny chleb.

Z początku wydawało mi się, że to 
sztuka, której bez doświadczenia w tego 
typu wypiekach nie da się opanować.  
W starych zapiskach rodzinnych tra-
fiłam jednak na przepis, który od razu 
przypomniał mi proces wypieku chleba 
praktykowany przez moją babcię. Nie 
mam co prawda pieca chlebowego, ale 
postanowiłam spróbować przygoto-
wać ciasto według tej receptury i upiec 
go w piekarniku elektrycznym. Udało 
się, więc zaczęłam eksperymentować 
z dodatkami i mieszaniem mąki, a teraz 
z pełnym przekonaniem mogę polecić 
każdemu domowy wypiek chleba.

Myśląc o wypieku domowego chleba 
musimy zaopatrzyć się w co najmniej 
trzy typy mąki: mąkę żytnią typ 720, 
mąkę razową lub żytnią 2000 i mąkę 
pszenną chlebową. 

Żeby rozpocząć swoją przygodę z do-
mowym chlebem, należy sięgnąć po za-
kwas, który możemy otrzymać od ko-
goś innego lub możemy spróbować go 
wyhodować samemu. Dzisiaj już wiem, 
że to nie jest tak skomplikowane, jak 
by się mogło wydawać, wymaga jedy-
nie trochę systematyczności i odrobinę 
cierpliwości.

Pracę rozpoczynamy od przygotowania 
zakwasu na 5-6 dni przed planowanym 
wypiekiem chleba.

W pierwszy dzień w co najmniej 1-li-
trowym naczyniu (może to być sło-
ik szklany lub inny pojemnik) miesza-
my 50 g mąki żytniej 720 z 50 ml wody 
o temperaturze około 30°C, nie zamy-
kamy szczelnie, lecz przykrywamy ście-
reczką (powstający roztwór musi swo-
bodnie oddychać) i zostawiamy na pełne 
24 godziny w miejscu o temperaturze 
23-28°C. Po tym czasie dokarmiamy 

zakwas identyczną porcją mąki oraz 
wody i energicznie mieszamy (ja mie-
szam zakwas łyżką drewnianą). W trze-
cim dniu powtarzamy schemat dokar-
miania w takich samych proporcjach 
mąki żytniej oraz wody i również po 
wymieszaniu przykrywany ściereczką. 
Po kolejnych 24 godzinach dokarmia-
my ponownie – zamiast mąki żytniej 
typ 720 możemy dodać mąkę razową 
(z dodatkiem mąki razowej chleb będzie 
smaczniejszy). 

W piątym dniu zakwas jest gotowy 
do użycia, przy czym należy pamiętać 
o pozostawieniu części zakwasu jako 
zaczątek do kolejnego dokarmiania. Za-
kwas (bez dokarmiania) możemy prze-
chowywać w lodówce przez okres do 
6 dni. Jeżeli planujemy wypiek kolejnego 
chleba, to znów musimy wyprodukować 
odpowiednią ilość zakwasu.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie 
zaczynu, do którego potrzebujemy:

 − zakwas – 200 g,
 − mąka pszenna chlebowa – 200 g,
 − ciepła woda – 330 ml (wcześniej prze-
gotowana).
W misce przy użyciu łyżki drewnianej 

mieszamy ze sobą wszystkie składniki 
aż do uzyskania lepkiej jednolitej kon-
systencji. Miskę przykrywamy ścierką 
i odkładamy na ok. 18 godzin w miejsce 
o temperaturze pokojowej. Po upływie 
tego czasu należy przygotować:

 − około 500 ml ciepłej wody, w której 
rozpuszczamy 3 płaskie łyżeczki soli,

 − około 1 kg mąki.
W zależności od tego, na jaki chleb 

mamy w danym momencie ochotę, może 
to być mąka pszenna chlebowa lub mąka 
żytnia typ 720 lub pomieszane obydwa 
rodzaje mąki. Możemy również dodać 
mąkę razową lub pełnoziarnistą, a także 
różnego rodzaju ziarna, np. siemię lnia-
ne, słonecznik, dynia, czarnuszka i zioła, 
np. kminek cały lub mielony.

Ja proponuję, żeby w skład pierw-
szego wypiekanego przez nas chleba 

wchodziły składniki podstawowe, a póź-
niej w kolejnych przygotowaniach do 
wypieku możemy eksperymentować 
z dodatkami.  

Składniki dodajemy do zaczynu i za-
gniatamy lub mieszamy drewnianą 
łyżką aż do uzyskania elastycznej kon-
systencji. Jeżeli ciasto jest zbyt „luź-
ne”, wówczas może powstać zakalec, 
natomiast ciasto „zbite” skutkuje tym, 
że chleb słabo rośnie i po upieczeniu 
jest twardy, bez charakterystycznych 
otworów.

Formujemy okrągły bochenek i ukła-
damy na blasze do piekarnika wyłożo-
nej papierem do pieczenia lub w lekko 
posmarowanych olejem wysokich, po-
dłużnych blaszkach (do 1/2 wysokości 
blaszki) i odstawiamy w ciepłe miejsce 
do wyrośnięcia na ok. 3 godziny (ciasto 
powinno podwoić objętość). 

Pieczemy w uprzednio nagrzanym 
piekarniku w temperaturze do 230°C 
przez 30-35 min.

Gotowy chleb pozostawiamy do wy-
stygnięcia na kratce, co zapobiegnie jego 
zaparzeniu się.

W ten sposób przygotowany i wystu-
dzony chleb można przechowywać za-
winięty w lnianą ściereczkę lub umieścić 
go w chlebaku. 

Oprócz walorów smakowych, cudow-
ną rzeczą jest zapach unoszący się po 
domu. Jednym przypomina dzieciństwo, 
a innym odwiedziny u babci, gdy świeży, 
domowy chleb z masłem smakował zu-
pełnie inaczej niż jego obecne sklepowe 
odpowiedniki.

Uwierzcie, proszę, że chleb upieczony 
przez siebie cieszy i smakuje, dłużej za-
chowuje świeżość, nie pleśnieje (ja prze-
chowywałam swój chleb pszenno-żytni 
na zakwasie przez 6 dni). Tu nie potrzeba 
wielkich umiejętności, a wbrew pozo-
rom taki upieczony chleb to wielka sa-
tysfakcja i spora oszczędność pieniędzy.

Życzę smacznego!

Ewa Jewuła

Chleb babci 
Helenki
Chleb domowy kojarzy mi się 
z dzieciństwem. Do dzisiaj z sen-
tymentem wspominam aromat 
świeżego chleba, który uwielbia-
łam podjadać w domu babci zaraz 
po przestygnięciu. 

NASZ DOM
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Jej głównym celem jest rehabilitacja pa-
cjentów, a także ich powrót do społecz-
ności i zatrzymanie choroby przez udział 
chorego w uprawie roślin ogrodniczych. 
Pozwala to osobom niepełnosprawnym, 
uzależnionym, chorym i starszym przy-
stosować się do swojej sytuacji, zwiększa 
siłę mięśni, poprawia koordynację, ogra-
nicza stres i agresję, ułatwia kontakty 
międzyludzkie. 

Również dla małych dzieci kontakt 
z przyrodą jest niezbędny do prawi-
dłowego rozwoju psychicznego: popra-
wia pamięć, zwiększa pewność siebie, 
zmniejsza poziom stresu, rozwija kre-
atywność i wyobraźnię, zwiększa cieka-
wość świata, poprawia pamięć, motywu-
je nauczanie i polepsza stosunki między 
rówieśnikami. 

Ogród warzywny w placówkach szkol-
nych, szpitalach, domach opieki społecz-
nej, domach spokojnej starości i w tera-
peutycznych gospodarstwach o profilu 
rolnym i ogrodniczym może pełnić funk-
cję rekreacyjną, estetyczną, a także dy-
daktyczną, wychowawczą i produk-
cyjną. Funkcja edukacyjna kontaktu 
z roślinami to nauka odpowiedzialności, 
cierpliwości i systematyczności. Warto 
podkreślić, że kontakt z roślinnością po-
budza do rozwoju zainteresowań, wiary 
w siebie, podejmowania samodzielnych 
działań. W obecnych, coraz bardziej wir-
tualnych, czasach warto zadbać, aby za-
pewnić najmłodszym kontakt z naturą, 
by mogli w sposób bezpośredni, a nie za 
pośrednictwem ekranu, doświadczyć 
wzrostu roślin. 

Przykładem roślin mających warto-
ściowe substancje są warzywa i zioła. 
Znalazły one zastosowanie w medycy-
nie i nie powinno ich zabraknąć w zdro-
wej diecie. Różnorodność oddziaływań 

roślin warzywnych i przyprawowych na 
organizm człowieka wynika z wielozmy-
słowego z nimi kontaktu. 

Węch
Powonienie jest jednym z pierwotnych 
zmysłów, który od zarania dziejów po-
magał człowiekowi w przetrwaniu, gdyż 
wiąże się z układami odpowiedzialnymi 
m.in. za głód, pragnienie czy sen. Aro-
maty roślinne mają zdolność zarówno 
pobudzania organizmu, jak i jego wyci-
szenia, dlatego znalazły szerokie zasto-
sowanie w medycynie, aromaterapii. Po-
wszechnie stosuje się je w gastronomii 
jako przyprawy i środki konserwujące 
żywność.

Do grupy roślin silnie pachnących 
zalicza się rośliny przyprawowe, które 
powinny znaleźć się w każdym ogro-
dzie o przeznaczeniu terapeutycznym. 
Do niedawna w ogródku rosły głównie: 
koperek, pietruszka czy lubczyk. Dzię-
ki temu, że bardzo popularna stała się 
u nas kuchnia śródziemnomorska, po-
lubiliśmy także stosowane w niej zioła. 
Żadna przyprawa z torebki nie będzie 
nam tak smakować, jak ta z własnego 
ogródka. 

Rośliny polecane do ogródków 
ziołowych
– zioła wieloletnie:
Estragon (Bylica estragon) – Artemisia 
dracunculus 
Fenkuł (Koper włoski) – Foeniculum 
vulgare
Lawenda wąskolistna – Lavandula 
angustifolia
Lebiodka pospolita (Oregano) – Origa-
num vulgare
Lubczyk ogrodowy – Levisticum 
officinale

Melisa lekarska – Melissa officinalis
Mięta pieprzowa – Mentha x piperita
Szałwia lekarska – Salvia officinalis
Tymianek pospolity – Thymus vulgaris
Rozmaryn lekarski – Rosmarinus 
officinalis

– zioła jednoroczne i dwuletnie:
Bazylia pospolita – Ocimum basilicum
Cząber ogrodowy – Satureja Hortensis
Czosnek pospolity – Allium sativum
Kminek zwyczajny – Carum carvi
Kolendra siewna – Coriandrum sativum 
Koper ogrodowy – Anethum graveolens
Majeranek ogrodowy – Origanum 
majorana
Pietruszka zwyczajna – Petroselinum 
sativum

W „ogrodach zapachu”, najczęściej prze-
znaczonych dla osób niedowidzących 
i niewidomych, powinno się sadzić rośli-
ny zarówno aromatyczne, jak i dekora-
cyjne oraz te, które są łatwe w uprawie, 
np.: tymianek pospolity (Thymus vul-
garis) i macierzanka cytrynowa (Thy-
mus citriodorus). Substancją wpływają-
cą na smak i zapach tymianku oraz jego 
właściwości lecznicze jest tymol, który 
można odnaleźć w syropach stosowa-
nych przy dolegliwościach górnych dróg 
oddechowych. Działanie tymianku jest 
dużo szersze. Stymuluje procesy trawie-
nia, pobudzając apetyt, leczy bezsenność 
i łagodzi ukąszenia owadów. W terapii 
pomocne będą odmiany o kolorowych li-
ściach, które pobudzą dodatkowo zmysł 
wzroku. 

Kolejną rośliną polecaną do ogrodów 
sensualnych jest cząber ogrodowy (Sa-
tureja hortensis) – roślina jednoroczna – 
pobudza trawienie, zapobiega wzdęciom, 
łagodzi kaszel. Również oregano, czyli 

Wykorzystanie roślin warzywnych 
i ziół w hortiterapii

Hortiterapia to innowacyjny sposób rehabilitacji, w Polsce wprowadzony od niedawna. Jako uzupełnienie 
leczenia pacjentów łączy wiele tradycyjnych sposobów leczenia, takich jak: ergoterapię, aromaterapię, 
fitoterapię, arteterapię i chromoterapię, dlatego zasługuje na szersze wykorzystanie. Hortiterapia to nie-
konwencjonalna forma terapii naturalnej, opartej na bezpośrednim kontakcie z przyrodą. 

NASZ DOM
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lebiodka pospolita (Origanum vulgare), 
jest przyprawą, którą można uprawiać 
jako roślinę wieloletnią. Zapach przez nią 
wydzielany pobudza łaknienie, wyciągi 
z ziela są stosowane również w leczeniu 
zakażeń dróg oddechowych, reumaty-
zmie, do płukania jamy ustnej i kąpieli. 

Popularną rośliną przyprawową jest 
majeranek pospolity (Origanum ma-
jorana), który nie bez znaczenia znalazł 
zastosowanie w kuchni dzięki oryginal-
nemu aromatowi oraz zdolności usuwa-
nia kolek i pobudzania pracy jelit. 

Zimozielonym krzewem jest rozma-
ryn lekarski (Rosmarinus officinalis), 
rzadko zimuje w gruncie, dlatego po-
lecany jest do uprawy pojemnikowej. 
Roślina ta jest stosowana w kuchni jako 
przyprawa, konserwuje mięso. Olejek 
rozmarynowy wykorzystuje się w lecze-
niu problemów mowy, osłabienia wzro-
ku i paraliżu oraz przeziębień i bólów 
głowy. Orientalny zapach anyżowo-lu-
krecjowy ma bylica estragon (Artemisia 
dracunculus) w szczególności polecana 
jako środek zastępujący sól (nadaje po-
trawom słonawy smak, nie podnosząc 
ciśnienia i nie wypłukując soli mine-
ralnych). Ponadto estragon jest bogaty 
w witaminę C. 

Smak
Ogród o przeznaczeniu terapeutycz-
nym powinien zapewnić kuracjuszom 
poznanie różnorodnych smaków, a także 
dostarczyć wartości odżywczych. Wła-
snoręcznie wyhodowane plony będą 
cieszyć, przyczyniając się do wzrostu 
samooceny pacjentów, i mogą być wy-
korzystywane do dalszej terapii przez 
tworzenie florystycznych kompozycji 
w pochmurne i deszczowe dni oraz do 
produkcji przetworów. 

Przykładem warzywa o charaktery-
stycznym, ostrym smaku jest rzodkiew-
ka zwyczajna, która szybko rośnie, może 
być stosowana jako przedplon i poplon. 
Jej znaczenie terapeutyczne polega na 
odczuwaniu przez osobę rehabilitowaną 
jędrności korzenia, jego tekstury oraz 
ostrości smaku. 

Dekoracją ogrodu mogą być kępy 
szczypiorku czosnkowego o białych 
kwiatach oraz szczypiorku ogrodowego 

o fioletowych kwiatach. Są to wieloletnie 
rośliny zaliczane do rodziny czosnko-
watych, łączące walory zdrowotne jak 
i smakowe.

Wzrok 
Człowiek zwraca uwagę na takie ce-
chy, jak: pokrój, kolor, wielkość, barwa 
i zapach kwiatów, barwa liści, kształt 
i wielkość owoców. Podstawową rolą 
roślin warzywnych i ziół jest wpływ ich 
wartości odżywczych na człowieka, ale 
mają one również wartości dekoracyj-
ne. Ogród warzywny może być również 
atrakcyjną częścią ogrodu. Oprócz wa-
rzyw możemy uprawiać rośliny o jadal-
nych kwiatach. Planując rabaty, należy 
pamiętać o tym, aby tak rozmieścić po-
szczególne gatunki, aby pasowały do sie-
bie również pod względem kolorystycz-
nym. Należy je zestawić starannie, aby 
tworzyły przemyślaną całość. Barwy 
jaskrawe ożywiają, działają rozwesela-
jąco, żółty stymuluje twórcze myślenie, 
a czerwony podwyższa ciśnienie krwi 
oraz tempo oddychania. Zbyt duże na-
gromadzenie czerwieni czy różowego 
może spowodować rozdrażnienie. Sto-
nowane, zimne odcienie działają uspo-
kajająco, obniżają ciśnienie krwi i rytm 
serca. Warto pamiętać, że ciemne odcie-
nie mogą spowodować nasilenie się ne-
gatywnych uczuć i depresję. Ciekawym 
pomysłem może być hodowla pomido-
rów koktajlowych – odmiany krzaczaste 
nie wymagają pracochłonnej pielęgnacji 
i idealnie nadają się do uprawy również 
pojemnikowej.

Dotyk – faktura, kształt
Doznania dotykowe odbierane są przez 
kontakt, co przyczynia się do identyfika-
cji danego zjawiska w większym stopniu 
niż za pomocą słuchu czy węchu. Cieka-
wą grupą roślin pod względem kształtu 
są warzywa zaliczane do dyniowatych. 
W celach leczniczych należy wybierać 
gatunki dyni o różnych kształtach i kolo-
rach. Stymulująco na zmysł dotyku przez 
chropowatą powierzchnię owocu może 
działać ogórek. Na rynku dostępne są 
mieszanki jego odmian, które mają kol-
czastą skórkę, różnorodne kształty i ko-
lory. Ogórki oraz dynie można uprawiać 

w pojemnikach. Odpowiednie do terapii 
osób niewidomych, które poznają świat 
dotykiem, będą rośliny o delikatnych, 
miękkich i pachnących liściach, np. pie-
truszka naciowa czy mięta pieprzowa. 
Ich dotyk powoduje wydzielanie się olej-
ków eterycznych.

Ogród warzywno-przyprawowy na-
leży tak zaplanować, aby pełnił funkcję 
nie tylko miejsca wypoczynku, lecz tak-
że przyczyniał się do poprawy ludzkie-
go zdrowia. Dużym udogodnieniem dla 
osób starszych z chorobami kręgosłupa 
oraz dla osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich jest uprawa roślin na 
podwyższeniach i w pojemnikach. Może-
my w ten sposób zagospodarować miej-
sca o ograniczonej przestrzeni: tarasy, 
balkony, a także parapety. Warto pamię-
tać, że do uprawy kontenerowej należy 
wybierać odpowiednie gatunki roślin 
oraz dostosować do nich odpowiednią 
ilość podłoża. Do tego typu uprawy na-
dają się warzywa karłowe, nie wymaga-
jące podpór i o niedużym systemie ko-
rzeniowym. Do uprawy w pojemnikach 
szczególnie poleca się rośliny przypra-
wowe. W workach z podłożem można 
uprawiać warzywa – sałatę, oberżynę, 
cukinię, ziemniaki, karłowe odmiany fa-
soli szparagowej natomiast w wiszących 
koszykach – ogórki i pomidory koktaj-
lowe. Należy przy tym pamiętać o regu-
larnym podlewaniu oraz dokarmianiu, 
ponieważ podłoże może się przesuszać 
i tracić składniki pokarmowe potrzebne 
do prawidłowego rozwoju roślin.

Każdy ogród, w którym są uprawiane 
rośliny warzywne i zioła, można wy-
korzystać w terapiach roślinnych. Ro-
śliny warzywne oraz zioła są nie tylko 
wartościowymi roślinami, których nie 
powinno zabraknąć w zdrowej diecie 
każdego człowieka, lecz także wyko-
rzystuje się je jako lekarstwa w medycy-
nie. Każdy może poprawić swoje samo-
poczucie przez sadzenie w najbliższym 
otoczeniu barwnych, ciekawych oraz 
pachnących roślin o wszechstronnym 
wykorzystaniu. 

Małgorzata Mirowska
Źródło: Hortiterapia, red. B. Płoszaj-Witkowska, Olsztyn 
2014.
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