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Jak poprawić płodność naszych krów?
Relacja z konferencji dla hodowców i producentów bydła mlecznego

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka
oraz Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym – oddział
w Balicach zorganizował konferencję
dla hodowców i producentów bydła
mlecznego.
Spotkanie odbyło się 4 marca w siedzibie MODR w Karniowicach. Konferencja została zorganizowana w ramach corocznych Małopolskich Spotkań
Hodowców.
Celem tegorocznej konferencji była
odpowiedź na pytanie „Jak poprawić
płodność naszych krów?”. W ciągu
kilku godzin wspólnego posiedzenia
poruszono wiele aspektów, które mają
olbrzymi wpływ na płodność krów.
Spotkanie otworzył pan Dominik
Pasek p.o. dyrektora MODR. Głównym
prelegentem konferencji był prof. dr
hab. inż. Zygmunt Kowalski kierownik Katedry Żywienia, Biotechnologii
Zwierząt i Rybactwa, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tematem, który
przedstawił i niezwykle zainteresował
nim uczestników był wpływ żywienia
na rozród krów. Teraźniejszość stawia przed nami wciąż nowe wyzwania. Zarówno w rolnictwie jak i hodowli
zwierząt na przestrzeni lat powstały
olbrzymie zmiany, a wraz z nimi szereg problemów, którym człowiek musi
4
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przeciwdziałać. Intensyfikacja produkcji oraz wzrost produkcyjności
u krów, szczególnie tych wysokowydajnych stwarza wiele zaburzeń w organizmie zwierząt. Aby zachować prawidłową czynność rozrodczą u krów
hodowca musi zmierzyć się z problemami związanymi z gospodarką hormonalną. Należy również zmierzyć się
z potrzebą pokrycia znacznie większego zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Na pytania jak prawidłowo
żywić, dobrze zarządzać oraz monitorować zdrowie krów odpowiedział
profesor Zygmunt Kowalski. Dzięki jego

wyczerpującej prezentacji uczestnicy
spotkania mogli poszukać rozwiązań
problemów w swoich stadach. Dowiedzieli się jak żywić krowy, by uniknąć
zaburzeń przebiegu rui u krów mlecznych oraz jakie cele wyznaczać w rozrodzie, aby sprostać obecnym wymaganiom krów wysokowydajnych.
Pan Wojciech Rasiński, kierownik
przedstawicielstwa Polskiej Federacji
Hodowców Bydła i Producentów Mleka poprowadził kolejny wykład. Tematem jego prezentacji była „Analiza cech
płodności stada na podstawie danych
z raportów wynikowych. Wyniki oceny

za rok 2019.” Pan Rasiński w sposób
bardzo przejrzysty przedstawił wyniki oceny bydła mlecznego za rok 2019.
Scharakteryzował populację krów żyjących na terenie Małopolski, w tym
na terenach podgórskich i górskich.
Zaprezentował raport wyników stada
wraz z omówieniem poszczególnych
wykresów, na których wyszczególnione zostały m. in. produkcja mleka i brakowanie krów, wyniki ostatnich próbnych dojów, wydajność dzienna mleka
w kg/krowę, w tym wyszczególniona: zawartość tłuszczu, białka, mocznika w mleku. W prezentacji zostało
podkreślone istotne znaczenie liczby
komórek somatycznych w mleku. Niska zawartość komórek somatycznych
50 – 200 tys./ml mleka świadczy o dobrej kondycji krowy, zdrowotności racic, jak również prawidłowej fizjologii
rozrodu. W swojej prezentacji wyróżnił najlepszych hodowców, których
gospodarstwa odznaczają się ponadprzeciętną wydajnością krów różnych
ras m. in., hodowców bydła polskiego
czerwonego, hodowców największej
wydajności i ilości krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Przed przerwą kawową Pan dr inż. Grzegorz Skrzyński
z Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, zaprezentował Mobilne Centrum
Analizy Mleka (MCAM). MCAM, czyli specjalistyczny pojazd, w którym
możliwa jest laboratoryjna, zaawansowana analiza mleka i siary. Stworzony
został do tego, aby rolnicy mieli możliwość uzyskania kompletnych informacji o jakości mleka produkowanego
w danym gospodarstwie przez krowy,
bez konieczności transportu próbek
do laboratorium. W czasie przerwy
uczestnicy mieli możliwość wzięcia
udziału w pokazie Mobilnego Centrum
Analizy Mleka.

Kolejne wystąpienie miała Pani Katarzyna Pietrzyk, pracownik Działu
Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa MODR z s. w Karniowicach. Zapoznała ona uczestników
konferencji z przepisami prawnymi
oraz zasadami przeprowadzania uboju
z konieczności zwierząt gospodarskich
poza rzeźnią. Zwróciła uwagę, gdzie
należy szukać pomocy, gdy nasze zwierzę ulegnie wypadkowi i w jaki sposób
powinniśmy postępować. Podkreśliła
zmiany, które nastąpiły w przepisach
prawnych dotyczących obowiązku wezwania na miejsce urzędowego lekarza
weterynarii oraz wymogu posiadania
świadectwa urzędowego, niezbędnego
do przyjęcia tuszy przez zakład ubojowy. Temat „Wpływ systemu utrzymania na płodność krów” zaprezentował uczestnikom Pan dr inż. Grzegorz
Skrzyński z Instytutu Zootechniki PIB
w Balicach. W obszerny sposób wyjaśnił problemy związane z płodnością krów, biorąc pod uwagę pomieszczenia i warunki w jakich przebywają
zwierzęta. Wykazał jakie znaczenie ma
wielkość zwierząt i właściwie dobrane
do nich urządzenia w gospodarstwie
na ich zdrowie i produkcyjność. Bardzo istotnym aspektem dla osób utrzymujących zwierzęta w pomieszczeniach było pokazanie jak na zwierzęta
oddziałują źle dopasowane urządzenia, zbyt mało miejsca do odpoczynku. Duże znaczenie ma również dobrej
jakości materiał umieszczony w legowiskach dla krów. Dla hodowców bydła firmy branżowe oferują możliwość
zastosowania materiałów takich jak:
piasek, separat, maty gumowe, maty
z t worzy w szt ucznych, materace
wapniowo-słomiane, materace wiórowe, czy łóżka wodne. Pan Grzegorz
Skrzyński pokazał co przyczynia się

do obniżenia komfortu jałówek przebywających w oborach, wpływając jednocześnie na obniżenie ich płodności.
Na pytanie „Jak zadbać o płodność jałówek?” odpowiedział uczestnikom Pan
dr Marcin Andrzejewski, reprezentujący firmę Josera, która była sponsorem tegorocznego spotkania. Porównując aktualne parametry wydajności,
okresów międzywycieleniowych, parametrów mleka i in. wśród hodowanych krów mlecznych w Polsce (polska
holsztyńsko-fryzyjska czarno-biała,
polska holsztyńsko-fryzyjska czerwono-biała, polska czerwona, polska czerwono biała) wyjaśnił w jaki sposób odchów cieląt wpływa na przyszłą jakość
krów. Na koniec pracownicy ARiMR –
Krzysztof Marek oraz Maciej Śmiałowski przygotowali dla zgromadzonych
prezentację nt. „Możliwości wsparcia
obszarów wiejskich w ramach działań
PROW 2014-2020 wdrażanych przez
ARiMR”. Wśród uczestników konferencji podczas wystąpienia zrodziło
się wiele pytań i kontrowersji, na które przedstawiciele ARiMR odpowiadali i wyjaśniali bieżące zmiany oraz
aktualizacje, związane z przepisami
i wymogami Agencji. Szczególne zainteresowanie wzbudził temat profesora Zygmunta Kowalskiego, należącego
do bardzo cenionych specjalistów żywieniowych w Polsce. Jego olbrzymie
doświadczenie i chęć pomocy hodowcom w poprawie zdrowotności i wydajności ich krów jest nieocenione. Profesor w przejrzysty i zrozumiały sposób
wyjaśnił uczestnikom spotkania mechanizmy działania organizmu krowy
zwracając uwagę jak uniknąć błędów
już w pierwszych laktacjach.
Podczas całego zgromadzenia firmy
branżowe przygotowały stoiska wraz
z prezentacją swoich produktów. Rolnicy i hodowcy mieli możliwość porównania różnych artykułów, uzyskania
cennych materiałów i przygotowanych
dla nich pakietów informacyjnych. Całą
konferencję zakończył wspólny posiłek
oraz wymiana doświadczeń.
Katarzyna Pietrzyk
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Paczka odRolnika
- internetowa sprzedaż żywności
Mamy wybór: powoli wznawiają działalność targowiska lokalne, można
również kupować żywność w sklepach, ale okazuje się, że najbezpieczniejszą
formą, w dobie pandemii, są zakupy przez internet.
Nasi lekarze wciąż namawiają do dbania o własną odporność, która chroni przed chorobami, a hasło – wiem,
co jem – szczególnie dzisiaj zyskuje
na znaczeniu. Dlatego chciałabym Państwu przedstawić inicjatywę, która
z powodzeniem funkcjonuje w regionie od wielu lat.
Historia paczki „odRrolnika” rozpoczyna się pewnego czerwcowego
dnia roku 2010.
Podczas jednego z zebrań organizowanych dla mieszkańców wsi przez Lokalną Grupę Działania „Dunajec-Biała”
poznaje się trzech, zdeterminowanych
sytuacją w rolnictwie, producentów
rolnych w osobach: Barbara Zych, Jan
Czaja i Stanisław Ziółkowski. Rolnicy
szukają różnych pomysłów na zwiększenie własnych dochodów i „zrobienie”
wspólnego interesu. W ten sposób rodzi
się inicjatywa sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych pochodzących
z gospodarstwa, za pośrednictwem
internetu, która dojrzewa, żeby faktycznie zaowocować w roku 2012. Wtedy to nieformalna grupa rolników za
niewielkie pieniądze kupuje domenę,
wyrabia pieczątkę w celu oznakowania własnych produktów i rozpoczyna
działalność on-line.
Konsument, najczęściej mieszkaniec
dużych miast: Warszawy, Krakowa,
6
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Gliwic, itd., który jest zainteresowany zakupem warzyw i owoców, będzie
mógł przez internet dokonać zamówienia „paczki odRolnika”, a wszystkie szczegóły dotyczące jej zawartości
uzgodnić przez telefon. Może on mieć
pewność, że jakość zakupionych produktów, gwarantuje pochodzenie ich
od konkretnej osoby – z adresem, imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie, dokonując na przykład
zakupu produktów z certyfikatem ekologicznym, bo i takie produkty rolnicy

mają w swojej ofercie, nie przepłaci.
Korzyść jest obopólna, dla rolnika i dla
konsumenta.
Tym razem nic nie zarobi pośrednik.
Podajmy dla przykładu: w 2012 r. pomidory z certyfikatem ekologicznym pani
Barbara Zych sprzedawała za 2,50 zł/
za 1 kg, w miejskim sklepie kosztowały
one już 14,50 zł/za 1kg, natomiast konsument, który zamówił „paczkę odRolnika” przez internet, zapłacił za ekologiczne pomidory 7,00zł/za 1 kg.
Następnym krokiem zmierzającym
do dalszego rozwoju sprzedaży bezpośredniej on-line będzie zwiększenie
nacisku na promocję inicjatywy wśród
mieszkańców miast, która staje się
możliwa dzięki środkom finansowym
z „Małych projektów” będących w dyspozycji LGD Dunajec-Biała. Za przyznaną
dotację zakupione zostaną drewniane
skrzynki do prezentacji produktów podczas lokalnych i ponadlokalnych imprez
promujących zdrową żywność, wydane
ulotki i publikacje, nakręcone clipy. Sfinansowana zostanie kampania medialna w prasie i radiu. „Paczka odRolnika”,
jako dobra praktyka, zaczyna być znaną
inicjatywą, nie tylko na obszarze działania LGD Dunajec–Biała, ale również
w województwie i poza nim.
Aktualnie rolnicy i konsumenci działają w Stowarzyszeniu „GRUPA ODROLNIKA”, które powstało z przekształcenia, dużo wcześniej istniejącego, lecz nie
funkcjonującego już od jakiegoś czasu,
Stowarzyszenia. Członkowie tamtej organizacji zakończyli swoją działalność,
jednocześnie podczas Walnego Zebrania umożliwili wykorzystanie jej w celu
upodmiotowienia inicjatywy „paczka
odRolnika”. Decyzja ta skróciła rolnikom czas przechodzenia przez wymagane procedury prawne. Aktualnie Stowarzyszenie, ze zmienionym statutem

i nazwą, pełni funkcję pośrednika pomiędzy producentem a klientem, zajmując się utrzymaniem wzajemnego kontaktu i szeroko rozumianą promocją.
Pakowanie zamówionych produktów odbywa się w gospodarstwach rolnych, które dysponują własnymi opakowaniami i etykietami – wspólnymi
dla wszystkich producentów. Nazwa
produktu pozostaje własnością rolnika
i jest to dodatkowa dla niego zachęta,
jeśli zależy mu na utrzymaniu dobrego
wizerunku i marki. Szacuje się, że 10
arów u 1 rolnika zabezpiecza warzywa
i owoce dla 10 konsumentów, natomiast
średnia cena za „paczkę odRolnika” wynosi około 100,00 zł.
Przy nawiązaniu odpowiednich
relacji rolnik-konsument, dostawy
mogą odbywać się jeden raz w tygodniu. W swojej ofercie członkowie Stowarzyszenia posiadają zdrowe, ekologiczne warzywa, owoce, produkty
przetworzone takie jak soki czy dżemy oraz Produkty Tradycyjne zarejestrowane na liście Produktów Regionalnych i Tradycyjnych Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Produkty
GRUPY ODROLNIKA można zakupić
w sklepie „Pan Zielonka”, który znajduje się w Krakowie przy ulicy Dąbrówki
4. Można tam również odebrać swoją
paczkę, gdyby z różnych przyczyn nie
było to możliwe pod wskazanym przez
konsumenta adresem.
Zamówienia „paczki odRolnika” można dokonać poprzez stronę internetową,
gdzie znajduje się lista dostępnych produktów i cennik: http://www.paczkaodrolnika.pl/. Informacje związane z zakupem lub współpracą można uzyskać
pod numerem telefonu: 609 090 223.
Logistyka dystrybucji „paczki odRolnika” wymaga od Stowarzyszenia zgromadzenia zamówień na minimum kilka
paczek rozwożonych w jednej okolicy/
mieście. Zdarza się, że konsumenci
sami przyjeżdżają do rolnika i odbierają paczki dla kilku osób, na przykład
dla rodziny czy kolegów z pracy,
co ogranicza koszty paczki związane
z transportem.
Sukcesy, jakie odniosła grupa rolników, to: zwiększenie dochodów członków stowarzyszenia poprzez sprzedaż
bezpośrednią on-line, Laur Gospodarności przyznawany przez Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (inicjatywa otrzymała nagrodę w wysokości
25000,00 zł za Inspirujący Projekt), II
miejsce dla Pana Jana Czai, pomysłodawcy projektu, w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”
organizowanego przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jan Czaja – pomysłodawca tej idei,
powiedział mi, że ilość zamówień
dokonywanych przez konsumentów
obecnie jest tak duża, że chętnie podjąłby współpracę z kolejnymi rolnikami z Małopolski, aby utrzymać ciągłość w dostawach. Dlatego zaprasza
zainteresowane osoby do skontaktowania się z nim w celu ustalenia zasad ewentualnej współpracy.
Nie tylko koronawirus przyczynia się
do dynamicznego rozwoju sprzedaży
ekologicznej żywności przez internet.
Polacy chcą jeść ekologicznie. Jak pisze Forbes, rocznie sprzedaż ekologicznych produktów zwiększa się o ponad
20%. Rynek produktów ekologicznych
jest jednym z najszybciej rozwijających
się w Polsce. Tak wynika z danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych.
Warto nadmienić również, że inicjatywa „paczki odRrolnika” przyczyniła
się do budowy Centrum Produktu Lokalnego we wsi Rzuchowa.
Jest ona reprezentacją wielu środowisk składającą się z przedstawicieli rolników, konsumentów, środowisk
proekologicznych, mediów, a także osób
prywatnych. Stowarzyszenie od maja
2007 roku jest Organizacją Pożytku

Publicznego i zostało zarejestrowane
w KRS pod numerem 0000113391. Swoją działalność koncentruje na terenie
Polski, traktując propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży jako swój
główny priorytet.
Misją Stowarzyszenia jest tworzenie
i wspieranie inicjatyw sprzyjających
utrzymaniu małych, tradycyjnych gospodarstw rolnych, starych gatunków
zwierząt i starych odmian roślin, a przez
to zachowanie tradycyjnej polskiej wsi
dla przyszłych pokoleń, rozwijanie rynku sprzedaży bezpośredniej produktów
rolnych z małych gospodarstw.
Stowarzyszenie zajmuje się między
innymi ochroną starych ras zwierząt,
starych gatunków roślin i małych tradycyjnych gospodarstw rolnych, rozwijaniem systemu sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w Polsce
(na linii rolnik – konsument), propagowaniem zdrowego stylu życia i zwalczaniem złych nawyków żywieniowych
oraz otyłości wśród dzieci i młodzieży.
Anna Morawiec
Artykuł powstał na podstawie zgromadzonych materiałów i wywiadu z Prezesem Stowarzyszenia Panem
Janem Czają
Doradca maj czerwiec 2020
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Integrowana ochrona bukszpanu
w walce z ćmą bukszpanową
Bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens) to jeden z krzewów, który
jest powszechnie sadzony w przydomowych ogródkach. Jest rośliną wolno rosnącą i długowieczną. Dodatkowo bardzo dobrze znosi cięcie formujące. Jego
zimozielone listki zdobią ogród również
zimą, w momencie, gdy szczególnie brakuje zieleni w naszych ogrodach. Nie
jest wymagający pod względem stanowiska i znosi zacienienie. Bukszpany sprawdzają się w naszych ogrodach
również dlatego, że rzadko opanowywane są przez szkodniki i choroby. Jednak w ostatnich latach w Małopolsce
coraz więcej okazów bukszpanu zostaje
uszkodzonych przez żarłoczne gąsienice ćmy bukszpanowej (Cydalima
perspectalis). W następstwie częściowej lub całkowitej defoliacji, krzewy
słabiej zimują, tracą energię na ciągłe
odbudowywanie powierzchni asymilacyjnej, w efekcie czego mogą stopniowo usychać i zamierać. Co prawda
można poszukiwać roślin zastępczych,
8
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które mają podobne cechy jak bukszpan m.in. zimozieloność liści, podatność
do formowania czy wolny wzrost. Roślinami, które z powodzeniem mogłyby
uzupełnić luki w kompozycjach, z których wypadły krzewy bukszpanu są np.
suchodrzew chiński oraz ostrokrzew
bukszpanowy. Nie zastąpią one jednak
bukszpanu, z którym nasza kultura
i tradycja jest bardzo związana. Jego
pędy stanowią tradycyjną dekorację
wielkanocną, gdyż jest nieodłącznym
elementem zdobiącym koszyczek wielkanocny w wielu polskich domach.
Jednym z powodów, przez który ten
szkodnik zagraża bukszpanom jest fakt,
że jako przybysz z Azji (został zawleczony do Europy wraz z importowanymi roślinami egzotycznymi) na ten
moment nie ma w Europie żadnych wrogów naturalnych. Ponadto kumulacja
substancji toksycznych z bukszpanu
w organizmie gąsienicy, działa odstraszająco na ptaki. Kolejnym powodem
dość oczywistym, dlaczego ćma sieje

spustoszenie na tak masową skalę, jest
fakt, że w Polsce bukszpan jest podstawowym liściastym krzewem zimozielonym zarówno w ogrodach prywatnych,
jak i w terenach zieleni publicznej. Ćma
bukszpanowa w naszym klimacie może
mieć w sprzyjających warunkach nawet 3 pokolenia (!). Łagodne zimy oraz
fakt, że sezon wegetacyjny się wydłużył, a pogoda jest coraz częściej ciepła
i sucha, sprawiają, że ćma świetnie czuje się w naszych ogrodach. Jedna samica może złożyć 200-500 jaj w jednym
pokoleniu, a przy temperaturze 20oC
od momentu pierwszego stadium larwalnego do rozwoju postaci dorosłej
mija około 40 dni. Ostatnim problemem jest ograniczona ilość preparatów zarejestrowanych do walki z tym
szkodnikiem, a co gorsza ograniczona
ilość zarejestrowanych substancji aktywnych do tego celu. Należy pamiętać, że organizmy owadów mogą wykazywać odporność na daną substancję
aktywną po dłuższym jej stosowaniu,

co skutkuje brakiem skuteczności chemicznych środków ochrony roślin. Dlatego ważne jest przemienne stosowanie
substancji aktywnych nie tylko z różnych grup, ale także o zróżnicowanym
mechanizmie działania na szkodnika. Jedynym pozytywnym aspektem
w walce z ćmą jest jej dosyć łatwe rozpoznanie. Co prawda zamieranie liści
czy całych pędów można pomylić z poparzeniem słonecznym, skutkiem nieodpowiedniego nawożenia czy nawet
z objawami chorób grzybowych, jednak
gdy przyjrzymy się bliżej wnętrzu krzewu nie będziemy mieć żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z ćmą,
gdyż znajdziemy tam jej zielone gąsienice oraz poczwarki.
Stadium szkodliwym są gąsienice, początkowo niewielkie, ale bardzo
żarłoczne, więc w krótkim czasie osiągają długość nawet 4 cm. Są zielone
z ciemnymi liniami po bokach i czarnymi kropkami na grzbiecie. Gąsienice potrafią w przeciągu 2-3 tygodni
zniszczyć kilkudziesięcioletni krzew
bukszpanu. Na początku uszkodzenia
pojawiają się w wewnętrznej stronie
krzewu. Gdy nie zareagujemy w odpowiednim momencie, gąsienice kolejnych
pokoleń zaczynają przemieszczać się
do zewnętrznych części krzewu. Z czasem mogą go całkowicie ogołocić z liści.
Takie uszkodzenie nazywamy gołożerami. Dodatkowo na uszkodzonych
pędach znajdują się oprzędy i odchody,
które wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach zgnilizny. Ważne jest, aby
w odpowiednim momencie rozpocząć
ochronę krzewu, gdyż na początku młode gąsienice zjadają tylko najdelikatniejsze części roślin, jednak z czasem,
starsze osobniki są w stanie zjeść całe
liście wraz z młodymi pędami. Żerowanie gąsienic powoduje obniżenie walorów ozdobnych krzewu, a z czasem
może doprowadzić również do śmierci
rośliny. Poczwarki mają do 2 cm długości i są ukryte w kokonie z przędzy
między liśćmi bukszpanu. Owady dorosłe to motyle o rozpiętości skrzydeł
od 3,5-4,5 cm. Imago ma dwie formy kolorystyczne – jasną i ciemną, z których
ostatnia pojawia się u nas rzadko. Forma jasna motyla ma przedplecze i odwłok biały z brązowym zakończeniem.
Jej skrzydła są białawe z brązową smugą biegnącą wzdłuż przedniego brzegu pierwszego skrzydła, a także szerokimi brązowymi obwódkami wzdłuż
zewnętrznych brzegów par skrzydeł.
Samice składają okrągłe, żółte jaja
o średnicy 1 mm na spodniej stronie liści, w głębi krzewu. Zimują młode gąsienice ostatniego pokolenia, w kokonach

wykonanych z dwóch liści bukszpanu
sklejonych przędzą.
Walka z ćmą bukszpanową musi
być systematyczna i opierać się zarówno na zabiegach prewencyjnych jak
i w uzasadnionych przypadkach interwencyjnych. Należy również pamiętać,
że w myśl Integrowanej Ochrony Roślin, nim zastosujemy chemiczne środki ochrony roślin należy podjąć wszelkie próby niechemicznego zwalczania
szkodnika, tak aby zapobiegać negatywnym skutkom ich oddziaływania
na przyrodę, w tym głównie na pożyteczne owady. Monitoring bukszpanu należy przeprowadzać co 1-2 tygodnie od marca/kwietnia do listopada,
zaglądając przede wszystkim do wnętrza krzewu. Gdy tylko zobaczymy gąsienice, należy rozpocząć zwalczanie
szkodnika. Oprócz lustracji wzrokowych, bardzo pomocne w monitoringu szkodnika są pułapki feromonowe
typu Delta lub kominowe, za pomocą
których odławia się samce motyli ćmy
bukszpanowej. Pułapki mają za zadanie wskazać, kiedy rozpoczynają się
loty pierwszego lub kolejnego pokolenia, zatem będzie można zareagować
zanim samice zdążą złożyć kolejne jaja
oraz jak duża jest liczebność populacji
szkodnika. Pułapki umieszcza się już
od wiosny aż do jesieni i w tym okresie również należy monitorować ich
zawartość. Warto również dowiedzieć
się od sąsiadów, czy na ich bukszpanach
pojawiły się gąsienice ćmy.
Zwalczanie ćmy bukszpanowej należy rozpocząć od metod niechemicznych. Na początku wiosny możemy zastosować bardzo szczelne okrywanie
krzewów za pomocą włókniny. Zapobiegnie to przed nalotem samic pierwszego pokolenia i składaniem przez
nich jaj. Ta metoda może być również
uzupełnieniem w walce przed nalotem
samic kolejnych pokoleń, jednak tu pomocna będzie informacja, kiedy nastąpił kolejny wylot motyli. Odpowiedź
na to pytanie da nam systematyczny
monitoring pułapek feromonowych.
Gdy nie uda nam się zapobiec złożeniu jaj i na krzewie znajdują się już
żerujące gąsienice można rozpocząć
otrząsanie pojedynczych krzewów.
W przypadku gęstych, formowanych
żywopłotów ten sposób jest zupełnie
nieefektywny. Otrząsanie można wykonać ręcznie lub użyć do tego celu
np. grabi ogrodowych. Dobrą metodą
jest także spłukiwanie gąsienic i poczwarek z pędów za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, która może być pomocna również
w przypadku żywopłotów. Natomiast,

gdy mamy niedużo krzewów o małych rozmiarach, gąsienice i poczwarki można zbierać ręcznie, a złoża jaj
zgniatać w palcach. W przypadku wyżej
wymienionych metod należy pamiętać,
że część stadiów rozwojowych szkodnika może nadal pozostać na krzewie. Ponadto wszystko to co spadnie na glebę,
czyli resztki roślinne, gąsienice oraz
poczwarki należy dokładnie zgrabić spod krzewu i następnie zakopać głęboko w ziemi. Należy pamiętać,
że warto również na bieżąco usuwać
zeschnięte gałązki, gdyż na martwych
częściach roślin wciąż mogą znajdować
się poczwarki motyli.
Kolejnym etapem walki ze szkodnikiem jest zastosowanie tzw. biopreparatów. Są to preparaty ekologiczne
np. Lepinox Plus lub DiPel DF, które zawierają w swoim składzie owadobójczą
bakterię Bacillus thuringiensis subsp.
kurstaki. Bakterie te wykształcają krystaliczne białka, które po spożyciu ich
przez larwę aktywowane są w jej przewodzie pokarmowym. W efekcie tego
gąsienice zaprzestają żerowania, a następnie giną w przeciągu 2 dni. Producent zaleca stosowanie tego preparatu,
w momencie, gdy występują najmłodsze
stadia rozwojowe gąsienic. Jest to preparat selektywny, zatem nie szkodzi organizmom pożytecznym i jest bezpieczny zarówno dla środowiska oraz ludzi
i zwierząt. Przed zastosowaniem należy
jednak zawsze zapoznać się z etykietą, aby dowiedzieć się jakie są np. warunki stosowania preparatu. Bakterie
są to organizmy żywe i są szczególnie
wrażliwe na promieniowanie słoneczne, dlatego preparat należy stosować
wieczorem, opryskując bardzo dokładnie krzew od wewnątrz do zewnątrz,
gdyż działa kontaktowo na gąsienice. Kilkuletnie praktyki doświadczonych ogrodników wskazują również,
że warto po takim oprysku przykryć
krzew czarną agrowłókniną na 1-2
dni, aby zminimalizować negatywny
wpływ promieniowania UV na bakterie. Najczęściej zabiegi biopreparatami
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przeprowadza się w sezonie wegetacyjnym kilkukrotnie. Z ekologicznych metod pomocny w walce z ćmą bukszpanową jest również oprysk wywarem lub
wyciągiem z wrotyczu, który zniechęci gąsienice do żerowania.
Nie zapomnijmy także o pielęgnacji
bukszpanów. Warto zastosować w sezonie oprócz nawozów wieloskładnikowych, również nawóz zawierający
krzem. Jest to pierwiastek, który m.
in. wzmacnia ściany komórkowe, co za
tym idzie rośliny są bardziej odporne
na uszkodzenia mechaniczne. W następstwie żerowania ćmy, osłabiona
roślina może być podatna na choroby
grzybowe, dlatego warto zastosować
fungicydy nalistne oraz wzmocnić ją
stosując np. szczepionki mikoryzowe. Bardzo istotne jest również, aby nie
zapominać o podlewaniu krzewów,
głównie tuż przed zimą, gdyż rośliny
zimozielone nadal transpirują w tym
okresie, a możliwość pobrania wody
przez korzenie jest wtedy ograniczona.
Ostatnią możliwością, gdy powyższe
metody nie zadziałają, jest zastosowanie chemicznych środków ochrony
roślin. Dokonując wyboru zastosowania chemicznego środka ochrony roślin, należy zwrócić uwagę dla kogo
jest on przeznaczony: użytkownicy profesjonalni czy nieprofesjonalni
(działkowcy, właściciele prywatnych
ogrodów). Dodatkowo należy sprawdzić jego przeznaczenie. Prawo dopuszcza stosowanie preparatów na własną
odpowiedzialność, w których widnieje informacja, że jest on dopuszczony
do stosowania np. na krzewy ozdobne
przeciwko gąsienicom motyli, nawet
gdy nie jest sprecyzowany ich gatunek.
10
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Ponadto w przypadku stosowania środka w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych (tzn. w uprawach, które
nie są powszechnie uprawiane na terytorium Polski np. rośliny ozdobne,
w tym bukszpan) odpowiedzialność
za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ponosi wyłącznie jego
użytkownik.
Dla użytkowników profesjonalnych brak jest środków zarejestrowanych w ochronie bukszpanów przeciwko ćmie bukszpanowej. Jednak tak
jak napisano powyżej dopuszcza się
stosowanie środków przeznaczonych
do ochrony krzewów przed gąsienicami motyli. Takimi środkami są m. in. Afi
Max 500 EC, Cimex Forte 500 EC oraz
Cyperkill Max 500 EC, gdzie substancją czynną jest cypermetryna, związek
z grupy pyretroidów. Preparat Dimilin
480 SC w swoim składzie zawiera substancję czynną diflubenzuron z grupy
benzoilomoczników. Preparaty te można stosować jedynie w uprawach małoobszarowych na roślinach ozdobnych
w tym krzewach lub w szkółkach roślin ozdobnych (w domyśle tam, gdzie
uprawia się bukszpany) przeciwko
gąsienicom motyli. Widzimy zatem,
że stosowanie środków chemicznych
w nieuzasadnionych sytuacjach, może
przynieść jedynie uodpornienie się
szkodnika na dostępne substancje aktywne, gdyż ich ilość jest bardzo ograniczona. Być może w kolejnych sezonach
sytuacja będzie dużo lepsza, gdyż trwają prace nad rejestracją preparatów chemicznych do walki z ćmą bukszpanową.
Użytkownicy nieprofesjonalni, czyli działkowcy oraz inni ogrodnicy amatorzy, którzy będą zmuszeni

do zastosowania chemicznych środków
ochrony roślin mają do dyspozycji preparaty, które są dedykowane do walki
z ćmą bukszpanową. Dostępne są głównie insektycydy na bazie acetamiprydu
m.in. Polysect 005SL Ultra, czy Mospilan 20 SP. Zatem stosując te preparaty, uważajmy, aby opryski wykonywać
w optymalnych warunkach, tak aby
zabieg był skuteczny, czyli w temperaturze do 20oC, wieczorem (po oblocie pszczół) na suche rośliny, dokładnie pokrywając krzew od wewnątrz
do zewnątrz. Stosując środki chemiczne należy pamiętać, aby przed użyciem
zapoznać się z etykietą oraz stosować
je z zachowaniem bezpieczeństwa.
Na działkach czy ogrodach zaleca się
systematyczny monitoring oraz interwencyjnie biopreparaty, gdyż ograniczona ilość dostępnych chemicznych
substancji aktywnych, może w szybkim
czasie spowodować uodpornienie się
ćmy na te substancje. Dodatkowo produkując żywność we własnym zakresie,
zwykle unikamy stosowania chemicznych środków ochrony roślin, które mogłyby zostać zniesione przez wiatr np.
na grządki warzywne.
Gdy bukszpan po zimie pozostaje bez
nowych przyrostów, lub gdy w czasie sezonu wegetacyjnego ćma zniszczy zupełnie krzew, a jego pędy są martwe, należy
wykopać go z bryłą korzeniową lub ograniczyć się jedynie do wycięcia go u nasady, gdyż zdarza się, że krzew odbija
od korzeni. Martwych bukszpanów oraz
resztek spod krzewy nie powinno się wyrzucać na kompostownik, gdyż w tych
martwych częściach mogą być poczwarki
motyla. Dobrze jest zakopać rozdrobnione resztki roślin, gdyż najczęściej
prawo zabrania nam ich spalania.
Nie bez przyczyny ćma bukszpanowa została okrzyknięta azjatyckim najeźdźcą, gdyż od wielu lat działkowcy
jak i osoby zajmujące się profesjonalnie
pielęgnacją terenów zieleni, osiągają
mniej lub bardziej zadowalające efekty walki z tym szkodnikiem. W Polsce
ćma jest nam znana już od 2012 roku,
obecnie występuje w 11 województwach, a jej zasięg systematycznie przesuwa się na północ kraju. Faktem jest,
że przyjdzie nam z nią walczyć jeszcze przez wiele lat i nie jest wykluczone, że w przyszłości zacznie żerować
na innych roślinach np. ostrokrzewach,
irgach czy laurowiśniach, na których
coraz częściej zostaje obserwowana,
szczególnie gdy zabraknie jej ulubionego pokarmu jakim jest bukszpan
wieczniezielony.
Ilona Maczek
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Praktyki rolnicze mające na celu zwiększenie retencji lub powtórnego wykorzystania wody w gospodarstwie

Wpływ agrotechniki na poprawę gospodarki wodnej
w glebie, w uprawie polowej warzyw
Woda jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Malejąca ilość opadów oraz niekorzystny ich
rozkład powoduje obniżenie plonu warzyw oraz pogorszenie jego jakości.

Ostatnio w Małopolsce coraz większe
straty przynoszą również deszcze nawalne, w efekcie których system korzeniowy roślin w wyniku zalania i braku tlenu zaczyna gnić oraz tworzą się
sprzyjające warunki do rozprzestrzeniania się chorób pochodzenia grzybowego. Susze oraz okresowy nadmiar
wody zmusza rolników do podjęcia
działań mających na celu z jednej strony retencjonowanie zasobów wodnych,
a z drugiej stosowanie nawadniania.
W uprawach warzyw polowych nawadnianie w okresach suszy jest konieczne, jednak nie jest zabiegiem
wystarczającym. Warto zastanowić
się nad tym problemem szerzej, gdyż
nieracjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi na polu, bardzo mocno
uwidacznia się m.in. w niewłaściwej
agrotechnice upraw polowych, gdzie
straty wody poprzez np. parowanie
są bardzo duże. Dzięki odpowiedniej
agrotechnice można wpłynąć na złagodzenie skutków niedoborów wody
w glebie, a jej zmiana i dostosowanie
do konkretnego gatunku rośliny oraz
stanowiska glebowego, może przynieść jeszcze wiele innych korzyści
wynikających ze zrozumienia, że kluczem do walki ze zmieniającym się
12

Doradca maj czerwiec 2020

klimatem jest także ochrona gleby
i poprawa jej kultury.
Podstawą dobrego wzrostu i rozwoju roślin jest żyzna gleba, która posiada uregulowane stosunki powietrzno-wodne, głównie dzięki uzyskaniu
gruzełkowatej struktury. Gleba o dobrej strukturze z wysoką zawartością
próchnicy zdecydowanie lepiej zaopatruje rośliny w wodę. Na zdolność
do zatrzymywania wody wpływa także
skład mechaniczny gleby, w tym głównie ilość tzw. części spławialnych. Żyzność gleby kształtowana jest przez
wiele czynników tj. rodzaj skały macierzystej, z której powstała gleba,
przebieg opadów i temperatur, rzeźbę
terenu, ale znaczący wpływ ma także
wieloletnia działalność rolnika m.in.
sposób uprawy, nawożenie, wapnowanie oraz płodozmian. Nie bez przyczyny te same czynniki kształtują również
ilość oraz jakość wody w glebie dostępnej dla roślin.
Aby uzyskać strukturę gruzełkowatą gleby, należy przede wszystkim
doprowadzić glebę do odpowiedniego
odczynu tj. lekko-kwaśnego (pH 5,56,5) na glebach lżejszych i obojętnego
(6,6-7,2) na glebach zwięzłych. Wapnowanie gleb w warunkach Polski, gdzie

mamy do czynienia w większości z glebami kwaśnymi, lekkimi o małej zawartości próchnicy (średnio 2%) jest
jednym z elementów, który z czasem
doprowadzi do poprawy ich struktury,
a tym samym zwiększy ich zdolności
retencyjne. Zarówno nadmiar jak i niedobór wody w glebach o złej strukturze
jest bardzo szkodliwy, gdyż naruszone zostają stosunki powietrzno-wodne i ograniczona jest przyswajalność
składników pokarmowych. Dodatkowo w glebie o uregulowanym odczynie,
wapń oprócz funkcji lepiszcza, wpływa
także na poprawę dostępności składników pokarmowych dla roślin. Niektóre z nich tj. potas mają szczególny
wpływ na poprawę gospodarki wodnej
w roślinie, gdyż dobre zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek sprawia, że lepiej
przetrzymują one okres suszy, dłużej
utrzymują turgor w ciągu dnia, a także wykazują większą aktywność fotosyntezy, która warunkuje prawidłowy
wzrost i rozwój roślin.
O strukturze gleby decyduje również zawartość próchnicy, którą
można zwiększyć głównie dzięki systematycznemu dopływowi substancji
organicznej do gleby poprzez nawożenie organiczne, a także stosowanie
międzyplonów czy polonów, które
dodatkowo ograniczają spływy powierzchniowe i parowanie wody z gleby
oraz poprzez stosowanie tzw. uprawy
uproszczonej. Po drugie należy ograniczyć stopień mineralizacji substancji organicznej, gdyż w jej wyniku następuje
utlenianie się materii organicznej i jej
utrata. Próchnica powstaje w procesie
humifikacji, polegającym na rozkładzie
materii organicznej, a następnie ponownej syntezie związków próchnicznych, które składają się m.in. z kwasów
huminowych i fulwowych, składających
się z kolei na humus. Uprawa bezorkowa również spowalnia tempo mineralizacji, prowadząc do wzrostu poziomu
próchnicy w glebie. Jest to szczególnie
ważne w gospodarstwach, które specjalizują się w uprawie warzyw. W wyniku rezygnacji z hodowli zwierząt,

w gospodarstwach tych bardzo często
nie stosuje się nawożenia organicznego. Równie często nie przestrzega się
także odpowiedniego płodozmianu.
Wzbogacenie gleby w próchnicę jest
kluczowe w celu optymalnego zaopatrzenia roślin w wodę, gdyż jej związki
gromadzą 3-5-krotnie więcej wody dostępnej dla roślin, niż same ważą. Dodatkowo ich pojemność sorpcyjna, czyli
zdolność do zatrzymywania, a następnie uwalniania do roztworu glebowego
przyswajalnych form składników pokarmowych, jest 5-10-krotnie większa
od pojemności sorpcyjnej części mineralnej gleby, czyli części spławialnych.
Należy pamiętać, że ten proces jest
długotrwały, gdyż z wielu badań wynika, że aby podnieść poziom próchnicy o zaledwie kilka procent, potrzeba na to nawet kilkudziesięciu
lat. Dodatkowo produkcja warzyw powoduje w okresie rocznym zubożenie
gleby w substancję organiczną przeciętnie o 1 t, dlatego tak ważne jest systematyczne wprowadzanie substancji
organicznej na pole uprawne.
Bardzo ważne jest, aby w sposób
prawidłowy uprawiać pole, tak aby
jednocześnie zwiększyć zdolności
retencyjne gleby oraz ograniczyć
parowanie z jej głębszych warstw.
Dodatkowo odpowiednio dobrane
i przeprowadzone uprawki oprócz poprawy właściwości fizycznych gleby,
przynoszą inne korzyści, jak np. poprawę żyzności i struktury gleby. Gęstość i zwięzłość gleb wynikają z naturalnych predyspozycji gleby, gdyż
o tych parametrach fizycznych decyduje głównie skład granulometryczny, czyli przede wszystkim ilość części
spławialnych, w tym głównie iłu koloidalnego (cząstki poniżej 0,002 mm).
Należy wiedzieć, że części spławialne
decydują o właściwościach wodnych
i sorpcyjnych gleb. Niestety gleby zbyt
zwięzłe są ciężkie w uprawie, zimne, ale
o dużym potencjale plonowania. Natomiast gleby lekkie z małą zawartością
części spławialnych słabo magazynują
wodę i składniki pokarmowe. Zatem

optymalny stosunek (1:1) części stałych (iłów i próchnicy) do przestrzeni wypełnionych wodą i powietrzem
wpływa pozytywnie na zdolności gleby
do zatrzymywania wody. Zagęszczenie
gleby jest negatywnym zjawiskiem,
które jest przede wszystkim skutkiem
źle przeprowadzonych zabiegów uprawowych na polu, w efekcie których
w glebie jest mniej przestworów dla
powietrza oraz wody. W takich glebach w momencie deszczów nawalnych
w bardzo krótkim czasie zaczyna brakować powietrza dla wzrostu korzeni.
Natomiast w czasie długotrwałej suszy
szybko kończą się zapasy wody dostępnej dla roślin. Główną przyczyną zagęszczenia, a także zniszczenia struktury gleby jest uprawa gleby w warunkach
zbytniego jej uwilgotnienia. Degradacja
gleby jest szybsza w momencie, gdy jest
w niej niska zawartość próchnicy. Aby
ograniczać zagęszczenie gruntu należy uprawiać pole w myśl zasady
„tyle zabiegów uprawowych ile jest
koniecznych i jednocześnie tak mało
jak jest to możliwe”. Prace polowe powinno się łączyć, aby zredukować liczbę przejazdów. Uprawki powinny być
wykonywane przy optymalnej wilgotności podłoża, a maszyny powinny być
wyposażone w szerokie opony radialne
z obniżonym ciśnieniem.
W przypadku ryzyka suszy należy na bieżąco monitorować stan uwilgotnienia gleby. Dobre efekty przynosi ograniczenie głębokich upraw
do niezbędnego minimum, k tóre mimo, że zmniejszają straty wody
z głębszych warstw to z drugiej strony
przesuszają wyorywaną warstwę gleby
oraz uszkadzają jej strukturę. Warto
się również zastanowić nad rezygnacją pozostawienia orki w ostrej skibie
na zimę, gdyż w ostatnich latach nie ma
już silnych mrozów ani obfitych opadów śniegu, zatem rośnie ryzyko strat
wody z gleby poprzez stosowanie tzw.
orki przedzimowej. Po zbiorach, aby
ograniczyć parowanie wskazane jest
szybkie wykonanie podorywki lub wymieszanie pociętej słomy z wierzchnią
warstwą gleby broną talerzową lub innym narzędziem. Ponadto należy ograniczyć zabiegi doprawiające glebę, by
jej dodatkowo nie przesuszać oraz możliwie szybko wykonać siewy wiosenne.
Glebę należy spulchnić jedynie na głębokość siewu, a w przypadku rozsady
spulchnia się ją nieco głębiej, by umożliwić prawidłowe wsadzenie i przyjęcie sadzonek. Zabiegi doprawiające
powinny być przeprowadzone płytko,
tak aby wzruszona i pozbawiona wody
wierzchnia warstwa gleby stanowiła

skuteczną izolacją przed jej stratami
z głębszych poziomów.
Żyzna gleba o uregulowanych stosunkach wodnych tworzy się również
poprzez tzw. uprawę konserwującą,
która polega na utrzymaniu powierzchni gleby pod różnego rodzaju okrywami
roślinnymi, tworzonymi poprzez międzyplony lub resztki pożniwne, wymieszane lub nie z wierzchnią warstwą gleby, bez jej odwracania pługiem. Zamiast
niego stosuje się narzędzia spulchniające, dzięki czemu wzrasta w warstwie
uprawowej gleby poziom próchnicy,
mniejsze są też straty wody oraz ograniczona jest erozja wietrzna i wodna.
Gleba użytkowana w ten sposób ma
lepszą strukturę i nie występują w niej
problemy z wsiąkaniem wody.
W przypadku upraw warzyw polowych dobre rezultaty przynosi także
ściółkowanie. Ograniczenie strat wody
poprzez okrywanie gleby materiałami organicznymi (słoma, kora, trociny, resztki roślinne) lub syntetycznymi
(agrowłóknina, czarna lub biała folia),
a także coraz bardziej powszechnymi
foliami biodegradowalnymi przynosi
bardzo dobre efekty. Ponadto zabieg
ten podwyższa o kilka stopni temperaturę gleby, zatem można przyspieszyć
wysiew nasion lub wysadzenie rozsady,
a przede wszystkim lepiej wykorzystać
zapasy wody zgromadzone zimą. Okrycie zabezpiecza rośliny także przed
spływem powierzchniowym wody,
a tym samym erozją gleby i korzystnie
wpływa na poprawę jej struktury. Również obecność resztek na polu w uprawie konserwującej świetnie spełnia
rolę ściółki. Ponadto ściółki organiczne
zapobiegają wymywaniu składników
pokarmowych w głąb profilu glebowego, a także same stają się źródłem substancji organicznej.
W dobie nasilonych zmian klimatycznych rolnik musi podejmować często bardzo szybkie i niełatwe decyzje.
Schematy, które są nam znane muszą
ustąpić miejsca, nowym rozwiązaniom,
które powinny wynikać z podstawowej wiedzy z zakresu uprawy i nawożenia, a także z aktualnych badań naukowych. W przypadku upraw polowych
warzyw, chcąc ograniczyć negatywne
skutki suszy, należy przede wszystkim
poprawić właściwości gleby tak, aby
była ona w stanie zmagazynować odpowiednie ilości wody, w taki sposób,
aby była ona dostępna dla roślin w tzw.
okresach krytycznych. Ponadto należy
wprowadzić taki system uprawy, aby
straty wody były jak najmniejsze.
Ilona Maczek
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Nowe rozwiązania w technologii produkcji
bydła mlecznego w warunkach górskich

Systematyczne unowocześnianie technologii dotyczącej produkcji mlecznej
umożliwia poprawę jej efektywności, sprzyja utrzymaniu wymaganego
dobrostanu zwierząt, jak również wpływa na poprawę organizacji pracy.
Wdrażanie nowych technologii dotyczy każdej ze stref funkcjonowania obory
i jej otoczenia, w tej części artykułu przyjrzymy się nowym rozwiązaniom
w technologii żywienia bydła, pozyskiwania mleka oraz zarządzania stadem.
Nowoczesna technologia
żywienia bydła

Z uwagi na fakt, że w terenach górskich przeważająca część obór to obor y uw ięziowe, s ys tem ż y w ienia
i stopień zautomatyzowania trzeba
dostosować do warunków i możliwości istniejących budynków. W dużych
oborach system zadawania pasz jest
już powszechnie zautomatyzowany,
natomiast w mniejszych lub średnich
nie do końca. Automatyczne wózki,
zwane popularnie robotami paszowymi poruszającymi się na szynach,
to dobre rozwiązanie dla niedużych
stad. Pełnią one funkcję wydzielania
krowom przewidzianej ilości pasz
w kilku odpasach, aby na raz nie zjadły jej za dużo. Dla doprecyzowania
ilości zadawanej paszy w odniesieniu
14
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do każdej sztuki z osobna, stosuje się
magnesy umieszczone na szynie, które zatrzymują wózek przy każdym
stanowisku dla krowy i wysypują odmierzoną ilość paszy treściwej. Zadawanie paszy można ułatwić dzięki
grupowemu karmieniu. Na przykład
robot firmy Pellon pozwala na podzielenie krów na 9 grup żywieniowych.
Dużą zalet ą robotów paszow ych
w oborach uwięziowych jest możliwość instalowania ich nawet w wąskich budynkach. Robot Pellon potrzebuje jedynie 100 cm na pełny obrót.
Przesuwa się on po szynach bądź pod
rurą mleczną. Robot ten z zainstalowanym komputerem PT-400 może
być wyposażony w przenośnik śrubowy, który pozwala zadawać paszę
z dwóch stron. Zsynchronizowane

przenośniki śrubowe dozowania zapewniają porcję paszy o stałej jakości.
Każdej krowie można ustalić poszczególne składniki paszy. Wiadomo też
dokładnie, która krowa nie zjada konkretnej paszy, bo te po prostu zostają
w żłobie. Opłaca się go instalować już
w oborach na 20 krów.
Pasze objętościowe zadawane robotami TMR to również znaczne ułatwienie. Mają za zadanie pobranie różnych pasz objętościowych, mieszania
ich i rozprowadzania po korytarzu
paszowym. Pierwszy tego typu robot, został zainstalowany w Polskiej
oborze w 2005 roku. Dzięki robotowi
pasza jest zadawana bydłu w najlepszy z punktu widzenia żywieniowego sposób, czyli mieszanką TMR. Jest
to jednak mało popularne rozwiązanie w oborach na terenach górzystych
z uwagi na fakt, że progiem opłacalności stosowania takich robotów jest
obora z co najmniej 60 krowami.
W żywieniu bydła oprócz dawki
pokarmowej bardzo ważna jest ilość
i jakość podawanej wody zwierzętom.
Dostęp do wody bez ograniczeń jest

szczególnie ważny dla krów mlecznych, które są w okresie produkcji,
ponieważ głównym składnikiem wyprodukowanego mleka jest właśnie
woda. Zastanawiając się nad wyborem zakupu poideł do obory, trzeba
się dobrze zorientować na rynku, gdyż
istnieje szeroki asortyment poideł,
który na przestrzeni lat bardzo się
rozszerzył. Przy wyborze systemu
pojenia trzeba zwrócić uwagę na system utrzymania i obsadę zwierząt.
Dostosowanie ilości poideł do obsady
zwierząt w systemie uwięziowym nie
jest trudne, stosuje się jedno poidło
pomiędzy dwoma stanowiskami. Zazwyczaj są to poidła miskowe, posiadające zawór naciskowy, który jest
uruchamiany pyskiem zwierzęcia lub
zawory pływakowe utrzymujące stały
stan wody w poidłach.
W systemie wolnostanowiskowym
dostosowanie ilości i miejsca jest dużo
trudniejsze, ponieważ w stadzie istnieje
hierarchia, gdzie silniejsze krowy dominują. Równocześnie jest dużo większa
możliwość wyboru poideł. Rozróżniamy poidła korytowe wylewne, wannowe dwu- i jednokomorowe, izolowane
lub podgrzewane. W zależności od ilości miejsca w oborze i jej organizacji,
należy wybrać najbardziej odpowiedni,
priorytetowo uwzględniając potrzeby
utrzymywanych zwierząt.
Gospodarstwa znajdujące się na terenach górskich, które posiadają nieduże stada, ciągle stosują w ypas
zwierząt. I w tym przypadku istnieje
możliwość ułatwienia prac związanych z pojeniem, o ile jest sposobność
doprowadzenia wody do miejsca pojenia na pastwisku. Na rynku istnieje
wiele poideł. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejsza się nakład pracy oraz
podnosi się jakość zadawanej wody.
W odniesieniu do wszystkich rodzajów poideł odchodzi się od ciężkich żeliwnych poideł na rzecz wyprodukowanych z tworzyw sztucznych.
Urządzenia tego typu nie są narażone
w takim samym stopniu co żeliwne
na korozję oraz są łatwiejsze w utrzymaniu czystości.

udojowe znalazły swoje zastosowanie
w oborach ponad 20 lat temu. Wśród
robotów udojowych można rozróżnić jednostanowiskowe roboty oraz
wielostanowiskowe systemy automatycznego doju. Aby racjonalnie i zarazem w pełni wykorzystać potencjał
robotów udojowych należy zainwestować w rozwiązanie technologiczne przyczyniające się do łatwiejszej
obsługi całego stada. Istnieją roboty,
które pracują w systemie Milpro4PC,
wyposażone są w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Mają za zadanie wykonywać dój ćwiartkowy,
rozpoznawanie schorzeń mastitis
z wskazaniem konkretnej ćwiartki
oraz odłączeniu doju z wskazaniem tej
ćwiartki. Wykonują również odłączanie pulsacji po zakończeniu doju każdej ćwiartki, tak aby uniknąć pustodoju, podrażniania kanału strzykowego,
jak również szybkiej eksploatacji gum
strzykowych. Dodatkowo w tych robotach pulsacja przedudojowa, mająca
na celu stymulację strzyku, jest uzależniona szybkością przepływu mleka
osobno dla każdej ćwiartki. Wszystkie
informacje są przenoszone do kompatybilnego systemu zarządzania stadem. Niestety koszt zakupu wyżej wymienionego robota jest bardzo duży
i nie do końca racjonalny dla średnich
obór na terenach górzystych.

Nowoczesne zarzadzanie stadem
bydła mlecznego

Zarządzanie stadem bydła to nic innego jak organizacja produkcji. Hodowcy muszą zwracać uwagę nie tylko
na podstawowe koszty. Są nimi między innymi pasze, dodatki mineralno
-witaminowe, paliwo, energia, konserwacja i naprawa pojazdów i maszyn
rolniczych, inseminacja. Dodatkowymi aspektami są koszty związane z leczeniem często występujących chorób
metabolicznych, zaburzeń w rozrodzie czy obniżona wydajność mleczna. Wskazane problemy są w leczeniu kosztowne i stanowią poważny
problem w ekonomice prowadzenia
całego stada, więc wskazanym zdaje
się ciągłe obserwowanie stada oraz
odpowiednie reagowanie. Pierwszą
podstawową innowacją w małych stadach, która stale nie jest powszechna
na terenach górskich, jest kontrola
użytkowości mlecznej prowadzona
przez PFHBiPM. Raport y w ynikowe pozwalają w szybki i łatwy sposób sprawdzić wyniki produkcyjne
i wskaźniki płodności, zarówno dla
każdej sztuki z osobna jak i dla całego stada. Systematyczna analiza raportów sprawia, że zidentyfikowanie
np. problemów metabolicznych bądź
braków żywieniowych, staje się stosunkowo łatwe.

Nowoczesna technologia doju

Nowoczesna technologia produkcji
mleka to taka technologia, która posiada wysoki stopień zautomatyzowania wszystkich czynności związanych
z pozyskaniem i przechowywaniem
mleka. Powszechnie już stosowane
w mniejszych oborach dojarki przewodowe oraz zbiornik i chłodnie
na mleko, są pomału zastępowane robotami udojowymi. Pierwsze roboty
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Dużym ułatwieniem w małych stadach staje się monitoring obory w postaci kamer, podgląd stale dostępny
na urządzeniu mobilnym, który ułatwia obserwację ewentualnych rui
oraz ocieleń. Jest to stosunkowo niedrogie rozwiązanie, które znacznie
ułatwia organizację pracy. W większych oborach wolnostanowiskowych
powszechnie stosuje się pedometry
w celu monitoringu aktywności ruchowej krów, stosuje się też tzw. HeatWatch – mały nadajnik umieszczony
przy nasadzie ogona, rejestrujący częstotliwość i tolerancję obskakiwania
przez inne krowy.
Podstawową i codzienną organizację pracy, można sobie znacznie ułatwić poprzez zakup oprogramowania komputerowego wspierającego
organizację stada. Na rynku jest szereg aplikacji, kompletnych urządzeń
elektronicznych i systemów komputerowych, które ułatwiają gromadzenie informacji na temat stada, ale

Rolniku
pamiętaj:
1. Wiosna i lato to okres intensywnych
prac polowych – zadbaj o sprawny sprzęt oraz o to, abyś pracował
w pełnym skupieniu i bez zbędnego
pośpiechu. Z doświadczenia wiemy,
że najgorsze dla rolnika to ulec rutynie i stracić czujność.
16
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dodatkowo pomagają w interpretacji zebranych danych. Takie programy to między innymi: Alpro, Del-Pro,
Afimilk, Afifarm, Dairy Plan, Obora,
Wirtualny Zootechnik, SCR Heatime
HR, Herd Navigato.
Analizując chów i hodowlę bydła
mlecznego, musimy brać pod uwagę ekonomikę całej produkcji, nawet w małych stadach umiejscowionych w niełatwym terenie górskim.
Naprzeciw temu wychodzą różnego
rodzaju innowacje, z których chociaż w małym stopniu warto korzystać. Zmniejszają nakład wykonywanej pracy, poprawiają organizację
w produkcji, poprawiają bezpieczeńst wo w ykony wanych cz y nności,
ale przede wszystkim pozytywnie
wpływają na dobrostan utrzymywanych zwierząt. Przekłada się to bezpośrednio na komfort w ykonywanej pracy i zyski. Należy pamiętać,
że większość wymienionych urządzeń
ułatwiających pracę w oborach, które

są równocześnie innowacyjne i wielu
przypadkach pozytywnie wpływają
na ochronę środowiska, można sfinansować z Poddziałania: „Modernizacja Gospodarstw Rolnych„ czy „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw”
w ramach PROW 2014-2020.

2. Naprawy i konserwacje maszyn wykonuj po wyłączeniu napędu i zatrzymaniu wszystkich pracujących
mechanizmów roboczych. Zapoznaj
się z instrukcją obsługi maszyny
przekazaną przez producenta, bądź
dostępną w internecie.
3. Dopilnuj, aby ciągnik miał kabinę lub
ramę ochronną- mogą one uratować
Twoje życie.
4. Sprawdź czy pilarka tarczowa posiada osłonę tarczy tnącej zarówno nad, jak i pod blatem urządzenia,
a do cięcia wzdłużnego stosuj klin
rozszczepiający.
5. Dbaj o ład i porządek w swoim gospodarstwie, aby wszystkie drabiny
były bezpieczne, a schody i podesty
miały poręcze bądź barierki ochronne. Staraj się, by ciągi komunikacyjne
pozostały czyste i suche.
6. Używaj właściwego obuwia roboczego zaopatrzonego w protektorowaną

podeszwę i wzmocnione noski.
7. Pamiętaj, że przestrzeganie zasad BHP to nie przykry obowiązek,
a sposób na bezpieczną pracę i zachowanie zdrowia.

Małgorzata Gurgul
źródło:
http://www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/nowoczesna-obora,8420.html
https://www.cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2013
/2013-nowoczesne-technologie-w-produkcji-bydla
-mlecznego.pdf
http://www.portalhodowcy.pl/hodowca-bydla-archiwum/152-hodowca-bydla-7-8-2013/1556-nowe
-rozwiazania-w-technologii-produkcji-bydla-mlecznego
https://www.agrofakt.pl/robot-hala-koszty/
http://modr.pl/sites/default/files/brochures/zarzadzanie_stadem_bydla.pdf
https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/w-czym
-podac-wode-dla-bydla,59658.html
http://agromixtrade.pl/rodzaje-poidel/jakie-poidla
-wybrac-dla-bydla/

Zadbajmy o nasze zdrowie i życie, które jest wartością nadrzędną oraz zróbmy wszystko, aby praca
była bezpieczna i wolna od wypadków
i zachorowań.
Na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod
adresem: www.krus.gov.pl/zadania
-krus/prewencja/ znajdziesz informacje o zachowaniu bezpieczeństwa w gospodarstwie i o aktualnych działaniach
prewencyjnych Kasy.
Anna Berkowicz
Oddział Regionalny
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Krakowie
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Technika aplikacji RSM – cz. 1
Kalibracja opryskiwacza rozlewającego RSM
Wykorzystanie opryskiwacza rolniczego do nawożenia roślin uprawnych ma zauważalną tendencję wzrostową.
Opryskiwacz gwarantuje bowiem możliwie największą precyzję dawkowania nawozu płynnego doglebowego (RSM)
w porównaniu z techniką nawożenia rozsiewaczami czy siewnikami nawozowymi.
W praktyce kalibracja polega na skojarzeniu planowanej prędkości poruszania się opryskiwacza z wyborem typu
i rozmiaru rozpylaczy oraz ustaleniu
odpowiedniego wydatku rozpylacza
najczęściej poprzez regulację ciśnienia roboczego w opryskiwaczach bez
automatycznej regulacji, bądź poprzez
regulację przepływu w przypadku sterowania z wykorzystaniem komputera.
Samodzielna umiejętność procedury
kalibracji jest podstawowym elementem kwalifikacji operatora opryskiwacza. Nawet, gdy mamy do czynienia z opryskiwaczem wyposażonym
w komputer wiedza z tego zakresu
ma zasadnicze znaczenia chociażby
ze względu na ocenę wybranych przez
komputer parametrów pracy w oparciu o zadeklarowane wartości. A ocena
taka jest konieczna ze względu na niektóre warunki wykonania zabiegu,
które mogą nie zostać automatycznie
uwzględnione przez komputer, konieczna może być manualna interwencja operatora na przykład zamiana zestawu
rozpylaczy na inny typ lub rozmiar.
Poza tym w opryskiwaczu wyposażonym w komputerowe sterowanie, kalibracji i sprawdzeniu podlegają poszczególne elementy, jak na przykład czujnik
prędkości jazdy oraz przepływomierz.

Kalibracja opryskiwacza dla cieczy
o wyższej gęstości niż woda

Procedura kalibracji opryskiwacza
szczegółowo omawiana jest na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Warto jednak przypomnieć jej zasady z uwzględnieniem
różnic w gęstości cieczy. Kalibrację
opryskiwacza w przypadku stosowania nawozów doglebowych typu RSM
rozumieć należy jako jego regulację
na określoną dawkę na hektar oraz dobór rozpylaczy gwarantujących wytwarzanie kropel grubych, bardzo grubych
lub ekstremalnie grubych. Nawożenie

płynne niesie także ze sobą konieczność uwzględnienia wpływu wyższej
gęstości cieczy roboczej w stosunku
do wody na wydatek jednostkowy rozpylacza. W przypadku niewielkich stężeń w praktyce nawożenia dolistnego
wpływ gęstości roztworu na precyzję
dawkowania jest znikomy w porównaniu z innymi parametrami mającymi
wpływ na równomierność oprysku jak
na przykład: stabilność prędkości jazdy, obrotów silnika, ciśnienia, wartość
poślizgu kół ciągnika. W przypadku gęstych roztworów doglebowych typu
RSM (gęstość rzędu 1,28-1,32 g/cm3)
jest to absolutna konieczność (w przypadku nawozów dolistnych z reguły
się to pomija). Zasada jest prosta, ciecz
o wyższej gęstości wypływa wolniej
o pierwiastek kwadratowy z tejże gęstości. W przypadku na przykład roztworu o gęstości 1,28 [g/cm3] (pierwia=1,13) chcąc
stek kwadratowy
wypryskać/rozlać na przykład 240 l/
ha nawozu o takiej gęstości należy wykalibrować dawkę dla wody na wartość
240 x 1,13 = 271 l/ha (H2O). Uwzględniając tę zależność, bardzo łatwo nie
mając nawet żadnych tabel wydatków
rozpylaczy dla RSM o gęstości nawozu,
którą dysponujemy łatwo przeliczyć
parametry w oparciu o klasyczną tabelę kalibracji dla cieczy roboczej sporządzanej z użyciem środków ochrony
roślin. Niestety większość specjalistycznych tabel do aplikacji RSM dotyczy nawozu o gęstości 1,28 [g/cm3].
W praktyce większość użytkowników
stosuje RSM 32, a więc o gęstości 1,28
[g/cm3] bez rozcieńczenia, a więc regulacja może być obarczona minimalnym błędem jeżeli nie uwzględnimy
współczynnika korekcji. W tym miejscu
należy odnotować pozytywny przykład konstrukcji niektórych tabel wydatków proponowanych przez firmę
AGROPLAST, która uwzględnia roztwór
RSM 32%.

Fot.1. Rozlewacze FD Lechler

Procedura kalibracji

Ustalenie prędkości jazdy opryskiwacza w warunkach wykonywania zabiegu – podstawowy, wspólny element
każdej metody kalibracji
Realną prędkość jazdy najpewniej
ustalić możemy dokonując pomiaru
czasu przejazdu kontrolnego odcinka
100 m zestawem opryskiwacza z ciągnikiem na tym biegu oraz na tych obrotach silnika, na których będziemy
wykonywać zabieg. Jeżeli pomiaru dokonamy w warunkach polowych (polecane), a zbiornik opryskiwacza zalejemy do połowy wodą to w ten sposób
określona prędkość uwzględniać będzie wartość poślizgu kół wynikającego ze średniego ciężaru opryskiwacza
oraz warunków glebowych. W czasie
przejazdu nie ma potrzeby uruchamiania opryskiwacza, natomiast ewentualne rozłożenie belki do pozycji roboczej
może pozwolić nam na oszacowania
wpływu projektowanej prędkości jazdy
na wibrację belki w danych warunkach
terenowych.
Prędkość określamy ze wzoru
v = s/t x 3,6 [km/h]
gdzie:
v – prędkość [ km/h],
s – droga [m],
t – czas [s],
3,6 – przelicznik (1 m/s=3,6 km/h)
W przypadku odcinka kontrolnego
o długości 100 m łatwo skorzystać także z gotowej tabeli:
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Jeżeli na przykład czas przejazdu
wyniósł 60 sekund to prędkość jazdy wynosi 6 km/godz. Jest to podstawowa informacja, która umożliwi nam
natychmiastową kalibrację dawki cieczy roboczej na hektar. Warto od razu
wyznaczyć kilka prędkości dla różnych
biegów.
Kalibracja – obliczanie wymaganego
wydatku jednostkowego rozpylacza, dobór rozmiaru oraz typu rozpylacza oraz
określenie ciśnienia roboczego

Metoda I – najpopularniejsza –
bezpośredni odczyt parametrów
kalibracyjnych z Tabeli Wydatków
RSM

Znając prędkość jazdy dokonujemy wyboru rozmiaru (koloru) rozpylacza, jeżeli jest barwnie kodowany wg ISO lub
rozmiaru wymiennej kryzy oraz określamy odpowiednie ciśnienie robocze.
Korzystamy wtedy z tabeli wydatków
producenta rozpylaczy. Ze względu
na zunifikowany system ISO znakowania rozmiarów rozpylaczy zarówno kodem cyfrowym jak i kolorowym
przez prawie wszystkich liczących się
producentów tabela taka ma charakter uniwersalny. Mając do dyspozycji
tabelę (wielu producentów opryskiwaczy w formie naklejki umieszcza ją
na zbiorniku lub dostajemy ją od dostawcy rozpylaczy) z reguły pomijamy
obliczanie wydatku za pomocą wzoru. Łatwo wtedy bezpośrednio z tabeli
w kolumnie danej prędkości jazdy odnaleźć oczekiwaną dawkę płynnego
nawozu na hektar dla danego rozmiaru (koloru) rozpylacza lub rozmiaru
kryzy oraz odczytać wymagany wydatek jednego rozpylacza, jak również

Tab.1. Przykładowa kalibracja według tabeli ISO dla RSM 28
odpowiadające mu ciśnienie robocze.
Uwaga !!! Nie należy mylić tabeli wydatków rozpylaczy do RSM (AHL, UAN)
z tabelą wydatków dla wody (roztworów ś.o.r.), mogą one graficznie wyglądać podobnie.
Przykład: Kalibracja bezpośrednio na podstawie tabeli.
Przykład 240 l/ha przy 7 km/h
Dla prędkości jazdy 7 km/h dawkę
240 l/ha RSM 28 można uzyskać między innymi wybierając rozpylacz o rozmiarze -04/czerwony/ przy ciśnieniu
około 3,0 bar lub rozpylacz o rozmiarze 05/brązowy pracujący na ciśnieniu 2,0 bar. Wartość ciśnienia interpolujemy dla dwóch sąsiednich wartości
najbardziej zbliżonych do oczekiwanej
dawek cieczy roboczej na hektar. Jak
łatwo zauważyć w obu przypadkach
wydatek jednostkowy rozpylacza będzie identyczny – około 1,40 l/min (dla
RSM 28). W praktyce najczęściej jednak zamiast interpolacji zaokrąglamy

parametr w dół co pozwoli nam dysponować zapasem dawki w przypadku
na przykład nieregularnych kształtów
pól, gdzie trudno uniknąć miejscowego
powtórnego nakładania się oprysków
co prowadzi z reguły do zwiększonego zużycia cieczy. Mając wyliczony
wydatek jednostkowy nawozu o danej gęstości mnożąc go przez pierwiastek kwadratowy z gęstości otrzymamy przewidywany wydatek rozpylacza
jaki powinien zostać wyregulowany dla
próby z czystą wodą.

Metoda II – kalibratory
internetowe on line

ht t ps://w w w.lechler.com/de-en/
support/support-agriculture/nozzle
-calculators-agriculture/
Niektórzy producenci rozpylaczy
na swoich stronach internetowych
umieszczają elektroniczne kalkulatory do kalibracji również nawozów płynnych typu RSM. Wystarczy wybrać żądaną dawkę cieczy roboczej na hektar
i odnieść ją do wykalibrowanej prędkości, a natychmiast otrzymujemy poszukiwany wydatek jednostkowy rozpylacza oraz wymagane ciśnienia dla kilku
możliwych rozmiarów rozpylaczy wg
kodu ISO lub rozmiarów kryz rozpylaczy z wymiennymi kryzami. Wygodną
opcją jest możliwość wprowadzenia gęstości nawozu na przykład (1,32) i równocześnie otrzymujemy dawkę czystego składnika azotu na ha.

Metoda III – Kalibracja
na urządzeniu mobilnym
(smartfonie)

Fot.2. Zalecenia doboru rozlewaczy RSM w uprawach zbożowych
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Zasada dokładnie taka sama jak w kalibratorach online, wystarczy ściągnąć
aplikację na telefon (w systemach Apple
lub Android). Godna polecenia metoda.
Dostępna w każdych warunkach, oczywiście oprócz wydatku jednostkowego i ciśnienia określana jest wielkość

Fot. 3. Innowacyjny zestaw uprawowo-rozlewajacy RSM
Firmy BURY Maszyny Rolnicze
kropel dla danego typu, rozmiaru rozpylacza przy zadanej prędkości jazdy
oraz dawce l/ha. Możliwość wprowadzenia gęstości nawozu.

Uniwersalny wzór na wydatek
rozpylacza
Korzystanie z podawanych w większości wydawnictw wzorów matematycznych jest polecane szczególnie,
gdy w tabelach mamy problem ze znalezieniem dokładnych parametrów takich jak prędkość jazdy oraz oczekiwana dawka cieczy roboczej na hektar,
a także w przypadku belek polowych
o innym niż 0.5 m rozstawie rozpylaczy. Znając prędkość z jaką porusza się
opryskiwacz oraz przyjmując określoną
dawkę cieczy roboczej na hektar obliczamy wymagany wydatek jednego
rozpylacza korzystając ze wzoru :
q = (Q x W x v) /600 [I/min]
Przykład 240[l/ha] x 0,5[m] x 7
[km/h] : 600 = 1,4 [l/min]
gdzie:
q – w ydatek jednostkowy rozpylacza
[l/min]
Q – dawka cieczy roboczej [l/ha]
W – rozstaw rozpylaczy na belce[m]
v–p
 rędkość poruszania się opryskiwacza [km/h]
600 – stały przelicznik
W oparciu o obliczony wydatek jednego rozpylacza dokonujemy wyboru
rozmiaru rozpylacza (lub kryzy) określamy odpowiednie ciśnienie robocze.
Korzystamy wtedy również (jak we
wcześniej omówionej metodzie) z tabeli wydatków rozpylaczy (bądź kryz)
dla danej gęstości nawozu.

Sprawdzenie rzeczywistego
wydatku rozpylacza oraz
ewentualna korekta ciśnienia.

Dodatkowa czynność sprawdzająca dla
każdej metody
Regulacji ciśnienia i sprawdzenia
wydatku dokonaj uruchamiając opryskiwacz zalany czystą wodą. Włączone
mają być wszystkie sekcje robocze opryskiwacza jak również mieszadło hydrauliczne. Wszystkie inne odbiorniki

cieczy roboczej mają być wyłączone,
szczególnie trzeba tu pamiętać o wyłączeniu dyszy płuczki sita wlewowego.
Należy pamiętać o ustaleniu obrotów
silnika traktora na taką samą wartość
jak podczas próby prędkości. Pokrętłem
zaworu sterującego ustalamy właściwe
ciśnienie. Aby mieć pewność, że w ten
sposób wyregulowany wydatek rozpylaczy odpowiada danym tabelarycznym
warto zmierzyć wydatek jednostkowy
jednego z rozpylaczy wykorzystując
do tego celu dzbanek z podziałką oraz
zegarek z sekundnikiem/stoper. Ponieważ mierzymy wydatek na wodzie należy to uwzględnić współczynnikiem
korygującym lub odczytać z tabeli kalibracji RSM ekwiwalentny do wydatku RSM o określonej gęstości wydatek
wody. Jeżeli wydatek odbiega od zakładanego należy dokonać korekty ciśnienia i powtórzyć pomiar wydatku
jednostkowego. Różnice mogą wynikać z niedokładności manometru oraz
zużycia (rozkalibrowania) rozpylaczy
(kryz). Procedurę kalibracji warto przeprowadzić od razu dla różnych możliwych prędkości, a przede wszystkim
dla posiadanych rozmiarów rozpylaczy
lub kryz raz przewidywanych dawek
płynnego nawozu na hektar.

Systemy automatycznego wyboru
rozpylacza w aplikacji RSM

Możliwość zastosowania optymalnego
w danym momencie rozpylacza oraz dotychczasowa konieczność manualnego
ich wyboru zrodziła potrzebę konstrukcji oprawy rozpylacza umożliwiającej
natychmiastowy automatyczny sposób
aktywacji jednego spośród kilku rozpylaczy zamontowanych w wielo korpusowej oprawie. Szczególnie uciążliwe
dotychczas było przełączanie rozpylaczy w opryskiwaczach wyposażonych
w szerokie belki. Rozwiązanie spełniające wymagania automatyzacji zmiany
rozpylacza już w 2001 r. zaproponowała
firma Lechler oferując podwójny, potrójny oraz poczwórny pneumatycznie sterowany korpus rozpylaczy do zmiennej
aplikacji środków ochrony roślin oraz
nawozów płynnych. System umożliwia
natychmiastową aktywację jednego rozpylacza lub dowolnej kombinacji spośród kilku zamontowanych w oprawie.
Rozwiązanie to umożliwia pełną kontrolę dawki przy bardzo dużych zmianach prędkości jazdy. Korpus VarioSelect
może pracować w trybie „Vario” lub „Select” w zależności od celu aplikacji i technicznego wyposażenia opryskiwacza.
W trybie Vario następuje w pełni
automatyczne przełączanie rozpylaczy i optymalne sterowanie kombinacją

Fot.4. Kalibracja RSM na smart fonie (wg Lechler)
aktywnych rozpylaczy w celu zapewnienia wyliczonej chwilowej dawki cieczy przy zapewnieniu optymalnego,
programowanego ciśnienia roboczego
dla danego typu rozpylaczy. W trybie
tym istnieje możliwość bezstopniowej
regulacji dawki cieczy roboczej na ha
w oparciu o mapę potrzeb nawozowych
stosowanych w Rolnictwie Precyzyjnym. Bezstopniowa regulacja dawki jest
także istotą precyzyjnego nawożenia
płynnego w oparciu o analizę potrzeb
azotu w trybie „on line” we współpracy
z systemem optycznego (Yara N-sensor,
Crop Sensor-ISARIA) lub mechanicznego (wahadło Cropmeter) monitorowania potrzeb nawozowych.
Tryb Select z kolei umożliwia z kabiny ciągnika zmiany rozpylaczy lub
ich kombinacji w trakcie pracy w celu
zmiany zaprogramowanej dawki cieczy na ha, a także wyłączenia wybranych rozpylaczy, które mogłyby się
znaleźć w sposób niezamierzony nad
powierzchnią już opryskaną (współpraca z nawigacją satelitarną) lub w strefie
buforowej. W chwili obecnej każda pojedyncza oprawa rozpylacza może być
sterowana indywidualnie co w praktyce oznacza, że na przykład 36 m belka polowa podzielona jest na 72 sekcje
o szerokości najczęściej 0,5 m. Obecnie
system ten, jak również inne podobnie
działające, mogą posiadać sterowanie
zarówno pneumatyczne, jak również
elektryczne oraz elektropneumatyczne.

Eugeniusz Tadel
Artykuł po raz pierwszy opublikowano w magazynie
rolniczym AgroProfil www.agroprofil.pl – zadzwoń
lub napisz SMS 791 790 901, a otrzymasz egzemplarz
bezpłatny.
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Jakich zmian potrzebuje europejskie rolnictwo?
Jaka przyszłość czeka rolnictwo na Starym Kontynencie? Jak w przypadku każdej złożonej kwestii, tak i w tym przypadku pojawiło się sporo kontrowersji, co do rozwiązań, jakie można by zastosować. Na ten moment pojawiły się
dwie różniące się od siebie propozycje odnośnie unijnej polityki rolnej.
Wydajność w zgodzie z ekologią

Rolnictwo w opozycji
do środowiska?

Stronami konfliktu są dwa unijne departamenty, które odpowiadają za
politykę UE w odmiennych od siebie
dziedzinach. Pierwszym z nich jest DG
AGRI, czyli Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju. Zajmuje się ona prowadzeniem polityki w dziedzinach rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich
oraz wszelkimi aspektami wspólnej
polityki rolnej. Drugą stroną sporu jest
DG ENV, które odpowiada za politykę
UE w dziedzinie środowiska. Proponuje i wdraża strategie polityczne, które gwarantują wysoki poziom ochrony środowiska. Zarzewiem konfliktu
jest część propozycji przedstawionych
w ramach „Green Deal” przez Departament Środowiska, który został mocno skrytykowany przez Departament
Rolnictwa.
The European Green Deal (Europejski Zielony Ład) ma na celu pokierowanie państw członkowskich UE
do osiągnięcia neutralności klimatycznej, zgodnie z założeniami tego planu powinno się to udać do 2050 roku.
Przed ogromnym wyzwaniem stanie
gospodarka rolna, a w ramach „Zielonego Ładu” zapowiedziano duże zmiany
w tym zakresie. Należą do nich propozycje takie jak: ograniczenie stosowania pestycydów i nawozów, pobudzenie rolnictwa ekologicznego
i poświęcenie znacznie większej ilości miejsca na przyrodę w gospodarstwach. Natomiast DG AGRI proponuje,
20
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aby najpierw zapewnić alternatywy dla
rolników, a dopiero później wprowadzać zmiany i ograniczenia.

Naczynia połączone

Złożoność oddziaływania na siebie rolnictwa i klimatu obrazuje fakt, iż poszczególne sektory rolnictwa są w różnym stopniu odpowiedzialne za emisje
gazów cieplarnianych, jak i różne sektory rolnictwa w różnym stopniu odczują
ich skutki.
Wykorzystanie pasz bazujących
na soi wiąże się z ogromnymi emisjami.
Soja produkowana jest między innymi
w Brazylii, gdzie pod jej uprawy wycinane są ogromne połacie lasów deszczowych, następnie gigantyczne emisje
są związane z transportem jej w odległe zakątki globu. Jednak jeśli ta sama
soja produkowana jest w gospodarstwie,
gdzie jednocześnie prowadzi się produkcję zwierzęcą, to jej ślad węglowy będzie
zdecydowanie mniejszy. – komentuje dr
hab. Katarzyna Chwedorzewska z Katedry Agronomii na SGGW.
Zmiany klimatyczne już wpływają na rolnictwo w Polsce. Ostatni rok
był tego doskonałym przykładem. Wzrost
średnich temperatur, coraz mniejsze
opady, ale również ciepłe i bezśnieżne
zimy powodują wyczerpywanie się zasobów wody w ekosystemie i coraz dłużej trwające susze. To wpływa na coraz
gorsze wyniki i potrzeby nawadniania
pól na niespotykaną dotąd skalę. – podsumowuje ekspertka ze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego.

W czasie ostatniej dekady nastąpiło
prawdziwe ożywienie rolnictwa ekologicznego. Konsumenci wraz ze wzrostem zamożności zaczęli uważać na to,
co kupują. Obecnie Polska znajduje się
wśród pięciu największych producentów żywności ekologicznej w UE. Łączna
powierzchnia tego typu upraw w Polsce
to blisko 658 tys. hektarów, co stanowi
4% wszystkich terenów uprawnych.
Rynek produktów pochodzących
z upraw i chowu ekologicznego rozwinął
się zaskakująco szybko. Mowa tu o wzrostach nawet kilkunastokrotnych w przeciągu ostatnich dekad. Jednocześnie swoją konkurencyjność zwiększają również
producenci z sektora rolnictwa konwencjonalnego. Dodatkowe nakłady na ekologię mogą znacząco poprawić sytuację
całego polskiego rolnictwa. – zauważa dr
hab. Katarzyna Chwedorzewska.
Jednakże konwencjonalne metody
rolnictwa również mogą stać się bardziej przyjazne środowisku, a uzyskiwane w dużych gospodarstwach wysokie wskaźniki efektywności produkcji
pozwalają osiągać duży stopień zrównoważenia, dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów.
Zadaniem producentów jest dbałość
o to, by nasza działalność jak najmniej
wpływała na środowisko naturalne,
a nawet była neutralna w odniesieniu
do emisji gazów cieplarnianych. Ludzie
powinni wiedzieć, że takie działania
są możliwe. Konsumenci już teraz podejmują własne, świadome decyzje zakupowe. My już wiele lat temu obraliśmy
własną, odpowiedzialną drogę. Postawiliśmy na oszczędne gospodarowanie
zasobami i na produkcję energii odnawialnej z odpadów produkcyjnych, dzięki
temu nasza produkcja jest neutralna dla
klimatu. Liczymy, że możemy takim podejściem zainspirować całą branżę. Aby
rolnictwo mogło dalej rozwijać się w sposób zrównoważony, w dalszym ciągu potrzebne jest jego wyważone wsparcie,
w tym wsparcie rozwoju odnawialnych
źródeł energii i przede wszystkim przewidywalna polityka ze strony państwa.
– podsumowuje Grzegorz Brodziak, Dyrektor Zarządzający Goodvalley.
Marian Kulpa
źródło: redakcja Agro News

Opłacalność uprawy bobu
Bób ceniony jest za wyjątkowe walory smakowe i ze względu na wysoką
zawartość białka, fosforu i witamin z grupy B.
W płodozmianie pozostawia po sobie
dobre i zasobne w azot stanowisko.
Bób powinien być uprawiany na słonecznych stanowiskach na niezasolonych glebach. Bób nie ma wysokich wymagań klimatycznych. Znosi wiosenne
przymrozki do -5°C, a krótkotrwałe
pod włókniną nawet do -7°C. Najlepsze wyniki daje uprawa bobu z siewu
do połowy marca, choć w niektórych
gospodarstwach wysiewa się go jeszcze wcześniej, a pierwszy zbiór odbywa
się w już połowie maja. Aby zbiór bobu
trwał od drugiej dekady maja do końca
lipca, siew powinien być wykonywany etapami. W drugiej połowie lutego wykonuje się pierwszy siew nasion
do gruntu i przykrywa osłonami płaskimi. By przyspieszyć zbiór bobu, należy samodzielnie wyprodukować rozsadę, najlepiej na stołach rozsadowych
ogrzewanych od spodu. Siew nasion odbywa się do wielodoniczek. Następnie
wszystkie palety rozsadowe są przykrywane włókniną. Przed wysadzeniem do gruntu, rozsada powinna być
hartowana. Przy optymalnej tempe
raturze okres produkcji rozsady trwa
zwykle 20-25 dni. Przed sadzeniem rozsada powinna być hartowana.
Do uprawy przyspieszonej należy
dobrać odmiany o możliwie krótkim
okresie wegetacji. Najlepsze odmiany
to: Bizon o (wegetacja 70-75 dni), Figaro
(wegetacja 70-85 dni), Topbop (wegetacja 85-90 dni) oraz wczesna, bardzo

tolerancyjna na niską temperaturę
i choroby wirusowe odmiana Monica.
Przed siewem nasiona bobu powinny być zapraw ione przed chorobami.
W mnożarce rozsada powinna być zasilana nawozem startowym np. Fertiactyl
Starter, który stymuluje rozwój systemu korzeniowego i ułatwia pobieranie
składników pokarmowych. Bób jest siarkolubny, dlatego warto go nawozić nawozami zawierającymi siarkę np. nawóz

Sulfammo 23 N-Process. Po siewie nasion
(norma wysiewu wynosi ok. 100 kg/ha),
stosuje się zabiegi herbicydowe.
Po siewie bobu do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych rocznych chwastów jednoliściennych, zalecany jest Stomp 455 CS,
a po wschodach Corum 502,4 SL, metodą dawek dzielonych, od fazy 2 liści rośliny uprawnej. Corum 502,4 SL należy
stosować w mieszaninie z adiuwantem
DASH HC.
Bób z przyspieszonej uprawy na dwa
tygodnie przed planowanym zbiorem
jest ogławiany. Zabieg ten przyczynia
się do przyspieszenia rozwoju strąków
i wpływa na ich wielkość. Uprawa bobu
jest bardzo pracochłonna. Decyzja o powierzchni uprawy powinna wynikać
przede wszystkim z zasobów siły roboczej, jaką rolnik dysponuje. Szczególnie
pracochłonny jest zbiór i przygotowanie do sprzedaży tj. obrywanie strąków,
łuskanie i pakowanie bobu. Powyższe
czynności należy wykonać szybko, bowiem przy wysokich temperaturach
powietrza bób szybko ciemnieje i psuje
się. Przy dużym areale uprawy do obierania strąków można wykorzystać automatyczne łuskarki do bobu.
W 2017 roku na placu targowym Rybitwy najwyższa cena bobu wynosiła 5,5 zł. W 2018 roku cena najwyższa
około 9 zł, ale średnia niewiele mniejsza. W suchym 2019 roku na początku
zbioru cena wynosiła nawet 23-26 zł,
a średnia cena około 8 zł/kg.

Bogdan Pobereżnik

Kalkulacja uprawy bobu (na 1 ha)
L.p.

Wyszczególnienie

Wartość

1

Nasiona

2

Koszty nawożenia mineralnego

2 550,00

3

Koszty środków ochrony roślin

4

Opakowania

320,00

5

Opłaty placowe

600,00

6

Inne koszty bezpośrednie

540,00

7

Koszty bezpośrednie (na 1 ha uprawy)

5 935,00
5 500,00

825,00
1 100,00

8

Wielkość plonu handlowego (kg)

9

Cena sprzedaży

10

Wartość plonu handlowego

27 500,00

11

Wartość plonu ubocznego

1 500,00

12

Razem wartość produkcji

29 000,00

13

Nadwyżka bezpośrednia (bez dopłat obszarowych)

23 065,00

5,00

14

Agrowłóknina (1/2 wartości zakupu)

2 750,00

15

Koszty eksploatacji maszyn i ciągnika

1 253,00

16

Koszty ogólnogospodarcze -10% k. bezpośr.

17

Dochód rolniczy (bez dopłat)

593,50
18 468,50
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Platformy sprzedażowe najbezpieczniejszą formą
sprzedaży w czasie pandemii koronawirusa
Obecna sytuacja wynikająca z pandemii koronawirusa spowodowała ograniczenie sprzedaży i dystrybucji produktów
lokalnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Jednym z głównych narzędzi najskuteczniejszej metody sprzedaży
wybieranej w obecnym czasie przez konsumentów jest sprzedaż internetowa.
Jedną z takich form jest portal identyfikujący produkty polskiego pochodzenia
„Polska smakuje”, którego administratorem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Strona internetowa „Polska smakuje” ułatwia konsumentom
identyfikację produktów krajowego
pochodzenia – zarówno w odniesieniu
do miejsca ich wyprodukowania, jak
i użytych składników. Oznakowanie
produktów spełniających powyższe
wymagania może mieć formę informacji
„Produkt polski”, bądź znaku graficznego zawierającego tę informację. Wzór
logotypu określiły przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2148). Opracowany
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak, nawiązujący kształtem
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i kolorystyką do polskiej flagi, jest łatwo rozpoznawalny dla konsumentów,
którzy w szerokiej gamie produktów
poszukują tych krajowego pochodzenia.
W obecnej trudnej sytuacji ważne jest,
aby wspierać polskich producentów,
krajową gospodarkę i rolnictwo. Kupując żywność od producentów zarejestrowanych w systemie „Polska smakuje” możemy mieć pewność, że została
wytworzona w Polsce na bazie krajowych surowców.
Kampania marki jest częścią opracowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Strategii Promocji
Żywności”, która zakłada promowanie
polskiej żywności pod wspólną marką
„Polska smakuje”. Ma to na celu podkreślenie, że żywność wytwarzana
w ramach systemów jakości żywności i posiadająca stosowne, uznawane
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi certyfikaty, spełnia najwyższe

parametry jakościowe, sanitarne, a także smakowe. W skutek czego konsumenci mogą dowiedzieć się jakie produkty
spełniają najwyższe standardy jakości
i gdzie można je kupić. Producentami
oferującymi swoje produkty są: rolnicy
oraz koła gospodyń wiejskich prowadzący: sprzedaż bezpośrednią, rolniczy
handel detaliczny, dostawy bezpośrednie, MOL – sprzedaż marginalną, ograniczoną i lokalną, producenci, którzy
mają w swojej ofercie przynajmniej jeden produkt: posiadający aktualny certyfikat System Quality Meat Program
(QMP), System Gwarantowanej Jakości
Żywności (QAFP), System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System), Jakość Tradycja, Integrowana Produkcja;
opatrzone unijnym logo rolnictwa ekologicznego, co oznacza zgodność tego
wyrobu z wymogami rozporządzenia
UE w sprawie rolnictwa ekologicznego,
zarejestrowany w rejestrze: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)
lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS),oznaczony znakiem jakości

Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ), opatrzony znakiem graficznym zawierającym
informację „Produkt polski”, wpisany na listę produktów tradycyjnych,
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, mający oznaczenie słowne „produkt górski”, opatrzony logo:
Dziedzictwo Kulinarne danego województwa (np. Małopolska).
Kolejnym narzędziem sprzedaży internetowej jest

„Paczka od rolnika” to projekt realizowany wyłącznie przez rolników,
zrzeszający około 30 rolników, którzy
realizują sprzedaż swoich własnych
produktów pod marką „Odrolnika”
i w formie tzw. „Paczki od rolnika”. Rolnicy prowadzą sprzedaż bezpośrednią poprzez sklep internetowy. Sklep
prowadzony jest przez GO Partners
sp. zoo będąca przedsiębiorstwem
społecznym. Stowarzyszenie GRUPA
ODROLNIKA pełni funkcję koordynatora, zajmując się równocześnie rozwojem projektu i promocją idei sprzedaży

bezpośredniej. Dzięki „Paczce od rolnika” rolnicy uzyskują lepszą cenę za
swoje produkty, natomiast konsumenci mają dostęp do świeżej, wysokiej
jakości żywności. Sklep znajduje się
pod nadzorem jednostki certyfikującej COBICO to jedna z pierwszych inicjatyw w Polsce promujących lokalną
sprzedaż zdrowej żywności. Rolnicy
z większej części powiatu tarnowskiego sprzedają tak swoje certyfikowane produkty od 2010 roku i zachęcają
do tego innych. Część z nich prowadzi
również gospodarstwa agroturystyczne. Paczki z produktami na konkretne
zamówienia – rolnicy sami dostarczają
konsumentom z pominięciem pośredników. Produkty mają udokumentowane
pochodzenie. Obecna sytuacja, gdzie zerwane lub ograniczone zastały lokalne
targowiska sprawiła, że wiele osób chce
kupować żywność sprawdzoną bezpośrednio od rolników. Podczas spotkania
zorganizowanego przez MODR w formie wideokonferencji z przedstawicielem „Paczki od rolnika” celem organizacji rolników-producentów żywności
do tworzenia platform sprzedażowych
umożliwiających sprzedaż internetową w zaistniałej sytuacji. Jan Czaja

pomysłodawca i prezes „Paczka od rolnika” przedstawił funkcjonowanie
sprzedaży internetowej, jednocześnie
nakreślił, iż obecna sytuacja sprawiła,
że zapotrzebowanie jest znacznie większe, a zakres ilości rolników w stowarzyszeniu nie jest w stanie dostarczyć
swoje produkty kolejnym klientom.
Dzięki inicjatywie Pana Dominika
Paska Dyrektora MODR oraz Pana Jana
Czai Prezesa „Paczka od rolnika”, planowane jest zwiększenie możliwości
sprzedażowych paczki poprzez uruchomienie kolejnych punktów sprzedaży
internetowej „Paczka od rolnika” na terenie Małopolski, a klasyfikacja produktów będzie odbywać się na podstawie certyfikatów jakości, jak również
dla produktu lokalnego pod marką Produkt Lokalny Małopolski, gdzie będzie
można kupować i odbierać produkty.
Wszystkich zainteresowanych producentów produktów ekologicznych,
tradycyjnych oraz lokalnych prowadzących sprzedaż w ramach krótkich łańcuchów dostaw zapraszamy
do współpracy w ramach stowarzyszenia „Paczka od rolnika”.
Anna Tobiasz

Pomoc publiczna dla zadłużonego rolnika
Z dniem 8 lutego 2019 r., na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów
prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33), podmiot prowadzący gospodarstwo rolne ma możliwość
ubiegania się o restrukturyzację zadłużenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Ustawa ta wzbudziła nadzieję dla zadłużonych gospodarstw na rozwiązanie
trwających nieraz latami problemów
związanych ze spłatą zaciągniętych
kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych.
Pow yższa ustawa pozwala (jak
na razie nie w pe ł ni, ze w zględu
na brak notyfikacji KE) na restrukturyzację długów o charakterze pieniężny m, powst ał ych w w y nik u
prowadzenia działalności rolniczej,
obejmujących kapitał, odsetki oraz
inne opłaty związane z obsługą zadłużenia. Ustawa przewiduje następujące
formy pomocy:
•• udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(ARiMR) dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank
na sfinansowanie spłaty zadłużenia,
powstałego w wyniku prowadzenia

działalności rolniczej (do wysokości 5 mln zł stanowiącej, w zależności od kategorii wnioskodawcy,
do 40% lub do 60% kwoty udzielonego kredytu restrukturyzacyjnego
na okres do 10 lat,
•• udzielanie przez ARiMR pożyczek
na sfinansowanie spłaty zadłużenia
na okres do 15 lat w wysokości nieprzekraczającej kwoty zadłużenia
wnioskodawcy i jednocześnie nie
wyższej niż 5 mln zł),
•• udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)
gwarancji zabezpieczającej spłatę
bankowych kredytów restrukturyzacyjnych do wysokości kwoty
przyznanego kredytu restrukturyzacyjnego wraz z odsetkami, pod warunkiem zawarcia umowy o udzielenie gwarancji, ustanowienia na rzecz
KOWR hipoteki na nieruchomości

rolnej oraz wniesienia prowizji z tytułu gwarancji,
•• przejęcie przez KOWR długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku
z prowadzeniem działalności rolniczej, pod warunkiem przeniesienia
własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu
Państwa, o ile dług nie przekroczy
wartości nieruchomości rolnej pomniejszonej o sumy ustanowionej
na niej hipoteki.
Po przeniesieniu własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa w związku z przejęciem długu,
dotychczasowy właściciel może skorzystać z prawa pierwszeństwa do:
•• dzierżawy tej nieruchomości,
•• dzierżawy tej nieruchomości z zapewnieniem dzierżawcy prawa kupna przedmiotu dzierżawy najpóźniej
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z upływem okresu, na jaki została
zawarta umowa dzierżawy,
•• nabycia tej nieruchomości po upływie co najmniej pięciu lat od dnia
przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności tej nieruchomości
rolnej.
Nieruchomość rolna, której własność
została przeniesiona na rzecz Skarbu
Państwa w związku z przejęciem długu,
nie może zostać zbyta przed upływem
20 lat od dnia przeniesienia jej własności, z wyłączeniem zbycia na rzecz
dotychczasowego właściciela na jego
wniosek.
O skorzystanie z wymienionych rozwiązań może się ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która:
•• jest właścicielem gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha i co najmniej od 3 lat
prowadzi działalność rolniczą (tj.
produkcję roślinną lub zwierzęcą)
stanowiącą małe, średnie lub duże
przedsiębiorstwo w rozumieniu
przepisów unijnych,
•• jest niewypłacalna w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo Upadłościowe albo zagrożona niewypłacalnością w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo Restrukturyzacyjne,
•• nie znajduje się w likwidacji lub
w upadłości,
•• nie toczy się wobec niej postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie
ustawy Prawo Restrukturyzacyjne.
Jedyna forma pomocy, która
jest aktualnie realizowana, polega
24
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na przejęciu przez KOWR długu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Zasady
przejmowania długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
oraz wniosek wraz z formularzami załączników do wypełnienia znajdują się
na stronie internetowej http://www.
kowr.gov.pl/restrukturyzacja-zadluzonych-podmiotow/przejecie-dlugu-zobowiazania.
Jak informuje portal internetowy farmer.pl do KOWR złożono 83 wnioski, 50
nie spełniło wymogów formalnych, 16
KOWR rozpatrzył negatywnie, 17 jest
w trakcie rozpatrywania. Oddłużono
1 gospodarstwo, drugie jest przygotowane do oddłużenia. We wrześniu 2019
roku Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie zawarł pierwszą umowę przejęcia długu. Zgodnie z zapisami ustawy,
zbywca ma 30 dni na złożenie zgody
wszystkich wierzycieli na przejęcie długu, co jest warunkiem kontynuowania
realizacji mechanizmu i ostatecznie zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości.
W przypadku kredytu, pożyczki czy
wymaganej przez bank gwarancji, skorzystanie z tych form pomocy uwarunkowane jest opracowaniem przez
wnioskodawcę planu restrukturyzacji, który musi zostać zaakceptowany przez dyrektora wojewódzkiego
ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego rolnika. Plan powinien zawierać m.in. opis sytuacji
gospodarstwa rolnego, zarówno przed,

jak i po uzyskaniu wybranej formy pomocy, analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego wnioskodawcy oraz
opis działań, które będą podejmowane
wraz z harmonogramem ich wdrożenia i planowanymi efektami. Wymagane jest również wskazanie okresu
restrukturyzacji, w którym nastąpi
przywrócenie podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności
do pokrywania kosztów prowadzonej
działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych. Przygotowany
plan restrukturyzacji wymaga zaakceptowania w terminie 30 dni przez
właściwego dla miejsca zamieszkania rolnika dyrektora wojewódzkiego
ośrodka doradztwa rolniczego. Niezrealizowanie zaakceptowanego planu będzie skutkować nieudzieleniem pomocy społecznej i obowiązkiem zwrotu
przyznanych dopłat.
Przepisy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne weszły w życie z dniem
8 lutego 2019 roku. Jednak pomoc
w pełnym zakresie na dzień dzisiejszy
nie funkcjonuje. Zadłużeni i rozgoryczeni długim oczekiwaniem rolnicy w dalszym ciągu oczekują na możliwość skorzystania z pomocy udzielanej przez
ARiMR w formie dopłat do oprocentowania kredytu restrukturyzacyjnego
oraz pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku
z prowadzeniem działalności rolniczej.
Nie działa również pomoc, polegająca
na udzieleniu gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego, która miała być uruchomiona przez
KOWR. Wydaje się, że ww. formy pomocy tj. kredyt, pożyczka, gwarancja
bardziej odpowiadają rolnikom, którzy
chcą mieć szansę na odbudowę swojego gospodarstwa bez pozbywania się
majątku, który niejednokrotnie jest dorobkiem całego życia. W dalszym ciągu
trwa notyfikacja ustawy tj. zaakceptowanie projektu przez Komisję Europejską. Przedłuża się dlatego, że „nie
do końca zostały wypełnione warunki
restrukturyzacji”, czyli wytyczne KE
w sprawie udzielania pomocy publicznej w formie restrukturyzacji sektora
niefinansowego. Komisja Europejska
dopuszcza pomoc w postaci pożyczek
na 18 miesięcy z oprocentowaniem komercyjnym. Polska próbuje notyfikować pomoc na innych korzystniejszych
warunkach.
Bogdan Pobereżnik
źródło:
Dziennik Ustaw 2019 poz. 33
www.farmer.pl

Informacja dla KGW – termin składania CIT-8
przesunięty do 31 lipca 2020 roku
W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa (COVID-19) rząd podjął kroki, aby pomóc przedsiębiorcom
w dopełnieniu różnego rodzaju obowiązków podatkowych w późniejszym terminie. Dużym ułatwieniem jest
m.in. przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych nałożonych na przedsiębiorców. Z tego udogodnienia może
skorzystać wiele organizacji pozarządowych, również KGW, bowiem termin na rozliczenie podatku dochodowego
z Urzędem Skarbowym za rok 2019 od Kół Gospodyń Wiejskich został przesunięty z 31 marca na 31 lipca 2020 roku.
KGW wpisane do rejestru prowadzonego przez ARiMR nabywają osobowość
prawną i mogą korzystać z różnych
form dofinansowań z budżetu państwa.
Wiąże się to również z koniecznością
złożenia do Urzędu Skarbowego zeznania podatkowego CIT-8. KGW są zatem zobligowane do ewidencjonowania
przychodów oraz kosztów i mają możliwość wyboru formy jej prowadzenia
poprzez: uproszczoną ewidencję lub
pełną księgowość.

UPROSZCZONA EWIDENCJIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW (UEPiK)
dla KGW

Uproszczona ewidencja (UEPiK) obejmuje zestawienie przychodów i kosztów,
zestawienie przepływów finansowych,
wykaz środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych związanych
z prowadzoną działalnością.
Na mocy art. 24 ust. 6 ustawy o KGW
– koła pod pewnymi warunkami mogą
zamiast ksiąg rachunkowych – prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów
i kosztów, której sposób prowadzenia
określił Minister Finansów rozporządzeniem z 7.01.2019 (DzU poz.70).
Koła mogą skorzystać z formy rozliczania zawartej w art. 24 ustawy
o KGW, spełniając 3 warunki.
1. Kiedy osiągają przychody wyłącznie:
•• z działalności statutowej z tytułu
składek członkowskich, darowizn,
zapisów, dotacji,
•• ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła
ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,
•• ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy
składników majątkowych,
•• z odsetek od środków pieniężnych
na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredy tow ych,
prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także
odsetek od lokat terminowych oraz
innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach;

2. Gdy nie posiadają statusu organizacji
pożytku publicznego,
3. W roku poprzedzającym rok podatkow y KGW osiągnęło przychody wyłącznie z tytułów, które
wyżej wymieniono, w wysokości
do 100 000 zł!

Podstawą zapisów w uproszczonej ewidencji są dowody księgowe, do których
zalicza się m.in. faktury, wyciągi bankowe z rachunków, itp. Dopuszcza się
także inne dowody stwierdzające fakt
dokonania operacji zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Za dowód księgowy możemy uznać również: wystawiony na koniec dnia dowód wewnętrzny,
w którym w jednej kwocie wykazana
jest wartość przychodów za dany dzień
(np. zestawienie sprzedaży), dowody
opłat pocztowych, bankowych, sądowych i materialnych, bilety z parkometru, komunikacji miejskiej, koszty diet
i podróży służbowych, paragony fiskalne, rachunki itp.
Jeżeli koło podjęło decyzję o prowadzeniu uproszczonej ewidencji i spełnia warunki wskazane w art. 24 ustawy o KGW należy poinformować o tym
Urząd Skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem.

Odpowiednie oświadczenie o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
(UEPiK) składamy do końca pierwszego
miesiąca roku podatkowego, w którym
KGW rozpoczyna prowadzenie ewidencji. W przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30
dni od dnia rozpoczęcia działalności.
Zawiadomienie to jest skuteczne także
w latach następnych.
Koło prowadzące UEPiK jest zwolnione ze sprawozdania finansowego,
nie zwalnia to jednak kół z obowiązku rozliczenia się z Urzędem Skarbowym – czyli corocznego wypełniania
i wysyłania deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami. Składamy go również wówczas, kiedy dochód wynosi 0 (dochód
przeznaczamy na realizacje celów statutowych koła). Jeżeli koło powstało
w drugiej połowie roku kalendarzowego, ma również prawo połączyć ten
rok z następnym, pełnym rokiem. Deklarację CIT-8 składa się wówczas za
oba lata. Do US formularz CIT-8 wraz
z załącznikami możemy złożyć do 31
lipca 2020 roku.
Ewelina Czarnik
źródło:
Portal organizacji pozarządowych: https://www.ngo.pl/
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JESTEŚMY
gdy ruszasz w pole
Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Zadbaj o ich odpowiednią ochronę.

GOSPODARSTWO ROLNE

Concordia dołączyła do Grupy Generali.
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Zmiany w działaniu „Rolnictwo ekologiczne”
w ramach PROW 2014-2020

W dniu 27 lutego 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania
„Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 316.).
Rozporządzenie można znaleźć pod
adresem: http://www.dziennikustaw.
gov.pl/DU2020/316
Działanie Rolnictwo ekologiczne
PROW 2014-20 jest kontynuacją dotychczasowego Pakietu 2. Rolnictwo
ekologiczne w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013,
który skończył się 14 marca 2019
roku. W bieżącym roku mamy już szósty rok naboru wniosków w ramach
PROW 2014-2020 na działanie Rolnictwo ekologiczne (pierwszy raz w 2015
r.). Sukcesywnie, co roku w rozporządzeniach były wprowadzane zmiany.
Większość zmian dotyczyła uproszczeń
w ubieganiu się o płatność ekologiczną,
ściślejszego powiązania płatności z produkcją i większej elastyczności w podejmowaniu przez rolników zobowiązań ekologicznych. Zmiany wynikały
również z konieczności dostosowania
przepisów rozporządzenia do zmian
wprowadzanych w innych ustawach
i przepisach. Rolnicy mogą nadal, czyli także w 2020 roku podejmować zobowiązania w ramach przewidzianych
pakietów i wariantów wymienionego
działania.

Wynikiem wprowadzonych zmian
w rozporządzeniu jest:
•• określenie, że płatność ekologiczna
przyznawana jest tym rolnikom lub
zarządcom, którym został nadany
numer identyfikacyjny, który może
być wykorzystany do ubiegania się
o przyznanie płatności ekologicznej
(§ 2 ust. 1 pkt. 1);
•• rozszerzenie grona rolników i zarządców, którzy od roku 2020 będą
zobowiązani do składania oświadczenia w przypadku, o którym mowa
w art. 20 ust. 4 ustawy o PROW 20142020, tj. rolników i zarządców, którzy
będą potwierdzać posiadanie tytułu
prawnego również do gruntu będącego własnością Skarbu Państwa innych niż wchodzące w skład Zasobu
Własności Rolnej Skarbu państwa,
a także działek będących własnością państwowych osób prawnych,
jednostek samorządu terytorialnego
lub samorządowych osób prawnych
(§ 17 ust. 1b);
•• doprecyzowano, że w przypadku pakietów 6 i 12 (Trwałe użytki zielone) w okresie konwersji /po okresie
konwersji obsadę zwierząt gatunków wymienionych w załączniku
nr 5 do rozporządzenia, których
liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi
co najmniej 0,3/0,5 DJP na hektar,
odnosi się do wszystkich trwałych
użytków zielonych występujących
w gospodarstwie (§ 9 ust. 4). Z tego
wynika, że rolnik otrzymuje płat-

ność ekologiczną do TUZ, jeśli ma
pełne pokrycie zwierząt na całą powierzchnię trwałych użytków zielonych, nawet tych poza ekologią, np.
zgłoszonych do RŚK (Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne). Tak
więc warunkiem przyznania tej płatności nie jest tylko posiadanie zwierząt, ale ich ilość, czyli współczynnik
0,3/0,5 DJP/ha.
Ta podwyższona obsada zwierząt
(z 0,3 do 0,5 DJP) dotyczy tylko „nowych rolników” przystępujących
do systemu rolnictwa ekologicznego
od 2019 roku. W 2019 r. nastąpił podział rolników na „nowego beneficjenta” i „starego beneficjenta”. Stary
beneficjent, to rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne przed 15 marca
2019 r. – nawet jeśli dodaje w kolejnych
latach jakiekolwiek inne zobowiązanie
lub takie samo zobowiązanie w ramach
pakietów 6. i 12., to jego nadal obowiązuje 0,3 DJP/ha. Natomiast nowy beneficjent, to ten realizujący zobowiązanie ekologiczne podjęte po 15 marca
2019 r.
Warunek posiadania zwierząt dotyczy nie tylko pakietów realizowanych
na TUZ, ale również pakietów 5. i 11.
(Uprawy paszowe na gruntach ornych), z tą różnicą, że płatność przyznawana jest do powierzchni nie większej niż liczba zwierząt przeliczona
na DJP i podzielona przez współczynnik
0,3 lub 0,5 DJP/ha, w zależności czy jest
to nowy czy stary beneficjent. W tym
przypadku płatność ekologiczna przysługuje do takiej powierzchni do jakiej
wystarczy rolnikowi zwierząt, czyli
warunkiem płatności nie jest współczynnik 03/0,5 DJP/ha tylko posiadanie zwierząt. Natomiast zobowiązanie
obejmuje wszystkie grunty zadeklarowane w ramach tych pakietów i rolnicy
muszą przestrzegać wymogów, nawet
na tych gruntach, do których nie została przyznana płatność ekologiczna
ze względu na to, że na te powierzchnie
nie starczyło rolnikowi zwierząt.
Do wyliczenia DJP brane są pod uwagę posiadane przez rolnika lub jego małżonka zwierzęta w okresie od 15 marca do 30 października danego roku
(bydło, owce, kozy, konie), wyjątkiem
są świnie od 16 października roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku do 15 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności
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ekologicznej. A więc wszystkie zwierzęta mają jeden termin przetrzymywania
niezależnie czy są ekologiczne czy nie
ekologiczne.
W przypadku pozostałych zwierząt (nieoznakowanych) posiadanie
od dnia przeprowadzenia kontroli
przez Jednostkę Certyfikującą (JC)
w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, do dnia przeprowadzenia kontroli JC w roku złożenia
wniosku o płatność ekologiczną – dotyczy rolników, którzy dokonali zgłoszenia do JC w roku poprzedzającym
rok złożenia wniosku. Natomiast dla
rolników dokonujących zgłoszenia
do JC w roku złożenia wniosku o płatność, posiadanie od dnia zgłoszenia
w roku złożenia wniosku do dnia
przeprowadzenia kontroli przez JC
w roku złożenia wniosku o płatność
ekologiczną. Krótko mówiąc posiadanie zwierząt od kontroli do kontroli
Jednostki Certyfikującej:
•• warunkiem przyznawania płatności
ekologicznej przestała być uprawa
traw i bobowatych drobnonasiennych (dawne motylkowate drobnonasienne) na materiał siewny
w ramach pakietu 1. i 7. (Uprawy
rolnicze) – uchylony w § 9 ust. 2b
i 2c. Jednak uprawa tych gatunków
na materiał siewny staje się wymogiem – w załączniku nr 2 do rozporządzenia (Wymogi dla poszczególnych Pakietów i wariantów) dodano
ust. 1d. Materiał siewny z tych
upraw podlega ocenie na podstawie
przepisów o nasiennictwie. W przypadku uprawy dwuletniej i wieloletniej przestrzeganie wymogu nie
jest wymagane w pierwszym roku
prowadzenia uprawy;
•• rolnik ma obowiązek złożenia do kie-

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ
Lp.

Pakiety rolnictwa
ekologicznego

Warianty rolnictwa ekologicznego

1

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

1137 zł/ha

2

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

1 557 zł/ha

3

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

1 325 zł/ha

4

Pakiet 4. Uprawy
sadownicze w okresie
konwersji

4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze
w okresie konwersji
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie
konwersji
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze
w okresie konwersji
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1 882 zł/ha

790 zł/ha

5

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji

926 zł/ha

6

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

535 zł/ha

7

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

932 zł/ha

8

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

1 310 zł/ha

9

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1 325 zł/ha

10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze
po okresie konwersji
Pakiet 10. Uprawy
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie
10 sadownicze po okresie
konwersji
konwersji
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze
po okresie konwersji
11

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie
konwersji

12 Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

rownika biura powiatowego Agencji do dnia 30 października, kopii
świadectwa oceny polowej materiału
siewnego lub zaświadczenia o wydaniu takiego świadectwa wydanego przez wojewódzkiego Inspektora
ochrony roślin i nasiennictwa, lub
oświadczenia sporządzonego na for-

1 501 zł/ha

660 zł/ha
658 zł/ha
535 zł/ha

mularzu Agencyjnym o posiadaniu
plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w pierwszy
roku uprawy tej rośliny (§ 19 ust.
1 pkt. 5);
•• w przypadku, gdy rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie
jednolitej płatności obszarowej jest
zobowiązany do zaznaczenia na materiale graficznym granic działek
rolnych, do których nie ubiega się
o przyznanie płatności ekologicznej
(§ 19 ust. 3 pkt. 2);
•• w pakiecie 3. i 9. (Uprawy zielarskie)
w okresie konwersji/po okresie konwersji dodano możliwość uprawy
mięty zielonej oraz uprawy wiesiołka dziwnego i wiesiołka dwuletniego jako upraw jednorocznych,
dwuletnich lub wieloletnich (załącznik nr 4. Część III);
•• w pakiecie 5. i 11. (Uprawy paszowe
na gruntach ornych) w okresie konwersji/po okresie konwersji zmiana
kukurydzy na kiszonkę na kukurydzę (bez określenia przeznaczenia) – załącznik nr 4. Część VII.
Józef Rusnak
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Stawki
płatności

Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej
W związku z wymaganiami art. 103
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne, został opracowany zbiór zasad
dobrej praktyki rolniczej dla potrzeb
wdrażania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” nazywany w skrócie Programem azotanowym.
Z os t a ł w pr ow ad zony 27 l ip ca 2018 roku, ogłoszony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
5 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.
1339). Z dniem 14 lutego 2020 r. rozporządzenie zostało zastąpione nowym
rozporządzeniem (Dz. U. z 2020 r. poz.
243), poprzednie utraciło moc.
Program działań obowiązuje na tery torium całego kraju, ponieważ
od 2018 roku cały obszar Polski został
objęty wymogami związanymi z gospodarowaniem na tzw. OSN-ach, czyli
Obszarach Szczególnego Narażenia
na odpływ azotu ze źródeł rolniczych
do wód.

Dlaczego mamy Program
azotanowy?

Polska miała kłopoty z właściwym
wdrażaniem Dyrektywy Azotanowej
– Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia
12.12.1991 r., 3. krotnie powiększała obszary szczególnie narażone, które
objęły tylko 6,81% powierzchni kraju.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 20.11.2014 roku stwierdził
poważne uchybienie Polski we wdrażaniu dyrektywy azotanowej i groziły
nam bardzo wysokie kary. Głównym
zarzutem KE było niewystarczające wyznaczenie wód wrażliwych i OSN-ów,

które zdaniem Komisji Europejskiej
powinny objąć 40-50% powierzchni
Polski. Zgodnie z zapisami art. 3. Ust.
5. Dyrektywy azotanowej, państwo
członkowskie UE może być zwolnione
z wyznaczenia OSN-ów, jeśli ustanowi
i będzie stosowany Program działań
obejmujący obszar całego kraju. Z takiej
możliwości skorzystaliśmy po przyjęciu nowego Prawa wodnego i Programu
działań w lipcu 2017 roku. W związku
z tym zamiast kilku Programów działań
wyznaczanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW),
w całej Polsce jest 7 takich Zarządów,
mamy jeden wspólny Program działań
obowiązujący wszystkich rolników,
opracowany przez MGMiŹŚ i MRiRW
w drodze ww. rozporządzenia Rady Ministrów obejmujący 100% kraju.
Cechą Programu jest powszechność
jego stosowania. Oznacza to, że wszyscy
rolnicy prowadzący produkcję rolną,
są zobowiązani przestrzegać wymogów
zawartych w Programie. Wymagania
te są zawarte w Zbiorze Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej (ZZDPR).
ZZDPR określa zalecenia w zakresie dobrych praktyk rolniczych, których stosowanie przyczyniać się będzie
do zapobiegania zanieczyszczeniu
wód azotanami pochodzenia rolniczego oraz ochrony środowiska. ZZDPR
zastępuje Część H (Skrócony zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej dla potrzeb wdrażania dyrektywy azotanowej) Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej z 2004 roku oraz inne wymagania ww. Kodeksu odnoszące się
do zasad stosowania nawozów zawierających w swoim składzie azot, wapnowania gleb oraz przechowywania nawozów naturalnych. Wśród wymogów

są również te dotyczące sposobu dokumentowania realizacji Programu.

Najważniejsze działania w Programie:
1. Ustalenie warunków rolniczego
wykorzystania nawozów azotowych w pobliżu wód, na terenach
o dużym nachyleniu, na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub
przykrytych śniegiem.
2. Wprowadzenie terminów, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów.
3. Określenie warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz
postępowania z odciekami.
4. Ustalenie sposobu obliczania rocznej
dawki nawozów naturalnych zawierającej nie więcej niż 170 kg N/ha.
5. Wprowadzenie obowiązku opracowywania planu nawożenia azotem.

W Programie działań wprowadzono
ograniczenia w rolniczym stosowaniu
nawozów, a więc utrzymano zakaz
stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych lub nasyconych
wodą lub przykrytych śniegiem, wynikający z ustawy o nawozach i nawożeniu (nie dotyczy nawożenia stawów
wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb).
Ograniczono stosowanie nawozów
w pobliżu wód powierzchniowych (Tabela 1.). Zakaz dotyczy wszystkich rodzajów nawozów zawierających azot
z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość
zmniejszenia odległości o połowę
w przypadku zastosowania urządzeń
aplikujących nawozy bezpośrednio
do gleby lub w przypadku podzielenia
pełnej dawki na co najmniej 3 równe dawki, stosowane w odstępach

Tabela 1. Odległości stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych

Na gruntach rolnych od brzegu:
jezior i zbiorników
wodnych o powierzchni
do 50 ha

cieków
naturalnych

rowów z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m
liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu

kanałów

Nawozy z wyłączeniem
gnojowicy

5 m/10 m1

5 m/10 m1

5 m/10 m1

5 m/10 m1

Gnojowica

10 m/15 m1

10 m/15 m1

10 m/15 m1

10 m/15 m1

Rodzaj nawozu

Na gruntach rolnych od:
Rodzaj nawozu
Wszystkie rodzaje
nawozów
1

brzegu jezior i zbiorników
ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej
obszarów morskiego
wodnych o powierzchni na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.
pasa nadbrzeżnego
powyżej 50 ha
U. z 2017 r.poz.1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710)
20 m/25 m1

20 m/25 m1

20 m/25 m1

Odległości dotyczące terenów o dużym nachyleniu, tj. większym niż 10% w kierunku wód
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Ekologia

Tabela 2. Okresy nawożenia gruntów rolnych
Rodzaj nawozów
Rodzaj gruntów
Grunty orne

Nawozy azotowe mineralne
i
nawozy naturalne płynne

Nawozy naturalne stałe

1 marca – 20 października

Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym
załącznik nr 21 do Programu

1 marca – 15 października 4,5

Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym
załącznik nr 32 do Programu

1 marca – 25 października 4,5

1 marca – 31 października

Uprawy trwałe
Uprawy wieloletnie

1 marca – 31 października

1 marca – 30 listopada

Trwałe użytki zielone
Grunty odłogowane

nie stosuje się nawożenia cały rok 3

dotyczy niektórych gmin województwa dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego (obręby o krótszej wegetacji rejonów północno–wschodnich oraz górskich).
2
dotyczy niektórych gmin ze wszystkich województw (obręby o dłuższej wegetacji z południa Polski).
3
dopuszcza się nawożenie jesienią, gdy planowane jest zakończenie odłogowania.
4
możliwość zastosowania nawozów do 30 listopada z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.
5
producenci buraka cukrowego, kukurydzy i późnych warzyw, którzy będą zakładać uprawy jesienią zwolnieni są z terminów tab. 2.
Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach ograniczona do 30 kg N/ha.
1

co najmniej 2. tygodni. Wprowadzono zakaz mycia rozsiewaczy i sprzętu
do aplikacji nawozów oraz rozlewania
wody z ich mycia i zakaz nawożenia
na terenie o dużym nachyleniu w odległości mniejszej niż 25 m od wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej
(niżej wymienione odległości zwiększono o 5 m).
Ważnym elementem Programu
są terminy nawożenia. Są one związane z okresami wegetacji i zróżnicowane w zależności od rodzaju nawozu
i na jakich gruntach się je stosuje. Nawozy zawierające azot wolno stosować
w wyznaczonych okresach.
Terminy nie dot yczą nawożenia upraw pod osłonami i upraw
kontenerowych.
Terminy określone w tabeli 2. odnoszą się wyłącznie do nawozów mineralnych i nawozów naturalnych. W przypadku innych organicznych środków
nawozowych stosuje się przepisy ogólne. Do 30 listopada (termin graniczny)
można wydłużyć termin stosowania
nawozów tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. zakładanie upraw jesienią po późno zbieranych przedplonach,
buraku cukrowym, kukurydzy, późnych warzywach i ziemniakach albo
nie ma możliwości dokonania zbiorów
lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe (np. nadmierne uwilgotnienie gleby, częste i obfite
opady deszczu, susza rolnicza). Producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki
30
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pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca
listopada. Podczas lat o zwyczajowo
panujących warunkach pogodowych
jesienią należy dotrzymywać terminów
określonych w Programie azotanowym.
W załączniku 2. tab. 4. do Programu
znalazły się 53 gminy z Małopolski,
w większości z południowej części województwa. Natomiast w załączniku 3.
tab. 5. wymieniono 127 gmin, głównie
z terenów nizinnych.
Ważnym działaniem Programu
azotanowego, któremu poświęca się
dużo miejsca, jest przechowywanie nawozów naturalnych. Zgodnie
z przepisami płynne i stałe nawozy naturalne należy przechowywać i składować w bezpieczny dla środowiska
sposób, zapobiegający przedostawaniu
się odcieków do wód i gruntu. Wydłużono okresy przechowywania nawozów naturalnych i zwiększono pojemności zbiorników, aby zapewnić
bezpieczne ich przechowywanie, kiedy wykorzystanie ich nie jest możliwe,
chociaż prawnie nie zabronione. Zdarzały się przypadki, kiedy nie można
było wjechać w pole ze względu na duże
uwilgotnienie gleby.
Nawozy naturalne w postaci płynnej przechowuje się w zbiornikach
przykr y t ych (osłoną pł y wającą,
osłoną elastyczną). Zbiorniki muszą
posiadać szczelne dno i ściany. Gdy
są to zbiorniki zamknięte, powinny
mieć szczelne przykrycie. Pojemność

zbiorników na płynne nawozy naturalne (gnojówka i gnojowica) powinna umożliwić ich przechowywanie
przez okresy ustanowione w Programie działań, tj. 6 miesięcy, natomiast
powierzchnia miejsc na nawozy naturalne stałe powinna umożliwić ich
przechowywanie przez okres 5 miesięcy. Program azotanowy nie narzuca
materiałów, jakie powinny zostać wykorzystane do przygotowania miejsc
do przechowywania nawozów naturalnych. Muszą one jednak spełniać warunek szczelności i nieprzepuszczalności.
W przypadku utrzymywania zwierząt
na głębokiej ściółce, obornik może
być przechowywany w budynku inwentarskim, ale podłoże musi być
nieprzepuszczalne.
Obliczenie wymaganej pojemności
zbiorników lub powierzchni miejsc
do przechowywania nawozów naturalnych, wymaga obliczenia liczby Dużych Jednostek Przeliczeniowych
(DJP) w gospodarstwie. W tym celu,
należy sporządzić obrót stada, obliczyć przelotowość zwierząt gospodarskich w grupie technologicznej, następnie wyliczyć stany średnioroczne,
które przelicza się na liczbę duże jednostki przeliczeniowe – DJP (obrót stada => przelotowość => stan średnioroczny zwierząt x współczynnik DJP
dla danej grupy zwierząt => liczba
DJP). Możemy posłużyć się metodą
przedstawioną w zał. nr 4 do Programu. Sposób obliczania wymaganej
pojemności i powierzchni urządzeń

do przechowywania nawozów naturalnych został określony w zał. nr 5
do Programu.
Budowa płyt obornikowych (wraz
ze zbiornikami na gnojówkę o pojemności do 25 m3 każdy) nie wymaga pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie. Natomiast budowa zbiorników
o pojemności powyżej 25 m3 wymaga pozwolenia. Lepiej więc zbudować
dwa zbiorniki (niepołączone ze sobą)
o mniejszej pojemności, np. 20 m3 niż
jeden o pojemności 40 m3 z procedurą
pozwolenia na budowę.
Nawozy naturalne wytwarzane
w gospodarstwie można zbywać, bądź
przyjmować, na podstawie pisemnej
umowy. Przekazanie/przyjęcie części lub całości nawozów (odchodów
zwierzęcych) dokumentujemy według
załączonego w Programie wzoru. Przekazujący i przyjmujący te nawozy przechowują umowę przez okres 3 lat.
Nie wszystkie gospodarstwa są przystosowane, aby dostosować powierzchnie i pojemności posiadanych miejsc
do przechowywania nawozów naturalnych, dlatego wprowadzone zostały
okresy przejściowe na dostosowanie się
do nowych wymogów. Gospodarstwa
wielkoprzemysłowe prowadzące chów
zwierząt w liczbie większej niż 210
DJP, w tym podmiotów prowadzących
chów drobiu powyżej 40 tys. stanowisk, świń powyżej 2 tys. stanowisk
dla świń o wadze ponad 30 kg albo 750
stanowisk dla macior muszą dostosować powierzchnie i pojemności do 31
grudnia 2021 roku. Pozostałe podmioty prowadzące chów lub hodowlę
zwierząt w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP mają termin do 31 grudnia
2024 roku.
Jest możliwość czasowego, jednak
nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia
utworzenia pryzmy, przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych w dowolnym terminie.
W to samo miejsce można wrócić dopiero po 3 latach. W kolejnym sezonie
wegetacyjnym pryzmę można założyć
w innym miejscu. Niestety trzeba o tym
fakcie zawiadomić ARiMR. Lokalizację
pryzmy oraz datę złożenia obornika
i zlikwidowania pryzmy zaznacza się
na mapie lub szkicu działki. Miejsce
musi być płaskie, nieprzepuszczalne,
a pod pryzmą musi być filtr, np. warstwa słomy, trociny. Dokumentację
(mapa/szkic działki) przechowujemy
przez 3 lata od zakończenia składowania obornika.
Jest zakaz przechowywania pomiotu ptasiego bezpośrednio na gruncie
przez cały rok. Podobny zakaz dotyczy

kiszonek. Kiszonki przechowuje się
w szczególności w silosach, rękawach
foliowych, na płytach lub na podkładzie
z folii, sieczki, słomy, lub innego materiału, który pochłania odcieki, oraz pod
przykryciem foliowym.
Kolejne działanie Programu, to dawki i sposoby nawożenia azotem.
Podstawową zasadą stosowania nawozów naturalnych jest nie przekroczenie w ciągu roku dopuszczalnej dawki
170 kg (N) w czystym składniku/1 ha
użytków rolnych (UR). Ilość nawozów
naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym i ilość azotu w nawozach oblicza się na podstawie stanów
średniorocznych zwierząt, średniej
rocznej wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji azotu
zawartego w tych nawozach. Zawartość azotu kg/t lub kg/m3 należy przyjąć z załącznika nr 6 do Programu lub
udokumentowanego badania składu
nawozu naturalnego. Zatem dopuszczalna dawka nawozu naturalnego =
170 kg N : zawartość N kg/t lub kg/m3
Podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu i świń z dużą obsadą zwierząt
(drobiu ˃ 40 tys., świń o wadze ponad
30 kg ˃ 2 tys. lub macior ˃ 750 stanowisk) mają obowiązek posiadania pełnego Planu nawozowego opracowanego zgodnie z zasadami dobrej praktyki
rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb (analiz
glebowych – pH, P, K, Mg). Mogą zbyć
do 30% gnojówki lub gnojowicy, resztę muszą zagospodarować na posiadanych UR lub przeznaczyć do produkcji
biogazu. Plan musi być zatwierdzony
przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą i podmiot doręcza go wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta)
oraz odpowiedniemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
(WIOŚ). Również gospodarstwa, które nabywają nawóz naturalny z takich
gospodarstw, w celu nawożenia upraw,
są obowiązane do posiadania planu nawożenia azotem.
Plan nawozowy musi być opracowany dla całego gospodarstwa.
Podmioty, które nie są obowiązane do opracowania planu nawożenia lub planu nawożenia azotem, czyli gospodarstwa posiadające ≥ 10 ha
użytków rolnych lub utrzymujące
zwierzęta w liczbie ≥ 10 DJP wg stanu średniorocznego, stosują nawozy
w takich dawkach, aby nie przekraczać maksymalnych ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł, które
zostały określone w tab. 14. zał. 9
do Programu. Wymagania w zakresie

maksymalnych dawek azotu nie dotyczą nawożenia upraw pod osłonami
(szklarnie, namioty foliowe, inspekty)
oraz upraw kontenerowych.
Jednocześnie gospodarstwa te mają
obowiązek prowadzenia Ewidencji
nawożenia azotem (Rejestr azotowy). Ewidencję prowadzi się w dowolnej postaci (w formie papierowej, zapisów własnych, arkusze, dzienniki,
bądź w postaci elektronicznej). Wzór
ewidencji zabiegów agrotechnicznych
związanych z nawożeniem azotem.
W przypadku nawożenia na terenie
o dużym nachyleniu należy podać również datę przyorania lub wymieszania
z glebą nawozów naturalnych.
Natomiast gospodarst wa o powierzchni < 10 ha użytków rolnych lub
posiadające zwierzęta w liczbie < 10
DJP przestrzegają zasady dobrej praktyki rolniczej – dokumentacja nie jest
wymagana.
Gospodarstwa posiadające > 100
ha gruntów rolnych lub uprawiające rośliny intensywne (lista określona w zał. nr 7 do Programu), na powierzchni > 50 ha gruntów ornych
(GO), lub utrzymujące zwierzęta > 60
DJP, oprócz prowadzenia ewidencji/
rejestru zabiegów agrotechnicznych,
mają obowiązek sporządzania Planu nawożenia azotem (Plan azotowy), który został określony w zał.
nr 8 do Programu, bez konieczności
określania zawartości fosforu, potasu,
magnezu.
Dla przypomnienia, obowiązek sporządzania planu nawozowego zaczął
obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019
roku.
Wszystkie gospodarstwa prowadzące produkcję rolną przechowują:
•• umowy zbytu/nabycia nawozów naturalnych,
•• plan nawożenia,
•• dokumentację terminu zbioru, daty
stosowania nawozu, zastosowanych
nawozów i ich dawek
•• oraz terminu siewu jesiennej uprawy, w przypadku zakładania uprawy
jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach i ziemniakach,
•• mapę lub szkic działki z zaznaczoną
lokalizacją pryzmy oraz datą złożenia obornika.
Wyżej wymienione Dokumenty należy przechowywać przez okres 3. lat
od dnia ich sporządzenia.
Józef Rusnak

Doradca maj czerwiec 2020

31

Ekologia

Za co można otrzymać płatność
w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym?
Od 15 marca obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo
-klimatyczne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz. U. 2020, poz. 359).
To już 6. rok naboru wniosków
w Działaniu RŚK w ramach PROW
2014-2020. Od 15 marca, rolnic y
lub zarządcy mogą składać zarówno
wnioski kontynuacyjne, jak i pierwszoroczne, czyli Ci którzy zakończyli
”5-letnie” zobowiązania lub zamierzają przystąpić do Działania.
Celem Działania jest promowanie prak t yk przyczyniających się
do zrównoważonego gospodarowania
gruntami (ochrona gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz
ochrony zasobów genetycznych roślin
uprawnych i zwierząt gospodarskich.
Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest 5. letnie i jest
realizowane w ramach co najmniej
jednego Pak ietu lub wariantu,
w przypadku, gdy Pakiet nie obejmuje wariantu. Rolnik musi przestrzegać wymogów określonych w rozporządzeniu dla danego Pakietu lub
wariantu. Wymogiem obowiązującym
w ramach wszystkich Pakietów Działania RŚK jest zachowanie w gospodarstwie rolnym trwałych użytków
zielonych (TUZ) i elementów krajobrazu nie użytkowanych rolniczo,
stanowiących ochronę przyrody.
Każdy realizowany Pakiet/wariant
traktowany jest jako oddzielne zobowiązanie i każde z nich trwa 5 lat.
Rolnik lub zarządca może realizować jednocześnie więcej niż jedno
zobowiązanie rolno-środowiskowo
-klimatyczne, pod warunkiem, że kolejne zobowiązania zostały podjęte
w tym samym roku lub w roku następnym po podjęciu pierwszego zobowiązania. Umożliwienie realizacji
takich samych zobowiązań (tj. w ramach takiego samego Pakietu lub wariantu) dotyczy wariantów Pakietu
2. – Ochrona wód i gleb, Pakietu 3. –
Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz wariantów Pakietów przyrodniczych 4. i 5.
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– Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000
i poza N-2000. Nie dotyczy: Pakietu
1. – Rolnictwo zrównoważone, Pakietu 6. – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
i Pakietu 7. – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt
w rolnictwie. Jeśli w gospodarstwie
realizowany jest Pakiet 1. Rolnictwo
zrównoważone (realizowane na terenie całego gospodarstwa), wtedy nie
ma możliwości ubiegania się o płatność do innych pakietów DRŚK, które
muszą być realizowane na gruntach
ornych (GO), tj. Pakietu 2. – Ochrona
gleb i wód i Pakietu 6. – Zachowanie
zagrożonych zasobów genetycznych
roślin w rolnictwie oraz w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie działania Rolnictwo ekologiczne
w ramach PROW 2014-2020.
Zatem nie jest możliwe łączenie
płatności z Działania RŚK z zobowiązaniami z działania RE i odwrotnie dla danego obszaru. Oznacza to,
że jeżeli w ramach, np. działania Rolnictwo ekologiczne realizowane jest
zobowiązanie na gruntach ornych
(GO), to nie można na tych gruntach
realizować Pakietu 1, 2 i 6 z Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego (również realizowanych na GO).
Można natomiast realizować Pakiety
3, 4, 5 i oczywiście Pakiet 7. z Działania RŚK, które można rozpocząć w kolejnych latach.
Przykład: Jeżeli sad został zgłoszony do Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych z Działania PŚK, to nie może
on być zgłoszony do płatności jako
wariant 4.1.1. lub 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji/po okresie konwersji
z działania RE, choć może być nadal
certyfikowany w ramach rolnictwa
ekologicznego.
War to też nadmienić, że zobowiązaniem w ramach Pakietu 7. jest
RASA lokalna – wariant. Warunkiem
uczestnict wa w t ym Pakiecie jest
utrzymywanie zwierząt wpisanych
do ksiąg hodowlanych i objętych
Programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Ponadto warunkiem realizacji Pakietu jest utrzymywanie minimalnej, a dla świń i bydła,
także maksymalnej liczby zwierząt,

do których może być przyznana płatność. Ważne jest również, że Pakiet
7. może być realizowany łącznie
ze wszystkimi Pakietami Działania
RŚK i działania RE.
Płatność RŚK do tego samego obszaru może być przyznana z tytułu
realizacji tylko jednego zobowiązania (Pakietu/wariantu). Płatność
podlega degresywności w zależności
od powierzchni objętej wsparciem:
−− 100 % stawki podstawowej za powierzchnię od 0,10 do 50 ha;
−− 75 % stawki podstawowej za powierzchnię powyżej 50 ha do 100
ha;
−− 60 % stawki podstawowej za powierzchnię powyżej 100 ha.
Wyjątkiem od tej reguły jest Pakiet
3. Zachowanie sadów tradycyjnych
odmian drzew owocowych i Pakiet
4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000
położonych w granicach Parków Narodowych, w których degresywność
nie obowiązuje i do całej powierzchni
może być naliczana płatność w wysokości 100 %.
Rolnik posiada szeroki wachlarz
możliwości wyboru spośród 7. Pakietów, podzielonych na 28. wariantów.
Pł at ność rolno -środow isko wo-klimatyczna jest ryczałtowa,
przyznawana w zależności od realizowanego Pakietu do hektara
(gruntu ornego/sadu/TUZ-u/obszaru przyrodniczego) lub do szt.
zwierząt (samic danej rasy).
Warunkiem przyznania płatności
RŚK jest sporządzenie Planu działalności rolnośrodowiskowej, który
sporządza się, przy udziale uprawnionego doradcy, przed upływem 25
dni od dnia, w którym upływa termin
składania wniosków o przyznanie
płatności bezpośredniej. Co do zasady
przyjęte było, że opracowanie planu
powinno wiązać się z wizytą doradcy
w gospodarstwie. Jednak ze względu
na zagrożenie epidemiczne kontakty
z rolnikami są ograniczone. Dlatego
rolnicy chcący podejmować zobowiązania ww. działaniu mogą przekazywać dane niezbędne do sporządzenia
planów drogą elektroniczną. Wszelkie
dostarczone przez rolnika informacje
muszą być rzetelne i dokładne, gdyż
od tego zależy opracowanie poprawnego planu.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne można realizować w ramach następujących Pakietów i ich wariantów:
Lp.

Pakiet

Stawki
płatności

Wariant

1

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

486 zł/ha

2

Pakiet 2.
Ochrona gleb i wód

3

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

2.1. Międzyplony

650 zł/ha

2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%

450 zł/ha
1 964 zł/ha

Ochrona siedlisk przyrodniczych:
4.1. Zmienno wilgotne łąki trzęślicowe

1 276 zł/ha

4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1 043 zł/ha

4.3. Murawy

1 300 zł/ha
911 zł/ha

4.4. Półnaturalne łąki wilgotne

1 083 zł/ha

4.5. Półnaturalne łąki świeże

4

5

6

7

Pakiet 4.
Cenne siedliska
i zagrożone gatunki
ptaków na obszarach
Natura 2000

Pakiet 5.
Cenne siedliska poza
obszarami Natura 2000

Pakiet 6.
Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych
roślin w rolnictwie

Pakiet 7.
Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie

600 zł/ha

4.6. Torfowiska
4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe
4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające
4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony
ptaków (OSO)
Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka,
krwawodzioba lub czajki
4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki
4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika
wielkiego
4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza
Ochrona siedlisk przyrodniczych:
5.1. Zmienno wilgotne łąki trzęślicowe

1 206 zł/ha
600 zł/ha

890 zł/ha
1 199 zł/ha
1 070 zł/ha
642 zł/ha
1 276 zł/ha

5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1 043 zł/ha

5.3. Murawy

1 300 zł/ha
911 zł/ha

5.4. Półnaturalne łąki wilgotne

1 083 zł/ha

5.5. Półnaturalne łąki świeże
5.6. Torfowiska
5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe
5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające
6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin
w rolnictwie – w przypadku uprawy
6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin
w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału
siewnego
7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła

7.2. Zachowanie lokalnych ras koni

600 zł/ha
1 206 zł/ha
750 zł/ha
1 000 zł/ha
1 600 zł/szt.
1 900 zł/szt.
(konie małopolskie, konie
wielkopolskie)
1 700 zł/szt.
(pozostałe rasy koni
wymienione w ust. 5 załącznika
nr 4 do rozporządzenia )

7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec

360 zł/szt.

7.4. Zachowanie lokalnych ras świń

1 140 zł/szt.

7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz

580 zł/szt.

W przypadku realizacji w jednym
gospodarstwie Działania RŚK i RE,
opracowujemy i prowadzimy wspólną dokumentację dla obydwu działań, tj. plan działalności rolnośrodowiskowej i plan działalności
ekologicznej może być sporządzony

na jednym formularzu oraz rejestr
działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej/działalności ekologicznej
może być prowadzony na wspólnym
formularzu.
Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności

obszarowej jest zobowiązany do zaznaczenia na materiale graficznym granic działek rolnych, do których nie
ubiega się o przyznanie płatności
rolno-środowiskowo-klimatycznej.
Józef Rusnak
Doradca maj czerwiec 2020
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marchwi w dużym zagęszczeniu. Systematycznie opryskiwać uprawy preparatami roślinnymi (np. ze skrzypu
lub czosnku, tabela 1.).

Najczęstsze choroby i szkodniki
marchwi oraz ekologiczne metody
ich zwalczania
Rozwój rolnictwa ekologicznego, obserwowany w ostatnich latach, nie przekłada się bezpośrednio na wzrost ekologicznej produkcji warzyw. Wynika
to z faktu, że jest to kierunek produkcji znacznie trudniejszy, głównie ze względu na dużą ilość uprawianych gatunków i odmian, zróżnicowanie potrzeb
i wymagań warzyw w stosunku do środowiska oraz ograniczone możliwości
zapewnienia skutecznej ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami.
Do najczęstszych chorób
atakujących marchew należą:

Alternarioza naci marchwi (Alternaria dauci)
Grzyb powoduje na liściach i ogonkach liściowych drobne brązowo czarne plamy, które w późniejszym okresie
rozwoju choroby łączą się ze sobą obejmując całą nać. Chorobie sprzyja wilgotne i ciepłe lato, a pierwsze objawy
porażenia rośliny chorobą, widoczne
są zwykle na najstarszych liściach. Zaatakowane chorobą liście tracą właściwości asymilacyjne i tym samym wpływają na obniżenie jakości i wielkości
plonu korzeni.
Profilaktyka
Należy przestrzegać 4. letniej przerwy w uprawie marchwi na tym samym
polu. Nie należy marchwi uprawiać
na glebach podmokłych oraz nadmiernie deszczowanych podczas wegetacji.
Po zbiorze usuwać z pola liście i wszystkie resztki roślinne. Odkażanie narzędzi i pojemników wykorzystywanych
34
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przy pielęgnacji i zbiorze warzyw. Zaleca się opryskiwanie gnojówkami roślinnymi (szczególne z pokrzywy i czosnku
tabela 1.).

Mączniak prawdziwy baldaszkowatych (Erysiphe heraclei)
Na liściach i ogonkach liściowych
pojawiają się początkowo pojedyncze
i stopniowo łączące się białe plamy mączystego nalotu grzyba. Stopniowo ulegają chlorozie i zamierają. Mączniak
prawdziwy atakuje rośliny najczęściej
w porze suchej i w wysokich temperaturach powietrza, lecz do zakażenia roślin niezbędny jest krótki okres
zwilżenia liści, występujący podczas
nocnych i porannych mgieł. Przy dużym nasileniu choroby, zwłaszcza podczas chłodniejszych i wilgotnych dni
może nastąpić wtórne zakażenie przez
inne grzyby i bakterie patogeniczne.
Profilaktyka
Aby chronić rośliny przed wystąpieniem choroby nie należy uprawiać

Bakteryjna plamistość marchwi
(Xanthomonas hortorum pv. carotae)
Na całej powierzchni liści, a zwłaszcza na ich brzegach powstają nieregularne brązowo brunatne plamy, otoczone
początkowo wodnistą obwódką. Brązowe plamistości pojawiają się także
na ogonkach liściowych. Początkowo
na zakażonych liściach pojawiają się
małe żółknące plamy, które szybko
zwiększają swoją powierzchnię. Plamy stopniowo zasychają i widoczna
jest wokół nich żółtawa obwódka.
Uszkodzone liście stopniowo zasychają i stanowią poważne utrudnienie
przy kombajnowym zbiorze korzeni.
Profilaktyka
Należy przestrzegać prawidłowego
zmianowania roślin, uprawa marchwi
co 4 lata, wysiew zdrowego materiału
siewnego.
Plamistość zgorzelowa korzeni marchwi (Pythium spp.)
Choroba pojawia się we wczesnej fazie rozwojowej na korzeniach marchwi,
w postaci szarobrązowych plamistości,
poniżej naskórka marchwi. Plamistości
te ulegają nekrozie i powstają kraterowe otwory z czerniejącymi brzegami.
Przylegające tkanki ulegają skorkowaceniu. Objawy choroby niekiedy mogą
pojawić się dopiero po 12 tygodniach
od momentu porażenia. Wraz ze wzrostem korzeni rośnie wrażliwość na chorobę. Porażeniu korzeni sprzyja wysoka
wilgotność gleby oraz umiarkowana
temperatura.
Profilaktyka
Należy przestrzegać prawidłowego
zmianowania roślin, uprawa marchwi
co 4 lata.
Mokra zgnilizna korzeniowych (Erwinia carotovora)
Bakteria powoduje masowe mokre gnicie korzeni, wydzielając niemiły zapach. Porażone bakterią tkanki
zamieniają się w szklistą, półpłynną
masę pokrytą cienką warstwą epidermy (skóry).
Profilaktyka
Należy unikać wszelkiego typu
uszkodzeń mechanicznych marchwi
podczas zbioru i transportu. Chronić
marchew przed szkodnikami uszkadzającymi korzenie np. połyśnicą marchwianką, rolnicami, drutowcami. Nie
uprawiać marchwi na glebach ciężkich,
zlewnych i nieprzepuszczalnych.

Tabela 1. Preparaty roślinne, sporządzane w gospodarstwie, używane w ochronie marchwi
Roślina

Forma

Zwalczane choroby
i szkodniki

Metoda przygotowania

Bylica

wyciąg

300 g świeżej bylicy piołun albo 30 g suszonego zioła. Całość
umieszczamy w 10 litrach wody i gotujemy przez 30 min.
przeciw chorobom grzybowym oraz
Mieszaninę przecedzamy przez gazę i podlewamy lub opryskujemy połyśnicy marchwiance
nią marchew, stosować zapobiegawczo

Cebula

napar

75 g cebuli lub 500 g łusek na 10 l wody, stosować zapobiegawczo

gnojówka

0,5 kg świeżego czosnku, cebuli (łupin i liści) zalewamy 10 l wody

napar

80 g rozdrobnionych bulw zalać 10 l gorącej wody, nierozcieńczony przeciw chorobom grzybowym
napar stosować w formie oprysku, zapobiegawczo i leczniczo.

Czosnek
i cebula

napar
wywar

przeciw chorobom grzybowym oraz
połyśnicy marchwiance

przeciw chorobom grzybowym oraz
połyśnicy marchwiance

200 g ząbków czosnku zemleć, zalać 10 l wody i odstawić na 3 lub
4 dni (lub zagotować przez 20 minut), nie rozcieńczać, stosować
zapobiegawczo i leczniczo

przeciwko chorobom grzybowym
i mszycom

Czosnek
gnojówka

75 g rozdrobnionych ząbków lub 500 g świeżych (lub 200 g
suszonych) liści i łusek czosnku na 10 l wody, musi dobrze
przefermentować. W zależności od zastosowania rozcieńczyć 1:10
lub nie rozcieńczać, stosować doglebowo

gnojówka

50 dkg świeżych lub 200 g suszonych roślin cebuli, czosnku,
szczawiu i liści czarnej porzeczki zalać 10 l wody na okres 2 tygodni. przeciw chorobom grzybowym
Roztwór w stosunku 1:10 stosować do kilkakrotnych oprysków

wywar

1) suche rośliny 800 g gotować w małej ilości wody przez 30-40 min,
następnie dodać wody do 10 l i pozostawić na 36-46 godz. dodać
40 g szarego mydła.
2) 1 kg świeżych lub 100 g suszonych roślin zalać 10 l wody
i odstawić na 24 godz., następnie gotować przez 30 min, nie
rozcieńczać.
Opryskiwać zapobiegawczo

przeciw mszycom

wyciąg

1 kg świeżych lub 100 g suszonych roślin zalać 10 l wody
i odstawić na 24 godz., rozcieńczyć 1:10. Stosować do oprysku
zapobiegawczego w okresie kwitnienia

przeciw mączniakowi prawdziwemu

wyciąg

250 g rozdrobnionych korzeni lub 400 g liści zalać 10 l wody
i pozostawić na 3 godziny, następnie przecedzić, opryskiwać
kilkakrotnie

przeciwko mszycom, przędziorkom
działa uodporniająco na choroby

Piołun

wywar

0,5 wiadra rozdrobnionego, świeżego piołunu lub 0,7-0,8 kg
drobno zmielonego suszu wymieszać w 10 l wody i pozostawić
na 24 godz. i następnie gotować przez 0,5 godz., przed opryskiem
dodać wody w proporcji 1:1

przeciwko gąsienicom

Pokrzywa

gnojówka

kg świeżego ziela lub 250 g suszu (proszek) zalać 5 l wody
po przefermentowaniu (2 tygodnie)

przeciw więdnięciu i żółknięciu roślin,
aktywizacja procesów życiowych
gleby i roślin, przeciw mszycom

Pokrzywa

wyciąg

1 kg świeżych pokrzyw lub 250 g suszu zalać 5 litrami wody,
moczyć przez 24 h, używać nierozcieńczony

przeciw mszycom

Skrzyp polny

wywar

500 g świeżego skrzypu, który kroimy lub mielimy. Zanurzamy
go w 5 litrach wody i zostawiamy na 24 godziny w ciemnym
i chłodnym miejscu, następnie gotujemy przez 20 min
i przecedzamy przez gazę. Otrzymany roztwór stosujemy co 5 dni
do podlewania i opryskiwania w rozcieńczeniu 1:4

przeciw chorobom grzybowym m.in.
mączniakom

Wrotycz

wyciąg

300 g świeżego ziela lub 30 g suszu zalać 10 l wody, co pewien czas
mieszamy roztwór, po 24 godzinach stosujemy w roztworze: 1:2
przeciwko mszycom i mączniakom
przeciw mączniakom

Cebula
czosnek
porzeczka
szczaw

Krwawnik
pospolity

Mniszek

w rozcieńczeniu działa zapobiegająco
i wzmacniająco na korzenie roślin;
bez rozcieńczenia pomaga zwalczać
połyśnicę marchwiankę
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Połyśnica marchwianka

SZKODNIKI W UPRAWIE MARCHWI
Połyśnica marchwianka (Psila rosae)
Jest to jeden z najgroźniejszych
i pospolitych szkodników marchwi
w Polsce, zimujący w glebie. Larwy
koloru białego żerują w korzeniach
marchwi tuż pod powierzchnią skórki. Wczesne porażenie roślin przez
tego owada może spowodować masowe zamieranie młodych roślin. Starsze larwy wnikają do korzeni, wyżerają korytarze i zanieczyszczają je
odchodami. Pierwsze pokolenie dorosłych owadów (muchówek) może
pojawić się już w połowie kwietnia.
Samice składają jaja do gleby w okolicach korzeni młodych roślin. Po około 8 dniach od złożenia jaj wylęgają
się larwy i następuje inwazja na korzeniu marchwi. Pojedyncza larwa
połyśnicy może żerować na kilku roślinach. Efektem tego są widoczne
na polu place chorych lub zamierających roślin. Całkowicie wyrośnięte

i dojrzałe larwy przepoczwarzają się
w glebie i wydają następne pokolenia. W umiarkowanie ciepłych latach
szkodnik może wydać do 3 pokoleń:
pokolenie wiosenne: w połowie kwietnia do końca czerwca;
pokolenie let nie: od końca lipca
do września;
pokolenie jesienne: od w rześnia
do października.
Profilaktyka
Pole z uprawą marchwi oraz jego
otoczenie należy utrzymywać wolne
od kwitnących chwastów i roślin wabiących owady dorosłe (muchówki).
Wybierać stanowiska otwarte i wietrzne, a uprawy mechaniczne wykonywać
po południu, kiedy mucha jest mniej aktywna. Zakładanie włókniny lub siatki
o gęstych oczkach w okresie wschodów
zabezpieczy marchew przed pierwszym pokoleniem połyśnicy. Dokładnie usuwać resztki korzeni z pól oraz
dokonywać terminowego zbioru marchwi. Warto stosować również ekologiczne środki ochrony marchwi wykonane z preparatów roślinnych (np.
czosnku, bylicy lub cebuli, tabela 1.).
Zapach czosnku, bylicy i cebuli dezorientuje muchówki i utrudnia im znalezienie marchwi. W handlu dostępne
są preparaty Bioczos płynny lub kostki Himal. Opryski tymi preparatami
wykonuje się w czasie nalotu muchówek i powtarza trzykrotnie co 7 dni.

Bawełnica topolowa (Pemphigus
phenax)
W drugiej połowie lata na korzeniach widoczne są kolonie mszyc wraz

Połyśnica marchwianka
z obfitym białym woskowym nalotem, który jest wydzieliną owadów.
Larwy o biało żółtawym kolorze żerują na korzeniach wysysając z nich
soki. Powoduje to zahamowanie ich
wzrostu, a w efekcie obniżkę plonów.
Korzenie mają mniejszą zawartość
cukrów i często pękają, stwarzając
możliwość porażenia ich przez inne
patogeny glebowe. Bawełnica jest
szkodnikiem posiadającym dwóch żywicieli. Wiosną i jesienią żeruje na topolach, natomiast od czerwca do końca września na marchwi. W trakcie
sezonu na korzeniach marchwi może
rozwinąć się 6. do 9. pokoleń mszyc.
Profilaktyka
Unikanie uprawy marchwi w pobliżu topoli (bawełnica). Minimalna odległość uprawy marchwi co najmniej
1 km. Opryskiwanie upraw preparatami roślinnymi (np. z bylicy, aksamitki, czosnku, żywokostu, pokrzywy, skrzypu, cebuli, mniszka, tabela
1.). W czasie pojawu szkodnika na liściach stosować 2-3 opryski w odstępach kilkudniowych 2–5% mydłem
potasowym lub nawozem Prev-B2
lub Prev-Mg (0,3-0,4%) zawierającymi olejek pomarańczowy, wyciągami
z Quassia amara (gorzkli właściwej
3-4,5 kg/ha) lub preparatami na bazie oleju roślinnego w stężeniu 1-2%.
Zabiegi te należy powtarzać w miarę
potrzeby.
Wykaz wszystkich środków ochrony
roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym znajduje
się na stronie (www.ior.poznan.pl)

Połyśnica marchwianka
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Mirosława Rogacz
źródło:
Ekologiczne metody uprawy marchwi, Radom 2005 r.
Praca zbiorowa pod red. I. Babik.
Uprawa marchwi w gospodarstwie ekologicznym –
Magdalena Kibler, Radom 2011
Najgroźniejsze choroby i szkodniki. Hortpress, Sp. z o.o.
Warszawa
Warzywa korzeniowe – marchew, pietruszka, seler, burak ćwikłowy- Robak J., Szwejda J. 2008

Dziedzictwo

Nasza wieś pięknieje
Nasze małopolskie gospodarstwa ekologiczne gospodarujące na małych powierzchniach, w których dużo prac
wykonuje się ręcznie, nadal wykorzystują, szczególnie do prac agrotechnicznych, stare brony, kultywatory, włóki,
rozdrabniacze, pielniki ręczne, obsypniki i szereg innych. Te maszyny i urządzenia są naprawiane, remontowane,
zabezpieczane antykorozyjnie i pozostają w gospodarstwach. Na małych działkach ekologicznych gospodarstw,
tym bardziej w uprawach rolniczych i warzywnych spełniają doskonale swą rolę. Prawie w każdym naszym ekologicznym gospodarstwie można je spotkać.
W gospodarstwie ekologicznym Pana
Jana Nawieśniaka w Maszkowie
gm. Iwanowice można zobaczyć kilkadziesiąt różnych starych maszyn
i narzędzi dobrze zakonserwowanych
i odmalowanych. Jest to takie małe kolorowe muzeum rolniczych narzędzi
i maszyn. Wiele z nich jest nadal wykorzystywanych i dobrze rolnikowi
służą. Przy tym są również ozdobą,
jak też eksponatami szkoleniowymi
edukacyjnego gospodarstwa.
W gospodarstwach dużych, które
posiadają nowoczesny sprzęt, duże
ciąg nik i, duże masz y ny, te małe
zardzewiałe sprzęty stanowią w gospodarstwie problem estetyczny, zawadzają, zajmują miejsce i najczęściej
trafiają na złomowiska, a szkoda.
Pięknieją posesje małopolskich
wsi. W większości gmin organizowane są konkursy na najpiękniej ukwieconą wioskę. Sołtysi wraz z Kołami
Gospodyń Wiejskich i mieszkańcami
prześcigają się w pomysłach, aby ich
wioski zdobyły wartościowe nagrody
fundowane przez wójtów.
W ubiegł ym roku przeby wałem
na terenie kilku gmin powiatu kłodzkiego w woj. dolnośląskim. Byłem

zachwycony ciekawymi pomysłami,
jakie przygotowali sołtysi z mieszkańcami swych sołectw. Na kwietniki
wykorzystuje się tu stare maszyny,
narzędzia, pojazdy, czy jakieś stare gadżety. Stare rowery, młynki, wialnie,
młocarnie, wagi i inne. Te odkurzone
starocie są czyszczone, odnawiane

i kolorowo malowane. Dzięki temu odzyskują nowe życie.
Na przystankach, wiejskich przydrożnych placach, przy sklepach czy
mostach, tam umieszcza się te dekoracyjne elementy z kwietnikami.
Przyjemnie jechać przez tak ukwiecone wioski z wymyślnymi, ciekawymi
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kwietnikami. Jadące samochody często zwalniają by je podziwiać. Wiejscy artyści, bo tak ich można nazwać,
ze staroci wyczarowują piękne dzieła sztuki dekoracyjnej. Mogłyby one
zawstydzić niejednego prawdziwego
współczesnego artystę.
Przed laty, jakiś czas spędziłem
w Bawarii w Niemczech. Byłem zdziwiony w jaki sposób wykorzystuje
się tam stare maszyny, urządzenia
i narzędzia rolnicze. Tam nie idą one
na złom. Stare wialnie, kieraty, brony, kultywatory, grabie, widły, kosy,
wszystko co ma jakąś historyczną
wartość jest zakonserwowane, wymalowane i zdobi posesje wsi i małych
miasteczek. Dobrze wyeksponowane, z dala widoczne, to uliczna edukacja rolniczej historii swojego regionu,
szczególnie dla ludzi młodych.
Dlatego też wszędzie, gdzie to możliwe, narzędzia naszych dziadków,
zamiast wyrzucać na złom, starajmy
się uratować, odnowić, odmalować
i przywracać do nowego życia. Nie tylko upięknią naszą okolicę, ale równocześnie będą eksponatami naszej
wiejskiej przeszłości.
Poniżej chciałem pokazać kilka
przykładów takich kwietników tylko
z jednego sołectwa. Choć było ich dużo
więcej, gdyż nie wszędzie można się
zatrzymać i zrobić zdjęcie. Chciałbym
zachęcić naszych sołtysów do skorzystania z tych pomysłów, w naszych
wioskach.
Jan Pajdzik

38

Doradca maj czerwiec 2020

Agroturystyka

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza
kolejną edycję konkursu „Najlepsze Gospodarstwo
Agroturystyczne Małopolski 2020”
Celem konkursu jest promocja agroturystyki oraz prezentacja obiektów agroturystycznych, które wyróżniają się
ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości ze szczególnym uwzględnieniem walorów
dziedzictwa kulturowego regionu.

Do udziału w konkursie zapraszamy gospodarstwa agroturystyczne działające
na terenie Województwa Małopolskiego,
wyróżniające się wysoką jakością świadczonych usług, jest to: baza noclegowa,
funkcjonalne i estetyczne wyposażenie

pokoi, proekologiczne oddziaływanie
na środowisko, dodatkowe walory związane z dziedzictwem kulturowym regionu, w tym: atrakcje kulturowe związane z gospodarstwem i okolicą, wiejska
kuchnia regionalna, rękodzieło ludowe.

W konkursie mogą wziąć udział gospodarstwa agroturystyczne z terenu
województwa małopolskiego, które
wyślą do 30 czerwca 2020 r. wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z dokumentacją zdjęciową gospodarstwa
do właściwego dla miejsca prowadzenia
gospodarstwa Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego. Gospodarstwa
nagrodzone w okresie ostatnich 3. lat
nie mogą brać udziału w konkursie.
Dodatkowe informacje można pozyskać w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach,
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich,
tel. 12/2852113/14 wew. 280 lub 281;
e-mail:row@modr.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie!
Regulamin konkursu oraz karta
zgłoszenia z załącznikami do pobrania
na stronie internetowej www.modr.pl

ogłoszenie
Zatrudnię kombajnistę
na okres żniw.
Zapewniam nocleg.
tel: 790 318 118
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Nasz dom i ogród

Magiczny świat grzybów
w kulturze ludowej
Grzyby rosną praktycznie wszędzie i przez cały rok, i od zawsze były ważnym
składnikiem diety mieszkańców wsi.
Nam, obecnie współczesnym hobbistom-zbieraczom, grzybobranie kojarzy się najczęściej z jesienią, ale przecież już wiosną można zaobserwować
w lasach pierwsze grzyby, a sąsiedztwo
lasów i możliwość grzybobrania bywa
ogromnym atutem w rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.
Grzyby, zdaniem dawnej ludności
wiejskiej, należały do tak zwanego dobra wspólnego, ponieważ to, co powstało samoczynnie, było darem od Boga,
więc można było korzystać z nich
do woli.
Były nie tylko źródłem pokarmu, ale
również, podobnie jak zioła (które dzisiaj najczęściej potocznie nazywamy
chwastami), wykorzystywano je w medycynie ludowej i podczas obrządków
religijnych.
Zbieractwo grzybów stanowiło również ważne źródło zarobków (co i w teraźniejszych czasach możemy zaobserwować na targowiskach czy wzdłuż
dróg). Mieszkańcy wsi chętnie sprzedawali świeże, suszone, kiszone lub
w późniejszych latach marynowane
40

Doradca maj czerwiec 2020

grzyby osobom zamożnym czy mieszkańcom miast. Sprzedawano kupcom
takie grzyby jak borowiki, trufle, rydze i pieczarki. Smażone borowiki, rydze, gąski czy maślaki traktowano jako
specjał równy wieprzowinie. Ich walory smakowe często były doceniane
na dworach, co zostało przedstawione między innymi w scenie grzybobrania opisanej przez Adama Mickiewicza (1834) w epopei narodowej „Pan
Tadeusz”:
(…)
Panienki za w ysmukł ym gonią
borowikiem,
Którego pieśń nazywa grzybów
pułkownikiem.
Wszyscy dybią na rydza; ten wzrostem
skromniejszy
I mniej sławny w piosenkach, za
to najsmaczniejszy,
Czy świeży, czy solony, czy jesiennej
pory,
Czy zimą. (…)
Jednakże mądrość ludowa często spotykała się ze sprzeciwem ówczesnych przyrodników-naukowców.

Na błędy dotyczące wcześniejszego
„naukowego” postrzegania grzybów
wskazywał także inny przyrodnik,
Stanisław Bonifacy Jundziłł, który zauważył, że Grzyby u dawnych Roślino pisarzów długo były za niekształtne i przypadkowe zgnilizny płody poczytywane
(Jundził1799).
Tak to już bywa, że „szkiełko i oko”
niejednokrotnie występuje przeciwko
zwyczajom, tradycji, a przede wszystkim dziedzictwu naszych przodków.
Trzeba nam jednak pamiętać, że Słowianie, od których pochodzimy, od wieków zajmowali się zbieractwem grzybów i potrafili z nich czerpać pożytki.
Według dr. Marcina Andrzeja Kotowskiego zmianę nastawienia uczonych
do grzybów i otwarcia się na poglądy
ludu opisuje dopiero na przełomie XVIII
i XIX wieku Johan Georg Bill w swojej
pracy „Najważniejsze grzyby jadalne i
jadowite” (1860). Pisze on o odrodzeniu
się nauk przyrodniczych i poświęceniu badaczy oceniających grzyby jako
pokarm:
„Ostatecznie jednak, bez przerwy
przedsiębrane doświadczenia przez
znawców, ofiarujących dla pewnych postrzeżeń nawet własne zdrowie i życie,
w celu starania się obłogą pomyślność
współbliźnich – do tego wypadku doprowadziły, że już wiele grzybów możemy
jeść bez obawy, byle nie w nadmiarze lub
źle przyprawione.”
Kotowski w swojej pracy doktorskiej
zwraca uwagę na wiedzę naukową dzisiejszych czasów: „Obecnie wiemy już
dużo więcej na temat wartości odżywczych grzybów. Zawierają one większe
ilości potasu i fosforu niż większość warzyw, stosunkowo duże ilości ergosterolu (prowitaminy D2) oraz białko będące
pośrednim pomiędzy białkiem roślinnym
a zwierzęcym. Niektóre gatunki zawierają także duże ilości antyoksydantów
(Kalač 2009). Zawarte w nich natomiast
polisacharydy działają jak antygeny, aktywując układ odpornościowy i zapobiegając powstawaniu nowotworów (Kidd
2000; Wasser 2002). Okazuje się więc,
że grzyby nie są tak bezużyteczne odżywczo, jak twierdzono wcześniej.”
A dawniej wiedzę ludową o grzybach
przekazywano z pokolenia na pokolenia, najczęściej ustnie, nie było przecież
żadnych atlasów, a dzieci uczyły się rozpoznawać grzyby zbierając je pod opieką starszych. Świat grzybów łączono
z różnymi, często dla nas – dzisiejszych
hobbistów – niezrozumiałymi, irracjonalnymi zwyczajami, bowiem wierzono, że mają one silny związek z magią
i zaświatami. Ponieważ rosły w nocy,
kojarzono je ze światem zmarłych.

Na przykład spożywanie grzybów podczas Wigilii miało na celu sprowadzenie
zmarłych przodków do domostwa.
Ludność wiejska żyła zgodnie z rytmem przyrody, więc na przykład pojawienie się niektórych grzybów uznawano za znak rozpoczęcia siewów.
Znajdowały również swoje miejsce
w przepowiadaniu przyszłości – nagły
i duży wysyp grzybów według wierzeń
ludowych zwiastował zarazę, wojnę,
śmierć.
Grzyby nie tylko spożywano. Dobrze
wysuszoną hubę używano jako podpałkę, a z mikstury z muchomora, spirytusu, miodu i mleka sporządzano środek
do zwalczania uporczywych insektów.
Niektóre grzyby, takie jak smardze
i trufle, używano, podobnie jak dzisiaj
używa się afrodyzjaków, a inne służyły do celów bardziej niecnych – choćby
jako sposób na pozbycie się niedobrego męża.
Sporządzano z nich różne specjały
medyczne na dolegliwości. Na przykład na czyraki, rany i wrzody pomagał okład z borowików zalewany mlekiem. Dzisiaj już wiemy, że borowiki
są cennym naturalnym źródłem selenu.
Selen to pierwiastek bardzo potrzebny człowiekowi, gdyż jego właściwy
poziom w surowicy krwi jest niezbędnym warunkiem do tego, abyśmy nie
zachorowali na chorobę nowotworową.
Do takich wniosków doszli naukowcy
z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, pracujący pod kierownictwem
prof. Jana Lubińskiego. Odkryli oni,
że zwiększenie stężenia selenu w surowicy krwi z poziomu 40 µg/l do poziomu 60 µg/l sprawia, że ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe
zmniejsza się 12-krotnie.
Nasi przodkowie o tym wiedzieli,
dzięki doświadczeniu i tradycji, a może
jedynie przeczuwali, bo skąd wiedzieliby o właściwościach grzybów bez dostępu do badań naukowych? Oto jest pytanie dla etnomykologów, którzy badają
niematerialne kulturowe dziedzictwo
grzybobrania.
Natomiast przełom w poznawaniu
świata grzybów, który nas zewsząd
otacza, to w czasach współczesnych
nic innego, jak pierwszy antybiotyk,
który powstał właśnie z grzybów, konkretnie z pleśni Penicillium chrysogen,
czyli penicylina. Drugi, cudowny lek,
który znalazł jedynie częściowe uznanie to huba brzozowa, o której mówi
się, że bywa przydatna w leczeniu nowotworów. Istnieją również inne, często nam w Europie nieznane lub słabo
znane, grzyby stosowane w medycynie współczesnej, te które pochodzą

z ludowej kultury medycyny azjatyckiej: z Chin czy Japonii.
A w jaki sposób ludność wiejska radziła sobie z chorobami inwentarza?
Kiedy u krowy wystąpiły duszności – podawano jej do zjedzenia purchawki; zaś suszone grzyby podawane z chlebem – tamowały biegunkę.
Zresztą, domowe zwierzęta kierując
się swoim instynktem same doskonale wiedziały, jakie grzyby należy spożyć w przypadku choroby i jeśli miały
do nich dostęp – na przykład na wolnych wypasach, to je po prostu jadły.
Podobnie jak dzikie zwierzęta, które
do tej pory korzystają z dóbr natury,
jeśli im człowiek na to pozwoli. Na przykład znane nam wszystkim wiewiórki
zbierają i suszą grzyby, po czym chowają je sobie na zimę.
Wyprawa na grzyby również łączyła
się z zachowaniem odpowiednich rytuałów. W lesie trzeba było być cicho, żeby
nie spłoszyć grzybów, nie niszczyło się
również grzybów trujących. Las dla ludności wiejskiej był miejscem tajemniczym i magicznym, któremu należał
się szacunek. Po przyniesieniu grzybów
do domu, odmawiano modlitwy, zresztą
szacunek do jedzenia i modlitwa w podziękowaniu za pokarm, którego było
na wsi tyle, ile było – była nierozłącznym zwyczajem związanym z przygotowywaniem, przetwarzaniem i spożywaniem posiłków.
Powyższy artykuł dedykuję pewnemu grzybowi o nazwie Wroślak Różnobarwny, który zachwycił mnie swoim

kolorem i kształtem podczas wiosennego spaceru po lesie. To właśnie dzięki
niemu od kilku dni buszuję w literaturze, i tej na półce, i tej w sieci, poznając
magiczny świat grzybów, chociaż ten
świat wydawał mi się już całkiem przyzwoicie poznany.

WROŚLAK RÓŻNOBARWNY (Trametes versicolor)
- gatunek grzybów z rodziny żagwiowatych, inne nazwy: huba różnokolorowa, hubczak różnobarwny, hubka
różnobarwna, w Polsce pospolity. Podobno jest to grzyb leczniczy o dużym
spektrum zastosowań, literatura podaje, że ma działanie antynowotworowe.
Używa się go w leczeniu raka żołądka
i ostrej białaczki, bywa pomocny przy
leczeniu wirusa HIV, przy opryszczce
przy gronkowcu, toksoplazmozie, działa antybakteryjnie, również znalazł zastosowanie przy boreliozie.
Jednakże dla własnego bezpieczeństwa, gdy nie mamy żadnej wiedzy,
pewności, ani przekonania do właściwości leczniczych wroślaka, można
po prostu i zwyczajnie cieszyć się jego
urodą, na przykład podczas tworzenia
kompozycji ozdobnych w ogrodach. Aby
zapobiec blaknięciu kolorów, owocniki spryskuje się lakierem do włosów
lub maluje lakierem bezbarwnym. Lub,
jeszcze inaczej: można go po prostu
podziwiać bez dotykania i zabierania
z lasu.
Anna Morawiec
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Lawenda zawsze na czasie

W wielu regionach świata lawenda jest uprawiana i sprzedawana od wieków,
znana była już starożytnym Egipcjanom. W Polsce zakładanie plantacji z lawendą zaczyna się dopiero popularyzować.
W każdym z regionów Polski można
z powodzeniem ją uprawiać. Lawenda jest rośliną śródziemnomorską,
w związku z tym najlepiej czuje się
w klimacie suchym i słonecznym, czyli
takim, który w Polsce najczęściej występuje. Jest to roślina z rodzaju jasnowatych. Jej mrozoodporność pozwala
na zimowanie bez żadnych problemów
w naszym klimacie. Ma srebrzysto-zielone liście oraz drobne kwiaty zebrane
w podłużny kwiatostan, który w zależności od odmiany może przybierać rozmaite odcienie fioletu, a nawet być barwy zupełnie białej. Lawenda kwitnie
od czerwca do września. Nie jest trudna
w uprawie. Do prawidłowego wzrostu
i rozwoju wymaga dużej ilości słońca,
średnio żyznej gleby oraz przycinania.
Bardzo rzadko choruje i dlatego nadaje
się szczególnie do uprawy w ekologicznych gospodarstwach. Sadzonki pojemnikowe lawendy można sadzić od końca marca do połowy maja, a większe
rośliny nawet wcześniej. Odstęp między sadzonkami powinien wynosić
40 do 60 cm – w zależności od gatunku i odmiany. Sadzonki wyhodowane
z nasion można sadzić dopiero wtedy,
gdy zniknie niebezpieczeństwo nocnych przymrozków. Wszystkie gatunki
i odmiany lubią słoneczne stanowisko
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(pełne słońce) i lekką, zasadową glebę
– pH 6,5 – 7,5, niezbyt zasobną. Lawenda to roślina, która nie lubi nadmiaru
wody, cienia, zraszania, zimna i obfitego
nawożenia, preferuje słońce, suchą glebę i przycinanie. Jednym z podstawowych zabiegów dotyczących pielęgnacji
lawendy w ogrodzie jest jej przycinanie. Jest to prosty zabieg, który polega
na skracaniu młodej, nierozkrzewionej rośliny o połowę w pierwszym roku
wzrostu. Takie cięcie sprawi, że rośliny
wypuszczą dużo nowych pędów u podstawy i utworzą gęstą koronę. Lawendę
należy regularnie przycinać każdego
roku. Jednak nie można dopuścić do jej
nadmiernego zdrewnienia. Do uprawy w Polsce nadają się dwa gatunki:
lawenda wąskolistna oraz pośrednia.
W zależności od funkcji jakie ma pełnić plantacja należy dobrać odpowiednią odmianę. Jeśli planujemy przeznaczyć na inwestycję dużą powierzchnię
to warto posadzić maksymalnie dwie
wiodące i sprawdzone odmiany plantacyjne, z których na pewno będziemy zadowoleni (Grosso, Munstead, Blue Scent,
Hidcote Blue, Beate) oraz kilka innych
mniej popularnych, w mniejszej ilości.
Tak jak każda inna roślina również i lawenda do prawidłowego wzrostu oraz
intensywnego kwitnienia potrzebuje

odpowiednich warunków i składników
pokarmowych, zawartych w glebie.
Na plantacjach lawendowych dobrze
sprawdza się stosowanie wieloskładnikowej mieszanki azotowo-potasowej.
Zbiór lawendy, czyli ścinanie pędów
kwiatowych na bukiety warto wykonać w początkowej fazie kwitnienia,
dzięki czemu lawendowe bukiety będą
trwałe. Pozwolą długo cieszyć się uwalnianym lawendowym aromatem. Lawenda jest gotowa do zbioru, gdy dolne
pąki kwiatowe zaczynają się otwierać.
Ścinanie należy przeprowadzać w pogodny dzień po opadnięciu rosy. Wtedy występuje największa koncentracja
olejków w roślinie. Lawenda jest jedną z najważniejszych roślin wykorzystywaną w przemyśle perfumeryjnym
i kosmetycznym. Jest rośliną leczniczą
bardzo popularną. Surowcem wykorzystywanym w lecznictwie są kwiaty
lawendy. Najważniejszym składnikiem
kwiatów jest lawendowy olejek eteryczny. Zarówno kwiaty, jak i sam olejek
po podaniu doustnym pobudzają czynność wydzielniczą różnych narządów.
Zwiększają wydzielanie soku żołądkowego, wytwarzanie żółci oraz usprawniają procesy trawienia pokarmów. Napar z kwiatów stosuje się doustnie jako
łagodny środek rozkurczowy w bólach
brzucha, wzdęciach i kolce jelitowej,
wykorzystywany jest także w leczeniu
nerwic. Olejek lawendowy jest bardzo
skutecznym środkiem na stres, stany
lękowe i kłopoty ze snem. Lawenda
może być także doskonałym pomysłem
na dochodowy biznes.

Alina Kołodziejczyk – Oboza
Źródło Internet

Czarnuszka siewna panaceum
z kuchennej półki
Czarnuszka siewna, zwana także czarnym kminkiem, posiada niesamowite
właściwości lecznicze, stosowana jest w ziołolecznictwie oraz ze względu
na swój korzenny smak i aromat w kulinariach – jako przyprawa.
Czarnuszka siewna pochodzi z Iraku
i Turcji, a znana była już w czasach starożytnych. Egipcjanie wierzyli, że nasiona czarnuszki stanowią remedium
na każdą chorobę. Współcześnie potwierdzono, że choć nie mogą one wyleczyć wszystkiego, to rzeczywiście oddziałują bardzo pozytywnie na nasz
organizm.
W Polsce przez długi czas czarnuszka pełniła rolę głównie przyprawy.
Dodawano ją chętnie do wina, potraw
mięsnych i rozmaitych warzywnych
przetworów. Dopiero niedawno dostrzeżono jej wspaniałe właściwości
zdrowotne. Badania naukowe dowiodły,
że czarnuszka może pomóc w leczeniu
wielu rozmaitych chorób i dolegliwości. Czarnuszka dostarcza organizmowi niespotykanej mieszanki kwasów
tłuszczowych (m.in. alfa-linolenowy,
linolowy, palmitynowy, arachidowy
i mirystynowy). Kombinacja ta optymalizuje procesy metaboliczne zachodzące
w ludzkim ciele, przez co jest zalecana w profilaktyce nadwagi. Egzogenne
kwasy tłuszczowe zawarte w czarnuszce utrzymują dobrą kondycję skóry.
Równie cenne są saponiny, których
zawartość nadaje tej przyprawie właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, pierwotniakobójcze, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe
oraz flawonoidy, działające przeciwutleniająco, przeciwzapalnie, rozkurczowo oraz wzmacniająco na naczynia

krwionośne. Wysoka zawartość olejku eterycznego i rzadko spotykanych
w naturze alkaloidów sprawia, iż czarnuszka znacząco wspomaga trawienie
oraz przyswajanie pokarmów, ponadto działa moczopędnie, wiatropędnie,
przeciwbólowo i uspokajająco.
Poza swoją niewątpliwą wartością
odżywczą, wynikającą z dużej zawartości białka i węglowodanów, czarnuszka zawiera w sobie zestaw witamin
i mikroelementów, których niedobory
są często spowodowane powszechnymi złymi nawykami żywieniowymi.
Są to m.in. witaminy: A, B1, B3, B6, E, F,
biotyna oraz związki mineralne cynku,
selenu, magnezu, wapnia, żelaza, sodu,
potasu i (w mniejszym stopniu) innych
pierwiastków.
Warto wiedzieć, że nasiona czarnuszki mają działanie antycukrzycowe.
Zawarte w nich olejki eteryczne oraz
tymochinon powodują wzrost produkcji insuliny i spadek poziomu glukozy

w krwi. To sprawia, że osoby cierpiące
na cukrzycę powinny włączyć napary
z czarnuszki do swojej codziennej diety.
Ponadto, czarnuszka pomaga zwalczyć
nadciśnienie tętnicze, gdyż obniża ciśnienie krwi, zmniejsza także szanse
na wystąpienie miażdżycy i powstanie
zakrzepów, które zagrażają naszemu
życiu.
Kolejną zaletą czarnuszki jest to,
że ma działanie antydepresyjne. Doskonale wpływa na nasz układ nerwowy, co skutkuje polepszeniem się naszego nastroju, a także przyspieszeniem
procesów myślenia i zapamiętywania.
Może ona także spowolnić rozwój choroby alzheimera.
Czarnuszka jest polecana również
astmatykom, gdyż rozszerza oskrzela
i ułatwia wykrztuszanie wydzieliny.
Ponadto wzmacnia pozytywnie odporność naszego organizmu, co jest przydatne zarówno w przypadku astmy, jak
i różnych alergii.
Ze względu na swoje właściwości antybakteryjne, czarnuszkę można stosować jako środek zapobiegający jesiennym przeziębieniom i grypom. Dzięki
niej szybciej wyleczymy się również
z kataru i zapalenia zatok. Z jej dobroczynnego działania warto skorzystać
też przy problemach natury płciowej.
U kobiet reguluje ona cykl miesiączkowy i wspomaga laktację, u mężczyzn
zaś przyczynia się do zwiększonej produkcji testosteronu.
Nasiona czarnuszki może jeść prawie
każdy – wystarczy zaledwie 10 ziarenek czarnuszki dziennie, by w organizmie zaszły korzystne zmiany, trzeba
jednakże pamiętać, by za bardzo nie
przesadzać z ilością, gdyż duża ilość
melantyny (zawartej w nasionach) jest
toksyczna.
Zofia Szewczyk
źródło: strona internetowa https://www.babskiswiat.
com.pl/czarnuszka-samo-zdrowie-wlasciwosci-i-zastosowanie.html
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