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TANIE NOCLEGI W POBLIŻU KRAKOWA

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

pokoje z łazienką w cenie 50 zł od osoby,

dostęp do pomieszczenia kuchennego i jadalni,

świetlicę z tarasem, z możliwością 
zorganizowania grilla,

miejsca parkingowe,

noclegi od 30 zł. 
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Karniowice, ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice
tel. 12 285 21 13/14

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

MAŁOPOLSKI OŚRODEK  
DORADZTWA ROLNICZEGO  

z s. w KARNIOWICACH

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

wspinaczkę, a nawet jazdę konną w otoczeniu jurajskiego krajobrazu.
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XXIX
EDYCJAPROMOCYJNO-HANDLOWA WYSTAWA ROLNICZA

Nawojowa k. Nowego Sącza
7– 8 września 2019

PROGRAM

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

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

11.00 – 14.00  Przeprowadzenie oceny zwierząt

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

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

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

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

  Rozmawia Katarzyna Gwiżdż

 6 Agropromocja – rolniczy week-
end w Nawojowej

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

kursu „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne”

  Katarzyna Gwiżdż
 11 Zgłoś sołtysa, rolnika, koło go-

spodyń, sołectwo i gospodynię 
do akcji Mistrzowie Agro!

  Katarzyna Wójcik
 12 Na polu smakuje lepiej – Zgłobice 

2019
  Eugeniusz Tadel
 13 VI Małopolskie Targi Żywności 

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

  Anna Tobiasz
 14 VIII Podhalańska Wystawa Zwie-

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

bowatych grubonasiennych i soi”
  Józef Walkosz

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

 16 Kolorowe ziemniaki
  Ilona Maczek
 18 Uprawa konopi włóknistych kie-

dyś a obecnie
  Marta Rymarczyk
 20 Szczepienie królików
  Maciej Skubis

TECHNIKA

 21 Elektroherbicydy – czysta alterna-
tywa do chemicznej ochrony

  Eugeniusz Tadel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

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

  Anna Tobiasz
 25 Wniosek o płatność dla opera-

cji typu „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”

  Marian Kulpa
 27 Normy szacunkowe dochodu 

z działów specjalnych produkcji 
rolnej w 2019 roku

  Bogumiła Bednarz
 28 Rachunkowość w gospodarstwie 

rolnym
  Marek Maj

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

 30 Dlaczego należy zapobiegać 
przedostawaniu się związków 
azotu do wód?

  Jacek Kostuch

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

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

  Ewelina Czarnik
 33 Koło Gospodyń Wiejskich 

w Mszalnicy 
  Katarzyna Piętka

NASZ DOM I OGRÓD

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

  Anna Nowak

 36 Dalie – jesienna eksplozja kolorów
  Grażyna Filip

AGROTURYSTYKA

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

  Anna Nowak
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Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski. 
Sponsor generalny, to Orlen Paliwa oraz 
Anwil Grupa Orlen. 
20 czerwca na scenie głównej zloka-
lizowanej na poletkach uprawowych 
dokonano oficjalnego otwarcia Krajo-
wych Dni Pola. Gościem honorowym był 
Janusz Wojciechowski Komisarz Unii 
Europejskiej ds. Rolnictwa. 
W uroczystości otwarcia uczestniczyli 
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Ryszard Kamiń-
ski Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Józef Ramlau Wicewojewoda Ku-
jawsko-Pomorski, Tomasz Nowakowski 
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Warszawie, 
Grzegorz Pięta p.o. Dyrektora General-
nego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa w Warszawie oraz wielu innych 

znamienitych gości szczebla krajowego 
i wojewódzkiego.
Podczas Krajowych Dni Pola nagrano 
materiał do Programu Tydzień Telewizji 
Polskiej S.A., w którym wzięli udział Ja-
nusz Wojciechowski Komisarz Unii Euro-
pejskiej ds. Rolnictwa, Jan Krzysztof Ar-
danowski Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Ryszard Zarudzki, Dyrektor Kujaw-
sko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie. 
Krajowe Dni Pola wpisują się w Mię-
dzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 
2020, pokazują bioróżnorodność ro-
ślin uprawnych, odmiany o podwyższo-
nej tolerancji na suszę, bogatą kolekcję 
odmian roślin uprawnych, Porejestro-
we Doświadczalnictwo Odmianowe. 
I tak, w Minikowie można było zapo-
znać się z kolekcją ponad 500 odmian 
roślin uprawnych na nawadnianych po-
letkach z udziałem wielu firm i hodowli 

nasiennych, jak i niezależną kolekcję 
poletek Firmy Rolnas. Są to odmiany 
rzepaku ozimego, zbóż ozimych, zbóż 
jarych, buraków cukrowych, ziemnia-
ków, kukurydzy, roślin bobowatych, 
w tym soi, traw i mieszanek traw, mie-
szanek poplonowych oraz lnu, gryki 
i konopi. Ponadto prezentowane były 
poletka roślin odmian uprawnych w ra-
mach Porejestrowego Doświadczalnic-
twa Odmianowego w Chrząstowie. 
Celem Krajowych Dni Pola było umoż-
liwienie polskim rolnikom porówna-
nia w jednym miejscu pełnego poten-
cjału odmian roślin uprawnych, który 
jako wynik swojej wieloletniej pracy 
hodowlanej prezentują firmy nasienne 
oraz porównania systemów ochrony 
roślin i nawożenia, jak i różnych tech-
nologii uprawy, systemów nawadnia-
nia, wspomagania decyzji, rolnictwa 
precyzyjnego. 

Krajowe Dni Pola 
Minikowo 2020
W dniach 20-23 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się Krajowe Dni Pola 
Minikowo 2020. 

To unikalne w skali kraju wydarzenie, zorganizowane po raz pierw-
szy, po prawie piętnastu latach przerwy, było wspólnym przedsię-
wzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy przy współpracy z Polską Izbą 
Nasienną, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU), Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie.

Oficjalne otwarcie Krajowych Dni Pola Minikowo 2020, 
dr Ryszard Zarudzki Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 
prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński Rektor Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich 
w Bydgoszczy

WYDARZENIA MODR KARNIOWICE
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Dzięki prowadzonym demonstracjom 
polowym pomagamy rolnikom w wy-
borze rozwiązań, które będą najbar-
dziej optymalne i sprawdzą się w ich 
gospodarstwach, aby gospodarstwa 
te możliwie efektywnie mogły prowa-
dzić produkcję i były konkurencyjne 
na rynku.
Rośliny prezentowane w Minikowie, 
Chrząstowie i na kolekcji firmy Rol-
nas pokazują pełny potencjał, czyli 
wszystko to, co osiągnięto w pracy ho-
dowlanej w ostatnim okresie. Często 
czynnikiem limitującym rozwój roślin 
i plonowanie roślin jest woda. Dlatego 
też na potrzeby organizacji krajowych 
Dni Pola w Minikowie zainstalowa-
no nowatorski, automatyczny system 

nawadniania w formie deszczowni mo-
stowej. Dzięki temu jedno z ryzyk zwią-
zanych z prowadzeniem uprawy zosta-
ło zredukowane. 
W dniach 20 i 21 czerwca prowadzili-
śmy relację „na żywo” z wydarzenia, 
z multimedialnego studia, do którego 
zapraszaliśmy naszych gości, partne-
rów i sponsorów. Ze studia łączyliśmy 
się również ze specjalistami na polu 
i zaprezentowaliśmy efekty naszej po-
nad rocznej pracy. 
Krajowe Dni Pola, to nie tylko prezen-
tacje polowe, ale również dwudniowy 
cykl konferencji poświęcony najważ-
niejszym zagadnieniom związanym 
z produkcją rolniczą. 22 czerwca temat 
przewodni, to – KLIMAT, WODA, GLEBA, 

23 czerwca – BEZPIECZEN� STWO BIAŁ-
KOWE KRAJU.
Imprezą towarzyszącą była Wystawa 
Rolnicza, podczas której swoją ofer-
tę zaprezentowały między innymi fir-
my z branży maszynowej, nawozowej, 
środków ochrony roślin, instytucje ob-
sługujące rolnictwo, szkoły rolnicze, 
twórcy ludowi, gospodarstwa ogrod-
nicze i pasieczne.
Dodatkowo na Wystawie „Skanasen 
Łochowo” zaprezentował rolniczy 
sprzęt retro, a reprezentacja „Nakiel-
skich Sokołów” motory.

Poletka zaprezentowane podczas Kra-
jowych Dni Pola będzie można zwie-
dzać aż do zbioru poszczególnych ro-
ślin, czyli do później jesieni.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do 
Minikowa.

Zachęcamy do obejrzenia relacji, na-
grań z przebiegu wydarzenia, jak rów-
nież z konferencji, które odbyły się 
w ramach Krajowych Dniach Pola 2020.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na 
stronie www.dnipola.kpodr.pl, a także 
na kanale youtube i facebooku Ośrod-
ka, które znajdziecie na stronie www.
kpodr.pl

Kontakt do Ośrodka 52 386 72 14

Katarzyna Szczepaniak  
KPODR w Minikowie
Autorzy zdjęć: Damian Oparzela, Marzena Zwiewka,
Jarosław Domiński

Tuż przed oficjalnym otwarciem, od lewej Ryszard Kamiński Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof 
Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Wojciechowski Komisarz UE ds. Rolnictwa, Ryszard Zarudzki 
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Tomasz Topoliński Rektor Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego 

„Skanasen Łochowo”, rolniczy sprzęt retroWystawa rolnicza
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
we współpracy z Krajowym Ośrod-
kiem Wsparcia Rolnictwa rozpoczę-
ło kolejną edycję ogólnopolskiej kam-
panii informacyjnej „Kupuj świadomie 
– PRODUKT POLSKI”. Celem akcji jest 
zwiększenie wiedzy Polaków na te-
mat świadomych decyzji zakupowych,  
a tym samym wsparcie rodzimych 
Przedsiębiorców. 
Ogólnopolska kampania informacyjna 
„Kupuj świadomie – PRODUKT POL-
SKI” odnosi się do dobrowolnego zna-
kowania artykułów spożywczych infor-
macją PRODUKT POLSKI, który daje 
producentom możliwość wyróżniania 
na rynku produktów wyprodukowa-
nych w Polsce z polskich surowców po-
przez oznakowanie, konsumentom zaś 
umożliwiają odnalezienie na sklepowej 
półce krajowego asortymentu. Znak 
PRODUKT POLSKI dzięki prostej gra-
fice nawiązującej do polskiej flagi jest 
łatwo zauważalny przez konsumentów, 
którzy kraj pochodzenia traktują jako 
jedno z kryteriów wyboru produktów 
rolno-spożywczych. Na stronie interne-
towej www.gov.pl/produktpolski oraz 
www.polskasmakuje.pl – dedykowa-
nej zarówno producentom, jak i kon-
sumentom można znaleźć szczegóło-
we informacje dotyczące PRODUKTU 
POLSKIEGO. Zachęcamy gorąco do od-
wiedzania tej strony, jak również do 
śledzenia konta Polska smakuje oraz 
PRODUKT POLSKI na portalach spo-
łecznościowych: www.facebook.com/
produktpl oraz www.facebook.com/
polskasmakuje.
Według analizy Grant Thornton aż 79 gr. 
z każdej wydanej złotówki zostaje w Pol-
sce, jeżeli kupimy produkt rodzimej 
firmy wyprodukowany w kraju. Ana-
logicznie, jeśli kupimy produkt firmy 

zagranicznej wyprodukowany w innym 
kraju, z każdej złotówki w Polsce zosta-
nie tylko 25 gr. Korzystny wpływ na pol-
ską gospodarkę z całą pewnością może 
mieć zmiana postaw konsumenckich. 
Aby wyjść naprzeciw i wesprzeć pol-
skich przedsiębiorców oraz ułatwić 
konsumentom dotarcie do polskich 
produktów, Ośrodki Doradztwa Rol-
niczego uruchamiają e-bazarki, mają-
ce wspomóc sprzedaż wytworzonych 
produktów przez polskich producen-
tów. Również Małopolski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Kar-
niowicach uruchomił swój portal 
dostępny pod adresem www.malopol-
skiebazarek.pl. Do udziału w projekcie 
został zaproszony Oddział Terenowy 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa w Krakowie.

Wspierajmy 
polskich 
przedsiębiorców

Czy wiesz, że…

1. Już w 2016 r. sześciu na dziesięciu respondentów wskazało polskość marki 
jako zachętę do skorzystania z oferty, natomiast w 2017 r. około 73% Po-
laków stwierdziło, że wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu 
stanowi dla nich to, że pochodzi on właśnie z Polski1. 

2. Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej z listopada 2017 r. pol-
skie pochodzenie produktu jako kryterium wyboru wskazała niemal połowa 
Polaków (46%). Fakt, że produkt codziennego użytku miał polskie pochodze-
nie, był trzecim co do ważności (po cenie i jakości) czynnikiem decyzyjnym 
konsumentów2. 

3. Gdyby Polacy zmienili swoje przyzwyczajenia i nabywali przynajmniej o 1% 
więcej produktów polskich, w krajowej gospodarce pozostałoby ponad 6,6 
mld zł rocznie3! 

1 http://openresearch.pl/aktualnosci/patriotyzm-konsumencki-coraz-silniejszy-najnowszy-raport/
2 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_143_17.PDF 
3 https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2019/10/Wybieram-590-RAPORT-Grant-Thornton.pdf 
  Źródło: KOWR

Epidemia wirusa SARS CoV-2 wywiera 
niewątpliwie negatywny wpływ na polską 
gospodarkę. Ważne, jest aby w tym 
trudnym momencie dla Polski wspierać 
naszych krajowych Przedsiębiorców.

Artykuł sponsorowany
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

Dyrektor MODR Pan Dominik Pa-
sek, reagując na obecną sytuację, 
podjął inicjatywę budowy bazy 
internetowej Małopolski e-baza-
rek, będącej częścią ogólnopol-
skiej bazy internetowej promującej 
i zrzeszającej producentów i przed-
siębiorców rolnych.

W ostatnim czasie obostrzenia 
związane z pandemią COVID-19 
mocno utrudniają prowadzenie 
działalności małym producentom, 
co powoduje pogorszenie się ich 
sytuacji.

MODR zaprasza małopolskich producentów  
do rejestracji w Małopolskim e-bazarku
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi działania mające na celu promocję i budowę 
konkurencyjności polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych oraz wsparcie producentów 
żywności lokalnej.
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Celem Małopolskiego e-bazarku jest umożli-
wienie bezpłatnego wystawienia ogłoszenia 
o sprzedaży produktów oferowanych przez 
małopolskich producentów, rolników oraz 
przedsiębiorców rolnych. Za pośrednictwem 
platformy  umożliwia się wystawcom promo-
cję ich produktów, natomiast konsumentom 
dotarcie do informacji o nich oraz ich bezpo-
średnie nabycie od producentów. Inicjatywa to 
sprzyja skróceniu krótkich łańcuchów dostaw 
oraz rozwojowi przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich.

Wystawcami Małopolskiego e-bazarku mogą 
być: nie tylko małopolscy rolnicy, producen-
ci rolni, producenci i przetwórcy regionalnej 
i ekologicznej żywności, ale również koła go-
spodyń wiejskich, twórcy rękodzieła ludowe-
go, hodowcy, usługodawcy usług rolniczych, 
sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych. 

1. produkują żywność w systemie jakości, tj.: Integro-
wana Produkcja, Jakość  Tradycja, Quality Meat Pro-
gram (QMP), System Gwarantowanej Jakości Z� ywności 
(QAFP), System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality 
System);

2. produkują żywność ekologiczną, zgodnie z ustawą z dnia 
25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1353, z późn. zm.);

3. wytwarzają produkt, który jest zarejestrowany w reje-
strze: Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), Chronio-
ne Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub Gwarantowana 
Tradycyjna Specjalność (GTS);

4. wytwarzają  produkt, który ma nadane oznaczenie Po-
znaj Dobrą Z� ywność (PDZ� );

5. wytwarzają produkt, który jest oznakowany znakiem 
graficznym zawierającym informację „Produkt polski”, 
zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości han-
dlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2178, z późn. zm.);

6. produkują produkt  wpisany na listę produktów trady-
cyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o re-
jestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych 
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 915);

7. wytwarzają produkt posiadający oznaczenie słowne 
„produkt górski”,  o którym mowa w art. 31 rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 
z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości 
produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE 
L 343 z 14.12.2012, str. 1,  z późn. zm.);

8. są producentami rolnym prowadzącymi: 
 • sprzedaż bezpośrednią, w rozumieniu art. 5 pkt 4 

ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pocho-
dzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824, z późn. 
zm.),

 • rolniczy handel detaliczny, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 
29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. 
zm.),

 • dostawy bezpośrednie, o których mowa w art. 68 
ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia  2006 r. o  bezpie-
czeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1252, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpo-
średnich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 
112, poz. 774),

 • MOL – sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną, 
o której mowa art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. 
o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019r. 
poz. 824, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków uznania działalności margi-
nalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2016 r. poz. 451);

9. produkują żywność w ramach działalności koła gospo-
dyń wiejskich funkcjonującego: 
 • na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 

gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 553) lub
 • na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. 

o społeczno-zawodowych organizacjach rolników 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 491) lub

 • na podstawie ustawy z  dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713). 

Wszystkich zainteresowanych producentów serdecznie  
zapraszamy do rejestracji w systemie: 

http://www.malopolskiebazarek.pl

Anna Tobiasz

Podmiotami uprawnionymi do rejestracji w Małopolskim e-bazarku są producenci spełniający co najmniej jeden 
z poniższych warunków:
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Antybiotykooporność w hodowli zwierząt

Czym jest dokładnie antybiotyk? Dla większości ludzi słowo to kojarzy się po prostu z lekarstwem.  
Dawniej był to produkt pochodzenia wyłącznie naturalnego, obecnie większość antybiotyków wytwarza 
się syntetycznie. 

Pojęcie to określa substancję chemiczną 
wytwarzaną przeważnie przez drob-
noustroje, zdolną do powodowania 
śmierci lub hamowania wzrostu drob-
noustrojów chorobotwórczych, głów-
nie bakterii. Określenie antybiotyku 
jako lekarstwa jest słuszne, gdyż jest 
to produkt leczniczy stosowany tyl-
ko z przepisu i pod nadzorem lekarza. 
Pierwszym odkrytym antybiotykiem 
była penicylina.
Stosowanie antybiotyków w medycy-
nie, w celu zwalczania infekcji bakte-
ryjnych stało się bardzo powszechne. 
Początkowe dawki antybiotyku z cza-
sem przestawały przynosić efekty. Bak-
terie zaczęły nabywać reakcji obronnej 
na zastosowany antybiotyk, w wyniku 
czego powstało zjawisko antybioty-
kooporności. Obecnie istnieje kilkaset 
różnych antybiotyków różniących się 
od siebie sposobem działania. Począt-
kowo stosowane były do leczenia in-
fekcji. Później, gdy stały się produktem 
bardziej powszechnym odkryto szersze 
spektrum działania na organizm. Bak-
terie zwalczane przez antybiotyki na-
bierając oporności, stały się coraz mniej 
podatne na ich działanie. Egzekwowało 
to poszukiwaniem nowych rodzajów 
antybiotyków. Niektóre z bakterii od-
porne są nie tylko na jeden ze stosowa-
nych antybiotyków, a na wszystkie do-
stępne środki. Ogranicza to możliwości 
zwalczania mikroorganizmów, powo-
dując nieskuteczność zastosowanych 
środków antybiotykowych. 
Antybiotykooporność w hodowli zwie-
rząt jest zjawiskiem globalnym. Wraz 
z rozwojem medycyny odkryto wła-
ściwości niektórych leków, wykorzy-
stując je nie tylko do właściwego le-
czenia infekcji i chorób. Dostępne na 
rynku leki stosowane były do poprawy 
produkcyjności zwierząt. Stosowanie 

antybiotyków wśród zwierząt hodow-
lanych nie tylko do celów leczniczych, 
ale głównie do celów prewencyjnych 
przyczyniło się do powstania anty-
biotykooporności w świecie zwierzę-
cym. W celu pokrycia zapotrzebowania 
w społeczeństwie i rosnącego popytu 
na produkty pochodzenia zwierzęce-
go rozpoczęto intensyfikację produkcji 
zwierzęcej, utrzymywanie wielu zwie-
rząt na niewielkich przestrzeniach bu-
dynków inwentarskich, w dużym za-
gęszczeniu. Wiele ferm utrzymuje 
zwierzęta tylko w pomieszczeniach 
zamkniętych. Takie warunki sprzyjają 
powstawaniu drobnoustrojów, a same 
zwierzęta narażone są na silniejszy 
stres, osłabienie układu immunologicz-
nego co przekłada się na rozwój infekcji 
i wzrost zachorowalności. Stosowanie 
antybiotyków w produkcji zwierzęcej 
stało się wygodne dla hodowców. Za-
uważono znaczną poprawę wyników 
produkcyjnych. Hodowcy i producenci 
wraz z lekarzami weterynarii zaczęli 
stosować dodatki paszowe zawierają-
ce antybiotyki zwane ASW. Zwierzęta 
otrzymujące antybiotykowe stymula-
tory wzrostu (ASW) cechowały się do-
brą zdrowotnością i wysokimi efektami 
produkcyjnymi. Zminimalizowało to 
znacząco koszty uzyskiwanych produk-
tów odzwierzęcych, wpływając tym 
samym na obniżenie cen produktów 
dostępnych dla konsumentów. 
Niekontrolowane wykorzystanie środ-
ków leczniczych w produkcji zwierzę-
cej zaowocowało szybkim wzrostem  
oporności wśród drobnoustrojów cho-
robotwórczych. Antybiotykooporne 
szczepy bakterii, pochodzące z ferm 
produkcyjnych przedostają się do śro-
dowiska naturalnego stwarzając zagro-
żenie dla zdrowia ludzi. Złe wykorzy-
stanie preparatów i pasz leczniczych, 

niedostosowanie dawek antybiotyku, 
niewłaściwy sposób zadawania leku, 
niestosowanie okresów karencji lub 
ubijanie zwierząt w czasie antybioty-
koterapii, to tylko niektóre z niewła-
ściwych praktyk wśród hodowców. 
Wpłynęły one na rozprzestrzenianie się 
zjawiska antybiotykooporności u zwie-
rząt. Stosowanie antybiotyków stało 
się prostym sposobem na lepsze zyski. 
Nie liczono się bowiem z konsekwen-
cjami. Szybko ukazały się skutki takie-
go postępowania. Znacząco obniżyła 
się skuteczność terapii antybiotykowej 
w społeczeństwie. Poprzez znikomą 
kontrolę wykorzystywanych antybio-
tyków zauważono duży wzrost anty-
biotykooporności. S� rodki stosowane 
w leczeniu zwierząt wraz z dodatka-
mi paszowymi zaczęły przenikać do 
środowiska naturalnego, a w żywności 
oferowanej do spożycia dla ludzi wy-
kryto szczepy opornych na działanie 
antybiotyków bakterii. Od 2006 roku 
w całej Unii Europejskiej wprowadzo-
no całkowity zakaz stosowania ASW 
w produkcji zwierzęcej. 
Obecnie problem oporności szczepów 
na antybiotyki nadal istnieje w pro-
dukcji zwierzęcej. Wzrosła jednak 
świadomość ludzi oraz wprowadzone 
zostały przepisy prawne, regulujące 
stosowanie weterynaryjnych produk-
tów leczniczych. Konsumenci przy wy-
borze produktów zwracają uwagę na 
pochodzenie, system utrzymania zwie-
rząt, dodatki wykorzystane w żywie-
niu. Sami hodowcy i producenci musieli 
wprowadzić nowe sposoby na polep-
szenie wyników produkcyjnych, zwra-
cając uwagę na poprawę dobrostanu 
zwierząt oraz wysoką jakość zadawa-
nej paszy.

Katarzyna Pietrzyk

Ogłoszenie
Zatrudnię kombajnistę na okres 
żniw.  Zapewniam nocleg.
tel: 790 318 118

Sprzedam
Czyszczalnię nasion dokładnego 
czyszczenia Typ CZ-2
 • sprawna,
 • kosz zasypowy nasion i tryjer na 

spodzie maszyny,
 • czyści wszystkie nasiona,

 • przerób od 0,5-1 tony zboża,
 • cena ok. 5500 zł,
 • możliwy transport.

Kontakt:
woj. dolnośląskie, pow. Trzebnica
Tel. 668-79-39-26
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Nasiona roślin bobowatych najlepiej 
stosować w żywieniu przeżuwaczy po 
ukończeniu pół roku życia. W mieszan-
kach treściwych ich zawartość nie po-
winna przekraczać 15-20%. Najlepsze 
wyniki żywieniowe uzyskuje się przy 
wykorzystaniu paszy uzyskanej z su-
chych, czystych i zdrowych nasion. Na-
leży pamiętać, że zawilgocone bardzo 
szybko są porażane przez pleśnie. Ta-
kie pasze nie nadają się do skarmienia. 
Dla ułatwienia trawienia i unieczynnie-
nia niektórych substancji antyżywie-
niowych, bobowate najlepiej podawać 
w formie śrutowanej, gniecionej, ob-
łuszczanej lub płatkowanej. Również 
obróbka termiczna może pozytywnie 
wpłynąć na wartość pokarmową bobo-
watych. Niestety wiąże się to z więk-
szą pracochłonnością i dodatkowymi 
kosztami. W żywieniu przeżuwaczy 
największe znaczenie mają łubiny wą-
skolistny, żółty, biały oraz bobik i groch. 
Łubin wąskolistny zawiera około 33% 
białka ogólnego w suchej masie. Skład-
niki pokarmowe łubinu wąskolistnego 
charakteryzują się stosunkowo wysoką 
strawnością. Nasiona zawierają znacz-
ną ilość aminokwasu egzogennego li-
zyny, przy umiarkowanej zawartości 
metioniny z cystyną. Nasiona łubinu 
wąskolistnego zawierają substancje 

chemiczne, niepożądane w paszach, 
o działaniu przeciw odżywczym, w tym 
głównie alkaloidy. Ich zawartość w na-
sionach waha się od 100 do 500 mg/kg 
suchej masy, w zależności od odmiany 
i miejsca uprawy. Alkaloidy powodują 
gorzki smak paszy i obniżają jej spo-
życie. Nasiona łubinu wąskolistnego 
można stosować również w mieszan-
kach paszowych uzupełniających dla 
młodych przeżuwaczy (jagniąt, cie-
ląt) w okresie rozwoju żwacza. Moż-
na stosować go w większych ilościach 
w żywieniu dorosłych przeżuwaczy. 
Budowa przewodu pokarmowego, 
szczególnie obecność żwacza, powo-
duje, że substancje przeciw odżywcze 
ulegają w nim rozkładowi.
Łubin żółty i biały. Zawartość białka 
ogólnego w suchej masie wynosi około 
35% dla łubinu białego i 44% dla żół-
tego. Biologiczna wartość białka jest 
nieco wyższa od innych roślin strącz-
kowych. Mimo wysokiego poziomu 
włókna strawność ziarna jest wysoka. 
Krowom mlecznym i opasom można 
zadawać od 1–2 kg/szt./dobę. Ogólnie 
w żywieniu przeżuwaczy dawka łubi-
nu nie powinna przekraczać 15-20%.
Bobik zawiera od 28 do 35% białka 
ogólnego w suchej masie. Jakość białka 
jest natomiast nieco niższa niż białka 

grochowego, zawiera nieco mniej lizy-
ny, metioniny i treoniny. Białko bobiku 
przewyższa natomiast wartością wy-
raźnie łubiny – zawiera więcej lizyny 
i metioniny. Podstawowym składni-
kiem nasion bobiku jest skrobia, która 
stanowi około 43% masy. Przekłada 
się to na wysoką kaloryczność bobiku. 
W żywieniu bydła jest rzadko stosowa-
ny. Można go podawać zwierzętom star-
szym – krowom mlecznym i opasom po 
ukończeniu 0,5 roku życia w ilości mak-
symalnej do 1,5 kg/szt./dobę. Większe 
dawki mogą wpływać ujemnie na ja-
kość mleka i mięsa.
Groch charakteryzuje się najmniejszą 
zawartością białka ogólnego, jego za-
wartość może wahać się od 13 do 30% 
w suchej masie. Może być wykorzy-
stywany w żywieniu krów mlecznych 
w ilości ok. 1 kg, natomiast w żywieniu 
starszych zwierząt ze względu na wła-
ściwości tuczące dawka dobowa może 
wynosić do 2,5 kg. W odróżnieniu od 
nasion innych strączkowych, w grochu 
nie występują szkodliwe alkaloidy, gli-
kozydy czy lektyny. Groch może znaleźć 
również zastosowanie w mieszankach 
na kiszonkę, zwłaszcza w rejonach, 
gdzie nie udaje się kukurydza możemy 
zastosować siew grochu ze zbożami 
jarymi. 
Jeśli chodzi o węglowodany, skrobia za-
warta w nasionach strączkowych różni 
się istotnie od skrobi zbóż, jest zdecy-
dowanie wolniej trawiona w przewo-
dzie pokarmowym bydła. Również za-
wartość tłuszczów w strączkowych jest 
zróżnicowana i waha się od 1,5-2 proc. 
s.m. w grochu i bobiku do ok 9-10 proc. 
w łubinie białym. Istotnym czynnikiem 
mającym wpływ na przydatność bobo-
watych w żywieniu zwierząt jest duża 
zmienność zawartości aminokwasów 
egzogennych. Na przykład lizyny naj-
więcej jest w grochu, następnie w bobi-
ku, a najmniej w nasionach łubinu. Na-
siona bobowatch zawierają małą ilość 
aminokwasów siarkowych zwłaszcza 
metioniny oraz tryptofanu.

Maciej Skubis

Wykorzystanie krajowych roślin bobowatych 
w żywieniu przeżuwaczy
Ze względu na dążenie do ograniczenia udziału importowanych pasz wysokobiałkowych coraz częściej poszukuje 
się alternatywnych źródeł białka. Zainteresowanie hodowców kieruje się na krajowe rośliny bobowate, które cha-
rakteryzują się dobrym przystosowaniem do występujących w naszym kraju warunków.
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Szybka migracja na nowe tereny, a tak-
że możliwość adaptacji do naszych wa-
runków lokalnych, przyczynia się do 
wzrostu ich szkodliwości. Również wy-
miana handlowa materiału roślinnego 
z innych krajów może spowodować wy-
stąpienie agrofagów, których wcześniej 
nie stwierdzono. Do nowych szkodni-
ków zaliczamy słonecznicę orężówkę 
oraz skośnika pomidorowego.

Słonecznica orężówka 
(Helicoverpa armigera) 
Gatunek motyla nocnego z rodziny sów-
kowate (Noctuide). Owad o długości 14-
18 mm, skrzydła matowe o rozpiętości 
30-45 mm. U samic przednie skrzydła 
barwy brązowej z ciemniejszym pa-
skiem na brzegu, tylne nieco jaśniejsze 
z ciemną plamą na obrzeżu. Samce są zie-
lonoszare. Występuje na całej kuli ziem-
skiej, a od 2003 roku notowany w Polsce 
jako szkodnik inwazyjny podlegający 
obowiązkowi zwalczania. Gatunek jest 
polifagiem atakującym różne uprawy, 
w tym pomidora, paprykę, kukurydzę, 
bawełnę, tytoń, sorgo, fasolę, a z roślin 
ozdobnych różę, pelargonię, goździka.

Cykl życiowy 
Rocznie w Polsce możliwy jest rozwój 
sześciu generacji. Nalot dorosłych osob-
ników do szklarni przypada w II poło-
wie lipca. Na roślinach żywicielskich 
głównie na liściach, pąkach kwiato-
wych, dojrzewających owocach samica 
składa około 1000 jaj koloru białego 
o średnicy 0,5 mm. W miarę rozwoju 
przybierają odcień z zielonożółtego na 
ciemnobrązowy. Po około 3 dniach wy-
lęgają się larwy. Nowo wyklute larwy 
1-1,5 mm są jasno wybarwione z ciemną 
głową. W miarę dalszego wzrostu ciało 
gąsienic może przybierać barwy zielo-
ne, żółte, brązowe lub czarne, a wzdłuż 
ciała pojawiają się charakterystyczne 
linie. U ostatniego stadium larwalnego 
można dostrzec włoski. Z� erowanie trwa 
od sierpnia do września, a po zakończe-
niu gąsienice spadają na ziemię, gdzie 
schodzą do gleby na gł. 10 cm na przepo-
czwarczenie. W warunkach niesprzyja-
jących następuje hibernacja poczwarek. 
Po 2. tygodniach pojawiają się doro-
słe osobniki, które ponownie atakują 
uprawy. Owad oprócz głównych żywi-
cieli może zasiedlać chwasty rosnące 

w pobliżu pola uprawnego, skąd larwy 
mogą przenieść się na sąsiednie areały. 
Czynniki fizyczne (temperatura, wilgot-
ność) wpływają na przeżywalność jaj 
i form młodocianych. 

Szkodliwość
Dorosłe owady żywią się nektarem 
kwiatów natomiast szkody wyrządza-
ją gąsienice na nadziemnych częściach. 
W początkowej fazie żerują na liściach 
poprzez wygryzanie nieregularnych 
otworów, natomiast w dalszych sta-
diach larwalnych, szkodniki uszkadzają 
owoce, pąki kwiatowe i zawiązki wgry-
zając się do wnętrza. W wyniku uszko-
dzeń mechanicznych osłabione rośliny 
stanowią wrota wtórnych infekcji dla 
patogenów. 

Zwalczanie
W celu monitoringu i ident yf ika-
cji motyli, należy zastosować pułap-
ki feromonowe. Pułapki zaopatrzone 
w dyspenser, emitują atraktant żeń-
ski przywabiający osobniki męskie. 
W momencie wykrycia motyli na pu-
łapce należy obserwować rośliny. Za 
próg zagrożenia uważa się stwierdzenie 
pierwszych gąsienic żerujących na ro-
ślinach. Ze względu na możliwość roz-
winięcia odporności na syntetyczne in-
sektycydy warto wybrać alternatywne 
metody zwalczania. Do zamienników 
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Nowe zagrożenia w uprawie 
pomidora i papryki
Pomidor, jak i papryka należą do rodziny psiankowatych i są ważnymi 
gatunkami warzyw uprawianymi na całym świecie. Obecnie stwierdza 
się coraz częstsze występowanie nowych agrofagów, zarówno w upra-
wach gruntowych, jak i pod osłonami (w tunelach i szklarniach). 
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ograniczających liczebność słoneczni-
cy orężówki należą biologiczne środki 
ochrony roślin. Biopreparaty oparte 
na żywych mikroorganizmach działają 
specyficznie co oznacza, że wrażliwy 
jest tylko określony gatunek owada, 
a środek nie wpływa negatywnie na 
owady pożyteczne. Z preparatów do-
stępnych na rynku i dopuszczonych do 
stosowania jest bioinsektycyd Lepinox 
Plus WP oparty na Bacillus thuringien-
sis subsp. kurstaki. Wykazuje działanie 
kontaktowe i żołądkowe, co oznacza, że 
gąsienica musi spożyć tkankę roślinną, 
by doszło do aktywacji toksyny w prze-
wodzie pokarmowym. Aplikację należy 
przeprowadzać po wykryciu gąsienic 
w jak najmłodszym stadium, ponieważ 
są bardziej podatne na substancję czyn-
ną zawartą w biopreparacie niż starsze 
osobniki.

Słonecznica orężówka – owad dorosły
Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Helicoverpa_armigera.jpg

Skośnik pomidorowy 
(Tuta absoluta) 
Motyl należący do rodziny skośniko-
wate. Jest to niewielki owad o dł. ciała 
7 mm barwy szarobrązowej pokry-
ty srebrnym połyskiem z ciemnymi 

plamkami na skrzydłach. Z� ywicielami 
są głównie gatunki z rodziny psian-
kowate (Solanaceae). Najliczniej wy-
stępuje na pomidorze w uprawie po-
lowej i szklarniowej, na ziemniaku, 
nieco mniej na bakłażanie. Zasiedla 
też chwasty (ślaz, bieluń, psianka czar-
na). Gatunek pochodzi z Ameryki Po-
łudniowej, skąd został zawleczony 
do Europy w materiale handlowym. 
W Polsce wpisany jest na listę szkod-
ników kwarantannowych. 

Cykl rozwojowy
W porównaniu do słonecznicy orężów-
ki szkodnik ten może rozwijać 10-12 
pokoleń w ciągu sezonu wegetacyjnego. 
Samica składa 250 jaj koloru żółtego 
lub kremowobiałego na dolnej stronie 
liści. Po 4-5 dniach wylęgają się larwy 
o jasnym zabarwieniu z brązową gło-
wą. W miarę rozwoju zmieniają kolor 
z zielonego na różowy z poprzeczną li-
nią pośrodku ciała. Przy braku dostęp-
ności pokarmu dochodzi do hibernacji 
gąsienic. Po zakończeniu larwa przepo-
czwarcza się wewnątrz min lub opusz-
cza kryjówkę i wytwarza kokon na po-
wierzchni roślin lub w glebie. 

Szkodliwość
Larwy żerują wewnątrz owoców, ło-
dyg, liści drążąc pod skórką korytarze 
o nieregularnym kształcie. W przypad-
ku liści zeskrobują tkankę miękiszową, 
co powoduje utratę turgoru roślin i za-
burzenia we wzroście. Odchody pozo-
stawiane w owocach zmniejszają ich 
wartość handlową oraz dyskwalifikują 
produkt do dalszej sprzedaży, a uszko-
dzone rośliny stają się bardziej podatne 
na choroby.

Zwalczanie
W zakresie ochrony roślin, jednym ze 
sposobów redukcji skośnika pomido-
rowego są metody niechemiczne. Do 
wczesnej sygnalizacji szkodnika posłu-
ży pułapka feromonowa typu Delta. Fe-
romon obecny wewnątrz pułapki jest 
stopniowo uwalniany do środowiska, 
skutkiem czego wabione są osobniki 
męskie określonego gatunku. Podło-
ga lepowa zamontowania wokół dys-
pensera powoduje ich przywarcie, co 
umożliwia policzenie motyli. Dzięki 
temu możemy podjąć dalsze działa-
nia, co do zwalczania. Spośród wielu 
środków biologicznych dostępnych na 
rynku do zwalczania skośnika moż-
na zastosować 3 biopreparaty oparte 
na bakterii Bacillus thuringiensis o od-
miennych szczepach. XenTari WG (Ba-
cillus thuringiensis subsp. aizawai), Di-
Pel DF (Bacillus thuringiensis subsp. 
kurstaki) oraz Lepinox Plus WP (Ba-
cillus thuringiensis subsp. kurstaki), są 
to środki selektywne w stosunku do 
gąsienic, które nie wywierają ujemne-
go wpływu na pożyteczną entomofau-
nę. Do owadów będących naturalnymi 
wrogami skośnika pomidorowego za-
liczamy drapieżne pluskwiaki - dziu-
bałeczek mączlikowy (Macrolophus 
pygmaeus), które żywią się jajami, lar-
wami, a pokarmem zastępczym jest 
sok roślinny. Introdukcja pożytecz-
nych owadów w postaci gotowego pre-
paratu Mirical w określonej uprawie 
pozwoli ograniczyć populację.

Skośnik pomidorowy – owad dorosły
Źródło: https://www.forestryimages.org/browse/detail.
cfm?imgnum=5432149

Wysoka szkodliwość obydwu gatun-
ków motyli wynika z możliwości roz-
woju dużej liczby pokoleń, co przekła-
da się na obecność dużych populacji 
szkodników i wiążących się przy tym 
strat w uprawach. Warto mieć świa-
domość o występowaniu powyższych 
agrofagów, by we własnym zakresie 
podjąć odpowiednie metody ograni-
czenia ich liczebności.

Katarzyna Derdaś
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Jest rośliną roczną o płożącej, czepnej 
łodydze, sięgającej nawet 10 m dłu-
gości. Liście są duże, a kwiaty żółte. 
Owocem dyni jest jagoda o różnych 
kształtach: owalnym, kulistym, wy-
dłużonym i spłaszczonym. W zależno-
ści od odmiany zawiera mniej lub wię-
cej nasion pokrytych twardą łupiną. 
Skórka owoców ma barwę pomarań-
czowa, zieloną i żółtą. Najpopularniej-
sze są dynia olbrzymia, dynia figolist-
na, dynia piżmowa i dynia zwyczajna. 
W Polsce występuje 8 gatunków dy-
niowatych i 4 podgatunki oraz wie-
le odmian. Najczęściej uprawiana jest 
dynia olbrzymia, której owoce mogą 
osiągać masę nawet 100 kg. Dynia pa-
stewna ma dużą zawartość miąższu, 
dzięki czemu jest kaloryczniejsza od 
domowej odmiany dyni.
Dynie to tani w pozyskaniu, ale rów-
nież bogaty w cenne składniki doda-
tek do pasz. Plon z 1 ha wynosi 70 t, 
a zawartość EM wynosi 58 576 MJ/ ha, 
natomiast białka ogólnego 700 kg/ha. 
Przy rosnących kosztach pasz i upra-
wy innych roślin dynia to doskonała 
alternatywa przy produkcji zwierzęcej, 
zwłaszcza dla małych i średnich gospo-
darstw. Można nią skarmiać bezpośred-
nio, jak i w kiszonkach. Ze względu na 
wysoką strawność i dobrą przyswajal-
ność jest wartościową paszą dla zwie-
rząt gospodarskich. Zawiera dużą ilość 
suchej masy (nawet do 30%), białka (do 
3,5%), witamin, cukrów, składników 
mineralnych, a także aminokwasów 
(kwasy asparaginowy i glutaminowy, 
arginina) oraz związków bioaktywnych 
jak np. karotenoidy. Zwierzęta chętnie 
ją pobierają, gdyż jest smaczna, ma in-
tensywny przyjemny zapach. Dynię 
można skarmiać w stanie świeżym, 
parowaną, kiszoną lub suszoną. Nasio-
na dyni mają właściwości przeciwpa-
sożytnicze ze względu na zawartość 
kukurbitacyny, substancji stymulującej 
trawienie poprzez wspomaganie wy-
dzielania soków trawiennych, ma też 
właściwości żółciopędne i przeciwza-
palne. Nasiona działają skutecznie m.in. 
przeciw robaczycom i tasiemczycom 
u bydła i świń. W oleju z pestek dyni 
jest wysoka zawartość kwasów tłusz-
czowych nienasyconych i nasyconych, 
witaminy K oraz tokoferoli. 

Stosowanie dyni w żywieniu krów 
mlecznych zwiększa ich wydajność 
oraz zawartość tłuszczu w produko-
wanym mleku. U krów żywionych ki-
szonką z dyni stwierdzono korzystne 
skrócenie okresu międzywycieleniowe-
go oraz wyższy wskaźnik zacieleń. Do-
datek dyni do paszy dla świń rosnących 
poprawia tempo wzrostu. Lochy otrzy-
mujące w diecie dynię wykazują lepszą 
płodność. U kur stwierdza się lepszą 
nieśność, a produkowane przez nie jaja 
charakteryzuje intensywniejsze zabar-
wienie żółtka. Poza tym zwiększa się 
dzienna podaż i pobranie witamin oraz 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
składników mineralnych i karoteno-
idów. Dynia jednak to pasza sezonowa, 
jej okres przydatności do spożycia moż-
na przedłużyć przez zakiszanie. Owoce 
dyni zawierają dużo wody, dlatego też 
same nie mogą być zakiszane, jest jed-
nak odmiana, która charakteryzuje się 
zawartością suchej masy na poziomie 
16 -17 % i jest to Ambar. Przy zakisza-
niu stosuje się dodatek słomy, otrąb, 
śrut bądź suszonych wysłodków bu-
raczanych. Dynie niekoniecznie trzeba 

uprawiać. Na rynku są rolnicy zajmu-
jący się uprawą dyni, gdzie część par-
tii wybrakowanych o nieregularnych 
kształtach i źle wybarwionych owocach 
nie idzie do sklepu, ale mogą się przydać 
na cele paszowe dla zwierząt gospodar-
skich. Jeżeli owoce są zbierane w okre-
sie niedeszczowym, nie są uszkodzone 
i nieprzemarznięte można je przecho-
wywać nawet do marca. 

Dzienna dawka spożycia dla zwie-
rząt gospodarskich wynosi: świnie 
‒ 5 - 7 kg; bydło ‒ 12 - 30 kg; owce ‒ 
2 - 4 kg; kury, kozy i króliki ‒ do woli. 

Ewelina Stajnder

Źródło:
https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-upra-
wy/dynie-latwe-w-uprawie-a-cenne-w-diecie-zwie-
rzat,75384.html
http://ph.ptz.icm.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/
4-Rekiel.pdf
http://www.technologia.kpodr.
pl/index.php/produkcja-roslinna/
inne-rosliny/341-niedoceniana-dynia

Dynia w żywieniu zwierząt gospodarskich
Dynia (Cucurbita L.) to roślina z rodziny dyniowatych, pochodząca z Ameryki Północnej, północnego Meksyku 
i południowej części Stanów Zjednoczonych, obecnie uprawiana w obu Amerykach, Azji i Europie. 
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Takie gospodarowanie w dłuższej per-
spektywie prowadzi do utraty żyzno-
ści gleby spowodowane spadkiem ży-
cia biologicznego, nagromadzenia się 
szkodliwych agrofagów, w tym szko-
dliwych grzybów, szkodników, nicieni 
oraz zmniejszenia zawartości próch-
nicy. W wąskich zmianowaniach poja-
wiają się także selektywne grupy i ga-
tunki chwastów charakterystyczne 
dla danego gatunku rośliny uprawnej. 
Wszystkie te problemy możemy ogra-
niczyć wprowadzając do zmianowania 
poplony. W przypadku, gdy zależy nam 
na utrzymaniu zmianowania, po rośli-
nach schodzących wcześnie lub bar-
dzo wcześnie z pola możemy wysiać 
poplony ścierniskowe, które umożliwią 
nam wysiew roślin jarych na wiosnę 
i przy sprzyjających warunkach wysiew 

roślin ozimych jesienią. Taki poplon 
zwiększy bioróżnorodność stanowi-
ska oraz uchroni glebę przed erozją. 
Poplony należy dobierać do gleb wystę-
pujących w gospodarstwie oraz do ga-
tunków jakie uprawiamy. Najlepszymi 
poplonami dla roślin zbożowych będą 
rośliny strączkowe, oleiste np. gorczyca, 
rzepak, rzepik, rzodkiew oleista. Zale-
ca się tworzenie mieszanek tych roślin 
min. z 3-5 gatunków. Dla roślin okopo-
wych dobrym poplonem przed siewem/
sadzeniem będą rośliny oleiste, zbożo-
we w mieszance, strączkowe, takie jak 
groch, seradela. Dla rzepaku najlepszy-
mi poplonami będą rośliny zbożowe 
w mieszance ze strączkowymi, same 
strączkowe w mieszance. Należy uni-
kać w poplonie roślin kapustnych np. 
gorczycy, rzodkwi, które są wektorami 

tych samych chorób i szkodników. Ze 
względu na czas wysiewu, który powi-
nien być możliwie jak najwcześniejszy, 
gdy tylko mamy wilgoć w glebie nie-
zbędną do wschodów, możemy wybrać 
na wczesny siew, do 25 lipca: łubin żółty 
i wąskolistny, bobik, groch siewny i pa-
stewny, wykę jarą i seradelę, słonecznik 
oraz kapustę pastewną; średnio późny 
siew, do 5 sierpnia: rzepak ozimy i jary, 
rzodkiew oleista, gorczyca biała; późny 
siew, do 15 sierpnia: rzodkiew oleista, 
gorczyca biała, facelia. 

Tomasz Kiwior
Źródło: 
https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-upra-
wy/miedzyplon-scierniskowy-co-zasiac,65623.html

Najlepsze poplony ścierniskowe
W Polsce od wielu lat obserwujemy znaczne zwężenie zmianowania roślin w poszczególnych 
gospodarstwach. Rolnicy specjalizują się najczęściej w jednej grupie roślin, np. w zbożach, 
przerywając to np. rzepakiem.

Poniżej przykłady mieszanek w zależności od rodzaju gleby: 

łubin żółty (140 kg/ha) + seradela (20 kg/ha),

łubin żółty (120 kg/ha) + seradela (25 kg/ha) + gorczyca biała (6 kg/ha),

łubin żółty (110 kg/ha) + groch siewny pastewny (60 kg/ha) + seradela (25 kg/ha),

łubin żółty (80 kg/ha) + facelia (4 kg/ha),

seradela (40 kg/ha) + facelia (5 kg/ha),

seradela (35 kg/ha) + gorczyca biała (35 kg/ha),

facelia (5 kg/ha) + gorczyca biała (10 kg/ha).

Z kolei na glebach średnio żyznych polecane mieszanki to:

wyka jara (45 kg/ha) + groch siewny pastewny (60 kg/ha) + bobik (60 kg/ha) + słonecznik (8 kg/ha),

peluszka (130 kg/ha) + słonecznik (15 kg/ha),

łubin wąskolistny (100 kg/ha) + groch siewny pastewny (60 kg/ha) + wyka jara (45 kg/ha).

Na glebach zasobnych w składniki mineralne proponuje się:

bobik (100 kg/ha) + groch siewny pastewny (100 kg/ha),

groch siewny (65 kg/ha) + wyka jara (50 kg/ha) + bobik (90 kg/ha), 

bobik (100 kg/ha) + groch siewny pastewny (60 kg/a) + wyka jara (40 kg/ha) + słonecznik (10 kg/ha).
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Zyginidia scutellaris w języku angiel-
skim znany jako „maize leafhopper” 
nie doczekał się jeszcze oficjalnej pol-
skiej nazwy. W wolnym tłumaczeniu 
(ze względu na szkodliwość i grupę, do 
której jest zaliczany) może być nazy-
wany skoczkiem kukurydzianym. Jego 
przybycie może być związane ze zmia-
nami klimatycznymi, które sprzyjają 
gradacji szkodników ciepłolubnych.
Po raz pierwszy obecność szkodnika 
zanotowano w kraju (w północnych 
rejonach) ponad 100 lat temu. Póź-
niejsze doniesienia dotyczą czasów 
współczesnych – Zyginidia scutellaris 
był widywany w 2000 i 2001 roku na 

Górnym S� ląsku i w 2009 roku w Win-
nej Górze. 
W trakcie lustracji uprawy kukurydzy 
w Winnej Górze na początku sierpnia 
2019 r. stwierdzono liczne osobniki 
skoczka kukurydzianego. Na jednej 
roślinie występowało od kilku do kil-
kunastu jego osobników. Liście roślin 
miały ślady jego żerowania w formie 
białych plamek, niekiedy o gwiaździ-
stym kształcie, które powstają w wy-
niku wysysania soków roślinnych 
przez skoczka, na miejsce których do 
tkanek rośliny dostaje się powietrze.
Teraz ze względu na dużą liczeb-
ność owada można uznać za nowego 

szkodnika kukurydzy w Polsce. Owad 
wysysa soki z roślin. Według literatury 
jego żerowanie wiąże się także z ryzy-
kiem przenoszenia patogenów. Skoczek 
kukurydziany ma ciało o długości ok. 
2-2,5 mm. Jego zabarwienie jest żół-
tawe z charakterystycznymi trzema 
ciemnymi trójkątami na grzbiecie. 
Bacznie należy przyglądać się naszym 
uprawom, w razie zaobserwowania 
zgłaszać problem Państwowej Inspek-
cji Ochrony Roślin. 

Ewa Rhein 
Źródło: Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu 

Skoczek kukurydziany nowe zagrożenie  
w uprawie kukurydzy
W uprawach kukurydzy w Polsce stwierdzono wysoką liczebność Zyginidia scutellaris, który na zachodzie 
Europy jest jednym z najpospolitszych skoczków, poinformował Instytut Ochrony Roślin – Państwowy 
Instytut Badawczy.

Mszyca żeruje pod wydzieliną woskową 
własnego ciała na korze zdrewniałych 
pędów i na młodych pędach, igły w wy-
niku żerowania ochojnika brązowieją. 
Samica bezskrzydła o ciele prawie 
kulistym, ciemnobrązowa lub ciem-
noczerwona wielkości 0,82 mm, for-
ma uskrzydlona nieco większa 1,0-1,2 
mm. W ciągu roku samica rozwija 3-4 
pokolenia tego szkodnika. Zimują lar-
wy 1. stadium między nasadami igieł 
na wierzchołkach pędów. Dojrzewają 
w marcu, a w kwietniu i na początku 
maja pojawiają się formy bezskrzydłe 
(tzw. założycielki rodu). Składają one 
jaja, których rozwój trwa do 3 tygodni. 
Larwy po wylęgu przemieszczają się 
na nowe pędy, na których żerują. Z larw 
tych rozwijają się formy uskrzydlone 
i bezskrzydłe. 

Zwalczanie ochojników 

W okresie wylęgania się larw, drzewa 
należy opryskać preparatem układo-
wym (np. Mospilan 20 SP – 0,04%) lub 
Movento 100 EC - 0,075%.

MOSPILAN 20 SP 
Maksymalne zalecane stężenie dla jed-
norazowego zastosowania: 0,04%, tj. 
4 g środka w 10 litrach wody.
 • Zalecane stężenie dla jednorazowe-

go zastosowania: 0,04% tj. 4 g środ-
ka w 10 litrach wody.

 • Maksymalna liczba zabiegów w se-
zonie wegetacyjnym: 2.

 • Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
 • Opryskiwać po wystąpieniu szkod-

nika niezależnie od fazy rozwojowej 
rośliny uprawnej.

 • S�rodek stosować przy użyciu opry-
skiwaczy ręcznych.

 • Zalecana ilość wody w uprawie roślin 
ozdobnych przy użyciu opryskiwa-
czy ręcznych: 300-2000 l/ha (3-20 
l/100 m2).

MOVENTO 100 EC 
Iglaste i liściaste drzewa i krzewy 
ozdobne uprawiane w gruncie i pod 
osłonami. Mszyce, czerwce.
 • Maksymalna/zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania: 
0,075% (75 ml/100 l wody).

 • Termin stosowania: stosować po po-
jawieniu się pierwszych szkodników.

 • Maksymalna liczba zabiegów w sezo-
nie wegetacyjnym: 2.

 • Odstęp między zabiegami:  
co najmniej 14 dni.

Przed zastosowaniem preparatu Mo-
vento 100 SC na drzewach i krzewach 
ozdobnych zaleca się opryskać na pró-
bę niewielki obszar uprawy i odczekać 
wystarczająco długo, aby móc stwier-
dzić, czy środek nie jest fitotoksyczny 
dla danych gatunków i odmian. Okres 
od zastosowania środka do dnia, w któ-
rym na obszar, na którym zastosowano 
środek, mogą wejść ludzie oraz zostać 
wprowadzone zwierzęta – do czasu cał-
kowitego wyschnięcia cieczy użytkowej 
na powierzchni roślin.

Ewa Rhein 
źródło: Ochrona drzew i krzewów iglastych 
– G. Łabanowska 
Etykiety preparatów www.gov.pl/rolnictwo 

Ochojnik sosnowy
Mszyca z rodziny ochojnikowatych, powszechnie występuje na sosnach 
dwuigielnych takich jak: sosna pospolita, sosna górska, sosna czarna, 
uciążliwy szkodnik w szkółkach, parkach, a coraz powszechniejszy w ogro-
dach przydomowych.
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Dzięki pozycjonowaniu sprzętu na polu 
przez nawigację satelitarną GPS oraz 
możliwościom technicznym najnow-
szych opryskiwaczy (automatyczne 
sterowanie sekcjami, a nawet poszcze-
gólnymi rozpylaczami) wyeliminować 
można efekt podwójnego nakładania 
się dawki czy nawet kontroli dawki 
cieczy na łukach i zakrętach. Zaczy-
nają się pojawiać także nowe funkcje 
uniwersalnych rolniczych platform in-
ternetowych, na przykład 365 Farm-
Net (Agrocom) umożliwiające zmienne 
dawkowanie rozsiewaczami czy opry-
skiwaczami korzystając ze smartfona 
lub tabletu. Podobnie jak w ochronie 
roślin, tak również w płynnym nawoże-
niu podstawowymi warunkami użycia 
opryskiwacza są jego sprawność tech-
niczna oraz skalibrowanie uwzględ-
niające dobór rozpylaczy. W zasadzie 
wszystkie produkowane w ostatnich 
latach opryskiwacze przystosowane są 
do nawożenia płynnego. W starszych 
modelach zaleca się wymienić niektóre 
elementy mające bezpośredni kontakt 
z cieczą roboczą, a wykonane z metali 
kolorowych na wykonane ze stali nie-
rdzewnej bądź tworzywa sztucznego. 
Przykładowo w popularnym kiedyś 
opryskiwaczu marki Termit stanowiło 
to około 17 pozycji. W praktyce jednak 
pomija się tą czynność modernizacyjną 
skupiając się na myciu opryskiwacza po 
zabiegi nawożenia. Warto pamiętać, że 
RSM jest cięższy od wody o około 30%, 
a więc obciążenie konstrukcji sprzętu 
będzie również większe. 

Dobór techniki aplikacji
Ze względu na wysokie stężenie róż-
nych form azotu roztwór saletrza-
no mocznikowy RSM może działać 
parząco na rośliny. Wymaga zatem 

odpowiedniej techniki aplikacji, któ-
rej założeniem jest, aby jak największa 
porcja nawozu trafiła na glebę, a jak 
najmniejsza część osiadła na roślinie. 
Stąd w zależności od charakterystyki 
uprawy oraz jej fazy rozwojowej wy-
bieramy technikę oprysku i rozlewu za 
pomocą rozpylaczy/rozlewaczy bądź 
stosujemy specjalistyczne rury, węże 
rozlewowe oraz różnego rodzaju aplika-
tory typu Dropleg. W tej części artykułu 
skoncentrujemy się na wykorzystaniu 
specjalistycznych rozpylaczy. Warto na 
początku zaznaczyć, że w określonych 
sytuacjach i pod pewnymi warunkami 
możliwe jest użycie wybranych typów 
rozpylaczy stosowanych do środków 
ochrony roślin (szczególnie eżektoro-
wych). Warto jednak skorzystać z ofer-
ty renomowanych producentów rozpy-
laczy i dobrać ten najbardziej dla nas 
odpowiedni. Analizując zbiorcze tabele 
doboru rozpylaczy należy uniknąć mo-
gącej pojawić się błędnej interpretacji 
znaczenia słów „nawozy płynne” uży-
tych w katalogach. O ile nawóz płyn-
ny na świecie kojarzy się najczęściej 
z płynnym nawozem doglebowym typu 
RSM, AHL, UAN o tyle w naszym kraju 
bywa często kojarzony właśnie z nawo-
zem stosowanym dolistnie. Doglebo-
we należy stosować techniką rozlewu 
(najczęściej bardzo grubokroplistego), 
dolistne stosujemy techniką oprysku 
kroplą analogiczną jak przy stosowaniu 
pestycydów najczęściej zatem średnią, 
coraz częściej grubą, a w sprzyjających 
warunkach drobną. W tym miejscu na-
leży zwrócić uwagę na utrwalone w na-
szym kraju przekonanie, że nawóz typu 
RSM jest wyłącznie nawozem doglebo-
wym, chociaż istnieje wiele przykładów 
zwłaszcza zagranicznych mówiących 
że w dużym rozcieńczeniu może być 

z dobrym skutkiem łączony ze środ-
kami ochrony roślin wspomagając ich 
działanie. Ze względu jednak na do-
tychczasowe zalecenia producenta RSM 
oraz dotychczasowe publikacje Instytu-
tu Nawozów Sztucznych oraz Instytutu 
Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach wypada zachować daleko 
idącą ostrożność.

Rozpylacze do RSM
Jednym z pierwszych stosowanych 
w Polsce rozpylaczy/rozlewaczy do 
RSM był 8 otworowy rozpylacz firmy 
TeeJet (faktycznie miał on 7 otworów 
wylotowych). Podstawowym proble-
mem z jego montażem na krajowych 
opryskiwaczach był standard bagneto-
wego mocowania . Rozlewacz kołpako-
wy był w standardzie TeeJet (= ARAG = 
MULTIJET = LECHLER), natomiast w za-
sadzie wszystkie krajowe opryskiwa-
cze w latach 90 – tych ubiegłego wieku 
posiadały korpusy opraw rozpylaczy 
w standardzie RAU (stara wersja na po-
łączenia wężowe). Konieczne więc było 
zastosowanie przejściówki redukcyjnej 
RAU/ARAG. W gorszej sytuacji byli po-
siadacze opryskiwaczy wyposażonych 
w historyczne już oprawy rozpylaczy 
z gwintowym mocowaniem kołpaka. 
Wyjściem w tym wypadku była moder-
nizacja belki polowej polegająca na wy-
mianie opraw rozpylaczy na pierwszą 
produkowaną przez STABEN w Polsce 
oprawę z mocowaniem bagnetowym 
model RAU, który przez długie lata stał 
się także podstawowym standardem 
firmy PILMET Wrocław oraz innych 
producentów. Mówiąc o starym syste-
mie RAU mamy na myśli system sprzed 
2000 r., kiedy to firma RAU przeszła 
na system MULTIJET bardziej znany 
pod nazwą ARAG. W praktyce jeżeli 

Technika aplikacji RSM
Specjalistyczne rozpylacze
Współczesny zaawansowany opryskiwacz może nie tylko 
zagwarantować równomierne naniesienie składników na-
wozowych, ale może także zgodnie z koncepcją Rolnictwa 
Precyzyjnego różnicować miejscowo dawkę zależnie od 
potrzeb identyfikowanych metodą mapowania lub analizą 
potrzeb nawozowych on line z wykorzystaniem sensorów 
optycznych (ISARIA, Yara N-sensor) czy nawet mechanicz-
nych (Crop meter).
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oprawy rozpylaczy łączone są wężami 
(belka sucha), to najczęściej w przy-
padku krajowych opryskiwaczy jest 
to system RAU (stary) a jeżeli są mo-
cowane na nierdzewnej rurce (belka 
mokra) to mamy do czynienia ze stan-
dardem ARAG. Oczywiście możemy 
spotkać odstępstwa od tej reguły. Ku-
pując rozlewacze RSM z dowolnej firmy 
musimy wiedzieć, jaki system posiada 
nasz opryskiwacz. Firma STABEN za-
oferowała także wzorowany na modelu 
TeeJet, 7-otworowy rozlewacz kołpako-
wy w standardzie mocowania RAU, co 
pozwoliło uniknąć konieczności sto-
sowania redukcji. Obecnie dostępny 
jest on także w standardzie mocowa-
nia ARAG. Firma STABEN oczywiście 
oferuje także adaptery/ redukcje typu 
RAU/ARAG, ARAG/RAU, HARDI/ARAG. 
Drugim modelem rozlewacza RSM pro-
dukowanym przez STABEN jest 5-otwo-
rowy rozpylacz wzorowany na modelu 
FL firmy LECHLER, montowany za po-
mocą oddzielnego kołpaka dobranego 
w zależności od standardu korpusu roz-
pylacza w systemach RAU, ARAG, HAR-
DI, a nawet w korpusach z kołpakiem 
gwintowym (pod warunkiem koniecz-
ności manualnego ustawienia otworów 
wylotowych). Obydwa typy rozlewaczy 
wyposażone są w precyzyjnie wykona-
ne ze stali nierdzewnej kryzy dozujące 
o rozmiarach 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 za pomo-
cą których ustalamy zakresy dawek 
a dokładną dawkę ustalamy w procesie 
tradycyjnej kalibracji. Oryginalny roz-
pylacz 5-otworowy FL Firmy Lechler 
proponowany jest w dwóch wersjach, 
jeżeli chodzi o wielkość przepływu 

odpowiednio oznakowane kolorami. 
Rozpylacz czarny przeznaczony jest do 
współpracy z kryzami 0.8/1.0/1.2 mm, 
natomiast rozpylacz w kolorze szarym 
współpracuje z kryzami o rozmiarze 
1.2/1.5/1.8 mm. Wymienione rozpyla-
cze wykonywane są z tworzywa POM 
(polyacetal), model FL LECHLER do-
stępny jest także w wersji ze stali nie-
rdzewnej. Nowością ostatnich lat jest 
wachlarzowy rozpylacz typu FD fir-
my LECHLER. Podobnie jak we wcze-
śniej omawianych rozpylaczach stru-
mień płynnego nawozu skierowany 
jest do tyłu, różnica polega na tym, że 
pojedyncze strugi wytwarzane są nie 
w poszczególnych otworach rozpylaczy, 
lecz na zasadzie deflektora. Dzięki temu 
zwiększa się ilość strumieni z pojedyn-
czego rozpylacza, co w efekcie prowadzi 
do poprawy równomierności rozkładu 
poprzecznego nawozu eliminując efekt 
tzw. „parasola”, który występuje w roz-
pylaczach otworowych. Rozpylacz ten 
rekomendowany jest przez krajowego 
producenta RSM Grupę Azoty zakład 
w Puławach. Z uwagi na zastrzeżenia 
patentowe nie należy oczekiwać poja-
wienia się kopii tego rozwiązania. Roz-
pylacze FD znakowane są kodem barw-
nym ISO, podobnie jak rozpylacze do 
środków ochrony roślin. Z tego wzglę-
du posiadają niewymienne kryzy/re-
stryktory dozujące. W odróżnieniu od 
modeli z wymiennymi kryzami kupując 
dany rozmiar rozpylaczy kodowanych 
barwnie należy dość precyzyjnie usta-
lić wcześniej, jaki zakres dawek nawo-
zu będzie nam najbardziej odpowiadał. 
Ograniczenia tego nie ma proponowa-
ny przez firmę TeeJet 7-otworowy roz-
pylacz/rozlewacz SJ7-VR do płynnych 
nawozów doglebowych typu RSM. In-
nowacyjność tego rozwiązania polega 

na zastosowaniu elastycznej wstępnej 
kryzy dozującej (wykonanej z elastome-
ru EPDM), która ze wzrostem ciśnienia 
zwiększa także średnicę otworu do-
zującego, w efekcie uzyskujemy bar-
dzo szeroki zakres dawkowania w tym 
samym zakresie ciśnień. W rezultacie 
jeden rozmiar tego typu rozpylacza 
uzyskuje zakres dawkowania podob-
ny jak zakres trzech kolejnych różnych 
rozmiarów analogicznych rozpylaczy 
z kryzą stałą. Rozwiązanie takie sprzy-
ja także zmiennemu dawkowaniu na-
wozów w Rolnictwie Precyzyjnym, 
a w tradycyjnym podejściu umożliwia 
wykonanie nawożenia bardzo zróżni-
cowanymi dawkami jednym zestawem 
rozpylaczy w szerokim zakresie pręd-
kości jazdy. Barierą dostępności jest 
cena , co najmniej dwukrotnie większa 
od klasycznych sprawdzonych rozle-
waczy TeeJet z tradycyjną kryzą typu 
StreamJeet SJ7 (obecnie SJ7A). Ciśnie się 
na usta pytanie, dlaczego nie proponuje 
się zastosowania tej koncepcji do kon-
strukcji rozpylaczy stosowanych dla 
środków ochrony roślin? Firma Teejet 
oferuje także odmienny od wcześniej 
omawiany typ rozpylaczy, mianowicie 
ze strumieniami skierowanymi prosto 

Rozlewacz RSM  FC-ESI 11003 HYPRO
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w dół. Model serii StramJet SJ3 wytwa-
rza trzy stałe strumienie o równej pręd-
kości i wypływie. Dostępnych jest aż 
10 rozmiarów kodowanych barwnie 
(VisiFlo). Rozpylacz ten wymaga dedy-
kowanego kołpaka.

Firma ALBUZ również oferuje rozpy-
lacze ze strumieniami skierowanymi 
w dół. Są to rozpylacze typu ALBUZ EXA 
oraz sześciootworowe typu ESi do roz-
lewania nawozów doglebowych typu 
RSM. Duże wydatki jednostkowe roz-
pylaczy ESI pozwalają na aplikację na-
wozów przy prędkościach do 16 km/h, 
a wykonanie kryzy dozującej z ceramiki 
(co jest raczej niespotykane w rozpy-
laczach do RSM) gwarantuje dużą ży-
wotność. Rozpylacze EXA oraz ESI ofe-
rowane są także w sieci Agrotop, która 
z kolei specjalizuje się w przewodach do 
nawożenia międzyrzędowego. Podobny 
do rozpylacza typu ESI jest rozlewacz 
typu FC-ESI oferowany przez firmę 
HYPRO. Również firma HARDI propo-
nuje rozpylacz QUITASTREAM o pio-
nowym układzie 5 strumieni charakte-
ryzujący się zwiększonym przepływem 
w części środkowej oraz najmniejszym 
na zewnętrznych pokrywających się 
strumieniach.

POLSCY PRODUCENCI ROZPYLACZY 
DO RSM  

GONIĄ CZOŁÓWKĘ ŚWIATOWĄ

Szczególnie liczą się 3 polskie firmy: 
STABEN – Benedykt Jabłoński, AGRO-
PLAST, a także MMAT Marian Miko-
łajczyk AGRO Technology. Nowością 
MMAT są kompaktowe końcówki roz-
lewające pięciootworowe do rozle-
wu płynnych nawozów doglebowych 
typu RSM. Rozmiary tych rozpylaczy 
(o2/03/04/05/06/ kodowane są barw-
nym systemem Visi Flow. Poszczególne 
strumienie skierowane zostały w dół, 
zatem rozpylacz może być przydat-
ny szczególnie w niektórych typach 

opryskiwaczy, gdzie konstrukcja bel-
ki może powodować zjawisko samo-
oprysku w przypadku najbardziej roz-
powszechnionych rozpylaczy 5-cio , 
7-dmio otworowych różnych produ-
centów czy najmodniejszych ostatnio 
wachlarzowych FD Lechler, gdzie stru-
mienie cieczy (nawozu) skierowane są 
w kierunku do tyłu. Należy w tym miej-
scu dodać, że zjawisko samooprysku 
w przypadku rozpylaczy które kierują 
strumień do tyłu w niektórych typach 
belek można wyeliminować poprzez za-
stosowanie adapterów-przedłużaczy 
oferowanych przez kilku producentów. 
Doskonałym rozwiązaniem w tym przy-
padku może okazać się wąż rozlewowi 
krótki oferowany przez krajową firmę 
AGROPLAST , dostępny z mocowaniem 
(ARAG, RAU, HARDI), a zakończony roz-
pylaczem wielootworowym. Znany od 
lat na rynku producent podzespołów do 
opryskiwaczy AGROPLAST dysponuje 
w chwili obecnej bardzo szeroką gamą 
rozpylaczy wielootworowych do RSM. 
Kolejna nowością firmy Lechler są roz-
pylacze typu FS kierujące 5 strumieni 
prawie prostopadle do dołu, z 7 % od-
chyleniem do tyłu w celu redukcji ener-
gii kropel i ograniczeniu ich rozpryski-
wania na liściach. Warto odnotować 
także opatentowane rozwiązanie do-
tyczące optymalizacji umiejscowienia 
i kształtu otworów wylotowaych dla 
właściwego rozkładu poprzecznego cie-
czy w porównaniu do innych rozpylaczy 
otworowych. Wieksze rozmiary (FS 06 
do do FS 15) posiadaja owalny kształt 
otworów wylotowychw celu łagodnego 
wypływu cieczy przy dużych dawkach 
RSM/ha. Nowością jest też unikalne asy-
metryczne usytuowanie strumieni oraz 
asymetryczny rozkład wydatków cieczy 
ze skrajnych strumieni zapewniający 
lepszy rozkład poprzeczny. Rozpylacze 

te charakteryzują się także niewielkimi 

wymaganiami w stosunku do gęstości 
indywidualnego filterka (Mesh 25).

W ofercie pojawiły się także nowe dłuż-
sze wersje rozlewaczy kołpakowych do 
RSM firmy AGROPLAST. Warto podkre-
ślić postęp, jaki dokonał się w ostatnich 
latach w tej firmie szczególnie w pro-
dukcji elementów ceramicznych. Cera-
miczne kryzy dozujące RSM wykona-
ne są z cyrkonu, co pozwala wydłużyć 
ich trwałość według zapewnień produ-
centa ponad dziesięciokrotnie w sto-
sunku do kryz ze stali kwasoodpornej. 
AGROPLAST produkuje także kryzy po-
limerowe dodatkowo wzbogacone mo-
lekułami nieorganicznym, które z ko-
lei zwiększają odporność na ścieranie, 
a zatem wydłużają żywotność. Kryzy 
te dedykowane są do niedrogich rozle-
waczy z wymiennymi kryzami. Należy 
podkreślić wyjątkowo szeroką ofertę 
produktów firmy AGROPLAST z zakre-
su techniki ochrony roślin oferowanych 
w różnych wariantach mocowania.

Eugeniusz Tadel – CSTOR Tarnów
Artykuł po raz pierwszy opublikowano w magazynie rol-
niczym AgroProfil www.agroprofil.pl – zadzwoń lub na-
pisz SMS 791 790 901, a otrzymasz egzemplarz bezpłatny.

Rozlewacz RSM  z elastyczną kryzą SJ-7 VR TeeJet

Rozpylacz pięciostrumieniowy MMAT

Rozlewacz do RSM ESI ALBUZ
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Kto może skorzystać z wsparcia?
O przyznanie takiego wsparcia może 
ubiegać się rolnik, jeżeli w jego gospo-
darstwie wystąpiły szkody spowodo-
wane przez co najmniej jedno ze zdarzeń 
losowych, do których zalicza się: suszę, 
przymrozki wiosenne, ujemne skutki 
przezimowania, powódź, deszcz nawal-
ny, obsunięcie się ziemi, lawinę, huragan, 
grad, piorun. Dodatkowo o taką pomoc 
może ubiegać się rolnik, któremu powia-
towy lekarz weterynarii nakazał, w dro-
dze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie 
zwłok świń w celu zwalczania afrykań-
skiego pomoru świń (ASF). 
Wsparcia nie przyznaje się rolnikowi, 
któremu powiatowy lekarz weterynarii 
nakazał w drodze decyzji zabicie świń 
lub zniszczenie zwłok świń, jeżeli temu 
rolnikowi została przyznana pomoc 
w ramach poddziałania ,,Pomoc na roz-
poczęcie działalności gospodarczej na 
rzecz rozwoju małych gospodarstw’’ 
objętego PROW na lata 2014-2020.

Kiedy przyznaje się pomoc? 
Pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli:

 − Jest posiadaczem samoistnym lub za-
leżnym gospodarstwa rolnego obej-
mującego co najmniej 1 ha użytków 
rolnych lub nieruchomości służącej 
do prowadzenia produkcji w zakresie 
działów specjalnych produkcji rolnej, 
położonych na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej. 

 − W gospodarstwie, którego jest posia-
daczem, prowadzi działalność rolni-
czą w zakresie produkcji zwierzęcej 
lub roślinnej z wyłączeniem chowu 
i hodowli ryb i działalność ta nie jest 
prowadzona w celach naukowo-ba-
dawczych. 

 − Został mu nadany numer identyfi-
kacyjny.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione 
od wystąpienia w gospodarstwie szkód 
spowodowanych przez jedno z wymie-
nionych zdarzeń losowych lub strat 
spowodowanych wystąpieniem ASF, 
pod warunkiem, że miały one miejsce 

w roku, w którym jest składany wnio-
sek o przyznanie pomocy lub w co naj-
mniej jednym z dwóch lat poprzedzają-
cych rok składania wniosku. 

Warunki ubiegania się o przyznanie 
pomocy: 

– w związku z wystąpieniem zdarzeń 
losowych:
Straty w uprawach rolnych, zwierzę-
tach gospodarskich lub rybach stano-
wią co najmniej 30% średniej rocz-
nej produkcji rolnej w gospodarstwie 
z trzech lat poprzedzających rok, w któ-
rym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat 
w okresie pięcioletnim poprzedzają-
cych rok, w którym wystąpiła szko-
da, z pominięciem roku o najwyższej 
i najniższej produkcji w gospodarstwie 
oraz jeżeli straty dotyczą składnika 
gospodarstwa, którego odtworzenie 
wymaga poniesienia kosztów kwali-
fikujących się do objęcia wsparciem.
 
– w związku z wystąpieniem ASF:
Z pomocy mogą skorzystać rolnicy, 
którym w drodze decyzji powiatowy 
lekarz weterynarii nakazał zabicie lub 
zniszczenie zwłok świń w celu zwal-
czania ASF, a w dniu wydania tej decy-
zji co najmniej 30% świń było w posia-
daniu rolnika. Po wykonaniu tej decyzji 
rolnik nie może utrzymywać trzody 
chlewnej w tej siedzibie, której doty-
czyła ta decyzja.

Na jakiej podstawie określana jest 
wysokość pomocy? 
Wysokość strat poniesionych z po-
wodu wystąpienia jednego ze zda-
rzeń losowych szacuje komisja powo-
łana przez wojewodę w danym roku 
kalendarzowym. 
Liczbę świń zabitych albo padłych 
określa się na podstawie protokołu 
szacowania. Natomiast liczbę trzody 
będącej w posiadaniu rolnika ustala się 
na podstawie rejestru zwierząt gospo-
darskich oznakowanych i siedzib stad 
tych zwierząt. 

Na co można przeznaczyć pomoc?
W przypadku wystąpienia jednego ze 
zdarzeń losowych pomoc może być 
przyznana na inwestycje odtwarzają-
ce zniszczone składniki gospodarstwa.
Natomiast w przypadku wystąpienia 
ASF wsparcie może dotyczyć inwestycji 
zgodnych z katalogiem kosztów kwali-
fikowalnych, określonych w rozporzą-
dzeniu wykonawczym Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) in-
nych niż związane z produkcją świń. 

Kwota wsparcia?
Wsparcie nie może przekroczyć limitu 
pomocy, który w całym okresie reali-
zacji PROW 2014-2020 wynosi do 300 
tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo. 
Refundacji podlega do 80% kosztów 
kwalifikowalnych. 

Co w przypadku, gdy gospodarstwo 
było bądź nie było ubezpieczone? 
W pierwszym przypadku, jeżeli znisz-
czony składnik gospodarstwa był ubez-
pieczony, wysokość pomocy pomniejsza 
się kwotę odszkodowania wypłacone-
go z tytułu jego ubezpieczenia. Z ko-
lei w drugim przypadku, jeżeli rolnik 
nie zawarł umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia upraw ważnej na dzień 
wystąpienia szkody w gospodarstwie, 
a będzie się ubiegał o pomoc na odtwo-
rzenie plantacji, chmielu, sadów, plan-
tacji krzewów owocowych gatunków 
owocujących efektywnie dłużej niż 5 
lat, wówczas kwotę pomocy na odtwo-
rzenie tego składnika pomniejsza się 
o połowę. 

Gdzie można składać wniosek?
Wnioski należy składać w oddziałach 
regionalnych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) bądź 
za pośrednictwem biura powiatowego 
Agencji lub wysłać je do właściwego 
oddziału regionalnego rejestrowaną 
przesyłką nadaną w placówce Poczty 
Polskiej. 
O przyznaniu pomocy decyduje ko-
lejność wpływu do Agencji wniosku 
o przyznanie pomocy, zawierającego 
dane niezbędne do przyznania pomocy 
oraz wymagane załączniki, które zosta-
ły wyszczególnione w rozporządzeniu 
wykonawczym MRiRW.

Małgorzata Szot
Źródło
Rozporządzenie MRiRW
Poradnik dla wnioskodawców
(PROW 2014-2020)

Inwestycje odtwarzające potencjał 
produkcji rolnej
Wsparcie na operacje typu ,,Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji 
rolnej’’ prowadzone jest w ramach poddziałania ,”Wsparcie inwestycji 
w odtwarzaniu gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych oraz katastrof” i finansowane z budżetu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).
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Wpływ suszy na wahania cen warzyw
Spośród wielu czynników wpływających na dochód osiągany z gospodarstwa do najważniejszych 
zalicza się cenę za jaką sprzedajemy wytworzone produkty rolne.  
Od nich zależy nie tylko standard życia producenta rolnego i jego rodziny, ale także możliwość 
rozwoju gospodarstwa rolnego.

Ceny produktów rolnych zmieniają 
się w większym zakresie niż produk-
tów nierolnych. Wpływa na to wiele 
przyczyn, główna to przede wszyst-
kim czynnik pogodowy. Wpływ pogody 
na wysokość plonów powoduje pewne 
„upośledzenie” rolnictwa w stosunku 
do innych działów gospodarki narodo-
wej. Kolejnym czynnikiem jest w miarę 
stały, niewiele zmieniający się popyt 
na żywność (przy nadprodukcji nie ma 
odbiorcy). Na wahania cen wpływ ma 
również sytuacja na rynkach świato-
wych. Przykładem z niedalekiej prze-
szłości były szybko rosnące ceny ma-
sła. Powodem był wzmożony popyt na 
wielkich giełdach światowych, a efekt 
to nagły wzrost jego ceny.
Wahania cen są często postrzegane jako 
odbicie sytuacji gospodarczej kraju, bę-
dąc argumentem za rozwojem lub za 
pogarszaniem się sytuacji gospodar-
czej. Klasycznym przykładem może być 
pietruszka. W ubiegłym roku w kwiet-
niu ceny pietruszki na niektórych baza-
rach sięgały 20 zł, co na targowiskach 
małopolskich było ceną wyższą o 90% 
w stosunku do analogicznego okresu 
w roku poprzednim.
Taki nagły wzrost cen był spowodo-
wany nałożeniem się kilku przyczyn. 
Warzywa korzeniowe na wiosnę za-
wsze drożeją. Prawidłowością rynku 
jest, że ceny warzyw z ubiegłorocznej 
produkcji rosną w pierwszej połowie 

roku do czasu, kiedy podaż młodych 
warzyw staje się znacząca w ofercie. 
Zjawisko to przedstawia wykres poni-
żej, w I i II kwartale zawsze następuje 
wzrost ceny.

Drugą przyczyną był spadek wielkości 
produkcji, za który odpowiadała po-
goda. W 2017 r. z powodu deszczowej 
jesieni, która bardzo utrudniła zbiór 
i przechowywanie warzyw, a w 2018 
r. z powodu upałów i braku wody, zbio-
ry pietruszki były znacznie mniejsze. 
Na cenę pietruszki wpływ miała także 
moda. Okazuje się, że pietruszka cieszy 
się coraz większą popularnością i staje 
się modnym warzywem, a więc popyt 

na świeżą, mrożoną czy suszoną pie-
truszkę rośnie, a występujący problem 
z zaopatrzeniem w towar winduje ceny.
Wpływ pogody widać na poniższym 
wykresie. Przedstawiono średnie ceny 
wybranych warzyw na targowiskach 
małopolskich. Lata 2014-2017 charak-
teryzowały się dobrą wilgotnością, na-
tomiast od 2018 r. mamy suszę, która 
odbija się na wysokości plonów wa-
rzyw. Wynikiem jest stały wzrost śred-
niej ceny.

Zmiany klimatu sprawiają, że dla go-
spodarstw warzywnych ważnym wy-
zwaniem staje się konieczność przy-
stosowania się do występujących coraz 
częściej susz. Szansami poprawy tej sy-
tuacji jest niewątpliwie stosowanie sys-
temów nawadniania oraz zwiększanie 
systemu sorpcyjnego gleby poprzez 
wzbogacanie jej w materię organiczną 
np. przez nawożenie obornikiem, czy 
przyorywanie poplonów.

Bieżący rok też nie zapowiada się naj-
lepiej, jest bardzo sucho. Uzupełnie-
nie braków wody w glebie wymaga 
wielotygodniowych opadów. Na teraz 
prognozy nie są najlepsze, jest sucho 
i drogo, a jak nie spadnie deszcz, będzie 
jeszcze drożej.

Bartłomiej Witos
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EKOLOGIA

Rolnictwo ekologiczne to taki system 
gospodarowania, w którym produkcja 
roślinna i zwierzęca w obrębie gospo-
darstwa powinna dążyć do zrównowa-
żenia. Nie powinna przy tym naruszać 
równowagi przyrodniczej i dbać o za-
chowanie istniejących zasobów natu-
ralnych, a nawet podejmować starania 
o poprawę ich jakości. Szczególną uwa-
gę należy zwrócić na dbałość o glebę 
oraz wodę.
Troska o w ysoką jakość produk-
tów, wytwarzanych w systemie rol-
nictwa ekologicznego ukierunkowu-
je na funkcjonowanie gospodarstw 
w cyklu zamkniętym gleba – rośli-
na – zwierzę, z zachowaniem dużej 
samowystarczalności.
Realizacja wymienionych prioryte-
tów nie może się udać bez przyjęcia 
założenia, że pastwisko jest podsta-
wą żywienia zwierząt, a szczególnie 
przeżuwaczy. Niestety zagadnienie to 
nadal nie jest chyba nadal wystarcza-
jąco doceniane. Chociaż systematycz-
nie wzrasta zapotrzebowanie na pro-
dukty wysokiej jakości, jakich może 

dostarczyć ekologiczny system produk-
cji, to również systematycznie kurczy 
się powierzchnia pastwisk w naszym 
kraju. W roku 1985 było w Polsce oko-
ło 1,5 mln hektarów pastwisk, z któ-
rych w 2016 roku zostało około 396,5 
tysięcy ha, a w 2018 roku 395,4 tys. 
ha. Oznacza to, że wraz z ubytkiem po-
wierzchni pastwisk kurczą się poten-
cjalne możliwości prowadzenia produk-
cji zwierzęcej w sposób zrównoważony, 
bez naruszania równowagi przyrodni-
czej i starania o zachowanie zasobów 
naturalnych, do czego pastwisko jest 
niezbędne. Wypas jest najczęściej sto-
sowany w gospodarstwach ekologicz-
nych i małych gospodarstwach o śred-
niej wydajności. Trzeba zatrzymać te 
niekorzystne tendencje z kilku ważnych 
powodów.
Jednym z nich jest koszt produkcji pa-
szy. Zielonka pastwiskowa jest najtań-
szą paszą dla zwierząt przeżuwających. 
Koszt produkcji siana jest o 77% wyż-
szy, a koszt produkcji zielonki z grun-
tów ornych o 143%. W tym zesta-
wieniu jeszcze droższa jest produkcja 

ziarna na paszę, bo aż 250%. Zatem 
pastwiskowe żywienie jest ekonomicz-
nie uzasadnione, co poprawia konku-
rencyjność produktów zwierzęcych, 
pochodzących od zwierząt żywionych 
w oparciu o pastwisko.
Niezwykle ważną i chyba nie dającą 
się przecenić zaletą paszy pochodzącej 
z pastwiska jest jej wysoka jakość, wy-
nikająca z bogactwa gatunkowego ro-
ślin tworzących ruń. Różnorodny skład 
botaniczny tworzy ruń, w której obok 
licznych gatunków traw występują ro-
śliny bobowate oraz inne dwuliścienne 
z wieloma gatunkami ziół, a nawet nie-
kiedy chwastów. Taka pasza jest bardzo 
wartościowa, gdyż jest bogata w różne 
składniki pokarmowe. Białko pocho-
dzące z pastwiska ma bardzo korzystny 
skład aminokwasowy. Są także w niej 
liczne makro- i mikroelementy, witami-
ny oraz NNKT (niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe), a także wiele innych 
cennych związków. Pasza z pastwiska 
ma bardzo korzystne proporcje pomię-
dzy białkiem, związkami węglowodano-
wymi i włóknem surowym, co sprawia 

Znaczenie bioróżnorodności pastwisk w ekologicznej 
produkcji zwierzęcej
Podstawowym priorytetem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 
28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozpo-
rządzenie (EWG) nr 2092/91) jest zapewnienie odpowiedniej jakości produktów, a nie maksymalizacja produkcji.
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że jej strawność jest wysoka, wynosząca 
około 70–80%. Zioła w niej występują-
ce zawierają wiele substancji czynnych, 
które korzystnie wpływają na przemia-
nę materii zwierząt i mają różnorakie 
działania terapeutyczne. Są wśród nich 
takie substancje jak: witaminy, alkalo-
idy, estrogeny, karoten i wiele innych, 
korzystnie wpływających na zdrowie 
zwierząt i jakość uzyskiwanych od nich 
produktów (mleka i mięsa).
Następnym istotnym powodem, dla 
którego zwierzęta koniecznie powin-
ny przebywać na pastwisku, jest tro-
ska o odpowiedni dobrostan zwierząt, 
który jest jednym z głównych celów 
rolnictwa ekologicznego obok jakości 
i bezpieczeństwa żywności, a zarazem 
nieodzownym warunkiem do uzyska-
nia z produkcji zwierzęcej żywności 
najwyższej jakości. Dobrostan pole-
ga na utrzymywaniu przez producenta 
zwierząt w taki sposób, aby zapewnić 
im zdrowie i możliwość przejawiania 
naturalnych zachowań. W rolnictwie 
ekologicznym preferuje się zdecydo-
wanie system pastwiskowy. Zapew-
nia on zdecydowanie poprawę kondycji 
i zdrowotności zwierząt poprzez za-
spokajanie przez nie swoich potrzeb 
w sposób najbardziej naturalny. Zwie-
rzęta korzystające z pastwisk dłużej 
żyją. Bezpośrednie pobieranie paszy 
umożliwia zwierzętom wybór tych 
gatunków, które najbardziej im odpo-
wiadają. Instynktownie wyszukują one 
w runi oraz pobierają z niej te gatunki, 
które w danym momencie mają dla nich 
znaczenie lecznicze jak przywrotniki 
(Alchemilla sp.), koniczyny (Trifolium 
sp.), krwawnik pospolity (Achillea mil-
lefolium), babka lancetowata (Plantago 
lanceolata), kminek lekarski (Carum 
carvi), mniszek lekarski (Taraxacum 
officinale), brodawnik jesienny (Le-
ontodon autumnalis) cykoria podróż-
nik (Cichorium intybus) i wiele innych. 
W różnych okresach sezonu pastwisko-
wego, zapotrzebowanie na pobieranie 
określonych ilości różnych gatunków 
roślin o działaniu terapeutycznym, wy-
stępujących w runi pastwiskowej zmie-
nia się w znacznym stopniu. 
Oprócz taniej, dobrze przyswajalnej 
i bogatej w składniki pokarmowe pa-
szy, zawierającej naturalne terapeu-
tyki, żywienie pastwiskowe pozwala 
zwierzętom korzystać w pełni z ruchu 
na świeżym powietrzu i korzystne-
go działania promieni słonecznych. 
Wszystko to powoduje, że minimalizu-
jemy zagrożenia wystąpienia chorób 
zwierząt, a tym samym kosztów po-
niesionych na ich leczenie. Jako przy-
kład można podać znacznie mniejszą 

zachorowalność krów mlecznych na 
mastitis czy kulawiznę, nawet przy 
krótkotrwałym dostępie zwierząt do 
pastwiska. 

Trzeba także pamiętać, że liczne zio-
ła występujące w runi pastwiskowej 
muszą być w odpowiedniej proporcji 
z trawami i roślinami z rodziny bobo-
watych (dawne motylkowate). Zgod-
nie z zasadą, że każde lekarstwo może 
zaszkodzić, gdy jest w nadmiarze lub 
odwrotnie, że prawie każda trucizna 
może być lekarstwem, gdy podawana 
jest w niewielkiej i odpowiedniej ilości, 
właśnie ta proporcja poszczególnych 
składników runi odgrywa szczególnie 
istotną rolę. 

Instynkt zwierząt pozwala im najczę-
ściej dostosować pobierane ilości spe-
cyficznych substancji do zapotrzebo-
wania na nie w danym momencie. Ale 
jest tak tylko wówczas, gdy pozwalają 
na to właściwe proporcje udziału po-
szczególnych gatunków w bioróżnorod-
nej runi. Na przykład, gdy ruń będzie 
opanowana przez jaskry (Ranunculus 
acris oraz R. repens), będzie to nieko-
rzystne ze względu na występujące 
w nich substancje toksyczne. Również 
zbyt duże ilości ostrożenia polnego (Cir-
sium arvense), stokrotki trwałej (Bellis 
perennis), szczawiu tępolistnego (Rumex 
obtusifolius), a nawet gatunków posiada-
jących walory lecznicze, np. pokrzywy 
zwyczajnej (Urtica diouica) czy mnisz-
ka pospolitego (Taraxacum officinale) 
zwyczajnego zachwaszczają pastwisko. 
Najkorzystniej jest, gdy w runi pastwi-
skowej trawy mają około 60% udziału 
i występują w niej gatunki o wysokich 
walorach paszowych jak życica trwała, 
kostrzewa łąkowa, kostrzewa czer-
wona, wiechlina łąkowa, wyczyniec 
łąkowy, kupkówka pospolita, mietlica 
pospolita czy stokłosa bezostna z tra-
wami o mniejszym znaczeniu paszowym 
jak, tomka wonna, drżączka średnia, kło-
sówka wełnista, kłosówka miękka.
Obok nich znaczący powinien być udział 
roślin bobowatych, wśród których bar-
dzo pożądana jest koniczyna biała, któ-
rej powinno być około 20–30%. Udział 
ziół powinien się kształtować na pozio-
mie około 10%, natomiast udział chwa-
stów nie powinien przekraczać 10%.
Trzeba także zwrócić uwagę, że nad-
mierne występowanie ziół w runi pa-
stwiskowej powoduje, że znacznie ob-
niża się plon zielonki pastwiskowej 
i wówczas po przekroczeniu pewnej 
granicy udziału w runi, nawet pożądane 
zioła stają się chwastami, np. mniszek 
pospolity. 

Na pastwiskach użytkowanych syste-
mem ekologicznym mamy stosunko-
wo ograniczone sposoby do pozbycia 
się niepożądanych chwa-
stów. Aby nie dopuścić 
do nadmiernego 
zachwaszczenia 
pastwisk musi-
my odpowied-
nio użytkować 
pastwiska po-
pr z e z odpo -
wiednią obsadę 
zwierząt pozwa-
lającą na racjonal-
ne wykorzystanie 
runi oraz obciążenie 
(ilość zwierząt w jednym cza-
sie) zapobiegające nadmiernemu wypa-
sieniu. Należy także koniecznie zadbać 
o regularne i terminowe nawożenie 
pastwisk nawozami naturalnymi. Na-
leży stosować nawożenie odpowied-
nio przefermentowanym obornikiem 
czy gnojowicą. Nie mniej ważne są od-
powiednio prowadzone zabiegi pielę-
gnacyjne, a szczególnie wykaszanie 
niedojadów i niedopuszczanie do roz-
siewania się uciążliwych chwastów (np. 
szczaw tępolistny, barszcz Sosnow-
skiego (Heracleum sosnowskyi), ostro-
żeń polny (Cirsium arvense) czy śmia-
łek darniowy (Deschampsia caespitosa) 
i inne. Można także prowadzić pod-
siew pożądanych gatunków, np. traw 
o wysokich walorach paszowych, przy 
czym powinny to być odmiany półin-
tensywne i ekstensywne ze względu 
na ich znacznie lepsze dostosowanie 
do lokalnych warunków siedliskowych 
i większą odporność. Należy także pod-
siewać regularnie pastwiska gatunka-
mi należącymi do rodziny bobowatych, 
a szczególnie koniczyną białą.
Należy jednak zastrzec, że na pastwi-
skach w gospodarstwach ekologicz-
nych, na których realizowane jest 
działanie rolno-środowiskowo-klima-
tyczne, w zakresie ochrony cennych sie-
dlisk przyrodniczych Pakiet 4 oraz 5, 
bezwzględnie nie należy podsiewać 
pastwisk. Utrudnia to utrzymanie runi 
pastwiskowej o wysokich walorach 
paszowych. Jednak w tym wypadku 
priorytetem jest zachowanie różno-
rodności biologicznej i ochrona wy-
stępujących tam gatunków flory lub 
fauny. Z tego tytułu przysługuje pew-
na rekompensata finansowa za utratę 
części plonu i tym samym ogranicze-
nie możliwości produkcyjnych gospo-
darstwa, które realizuje zobowiązanie 
rolno-środowiskowo-klimatyczne. 

Jacek Kostuch 
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Mamy bezpieczeństwo żywnościowe, 
co nie jest dane każdemu krajowi. Dziw-
ne to, że mając doskonałą żywność, któ-
rą eksportujemy na cały świat, mimo to 
kupujemy w marketach tę z importu. 
Wiadomo, że ta marketowa pochodzi 
najczęściej z rolnictwa innych krajów 
UE i z intensywnego i przemysłowego 
chowu zwierząt, gdzie wykorzystuje się 
dużo chemii rolniczej. Ile wie o naszym 
rolnictwie i naszych polskich produk-
tach przeciętny konsument, można się 
dowiedzieć z badań ankietowych, ja-
kie prowadzą czasem niektóre krajowe 
uczelnie. Wynika z nich, że przeciętny 
śmiertelnik o tym, jakie mamy rolnic-
two w kraju i skąd się bierze dobra ja-
kość polskich produktów rolnych, wie 

bardzo mało. Potrzebna jest edukacja 
konsumentów na tematy rolnicze i jako-
ści naszych produktów. Tylko edukacja 
i reklama mogą ludzi przekonać do ku-
powania naszej żywności.

Dlaczego polska żywność jest dobra 
i zdrowa? Jak wynika ze statystyki, 
produkty rolne w większości pocho-
dzą z gospodarstw małych, tradycyj-
nych. Szczególnie w tych małych go-
spodarstwach uprawiamy rośliny 
pracochłonne, jak choćby owoce czy 
warzywa. W tych rodzinnych gospo-
darstwach zużywa się mniej nawozów 
i środków ochrony roślin. Często jesz-
cze prowadzi się tutaj chów zwierząt 
bydła, trzody, owiec, drobiu. Dzięki 

temu wykorzystuje się w nich naturalne 
nawozy – obornik, gnojówkę, gnojowi-
cę. Najwięcej małych gospodarstw jest 
na południu kraju, w tym także w na-
szym województwie. Produkcja w tych 
małych gospodarstwach jest często bli-
ska ekologii. Właśnie z tego też powodu 
powstawało u nas dużo gospodarstw 
ekologicznych. 
Polska jest dużym producentem i eks-
porterem wielu produktów: jabłek, 
borówki amerykańskiej, porzeczki 

590… czyli moda na polską żywność
Patriotyzm to także kupowanie naszej polskiej żywności, tym bardziej, 
że jest bardzo dobra i cieszy się powodzeniem na całym świecie. Wiemy 
o niej zbyt mało. Do tej pory kupowaliśmy dużo żywności często gorszej 
jakości z importu. Polscy konsumenci w okresie pandemii zaczęli doce-
niać krajową żywność i sięgają na półkach po polskie produkty z kodem 
590… W ten sposób możemy ponadto w czasie kryzysu uchronić nasze 
rolnictwo przed zapaścią. Apelują o to: Prezydent Andrzej Duda oraz 
minister rolnictwa Jan Ardanowski – „To patriotyczny, dobry wybór, który 
służy całej ojczyźnie”.

Jakie jest nasze rolnictwo? Z danych 
statystycznych GUS wynika, że w 2018 
roku mieliśmy w Polsce 1 mln 425 
tysięcy gospodarstw. Średnia po-
wierzchnia gospodarstwwa rolnego 
w naszym kraju wynosiła około 10 ha, 
a dokładnie 10,46 ha. Małe gospodar-
stwa w przedziale 1-10 ha stanowią 
28% , 10-20 ha 20,3%, a 20-30 ha 10,2% 
(dane za 2016 rok). A więc w przedziale 
1-30 ha mamy bez mała 60% gospo-
darstw, a większe gospodarstwa po-
wyżej 30 ha zajmują w Polsce około 
40%. Jesteśmy dużym światowym eks-
porterem wielu produktów rolnych.
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czarnej, pieczarki, ziemniaków, kur-
cząt, wieprzowiny, wołowiny czy prze-
tworów mlecznych. Pomimo tego, że te 
produkty mamy własne, dobrej jakości, 
konsumenci kupują w marketach pro-
dukty z importu. Pomidory, ziemniaki, 
jaja, jabłka czy kurczaki niby takie same 
na wygląd, ale nie takie same smakowo 
i odżywczo. Czasem nasza marchewka, 
pomidory czy jabłka są może mniejsze 
od tych importowanych, ale musimy 
wiedzieć, że są przede wszystkim świe-
że, o przyjemnym zapachu i doskona-
łym smaku.

Koronawirus sprawił, że rodacy ze 
względów bezpieczeństwa preferu-
ją teraz zakupy polskiej żywności na 
placach targowych, przekonując się co 
do ich świeżości, jakości i smaku. Na-
sze pomidory, ogórki, ziemniaki, mar-
chew dzięki temu trafiają krótką drogą 
z gospodarstw do naszych kuchni. Na 
placach targowych, co również waż-
ne, możemy kupić produkty taniej niż 
w markecie. A więc żywność kupowana 
bezpośrednio u producenta jest świe-
ża, zdrowsza i tańsza. Jej odżywczą 
wartość doceniają szczególnie ludzie 
chorzy.

Trzeba również pamiętać, że w trady-
cyjnych gospodarstwach uprawiane są 
często jeszcze nasze polskie odmiany, 
które są bez GMO. Czy wiemy, że Polska 
posiada najwięcej w Europie odmian 
ziemniaków. Każdy z nas może wybrać 
sobie odmianę, którą preferuje i która 
mu smakuje. Mamy swoje krajowe do-
bre odmiany warzyw. Skąd się bierze 

doskonałe mleko i przetwory mlecz-
ne? Smak tych produktów mlecznych 
bierze się często z tradycyjnego jesz-
cze chowu tych zwierząt. Bydło jest ży-
wione zielonką i sianem, przebywa na 
pastwiskach, a te są bogate w rośliny 
motylkowate i zioła. Dlatego przetwo-
ry mleczne bogate są w nienasycone 
kwasy tłuszczowe. W terenach górskich 
mamy jeszcze dużo bydła rasy Polskiej 
Czerwonej . Rasa to wyjątkowa, posiada 
mleko o wysokim % tłuszczu. Ponieważ 
spożywa z trawą dużo ziół, stąd mleko 
od krowy Polskiej Czerwonej ma wręcz 
właściwości prozdrowotne.
Piszę ten artykuł w „Doradcy”, którego 
czytają przeważnie rolnicy i przekonu-
ję producentów, choć oni to wszystko 
przecież wiedzą. Te informacje o pol-
skiej żywności powinny trafiać przede 
wszystkim do konsumentów w mia-
stach. Czy ich to interesuje? Bardzo! 
Najlepiej to widać na małych placach 
targowych, gdzie konsumenci kupując 
u zaprzyjaźnionych rolników, chcą wie-
dzieć jak najwięcej o uprawie i powsta-
waniu tych zakupywanych produktów. 
Dzisiaj nie jest sztuką dla naszych rol-
ników wyprodukować dobrą i zdrową 
żywność, ale sztuką jest ją sprzedać. 
Szczegółowe, szerokie informacje o na-
szej polskiej żywności muszą trafiać 
do mediów. W telewizji powinny być 
pokazywane nasze polskie tradycyj-
ne, rodzinne gospodarstwa i doskona-
łe produkty w nich wytwarzane. Niech 
konsumenci widzą pracę rolnika. Ko-
nieczna jest częsta reklama naszej żyw-
ności w mediach. Dzisiaj bez reklamy 
też efektu nie będzie. We wszystkich 

krajach UE reklamuje się własną żyw-
ność w mediach.
I pomyśleć, że czasem w latach tzw. 
,,klęski urodzaju ‘’ tyle doskonałej żyw-
ności w Polsce się po prostu marnuje, 
a przecież szczególnie tych produktów, 
warzyw i owoców powinniśmy spoży-
wać jak najwięcej w naszej codziennej 
diecie.  

Teraz mamy doskonały czas, by przy-
pomnieć rodakom także o patrio-
tyzmie konsumpcyjnym. Tak robią 
wszystkie kraje UE. 

Będąc w Austrii widziałem jak eko-
logiczne gospodarstwa edukacyjne 
promieniują na cały region. Przyjmu-
ją i szkolą w swoich gospodarstwach, 
nawet po kilka tysięcy konsumentów 
rocznie. Można zobaczyć kiszenie ka-
pusty, popróbować smaku przetwo-
rów i gotowych dań z produktów wy-
tworzonych w danym gospodarstwie. 
Można zobaczyć bydło w polu i leżaku-
jące sery, przetwórstwo olejów i owo-
ców. Można też w gospodarskim sklepie 
kupić produkty ekologiczne z całego 
regionu.
Jest teraz dobry czas na polską żyw-
ność. W sklepach uczymy się czytać 
polskie kody na produktach. Kody kre-
skowe powstały celem identyfikacji 
różnych towarów. Pozwalają identyfi-
kować kraje, z których one pochodzą.
 

Kody zaczynające się od 590… 
oznaczają właśnie Polskę.

Konsumenci z musu wyszli z marke-
tów na place targowe i bardzo dobrze. 
W tym kryzysowym dla rolników okre-
sie, starajmy się kupować na targowi-
skach polską żywność w sprzedaży 
bezpośredniej, od rolnika, aby nasze 
gospodarstwa nie upadły, by mogły na-
dal, jak dotychczas, produkować dobrą 
polską, zdrową żywność i dobrze pro-
sperować nie tylko w okresach kryzysu.

Jan Pajdzik
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Należy do rodziny selerowatych (Apia-
ceae). Jest rośliną dwuletnią. W pierw-
szym roku wytwarza korzeń oraz ro-
zetę liściową, a w drugim kwiatostan. 
Marchew to dietetyczna, lekkostrawna 
i smaczna roślina, którą można spoży-
wać zarówno na surowo, jak i gotowa-
ną. Ma działanie przeciwpasożytnicze, 
pozytywnie wpływa na układ trawien-
ny oraz krwionośny. Barwnik znajdu-
jący się w marchwi – beta karoten – to 
związek, który wyjątkowo korzyst-
nie wpływa na naszą skórę i wzrok. 
W swym składzie posiada wiele wita-
min takich jak: A, C, B, B2, E, PP, H, K, 
a także potas, wapń, fosfor, żelazo, 
magnez, kwas foliowy.

Wymagania klimatyczno-glebowe
Marchew ma małe wymagania cieplne. 
Udaje się na terenie całego kraju. Ro-
śliny mogą rosnąć w temperaturze od 
5°C-35°C, jednak najlepiej wykształ-
cone i najwartościowsze korzenie wy-
rastają w temperaturze 15°C-21°C . 
Za optymalną temperaturę uważa się 

18°C. Zbyt wysokie temperatury, znacz-
nie przekraczające 25°C są niekorzyst-
ne dla wzrostu marchwi, gdyż przyczy-
niają się do spadku plonu. Temperatura 
ma istotny wpływ na długość korzeni. 
Niska temperatura około 12-13°C po-
woduje, że wyrastają korzenie dłuższe 
i smuklejsze, podczas gdy w temperatu-
rze 24°C korzenie są krótsze i grubsze. 
Siewki marchwi znoszą przymrozki na-
wet do -10°C, ale korzenie przemarzają 
przy temperaturze gleby -2°C. Marchew 
wrażliwa jest na suszę w okresie inten-
sywnego wzrostu korzeni. Brak wody 
powoduje spadek plonu. Marchew lubi 
stanowiska słoneczne, które wpływają 
korzystnie na zawartość karotenu i cu-
kru w korzeniach.
Najlepiej plonuje na średnich i lekkich 
glebach piaszczysto-gliniastych, bo-
gatych w próchnicę, o przepuszczal-
nym podłożu. Dobrze rośnie również 
na glebach torfowych o uregulowa-
nych stosunkach wodnych, jednakże 
wadą uprawy na takiej glebie może być 
zwiększona kumulacja azotanów oraz 

konieczność uzupełniającego nawoże-
nia mikroelementami, przede wszyst-
kim miedzią. Na glebach ciężkich, bez 
możliwości nawadniania korzenie 
mogą się rozwidlać. Natomiast na gle-
bach lżejszych istnieje ryzyko ocierania 
skórki, szczególnie w czasie zbioru przy 
małej wilgotności podłoża. Optymalne 
pH dla gleb pod uprawę marchwi waha 
się od 6,0-6,8, a dla gleb torfowych nie-
co niższy pH 5,5-6,5. W razie potrze-
by odczyn gleby należy uregulować, 
co najmniej rok przed jej uprawą, po-
nieważ marchew nie lubi gleb świeżo 
wapnowanych.

Przygotowanie stanowiska
W uprawach ekologicznych ogranicza 
się stosowanie pługa i odwracanie roli. 
W naszych warunkach jednak do tej 
pory nie ma bardziej wszechstronne-
go narzędzia, a jego zaletą jest dobre 
spulchnienie i odwrócenie roli, a przez 
to ograniczenie zachwaszczenia. 
Ze względu na drobne nasiona i głęboki 
system korzeniowy, marchew należy do 

Ekologiczna uprawa marchwi
Marchew zwyczajna (Daucus carota) to warzywo, które znane jest już od starożytności, jednak wtedy jej smak był 
zupełnie inny. W XVI w. uzyskano odmiany, które posiadają słodkawy smak, i dopiero wtedy marchew podbiła 
rynek warzywny. W Polsce zajmuje trzecie miejsce pod względem powierzchni uprawy po kapuście i cebuli (12% 
powierzchni upraw).
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roślin wymagających starannego przy-
gotowania i głębokiego spulchnienia 
gleby. W przypadku wystąpienia po-
deszwy płużnej trzeba zastosować głę-
bosz. Uprawki wiosenne rozpoczyna 
się bardzo wcześnie na wiosnę jak tylko 
warunki wilgotnościowe na to pozwolą. 
Przygotowanie gleby do uprawy mar-
chwi na płask jesienią należy wykonać 
orkę na średnią głębokość, następnie 
wiosną wykonać prace spulchniające 
i rozkruszające (kultywator, brona zę-
bowa, wały gładkie). Marchew również 
uprawia się na zagonach lub redlinach. 
Maszyny dla tych technologii mają cha-
rakter urządzeń zespolonych. Są to na 
ogół narzędzia, które wyrównują po-
wierzchnię i zagęszczają glebę. Ziemia 
na redlinie powinna być odpowiednio 
zagęszczona, aby woda mogła podsiąkać 
do strefy nasion. Redliny muszą być na 
tyle trwałe, aby w późniejszym okresie 
nie zostały rozmyte przez opady. Wierz-
chołek redliny ma spłaszczony kształt, 
umożliwiający siew nasion w jednym, 
albo dwóch rzędach. Jest ona szczegól-
nie polecana przy produkcji odmian 
o długich korzeniach, zwłaszcza na gle-
bach zwięźlejszych. Zaletą tej metody 
jest większy i lepszy jakościowo plon, 
ponieważ korzenie są dłuższe i bardziej 
kształtne, a zbiór jest łatwiejszy.
Stanowisko na oborniku nie jest za-
lecane ze względu na rozwidlanie się 
korzeni, możliwość zwiększenia pora-
żenia przez połyśnicę marchwiankę 
oraz ewentualną nadmierną kumulację 
azotanów. Z uwagi na połyśnicę mar-
chwiankę i niektóre mszyce niewska-
zana jest lokalizacja plantacji marchwi 
w pobliżu większych skupisk drzew 
(zwłaszcza topoli) oraz krzewów i in-
nych zarośli. Marchew nie jest wrażli-
wa na wiatry i ze względów zdrowot-
nych najlepiej udaje się na otwartej 
przestrzeni.
Ostatnią uprawkę przedsiewną najle-
piej wykonać w zaciemnieniu – w jed-
ną godzinę po zachodzie lub przed 
wschodem słońca. Uprawa roli w za-
ciemnieniu nieco zmniejsza poziom za-
chwaszczenia i hamuje pojawianie się 
siewek chwastów wymagających świa-
tła do kiełkowania.

Przedplon 
Złym przedplonem dla marchwi są ro-
śliny psiankowate, komosowate i mo-
tylkowate grubonasienne, za wyjąt-
kiem bobu i bobiku. Odpowiednimi są 
natomiast zboża, rośliny kapustowate, 
cebulowate, dyniowate i motylkowate 
drobnonasienne.
Ze względu na możliwość porażenia 
przez choroby i szkodniki marchew nie 

powinna być uprawiana po sobie, ani 
po innych warzywach korzeniowych, 
częściej, niż co 4 lata.

Nawożenie
W zależności od zasobności gleb, na któ-
rych uprawiana jest marchew, jej po-
trzeby nawozowe wahają się 75 - 150 
kg N, 60 - 125 kg P2O5 i 125 - 250 kg 
K2O.

Azot uwalniany jest stopniowo z próch-
nicy i z substancji organicznych wno-
szonych z nawozami zielonymi, mie-
szankami roślin motylkowatych oraz 
z kompostem. Ilość uruchamianego 
azotu z próchnicy będzie tym większa 
im bardziej zasobna w próchnicę jest 
gleba. Marchew jest wrażliwa na nie-
dobór azotu w fazie 3-7. liści właści-
wych. W późniejszym okresie wegetacji 
można weryfikować stanu zaopatrzenia 
tego warzywa w azot poprzez spraw-
dzenie stosunku długości naci do długo-
ści korzenia. Przy prawidłowym odży-
wieniu stosunek ten powinien wynosić 
1,5:1; rośliny źle odżywione azotem 
mają współczynnik wynoszący 3-5:1.

Potas uzupełniany jest poprzez stoso-
wanie nawozów organicznych, popiół 
drzewny, a najwięcej jest go w różnych 
solach kopalnianych. W razie potrzeby 
można je stosować, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z jednostką certyfikują-
cą. Dobre zaopatrzenie gleby w potas 
sprzyja lepszemu wybarwieniu korzeni 
spichrzowych. Odpowiednie odżywie-
nie roślin potasem wpływa korzystnie 
na gospodarkę wodną, przez co nastę-
puje zmniejszenie transpiracji i lepsze 
wykorzystanie wody glebowej przez 
rośliny.

Fosfor w rolnictwie ekologicznym – je-
śli zachodzi taka potrzeba, zawartość 
fosforu może być uzupełniana w formie 
mączek fosforytowych lub kostnych. 
Jednak nie powinny być one stosowane 
na gleby obojętne, zasadowe jak i świe-
żo wapnowane, ze względu na słabą 
przyswajalność oraz zasadowy odczyn.

Mikroelementy 
Marchew jest gatunkiem wrażliwym 
na niedobór boru, miedzi i cynku. Brak 
miedzi spotyka się zazwyczaj na gle-
bach torfowych lub alkalicznych. Nie-
dobór boru wpływa na gorsze pobie-
ranie wapnia przez rośliny, przez to 
korzenie są bardziej kruche i łamliwe, 
powodując na korzeniach powstawa-
nie ciemnoszarych plam (godzinę po 
ich umyciu), niekiedy gnicie i czernie-
nie od środka.

Dobór odmian 
Odmiany marchwi przeznaczonej na 
uprawę w gospodarstwie ekologicz-
nym, muszą się charakteryzować dużą 
odpornością lub tolerancją na choroby 
i szkodniki, powinny mieć dobrze roz-
budowany system korzeniowy, wyda-
wać wysoki plon, pokrój zapewniający 
dobre przewietrzanie, małą skłonność 
do akumulowania azotanów oraz dobrą 
trwałość przechowalniczą. 

Odmiany marchwi polecane 
do uprawy w gospodarstwie 
ekologicznym:

Wczesne, średnio wczesne – okres we-
getacji wynosi 70 do 90 dni.
Fantazja, Jaguar F1, Champion F1, Nan-
bro, Monanta, Bolero F1, Nevis F1, 
Newburg F1.

Średnio późne – okres wegetacji trwa 
110 do 130 dni. 
Jawa, Berlanda F1, Bergen F1, Narbonne 
F1, Nerac F1, Kometa F1.

Późne – okres ich wegetacji trwa 140 
do 160 dni.
Perfekcja, Koral, Bangor F1, Feria F1, 
Nela F1, Magno F1.

W latach 2016-2018 w SDOO Węgrzce 
w warunkach uprawy ekologicznej 
przetestowano 11 odmian marchwi ja-
dalnej. Testowano odmiany polskich 
hodowli, które polecane są do uprawy 
na terenie Małopolski: 

KHiNO POLAN*: Kamila , Kinga F1, Ga-
licja, Nantejska Polana, Koral.
PlantiCo Zielonki – Nefryt, Floret, Ro-
dos F1, Broker F1, Afro, Kongo. 
*Krakowska Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze POLAN Sp. z o. o

Siew
Marchew uprawia się z siewu wprost 
do gruntu, metodą na płaskiej po-
wierzchni, na podwyższonych zago-
nach i na redlinach. 
Metoda uprawy na płasko - rozstaw 
rzędów od 30 do 35 cm i odległości 
roślin w rzędzie 10-15 cm. W praktyce, 
uwzględniając mechaniczną pielęgnację 
plantacji przy wykorzystaniu agrega-
tów ciągnikowych, najczęściej stosu-
je się rozstawę pojedynczych rzędów 
w uprawie marchwi 42,5-45cm. 
Metoda siewu pasowo-rzędowego, 
która charakteryzuje się wysiewem 
dwóch do czterech rzędów w mniejszej 
odległości (30 cm) od siebie i pozosta-
wianiem szerszych odstępów na prze-
jazd kół ciągnika. 



28 DORADCA LIPIEC SIERPIEŃ 2020

EKOLOGIA

Redliny wykonuje się bezpośrednio 
przed siewem nasion. Na każdej redli-
nie wysiewa się zwykle 2 rzędy nasion 
odległe od siebie o 6-10 cm, odległość 
redlin od siebie wynosi 67,5 cm.
Termin siewu marchwi zależy od za-
planowanego terminu zbioru, odmiany, 
metody uprawy i sposobu użytkowania 
plonu. Na wczesny zbiór nasiona nale-
ży wysiać jak najwcześniej wiosną. Na 
spożycie latem lub jesienią w kwietniu 
i w maju, a na przechowanie przez zimę 
w maju do początku czerwca. Marchew 
przeznaczoną do przetwórstwa wysie-
wa się najczęściej od połowy kwietnia 
do połowy maja.
Do siewu marchwi zalecane jest uży-
wanie siewników pneumatycznych, 
które równomiernie wysiewają nasio-
na. Istotnym elementem związanym 
z precyzyjnym wysiewem nasion jest 
utrzymywanie stałej prędkości jazdy. 
Nierównomierna prędkość może róż-
nicować odległość pomiędzy nasio-
nami, zmieniać głębokość siewu oraz 
może powodować nierównomierne 
przykrycie nasion. Precyzyjny wysiew 
zapewnia lepsze wschody, a przez to 
wcześniejsze rozpoczęcie zabiegów od-
chwaszczających, których terminowe 
wykonanie decyduje o wielkości plonu. 

Norma wysiewu nasion na 1 ha 
W uprawie na wczesny zbiór pakowane 
w pęczki 4-6 kg/ha, 
Siew tradycyjny na zbiór wyrośniętych 
korzeni 3-4 kg/ha,
Odmiany późne i do przechowywania 
0,8-2 kg/ha,
Siew precyzyjny 1,8-2,6 kg/ha. 

Głębokość siewu marchwi powinna 
wynosić 1-2 cm. 

Minimalna temperatura kiełkowa-
nia nasion wynosi 4°C, a optymalna 
20-25°C.
W sprzyjających warunkach (siew na-
sion w glebę wilgotną i ogrzaną), mar-
chew zaczyna kiełkować po 8-10 dniach 
od siewu, natomiast niskie temperatury 
opóźniają wschody do 
4-5 tygodni. 

Zabiegi pielęgnacyjne
W ekologicznej uprawie marchwi zabie-
gi pielęgnacyjne to: usuwanie skorupy 
glebowej, zwalczanie chwastów oraz 
nawadnianie. 
Najważniejszym zabiegiem pielę-
gnacyjnym w uprawie marchwi jest 
odchwaszczanie.
Siewki chwastów, pojawiające się przed 
wschodami marchwi, szczególnie 
w uprawie płaskiej, można zniszczyć 

bronowaniem w poprzek lub skośnie 
w stosunku do rzędów, broną typu 
chwastownik, a nawet broną lekką, 
w 5-7 dni po siewie. Zabieg ten powodu-
je zawsze przerzedzenie wschodów, a to 
wymaga zwiększenia normy wysiewu. 
W uprawie na redlinach ważnym za-
biegiem jest obredlanie, czyli podsy-
pywanie roślin, jeśli zostały odsłonięte 
przez ulewne deszcze lub niewłaściwe 
deszczowanie. Zabieg ten przeciwdziała 
zielenieniu główek marchwi i jednocze-
śnie niszczy chwasty. 
Możliwe jest również termiczne zwal-
czanie chwastów specjalnymi wypa-
laczami spalającymi gaz z butli (pro-
pan). Zabieg taki zaleca się stosować 
po wschodach chwastów na całej po-
wierzchni pola, bezpośrednio przed sie-
wem nasion, albo rzędowo w miejscach 
przewidywanych rzędów, bądź też na 
2-3 dni przed wschodami marchwi.

Nawadnianie 
Duże niedobory wody w okresie wzro-
stu mogą spowodować zmniejszenie 
plonu nawet o 50% oraz pogorszenie 
jakości korzeni. Korzenie marchwi nie-
dostatecznie nawadnianych są cien-
kie i ostro zakończone. Duże wahania 
wilgotności w glebie powodują pęka-
nie korzeni. Nadmiar wody w glebie 
zwiększa udział rdzenia w korzeniu 
oraz zmniejsza trwałość przechowal-
niczą. Nadmiar opadów lub nawadnia-
nie marchwi przed zbiorem powoduje 
gromadzenie wody w korzeniach, które 
w trakcie zbioru mogą pękać, a przez to 
w okresie przechowywania są bardziej 
podatne na choroby.

Plon, zbiór i przechowywanie
Plon korzenia marchwi w uprawie towa-
rowej kształtuje się między 40-80 t/ha. 

Zbiór marchwi wczesnej wykonu-
je się w miarę dorastania korzeni. 
W przypadku uprawy przyspieszonej 
zbiór odbywa się już w czerwcu, przy 
uprawie bez osłon w lipcu i sierpniu. 
Wczesną marchew przygotowaną do 
sprzedaży można przechować 7 dni 
w chłodni w temperaturze 0°C-1°C . 
Odmiany średnio wczesne i średnio 
późne zbiera się od sierpnia do końca 
października, a odmiany późne paź-
dziernik – listopad. Zbiór najlepiej wy-
konywać w chłodne, pochmurne, ale 
bezdeszczowe dni. Korzenie można 
zbierać ręcznie na małej powierzchni 
lub maszynowo na dużych plantacjach. 
Do zbioru maszynowego można wyko-
rzystać kombajn do zbioru marchwi 
lub maszyny do zbioru ziemniaków. 
Po zbiorze marchew należy schłodzić 
do temperatury 4°C, nać należy obciąć, 
a korzenie posortować według wyma-
gań. Optymalne warunki przechowy-
wania to temperatura 0°C-1°C, wil-
gotność względna powietrza 95-98%, 
długość okresu przechowywania 8-10 
miesięcy. Należy unikać składowania 
marchwi z innymi warzywami wydzie-
lającymi etylen lub w sąsiedztwie ko-
mór, w których składuje się owoce. Nie 
należy dopuszczać do obniżenia tem-
peratury poniżej 0°C, gdyż marchew 
szybko przemarza.

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
Ekologiczna uprawa warzyw korzeniowych w Stacji 
Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach – Dyrektor 
SDOO Węgrzce Jolanta Madejska.
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Równocześnie wzrasta częstotliwość, 
występowania gwałtownych zjawisk 
atmosferycznych, którym bardzo czę-
sto towarzyszą ulewne deszcze. Po ich 
wystąpieniu woda gwałtownie odpły-
wa ze zlewni rzek do morza i nie może 
być wykorzystana w odpowiedni spo-
sób przez roślinność, nie gromadzi się 
w odpowiedniej ilości w glebach, ani 
nie infiltruje w wystarczającej ilości 
do wód podziemnych, by uzupełnić ich 
zasoby. Zbyt szybki odpływ wód opa-
dowych zasilających zlewnie rzek, po-
woduje, że nie da się ich wystarczająco 
wykorzystać dla celów gospodarczych 
(rolnictwo i przemysł), ani dla celów 
komunalnych. Gwałtowny odpływ wód 
ze zlewni powoduje ponadto ogromne 
straty przyrodnicze, poprzez wypłu-
kiwanie z gleb składników biogennych 
(głównie azotu i fosforu) przyczyniając 
się do nasilenia eutrofizacji wód, a co za 
tym idzie, pogorszenia ich jakości, a na-
wet spowodowania całkowitej nieprzy-
datności wody dla rozwoju życia roślin 
i zwierząt. Dotyczy to zarówno wód 
płynących, jak i stojących łącznie z ba-
senem morza. Tym samym ponosimy 
ogromne straty, często nieodwracalne 
w skutek utraty różnorodności biolo-
gicznej cieków i zbiorników wodnych, 
jak i obszarów do nich przyległych, za-
silanych przez zanieczyszczone wody. 
Jeśli chcemy przetrwać i rozwijać się 
gospodarczo, musimy poważnie zacząć 
chronić zasoby wody, które są w na-
szym kraju małe. Musimy zatem za-
dbać o retencję wody. Poprzez retencję 

wodną rozumie się zdolność do groma-
dzenia zasobów wodnych i przetrzy-
mywania ich przez dłuższy czas w śro-
dowisku biotycznym (czyli w żywych 
organizmach roślinnych, zwierzęcych, 
a także w drobnoustrojach) i środowi-
sku abiotycznym, czyli w nieożywionej 
części środowiska, w której funkcjonują 
żywe organizmy). Istnieje m.in. reten-
cja szaty roślinnej, czyli zatrzymy-
wanie wody opadowej na powierzchni 
roślin, retencja glebowa, czyli prze-
strzeń w glebie, w której magazyno-
wana jest woda, retencja wód grun-
towych i podziemnych, polegająca na 
gromadzeniu wody w strefie nasyconej 
warstwy wodonośnej, retencja śnież-
na, retencja depresyjna, polegająca 
na zatrzymywaniu wody w nierówno-
ściach terenu, czy też retencja zbior-
ników wodnych naturalnych i sztucz-
nych oraz cieków wodnych.
Klimatyczny bilans wodny, jakim jest 
różnica między opadem atmosfe-
rycznym a ewapotranspiracją (czy-
li transpiracją roślin i parowaniem 

z powierzchni gleby łącznie) jest dla 
rolnictwa niekorzystny na przeważa-
jącej części kraju. Tylko na niewielkich 
obszarach górskich jest on korzystny. 
Niedobory wody ograniczają znacz-
nie rozwój roślin, a szczególnie roślin 
uprawnych, których plony z tego po-
wodu są znacznie mniejsze. Jankowski 
i Jóźwiak (2011) wskazują, że niedobo-
ry wody ograniczają plon roślin upraw-
nych do 62% potencjalnie możliwego 
do uzyskania plonu. Konieczne jest 
zatem podejmowanie szeregu działań 
mających na celu zwiększenie ilości 
wody dostępnej dla roślin. Takimi dzia-
łaniami, skutecznie poprawiającymi ten 
niekorzystny bilans wodny jest szcze-
gólnie rodzaj retencji wodnej określa-
ny jako mała retencja. Małą retencją 
wodną określa się wszelkie działania 
techniczne i nietechniczne, które mają 
na celu wydłużenie odpływu wód ze 
zlewni poprzez ich gromadzenie (reten-
cjonowanie) zatrzymanie w różnego ro-
dzaju obiektach (np. zbiorniki wodne), 
a także w środowisku przyrodniczym 

Mała retencja 
wodna 
w gospodarstwie 
rolnym

Woda, spełniając w środowisku 
przyrodniczym wiele różnorodnych 
funkcji, jest podstawowym i nieza-
stąpionym czynnikiem rozwoju przy-
rodniczego, gospodarczego i cywili-
zacyjnego. Na przeważającej części 
terytorium naszego kraju mamy do 
czynienia z nasilającym się proble-
mem niedoboru wody.
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(zarówno w jego części biotycznej jak 
i abiotycznej) Mała retencja nie tylko 
przyczynia się do zwiększenia ilości 
wody. Ma ona także znaczący wpływ 
na poprawę jej jakości. Wraz ze spo-
wolnieniem obiegu wody spowolniony 
jest także obieg rozpuszczonych w niej 
składników pokarmowych, przez co są 
one lepiej pobierane przez rośliny, a tym 
samym zatrzymywane w środowisku. 
Maleje zatem między innymi niebezpie-
czeństwo eutrofizacji wód. Niezwykle 
ważne jest również to, że wiele działań 
mających na celu małą retencję może 
być realizowanych bezpośrednio na po-
ziomie gospodarstwa rolnego.
Jednym ze sposobów gromadzenia 
wody jest kształtowanie gospodarki 
wodnej w profilu glebowym. Dokonu-
je się tego poprzez poprawę struktury 
gruzełkowatej gleby na co ma wpływ 
odpowiednie prowadzenie zabiegów 
uprawowych, zapewniające równowagę 
między procesami mineralizacji i hu-
mifikacji, wapnowanie, prawidłowy 
płodozmian, zwiększanie zawartości 
materii organicznej w glebie poprzez 
systematyczne jej wprowadzanie do 
gleby (nawożenie organiczne, poplony, 
przyoranie słomy). Nie mniej ważne dla 
poprawy retencji jest ułatwienie prze-
siąkania wody do głębszych jej warstw 
poprzez zastosowanie orki z pogłę-
biaczem likwidującej tzw. podeszwę 
płużną, jaką tworzy zagęszczona i zbita 
warstwa gleby, znajdująca się pod dnem 
bruzdy między warstwą orną a pod-
skibiem. Duże znaczenie dla poprawy 
gromadzenia wody w profilu glebowym 
ma stosowanie roślin z głębokim syste-
mem korzeniowym (np. lucerna, łubin, 
groch), które także poprawiają udroż-
nienie gleby poniżej zasięgu narzędzi 
uprawowych.
Możemy retencjonować wodę w gospo-
darstwie poprzez kształtowanie wła-
ściwej struktury użytkowania ziemi, 
planując odpowiedni układ pól ornych 
użytków zielonych lasów czy użytków 
ekologicznych. Należy także utrzymy-
wać w gospodarstwie stawy, a nawet 
budować nowe, jeśli są ku temu od-
powiednie warunki lub postarać się 
o stworzenie takich warunków. Nie 
należy likwidować występujących ob-
szarów podmokłych, bagien czy torfo-
wisk. Torfowiska osuszone należy po-
nownie nawodnić, gdy tylko jest taka 
możliwość. Są one bowiem doskonałym 
zbiornikiem wody oddającym ją stop-
niowo do otoczenia i poprawiają jej do-
stępność dla roślin. 
Należy także zalesiać tereny nieprzy-
datne do produkcji rolnej w gospodar-
stwie oraz tworzyć pasy zadrzewień 

wzdłuż granicy pól w gospodarstwie, 
wzdłuż rowów i dróg dojazdowych. Na-
leży pozostawić kępy zadrzewień śród-
polnych. Na tych polach gospodarstwa, 
które przylegają bezpośrednio do cie-
ków wodnych, należy utworzyć pasy 
ochronne poprzez utrzymanie na ich 
powierzchni od strony cieku roślinno-
ści trawiastej. 

Wśród najważniejszych z zabiegów 
mających na celu małą retencję na-
leży wymienić także regulowanie 
przepływu wody w rowach melio-
racyjnych, poprzez wyposażenie ich 
w systemy zastawek, podpiętrzających 
wodę. 

Stwierdzono w wyniku badań, że sys-
tematyczne regulowanie poziomu wód 
poprzez system zastawek w rowach 
melioracyjnych, poprawia plonowanie 
na użytkach zielonych nawet o 100%, 
a plon pszenicy wzrasta o 20-30% (Nyc 
i Pokładek 2009). 

Nieodzowne jest także sterowa-
nie odpływem wody z rurociągów 
drenarskich. 

Studzienki rurociągów drenarskich 
koniecznie powinny być wyposażone 
w odpowiednie przegrody umożliwia-
jące przytrzymywanie wody na odpo-
wiednim poziomie w sieci drenarskiej 
i regulowanie poziomu odpływu wód 
odwadnianych przez dreny. Kontrolo-
wany drenaż przyczynia się także do 
znacznego zmniejszenia odpływu wody 
z sieci drenarskiej, a wraz z nią również 
składników biogennych. Według badań 
prowadzonych w Dani na glebach gli-
niastych ilości odprowadzanej wody 
przez tą sieć zmniejszyła się od 38% 
do 52%, a azotanów od 36% do 48% 
co daje około 6-8 kg N-NO3∙ ha-1, (Car-
stensen i in. 2016).

Kolejnym sposobem poprawienia bi-
lansu wody, a także mającym znacze-
nie dla poprawy jej jakości jest budo-
wanie stawów sedymentacyjnych. 

W gospodarstwie możemy także gro-
madzić w przygotowanych do tego 
celu zbiornikach, każdą wodę opado-
wą, która spływa z powierzchni nie-
przepuszczalnych, jak dachy budyn-
ków gospodarczych czy mieszkalnych. 
W okresach zwiększonego zapotrzebo-
wania na wodę może być ona również 
wykorzystana do celów produkcyjnych.
Prowadząc systematycznie działania 
zwiększające możliwości małej reten-
cji, poprawiamy nie tylko możliwości 

produkcyjne roślin rolniczych, ale tak-
że przyczyniamy się do poprawy jako-
ści wody, a przez to stanu środowiska 
przyrodniczego w gospodarstwie rol-
nym. Istnieją także możliwości wspar-
cia działań zmierzających do popra-
wy warunków małej retencji wodnej 
w ramach działania rolno-środowi-
skowo-klimatycznego. Szereg pakie-
tów wsparcia przyczynia się do popra-
wy małej retencji, pomimo, że nawet 
mają nieco inne cele główne. Pakietami 
płatności w ramach zobowiązań rol-
no-środowiskowo-klimatycznych, któ-
re oprócz realizacji głównego swojego 
celu, sprzyjają małej retencji są:
b) Ochrona gleb i wód,
d) Cenne siedliska i zagrożone gatunki 
ptaków na obszarach Natura 2000,
e) Cenne siedliska poza obszarami Na-
tura 2000.

Obecnie uruchomione zostały także 
trzy programy krajowe, których ce-
lem jest wspomaganie małej retencji 
na terenach wiejskich i miejskich. Go-
spodarstwa rolne mogą skorzystać ze 
wsparcia w ramach programu Moder-
nizacja gospodarstw rolnych – ob-
szar nawadniania w gospodarstwie, 
jest to program dopłat do nawodnień 
dla gospodarstw rolnych realizowany 
przez ARMiR. To program przeznaczo-
ny dla rolników. Dzięki niemu właści-
ciele gospodarstw mogą sfinansować 
m.in. budowę studni i zbiorników oraz 
zakup maszyn i urządzeń do poboru, 
magazynowania, uzdatniania, odzy-
skiwania lub rozprowadzania wody, 
instalacji nawadniających i systemów 
do sterowania nawadnianiem. Pomoc 
finansowa na jednego beneficjenta 
i jedno gospodarstwo wynosi do 100 
tys. zł. Czas na składanie wniosków 
przez rolników jest wydłużony do 20 
lipca 2020 roku. Dokumenty aplikacyj-
ne są dostępne pod linkiem: https://
www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/
wszystkie-wnioski/prow-2014

W wielu gminach są realizowane także 
programy samorządowe, dofinanso-
wujące działania proretencyjne. Także 
dla osób prywatnych, jak np. dofinan-
sowanie do zbiorników na deszczów-
kę. Są one lokalnie zróżnicowane pod 
względem procentowego udziału do-
płaty w stosunku do całości inwesty-
cji. Zazwyczaj kwota na wsparcie re-
tencjonowania deszczówki wynosi do 
5000 zł. Warto się zainteresować tymi 
programami.

Jacek Kostuch
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Jak poprawnie segregować śmieci?
Odpady w Polsce segregujemy już od dłuższego czasu i nie ulega żadnej wątpliwości, że każdy z nas jest przekona-
ny o słuszności tego działania. Wiemy także, że przynosi to wymierne korzyści gospodarce i pozwala na mniejszą 
eksploatację zasobów naturalnych Ziemi.

Pozwala  także na ograniczenie zużycia energii do wytwarzania stale nowych produktów lub wydajniejszego pozy-
skiwania energii odnawialnej z tych odpadów, które do segregacji się do tego celu nadają (np. biomasa z trawników, 
resztki organiczne po produktach spożywczych).

Segregowanie odpadów ewoluowało w miarę rozwoju na-
szego społeczeństwa i zmieniane były także zasady doko-
nywania segregacji. Obecnie jest ustawowy obowiązek 
segregowania odpadów. Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje 
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szcze-
gółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów. Reguluje ono segregację śmieci w po-
dziale na: szkło, papier (w tym tektura), odpady ule-
gające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów, np. resztek kuchennych oraz metale i two-
rzywa sztuczne. 

Dlaczego jest to tak ważne, aby wszy-
scy solidarnie segregowali odpa-
dy, nawet wtedy, gdy jest to związa-
ne z poniesieniem pewnych kosztów 
z tym związanych? Jest tak dlatego, że 
przykładowo: 100 osób selektywnie 
segreguje odpady dostosowując się 
do powszechnego obowiązku, odpa-
dy te można wykorzystać nadając im 
nową wartość dzięki procesom recy-
klingu i ponownie wytworzyć z prze-
ważającej ich części wartościowe pro-
dukty. Jeżeli natomiast choćby jedna 
z wymienionych 100 osób do produk-
tów segregowanych wprowadzi odpa-
dy zmieszane, to nie tylko jej odpady 
będą nieprzydatne do ponownego wy-
korzystania, ale zmarnuje również pra-
cę całej setki ludzi, którzy swoje odpa-
dy segregowali zgodnie z ustalonymi 
w rozporządzeniu zasadami. Wszyscy 
chcemy żyć w zdrowym i estetycznym 

środowisku. Koryto rzeki z rozwieszo-
nymi na gałęziach, woreczkami z folii 
polietylenowej, szczególnie po przepły-
wie wód wezbraniowych, albo butel-
kami PET i innymi pojemnikami z two-
rzyw sztucznych, nie stanowi miłego 
widoku. Podobnie jest z wszechobec-
nymi butelkami szklanymi często po-
tłuczonymi nie tylko szpecącymi, ale 
i stwarzającymi zagrożenie rozcięcia 
stopy dla korzystających z rekreacji nad 
rzeką, jeziorem, na plaży, czy łące. Po-
nadto wiele z tych odpadów, a szcze-
gólnie tych z plastiku spływa z wodami 
do mórz i oceanów, poważnie je zanie-
czyszczając. Uważa się, że co roku jest 
to od 4,8 mln do 12, 7 mln ton plasti-
ku. Do tej pory zgromadziło się go już 
ponad 150 mln ton przynosząc rocz-
nie gospodarce straty w setkach mi-
lionów euro, głównie w turystyce i ry-
bołówstwie. Szacuje się, że niestety, aż 

49% procent zanieczyszczeń mórz 
i oceanów stanowią odpady plasti-
kowe jednorazowego użytku, wśród 
których najczęściej są takie przedmio-
ty jak: butelki na napoje, nakrętki, po-
krywki, plastikowe torby, kubki i po-
krywki na napoje i lody, plastikowe 
patyczki kosmetyczne, pojemniki na 
żywność, torebki na słodycze i chipsy. 
Przecież akurat tych produktów nie 
powinno być w ogóle w wodach mórz 
i oceanów. Wszystkie one powinny 
się znaleźć w odpadach segregowa-
nych. Powszechna i prawidłowa segre-
gacja odpadów, chociaż wymaga od nas 
uwagi i myślenia podczas zwykłej czyn-
ności ,,wyrzucania śmieci”, jest jednym 
z nieodzownych warunków, jaki należy 
spełnić, aby uchronić środowisko przed 
dalszą degradacją.

Jacek Kostuch
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EKOLOGIA

BIOODPADY

Do pojemnika lub worka koloru brązowego na biood-
pady (odpady biodegradowalne) wrzucamy następujące 
materiały:
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • niezaimpregnowane drewno,
 • resztki jedzenia.

Do pojemnika na bioodpady nie możemy wrzucać: 
ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna 
impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, 
oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu 
z odkurzacza. 
Odpady biodegradowalne można wrzucać do pojemnika 
lub worka BIO tylko w opakowaniach biodegradowal-
nych, np. z papieru, ale niezadrukowanych.
W niektórych miejscowościach w ramach bioodpadów 
są jeszcze dodatkowo, osobno segregowane typowe tzw. 
zielone odpady (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, tro-
ciny), które zbiera się w szare worki. Powinny być one do 
nich pakowane nie wcześniej niż na 
24 godziny przed przewidywanym 
terminem odbioru.

METAL I TWORZYWA SZTUCZNE

Do pojemników albo worków koloru żółtego, w któ-
rych będziemy segregować odpady z metalu i plastiku 
należy wrzucać następujące przedmioty, których chce-
my się pozbyć:
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napo-

jach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach ak-

cji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożyw-

czych,
 • opakowania wytworzone z wielu materiałów  

(np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach 

do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do 
zębów) itp.,

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików.

Do pojemnika na odpady z metalu i plastiku nie 
możemy wrzucać:
butelek i pojemników z zawartością,
plastikowych zabawek, opakowań 
po lekach i zużytych artykułów me-
dycznych, opakowań po olejach sil-
nikowych, części samochodowych,
zużytych baterii i akumulatorów, 
puszek i pojemników po farbach i la-
kierach, zużytego sprzętu elektro-
nicznego i AGD.

BIOODPADY METAL 
TWORZYWA 

SZTUCZNE

Odpady segregujemy na następujące frakcje: 
• bioodpady   • metal i tworzywa sztuczne (plastik)   • papier   • szkło   • odpady zmieszane
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PAPIER

Do pojemników koloru niebieskiego (albo do tego celu 
przeznaczonych worków koloru niebieskiego), będziemy 
segregować odpady z papieru. Należy do nich wrzucać 
następujące przedmioty, których chcemy się pozbyć:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także fali-

stą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy, torby i worki papierowe.

Jeśli to możliwe, z kartonowych paczek usuwamy taśmę 
klejącą i wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych, za-
brudzone/zatłuszczone części papieru – np. pudełek po 
pizzy – odrywamy i wyrzucamy do pojemnika na odpa-
dy zmieszane. Z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać 
zszywek, a z książek czy kalendarzy oddzielamy duże 
elementy – np. okładki czy ramki. 

Do pojemnika na papier nie możemy wrzucać: 
ręczników papierowych i zużytych chusteczek higie-
nicznych, papieru lakierowanego 
i powleczonego folią, papieru za-
tłuszczonego lub mocno zabru-
dzonego, kartonów po mleku i na-
pojach, papierowych worków po 
nawozach, cemencie i innych mate-
riałach budowlanych, tapet, pieluch 
jednorazowych i innych materiałów 
higienicznych, zatłuszczonych jed-
norazowych opakowań z papieru 
i naczyń jednorazowych ubrań.

SZKŁO

Do pojemnika koloru zielonego na szkło wrzucamy:
 • butelki po napojach i żywności,
 • opróżnione słoiki bez nakrętek,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Do pojemnika na szkło nie możemy wrzucać: 
ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego i ża-
roodpornego, zniczy z zawartością 
wosku, żarówek, świetlówek i re-
flektorów, opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach i olejach silni-
kowych, luster i szyb.
Słoików nie trzeba myć (chyba, że 
jest takie wyraźne zalecenie gmi-
ny odpowiedzialnej za zbór odpa-
dów. Nakrętkę od słoików do wła-
ściwego ze względu na tworzywo 
pojemnika.

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika (lub worka) koloru czarnego na „odpady 
zmieszane” trafiają:
 • gąbki, szmatki,
 • kurz z odkurzacza,
 • maszynki do golenia,
 • mięso, ryby, resztki zwierzęce,
 • nabiał, ser, jaja,
 • niedopałki papierosów,
 • odchody zwierząt,
 • olej do smażenia,
 • paragony ze sklepu/bankomatu,
 • pergamin,
 • piasek,
 • plastikowe opakowania po tłuszczu,
 • porcelana, fajans,
 • produkty higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne, 

bandaże, podpaski, tampony, wata),
 • produkty skórzane, futrzane,
 • torebki po herbacie,
 • włosy, sierść, pióra,
 • zatłuszczony papier,
 • zapalniczka (pusta),
 • zbite naczynia, szklanki,  

kieliszki,
 • zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne,
 • zużyte ubrania, tekstylia, obuwie,
 • żwirek czy trociny z kuwet dla 

zwierząt.

Do pojemnika na odpady zmiesza-
ne nie możemy wrzucać: 
odpadów wielkogabarytowych, bu-
dowlanych i rozbiórkowych, zuży-
tych opon, bateri, akumulatorów, 
lekarstw, odpadów medycznych, 
świetlówek, opakowań po środkach 
ochrony roślin, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

PAPIER ODPADY 
ZMIESZANE

Opracował Jacek Kostuch
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DZIEDZICTWO

Miło nam poinformować, że 7 maja 
2020 r. Zarząd Województwa Małopol-
skiego przyjął uchwałę w sprawie przy-
jęcia listy ocenionych operacji partne-
rów KSOW zgłoszonych do Jednostki 
Regionalnej KSOW Województwa Ma-
łopolskiego w naborze nr 4/2020 w ra-
mach Planu Operacyjnego KSOW 2020 
– 2021 Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
i znalazły się na niej aż 2 projekty In-
stytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
w których jesteśmy partnerami.

Pierwszy projekt pn. „EtnoMałopolska 
– 3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla 
przedstawicielek Kół Gospodyń Wiej-
skich z Województwa Małopolskiego 
– strażniczek dziedzictwa kulturowego 
regionu”

Grupa docelowa: przedstawicielki Kół 
Gospodyń Wiejskich z Województwa 
Małopolskiego – 100 osób. Głównym 
celem operacji jest uświadomienie re-
gionalne – budowanie rozwoju regio-
nalnego opartego na lokalnym dzie-
dzictwie i na własnej tożsamości. 

Osiągnięte to zostanie m.in. poprzez 
przybliżenie uczestniczkom tzw. współ-
czesnej filozofii dziedzictwa, według 
której rozumiane jest ono jako celo-
wa i świadoma obecność przeszłości  
w teraźniejszości – a dokładniej obec-
ność odziedziczonego z przeszłości, po-
siadającego szczególną wartość, zbioru 
zasobów materialnych i niematerialnych 
oraz realizowanych na jego bazie prak-
tyk kulturowych danej społeczności. 

Partnerzy dodatkowi projektu: Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karnio-
wicach; Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Krakowie; Pstrąg 
Ojcowski, Magdalena Węgiel.

Drugi projekt pn. „Sołtys, rada sołec-
twa, zebranie wiejskie… czyli co komu 
wolno w sołectwie – 3 dniowe warszta-
ty dla sołtysów z Województwa Mało-
polskiego.”

Grupa docelowa: Sołtysi Województwa 
Małopolskiego (100 osób). Celem głów-
nym operacji jest wzmocnienie funkcji 
sołtysa jako lidera lokalnych inicjatyw 

oraz animatora partycypacji społecz-
nej poprzez podniesienie poziomu wie-
dzy i umiejętności oraz zwiększenie 
motywacji i zaufania we własne siły 
uczestników warsztatów, co w przy-
szłości przełoży się na większą aktyw-
ność społeczności lokalnej. Warsztaty 
mają na celu rozwiązanie problemów, 
z którymi osoby pełniące funkcje soł-
tysa samodzielnie nie są sobie w stanie 
poradzić np. interpretacja przepisów 
prawa (podstawy prawne funkcjono-
wania sołectwa, statut sołecki), sztuka 
wystąpień publicznych oraz rozwiązy-
wania konfliktów. Mimo, że są to osoby 
chętne do działania, nie zawsze ich wie-
dza i umiejętności pozwalają na pełne 
wykorzystanie funkcji, jaką sprawują 
w lokalnym środowisku. Barierą często 
jest brak wiary we własne siły, ograni-
czona wiedza oraz brak jakichkolwiek 
możliwości jej poszerzenia.

Partnerzy dodatkowi projektu: Mało-
polskie Stowarzyszenie Sołtysów; Ma-
łopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Karniowicach, P.P.U.H. Tłocznia Maurer, 
Krzysztof Maurer.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 projekty, w których partnerem jest Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach znalazły się na liście 
wybranych projektów KSOW 4/2020 Województwa Małopolskiego!

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach informuje, że realizuje operację pod tytułem 
„Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw”.

W ramach operacji pod tytułem „Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw” Małopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zorganizuje w roku 2020 konferencję dla 100 osób z obszaru wo-
jewództwa małopolskiego.  Celem operacji jest zwiększenie wiedzy uczestników konferencji w zakresie małego prze-
twórstwa, krótkich łańcuchów dostaw i innowacyjnych form współpracy w organizacji sprzedaży oraz aktywizacja do 
podejmowania działań kooperacyjnych.  Ponadto w długim okresie czasu operacja może przyczynić się do większego 
zainteresowania rolników wspólnymi działaniami na rzecz wzmacniania łańcuchów sprzedaży.

Dodatkowymi Partnerami KSOW w ramach niniejszej operacji są: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział 
w Krakowie, Pstrąg Ojcowski Magdalena Węgiel oraz Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.   
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Nabór wniosków potrwa do 30 wrze-
śnia 2020 roku z uwzględnieniem wcze-
śniejszego wyczerpania środków. Pula 
środków przeznaczona na ten cel to 
40 mln zł. 

Pomoc finansowa z budżetu pań-
stwa przyznawana jest kołom, któ-
re zarejestrowały się  w Krajowym 
Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich pro-
wadzonym przez ARiMR. Wysokość 
przyznanego wsparcia  do otrzymania 
uzależniona jest od liczby członków 
danego koła: 
3 tys. zł – dla koła liczącego mniej niż 
30 członków, 
4 tys. zł – dla koła liczącego od 31 do 
75 członków, 
5 tys. zł – dla koła liczącego więcej niż 
75 członków.

Z roku na rok taka forma wsparcia cie-
szy się coraz większym zaintereso-
waniem przez koła, bo rejestruje się 
ich coraz więcej. To ważne, gdyż pa-
nie, a zdarza się również, że panowie, 
odgrywają ważną rolę w aktywizowa-
niu lokalnych społeczności, budowaniu 
wspólnoty, a przede wszystkim kulty-
wowaniu polskiej tradycji. Obecnie za-
rejestrowało się już 9124 organizacji 
tego typu.

Ustawa przewiduje, że Koło Gospodyń 
Wiejskich może przeznaczyć pomoc fi-
nansową na realizacje zadań określo-
nych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 li-
stopada 2018 r. o KGW (Dz. U. z 2020 r. 
poz.553 i poz.932), czyli na:
 • prowadzenie działalności społecz-

no-wychowawczej i oświatowo-kul-
turalnej w środowiskach wiejskich,

 • prowadzenie działalności na rzecz 
wszechstronnego rozwoju obsza-
rów wiejskich,

 • wspieranie rozwoju przedsiębior-
czości wśród kobiet,

 • prowadzenie działalności na rzecz 
poprawy warunków życia i pracy 
kobiet na wsi,

 • upowszechnianie i rozwijanie formy 
współdziałania, gospodarowania 
i racjonalne,

 • metody prowadzenia gospodarstw 
domowych,

 • reprezentowanie interesów środo-
wiska kobiet wiejskich wobec orga-
nów administracji publicznej,

 • rozwijanie kultury ludowej, w tym 
w szczególności kultury̨ lokalnej 
i regionalnej.

Wnioski o przyznanie pomocy składa 
się do kierownika biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa właściwego ze względu na 
siedzibę koła, na formularzu opraco-
wanym i udostępnionym przez ARiMR. 
Możliwe jest również wysłanie ich 
przez Internet za pośrednictwem plat-
formy ePUAP lub tradycyjną rejestro-
waną przesyłką pocztową, lub dostar-
czenie ich osobiście do specjalnych 
wrzutni znajdujących się w placówkach 
terenowych Agencji. Niezbędne doku-
menty potrzebne do wnioskowania po-
mocy znajdują się na stronie Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w zakładce Krajowy Rejestr Kół 
Gospodyń Wiejskich.
Dzięki uzyskaniu osobowości prawnej 
koła zyskują więcej możliwości finan-
sowania swojej działalności statutowej. 
W związku z tym oczywiście dotacje 
z ARiMR to nie jedyna forma wsparcia 
z której KGW mogą skorzystać. Koła, za-
rejestrowane w KRKGW mogą ponadto 
uczestniczyć w wielu programach roz-
wojowych,  ubiegać się o środki finan-
sowe- również europejskie czy korzy-
stać z innych różnych form dotacji, brać 
udział w otwartych konkursach ofert 
czy np. małych grantach itp.

Ewelina Czarnik ROW
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa

Nabór wniosków o pomoc finansową dla KGW
Od dnia 5 czerwca 2020 roku Koła Gospodyń Wiejskich mogą  ponownie ubiegać się o wsparcie  finansowe 
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która rozpoczęła nabór wniosków. Jest to trzeci rok 
z rzędu, w którym KGW mogą korzystać z takiej formy wsparcia na realizację zadań statutowych.
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AGROTURYSTYKA

RZĄD STWORZYŁ POMYSŁ POLSKIEGO 
BONU TURYSTYCZNEGO, który przewi-
duje 500 złotych na każde dziecko do 
18 r. życia oraz jedno dodatkowe świad-
czenie w formie uzupełnienia bonu, 
w wysokości 500 zł dla dzieci z orze-
czeniem o niepełnosprawności do wy-
korzystania na potrzeby wypoczyn-
ku turystycznego – wyjazdów, kolonii, 
wczasów, z możliwością rozszerzenia 
preferencji w ramach kolejnego projek-
tu do szerszej grupy społecznej, w tym 
seniorów. Będzie można go wykorzystać 
na pobyt w hotelu, pensjonacie, gospo-
darstwie agroturystycznym, kolonii lub 
obozie harcerskim, jak i obozie sporto-
wym czy rekreacyjnym na terenie kraju. 
Bony będą emitowane tak jak 500 plus 
i będzie można zrealizować je do końca 
marca 2022 roku. Jego uzyskanie będzie 
możliwe poprzez zarejestrowanie się na 
platformie usług elektronicznych Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. 

Zbliżają się wakacje, więc jest to czas, 
aby zaplanować letni wypoczynek. 
Warto spędzić go poznając przy oka-
zji  uroki polskiej wsi. Sielska atmosfera, 
czyste powietrze, wspaniałe krajobra-
zy i swojskie jadło – to główne atuty 
tego typu wczasów. 

Ponadto nocowanie w gospodarstwie 
agroturystycznym i poznanie prawdzi-
wego życia wiejskiego może okazać się 

dla dzieci, jak i również ich rodziców,  
niezwykłą przygodą. Polska wieś to ko-
lebka naszej kultury, która przetrwała 
w swej nierozerwalnej więzi z naturą 
do dziś. To miejsce, gdzie oprócz trudu 
pracy, znajduje się przestrzeń, harmo-
nia i spokój. 
Agroturystykę charakteryzuje wypo-
czynek w gospodarstwie rolnym z czyn-
ną produkcją roślinną lub zwierzęcą, 
w której agroturyści mają możliwość 
skorzystania z infrastruktury rekre-
acyjnej, przyrodniczej lub kulturowej.  
Gospodarze przygotowują dla odwie-
dzających różnego rodzaju atrakcje 
(usługi), oferują różnorodną aktywność 
czy spędzanie czasu wolnego.  Posiłki 
oferowane w gospodarstwie często po-
chodzą z samych gospodarstw (wolne 
od chemii) i są to przede wszystkim pro-
dukty takie jak: mleko kozie lub krowie, 
miód z własnych pasiek, wiejski chleb, 
ser, itd. Turyści mają możliwość zapo-
znania się z pracami w gospodarstwie 
oraz sami mogą brać w nich czynny 
udział. Właściciele gospodarstw agro-
turystycznych dbają o to, by warunki 
pobytu gości były dogodne: odpowiedni 
standard zakwaterowania oraz wyży-
wienia, bezpieczeństwo, a także atrak-
cje umożliwiające by czas wolny spędzo-
ny był w „nietypowy” sposób. 

Wspólny urlop z rodziną to ważny 
element życia rodzinnego.

Gospodarstwa agroturystyczne posia-
dają szeroką ofertę wypoczynku skie-
rowaną dla całych rodzin, biorąc pod 
uwagę zarówno dorosłych, jak i dzieci 
w różnym wieku. 

W Polsce właściwie wszędzie bez więk-
szego trudu można znaleźć pensjonaty, 
hostele, ośrodki wczasowe, gospodar-
stwa agroturystyczne czy kampingi. 

Miejscowości turystyczne w czasie 
sezonu letniego dbają o przygotowa-
nie różnych atrakcji dla turystów, by 
nawet w okresie, gdy pogoda nie do-
pisuje, mogli przyjemnie spędzić swój 
wolny czas. W połączeniu z różnymi 
atrakcjami, które proponują gospodar-
stwa agroturystyczne czy domy wcza-
sowe pozwalają zorganizować udany 
urlop w każdym niemal zakątku kra-
ju. Bon Turystyczny oprócz wsparcia 
polskich rodzin i branży turystycznej 
jest również zachętą, by spędzić waka-
cje w Polsce, a wieś z pewnością będzie 
bezpieczniejszą opcją niż spędzenie ich 
w mieście czy zagranicą.

Ewelina Czarnik
Źródło:
1. Ministerstwo Rozwoju - Portal Gov.pl,  
https://www.gov.pl/
2. Nowakowska-Hapka H., Stanek D. 2005. Usługi uatrak-
cyjniające pobyt w gospodarstwie agroturystycznym. 
Wieś i Doradztwo, nr 3-4 (43-44). Kraków.

Bon Turystyczny 500 + 
a może agroturystyka ?
Polska wciąż zmaga się z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19. Jedną ze szczególnie dotkniętych nim 
branż jest turystyka w tym również agroturystyka. Polacy długo nie opuszczali domów poprzez wprowadzenie 
licznych ograniczeń związanych z podróżowaniem. Atrakcje turystyczne, hotele oraz restauracje pozostawały za-
mknięte, wszystko jednak zmieniło się wraz z rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym.
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Charakterystyka
Bluszczyk to bylina, która kwitnie 
w drugim roku życia, między kwiet-
niem a lipcem. Jest to roślina płożąca, 
rozmnażająca się poprzez kłącza. Osią-
ga do 30 cm wysokości. 

Wyrastające w kątach liści kwiaty mają 
kolor fioletowy lub niebieskofioletowy. 
Liście są okrągło-sercowate lub nerko-
wate, z karbowanymi brzegami. Mło-
de liście mają kolor zielony i z czasem 
ciemnieją, zmieniając kolor na fioletowo 
czerwony lub bordowy. Łodyga i liście 
są pokryte drobnymi włoskami.

Występowanie
Bluszczyk występuje na terenie całe-
go kraju. Lubi stanowiska zacienione, 
lecz toleruje również nasłonecznione. 
Można go spotkać w lasach mieszanych 
i liściastych, na miedzach śródpolnych, 
w zaroślach oraz na polach, łąkach i pa-
stwiskach. Lubi gleby żyzne, ale poja-
wia się również na glebach słabszych. 
Preferuje tereny wilgotne lub średnio 
wilgotne.

Bluszczyk w rolnictwie
Roślina ta pojawia się w uprawach 
zbóż, roślin okopowych oraz warzyw. 
Ze względu na powolny wzrost nie sta-
nowi on zagrożenia dla tych roślin. Brak 
konkurencji ze strony bluszczyku nie 
powoduje obniżania plonowania roślin 
uprawnych, lecz jego pojawienie się 
na łąkach, pastwiskach i w kończynie 
może być problematyczne. Gorzki smak 
bluszczyka powoduje, że pasza, w któ-
rej się znajduje, nie jest chętnie zjadana 
przez zwierzęta. Dla koni i bydła blusz-
czyk może być trujący, ponieważ wywo-
łuje zaburzenia układu pokarmowego. 
Zwalczanie bluszczyku polega głównie 
na mechanicznym usuwaniu poprzez 
częste koszenie miejsc występowania.

Lecznicze właściwości
Bluszczyk jest rośliną leczniczą. Jest bo-
gaty w składniki odżywcze, sole mine-
ralne oraz garbniki. Posiada właściwości 
przeciwzapalne, wykrztuśne i moczo-
pędne, wspomaga przemianę materii 
oraz zmniejsza poziom cholesterolu. Zie-
le bluszczyku zbiera się od kwietnia do 
lipca, w okresie jego kwitnienia. 

Kurdybanek można stosować ze-
wnętrznie jak i wewnętrznie. Jednym 
ze sposobów wykorzystania tej rośliny 
jest napar. Łyżkę kardabunku należy 
zalać gorącą wodą i odczekać 10 minut. 
Ze względu na działanie przeciwzapal-
ne może być również wykorzystywany 
w kąpielach leczniczych. Bluszczyk jest 
również zapomnianą przyprawą, może 
być używany jako przyprawa do mięs, 
ziemniaków i sałatek. W sklepach zie-
larskich i aptekach można kupić blusz-
czyk w postaci suszu z ziela. 
Bluszczyk jest rośliną miododajną. Miód 
pozyskiwany z pasiek znajdujących się na 
dużych obszarach tej rośliny posiada nie-
powtarzalny aromat. Bylina ta jest również 
spotykana w przydomowych ogródkach, 
gdzie jest użytkowana jako roślina ozdob-
na i okrywowa. 

Agnieszka Tomczyk
Źródło: https://www.rynek-rolny.pl
https://pl.wikipedia.org
https://sklep.herbapol.krakow.pl
https://poradnikogrodniczy.pl

Bluszczyk kurdybanek – roślina lecznicza czy chwast?
Bluszczyk kurdybanek, zwany inaczej bluszczykiem ziemnym lub obłożnikiem, ze względu na swoją 
ekspansywność traktowany jest zazwyczaj jako chwast. Często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że jest 
to roślina zielna o bogatych właściwościach leczniczych.
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Roślina od dawna wykorzystywana 
była głównie jako środek o działaniu 
miejscowo znieczulającym, szczegól-
nie często stosowano w przypadku bó-
lów zębów o różnym podłożu. W wy-
ciągu pozyskiwanym z liści i kwiatów 
tej rośliny zawarty jest spilantol, któ-
ry wykazuje się mocnym działaniem 
przeciwbólowym. Według medycy-
ny tradycyjnej Indii, ma zastosowania 
w leczeniu reumatyzmu i stanów zapal-
nych, obniżaniu gorączki, bólu gardła, 
infekcji dziąseł.

Roślina ta odkryta została w 1975 roku 
w Brazylii przez dr Francoise Barbira 
Freedman z Uniwersytetu Cambrid-
ge, która przez ponad 30 lat mieszkała 
w wiosce Indian obserwując ich życie. 
Zauważyła, że Indianie stosują Acmella 
oleracea jako środek znieczulający, po-
dając go dzieciom, którym wyżynały się 
pierwsze zęby (stąd jedna z nazw „rośli-
na od bólu zęba”). Działanie tej rośliny 
poznała również „na własnej skórze”, 
kiedy pojawił się u niej problem z bólem 
wyżynającego się zęba mądrości.
Po powrocie do Cambridge i przepro-
wadzeniu badań w laboratorium okaza-
ło się, że swoje przeciwbólowe działanie 
Acmella zawdzięcza substancji chemicz-
nej o nazwie Spilanthol.
Liście i kwiaty Acmella oleracea za-
wierają aż do 1,25% Spilantholu – 
roślinnego alkaloidu. W badaniach 
wykazano hamujący wpływ na droż-
dżaki Candida albicans.
Acmella oleracea poddano także ba-
daniom pod kątem działania na skó-
rę. Okazało się, że wykazuje ona 
silne właściwości ujędrniające i prze-
ciwzmarszczkowe. S� wieżo zerwane 
kwiatki oraz liście (które są słabsze 
w działaniu tym bardziej im bardziej 
są młode) włożone do ust i przeżute 
powodują nagły ślinotok (niewskazane 
dla osób mających problemy z przeły-
kiem) oraz drżenie języka i policzków 
po czym następuje całkowite odrętwie-
nie przechodzące w znieczulenie jamy 
ustnej. Efekt ten nie jest długotrwa-
ły (do 20min) można jednak bez obaw 
podtrzymywać go następnymi daw-
kami. Roślina ta nie zawiera toksyn, 

a wręcz pomaga organizmowi w pozby-
waniu się ich. Spożywanie jej powoduje 
zwiększenie produkcji białych krwinek. 
Acmella oleracea – znieczulecznik jest 
całoroczną byliną o stożkowatych, żół-
tych, bezwonnych, główkowatych kwia-
tach, które na szczycie mają charak-
terystyczną plamkę, przywodzącą na 
myśl „rybie oko”. Roślina dorasta do 60 
cm, ma krótki, ale rozbudowany system 
korzeniowy. Jej pokrój jest wzniesio-
ny. Długie, pokładające się łodygi mają 
lekko brązową barwę. Ciemnozielone 
liście przybierają sercowaty kształt, 
są widocznie unerwione. Uprawianą 
w ogrodzie, w naszych warunkach trak-
tować ją należy jako roślinę jednorocz-
ną, w domowym zaciszu będzie kwitła 
kilkukrotnie.
Ta roślina najlepiej rośnie w pełnym 
słońcu, ale na żyznej i stale wilgotnej 
glebie jej stanowisko powinno być osło-
nięte od wiatru.
Znieczulecznik uprawiać można rów-
nież w pojemnikach, w domu. Tyle, że 
nie należy jej stawiać na silnie nasło-
necznionych parapetach czy balko-
nach, znajdujących się na południowej 
stronie.
Uwzględniając to, że acmella preferuje 
ziemię wilgotną, żyzną, najlepiej o lekko 
kwaśnym odczynie, a więc poradzi so-
bie również na glebach gliniastych, jeśli 
przygotujemy dla niej drenaż, zapew-
niający utrzymanie wilgoci na właści-
wym poziomie. W przypadku domowej 

uprawy w zupełności wystarczy jej 
zwykła ziemia do kwiatów doniczko-
wych częściowo rozmieszana wermi-
kulitem lub żwirem. Również trzeba 
pamiętać o przygotowaniu drenażu.
Latem konieczne może być nawet co-
dzienne nawadnianie oraz zraszanie. 
Zimą z kolei tego zaprzestajemy – na-
wadniamy roślinę raz na kilka dni, kie-
dy ziemia z wierzchu lekko przeschnie. 
Acmella wymaga częstego nawożenia. 
Do okazów posadzonych w ogrodzie 
stosujemy nawóz pełnoskładnikowy, 
w pełnej dawce, raz na dwa tygodnie. 
Częstotliwość nawożenia zwiększamy 
w przypadku gleb o słabszych parame-
trach. Uprawianą w pojemnikach na-
wozimy co drugie podlewanie połową 
zalecanej dawki. Kiedy roślina wypusz-
cza pąki kwiatowe, nawóz pełnoskład-
nikowy zamieniamy na nawóz dla roślin 
kwitnących.
Po sezonie wegetacyjnym roślinę prze-
nosimy do chłodnego, ale widnego po-
mieszczenia, w którym temperatura 
oscyluje w granicach 12-15 st. Celsjusza. 
Roślina nie znosi przymrozków, stąd 
rozsadę należy wysadzać po ostatnich 
wiosennych przymrozkach, w drugiej 
połowie maja.

Ewa Rhein
źródło:
Biotechnologia.pl
Apteka w ogrodzie 
zdjęcia: Ewa Rhein

Znieczulecznik „roślina od bólu zęba”
W poniższym artykule chcę przedstawić roślinną ciekawostkę, jaką jest  znieczulecznik zwany również rośliną  
od bólu zęba. Roślina ta jest dość niepozorna, niska, należy do  rodziny astrów, znana głównie ze swojej zdolności 
znieczulania jamy ustnej. Roślina ta pochodzi z Brazylii, gdzie od stuleci używana była przez mieszkańców 
północnego rejonu Para. 
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