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Konkurs plastyczny dla dzieci
„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

K

asa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego już od dziewięciu lat
organizuje Konkurs Plastyczny dla
Dzieci. Ma on na celu promowanie
pozytywnych zachowań związanych
z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz upowszechnianie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie
wolno powierzać dzieciom do lat 16.
W konkursie mogą brać udział dzieci
ze szkół podstawowych znajdujących
się na terenach wiejskich, w dwóch
kategoriach wiekowych (klasy 0-III
oraz IV-VIII).
Konkurs odbywa się na przestrzeni
pierwszego półrocza kalendarzowego.
Od stycznia do marca pracownicy Kasy
jeżdżą do zainteresowanych szkół prowadząc pogadanki związane z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
oraz specyficzną dla danego roku tematyką konkursu (w 2019 roku dotyczyła ona zagrożeń wywoływanych
przez maszyny rolnicze). Takich pogadanek w 2019 roku było 520 dla około
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25 000 dzieci z małopolskich szkół podstawowych. Wyposażeni w nową wiedzę uczniowie wykonują dowolną techniką prace plastyczne, które są dostarczane do Placówek Terenowych Kasy.
W Placówkach odbywa się Etap Regionalny Konkursu, po którym sześć najlepszych prac z każdej Placówki przekazanych zostaje do Oddziału Regionalnego, gdzie wyłonieni zostają laureaci
Etapu Wojewódzkiego, których prace
mają szansę powalczyć o zwycięstwo
w Etapie Centralnym.

Pogadanek w 2019 roku było 520 dla około 25 000 dzieci z małopolskich szkół podstawowych. Wyposażeni w nową wiedzę
uczniowie wykonują dowolną techniką
prace plastyczne, które są dostarczane do
Placówek Terenowych Kasy

Konkurs rozplanowany jest tak,
aby Gala Finałowa Etapu Centralnego
miała miejsce tuż przed wakacjami.
W ten sposób dzieci są przestrzegane

przed zagrożeniami, które mogą je
spotkać podczas letniego wypoczynku
oraz dowiadują się, jak skutecznie im
zapobiegać. Praca twórcza oraz zaangażowanie, które wkładają w wykonanie prac konkursowych, pozwalają im
w przyjemny i przystępny sposób zapamiętać lekcje udzielone przez pracowników Kasy.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bardzo docenia starania
uczniów oraz wysiłek włożony w wykonanie prac. Po każdym etapie Konkursu odbywa się wręczenie dyplomów
autorom najlepszych prac. Warto wspomnieć, że dzieci coraz chętniej biorą
w nim udział. W 2019 roku do konkursu przystąpiło 7 119 dzieci z 413
szkół podstawowych.
Konkurs oraz jego edukacyjne przesłanie jest również doceniany przez
różnego rodzaju szacowne instytucje,
które coraz chętniej przyłączają się do
jego organizacji. W 2019 roku nagrody
w Etapie Wojewódzkim w Małopolsce
ufundowali m.in. Urząd Marszałkowski

Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych, Państwowa Inspekcja Pracy, Małopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izba Rolnicza, Zamek Królewski
na Wawelu, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, firma POLAN Sp. z o. o., Park Rozrywki Zatorland w Zatorze, Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa, Kopalnia Soli Wieliczka, Muzeum Lotnictwa Polskiego,
Instytut Pamięci Narodowej, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła
II Kraków-Balice, Krakowski Bank Spółdzielczy, Wawel S.A. TVP3 Kraków oraz

Radio Kraków objęły konkurs patronatem medialnym. Z uwagi na tak dużą
liczbę osób przychylnych konkursowi,
cenne nagrody oraz chęć uhonorowania uczniów, Gala Wręczenia Nagród
w Etapie Wojewódzkim terenu Małopolski odbyła się w Teatrze Groteska
w Krakowie.
Podczas Gali Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego reprezentował p.o.
Dyrektora Dominik Pasek, który wręczył uczestnikom konkursu nagrody
rzeczowe ufundowane przez Ośrodek.
Po zakończeniu uroczystości dzieci
oraz goście uczestniczyli w spektaklu
„Ronja – córka zbójnika”.

Osoby zaangażowane w organizację Konkursu, podziwiając co roku
prace artystyczne dzieci, zaskakujące pomysłowością oraz nowatorską
techniką wykonania, podkreślają, jak
ważne jest zwracanie uwagi na zagrożenia związane z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego i przeciwdziałanie im już od najmłodszych lat. To
właśnie z tych świadomych zagrożeń
dzieci wyrosną ostrożni, odpowiedzialni dorośli.
Anna Berkowicz

Laureaci tegorocznego konkursu
„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”:
w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3)
• I miejsce - WOJCIECH PASIONEK kl. I Szkoła Podstawowa im. Stanisława
Kostki w Krzyszkowicach

w II grupie wiekowej (klasy 4 – 8)
• I miejsce - MARCEL GURNIK kl. IV Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie

• II miejsce - ERYK NYTKO kl. II - Szkoła
Podstawowa im. Heleny Marusarzówny
w Pogórskiej Woli

• II miejsce - ELIZA MUZYK kl. V - Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II
w Sułoszowej

• III miejsce - KAROLINA KĘDZIOR kl. II
- Szkoła Podstawowa im. Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej

• III miejsce - NATALIA GAWRON kl. V Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu
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Uroczyste zakończenie etapu regionalnego
konkursu „BHP w gospodarstwach rolnych 2019”.
4 czerwca 2019 roku w siedzibie Regionalnego Oddziału Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu odbyło się uroczyste zakończenie,
podsumowanie i wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” – etap regionalny.

W

tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne 2019” na etapie
regionalnym uczestniczyła rekordowa ilość 35 gospodarstw z terenu
powiatów nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego
i tatrzańskiego. W skład komisji konkursowej oprócz pracowników Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy
wchodzi przedstawiciel współorganizatora z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Podstawowym zadaniem konkursu
jest promocja zasad ochrony życia
6
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i zdrowia w gospodarstwach rolnych.
Zgodnie z regulaminem konkursu
wszystkie wizytowane gospodarstwa
były oceniane według jednakowych
kryteriów punktowych dotyczących
braku elementów zagrażających zdrowiu i życiu rolników. Sprawdzane było
utwardzenie placów manewrowych
i dróg wewnętrznych, prawidłowe zabezpieczenia schodów, drabin, otworów w stropach oraz zabezpieczeń
elementów wirowych w maszynach
i urządzeniach. Ocena obejmowała
również ogólną estetykę gospodarstw
i wydzielonych miejsc wypoczynku
szczególnie dla dzieci.

Wszystkie uczestniczące w konkursie gospodarstwa, prezentowały wysoki poziom produkcji zwierzęcej lub
roślinnej przy uwzględnieniu praktyki
bezpiecznego gospodarowania. Różne
zabezpieczenia i innowacje zastosowane w tych gospodarstwach, a także
ogólny ład i porządek przyczyniał się do
podniesienia bezpieczeństwa w prowadzeniu prac polowych i przy obsłudze
zwierząt. W wyniku wizyt w gospodarstwach komisja wyłoniła dziesięć najbezpieczniejszych gospodarstw, które
zostały nagrodzone, natomiast wszystkie pozostałe zostały wyróżnione. Ponadto gospodarstwa, które zajęły trzy

pierwsze miejsca zakwalifikowano
do dalszych eliminacji w konkursie
wojewódzkim.
Na uroczystym podsumowaniu,
każde nagrodzone gospodarstwo zostało przedstawione w specjalnej prezentacji, a ich ocena została szczegółowo omówiona.

W tym roku pierwsze miejsce otrzymało
gospodarstwo sadownicze Pana Zbigniewa Frączka zam. Zabrzeż nr 36 pow.
nowosądecki. Produkcja w gospodarstwie
prowadzona jest na bardzo wysokim
poziomie technologicznym, a przechowywanie owoców jest wykonywane w komorach gazoszczelnych typu ULO.

Sady dzięki specjalnej instalacji nawadniającej są zabezpieczone na wypadek suszy.
Drugie miejsce zajęło gospodarstwo
Pana Mirosława Kraus zam. Podsarnie
6A pow. nowotarski. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja zwierzęca bydła mlecznego w nowoczesnej
bezpiecznej oborze. Rolnik w swojej
produkcji uzyskuje rekordowe wydajności mleka z poszczególnych krów,
które kwalifikują go do czołówki
krajowej.
Trzecie nagrodzone miejsce zajęło
gospodarstwo Pana Wojciecha Jerzaka
zam. Łużna 423 pow. gorlicki. Głównym
kierunkiem produkcji jest hodowla bydła
mlecznego w nowo wybudowanej oborze, w której zastosowano najnowsze

elementy pozwalające na odpowiedni
dobrostan zwierząt, a także na ich bezpieczną obsługę.
Właściciele tych trzech pierwszych
nagrodzonych miejsc zostali przedstawieni na załączonym zdjęciu. Wszyscy
pozostali rolnicy, którzy brali udział
w podsumowaniu konkursu, otrzymali
również nagrody oraz dyplomy upamiętniające finał tego konkursu.
Podziękowano również wszystkim
rolnikom za uczestnictwo, odwagę oraz
wysiłek włożony w przygotowanie gospodarstwa do wizytacji, a nagrodzonym życzono dalszych sukcesów.
Tomasz Stanek
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XIII Krajowa Wystawa
Czerwonego Bydła Polskiego
W dniach 1-2 czerwca 2019 r. w Szczyrzycu odbyła się XIII Krajowa Wystawa
Czerwonego Bydła Polskiego połączona z Regionalną Wystawą Owiec
i Wystawą Królików Rasowych.

O

rganizatorami tegorocznej wystawy byli: Krajowy Związek
Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku, Urząd Gminy
w Jodłowniku, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Przedstawicielstwo i Biuro w Krakowie, Małopolska Izba Rolnicza, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, Małopolskie Stowarzyszenie Hodowców
Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego, Regionalny Związek Hodowców
Owiec i Kóz w Nowym Targu.
Współorganizatorami wystawy byli:
Małopolski Związek Hodowców Bydła
i Producentów Mleka, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Galicyjski Związek Hodowców i Producentów Mleka.
Wystawa została sfinansowana przez
Fundusz Promocji Mleka, Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów
Mleka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Gminy
Jodłownik, Małopolską Izbę Rolniczą
oraz firmy biorące udział w wystawie.
Honorowy patronat nad wystawą
objęli: Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Witold
Kozłowski Marszałek Województwa
Małopolskiego.
W pierwszym dniu wystawy komisja w składzie: Sędzia Główny Roman
8
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Januszewski, Asystent Sędziego Karolina Mrozek dokonała oceny 70 sztuk
bydła rasy polskiej czerwonej zgłoszonego do konkursu w dziewięciu
kategoriach.
• Tytuł czempiona w kategorii jałowice
w wieku 12-16 miesięcy uzyskała jałówka Cyranka – hodowca Mirosław
Staniszewski z Zawadki.
• Tytuł czempiona w kategorii jałowice
w wieku 17-20 miesięcy uzyskała jałówka Laska - hodowca Celina Sukta,
Antoni Poręba.
• Tytuł czempiona w kategorii jałowice
w wieku 21-24 miesiące uzyskała jałówka Warka - hodowca Mateusz Stasik z Mochnaczki Wyżnej.
• Tytuł czempiona w kategorii krowy
w I i II laktacji - program doskonalenia rasy uzyskała krowa Beretka –
hodowca Edward Solarczyk z Wróblówki.
• Tytuł czempiona w kategorii krowy
w I laktacji - program ochrony zasobów genetycznych uzyskała krowa
Pyza - hodowca Paweł Poręba z Zamieścia.
• Tytuł czempiona w kategorii krowy
od III do V laktacji – program doskonalenia rasy uzyskała krowa Barwa
– hodowca Adam Solarczyk z Wróblówki.
• Tytuł czempiona w kategorii krowy
w II i III laktacji – program ochrony

•
•
•
•

•

zasobów genetycznych uzyskała
krowa Malina – hodowca Andrzej Zagata z Gronkowa.
Tytuł czempiona w kategorii krowy
w IV i V laktacji - program ochrony zasobów genetycznych uzyskała krowa
Mija – hodowca Celina Sukta, Antoni
Poręba.
Tytuł czempiona w kategorii krowy
w VI i wyższej laktacji uzyskała
krowa Fide – hodowca Czesław Kuc
z Podłopienia.
W każdej z powyższych kategorii
przyznano również tytuł wiceczempiona i pierwsze nagrody dla pozostałych ocenianych zwierząt.
Super czempionem XIII Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego
w Szczyrzycu w programie doskonalenia rasy została wybrana krowa
Beretka - hodowca Edward Solarczyk
z Wróblówki.
Super czempionem XIII Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego
w Szczyrzycu w programie ochrony
zasobów genetycznych została wybrana krowa Fide – hodowca Czesław
Kuc z Podłopienia.

Oceny owiec dokonała komisja powołana przez Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu
w składzie: Jan Janczy – sędzia główny,
Wojciech Nawara – asystent.

Komisja oceniła przedstawiony materiał hodowlany zgodnie z zasadami wymienionymi w regulaminie oceny owiec.
W wyniku przeprowadzonej oceny
w poszczególnych rasach przyznano
tytuły czempiona.
• Dla rasy cakiel podhalański tryki,
rasy cakiel podhalański maciorki –
hodowca Wiesław Hryc z Grywałdu.
• Dla rasy polska owca górska odmiana
barwna tryki, polska owca górska odmiana barwna maciorki – hodowca
Piotr Pietraszek z Krempach.
• Dla rasy polska owca pogórza tryki,
polska owca pogórza maciorki – hodowca Leszek Frączek z Przyszowej.
• Dla rasy olkuska tryki, rasy olkuska
maciorki – hodowca Bogusława Wrażeń z Książnic.

Komisja oceniając poszczególne zwierzęta stwierdziła wysoką ich jakość
genetyczną, zgodność z wzorcem rasy
oraz bardzo dobre przygotowanie
do wystawy. Spośród zwierząt, które
otrzymały czempiona komisja wybrała
super czempiona w kategorii tryki – hodowca Wiesław Hryc i w kategorii maciorki – hodowca Piotr Pietraszek.
Oceny królików dokonała komisja powołana przez Małopolskie Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych
i Drobiu Ozdobnego w składzie Dariusz
Żaczkowski – sędzia rzeczoznawca ds.
oceny fenotypu królików, Marian Bahut sędzia rzeczoznawca ds. oceny fenotypu królików i Grzegorz Koraczyński sędzia krajowy ds. królików.
Do udziału w wystawie zgłosiło się
23 wystawców, ocenie poddano 175
królików (samce i samice) 11 ras: olbrzym belgijski, olbrzym srokacz niemiecki, baran francuski, wielki jasnosrebrzysty, szynszyl wielki, wiedeński niebieski, wiedeński biały,
zajęczak mahoniowy burgundzki, nowozelandzki biały, nowozelandzki
czerwony, czarny podpalany.

Komisja wyłoniła zwycięzców w poszczególnych rasach, przyznała tytuły
czempiona i wiceczempiona oraz super
czempiona dla samca rasy wiedeński
niebieski – Bartłomiej Pięta, za samicę
rasy nowozelandzki czerwony – Adam
Dziadkowiec.

Wieczorem przy radosnej muzyce odbyła
się biesiada „Wieczór Hodowcy” zorganizowana dla hodowców, zaproszonych gości
i wystawców.

W drugim dniu wystawy w Opactwie Ojców Cystersów odbyła się msza
święta w intencji rolników.
Na „Błoniach Szczyrzyckich” hodowców, zaproszonych gości, wystawców
i zwiedzających powitał gospodarz wystawy Paweł Stawarz Wójt Gminy Jodłownik oraz Wacław Drożdż Prezes
Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku, poseł na sejm RP Jan Duda i Prezes Małopolskiej Izby rolniczej Ryszard
Czaicki. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego reprezentowany był
przez p.o. Zastępcę Dyrektora Karola
Sepielaka
Na scenie uroczyście wręczono puchary i dyplomy dla hodowców bydła,
owiec i królików rasowych. Puchary
i nagrody specjalne dla hodowców
ufundowali Dominik Pasek Dyrektor
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, Paweł Ptaszek Wójt Gminy Tymbark, Zbigniew Młyński Prezes Małopolskiego
Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Agnieszka Pawlak Prezes
Małopolskiego Centrum Biotechniki.
Puchar dla najładniejszej krowy wręczył Maciej Pompa-Roborzyński Dyrektor Instytutu Zootechniki. Pamiątkowe obrazy przedstawiające krowę
rasy polska czerwona dla hodowców

bydła, organizatorów wystawy i zaproszonych gości wręczył Wacław Drożdż.
Wystawie towarzyszyła prezentacja nowoczesnych ciągników i maszyn
rolniczych przygotowana przez Firmę
KRACIK ze Spytkowic, Firmę Handlową
AGRO JUREK s.c. z Sulechowa.
Cały dzień odbywała się degustacja
produktów mlecznych w ramach projektu „Produkty mleczne w żywieniu
człowieka - ich wyjątkowa wartość” sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka
zorganizowana przez Małopolską Izbę
Rolniczą. W ramach promocji zorganizowano konkurs rysunkowy dla dzieci
i konkurs wiedzy dla dorosłych.
Atrakcją wystawy był pokaz wyrobu
oscypka, przejażdżki konne, parada
traktorów, prezentacja nagrodzonych
zwierząt. Na ringu odbył się konkurs
młodego hodowcy.
Na wystawie prezentowały się instytucje wspierające wieś i rolnictwo. Stoiska
przygotowały MODR z siedzibą w Karniowicach, Placówka Terenowa KRUS w Limanowej, Biuro Powiatowe ARiMR w Limanowej, Małopolska Izba Rolnicza.
W czasie wystawy odbywała się degustacja potraw regionalnych przygotowana przez 5 KGW z terenu gminy
Jodłownik.
Na zakończenie wystawy rozlosowano nagrody w konkursie wiedzy dla
dorosłych, konkursie rysunkowym dla
dzieci i w trwającej dwa dni loterii fantowej. Główną nagrodą w loterii była
cieliczka rasy polskiej czerwonej, rozlosowano nagrody dodatkowe - piłki, suszarkę do włosów, rolki i inne upominki.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
którzy pomagali przy organizacji wystawy, hodowcom, pracownikom firm
i instytucji, strażakom OSP z terenu
gminy Jodłownik, członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich.
Leszek Leśnik
Fot. Sylwia Krzyżak
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Gorzki ogórek
Przepękla ogórkowata, balsamka ogórkowata
(Momordica charantia L.)

R

oślina z rodziny dyniowatych, jednoroczna o długiej, rozgałęzionej,
pnącej łodydze, zaopatrzonej w wąsy
czepne. Balsamka ogórkowata jest
jednym z najbardziej popularnych
warzyw w Południowo-Wschodniej
Azji. Pochodzi z obszaru Indii, zawleczona do Chin, gdzie ceniona jest za
jadalne, choć gorzkie w smaku owoce
o szerokich właściwościach zdrowotnych. Owoce balsamki są bardzo
ważnym elementem wielu azjatyckich dań, bardzo cenione są również
za właściwości zdrowotne wykorzystywane w medycynie naturalnej. Roślina ta coraz częściej jest uprawiana
w Polsce jako ciekawostka.

Owoce balsamki są stosowane przez
indyjską medycynę ludową jako lek na
cukrzycę, ponieważ zawierają związek
podobny do insuliny.

Wszystkie części nadziemne rośliny
mają wartość użytkową, jako warzywo
i roślina lecznicza. Młode owoce, o długości ok. 10 cm wraz z liśćmi są wartościową przyprawą do dań mięsnych,
warzywnych i sałatek, ogórkowaty
owoc, pełen brodawkowatych narośli,
kusi niezwykle przyjemnym zapachem.
Spożywane na surowo mają gorzkawy
10
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smak, dlatego należy pozostawić je
w solankowej zalewie na kilka godzin
i zagotować, następnie spożywać bezpośrednio lub podsmażyć w plastrach
i podawać jako dodatek do mięs. Natomiast kwiaty, młode pędy i liście po
ugotowaniu są smaczną, pikantną jarzyną. Gorzki melon, o czym łatwo się
przekonać, przypomina w smaku curry.
Przygotowany jednak jako herbata, trafia w gust najbardziej wybrednych amatorów tego napoju.
Wywar z przepękli od wieków stosuje
się m.in. w tradycyjnej medycynie chińskiej, głównie do radzenia sobie z zaparciami i niestrawnością. Natomiast
mieszkańcy Ameryki Południowej wykorzystują go do leczenia malarii. W Indiach jest znany, jako znakomity środek
przeciwko robakom, kamieniom moczowym oraz gorączce.
Naukowcy z Instytutu Badań Medycznych Garvana w Sydney (Australia) oraz
Instytutu Materia Medica w Szanghaju
(Chiny) wyizolowali z tej rośliny cztery
związki, które potwierdzają jej duży potencjał w walce z cukrzycą typu I I . Eksperymentatorzy użyli w tym celu około
tony gorzkich melonów, które wcześniej
pracowicie starli na papkę.
Także w Chinach przeprowadzono
badania, które dały jednoznaczny wynik: owoc tej rośliny skutecznie obniża
poziom cukru zarówno we krwi, jak

i w moczu. Jako, że Momordica charantia posiada tak bogate właściwości insulinopodobne, zyskała sobie miano insuliny roślinnej.
Polscy farmakolodzy tak puent ują
swe rozważania na ten temat: Stwierdzono [także] szereg innych korzystnych
właściwości rośliny, takich jak obniżanie
poziomu trójglicerydów we krwi, działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe,
w tym anty-HIV.
Spożywanie owocu gorzkiego melona lub sporządzonego z niego wywaru
(w postaci herbaty Charantea) przynosi
naszemu organizmowi szereg wymiernych korzyści. Jednak specyfiki te powinny być stosowane równolegle z terapią lekową. Koniecznym warunkiem
osiągnięcia szybkich efektów zdrowotnych jest także wprowadzenie zdrowego trybu życia, Nie zapominajmy
przy tym, iż wyniki pomiarów cukru trzeba każdorazowo konsultować
z lekarzem.
Ostrzeżenie:
• w owocach, w nasionach oraz w otoczkach owoców przepękli ogórkowatej
znajdują się substancje toksyczne. Nie
dawać przepękli ogórkowatej dzieciom bez zalecenia lekarskiego,
• nie używać przepękli ogórkowatej
w okresie ciąży, ponieważ roślina
ta może spowodować poronienie,
rzadko, lekkie dolegliwości żołądkowo-jelitowe, kiedy bierzemy przepęklę w zbyt dużych dawkach,
• interakcja z lekami: jej działanie
może dodać się do tych roślin i suplementów, które służą do obniżania
poziomu cukru we krwi (hipokligemizujące). Owoce przepękli ogórkowatej zawierają składnik podobny
do insuliny, polipeptyd P (zastrzyki,
z którego podawane pacjentom chorującym na cukrzycę), powodują
znaczący spadek poziomu glukozy
we krwi, w ciągu kilku godzin. Owoc
może również wzmocnić działanie leków hipoglikemizujących doustnych,
takich jak chloropropamid, metformina oraz glibenklamid.

Uwaga: cukrzyca jest chorobą ciężką,
której leczenie wymaga nadzoru lekarskiego. Samoleczenie, bez nadzoru, może
spowodować poważne zagrożenia.
Ewa Rhein
zdjęcie Ewa Rhein
źródło: „Gorzki melon czyni cuda” – Konrad Wydrowski

Platforma
Sygnalizacji Agrofagów
W ramach realizacji postanowienia Krajowego Planu Działania na rzecz
ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na
lata 2013-2017 i dalej na lata 2018 – 2022, w 2016 roku uruchomiono portal
internetowy „Platforma Sygnalizacji Agrofagów” (www.agrofagi.com.pl).

P

latforma opracowana i prowadzona
jest przez Instytut Ochrony Roślin
– PIB w Poznaniu we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach.
Nadrzędnym zadaniem „Platformy
Sygnalizacji Agrofagów” jest możliwość
publicznego udostępnienia wyników
monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach roślin rolniczych.
Ponadto Platforma stanowi bazę cennych informacji z obszaru integrowanej
ochrony roślin oraz zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony
roślin. Na stronie dostępne są:
• metodyki monitorowania i sygnalizacji agrofagów,
• funkcjonalność systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin,
• metodyki integrowanej ochrony najważniejszych roślin uprawnych, warzywnych, sadowniczych i przemysłowych,
• metodyki integrowanej produkcji
roślin,
• broszury upowszechnieniowe, ulotki,
atlasy, poradniki tematyczne,
• internetowe programy i zalecenia
ochrony roślin w tym dotyczące rolnictwa ekologicznego,
• informacje związane z możliwościami łącznego stosowania agrochemikaliów,
• wyszukiwarki środków ochrony roślin i ich etykiet,
• technika ochrony roślin,
• kalkulator opłacalności stosowania
środków ochrony roślin,
• bezpieczne stosowanie środków
ochrony roślin.
W świetle wymogów integrowanej
ochrony roślin, systematyczne monitorowanie agrofagów na poziomie indywidualnego gospodarstwa jest bardzo ważne. Jest to podstawowe działanie pozwalające określić zagrożenie
upraw ze strony chorób czy szkodników, a dalej wyznaczyć optymalny
termin wykonania zabiegu ochroniarskiego, z uwzględnieniem wartości

progu ekonomicznej szkodliwości. Prawidłowe rozpoznanie zagrożenia w odpowiednim czasie, może nie tylko uratować przed stratami w plonach, ale
także ograniczyć nadmierne, często

niepotrzebne zużycia środków chemicznych. W praktyce rolniczej ist-

nieje duże zapotrzebowanie na informacje dotyczące prawidłowej sygnalizacji zabiegów ochrony roślin.
Z tego względu „Platforma Sygnalizacji Agrofagów” jest ważnym narzędziem wspomagającym dla rolnika.
Dzięki wprowadzaniu bieżących zapisów z obserwacji polowych, producenci
mają dostęp do informacji o aktualnym
zagrożeniu ze strony organizmów szkodliwych na danym obszarze. Trzeba jednak zaznaczyć, że pojawianie się agrofagów w sezonie wegetacyjnym na terenach poszczególnych powiatów czy
województw może następować w różnych terminach w zależności od mikroklimatu. Dlatego decyzja o chemicznym
zwalczaniu powinna być rozpatrywana
indywidualnie na poziomie danego
gospodarstwa.
Na Platformie mogą działać wszystkie zainteresowane jednostki: instytuty
naukowo-badawcze, ośrodki doradztwa rolniczego, organy administracji
państwowej, takie jak Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, czy Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych a także indywidualne
gospodarstwa.
W ubiegłym sezonie wegetacyjnym
2017/2018 „Platforma Sygnalizacji Agrofagów„ obejmowała około 300 punktów
obserwacyjnych na terenie całego kraju.

Monitorowaniu podlegały uprawy
roślin rolniczych, takich jak: pszenica
ozima, rzepak ozimy, kukurydza, burak cukrowy, ziemniak, rośliny strączkowe (łubin, groch, bobik).
W kolejnym sezonie wegetacyjnemu
2018/2019 kontynuowany jest monitoring ww. uprawach roślin rolniczych.
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach przy udziale
terenow ych doradców rolniczych

prowadzi obserwacje polowe na terenie woj. małopolskiego w uprawie
pszenicy ozimej w 15. miejscowościach
oraz w uprawie rzepaku ozimego w 12.
miejscowościach.

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

Jesienią bieżącego roku monitorowaniu podlegały organizmy szkodliwe, takie jak:

• w pszenicy ozimej: mączniak prawdziwy zbóż, septorioza paskowana,
mszyca czeremchowo-zbożowa,
• w rzepaku ozimym: sucha zgnilizna
kapustnych, pchełki ziemne, śmietka
kapuściana.

Podczas wiosenno-letniego okresu
wegetacji w uprawach pszenicy ozimej monitorowane i sygnalizowane
będą następujące agrofagi: mączniak
prawdziwy, septoriozy, brunatna plamistość liści, skrzypionki, mszyca
czeremchowo-zbożowa, mszyca zbożowa. W uprawach rzepaku ozimego:
czerń krzyżowych, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek
rzepakowy.
Marta Rymarczyk
źródło: www.agrofagi.com.pl
https://www.ior.poznan.pl/
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Spodoptera frugiperda (Smith)
nowe zagrożenie nie tylko dla kukurydzy

J

ak podaje Państwowa Inspekcja
Ochrony Roślin każdego roku państwa członkowskie Unii Europejskiej
(UE) zgłaszają do Komisji Europejskiej około 2000 przypadków wykrycia organizmów szkodliwych dla
roślin (czynników chorobotwórczych
i szkodników) w towarach importowanych spoza UE. Ponadto każdego
roku identyfikowanych jest na terytorium państw członkowskich UE ponad 100 nowych agrofagów, które dotychczas nie były znane z występowania na danym obszarze.

wegetatywnych jak i generatywnych.
Na kukurydzy gąsienice zjadają (szkieletują) liście, wgryzają się do źdźbeł,
mogą podgryzać u nasady źdźbła młodych roślin, a także wgryzać się do
kolb uszkadzając ziarniaki. Na roślinach psiankowatych (np. pomidorach)
uszkadzają one pąki i stożki wzrostu
oraz wgryzają się do owoców. Na kapuście gąsienice wygryzają otwory w liściach tworzących główkę. Objawy nie
są specyficzne i mogą być wywoływane
przez gąsienice innych motyli.

Ponadto szkodniki te są przenoszone
wraz z dostawami świeżych owoców,
warzyw i ozdobnych roślin. Za źródło stwarzające szczególne zagrożenie przedostanie się szkodnika do krajów Unii Europejskiej uważa się owoce
papryki, bakłażana afrykańskiego,
psianki podłużnej, przepękli ogórkowatej (balsamka ogórkowata) oraz rośliny, oprócz nasion, szparaga i kukurydzy pochodzące z Afryki i Ameryki.
W Polsce Spodoptera frugiperda
(Smith), podlega obowiązkowemu
zwalczaniu. Wszystkie przypadki podejrzenia wystąpienia Spodoptera frugiperda (Smith) powinny być bezwzględnie zgłoszone Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin.
Marta Rymarczyk
źródło: piorin.gov.pl
Zdjęcia: https://www.semanticscholar.org

Dorosły osobnik Spodoptera frugiperda (Smith).
Autor fotografii Georg Goergen.

Jednym z takich gatunków jest
Spodoptera frugiperda (Smith). Agrofag ten jest motylem z rodziny Sówkowate, sówki (Noctuidae). Występuje
w strefie klimatu ciepłego w Ameryce
Północnej Środkowej i Południowej
oraz w Afryce. W Ameryce Północnej latem i wczesną jesienią notuje się migracje szkodnika do północnej części USA
i południowej części Kanady. W Europie gatunek ten był notowany w 2000 r.
w Niemczech na kukurydzy cukrowej.
Spodoptera frugiperda (Smith)
jest polifagiem, poraża wiele gatunków uprawnych i dziko rosnących roślin zielnych z różnych rodzin botanicznych. Szczególnie zagrożenie stanowi dla gatunków z rodziny Poaceae
(wiechlinowate), Brassicaceae (kapustowate), Cucurbitaceae (dyniowate)
i Solanaceae (psiankowate), wliczając
w to kukurydzę, sorgo, pomidory, paprykę, oberżynę, soję i bawełnę oraz
rośliny ozdobne (np. złocienie, goździki
i pelargonie).
Szkodliw y m st adium są gąsienice. W wyniku ich żerowania powstają uszkodzenia zarówno organów
12
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Charakterystyka Spodoptera
frugiperda (Smith)

Żerująca gąsienica Spodoptera frugiperda (Smith).
Autor fotografii Georg Goergen.

Również rozpoznanie samego szkodnika nie jest łatwe. Ze względu na bardzo duże podobieństwo gąsienic i osobników S. frugiperda do innych gatunków
z rodzaju Spodoptera, identyfikacja powinna opierać się o analizę morfologii
genitaliów motyli.
Odnośnie rozprzestrzeniania się
i przenikania Spodoptera frugiperda
(Smith), w warunkach polowych najważniejszym sposobem są przeloty
motyli, często na znaczną odległość.

Młoda gąsienica jest zielona z ciemniejszymi liniami i plamami. Wyrośnięta gąsienica dorasta do 35-40
mm długości. Zabarwienie ciała
zmienia się wraz z rozwojem, od zielonego do brązowego, a nawet prawie czarnego (przy dużej liczebności owadów). Na ciele znajdują się
czarne linie. U dojrzałych gąsienic
na głowie znajduje się żółty znaczek
w kształcie odwróconej litery Y. Ciało
gąsienicy pokryte szczecinkami wyrastającymi z brodawek (pinacula).
Brodawki po stronie grzbietowej
są czarne, a na ostatnim segmencie
odwłoka znajdują się cztery czarne
plamki ułożone w formie kwadratu.
Dorosły osobnik – to motyl o rozpiętości skrzydeł 32-38 mm. Przednie skrzydła samicy są szaro-brązowe, a samca ciemniejsze z ciemnymi plamami i jasnymi prążkami.
Tylne skrzydła są białe z wyraźnymi
brązowymi żyłkami.

Chwasty a zdrowie zwierząt
i ludzi oraz jakość produktów rolnych
B

ez względu na sposób gospodarowania, uprawom rolniczym, zawsze towarzyszą chwasty. Występują
one praktycznie na wszystkich plantacjach, nawet tam gdzie przestrzega
się prawidłowej agrotechniki i stosuje środki ograniczające zachwaszczenie. Obecność chwastów w uprawach roślin powoduje zakłócenie ich
optymalnego wzrostu i rozwoju, co
w konsekwencji doprowadza do obniżenia wysokości i pogorszenia jakości plonów. Jest to wynik konkurencji o wodę, światło, składniki pokarmowe oraz przestrzeń, a czasami
powstaje na skutek wzajemnego oddziaływania na siebie roślin poprzez
różnego rodzaju fitotoksyny.
Szkodliwość chwastów nie ogranicza
się tylko do konkurencji z roślinami
uprawnymi. Niektóre gatunki chwastów wykazują właściwości trujące
w stosunku do ludzi i zwierząt. Zawierają one szkodliwe toksyny takie jak
alkaloidy, glukozydy, saponiny, związki
kumarynowe, azotany i inne. W przypadku kąkolu polnego trująca jest
cała roślina, zarówno dla ludzi oraz
zwierząt. Mąka zawierająca w swym
składzie zmielone nasiona kąkolu ma
gorzki smak i jest trująca. Powoduje

zatrucia objawami, których są bóle
głowy i mdłości, podrażnione błony
śluzowe, przyspieszenie tętna i paraliż
mięśni oddechowych. Podobną szkodliwość wykazuje miłek letni, którego
nasiona powodują zatrucia u zwierząt,
mąka z jego domieszką jest trująca,
a pieczywo z niej upieczone ma gorzki
smak. Trujące właściwości, zwłaszcza
przy spożyciu w większych ilościach
wykazują także: gwiazdnica pospolita, ostróżeczka polna, tobołki polne,
starzec zwyczajny, rdest powojowy.
W żywieniu bydła szczególną uwagę
należy zwrócić na gatunki takie jak ciemiężyca, zimowit jesienny, szalej jadowity, marek szerokolistny. Chwasty te
mają właściwości silnie trujące i nawet
ich niewielka ilość może spowodować
śmierć zwierzęcia. Ponadto znajdujące się w paszach chwasty mogą być
przyczyną mechanicznych uszkodzeń
przewodu pokarmowego, niedrożności
przewodu pokarmowego, kolki, a nawet padnięcia zwierząt np. bardzo
wrażliwych koni. Dotyczy to gatunków, których organy wegetatywne lub
owoce są kłujące, o twardych, ostrych
brzegach, zaopatrzone w kolce, włoski
i inne wyrostki np. miotła zbożowa,
ostrożeń polny.

W runi pastwiskowej występuje również wiele gatunków chwastów, które
posiadają substancje nietoksyczne, ale
mające niekorzystny wpływ na właściwości organoleptyczne mleka. Przykładowo szczaw zwyczajny, czy szczaw
pospolity odpowiada za zakwaszenie
mleka krowiego, turzyce i skrzypy polne powodują wodnistość i silne zabarwienie mleka, krwawnik pospolity zawiera goryczkę i składniki oleju, nadając przez to mleku gorzki smak i nieprzyjemny zapach. Podobnie, mleko
pochodzące od bydła wypasanego na
pastwisku masowo zachwaszczonym
czosnkiem pospolitym ma bardzo przykry smak i woń.
Marta Rymarczyk
Żródło:
Balcer-Żbikowska. 2012. Rzadkie chwasty segmentalne
województwa świętokrzyskiego. Towarzystwo Badań
i Ochrony Przyrody. Kielce.
Czopor T.2010. Trujące rośliny w runi. Rolniczy rynek.
DODR. Wrocław. 8: [http://www.dodr.pl/IV/6/16/3.pdf]
Woźnica Z. 2012. Herbologia. Podstawy Biologii, Ekologii
i Zwalczania chwastów. PWRiL. Poznań.
Domańska H. 1980. Chwasty i ich zwalczanie. PWRiL.
Warszawa. https://ornitologamator.wordpress.
com/2014/01/07/kakole-i-maki/
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SPORYSZ - zagrożenie pasz
Gospodarstwo rolne jest pierwszym ogniwem w łańcuchu żywnościowym i to
właśnie na nim spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za wyprodukowanie
i wprowadzenie do obrotu bezpiecznej żywności lub surowca do jej produkcji.

Ż

y wność powinna być przede
wszystkim bezpieczna, a dopiero
w następnej kolejności należy oceniać
inne cechy (walory smakowe, odżywcze). Szkodzić zdrowiu mogą substancje potocznie nazywane toksynami.
Toksyczne mogą być środki ochrony
roślin, metale ciężkie, dioksyny czy też
wtórne metabolity grzybów tak zwane
mikotoksyny. Obecnie znanych jest 400
mikotoksyn, które szkodzą ludziom,
zwierzętom i roślinom w mniejszym
lub większym stopniu.
Od wieków obserwowano zatrucia
ludzi i zwierząt wywołane spożyciem
zapleśniałej żywności czy pasz. Mikotoksyny trapiły ludzkość od początków
zorganizowanej produkcji płodów rolnych. Np. w Biblii w ST jest mowa o rojnicy (zatruciu sporyszem). Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1940 z dnia
28 października 2015 podaje „Zdecydowanie zaleca się państwom członkowskim i zainteresowanym organizacjom
zawodowym monitorowanie obecności
alkaloidów sporyszu w zbożach i produktach zbożowych”.
Stężenie alkaloidów w sporyszu zwykle jest małe (0,05% – 0,3%). Normy
w UE określają jedynie zawartość wagową sklerocjów sporyszu w ziarnie.
Dopuszczalny górny limit to 0,05% wagowego (500 mg/kg) w zbożu konsumpcyjnym oraz 0,1% wagowego (1000 mg/
kg) w paszach. Normy nie precyzują zawartości sumarycznej alkaloidów.
Sporysz towarzyszy trawom od początku ich istnienia. Najstarszy okaz
sporyszu znaleziono w Birmie, na kłosku trawy zatopionej w bursztynie
sprzed 100 mln. lat.
Sporysz (buławinka czerwona) (Claviceps purpurea) jest grzybem pasożytującym na słupkach kwiatów żyta. Zamiast
ziarniaka zboża w dojrzałych kłosach
wykształca się forma przetrwalnikowa
grzyba - tzw. sklerota. Ma ona postać
czarnych rożkowatych tworów i to
w niej zawarte są silnie trujące alkaloidy.
Sporysz wywołuje niebezpieczną
chorobę epidemiczną zwaną ergotyzmem. Do 1850 roku uważano go za
14
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Sporysz w kłosie żyta.

część zboża i dlatego ziarno ze sporyszem zmielone na mąkę było w przeszłości przyczyną zatruć na wielką
skalę (ostatnio 1951 we Francji). Sporysz m.in. wywołuje kurczenie się obwodowych naczyń krwionośnych, co
w ostrzejszej odmianie egortyzmu, prowadziło do gangreny, a w rezultacie do
odpadania różnych członków ciała jak
palce u rąk, u nóg, uszy. Towarzyszył
temu palący ból.
Prawie do końca XVIII wieku botanicy byli przekonani, że sporysz jest
formą „super’’ żyta o powiększonych
ziarniakach, dopiero w 1764 roku
stwierdzono, iż fioletowe twory na kłosach to grzyb. Oprócz ludzi zatruciom
ulegały również zwierzęta. Objawy
chorobowe to konwulsje, zgorzele oraz
bezmleczność. Ludzie nauczyli się również wykorzystywać sporysz w celach
leczniczych, w latach 50 uruchomiono
skupy sporyszu, przy użyciu specjalnych maszyn rośliny żyta porażane
były zarodnikami sporyszu.

Zastosowanie alkaloidów sporyszu
w medycynie:

Ergotamina – wywołuje skurcze mięśni gładki naczyń, a także skurcze
mięśni gładkich macicy, co wykorzystywane było niegdyś do ułatwiania
porodów wraz z ergonowiną była stosowana, jako oksytocyny. Nie można
jej było stosować w czasie ciąży i porodu, tylko i wyłącznie po odejściu
łożyska. Obecnie ergotamina znajduje zastosowanie, jako lek przeciw
migrenie.

Dihydroergotoksyna – pół syntetyczna pochodna alkaloidów sporyszu ma zastosowanie, jako lek psychopobudzający. Poprawia pamięć i zdolność uczenia się, poprawia ukrwienie
mózgu. LSD – do czasu delegalizacji
w 1966 roku środek ten był stosowany
początkowo do leczenia schizofrenii,
uzależnień (alkohol, kokaina), a także
był wykorzystywany w leczeniu dzieci
autystycznych.

ziaren na m 2 odmiany mieszańcowe
wysiewamy o około 50 ziaren mniej
(gęstość siewu powinna oczy wiście uwzględniać jakość gleb i ich
nawożenie).

Zmianowanie: sklerocja sporyszu
przeżywają w glebie nie dłużej jak rok,
zmianowanie z użyciem gatunku odpornego, bardzo zmniejsza presję infekcyjną na polu, duże znaczenie ma dokładne przyorywanie resztek pożniwnych, niszczenie samosiewów, terminowe stosowanie podorywki i głębokiej
orki utrudnia wytwarzanie askospor.
Kontrola dzikich traw, chwastów oraz
samosiewów żyta.

Sporysz w ziarnach żyta.

Cykl rozwojowy grzyba zaczyna
się w momencie naniesienia zarodników grzyba przez wiatr na znamię
słupka, zakażenie następuje w ciągu
doby. Na powierzchni zalążni grzybnia wytwarza duże ilości jednokomórkowych zarodników zawieszonych
w słodkiej lepkiej cieczy zwanej rosą
miodową. Rosa miodowa z zarodnikami może być rozpryskiwana przez
krople deszczu, maszyny lub roznoszona przez owady, co sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu infekcji.
Wszystkie czynniki opóźniające proces kwitnienia lub go wydłużające np.
duża wilgotność, opady deszczu połączone z obniżeniem temperatury
powodują zwiększona podatność na
zakażenie sporyszem, podobnie jest
w sytuacji zmniejszonej dostępności
pyłku spowodowanej zbyt upalnymi
dniami i zmniejszeniem żywotności
pyłku. W porażonym kłosku następuje proces rozkładu tkanki słupka
i dalszego przerastania zalążni grzybnią, tworzą się fioletowo-czarne rożkowate słupki długości nawet 6 cm.
Jesienią dojrzałe sklerocja w ypadają z kłosków do gleby lub są zbierane z ziarnem. Na wiosnę ze sklerocjów wytwarzane są nowe organy różowe, buławkowate podkładki (stąd
też druga nazwa - buławinka czerwona), na podkładkach formują się
otocznie z zarodnikami. Zarodniki są
uwalniane w okresie kwitnienia zbóż
i traw. Grzyb atakuje w pierwszej kolejności gatunki obcopylne traw zbóż,
w tym żyto i kukurydzę, w drugiej

kolejności gatunki samopylne takie
jak pszenżyto, pszenicę jęczmień,
owies, proso, ryż, sorgo.

Na podatność rośliny na porażenie
sporyszem wpływają, co najmniej trzy
czynniki:

• charakterystyka kwitnienia, wpływająca na wrażliwość znamienia słupka,
np. czas, kiedy kwiaty są otwarte,
wielkość znamienia, początek zasuszania znamienia po zapyleniu,
• zdolność rośliny do zapylenia i zapłodnienia nim nastąpi infekcja, głównie zależna od dostępności pyłku,
• odporność polegająca na utrudnieniu procesu zakażania lub w rozprzestrzenianiu się zakażenia w zalążni. Sporysz najefektywniej poraża
kwiatki jeszcze niezapylone lub tuż
po zapyleniu. Wilgotna, deszczowa
pogoda w czasie kwitnienia sprzyja
porażeniu sporyszem. Optymalna
temperatura rozwoju sporyszu to 20300C, poniżej 100C kiełkowanie i rozwój strzępek jest silnie hamowany.
Metody zapobiegania i ograniczenia
sporyszu w ziarnie zbóż:

• wytworzenie odmian mieszańcowych o zwiększonej produkcji pyłku,
• ograniczenie obecności przetrwalników sporyszu w glebie,
• ograniczenie możliwości zakażenia
kłosów zarodnikami.
Prawidłowa agrotechnika:

Gęsty siew: odmiany populacyjne
wymagają średnio wysiewu 300-400

Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego
Walka chemiczna: niestety w Polsce nie ma zarejestrowanych środków ochrony roślin do zwalczania
sporyszu w zbożach. W innych krajach badania wykazały, iż preparaty
zawierające strobiluryny zapobiegają kiełkowaniu konidiów, a tebukonazol redukują wzrost grzybni sporyszu o 70-90%. Najwyższą skuteczność
uzyskuje się stosując fungicydy przy
niskiej presji infekcyjne, w sezonach
suchych i przy stosowaniu zapobiegawczym – przed kwitnieniem zbóż
lub na początku tego okresu.
Czyszczenie mechaniczne: usuwanie
sklerocjów przed mieleniem ziarna na
mąkę. Alkaloidy zawarte w sporyszu
wciąż stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, jednak
cały czas metody wykrywania alkaloidów są doskonalone, przyczyniając
się tym samym do minimalizowania
ryzyka zatruć.
PAMIĘTAJMY! Szczególne zagrożenie
dla zdrowia zwierząt stwarzają niepoddane obróbce ziarna zbóż, zawierające całe zarodniki sporyszu. Mielenie ziarna ogranicza możliwość przyjęcia przez zwierzę dawki zagrażającej
zdrowiu.
Ewa Rhein
źródło:
Ekspertyza IHiAR – Zapobieganie zagrożeniom związanym z występowaniem w ziarnie zbóż alkaloidów pasożytniczego grzyba buławinki czerwonej (sporysz) dr P.Ochodzki-2015
Sporysz jako źródło niebezpiecznych alkaloidów w zbożowych materiałach żywnościowych i paszowych –Życie
Weterynaryjne - 2015-90(4) –ZHPPIW – Walczak M.,
Kwiatek K.
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Czy warto wydawać pieniądze
na budowę własnych elektrowni?
A

rtykuł ten jest adresowany do
odbiorców końcowych dokonujących zakupu energii elektrycznej
na podstawie umowy kompleksowej,
którzy zamierzają wybudować własne mikroinstalacje do wytwarzania
energii elektrycznej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, w celu jej
zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą, a więc do osób fizycznych,
rolników i gmin.

Według obowiązujących przepisów prawa,
mikroinstalacja do wytwarzania energii
elektrycznej to instalacja odnawialnego
źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW,
przyłączona do sieci elektroenergetycznej
o napięciu znamionowym niższym
niż 110 kV.

Jeżeli właściciel takiej instalacji jest
przyłączony do sieci energetycznej
operatora i spełnia warunki obowiązujących wymogów nazywany jest
prosumentem.
Najbardziej popularnymi są mikroinstalacje fotowoltaiczne. Przetwarzają one energię światła w energię
elektryczną. Ich wadą jest to, że energia świetlna jest tylko za dnia, a w ciągu
roku najwięcej jej jest latem, najmniej
zimą. Koszt budowy magazynów energii
jest duży. Rolę takich magazynów może
spełnić sieć energetyczna publiczna.
Z tym, że jest to magazyn energii elektrycznej o sprawności 70% lub 80%.
Co to znaczy?

Jeżeli przekażemy do sieci energetycznej operatora energię elektryczną
wytworzoną przez naszą elektrownię
słoneczną to możemy odebrać z tej
sieci 80% przekazanej energii, jeżeli mamy instalację o mocy do 10
kWp lub 70%, jeżeli mamy instalację o mocy większej niż 10 kWp
i mniejszej niż 40 kWp.

Jeżeli nie wykorzystamy tej ilości to
niewykorzystana ilość przechodzi na
własność operatora sieci.
16
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Czy warto inwestować w budowę
własnej elektrowni?

Żeby uzyskać odpowiedź musimy
wiedzieć ile prądu zużywa nasze gospodarstwo, jaką moc musi mieć nasza instalacja, ile będzie kosztowała
jej budowa i czy możemy otrzymać
dofinansowanie?

Z danych GUS wynika, że średnie zużycie
energii elektrycznej na 1 osobę wynosi
760 – 830 kWh na rok. W przeliczeniu
na 1 m2 powierzchni mieszkalnej
wynosi 28 – 32 kWh, przy czym
w mieście 29,07 kWh/rok, a na wsi
25,34 kWh/ rok.

Typowe gospodarstwo domowe w mieście posiada mieszkanie o średniej powierzchni 50,5 m2, w którym mieszka
średnio 2, 3 osoby.
Typowe gospodarstwo domowe na
wsi posiada mieszkanie o średniej powierzchni użytkowej 108,3 m 2 i zamieszkuje w nim średnio 3, 4 osoby.
Średnie zużycie energii w ciągu roku
biorąc pod uwagę wszystkie gospodarstwa wynosi 2173 kWh /944 – 3800/.
Średnie gospodarstwo prowadzącego
działalność rolniczą zużywa 2958 kWh
(1500 – 4982).

Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie prowadzącym działalność rolniczą jest o ponad
27% wyższe w porównaniu do miasta.
Zatem liczba członków rodziny oraz
wielkość powierzchni mieszkania mają
duże znaczenie przy zużyciu energii.
Procentowy udział w zużyciu energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwach
domowych kształtuje się następująco:
• chłodziarko-zamrażarka - 28,1%,
• oświetlenie + drobny sprzęt AGD 20,4%,
• kuchnia elektryczna - 19,6%,
• pralka - 9,1%,
• telewizor - 6%,
• radioodbiornik i zestaw wieżowy
(kino domowe) - 6,6%,
• czajnik elektryczny - 5,3%,
• komputer - 2,4%,
• kuchenka mikrofalowa - 2%,
• zmywarka do naczyń - 0,5%.
Ponieważ w ostatnim czasie wzrasta ilość zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystywanych do
chłodzenia mieszkań latem i ogrzewania w okresach chłodniejszych, więc te
proporcje w wielu przypadkach mogą
być inne.
Nie ma możliwości użycia innego źródła energii do uruchomienia sprzętu
AGD i RTV itp. Ceny jednostki energii

Moc
znamionowa
instalacji w kW

Rzeczywista moc po odjęciu
strat. Przyjmuje się, że z 1 m2
panelu można uzyskać
110–150 kWh. Autor przyjął
140 kWh w ciągu roku

Zakładane przez autora
zużycie energii elektrycznej
na potrzeby gospodarstwa
domowego w czasie pracy
instalacji w ciągu roku

Nadwyżka energii
niewykorzystana
i przekazana do sieci
operatora w ciągu roku
w kWh

Ilość energii w kWh
do odebrania od
operatora - 80% dla tej
mocy instalacji

Rzeczywista ilość energii
elektrycznej w kWh
do wykorzystania
w gospodarstwie
domowym w ciągu roku

3 kW

2856

30 % tj.
856,8 kWh

1999,2

1599,36

2456,16

4 kW

3808

25 % tj.
952 kWh

2856

2284,8

3236,8

5 kW

4760

20 % tj.
952 kWh

3808

3046,4

3998,4

elektrycznej przez nas kupowanej raczej będą rosły przede wszystkim ze
względów środowiskowych. W cenie,
którą płacimy za energię elektryczną
zawarte są podatki, które stanowią do
40% ceny.

Moc instalacji fotowoltaicznej będzie
zależała w dużej mierze od wielkości
powierzchni dachu, na którym można
zamontować instalację.
Dlaczego?

Urządzenia wytwarzające energię elektryczną zamontowane na budynkach
nie są opodatkowane podatkiem gruntowym w wysokości 2% od nieruchomości budowli energetycznych. W świetle prawa budowlanego obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
a także budowla stanowiąca całość
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.
Kolejnym czynnikiem jest nasłonecznie połaci dachowej. Najlepsze
jest od strony południowej mniejsze
od wschodu i zachodu. Jeżeli dach jest
dwuspadowy wówczas tylko jedna
strona będzie przydatna do umieszczenia instalacji. Na przeciętnym budynku
mieszkalnym przy dwuspadowym dachu jedna połać może mieć do 90 m2. Panel o mocy 1 KW złożony z 4 modułów
o mocy ok 250 W zajmuje powierzchnię
prawie 6,8 m2, czyli instalacja o mocy 10
kW zajmuje ok 70 m2 dachu.
Moc instalacji będzie warunkowana
wielkością mocy umownej z dostawcą
energii elektrycznej. Większość budynków mieszkalnych wyposażonych
w podstawowy sprzęt AGD mają przyłącz jednofazowy i moc umowną 5–6
kW. Budynki z przyłączami trójfazowymi mają moc umowną 12-16 kW.
Poniższa tabelka ma na celu zobrazować ile energii elektrycznej są
w stanie wyprodukować instalacje

fotowoltaiczne o mocy 3 kWp; 4 kWp;
5kWp. Ile tej energii możemy przekazać
do sieci operatora, ile odzyskać.
Jeżeli przyjmiemy, że średnie gospodarstwo domowe na wsi zużywa 2 958
kWh w ciągu roku, to takie gospodarstwo powinno wybudować instalację
o mocy większej niż 3,5 kW i nie większej niż 4 kW. Jeżeli w gospodarstwie
zamontuje się np. pompy cieplne lub
zbiorniki kumulacyjne na ciepłą wodę
ogrzewaną energią elektryczną i inne
grzejniki wykorzystujące energię elektryczną do ogrzewania, wówczas może
się okazać, że energia elektryczna wyprodukowana przez instalacje fotowoltaiczną może być całkowicie zużyta
w gospodarstwie domowym i nie będzie nadwyżek, które muszą być przekazane do sieci.
Producenci podają, że instalacja fotowoltaiczna może pracować 20 lat. Należy pamiętać że instalacja traci moc
z każdym rokiem 0,6-1% mocy.
Instalacja fotowoltaiczna jest podatna na uszkodzenia przez czynniki
zewnętrzne takie jak grad, uderzenia

kamieniami itp. dlatego wskazane jest
ubezpieczyć ją na wypadek uszkodzeń,
np. od gradobicia czy innych mechanicznych. To z kolei podniesie koszt wytworzenia energii elektrycznej przez tą
instalację.
Opłacalność budowy instalacji fotowoltaicznej poprawia się z roku na rok.
Dzieje się to za sprawą obniżki cen komponentów służących do budowy instalacji oraz wzrostu cen energii. Im większa moc instalacji tym mniejszy koszt
jednostkowy budowy tej instalacji. Im
większa dotacja uzyskana na budowę
instalacji fotowoltaicznej tym mniejszy
koszt budowy, tym krótszy okres spłacania kosztów jej budowy.
Henryk Pałka
źródło:
Główny Urząd Statystyczny - Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 roku”, Warszawa 2017 r.
http://www.poznan.pl/mim/main/zuzycie-energii-w-gospodarstwach-domowych
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii - Dz.U.2015.478 z dnia 2015.04.03
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Rozliczanie wniosków PROW
2014-2020.

Wniosek o płatność drugiej raty pomocy na operacje
typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”
objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (z naboru
wniosków w 2017 roku).
Drugą ratę pomocy, w wysokości 20%
całkowitej wartości pomocy, ale nie
więcej niż 12 000 złotych, wypłaca się
na wniosek o płatność, który składa się
po realizacji biznesplanu, jednak nie
później niż do dnia upływu 3 lat od dnia
wypłaty pierwszej raty pomocy i nie
później niż do dnia 31 sierpnia 2023
r., a w przypadku wystąpienia do dyrektora oddziału regionalnego z wnioskiem o zmianę założeń biznesplanu
w zakresie wydłużenia okresu jego realizacji, nie później niż do dnia upływu
4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.
Wypłata drugiej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami. Pomoc jest wypłacana na konto bankowe beneficjenta,
wskazane we wniosku o płatność.
W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w §18 pkt 2, lub
niespełniania warunków od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia
złożenia wniosku o płatność drugiej
raty pomocy, o których mowa w §18
pkt 1, 3, 4 w zakresie produkcji roślin
wysokobiałkowych oraz pkt 8 (plan
nawozowy) lub niezłożenia wniosku
o płatność w terminie, o którym mowa
powyżej, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o odmowie
wypłaty drugiej raty pomocy.
Do wniosku o płatność drugiej
raty pomocy dołącza się następujące
dokumenty:
1) sprawozdanie z realizacji biznesplanu sporządzone zgodnie ze wzorem
udostępnionym przez Agencję,
2) dokumenty potwierdzające realizację działań, o których mowa
w §3 ust. 1 pkt 4 oraz §3 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia,
3) oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów
18
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i rozchodów lub księgi rachunkowej
lub ewidencji przychodów i rozchodów
prowadzonej na podstawie odrębnych
przepisów,
4) kopię planu nawozowego oraz kopię wyników analizy chemicznej gleby jeżeli beneficjentowi przyznano punkty
z tego tytułu.
W przypadku, gdy beneficjent ustanowił pełnomocnika i udzielone pełnomocnictwo jest inne niż dołączone
do wniosku o przyznanie pomocy albo
wniosku o płatność pierwszej raty pomocy należy dołączyć pełnomocnictwo/upoważnienie udzielone przez
beneficjenta do występowania w jego
imieniu – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
W przypadku stwierdzenia, że wniosek o płatność drugiej raty pomocy nie
spełnia wymogów formalnych, Agencja
wzywa beneficjenta do usunięcia tych
braków.
Benef icjent infor muje Agencję
o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Uwaga!

1. Załącznikami mogą być wyłącznie
dokumenty oryginalne bądź ich kopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika
Agencji lub podmiot, który wydał dokument lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub
przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo
adwokatem.

2. Oryginały dokumentów (poza zaświadczeniami, oświadczeniami i zobowiązaniami) podlegają, na żądanie
beneficjenta, zwrotowi po uprzednim
wykonaniu ich kopii i poświadczeniu
za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika oddziału regionalnego ARiMR.

3. W związku z tym, że istnieje wymóg
„opieczętowania” w OR (Oddziale Regionalnym) oryginałów faktur, rachunków rozliczeniowych (pozostałe dokumenty stanowiące załączniki mogą być
potwierdzone za zgodność z oryginałem w BP (Biuro Powiatowe) ARiMR,
wnioskodawca osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną musi złożyć wniosek o płatność
II raty bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR (dla województwa małopolskiego jest to adres: Oddział Regionalny ARiMR, ul. Promienistych 1,
31-481Kraków).
Obowiązkowym bardzo ważnym dokumentem – załącznikiem do wniosku
o płatność II raty jest sprawozdanie
z realizacji biznesplanu, które wypełnia
się na formularzu udostępnionym przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprawozdanie z realizacji
biznesplanu wnioskodawca wypełnia
przy pomocy komputera bądź manualnie – kolorem niebieskim lub czarnym,
pismem czytelnym (NAŚLADUJĄCYM
DRUK).

Do sprawozdania dołącza się dokumenty potwierdzające realizację założeń biznesplanu oraz innych zobowiązań, m. in.:
a) inwestycji w środki trwałe,
b) wydatków na środki obrotowe,
c) inwestycji budowlanej związanej
z produkcją rolniczą,
d) inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu,
e) udziału w szkoleniach,
f) korzystania z usług doradczych,
g) prowadzenia działań w zakresie przygotowania do sprzedaży
produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie,
h) udziału w zorganizowanych formach
współpracy producentów rolnych,

i) prowadzenia działalności w zakresie
przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
j) uczestnictwa w unijnym systemie
jakości, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym mowa
w działaniu „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”
objętym Programem,
k) przeprowadzonych innowacji w postęp biologiczny, organizację produkcji,
nowoczesne technologie produkcji oraz
innowacyjny produkt.
Na kompletne sprawozdanie z realizacji
biznesplanu składają się:

a) wypełniony formularz „Sprawozdania z realizacji biznesplanu” nazywany
dalej „Sprawozdaniem” – przedkładany
Agencji w formie wydruku,
b) wypełnione „Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej”, nazywane dalej „Kalkulatorem SO” – przedkładane w postaci cyfrowej (na płycie
CD),
c) podpisany wydruk pierwszej strony
„Kalkulatora SO”, zwany dalej „Stroną
tytułową kalkulatora SO”,
d) załączniki potwierdzające realizację
zobowiązań i założeń biznesplanu.

Coś musimy wykombinować z tym miejscem

Marian Kulpa
Źródło: materiały informacyjne ARiMR

Zwrot podatku Vat a kontrole Urzędu Skarbowego
U
bieganie się o zwrot podatku Vat
naliczonego w fakturach dotyczących inwestycji w gospodarstwach
rolnych jest oczywistym przywilejem
dla rolników będących Vat-owcami na
zasadach ogólnych. Niekiedy kwoty
zwrotu podatku Vat są bardzo wysokie i ich otrzymanie istotnie poprawia
płynność finansową gospodarstwa.
Zwrot podatku Vat następuje w terminie 60 lub 25 dni (art. 87 ust. 6) od
momentu złożenia deklaracji Vat-7
lub Vat-7K. Przy zwrocie przyśpieszonym – 25 dni, istnieje wymóg zapłaty
wszystkich faktur nabycia z okresu
rozliczeniowego do dnia złożenia deklaracji – z uwzględnieniem ust. 22
o swobodzie działalności gospodarczej. Przed zwrotem podatku Vat na
konto rolnika dochodzi bardzo często
do czynności sprawdzających podatnika przez właściwy Urząd Skarbowy.
Co z reguły jest przedmiotem kontroli? Należy przedstawić wszystkie

faktury sprzedaży i nabycia z danego
okresu rozliczeniowego oraz dowody
zapłaty faktur (zwrot 25-dniowy).
Niestety na tym się nie kończy i z reguły Urząd Skarbowy żąda źródeł pokrycia finansowania inwestycji.

Przed zakupem np. ciągnika rolnik musi
udowodnić skąd pochodzą środki na jego
całkowite sfinansowanie.

Jeżeli jest to kredyt należy przedłożyć umowę z bankiem. Gdy chcemy
udowodnić, że mamy własne środki najlepiej, aby były zdeponowane w całości na rachunku bankowym. Ważne,
aby rolnik umiał udokumentować skąd
pochodziły na niego wpływy i mieć
orientację w historii rachunku, gdyż
często fiskus prosi o jego przedłożenie. Źródłami posiadanych środków
finansowych mogą być np. faktury

sprzedaży przed przejściem na Vat, tj.
faktury Vat-RR, umowy darowizny pieniężnej np. od najbliższych przekazane
na konto i zarejestrowane do 6 miesięcy w Urzędzie Skarbowym – (druk
SD-Z2), zarejestrowane w US umowy
pożyczki, rachunek papierów wartościowych, dokumenty z ARiMR i ARR
odnośnie dopłat bezpośrednich czy
innych dotacji, umowy sprzedaży np.
dóbr trwałych (ziemia, sprzęt), które
zostały zarejestrowane w US. Jeżeli
rolnik nie udowodni legalności pochodzenia środków finansowych to może
narazić się nawet na sankcję karną.
Należy też uczulić rolników, by na ich
rachunkach bankowych nie było przelewów, których pochodzenie jest nieudokumentowane, gdyż przeważnie fiskus taki przychód obarcza podatkiem
dochodowym.
Krzysztof Dziedzic
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ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Dobry czas na instalowanie urządzeń do
pozyskiwania odnawialnych źródeł energii
C

zym są odnawialne źródła energii? Nie ma jednoznacznej definicji,
opisującej odnawialne źródła energii.
W Ustawie Prawo Energetyczne odnawialne źródła energii to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania
energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów
i pływów morskich, spadku rzek oraz
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu
powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.
Odnawialne źródła energii (OZE) są
zróżnicowane pod względem pochodzenia i lokalnych zasobów, wymagają
zainstalowania odpowiednich systemów do przetwarzania energii, z tych
źródeł na energię użytkową.

Mapa.1.1. Zasoby energii słońca na obszarze Polski
Źródło: http://www.ftj.agh.edu.pl/~fiszer/oze/slonce.htm, dn.
15.04.2008r.

Dane te przedstawiają nam 4 podstawowe regiony energii promieniowania
słonecznego na terenie Polski:
R I – pas nadmorski o natężeniu promieniowania powyżej 950 kWh/m2 (lato)
ze stacją w Kołobrzegu.
R II – wschodnia cześć kraju, o natężeniu powyżej 950 kWh/m2 ze stacją pomiarową Zamość.
R III – pozostałą cześć kraju o natężeniu poniżej 950 kWh/m² ze stacją pomiarową Brwinów
R IV – południowa cześć kraju o natężeniu powyżej 950 kWh/m2 (zima) ze
stacją pomiarową Zakopane1.
1 http://www.ftj.agh.edu.pl/~fiszer/oze/slonce.htm,
dn. 19.04.2008r.
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Rys.1.1. Potencjał i wykorzystanie energii odnawialnej ( na podstawie Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej)
Źródło: „Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania energii
odnawialnej w Polsce”, EC BREC 2000, www.ecbrec.pl.

Perspektywy rynku polskiego w zakresie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii są niezmiernie obiecujące
oraz dające szanse na jak najlepsze ich
wykorzystanie.

Odnawialne źródła energii promieniowanie słoneczne
Promieniowanie słoneczne jest najobfitszym i jednocześnie najbardziej rozproszonym źródłem energii odnawialnej. Do niedawna korzystanie z energii
promieniowania słonecznego było mało
opłacalne z uwagi na wysoki koszt założenia takiej instalacji. Obecnie, dzięki
upowszechnieniu się paneli fotowoltaicznych, wykorzystanie energii promieniowania słonecznego jest coraz
bardziej popularne. Nowoczesne instalacje OZE mogą korzystać nie tylko
z pełnego nasłonecznienia, ale również z promieniowania rozproszonego.
Dzięki temu, panele słoneczne wytwarzają prąd w pochmurne i deszczowe
dni, a nawet podczas opadów śniegu.
Promieniowanie słoneczne może być
również wykorzystywane w kolektorach słonecznych, służących do ogrzewania wody użytkowej. W instalacjach
można stosować połączenie paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Odnawialne źródła energii – wiatr
Energia wiatru jest energią kinetyczną
zaliczaną do odnawialnych źródeł

energii. Przy pomocy turbin wiatrowych jest ona przekształcana w energię elektryczną a następnie wykorzystywana do zasilania budynków. Do
użytku indywidualnego poleca się
małe, przydomowe elektrownie wiatrowe. Mają one moc od 0,5 do 20 kW
i mogą być stosowane na niewielkich
powierzchniach i w miejscach, gdzie
panują mniej korzystne warunki wiatrowe. Małe elektrownie wiatrowe emitują znacznie mniejszy hałas aniżeli ich
duże odpowiedniki. Są one również tanie w montażu i eksploatacji.

Odnawialne źródła energii – energia
geotermalna
Energię cieplną ziemi można wykorzystywać do produkcji energii użytkowej,
czyli elektrycznej i cieplnej. Polska ma
bardzo dobre warunki geotermalne,
jako że 80% powierzchni kraju pokryte
jest przez trzy prowincje geotermalne.
Temperatura wody na tych obszarach
waha się od 30 do 130 st. C, a lokalnie
nawet do 200 st. C. Głębokość występowania wód geotermalnych w skałach osadowych wynosi od 1 do 10 km.
W Polsce zlokalizowanych jest 9 elektrowni geotermalnych.

Odnawialne źródła energii – pompy
ciepła
W warunkach domowych, czyli do
ogrzewania pojedynczego budynku
można wykorzystać pompy ciepła.
Pompy ciepła wymuszają przepływ

energii cieplnej ze źródeł o niższej temperaturze do źródeł o temperaturze
wyższej, czyli odwrotnie niż ma to miejsce podczas naturalnego przepływu.
Pompy ciepła mogą być stosowane do
klimatyzacji i ogrzewania pomieszczeń.

Odnawialne źródła energii – biomasa
i biogaz
Biomasa to ulegające biodegradacji
produkty, odpady, pozostałości z produkcji rolnej, leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym akwakultury
i rybołówstwa. Do biomasy zaliczane
są także biogazy i ulegająca degradacji frakcja odpadów przemysłowych
i komunalnych. Spalanie biomasy jest
dużo korzystniejsze niż spalanie paliw
kopalnych, ponieważ zawartość szkodliwych pierwiastków jest w biomasie dużo niższa aniżeli w przeciętnym
węglu. Biomasę spala się w specjalnie
do tego przeznaczonych kotłach, co pozwala na pozyskiwanie energii cieplnej.
Do spalania biogazu służą instalacje mikro biogazowni. Biogaz użyty do produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzi z rozkładu biomasy.

Odnawialne źródła energii – energia
wody
Wykorzystywanie energii z wody nazywane jest hydroenergetyką. Przy pomocy turbin wodnych z hydrogeneratorami, energia wód przekształca się
w energię mechaniczną, a następnie
w energię elektryczną. Wyróżniamy
trzy typy elektrowni wodnych:
• elektrownie przepływowe;
• elektrownie regulacyjne;
• elektrownie szczytowo-pompowe.
W Polsce stawia się na rozwój małych
elektrowni wodnych, które mogą korzystać z potencjału niewielkich rzek,
zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających, wodociągowych, kanalizacyjnych i kanałów przerzutowych.
Małe elektrownie wodne mają moc
nie większą niż 5MW. Do zalet takiego
rozwiązania zaliczyć można regulację
stosunków wodnych, poprawę jakości
wody, wykorzystanie do celów przeciwpożarowych, rolniczych, melioracji, rekreacji i sportów, a także do pozyskania
wody pitnej.
Odnawialne źródła energii – ogniwo
fotowoltaiczne źródłem prądu
Panele fotowoltaiczne przekształcają
energię ze słońca w prąd. Tak można
w skrócie opisać proces, który zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych.
Prąd elektryczny wytworzony przez
odbiorcę prądu w jego odnawialnym
źródle jest przekazywane w całości

do publicznej sieci energetycznej. Jego
ilość wprowadzona do sieci jest bilansowana z ilością pobraną z sieci przez
użytkownika. Obowiązuje roczne rozliczenie energii. Aby rozliczenie było bezgotówkowe, w ciągu roku do sieci należy dostarczyć około 20% więcej energii niż jej zużyliśmy. Jest to tzw. opust,
czyli zapłata w naturze za przechowywanie w sieci prądu wyprodukowanego
w instalacji odnawialnej.
Do najważniejszych zalet OZE należą
spore oszczędności, które może zanotować gospodarstwo domowe decydujące
się na takie rozwiązania.
Z wyliczeń przygotowanych przez
Ekspertów z Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej wynika,
że czteroosobowe gospodarstwo domowe (decydując się na panele fotowoltaiczne) mogłoby obniżyć rachunek za
energię elektryczną z 2475 zł (rocznie)
do 275 zł w skali roku. Dużym plusem
jest to, że energię elektryczną wytwarzają sami jej odbiorcy (a nie centralne
elektrownie i elektrociepłownie), co pozwala uniknąć strat energii, które powstają, gdy jest ona przesyłana na duże
odległości. Trzeba też pamiętać o efekcie ekologicznym i ograniczeniu emisji
CO22.Podsumowując, energia jest fundamentem dla rozwoju cywilizacyjnego
świata. Budowanie bezpieczeństwa
energetycznego i ochrona zasobów natury to najważniejsze cele, jakie sobie
stawia wiele państw uzależnionych od
importu paliw kopalnych. Szansę taką
daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dostępnych w różnej postaci i w każdym miejscu. Największą
jednak możliwość daje wykorzystanie
biomasy, którą można wykorzystać
bezpośrednio lub przetwarzać na inne
nośniki energetyczne. Rosnący popyt
na biomasę może przyczynić się do zagospodarowania występujących na terenach wiejskich nieużytków i odłogów.
Wobec znacznych kosztów wprowadzenia technologii wykorzystujących
odnawialne źródła energii, organy administracji państwowej i samorządowej, powinny stwarzać możliwości oraz
zachęty finansowe oraz ułatwienia podatkowe. Takie działania mogą przyczynić się do rozpowszechnienia wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych przez społeczeństwo. Promocja odnawialnych źródeł energii może
przełożyć się na rozwój lokalnych inicjatyw gospodarczych, powstawanie
nowych miejsc pracy oraz obniżenie
wydatków gospodarstw domowych
i rolnych na zakup energii.
2 https://wlaczoszczedzanie.pl/odnawialne-zrodla-energii/
z dn. 2.12.2018.

Z uwagi na duże zainteresowanie Odnawialnymi Źródłami Energi zachęcam
czytelników do zgłębienia wiedzy na temat (OZE) i udania się do odpowiednich
Instytucji celem szczegółowego poznania metod oraz możliwości dofinansowania realizacji projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno ze środków finansowych przewidzianych na te cele w budżecie UE,
jak i w programach krajowych.
Właściwy dobór odnawialnego źródła energii do specyficznych warunków
w jakich funkcjonuje zainteresowany
realizacją wykorzystania OZE, jest warunkiem uzyskania zarówno korzyści
finansowych z założenia takiej instalacji oraz poprawy stanu otaczającego nas
środowiska przyrodniczego. W ostatnim czasie zwiększa się zainteresowanie wśród użytkowników energii programem Prosument.

Prosument to osoba wytwarzająca
energię w źródle odnawialnym i jednocześnie zużywająca energię lub
część wyprodukowanej przez siebie
energii.
Jest to także nazwa linii dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2
w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł
energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz
wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie
(podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej).
Niezwykle istotnym zagadnieniem
przy tego typu programach, jest taka ich
formuła, to aby zachęcały one zarówno
do wytwarzania energii elektrycznej jak i do jej poszanowania. Dopiero
łączne działanie tych dwóch aspektów
pozwoli na skuteczną poprawę środowiska przyrodniczego. W tym aspekcie
program powinien w przyszłości zostać
nieco zmodyfikowany tak, aby zachęcał przez bodźce ekonomiczne do poszanowania wytworzonej przez prosumentów energii. Skuteczną metodą na
osiągnięcie poszanowania energii, będzie zapłata za nadwyżkę energii dostarczonej do sieci przez prosumentów,
która do tej pory jest przekazywana
nieodpłatnie.
Ryszard Machał
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Soja w rolnictwie ekologicznym
Soja to najwartościowsza roślina spośród roślin strączkowych, posiadająca
szczególne znaczenie w żywieniu ludzi i zwierząt.

J

est rośliną jednoroczną. Pochodzi
z Azji. W Chinach znana była już
przed czterema tysiącami lat. Obecnie najwięcej soi uprawia się w USA
i Brazylii i są to przede wszystkim odmiany transgeniczne (GMO). Na naszym rynku paszowym roślin strączkowych, dominuje transgeniczna soja
z importu. Polska importuje około 2
mln ton soi paszowej.
Zmiany przepisów, jakie mają nastąpić w 2019 roku w skarmianiu pasz zawierających GMO spowodowały duże
zainteresowanie uprawą tej rośliny
w naszym kraju na większą skalę. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych ( COBORU) podjął tzw.
„Inicjatywę Białkową’’, mającą na celu
zwiększenie uprawy roślin bobowatych. W COBORU zwiększono znacznie
ilość doświadczeń z roślinami bobowatymi oraz prowadzona będzie szeroka
rekomendacja odmian dla różnych rejonów kraju. Te zmiany mogą być zachętą do uprawy soi przez rolników. Powierzchnia uprawy soi w Polsce szybko
rośnie. Powstały nasze nowe plenne
odmiany o krótkim okresie wegetacji.
W roku 2018 w kraju uprawiano soję już
na 20 tys. ha. Szacuje się, że w Polsce
możliwa jest uprawa soi nawet na powierzchni powyżej 200 tys. ha.
W rolnictwie ekologicznym jak
wiadomo stosowanie pasz zawierających GMO jest zabronione, a soja ekologiczna z importu bez GMO jest dużo
droższa. Warto przejść na uprawę tej
rośliny białkowej z przeznaczeniem
na pasze, także w gospodarstwach
ekologicznych.
Soja posiada wysoką koncentrację
białka i tłuszczu (około 40% białka
i 20% tłuszczu). Roślina ta potrzebuje
do swego wzrostu dużo ciepła i w okresie wiosennym może być uszkadzana
przez przymrozki. Soję powinno się
uprawiać na glebach żyznych klas II
i III. Zostawia ona glebę zasobną w azot
i może być bardzo dobrym przedplonem dla wielu roślin.
Te walory paszowe, nawozowe i glebowe, jak również wyższe dopłaty
unijne do roślin bobowatych sprawiają,
że soja powinna być na większą skalę
22
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wykorzystana w gospodarstwach ekologicznych. Nie zawsze dotychczasowy
przebieg pogody pozwalał na dojrzewanie tej rośliny w warunkach klimatycznych naszego kraju. Jednak zarówno
ocieplenie klimatu, jak też wytworzenie nowych odmian o krótszym okresie wegetacji sprawiło, że uprawa soi
w naszym kraju jest możliwa. Nowe
polskie odmiany soi mają krótki okres
wegetacji 120-130 dni, a plony mogą
dochodzić nawet do 4 ton z ha. Badania prowadzone na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie potwierdzają, że nowe odmiany soi mogą
być uprawiane z powodzeniem w gospodarstwach ekologicznych. Badania
z uprawą ekologicznej soi, przed paru
laty prowadzili na powyższym uniwersytecie naukowcy Prof. Józef Tyburski
i Tomasz Kurowski w dwóch miejscowościach: Trzcińsku woj. pomorskie
i Zgniłobłotach woj. kujawsko-pomorskie, na glebach lekkich klas IV b i V.
Tabela 1

Porównanie biologicznego plonu nasion pięciu odmian soi w uprawie ekologicznej na glebie lekkiej Klas V i IV b w roku 2014 w t z ha.

roślin. Od niego zależy wzrost i plonowanie roślin. Jeżeli wcześniej na danym polu nie uprawiano tej rośliny, to
przy siewie musimy dodać bakteryjną
szczepionkę. Plony soi uzyskiwane
w ww. doświadczeniach ekologicznych
na glebach lekkich wynosiły od 1,64 t/
ha do 2,05 t/ha. Myślę, że to plonowanie soi ekologicznej osiągnięte w tych
doświadczeniach może być dla rolników ekologicznych satysfakcjonujące.
Trzeba uwzględnić to, że przecież soja
była tu uprawiana na glebie lekkiej. Na
glebach dobrych i zasobnych plony będą
wyższe. Dużo gospodarstwach ekologicznych szczególnie z chowem bydła,
mogłoby podjąć uprawę tej rośliny na
paszę. Jeśli mamy własną ekologiczną
soję, koszty żywienia zwierząt będą
niższe.
Uprawa soi
Uprawa soi ma ważne znaczenie prośrodowiskowe - poprawia bilans azotu,
polepsza strukturę gleby, stosunki
wodno-powietrzne oraz stan fitosanitarny gleby. To czyni soję rośliną proponowaną dla gospodarstw ekologicz-

Lokalizacja plantacji i warunki
glebowe

Odm. Odm.
Aldana Annushka

Odm.
Odm.
Lissabon Mavka

Odm.
Merlin

Wartości
średnie

Trzcińsk gleba lekka Klasy V

1,93

1,97

2,52

1,75

2,06

2,05

Zgniłobłoty gleba lekka klasy IV b

0,61

1,21

2,49

1,80

2,11

1,64

Średni dla odmian

1,27

1,59

2,51

1,78

2,09

1,85

Badania te wskazują, że ekologiczna
uprawa soi, nawet na glebach gorszych
jest możliwa i opłacalna. Ważnym działaniem w uprawie tej rośliny jest walka
z chwastami i chorobami grzybowymi.
Odchwaszczanie wykonywane mechanicznie trzeba czasem uzupełniać ręcznie. Wystąpienie chorób grzybowych
zależy od odmiany i przebiegu pogody,
jednak stopień ich nasilenia jest na tyle
mały, że nie wpływał na plonowanie
tej rośliny. Dużym problemem w uprawie soi są wiosenne przymrozki, które
mogą znacznie przerzedzić plantację.
Przy uprawie soi tak jak wszystkich bobowatych występuje brodawkowanie

nych. Najlepszymi przedplonami dla soi
są zboża jare i ozime, rośliny warzywne
i kukurydza. Gleba pod soję powinna
być dobrze przygotowana, wyrównana,
uwzględniająca niszczenie chwastów
korzeniowych i kiełkujących. Roślina
ta dobrze wykorzystuje nawozy naturalne. Zastosowanie właściwej szczepionki bakteryjnej przyspiesza tworzenie brodawek na korzeniach i ma
wpływ na plonowanie.
Soję wysiewa się do gleby ogrzanej i wilgotnej siewnikiem zbożowym
pod koniec kwietnia lub na początku
maja, na głębokość 3-4 cm. W gospodarstwach ekologicznych siejemy ją

w rozstawie 25 cm, gdyż przy szerszych rzędach łatwiej prowadzić pielenie międzyrzędzi. Szczególnie w uprawach ekologicznych powinniśmy wybierać pod soję pola niezachwaszczone.
Najbardziej krytycznym okresem dla
tej rośliny jest pierwszy miesiąc po
wschodach. Z powodu wolnego w tym
czasie jej wzrostu, soja jest narażona na
zagłuszanie przez chwasty. Przy dużym
zachwaszczeniu rośliny są bladozielone
i wykazują niedobór składników pokarmowych, co skutkuje niższym plonowaniem. Spośród chwastów największym
zagrożeniem dla soi, w tym okresie
jest komosa biała, chwasty krzyżowe
czy chwastnica jednostronna. Dlatego
w okresie 3-5 liścia ważne jest bronowanie, najlepiej bronami sprężynowymi. Jeśli znów pojawią się chwasty
stosujemy ponowne bronowania. Zazwyczaj przeprowadza się je czterokrotnie. Ostatnie w czasie tworzenia
pąków. Choroby i szkodniki w uprawie
soi na razie nie mają istotnego znaczenia. Plony soi nie są stabilne i są zależne
od przebiegu pogody. Nasze odmiany

niemodyfikowane genetycznie cechują
się dosyć wysokim plonowaniem, odpornością na wyleganie, odpornością na
choroby i na osypywanie.
Dojrzałość do zbioru soja uzyskuje po
opadnięciu liści. Nasiona barwy żółtej
twardnieją w strąkach. Zbiór przeprowadzamy w III dekadzie września lub na początku października.
Zbiór jest kłopotliwy z tego powodu, że
strąki u soi są nisko osadzone. Aby obniżyć straty należy listwę tnącą kombajnu podczas zbioru opuścić nisko.
Zbiór soi przeprowadza się kombajnem
zbożowym ustawionym na niskie ścinanie o wysokości 6-8 cm. Przy wyższym
zbiorze straty mogą wynosić nawet
do 20%.
Podsumowując, soja ze względu na
swój skład chemiczny, a szczególnie
dużą zawartość białka i tłuszczu, jest
rośliną najwartościowszą pośród roślin
bobowatych. Obok walorów żywieniowych, zawartości kompletnego białka
z ośmioma podstawowymi aminokwasami, dużej zawartości tłuszczu, związków mineralnych i witamin z grupy B,

celu wdrożenia do praktyki rolniczej warzyw o najlepszych cechach jakościowych, wyboru najefektywniejszych technologii upraw prowadzonych metodami ekologicznymi
w szklarniach Instytut Ogrodnictwa
w Skierniewicach przeprowadza regularnie serie doświadczeń ścisłych
dotyczących uprawy najważniejszych
gospodarczo warzyw.
W 2015 r. podjęto próbę opracowania zasad ekologicznej uprawy papryki
słodkiej w szklarni. Celem głównym badań było określenie wpływu różnych
dawek nawozu Ekofert K na plonowanie dwóch odmian papryki uprawianej
w szklarni oraz wskazanie odmiany lepiej nadającej się do upraw metodami
ekologicznymi. Badano odmiany Mango
F1 (pomarańczowa) oraz Artega F1
(czerwona) obie wyprodukowane przez
firmę Vitalis.
Zastosowano następujące kombinacje nawozowe: kontrola (bez nawożenia), kompost 25 t/ha, Ekofert
K 50 kg/ha, Ekofert K 100 kg/ha,
Ekofert K 150 kg/ha. Podczas prowadzonych badań największym problemem okazała się walka z mszycami. Do walki z tymi szkodnikami

wykorzystano wyciąg z mniszka
pospolitego (18-19 05), mydło Himal
(17.08), a także środek Afik 0,2% (3
06, 05 06, 08 06 ,09 06, 22 06 ,29 06
,16 07,20 07,29 07 3 08,13 08,7 09 15
09) oparty na zdyspergowanych polisacharydach. Ponadto naprzemiennie z opryskami prowadzono walkę biologiczną z użyciem Aphiparu ( 21 05,08
07). Przeprowadzona po zbiorze ocena
plonu wykazała wyraźnie lepsze plonowanie odmiany Artega, a różnice udowodniono statystycznie. Plon całkowity
i handlowy odm. Artega przewyższały
0 63% plony odm. Mango. Analogicznie
wyglądało to w przypadku zebranych
owoców. Zwyżka plonu Artegi wynosiła
odpowiednio 67% dla plonu handlowego oraz 57 % dla plonu całkowitego.
Należy dodać, że średnia masa owocu
handlowego każdej z odmian była

wiąże azot i przyczynia się do poprawy
kultury gleby. Jej system korzeniowy
drenuje glebę dosyć głęboko. W rolnictwie ekologicznym potrzebny jest azot
w formie naturalnej. Roślina ta po zbiorze pozostawia 50-100 kg N/ha w czystym składniku i dlatego jest pożądana
w płodozmianie. Ponieważ jej uprawa
jest prowadzona jeszcze na małej powierzchni w kraju, stąd skala występowania chorób i szkodników nie wpływa
ujemnie na jej plonowanie. Za uprawę
soi, tak jak innych roślin strączkowych,
otrzymujemy wyższe dopłaty z ARiMR.
Rolnicy dopracowując w swoim gospodarstwie technologię jej uprawy, mogą
zapewnić zwierzętom własną doskonałą paszę wysokobiałkową, tym samym obniżając koszty w gospodarstwie. Jak już wcześniej podkreślałem,
jest to roślina pożądana w płodozmianie, poprawia kulturę gleby i jest również dobrym przedplonem dla wielu
roślin.
Jan Pajdzik

Ekologiczna uprawa papryki słodkiej
w szklarniach
W

Rys.1 Plonowanie dwóch odmian papryki

Rys.2 Wpływ nawożenia organicznego na plonowanie papryki

identyczna i wynosiła 0,16 kg. Równocześnie nie stwierdzono wpływu rodzaju nawożenia i dawek Ekofertu K na
plonowanie obiektów. Na obiekcie kontrolnym, gdzie nie zastosowano nawożenia, i na obiektach nawożonym kompostem jak i różnymi dawkami Ekofertu K plonowanie odmian papryki
było zbliżone do siebie, a różnice statystycznie nieistotne. Doświadczenie
wykazało jednoznacznie, że odmiana
Artega nadaje się znacznie lepiej do ekologicznej uprawy. Rośliny tej odmiany
dały o wiele wyższy plon, a także rozwijały się znacznie lepiej, iż rośliny odmiany Mango.
Stanisław Cyra
Źródło: prace doświadczalne Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach
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Zalecenia dotyczące normy siewu koniczyny czerwonej uprawianej na nasiona
metodami ekologicznymi na podstawie doświadczeń polowych Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie

U

prawa koniczyny czerwonej podobnie jak innych roślin motylkowatych drobnonasiennych stanowi
niezwykle ważne ogniwo zmianowania szczególnie w gospodarstwach
prowadzonych metodami ekologicznymi. Rośliny należące do tej grupy
dostarczają paszy o wysokiej zawartości białka i innych cennych składników pokarmowych, a pozostawiają
po sobie duże ilości masy organicznej
w postaci resztek pożniwnych stymulujących rozwój fauny i flory glebowej. Dobrze rozwinięty system korzeniowy rozluźnia glebę poprawiając jej
strukturę i własności fizyczne mając korzystny wpływ na gospodarkę
próchniczną i tzw. ożywienie gleby.
Z tych i jeszcze bardzo wielu względów koniczyna czerwona posiada
duży udział w powierzchni upraw
roślin pastewnych oraz jest tradycyjnie uprawiana w wielu rejonach naszego kraju.
Jednym z problemów uprawy koniczyny czerwonej na nasiona jest pojawiające się na plantacji zachwaszczenie
szczególnie w roku siewu, w którym koniczyna czerwona rośnie stosunkowo
wolno, rozwijając przede wszystkim
system korzeniowy. Szybki rozwój
chwastów stanowi poważną konkurencję w dostępie do składników pokarmowych, wody i światła, co ma szczególne
znaczenie w uprawach ekologicznych
wykluczających stosowanie ŚOR do
zwalczania zachwaszczenia. Konieczność prowadzenia zabiegów mechanicznego niszczenia chwastów zwiększa
czaso- i pracochłonność uprawy, a tym
samym koszt produkcji nasion. Stosowany często w gospodarstwach konwencjonalnych siew koniczyny w roślinę ochronną nie jest zalecany w uprawie metodami ekologicznymi, ponieważ
wymaga zastosowania dodatkowego
nawożenia, zwłaszcza azotowego. Podczas zbioru rośliny ochronnej następuje
także przycięcie części nadziemnej koniczyny, które dodatkowo opóźnia jej
rozwój. W produkcji nasiennej koniczyny zaleca się siew w szerszej rozstawie rzędów niż stosowana na plantacjach zbieranych na paszę. Szeroka
rozstawa rzędów sprzyja tworzeniu pędów generatywnych, umożliwia równomierne nasłonecznienie rzędów ułatwiając dostęp owadów zapylających do
kwiatostanów, co jednak może sprzyjać
24
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większemu zachwaszczeniu. Z drugiej
strony szersze międzyrzędzia umożliwiają prowadzenie zabiegów mechanicznego niszczenia chwastów i spulchniania powierzchni gleby.
W celu określenia optymalnej ilości
(normy) wysiewu nasion koniczyny
czerwonej i szerokości rzędów w produkcji nasiennej prowadzonej metodami ekologicznymi zdecydowano
przeprowadzić doświadczenie polowe
metodą losowanych bloków w trzech
powtórzeniach na polu ekologicznym
IHAR-PIB w Radzikowie. Materiał do
badań stanowiły rośliny nowego rodu
4302 koniczyny czerwonej, wychodowane w Z.H-P. Nieznanice (Małopolska
Hodowla Roślin-HBP Sp. z o.o.). Nasiona
koniczyny wysiano w siewie czystym
w następujących wariantach:
a/ 8 kg/ha - rozstawa rzędów 40 cm
b/ 10 kg/ha - rozstawa rzędów 30 cm
c/ 12 kg/ha - rozstawa rzędów 20 cm
Zbiór nasion przeprowadzono w roku
siewu w fazie, gdy ok 60-70% główek uzyskało zabarwienie brunatne.
W trakcie trwania doświadczenia dokonano trzykrotnej oceny stopnia zachwaszczenia poletek oraz likwidacji mechanicznej chwastów. W pierwszym terminie, gdy rośliny koniczyny
osiągnęły fazę rozety złożonej z 11-15
liści, najwięcej chwastów ( 65 szt./m2)
stwierdzono na poletkach obsianych
nasionami w ilości 8 kg/ha. Zwiększenie ilości nasion wysiewanych na poletkach do 10 kg/ha i 12 kg/ha, wiążące
się z odpowiednio zmniejszonymi międzyrzędziami do 30 i 20 cm, wpłynęło
na zmniejszenie stopnia zachwaszczenia odpowiednio do 51 i 38 szt./ha. Następnie przeprowadzono zabieg mechanicznego niszczenia chwastów. Kolejną
ocenę przeprowadzono w fazie tworzenia przez koniczynę pąków kwiatowych i stwierdzono zmniejszenie ilości
chwastów o ok. 70% tj. do 18 szt./m2 dla
obiektu z wysiewem 8 kg/ha oraz 14
szt./m2 dla pozostałych obiektów /10
i 12 kg/ha/. Kolejny zabieg mechanicznego niszczenia chwastów wykonano
jedynie na poletkach z najszerszą rozstawą rzędów wynoszącą 40 cm, ponieważ na pozostałych obiektach doszło
do częściowego zakrycia międzyrzędzi
i wykonanie zabiegu groziło uszkodzeniem roślin koniczyny. Kolejną ocenę
stopnia zachwaszczenia wykonano
po zbiorze nasion. Najmniejszą liczbę

chwastów 8 szt./m2 stwierdzono na poletkach z najszerszą rozstawą rzędów
(40 cm). Średnia liczba chwastów na poletkach z rozstawą 30 i 20 cm w porównaniu z drugim terminem nieznacznie
wzrosła i wynosiła odpowiednio 18 i 17
szt./m2. Rośliny wysiane w rzędy odległe o 20 cm były wyższe w porównaniu
z roślinami rosnącymi w szerszej rozstawie rzędów, ale plonowały najsłabiej z uwagi na wytworzenie najmniejszej ilości łodyg głównych i główek. Najlepsze efekty osiągnięto w przypadku
roślin rosnących w najszerszej rozstawie (40 cm). Z powierzchni 1m2 plantacji uzyskano plon nasion wyższy o ok.
12% w porównaniu do rozstawy 30 cm
oraz ok. 30% wyższy w odniesieniu do
rozstawy 20 cm.
Wnioski i zalecenia dla producentów

1. Uprawa koniczyny czerwonej w siewie czystym w terminie wczesnowiosennym umożliwia zbiór nasion już
w pierwszym roku wegetacji roślin, tj.
w roku siewu.
2. W produkcji nasiennej koniczynę
czerwoną uprawia się w szerszej rozstawie rzędów niż w produkcji przeznaczonej na zielonkę. Szersza rozstawa
sprzyja tworzeniu pędów generatywnych, umożliwia lepsze nasłonecznienie, skuteczniejsze zapylanie roślin,
a także prowadzenie mechanicznej
walki z chwastami do okresu zakrycia
międzyrzędzi.
3. Zaleca się, aby zwalczanie chwastów
rozpoczynać już w roku poprzedzającym wysiew nasion jesienią po zbiorze
przedplonu. Z tego samego powodu nawożenie obornikiem lub gnojowicą powinno się odbyć najpóźniej niż trzy lata
przed planowanym siewem koniczyny
umożliwiając wcześniejsze skiełkowanie nasion zawartych w nawozach i ich
zniszczenie.
4. Stosując wysiew nasion koniczyny
w ilości 8 kg/ha w rozstawie rzędów
40 cm można uzyskać o ok. 30% wyższy plon w porównaniu do większych
ilości wysiewu (10 i 12 kg/ha) dokonanych w rzędy o mniejszej rozstawie (30
i 20 cm).
Stanisław Cyra
Źródło: doświadczenia przeprowadzone przez Instytut
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.
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Zioła i kwiaty na „Matki Boskiej Zielnej„
– o mocy poświęconych ziół
15 sierpnia obchodzimy święto Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny
znane u nas jako Matki Boskiej Zielnej.

W

ierni w tym dniu w kościele
święcą bukiety z polnych ziół
i kwiatów oraz wieńce dożynkowe
(przypada koniec żniw). W tradycji kościelnej jest to prawdopodobnie jedno z najstarszych świąt, związanych z kultem Maryjnym. Tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została potwierdzona
przez papieża Piusa XII, jako dogmat wiary 1 listopada 1950 r.
Sama Uroczystość Wniebowzięcia obchodzona jest jednak już od V
wieku.
Jak podaje jedna z zachowanych
w przekazach ustnych opowieści, Apostołowie, którzy przyszli zobaczyć grób Maryi zamiast Jej ciała (zabranego do nieba)
znaleźli pięknie pachnące kwiaty i zioła.
Stąd właśnie wziął się ten piękny zwyczaj
ich święcenia. Z wierzeń ludu wynika, że
zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi posiadają niezwykłą dobroczynną moc leczniczą oraz chronią od
chorób i zarazy.

Z Wniebowzięciem NMP łączą się
liczne zwyczaje i tradycje ludowe.
Święceniem ziół zajmowały się kobiety,
które w większości posiadały praktyczną wiedzę o ich zastosowaniu. Rośliny zbierane były najczęściej w przeddzień święta a czasem nawet wcześniej
i wtedy przechowywano je w domu do
czasu święta. Najlepiej było zbierać je
z okolic przydrożnych kapliczek oraz
krzyży. Pożądane były również granice domów, miedz, dróg, linii płotów,
przydomowych ogródków czy pól i łąk.
Poświęcony w kościele bukiet miewał później różne zastosowanie. Bywało, że po poświęceniu zostawiano go
w bruzdach zagonów, gdyż wierzono, że
jego „cudowne moce” ochronią uprawy
przed różnymi szkodnikami. Po kilku
dniach zabierano wiązankę do domu
i zawieszano ją przy świętych obrazach zwłaszcza Matki Bożej. Przez cały
rok zabrane w nim zioła mogły chronić
dom przed negatywnymi skutkami warunków atmosferycznych (piorunami,

ogniem; w czasie burzy okadzano dom
dymem) czy innym wszelkim złem lub
chorobami (sama obecność poświęconego bukietu w izbie miała odstraszać
czarownice i odwracać zły urok).
Ziół z poświęconego snopka używano przeważnie w celach podkurzania i przeciw czarom. Dobrze sprawdzały się do okadzania chorych ludzi,
gdy uważano, że do choroby przyczyniły się „złe spojrzenia” albo inne „złe
uroki”. Zastosowanie to również odnosiło się do zwierząt gospodarskich:
bydła, trzody, drobiu, które często nawet profilaktycznie okadzano dymem
z święconych ziół i kwiatów ( np. leczono zapalenie wymienia u krów).
Bywało również, że małym dzieciom,
które płakały nieustannie po nocach
wkładano do kołyski makówki wyjęte
ze snopka, aby ochraniały je przed czarami i niechcianymi spojrzeniami.
Właściwości ziół już od wieków były
nam znane i wykorzystywane w kulturze ludowej do leczenia różnego rodzaju
DORADCA LIPIEC / SIERPIEŃ 2019
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dolegliwości u ludzi oraz zwierząt gospodarskich. Dlatego ważne było, aby
powstała z danego bukietu snopka była
odpowiednich rozmiarów tak by nie
zabrakło żadnej z roślin w ciągu roku.
W razie choroby można było skorzystać z odpowiedniego zioła. Powstawały z nich różnego rodzaju napary, nalewki, maści, kąpiele a nawet kadzidła.
Zdarzało się, że na powitanie noworodkowi fundowano pierwszą kąpiel z dodatkiem takich ziół. Lecznicze kąpiele
z poświęconymi ziołami zalecane były
również u chorych na gruźlicę (dawniej „suchot”). Z kolei zmarłej osobie
na pożegnanie do trumny podkładano
garstkę poświęconych ziół pod głowę
na znak łączności z Bogiem.
Zwyczaj robienia bukietów i dobierania do niego polnych ziół i kwiatów
uzależniony był w zależności od danego
regionu. W skład takiego bukietu wchodziły m.in: bylica pospolita (ziele czarodziejskie, amulet używany przeciw
czarom, czarownicom, złym mocom),
bylica piołun (na dolegliwości przewodu pokarmowego), dziurawiec (na
wątrobę i nerki, odpędzał demony i złe
moce (dzisiaj wiadomo, że chodziło m.in
o depresje, stany lękowe), ułatwiał poród – chronił kobiety ciężarne, położnice), mięta (działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwbólowe),
wrotycz (na pasożyty i inne robactwo),
szałwia (na bóle zębów, dziąseł, nadmierne poty).
W bukiecie znajdowały się również:
rumianek pospolity (działanie przeciwzapalne, kojące, odkażające, używany do zwalczania czarów i klątw),
macierzanka i dziewanna (działanie odkażające), koniczyna ( na grypę
i przeziębienie, dodawana do kąpieli
miała zapewnić powodzenie we wszystkim), kminek (na kłopoty z trawieniem,
używany do odstraszania złych duchów
i przeciw urokom czarownic), koper (na
kłopoty z trawieniem), krwawnik (pomagał w zapaleniu zatok i odczynianiu
uroku, objawiającego się bólem głowy),
ruta (amulet przeciw czarom), hyzop
(na oczyszczanie płuc oraz przedmiotów służących rytuałom religijnym i duchowym) i inne zioła.
Wśród bukietów w zależności od
regionów oprócz ziół polnych dodawano również kłosy zbóż, len, konopie,
makówki czy warzywa i owoce takie jak
marchew, główki kapusty, ziemniaki,
jabłka (wczesne papierówki, nadziewane na patyk, aby się trzymały), jarzębinę, gałązki z orzechami laskowymi,
wiśniami, żołędziami i inne owoce.
Z tych pobłogosławionych kłosów wykruszano ziarno do pierwszego siewu,
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aby uchroniło zboże przed burzą, ulewą
i wiatrem. W bukietach znaleźć można
było również kwiaty np. słoneczniki,
dalie (zwane georginią), malwy, które
stanowiły dodatkową ozdobę.
Przygotowywanie bukietów z ziół
i kwiatów na 15 sierpnia jest wciąż
żywą tradycją aczkolwiek bukiety coraz częściej stanowią już tylko chwilową ozdobę. W dzisiejszych czasach
nie spotyka się już praktykowania takich magicznych i gospodarskich zwyczajów wśród mieszkańców wsi a tym
bardziej miast. Ważne jednak, aby kultywować ten piękny zwyczaj i tradycję
święcenia ziół i kwiatów. Już niedługo
będziemy mieli okazję, aby taki bukiet

przygotować i zanieść do poświęcenia
w kościele na Matki Boskiej Zielnej. Pamiętajmy jednak, aby go zasuszyć, by
przynosił błogosławieństwo domowi!
Ewelina Czarnik
Źródło:
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, Zioła z ogródka Matki Bożej https://cbr.gov.pl/,
Fray L. 2018. Pienińska apteka. Oficyna Wydawnicza Rewasz.
Machałek P.2018. Siła ziół. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków,
Ogrodowska B. 200. Święta Polskie. Tradycja i obyczaj. Wyd.
Alfa-Wero, Warszawa

Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej – najstarsze Maryjne święto http://parafia-alberta.eu/

„Szlakiem tradycji i kultury”
Od kilku lat członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu w gminy Laskowa
uczestniczą w wyjazdach, których celem jest wzbogacenie wiedzy o polskiej
kulturze i tradycji oraz ginących zawodach.

W

dniu 4 czerwca br. udaliśmy się
do miejscowości Wojciechów
w powiecie lubelskim nazwanym stolicą polskiego kowalstwa. Uczestnicy
wyjazdu zapoznali się z wyposażeniem i funkcjonowaniem Wojciechowskiej Kuźni, której właścicielem jest
pan Roman Czerniec – Mistrz Sztuki
Kowalskiej. Kuźnia od początku istnienia jest własnością rodziny i miejscem
pracy kilku pokoleń kowali. Historia
kuźni, warsztat kowalski, jak również
pasja tworzenia i precyzja wykonania
przekazywane są z ojca na syna od 90
lat. Początkowo praca w kuźni była
ściśle związana z usługami dla rolników, takimi jak podkuwanie koni
oraz naprawa narzędzi rolniczych.
Obecnie praca kowala ma niewiele
wspólnego z produkcją użytkową.
Większość wykonywanych tutaj prac
można określić jako kowalstwo artystyczne bądź architektoniczne. Właściciel kuźni prowadzi również działalność edukacyjną w formie zajęć
warsztatowych dla dzieci i dorosłych.
Wojciechowska Kuźnia stara się jednoczyć kowali z całej Polski. Od ponad
25 lat odbywają się tutaj Ogólnopolskie Spotkania Kowali, w których każdego roku bierze udział kilkudziesięciu mistrzów kowalstwa z kraju i zagranicy. W Wojciechowie funkcjonuje
także jedyne w Polsce Muzeum Kowalstwa. Wojciechów to również doskonały przykład miejscowości, w której

na bazie rzemiosła artystycznego rozwija się turystyka i agroturystyka.
Wjeżdżając na teren województwa
lubelskiego nie sposób nie zatrzymać się w miejscowości, której przeszłość i teraźniejszość jest nierozerwalnie związana z kulturą i sztuką.
Kazimierz Dolny nazwany perłą polskiego renesansu to miasteczko położone w Małopolskim Przełomie Wisły,
w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego ( historycznie położony
w Małopolsce ). Poza turystyką, Kazimierz znany jest ze swoich związków
ze sztuką.
Od końca XVIII wieku przyjeżdżali
tutaj artyści i pisarze, by móc czerpać
inspiracje z natury. Tworzyli tutaj malarze m.in. Józef Pankiewicz czy Aleksander Gierymski. Obecnie wielu artystów ma tutaj swoje galerie i pracownie, odbywają się plenery malarskie.
Miasteczko znane jest również z Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi organizowanego od 2007 roku. Kazimierz Dolny to nie tylko urokliwe miasto pełne zabytków. Równie atrakcyjne, choć rzadziej uczęszczane są
jego okolice ze swym bogactwem natury i krajobrazu, których elementem
są malownicze wąwozy lessowe, oplatające miasto gęstą siecią – na obszarze
100 km2 znajduje się ich 500.
Na trasie naszego wyjazdu znalazł się
również Sandomierz – miasto o tysiącletniej historii, położone nad Wisłą na

krawędzi Wyżyny Sandomierskiej, na
malowniczych siedmiu wzgórzach poprzecinanych lessowymi wąwozami.
Można tutaj zobaczyć doskonale zachowany średniowieczny układ urbanistyczny. Rynek Starego Miasta o wymiarach 100 x 110 m2 urzeka głównie mieszczańskimi kamienicami wznoszonymi
od XV w., które zachowały wiele cennych detali architektonicznych świadczących o ich bogatej przeszłości historycznej. Sandomierz stanowi również
scenerię do serialu „Ojciec Mateusz ‘’.
Podsumowując, można powiedzieć, że
wyjazd spełnił zakładane cele. Pierwszy
to cel poznawczy, bowiem oprócz wzbogacenia wiedzy o naszej historii i kulturze podczas przebytej trasy obserwowaliśmy, jak na rolników przystało,
nowoczesne sady, bardzo dobrze prowadzone plantacje roślin jagodowych,
uprawy warzywne, plantacje chmielu
czy uprawy winorośli. Moim zdaniem
cel integracyjny został również spełniony, o czym świadczą plany dotyczące
organizacji kolejnego wyjazdu.
Organizatorem wyjazdu był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Limanowej. Uczestnicy dziękują
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu
i Turystyki w Laskowej za wsparcie
finansowe.
Edyta Kolawa
Zdjęcia Edyta Kolawa
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Borelioza
– co warto
wiedzieć?
Wraz ze wzrostem
ocieplenia klimatu oraz
rozwoju agroturystki
nastąpiło zwiększenie
obszarów populacji
kleszczy.

M

owa tu nie tylko o terenach leśnych, ale coraz częściej takimi
obszarami są np. parki śródmiejskie,
czy place zabaw. Borelioza stanowi
światowy problem. Jej występowanie
notuje się na półkuli północnej Ameryki oraz we wszystkich krajach Euroazji. Według danych amerykańskiego
Centrum Prewencji i Kontroli Zakażeń
- CDC z ang. Centres for Diseases Control and Prevention wykazano ok. 300
tys. zachorowań na boreliozę w USA,
ok. 80 tys. przypadków w Niemczech.
Natomiast w Polsce wg danych Europejskiego Centrum Zapobiegania
i Kontroli Chorób z 2017 roku stwierdzono ponad 21 tys. przypadków zachorowań. Ta liczba niestety wzrasta.
Być może wynika to z tego, że ludzie
co raz częściej się badają oraz metody
diagnostyczne są dokładniejsze. Metody te to np. test ELISA, jednak mniej
dokładny oraz Western Blot. Ta ostatnie metoda jest dużo dokładniejsza,
ale droższa (ok.150-300zł). Najwięcej,
bo ok. 80% ukąszeń kleszczy stwierdza się w czerwcu i lipcu, głównie
w województwach: podlaskim, śląskim i małopolskim.
Pasoży t zewnętrzny, jakim jest
kleszcz żywi się krwią kręgowców. Podczas wkłucia się w organizm żywiciela
wprowadza różne czynniki chorobotwórcze, które nazywamy zoonozami.
Kleszcze są wektorami dla wielu chorób
m.in.: chlamydiozy, gorączki krwotocznej, brucelozy, boreliozy i wielu innych.
Borelioza jest najstarszą chorobą odzwierzęcą, jest to choroba zakaźna wywoływana przez bakterie należące do
krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia
garinii, Borrelia afzelii, Borrelia japonica,
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przenoszona na człowieka i niektóre
zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes. W Europie występują bakterie wywoływane przez krętki Borrelii garinii,
Borrelii afzelii, rzadziej przez Borrelie
burgdorferi, która dominuje w Ameryce Północnej. Rezerwuarem krętka
są liczne gatunki zwierząt jak: jelenie,
sarny, wilki, dziki, a także gryzonie.
Kleszcz to pajęczak, należący do podgromady roztoczy. Najstarsze znane
szczątki kleszczy znalezione zostały
w bursztynie i pochodzą sprzed około
99 milionów lat, z kredy - ostatniego
okresu ery mezozoicznej. Dotychczas
opisano około 900 gatunków współczesnych kleszczy, które występują
w trzech rodzinach:

• Argasidae – obrzeżkowate, kleszcze
miękkie
• Ixodidae – kleszczowate
• Nuttalliellidae – monotypowa z jednym gatunkiem: Nuttalliella namaqua.

Cykl rozwojowy kleszcza składa się
z czterech form, tj.: stadium larwy,
nimfy oraz postaci dorosłych. Składanie jaj odbywa się poza ciałem żywiciela. Larwy i nimfy są bardziej zjadliwe, raczej niewidoczne, dlatego człowiek często nie wie, że jest po ukąszeniu
kleszcza. Długość ciała kleszcza wynosi
max. 15 mm, zwykle są to ułamki milimetra. Ciało składa się z 4 par odnóży
(nimfy i postacie dorosłe) lub 3 par odnóży (u larw). Stopy pierwszej pary
wyposażone są w narząd Hallera. Jest
to wyspecjalizowany aparat, wyłapujący zapachy z odległości 30 m, tj.: pot,
perfumy oraz CO2. Ułatwia to w precyzyjny sposób zlokalizować ofiarę. Pole
działania kleszcza to ok. 150 cm nad

ziemią, głównie są to: trawy, stare pnie
drzew, zeschnięte kasztany, orzechy laskowe, żołędzie.
Naukowo udowodniono, że komary
i meszki również są nosicielami genów
bakterii borrelii, jednak sama ich obecność nie oznacza możliwości ich transmisji do krwi ofiary. Poza tym owady
te żerują na ciele żywiciela zwykle
kilkanaście sekund. W przeciwieństwie do kleszcza, który krąży po organizmie ofiary, szukając najbardziej
unerwionego miejsca do wkłucia np. za
uszami, okolice szyi, pachwiny, zagięcia kolan i łokci. Jest tzw. reguła 2 godzin, gdzie możemy zapobiec wkłuciu kleszcza, należy wówczas dokładnie sprawdzić każdą część ciała, wziąć
prysznic, a odzież wyprać w temp. co
najmniej 70oC. Czas żerowania na
ciele człowieka wynosi ok. 4 dni, natomiast na ciele zwierząt nawet 2 tygodnie. Kleszcz, jako jedyny organizm
ma zdolność skutecznej transmisji, ze
względu na obecność dwóch
białek o nazwie TROSPA
i Salp 15. Białko trospa wchodzi w skład budowy jelit tych
pasożytów, w związku z tym
ma zdolność transportowania krętków boreliozy, które
są w postaci uśpionej. Zakażenie człowieka czy zwierzęcia następuje poprzez ślinę
kleszcza. Nacinając ciało żywiciela i ssąc krew, która trafia do jego jelit, pasożyt aktywuje krętki borelli. W ten sposób wbijają się one w ślinianki
kleszcza. Wraz ze śliną bakteria wstrzykiwana jest pod
skórę i namnaża się. Bardzo
ważną rolę odgrywa tu białko
Salp 15, zawarte w ślinie
kleszcza, które pełni funkcję
ochronną. Białko to dezaktywuje przeciwciała żywiciela
i utrudnia odszukanie borrelii. Takiego
białka nie posiada komar, wiec jest mało
prawdopodobne, że zarazi skutecznie.
Istnieją jednak inne drogi zakażenia
krętkami borrelii, dużo prostsze np.
drogą płciową, czy nawet picie surowego mleka od kóz, czy bydła.
Objawy chorobowe, jeśli się pojawią to najczęściej występują między
8 dniem, a 8 tygodniem po zarażeniu.
Przy wczesnej boreliozie najczęściej
jest to rumień wędrujący, nawet porażenie nerwu twarzowego. Rumień ma
postać zmiany zapalnej, ale nieswędzącej. Wczesna diagnoza tej choroby daje
szanse na stuprocentowe wyleczenie.
Leczenie odbywa się tylko przy pomocy
antybiotykoterapii. Można stosować też

mieszanki ziołowe, jak np. rdest japoński, żeń-szeń syberyjski, traganek błoniasty, ale z reguły ziołoterapia jest
mniej skuteczne. Nie ma szczepionki
przeciwko boreliozie, więc tym bardziej
stwarza ona duże zagrożenie. Jedyną
chorobą przenoszoną przez kleszcze,
na którą istnieje szczepionka to kleszczowe zapalenie mózgu.
Udowodniono, że istnieje pewna
zależność boreliozy z innymi chorobami neurologicznymi, kardiologicznymi, stawowymi, ponieważ oddziałuje ona na układ nerwowy, krążeniowy i kostny. Objawy kliniczne
mogą powstać po wielu miesiącach,
a nawet po kilkunastu latach. Takimi
chorobami mogą być stwardnienie rozsiane, Alzheimer, demencja. Wszystkie
te choroby mają wspólne objawy na

tle neurologicznym, dlatego często się
mówi, że bolerioza sprzyja pojawianiu
się tych chorób.
Metody zapobiegania i profilaktyki
polegają głównie na stosowaniu preparatów zawierających: permetrynę,
ikardynę, deet – 50% stężenie dietylo-toluamidu. Są to związki chemiczne,
zaliczane do insektycydów, mające za
zadanie odstraszanie owadów i kleszczy. Mieszanina tych substancji jest toksyczna dla człowieka, dlatego należy je
używać osobno zgodnie z instrukcją.
DEET nie może być stosowany u noworodków do 2 miesiąca życia i kobiet
w ciąży, nie zaleca się jego stosowania
u dzieci do 12 lat.
Trwają badania nad opracowaniem
szczepionki przeciw boreliozie. Ciekawostką jest, że pozytywne wyniki

stwierdzono w przyswajaniu leków
chorób nowotworowych, czy wirusowych, choćby wirusa HIV, przy pomocy
jadu pszczelego – melityny. Jest to silna
substancja o charakterze toksycznym,
ale przy odpowiedniej obróbce termicznej traci właściwości trujące. Stawia to
naukę przed wielkim wyzwaniem, jakimi są choroby cywilizacyjne obecnego wieku, ale i pojawianiu się nowych, trudnych do zdiagnozowania.
Ewelina Stajnder
Źródła:
- https://zakleszczonapolska.wordpress.com
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Kleszcze_(paj%C4%99czaki)
- materiały szkoleniowe – Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach

Kwiaty
jadalne
Kwiaty, jako dodatek do
pożywienia staje się coraz
popularniejszy. Wprowadzając
je do naszego codziennego
jadłospisu podnosimy wartość
odżywczą oraz zdrowotną.

Kwiat ogórecznika (https://upload.wikimedia.org)

K

wiaty mogą stanowić nie tylko
ozdobę, ale również mogą być
naturalnym źródłem związków biologicznie czynnych. Badania nad
wartością odżywczą kwiatów jadalnych wskazują na wysoką zawartość
składników mineralnych, witamin,
błonnika oraz substancji śluzowych.
Ponadto kwiaty jadalne mają właściwości antyoksydacyjne.
Kwiaty jadalne były znane i wykorzystywane w kuchniach od tysięcy
lat. Spożywali je już starożytni Chińczycy, Japończycy, Rzymianie i Grecy.

W krajach Dalekiego Wschodu od zawsze wykorzystywano chryzantemę,
którą stosowano w daniach typu zupy
i sałatki, a z suszonych kwiatów przygotowuje się herbatę. W starożytnym
Rzymie kwiaty wykorzystywane były,
aby dodać sił witalnych żołnierzom,
idącym na bitwę.
W krajach basenu Morza Śródziemnego kwiaty ogórecznika stosowane
są, jako popularna przyprawa dodawana do sałatek i sosów, jako dekoracja deserów oraz do zamrażania
w kostkach lodu.

W Polsce również znamy konfiturę
z płatków róży, napar z rumianku,
lipy, syrop z kwiatów bzu czarnego czy
rokitnika.
Znanych jest około 80 gatunków
kwiatów, które nadają się do spożycia.
Niektóre z nich możemy wyhodować we
własnych ogrodach, inne możemy zbierać. Są wśród nich m. in.:
kwiaty ozdobne, np. begonie, aksamitki, bratki, chryzantemy, geranium,
fiołki wonne, goździki, lewkonie, lwie
paszcze, magnolie, nagietki, nasturcje,
róże, stokrotki, tulipany,
DORADCA LIPIEC / SIERPIEŃ 2019
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kwiaty drzew i krzewów, np. akacji, bzu, lilaka, brzoskwini, gruszy, jabłoni, jaśminu, lipy, pigwy, śliwki czy
wiśni,
kwiaty ziół, np. anyżu, bazylii, czosnku,
koniczyny, kopru, lawendy, lubczyku,
mięt y, mniszka lekarskiego, oregano, rumianku, szałwii, szczypiorku,
tymianku.
kwiaty warzyw, np. cukinii, dyni, zielonego groszku, fasolki szparagowej
oraz takie znane już od dawna jadalne
kwiaty jak kapary i karczochy.
kwiaty mniszka lekarskiego mają
miodowy smak, jeśli zrywane są wcześnie. Można je także dodawać do sałatek lub robić z nich syropy i nalewki.
Kwiaty cukinii nadają się idealnie
do smażenia – zanurza się je w roztrzepanym białku jajka, obtacza w bułce tartej i parmezanie, a następnie
smaży. Kwiaty lawendy
wąskolistnej (nadadzą
aromatu kruchym ciasteczkom i owocowym
wypiekom.
Nagietek – pomarańczowo-złociste płatki
kwiatów nagietka lekarskiego dodaje się do
sałatek, zup i sosów, do
barwienia ryżu, masła
i serów, którym nadaje
piękny kolor. Jego kwiaty mogą zastąpić w kuchni dość kosztowny szafran.
W związku z tym można je dodawać
do zup z ryb i owoców morza. Pasuje
także do jagnięciny oraz drobiu o białym mięsie (np. kurczaka). Można ich
użyć również w celu zabarwienia ryżu.
Z kolei liście nadają się do sałatek. Nie
należy jednak przesadzać z ich ilością,
ponieważ nadają one potrawie pikantny
smak.
Nasturcja kwitnie od czerwca do
pierwszych przymrozków. W kuchni
wykorzystuje się jej niedojrzałe kwiaty
i owoce. Posiada pikantny, lekko piekący smak, porównywany do smaku
chrzanu, rzeżuchy, czy rzodkiewki oraz
bardzo intensywny zapach. Świetnie
sprawdzają się, jako dodatek do sałatek, jaj, serów, pasztetów, zapiekanek
oraz ryżu. Kwiaty zwierają sole mineralne, siarkę, olejki eteryczne oraz błonnik. Oprócz walorów smakowych, posiadają także właściwości lecznicze. Nasiona nasturcji zastąpią kapary, a więc
można je dodać do pizzy czy spaghetti,
a nawet wieprzowych polędwiczek.
Stokrotka kwitnie od marca do listopada, nie potrzebuje szczególnej
gleby. Rośnie praktycznie w każdych
30
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warunkach. Najczęściej jednak można
spotkać ją na łąkach, w parkach i oczywiście w ogródkach. Jest źródłem beta-karotenu, olejków eterycznych, flawonoidów i soli mineralnych. Napar ze stokrotki kiedyś był głównym lekarstwem
na choroby płucne, czy zapalenie pęcherza. Obecnie częściej wykorzystuje się
ją w kosmetykach i maściach, jako środek przeciwzapalny i przyspieszający
gojenie ran. Stokrotka ma lekko miętowy smak, który doskonale sprawdza się, jako dodatek do herbaty, czy
zimnych napojów. Wykorzystywana
jest także do sałatek, omletów, czy
pieczywa. Płatki stokrotek stanowią
składnik wielu deserów.
Czarny bez – kwiaty czarnego bzu,

Kwiat bzu czarnego (https://pxhere.com/pl/photo)

w odróżnieniu od powodujących zatrucia jego niedojrzałych owoców i łodyg,
są jadalne. Kwitną od maja do lipca.
Najlepiej zrywać je rankiem, w suche,
ciepłe dni. Roślina ta zawiera flawonoidy, kwasy organiczne, olejki eteryczne,
sterole, sole mineralne oraz wiele witamin m.in. A, C i witaminy z grupy B.
Ma działanie przeciwgorączkowe oraz
moczopędne. Jest lekarstwem na przeziębienia i związany z nimi katar oraz
kaszel. Wzmacnia ściany naczyń włosowatych, a także usprawnia krwiobieg. Ze względu na niepowtarzalny
aromat i smak najczęściej z kwiatów
bzu robi się syropy, nalewki, herbatki
oraz desery, takie jak naleśniki, czy
gofry. Bardzo podobne zastosowanie
mają kwiaty akacji.
Róża to chyba najbardziej popularny
z kwiatów ozdobnych, zwłaszcza
w Polsce. Kwitnie od czerwca do października, jest mrozoodporna, choć
w większości gatunków wymaga okrycia na zimę. Zawiera dużo witaminy C,
flawonoidów, olejki eteryczne, glikozydy oraz karotenoidy. Róża wzmacnia w chorobach, stresie i osłabieniu
organizmu. Działa przeciwzapalnie,

przeciwutleniająco i uspokajająco.
Zarówno owoce, jak i płatki róż wykorzystywane są do produkcji wielu
przetworów. Pewnie każdy z nas jadł
pączka z konfiturą różaną, albo pił herbatę z różą. Doskonale nadaje się także,
jako przyprawa do mięs, czy składnik
octu lub miodu. Róża ma delikatny aromat, każda jej odmiana jest jadalna, ale
najlepsze gatunki do wykorzystania
w kuchni to: róża francuska, stulistna,
jabłkowata, galicyjska, pomarszczona,
japońska, damasceńska, dzika róża.
Już kilka jadalnych kwiatów dodanych do naszego menu (sałatki, desery,
wypieki) nada każdemu daniu oryginalności i nowego smaku. Jadalne kwiaty
nie tylko wyglądają przepięknie na naszych talerzach, ale i doskonale smakują, a niektóre z nich są również bogate w witaminy.
Przepis na placki z czarnym bzem
Na 15 placków potrzebujemy: 15 kwiatów czarnego bzu, 2 jajka, 2 szklanki
mleka, 1/2 szklanki mąki, szczyptę
soli, tłuszcz do smażenia, cukier puder do posypania. Wszystkie składniki miksujemy na gładką masę naleśnikową. Baldachy czarnego bzu
moczymy w cieście. Smażymy. Gdy
są już na patelni, obcinamy duży ogonek, pozostawiając jak najkrótsze łodygi. Obracamy. Usmażone kładziemy
na papierze, aby pochłonął tłuszcz.
Posypujemy cukrem pudrem. Przepis ze strony lawendowydom.com.pl.
Z kwiatów bzu czarnego (Sambucus nigra) można przygotować przepyszne
naleśniki.

Przepis na syrop z czarnego bzu
Potrzebujemy: 30 baldachów czarnego bzu (kwiatostany czarnego bzu),
1 kg cukru, 1 litr wody, sok z 1 cytryny
Odcinamy drobne gałązki z kwiatami, pozbywając się grubszych zielonych łodyg, które spowodowałby
gorzki posmak syropu. Kwiaty wkładamy do garnka, miski lub większego
słoika. Gotujemy wodę z cukrem i sokiem z cytryny. Zagotowaną wodą zalewamy kwiaty, tak by całe były przykryte przygotowanym roztworem.
Możemy dodać pokrojone kawałki cytryny. Syrop odstawiamy na 2 dni. Po
tym czasie przecedzamy syrop przez
sito lub gazę. Syrop przechowujemy
w lodówce. Doskonale smakuje rozcieńczony z wodą, jako dodatek do
lodów i deserów. Przepis: www.zajadam.pl.
Ewa Ryjak

TANIE NOCLEGI W POBLIŻU KRAKOWA

Ośrodek położony jest w pobliżu doliny kobylańskiej
i bolechowickiej, co umożliwia spacery, przejażdżki rowerami,
wspinaczkę, a nawet jazdę konną w otoczeniu jurajskiego krajobrazu.
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,

MAŁOPOLSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
z s. w KARNIOWICACH

� noclegi od 28 zł.

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

tanienoclegi@modr.pl
www.modr.dobrynocleg.pl
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www.facebook.com/modrkarniowice
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Z 365FarmNet masz
dokumentację pod kontrolą
Darmowa wersja podstawowa
Oszczędność czasu
dzięki aplikacji mobilnej
Po prostu załóż konto
i zacznij dokumentować

