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Uroczyste podsumowanie wojewódzkich

Dominik Pasek – dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Dominik Pasek – dyrektor MODR, dr Justyna Kosecka – dyrektor OR w Krakowie KRUS

W środę 16 grudnia 2020 r. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów, które w roku 2020 organizował MODR.
Ze względu na zalecenia sanitarne, liczba uczestników została ograniczona, a laureaci odbierali nagrody
rotacyjnie.

Konkurs „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne”

Konkurs „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne” jest
organizowany przez nasz Ośrodek. Celem konkursu jest
promocja najlepszych gospodarstw agroturystycznych
działających na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku oraz
popularyzacja walorów krajoznawczych, kulturowych
i kulinarnych regionu. Współorganizatorami konkursu są
partnerskie instytucje: Centrum Doradztwa Rolniczego,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.

Nagrody wręczyli: Dominik Pasek – dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dr Justyna Kosecka –
dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie KRUS, Anna
Glixelli - dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, w zastępstwie Janiny Burzyńskiej – dyrektora Oddziału Terenowego w Krakowie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: Piotr Szopa - kierownik
Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych.

Laureaci konkursu „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne” w roku 2020:

I miejsce: Sylwia Pach, „Malowane Wierchy”, Gładyszów, powiat gorlicki

4

Ponadto pani Sylwia Pach otrzymała nagrodę specjalną ufundowaną przez KOWR „Polska Smakuje w agroturystyce”
dla gospodarstwa, którego oferta kulinarna najlepiej wpisuje się w działania promocji żywności lokalnej, regionalnej
i tradycyjnej.

DORADCA STYCZEŃ LUTY 2021

konkursów organizowanych przez MODR

Dominik Pasek – dyrektor MODR, Izabela Stefańczyk – p.o. z-cy dyrektora Małopolskiego
OR ARiMR, Anna Glixelli – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich UMWM

Dominik Pasek – dyrektor MODR, dr Krzysztof Duda – dyrektor Instytutu Zootechniki
BIP w Balicach

II miejsce: Adam Gancarek, „Chatka Włóczykija”, Jamna,
powiat tarnowski

III miejsce: Anna Julia Gas, „Łopusze”, Żegocina, powiat bocheński

Wyróżnienie: Anna i Antoni Jędrysek, Tenczyn, powiat myślenicki

DORADCA STYCZEŃ LUTY 2021
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Konkurs „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”

Organizatorem konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo
Ekologiczne” jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie, Oddział w Radomiu. Celem konkursu jest
szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie najlepszych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Konkurs organizowany jest
dwuetapowo, wojewódzkie etapy realizują Wojewódzkie

Ośrodki Doradztwa Rolniczego. W etapie wojewódzkim
przeprowadzonym przez MODR zostały wyłonione najlepsze gospodarstwa ekologiczne w Małopolsce.
Nagrody wręczyli: Dominik Pasek – dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izabela Stefańczyk – p.o. z-cy dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego w Krakowie ARiMR, Anna Glixelli – dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
UMWM.

Laureaci konkursu „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” w roku 2020:

I miejsce: Bogumiła Błoniarczyk, zamieszkała: Piorunka,
powiat nowosądecki

II miejsce: Piotr Kurek, zamieszkały: Konina, powiat limanowski

III miejsce: Wiesław Dźwigaj, zamieszkały: Muchówka,
powiat bocheński

Wyróżnienie: Karolina Fiema, zamieszkała: Niepołomice, powiat
krakowski; wz. pani Karoliny nagrodę odebrał ojciec

Wyróżnienie: Agnieszka Rousseau, zamieszkała: Pawlikowice,
powiat wielicki
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Konkurs „Najlepszy Doradca Ekologiczny”
Organizatorem konkursu „Najlepszy Doradca Ekologiczny”–jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy
współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu. Celem konkursu jest popularyzacja i promowanie osiągnięć doradców z zakresu
rolnictwa ekologicznego. W konkursie uczestniczą doradcy z uprawnieniami rolnośrodowiskowymi. Konkurs
odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap na poziomie województwa został przeprowadzony przez MODR.

W etapie wojewódzkim zostali wyłonieni najlepsi doradcy ekologiczni w Małopolsce, pracujący w Małopolskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego.
Nagrody wręczyli: Dominik Pasek – dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izabela Stefańczyk – p.o. z-cy dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego w Krakowie ARiMR, Anna Glixelli - dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
UMWM.

Laureaci konkursu „Najlepszy Doradca Ekologiczny”:

I miejsce: Jan Pajdzik, pracownik MODR Karniowice,
Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

II miejsce: Lucyna Kmak, pracownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Gorlicach

III miejsce: Halina Puto, pracownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Limanowej

Wyróżnienie: Jolanta Wróbel, pracownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej

Wyróżnienie: Irena Wielowska, pracownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Limanowej

DORADCA STYCZEŃ LUTY 2021
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Konkurs „Doradca Roku”

Organizatorem I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku” jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs ma na celu
popularyzację doradztwa rolniczego i profesjonalnych
usług doradczych oraz promowanie pracy doradców
i ich osiągnięć. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
Pierwszy etap na poziomie województwa został przeprowadzony przez MODR. W etapie wojewódzkim zostali wyłonieni najlepsi doradcy w Małopolsce, pracujący

w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.
Nagrody wręczyli: Dominik Pasek – dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dr Krzysztof
Duda – dyrektor Instytutu Zootechniki Państwowego
Instytutu Badawczego w Balicach, Izabela Stefańczyk
– z-ca dyrektora Małopolskiego Oddziału regionalnego
w Krakowie ARiMR, Anna Glixelli – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM.

Laureaci konkursu „Doradca Roku”:

I miejsce: Halina Puto,
pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej

II miejsce: Eugeniusz Tadel, kierownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Tarnowie

III miejsce: Zbigniew Żak, pracownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Miechowie

Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za udział, a laureatom
raz jeszcze składamy serdecznie gratuluje i wyrazy uznania!
8
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Katarzyna Gwiżdż
fot. Jan Pajdzie, Katarzyna Gwiżdż

Relacja z wideokonferencji nt. „Agroturystyka
i turystyka wiejska w dobie pandemii”
26 listopada 2020 r. miała miejsce zorganizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zs. w Karniowicach wideokonferencja nt. agroturystyki i turystyki wiejskiej w dobie pandemii.
Celem spotkania, jak podkreślił otwierając wideokonferencję Dominik Pasek – dyrektor Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, było przedstawienie alternatywnych rozwiązań dla
agroturystyki w obecnej, trudnej sytuacji dla branży. Poprzez podjętą współpracę z Katedrą Antropologii Kulturowej Akademii Ignatianum w Krakowie
oraz Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie,
w ramach prac badawczych pn. „Turystyka w czasie COVID-19 i co dalej
w branży?”, będziemy mogli przygotować gospodarstwa do podjęcia nowych form promocji swoich ofert, a także uświadomić potencjał dziedzictwa
kulturowego regionu jako potencjalną
reklamę po zakończeniu pandemii.
Podczas konferencji omówione zostały
nowe perspektywy dla rozwoju agroturystyki w dobie pandemii z możliwością wykorzystania różnych form sieciowania produktu, źródła finansowania
działalności pozarolniczej, jak również

narzędzia promocji produktów gospodarstw agroturystycznych na przykładzie aplikacji „Polska smakuje”.
W spotkaniu uczestniczyli: dr Krzysztof
Duda – dyrektor Instytutu Zootechniki
Państwowego Instytutu Badawczego
w Balicach, dr Justyna Kosecka – dyrektor Oddziału Regionalnego w Krakowie
KRUS, Anna Glixelli – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM, Dorota Skotnicka – dyrektor Departamentu Turystyki
UMWM oraz przedstawiciele instytucji
okołorolniczych działających w zakresie
agroturystyki i turystyki wiejskiej.
Jednym z punktów webinarium było rozstrzygnięcie konkursu agroturystycznego „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne”. Konkurs w tym roku, ze
względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, po raz pierwszy został
przeprowadzony w formie zdalnej.
Szczególnie dziękujemy współorganizatorom konkursu: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział

w Krakowie, Krajowemu Ośrodkowi
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
w Krakowie, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
w Krakowie, za wsparcie merytoryczne,
jak również ufundowanie nagród dla
laureatów konkursu, natomiast pracownikom Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego dziękujemy za zgłoszenie gospodarstw do konkursu.
Dyrektor MODR składa serdeczne podziękowanie prelegentom za przyjęcie zaproszenia do udziału w wydarzeniu: dr Michałowi Szanduła z Akademii
Ignatianum w Krakowie, Elżbiecie Dziasek z Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddziału w Krakowie,
Dawidowi Korus oraz Łukaszowi Nawalny z Biura Wsparcia Inwestycyjnego
Małopolskiego Oddziału Regionalnego
ARiMR, Piotrowi Szopa z Oddziału Terenowego KOWR, jak również wszystkim
uczestnikom spotkania.
Anna Tobiasz
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AGROLEŚNICTWO
Agroleśnictwo – termin niemal z automatu nasuwa nam na myśl las. Nic jednak bardziej mylnego. Z lasem,
wspólne są tylko drzewa. Agroleśnictwo – inaczej nazywane systemem rolno-drzewnym, to celowy sposób gospodarowania ziemią rolną, pozwalający na odniesienie jednoczesnych korzyści ekonomicznych
i środowiskowych.
W systemie tym produkcja roślinna i/lub
zwierzęca współistnieje na tym samym
obszarze z produkcją drzewną lub uboczną produkcją „leśną” (zioła, grzyby, owoce
itp.). Podkreślić tutaj chciałbym dwa słowa „celowe” – czyli zamierzone (nie mam
na myśli żadnych nieużytków) i „system”.
Możemy wyróżnić cztery systemy rolno-drzewne: system alejowy (współrzędny), system sylwopastoralny (drzewno-pastwiskowy), zadrzewienia ochronne
(pasy przeciwwietrzne, pasy buforowe
przy ciekach) oraz ogrody leśne.
Agroleśnictwo często nazywane jest innowacją. Po prawdzie mam z tym mały
problem. Dla mnie, to nic innego jak powrót do praktyk naszych pradziadów
dostosowany do czasów współczesnych.
Źródła tego systemu gospodarowania
możemy szukać w średniowieczu. Tak,
pomimo negatywnej konotacji tego słowa zaryzykuję stwierdzenie, że w pewnych tematach możemy wzorować się
10
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na średniowieczu. Negujemy wiedzę
naszych dziadków, zachłystując się nowinkami agrotechnicznymi stojącymi
często wbrew naturze. A czymże byłoby rolnictwo, jeśli nie natura? Uważam,
że intensyfikacja i chemizacja rolnictwa
postępująca od lat 70., 80. ubiegłego wieku, zrobiły dużo złego w rolnictwie –
w szczególności w kontekście dewastacji
środowiska rolnego. Stanęliśmy w opozycji do natury i zamiast traktować ją
jako sprzymierzeńczynię, traktowaliśmy ją jak studnię bez dna. Znalazło to
odzwierciedlenie w tendencji „szybciej,
więcej, wyżej”.
Chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz.
Agroleśnictwo łączone jest często z rolnictwem ekologicznym, a tak wcale nie
musi być. Rolnictwo konwencjonalne,
nie tylko tego systemu nie wyklucza, ale
dużo bardziej go potrzebuje.
Co dobrego ze sobą wnoszą systemy
rolno-drzewne? W swoich założeniach,

agroleśny sposób zagospodarowania
terenu opiera się na współpracy z naturą, przy pełnym wykorzystaniu
tego co nam daje. System ten niesie za
sobą dużo dobrego, zarówno w kontekście produkcyjnym jak i środowiskowym. Możemy tutaj wymienić pozytywny wpływ na łagodzenie zmian
klimatycznych, wzrost żyzności gleby, ochronę zasobów wód i jej jakości,
ochronę gleby przed erozją wietrzną
i wodną, wspieranie bioróżnorodności obszarów wiejskich, poprawę mikroklimatu. Agroleśnictwo pełni także funkcje produkcyjne. Jest źródłem
drewna, biomasy i innych produktów
(owoce, grzyby, zioła). Następuje tutaj zróżnicowanie produkcji rolniczej
i poprawa rentowności gospodarstw
rolnych. W pozytywny sposób systemy
te wpływają na jakość produkowanej
żywności oraz wzrost atrakcyjności
turystycznej wsi.

Na czym polegają systemy rolnodrzewne i jak je dzielimy?
System alejowy (współrzędny) jest to
uprawa, w której drzewa występują
na przemian (pasami, alejami) z jednorocznymi roślinami uprawnymi. Może
to być produkcja biomasy drzewnej lub
wysokiej jakości drewna w połączeniu
z uprawą roślin jednorocznych lub wieloletnich, jak również uprawa drzew owocowych w połączeniu np. ze zbożami.

System sylwopastoralny (drzewno-pastwiskowy) jest to system użytkowania
pastwisk, w którym na gruncie oprócz
roślinności runi pastwiskowej pojawiają się drzewa i/lub krzewy. Specyficzną
cechą tego systemu jest występowanie
interakcji pomiędzy zwierzęciem a drzewami i/lub krzewami. W systemie tym
nie możemy mówić o maksymalnej czy
minimalnej liczbie drzew na powierzchni. Liczby te są determinowane przez
wiele czynników. Podstawowym założeniem sylwopastoralizmu jest występowanie runi charakterystycznej dla
pastwiska pod koronami drzew - to ilość
światła docierającego do roślinności
zielnej zadecyduje o maksymalnej ilości drzew. Ilość minimalną określiłbym
na taką, która w istotny sposób wpłynie
na mikroklimat oraz skład gatunkowy
pastwiska. Układ drzew może przyjmować formę regularną – liniową lub
spontaniczną.

Zadrzewienia ochronne
(pasy przeciwwietrzne,
pasy buforowe przy ciekach) - ta grupa może przenikać się z wcześniejszymi.
Pasy przeciwwietrzne możemy śmiało zastosować
jako żywą infrastrukturę
pastwisk. Odpowiednio założone mogą nawet zastąpić tradycyjne ogrodzenia.
Głównym zadaniem pasów
buforowych jest ochrona
cieków wodnych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z nawozów stosowanych w rolnictwie
(także tych naturalnych). Zadrzewienia
tego typu potrafią zatrzymać nawet ponad 90% związków nawozowych wymywanych z naszych pól.

Ogrody leśne są to przydomowe ogrody (często na obszarach miejskich lub
podmiejskich), gdzie drzewa i krzewy
połączone są z produkcją ogrodniczą.
Ogrodami leśnymi nazywa się również
zalesione lub zadrzewione tereny wykorzystywane do uprawy ziół (do celów
medycznych, kulinarnych czy kosmetycznych), pszczelarstwa czy hodowli
grzybów - zarówno jadalnych (np. boczniak ostrygowaty) jak i na cele lecznicze
(np. lakownica żółtawa czy błyskoporek
podkorowy) – na które zapotrzebowanie
stale rośnie.

Systemy rolno-leśne są inwestycją
w przyszłość – w zrównoważoną, zróżnicowaną i opłacalną produkcję na terenach rolnych. Są to praktyki, do których
wraca się na Zachodzie Europy. Pamiętajmy, że drzewa sadzimy dla swoich
dzieci i jeżeli my ich nie wsadzimy, one
ich mieć nie będą. Warto przy tym pamiętać, że już samo zachowanie istniejących zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych jest milowym krokiem na przód.
Wymogi stawiane przez ARiMR w odniesieniu do płatności do gruntów rolnych
mówią jasno, że na 1 ha użytków rolnych
może być do 100 drzew o luźnych (nie
stykających się) koronach. Warto o to
zadbać!
Marcin Wójcik
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Monitoring szkodników w uprawie warzyw polowych
Ochrona upraw polowych warzyw powinna być prowadzona na podstawie monitoringu, czyli w pierwszej
kolejności stwierdzenia obecności szkodnika, a następnie określenia jego liczebności oraz przewidywanego
stopnia szkodliwości.
Należy pamiętać, że prognozowanie
krótkoterminowe ma przede wszystkim pomóc rolnikowi w podjęciu decyzji
o odpowiednim terminie zabiegu, który jest kluczem do skutecznego zwalczenia agrofaga. Zabieg chemicznym środkiem ochrony roślin, należy wykonać
w momencie, gdy szkodnik jest najbardziej wrażliwy na działanie substancji
aktywnej (odpowiednie stadium rozwojowe) oraz gdy występuje w takim miejscu, gdzie nie trudno jest go zniszczyć (na
powierzchni roślin bądź gleby). Istotne
są również warunki atmosferyczne podczas oprysku tj. temperatura i wilgotność powietrza czy prędkość wiatru,
gdyż są to czynniki limitujące działanie
substancji aktywnej. Lustrację można
przeprowadzić poprzez bezpośrednią
obserwację roślin, obserwując różne stadia rozwojowe szkodników lub uszkodzenia przez nie powodowane. Jednak
w przypadku dużych areałów najlepiej
sprawdzają się różnego rodzaju pułapki,
które przyciągają szkodniki za pomocą
koloru bądź zapachu, często zanim zdążą wyrządzić jakiekolwiek szkody na
plantacji.
Najprostszym sposobem lustracji jest
umieszczenie na polach uprawnych
barwnych tablic lepowych.
Żółte tablice lepowe mają zastosowanie m.in. w monitoringu połyśnicy
marchwianki.

Jest to muchówka, której larwy żerują
w korzeniach roślin z rodziny baldaszkowatych, głównie marchwi. Jedna larwa
pierwszego pokolenia może zniszczyć
12
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1-2 muchówek, a latem 1 muchówkę
przez kolejne 3 dni, należy wykonać zabieg po około 5-7 dniach od zakończenia
obserwacji.

W PRZYPADKU TABLIC
LEPOWYCH NALEŻY DOKŁADNIE
ZNAĆ MORFOLOGIĘ SZKODNIKA,
GDYŻ ŻÓŁTY KOLOR PRZYWABIA
WIELE INNYCH OWADÓW.

nawet 10 siewek marchwi, natomiast larwy drugiego pokolenia żerują w korzeniach marchwi, drążąc korytarze i zanieczyszczając je swoimi odchodami, przez
co plon jest niehandlowy. Należy zatem
obligatoryjne zwalczać tę muchówkę, ale
zawsze w oparciu o monitoring nalotu
much na plantację. Do sygnalizacji stosuje się żółte tablice lepowe o wymiarach
20x20 cm, które powinny w 1/3 wystawać ponad wierzchołki roślin. Należy je
ustawiać na brzegach plantacji, po jednej
z każdego boku pola, gdyż samice składają jaja najdalej do 30 m wgłąb plantacji. Tablice należy lustrować codziennie,
pamiętając, że po 3-4 dniach należy je
wymienić, gdyż klej zaczyna wysychać
i nie wszystkie owady się do niego przykleją. Do lustracji pierwszego pokolenia
ustawia się je od II dek. maja, a drugiego od połowy lipca do połowy sierpnia.
W momencie, gdy wiosną odłowimy od

Kolejnym sposobem na monitoring szkodników jest zastosowanie wabików zapachowych. Instytut Ogrodnictwa opracował pułapkę tunelową do lustracji
śmietki kapuścianej. Jako atraktantu
użyto substancji wyizolowanej z gorczycy, który wabi wyłącznie samice
śmietki. Przy odłowie innych gatunków
wykorzystuje się najczęściej feromony płciowe lub agregacyjne. Śmietka to
muchówka, której larwy żerują głównie
na korzeniach i szyjce korzeniowej roślin krzyżowych uprawnych oraz dziko
rosnących. Jest on aktywny przez 4-10
dni w zależności od warunków pogodowych. Budowa pułapki jest bardzo
prosta. Składa się ona z plastikowego
pojemnika, wewnątrz którego w górnej
części znajduje się wymienna buteleczka z substancją wabiącą, a w dolnej części naczynie z wodą oraz detergentem,
do którego wpadają złapane muchówki.
Całość jest ruchomo przymocowana do
pionowego styliska, które wkopuje się
do ziemi między roślinami w odległości
około 2 m od brzegu pola. Buteleczki

wymienia się co kilka dni, z uwagi na
wyparowywanie substancji wabiącej.
Lustrację pułapki powinno się przeprowadzać w przewidywanym okresie
nalotu śmietki na plantacje, tj. w przypadku uprawy odmian wczesnych od
I dek. kwietnia do połowy maja (przez
4-5 tyg.), a na plantacjach odmian średnich i późnych od III dek. czerwca do
I dek. września (przez 9-11 tyg.). Powinno zastosować się minimum 2 pułapki. W momencie odłowienia więcej niż
2 muchówek przez kolejne 2 dni obserwacji (średnia z 2 pułapek), należy zastosować oprysk, pamiętając o tym, że
w przypadku, gdy pogoda jest słoneczna,
a temperatura powietrza wynosi powyżej 20oC zabieg należy wykonać 2-3 dni
po stwierdzeniu obecności szkodnika
w pułapce, natomiast gdy występują
niskie temperatury zabieg chemiczny
wykonuje się dopiero po 4-5 dniach. Zabieg powinno się powtórzyć 2-3-krotnie,
w odstępach co 7-10 dni, w zależności
od intensywności i długości okresu lotu
muchówek, który należy ciągle kontrolować za pomocą pułapki zapachowej.
Metoda ta jest bardzo skuteczna i precyzyjna, a także mniej pracochłonna niż lustracja roślin wykonywana 2 razy w tygodniu w okresie lotu muchówek, gdzie

próg zagrożenia stwierdza się, gdy na
10. kolejnych roślinach występuje powyżej 10. jaj. Dzięki pułapce tunelowej jest
duża szansa, że zabieg chemiczny będzie
wykonany w momencie, gdy jego skuteczność będzie najwyższa, czyli w momencie składania jaj przez samice.

Zaletą pułapki zapachowej jest fakt,
że nie przywabia ona innych gatunków owadów oraz szkodnik nie jest
w stanie uodpornić się na substancję w niej zawartą.

Pułapki różnego typu nie tylko pozwalają na precyzyjne określenie terminu
zabiegu, ale także ułatwiają nam lustrację pola. Dzięki badaniom naukowców w przypadku coraz to liczniejszej
grupy szkodników możemy odstąpić
od żmudnego liczenia jaj lub larw owadów na polach, na rzecz systematycznej lustracji pułapek. Ponadto dzięki
bardzo precyzyjnie opracowanym metodykom integrowanej ochrony roślin
ograniczane są przede wszystkim negatywne skutki stosowania chemicznych
środków ochrony roślin na środowisko
naturalne.
W celu szczegółowego przeanalizowania
różnych sposobów monitoringu szkodników na najważniejszych gatunkach
roślin warzywnych warto zapoznać się
z tzw. Poradnikami sygnalizatora,
które dostępne są na stronie Instytutu
Ogrodnictwa w zakładce Serwis ochrony roślin na stronie www.inhort.pl.
Ilona Maczek
źródło:
Poradniki sygnalizatora – Instytut Ogrodnictwa,
www.inhort.pl
Zdjęcia zostały wykorzystane za zgodą firmy
„Medchem”: www.medchem.pl
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Higiena doju – na co zwrócić uwagę
Producenci bydła mlecznego, wiedzą jak ważne dla zachowania opłacalności produkcji mleka jest zdrowe
wymię. Koszty poniesione na leczenie chorób wymienia możemy podzielić na dwie kategorie. Koszty
bezpośrednie takie jak: koszty leków, usługi weterynaryjnej, wyłączenia mleka karencyjnego oraz koszty
pośrednie, do których należą m. in. obniżenie wydajności czy wcześniejsze brakowanie krów ze stada.
Dlatego, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób najważniejsza i najtańsza jest profilaktyka.
Stosowanie się do kliku kluczowych zasad higieny we wszystkich etapach pozyskiwania mleka, może zapobiec przedostaniu się patogenów do wymienia,
a tym samym zminimalizować koszty
poniesione na leczenie zwierząt.

Miejsce bytowania krowy
Higienę doju, należy zacząć już od miejsca bytowania krowy. Ściółka jest siedliskiem bakterii, mogących stać się przyczyną infekcji skóry i wymion. Należy,
więc zadbać o to by legowisko było zawsze czyste i suche. Ponieważ podczas
leżenia, drobnoustroje, które znajdują
się w ściółce dostają się bardzo blisko
zwieracza strzyka, a tym samym mogą
zaatakować wymię.
Oczyszczanie strzyków
Strzyki wizualnie czyste zaleca się czyścić jednorazowym ręcznikiem papierowym lub ewentualnie ścierkami wielokrotnego użytku, pranymi między
14
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dojami w gorącej wodzie (min 60˚C).
Brudne wymiona są siedliskiem różnorodnych bakterii i trudno je dobrze
umyć, jednak należy pamiętać, że woda
stwarza idealne środowisko do rozwoju
i przenoszenia patogenów, dlatego powinna być ograniczona do niezbędnego
minimum.
Podczas mycia, każdy producent mleka powinien przyjąć zasadę jedna krowa równa się jeden ręcznik, jest to
o tyle ważne, że patogeny wsiąkają
w wilgotną ścierkę i w ten sposób
przenoszą się z krowy na krowę.
Czyszczenie spełnia również funkcję
stymulującą.

Przedzdajanie
Przed dojem powinniśmy omacać wymię. Doświadczony dojarz, przy tej czynności jest w stanie wyłapać niepokojące
zmiany zachodzące w wymieniu. Zdajanie pierwszych strug mleka, pozwala

ocenić nieprawidłowości takie jak m.in.
zapach, konsystencja, kolor. W pierwszych strugach mleka znajduje się też
najwięcej bakterii, dlatego tak ważne
jest by nie zdajać mleka bezpośrednio na posadzkę czy ściółkę. Istnieje
ryzyko, że patogeny przedostaną się na
niezakażone ćwiartki lub krowy rozniosą je na racicach po oborze. Jeżeli nie wykonujemy predippingu należy dokładnie
wyczyścić wierzchołki strzyków, a także
je wysuszyć.
Predipping
Można zostosować predipping, jest to
dezynfekcja przedudojowa, która ma
na celu zmniejszenie liczby bakterii środowiskowych wywołujących zakażenia wymion. Polega ona na zanurzeniu
strzyków w bezpiecznym i skutecznym
preparacie na około 20-30 s. Następnie
należy strzyki wytrzeć do sucha, najlepiej przy pomocy jednorazowych ręczników papierowych.

pixabay.com

Kolejność doju
W celu ograniczenia przenoszenia drobnoustrojów pomiędzy krowami watro
też zastosować się do doju w ściśle określonym porządku - zdrowe krowy doić
przed chorymi, te z niską liczbą komórek
somatycznych (LKS) przed tymi z podwyższoną, krowy, u których nie stwierdzono zmian w widzialnym mleku przed
tymi ze zmianami.
Dój
Podczas zakładania aparatu udojowego
należy, zwrócić uwagę by nie zasysać
powietrza. Może to doprowadzić do powstania gradientu ciśnienia w kierunku
strzyków. W efekcie mleko zostanie cofnięte do strzyków, dotykając wierzchołków i w ten sposób patogeny poprzez
kanał strzykowy mogą przedostać się
do wymion. Kiedy aparat udojowy jest
już założony, należy sprawdzić czy przewody mleczne są prawidłowo ułożone.
Zarówno zakładanie jak i zdejmowanie
aparatu udojowego oraz sam dój powinien przebiegać bezstresowo.

Po zakończeniu doju ponownie należy
omacać wymię, tym razem by sprawdzić,
czy krowa została prawidłowo wydojona. Jeżeli wymię jest dalej pełne znaczy,
że dój nie przebiegł prawidłowo.

Sprzęt udojowy
Sprzęt udojowy powinien być regularnie
sprawdzany, tak by nie zakłócał pracy
doju. Jedyną częścią sprzętu udojowego, z którą styka się wymię, jest guma
strzykowa. Należy, więc sprawdzać czy
nie jest uszkodzona. Zużyte gumy powodują ból i dyskomfort dla krów. Mogą
powodować uszkodzenia strzyków, oraz
być rezerwuarem bakterii.

Dipping
Po zakończeniu doju konieczna jest dezynfekcja poudojowa. Dipping strzyków
powinien nastąpić zaraz po odłączeniu
aparatu udojowego. W tym celu strzyki
zanurzamy w preparacie, równomiernie
od podstawy do wierzchołka do ¾ wysokości strzyków, tak by na końcu strzyka
powstała kropla substancji. Pozostająca
na strzykach substancja, tworzy barierę
ochroną, poprzez zamknięcie kanałów
strzykowych, w efekcie uniemożliwia
dostęp do wnętrza wymienia drobnoustrojom chorobotwórczym.
Kubek do dippingu należy dobrać tak
by chronił przed spływaniem substancji z powrotem do zbiorniczka, aby nie
dopuścić do namnażania się bakterii
w niecce. Wybór środka do dezynfekcji jest sprawą indywidualną każdego
gospodarstwa i zależy od tego, z jakimi

pixabay.com

Dojarz
Podczas doju, należy również zwrócić
uwagę na dojarza. Ponieważ on również może przenosić patogeny. Dlatego tak ważna jest higiena rąk, podczas
kontaktu ze zwierzętami. Oprócz tego,
że możemy przenieść patogeny z krowy
na krowę, to przede wszystkim możemy zarazić siebie. Zadbajmy, więc o to
by w miarę możliwości często myć ręce
i pracować w rękawiczkach.

problemami mierzy się stado. Należy jednak pamiętać by w jego składzie oprócz
substancji bakteriobójczych, znalazły się
również substancje pielęgnacyjne.

Po doju
Po dojeniu krowę należy zachęcić do
stania przynajmniej przez pół godziny np. poprzez dostarczenie jej smacznej paszy. Dzięki temu, że krowa będzie
stała, zwieracz strzyka będzie miał możliwość zamknięcia się za nim krowa się
położy, w efekcie patogeny, które znajdują się w otoczeniu nie przedostaną
się do wymienia. Należy unikać również
powstawania przeciągów na wysokości
krowy i jej wymienia.
W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż
leczyć, stosując się do powyższych czynności, jesteśmy w stanie pozyskiwać surowiec o jak najlepszych parametrach,
ciesząc się przy tym zdrowiem stada.
Klaudia Krupa
Źródło:
Hulsen J., 2016. Sygnały krów praktyczny poradnik dla
hodowców bydła, Wydawnictwo Roodbont Publishers
B.V, s.48-77.
Michniewicz D., 2020. Higiena doju.
Mikołajczyk J., 2015. Zasady poprawnego doju.
Reinecke F., 2017. Dobry dój, zdrowie wymię. Mastitis,
Wydawnictwo Top Agrar Polska, Poznań, s.72-75.
Zdjęcia własne i Pixabay.
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Pan rzekł do Noego: „Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego,
… Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca
i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Z każdego gatunku ptactwa,
bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze, niechaj przyjdą do ciebie,
aby ocaliły życie.”

Cyt. Księga Rodzaju – Arka

Źródło: https://images.app.goo.gl - Arka Noego

Jak przedstawia nam powyższy cytat od
zarania dziejów człowiek związany jest
ze zwierzętami. Aż od czasów nowożytnych zdaniem ludzi zwierzęta zachowały
wiele cech, które stanowią dla nich zagadkę, są tajemnicze, a nawet niepojęte,
nasuwające myśli, że są one nosicielami
różnych mocy, mogących oddziaływać
na ludzi zarówno korzystnie jak i szkodliwie. Dlatego też usiłowano różnymi
magicznymi sposobami uruchamiać te
domniemane właściwości przez stosowanie zaklęć, gestów, tańców, które miały nabierać większej mocy, gdy
uczestnicy przystrajali się zwierzęcymi
futrami, piórami, rogami, zębami i różnymi maskami.
O wzajemnym powiązaniu świata ludzi i zwierząt może świadczyć również
fakt, że w starożytnych kulturach bogowie często przybierali postać zwierząt, jak również często zwierzęta były
atrybutami bogów (np. wąż - Asklepiosa,
orzeł – Zeusa, czy łania – Artemidy itp.).
Często były one składane bogom w ofierze, a wspaniałe sceny z nimi malowano
i ryto na ścianach i sklepieniach jaskiń
(np. w Altamirze lub Lascaux). Fascynacja zwierzętami znalazła odzwierciedlenie w astronomii, gdyż na dwanaście
konstelacji zodiaku siedem z nich jest
zwierzęcych tj. Baran, Byk, Rak, Lew,
Skorpion, Koziorożec i Ryby.
Obecnie w erze komputeryzacji, Internetu i nanotechnologii też przetrwały
ścisłe związki człowieka ze zwierzętami. Zwierzęta pod różną postacią towarzyszą nam od najwcześniejszego
dzieciństwa w formie ukochanych zabawek, jako bohaterowie bajek, komiksów, opowiadań, czy wierszy. Zwierzęta domowe i gospodarskie są żywymi
symbolami uczuć, oraz cech ludzkich.
O cechach zwierzęcych np. mówimy, gdy
ktoś tchórzy, zbaraniał, zacietrzewił się,
zasępił, czy też świntuszy, myszkuje,
małpuje. Dlatego też możemy powiedzieć, że od zarania dziejów ludzkość
interesowała się zwierzętami, a to doprowadziło przecież do udomowienia m.in. kóz i owiec, bydła, koni, świń
i drobiu, oraz takich zwierząt jak psy
i koty. Tym samym z czasem poprzez
codzienną ich obserwację rozwinęła
się w ludziach umiejętność chowu i hodowli zwierząt, ale również rozpoczęto

na nich prowadzenie różnego rodzaju
eksperymentalnych badań.
Prowadzenie wielowiekowej technologii
chowu zwierząt sukcesywnie oderwało je od naturalnego środowiska, aż do
współczesności, gdzie wprowadzono
automatykę i zmechanizowano czynności przy ich obsłudze. To wpłynęło na
uproszczenie ich żywienia, w efekcie zamieniając hodowle zwierząt w pewnego
rodzaju fabryki produkujące mięso, czy
mleko. Aby zapobiec dalszej eskalacji
takiego użytkowania zwierząt powstało
prawo, które z biegiem lat coraz bardziej
szczegółowo określa warunki postępowania ze zwierzętami. Wprowadzono
w życie termin, który jest ostatnio bardzo popularny „dobrostan zwierząt”,
na który w oparciu o przepisy prawa
składają się warunki chowu oraz wiele
innych czynników utrzymania zwierząt,
transportu, oraz warunków uboju.

Szacuje się, że od chwili udomowienia pierwszego gatunku zwierząt gospodarskich (tj. ok. 12 tys. lat) hodowcy stworzyli na świecie ponad 7 tys.
ras zwierząt udomowionych, które
obecnie spełniają kluczowe funkcje
w agro-systemach.
Największe tempo wzrostu wydajności
gospodarstw, jak również powstanie
wielu nowych ras przypisuje się na XIX
i XX wiek. Jednakże był to również czas
sprzyjający eliminacji części ras zwierząt, które od wieków związane były
z trudnymi i prymitywnymi warunkami
ówczesnego rolnictwa. Wprowadzanie
ras, których cechuje wysoka produktywność, stwarza coraz to większe zagrożenie dla zachowania często unikatowej
kombinacji genów.

Źródło: https://images.app.goo.gl - Arka Noego

Źródło: https://images.app.goo.gl - Malowidła skalne
w jaskini Lascaux – Francja (ok. 40000 – 8500 lat p.n.e.)

Obecnie różnego rodzaju światowe organizacje biją na alarm, podkreślając fakt,
iż przemysłowy model produkcji zwierzęcej niweczy zarówno różnorodność
zwierząt jak i źródła ich utrzymania.
Niestety to właśnie taki model produkcji na coraz większą skalę dominuje na
świecie, tym samym doprowadzając do
koncentracji przemysłu hodowlanego
i jego globalizacji. Z danych szacunkowych wynika, że w skali globalnej jedna
trzecia świń, połowa jaj, dwie trzecie
mleka i trzy czwarte brojlerów kaczych
produkowanych jest przez komercyjne
linie hodowlane, a to z kolei wpływa na
ograniczanie bazy genetycznej do niebezpiecznego minimum.
W przypadku Polski zapisów w literaturze o historii hodowli zwierząt gospodarskich jest bardzo mało, znaleźć
można jedynie wyrywkowe informacje,
na podstawie, których trudno odtworzyć całość procesu kształtowania się
hodowli. Jedno jest jednak pewne, że
naturalne zasoby, jakie Polska obecnie
posiada, uznawane są za jedne z najbogatszych w Europie. Położenie naszego kraju centralnie na kontynencie europejskim wpływa na zróżnicowanie
warunków naturalnych, klimatycznych
oraz dużą różnorodność gatunków roślinnych i zwierzęcych. Polska jest również jednym z prekursorów ochrony gatunkowej zwierząt, gdyż już w latach
dwudziestych XX wieku zapoczątkowała
program odbudowy populacji żubrów.
Nie bez znaczenia jest w tym zakresie
działalność Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, który odegrał znaczącą rolę w dziedzinie
ochrony i zachowania zagrożonych wyginięciem ras zwierząt gospodarskich.
To właśnie m.in. w 1999 roku, podjęto prace nad Krajowym Programem
Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt. W następstwie tych działań Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził w 1999 roku 32 programy ochrony
zasobów genetycznych, które obejmowały 75 ras, odmian i rodów zwierząt
gospodarskich, w tym ryb. Pakiet tych

programów ochrony, przez kolejne lata
sukcesywnie jest nowelizowany i poszerzony o następne populacje zwierząt
gospodarskich.
Przez wiele lat prowadzenia różnego
rodzaju badań i obserwacji, wyciągnięto wnioski, iż populacje rodzime cechują
się niższą produkcyjnością, a co za tym
idzie niższą opłacalnością chowu w stosunku do ras użytkowanych w intensywnej produkcji towarowej. Aby móc
realizować programy związane z utrzymaniem zwierząt lokalnych ras/odmian,
konieczne było zapewnienie stałego budżetowego dofinansowania na takim
poziomie, który pozwoliłby na utrzymanie i rozwój populacji. Od 2005 roku
proces ten jest wspomagany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
jako źródło finansowania, skierowane
bezpośrednio do hodowców koni, bydła
i owiec, których określone rasy zostały
objęte płatnościami rolno-środowiskowymi, a od 2008 roku do tego źródła finansowania dołączyli również hodowcy
trzody chlewnej, a z czasem również hodowcy kóz. Stawki dotacji dla zwierząt
objętych programami ochrony zostały
określone Rozporządzeniami Rady Ministrów i wpisane do Ustawy o Wspieraniu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 hodowcy, po
spełnieniu określonych wymogów sprecyzowanych w programach ochrony zasobów genetycznych, mogą uzyskać dopłaty w wysokości: 1600 zł do krowy
(rasy: polska czerwona, białogrzbieta,
polska czerwono-biała, polska czarno-biała, 1900 zł do klaczy (konie małopolskie i wielkopolskie), lub 1700 zł do
klaczy (rasy: konik polski, koń huculski,
koń śląski, koń zimnokrwisty w typie
sztumskim i koń zimnokrwisty w typie sokólskim), 360 zł do owcy matki
(rasy: wrzosówka, świniarka, olkuska,
polska owca górska odmiany barwnej,
merynos odmiany barwnej, uhruska,
wielkopolska, żelaźnieńska, korideil,
kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie,
czarnogłówka, owca pogórza), 1140 zł
do lochy (rasy: puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra), oraz 580 zł do kozy
matki (koza karpacka).
W stosunku do większości populacji
zwierząt chronionych, a dotowanych
z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, obserwowany jest na przestrzeni
lat sukcesywny wzrost zainteresowania hodowców uczestnictwem w programach ochrony. Biorąc pod uwagę
wzrost zainteresowania hodowlą zachowawczą należy doprecyzować zasady
i procedury związane z dobrowolnym

uczestnictwem hodowców w programach ochrony. Niezmiernie ważne jest
to, aby z biegiem lat realizacji programów ochrony określać na bieżąco, jakie są utracone korzyści oddzielnie dla
wszystkich chronionych populacji w stosunku do ras wysoko wydajnych, gdyż
uśrednienie (np. tej samej wysokości
dotacji do krów rasy polskiej czerwonej
i polskiej czerwono-białej) z biegiem lat
może prowadzić do eliminacji rasy mniej
efektywnej ekonomicznie. Dlatego musimy pamiętać, iż prawidłowa realizacja
programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich wymaga
ogromu pracy i bliskiej współpracy hodowców, przedstawicieli Związków Hodowców i Instytutu Zootechniki, oraz zainteresowanych ośrodków naukowych.
Realizacja tych działań nie byłaby możliwa, gdyby nie aktywna opieka państwa
przy prawidłowym oprzyrządowaniu
prawnym i finansowym, (w tym dofinansowań w ramach PROW) zapewniającym realizację przepisów ochrony, jak
i koniecznych programów naukowych,
realizowanych również we współpracy
międzynarodowej.

„Poprzednie pokolenia zostawiły nam
w spadku ogromne bogactwo i różnorodność zasobów genetycznych na całym
świecie, dlatego musimy im złożyć hołd
podobnie jak uczynił to Charles Darwin,
który w 1868 roku pisał o wspaniałych
umiejętnościach i wytrwałości ludu, który
pozostawił pomnik swoich dokonań w postaci udomowienia zwierząt.”
Jacques Diouf – Dyrektor Generalny FAO
1994-2011
Katarzyna Gajewska
Źródło:
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. Jędrzej Krupiński Instytut Zootechniki –
Państwowy Instytut Badawczy
http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2020/
WPRE/PRSK/11_03_2020/11_03_2020_15_PRSK_
Pakiet_7.pdf
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Doświetlanie
rozsady warzyw
Światło to czynnik środowiska, którego niedobór wpływa
negatywnie zarówno na człowieka jak i rośliny. W warunkach
klimatu środkowoeuropejskiego trudno wyobrazić sobie podaż świeżych, krajowych warzyw przez cały rok, zwłaszcza
ciepłolubnych. Doświetlanie rozsady stosowane pod osłonami
pozwala sprostać tym uwarunkowaniom geograficznym oraz
umożliwia wczesną uprawę warzyw w gruncie otwartym.
Wymagania roślin
Światło jest niezbędne w procesie fotosyntezy (wytwarzanie związków
organicznych). Do tego jednego z najważniejszych procesów na Ziemi wykorzystywane jest głównie spektrum
światła o długości fal 400-500 nm
(o barwie niebieskiej) oraz 600-700 nm
(o barwie czerwonej), które nazywane
jest promieniowaniem fotosyntetycznie
czynnym (PAR; z ang. photosyntetically
active radiation). Jego jednostką natężenia jest µmol · m-2 · s-1. Im roślina jest
bardziej światłolubna tym wyższego natężenia wymaga. Na wzrost i rozwój roślin, np. wydłużanie łodygi duży wpływ
ma ilościowy stosunek docierającego
światła o barwie czerwonej i podczerwieni (700-800 nm), ale również ilość
promieniowania ultrafioletowego (poniżej 400 nm) i niebieskiego. Pomiar światła widzialnego w zakresie 380-780 nm
można najprościej zmierzyć za pomocą
luksometru.

O czym trzeba pamiętać
Inwestycja w system oświetleniowy jest
stosunkowo wysoce kosztowna i rolnik
chcący produkować rozsadę doświetlaną (na sprzedaż lub własne potrzeby) powinien ją dokładnie przemyśleć.
Przede wszystkim powinien uprzednio
zminimalizować ograniczenia dostępności światła do obiektu uprawowego.
W okresie zimowo-wczesnowiosennym
każda ilość docierającego naturalnego
promieniowania do roślin jest „na wagę
złota”. Przyjmuje się, że zwiększenie
ilości światła o 1% równoważy wzrost
plonu o 1%. W przypadku produkcji
rozsady efekt nie jest tak widoczny lecz
również istotny. Zewnętrzne zabrudzenie szyb może ograniczyć dostęp światła
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do roślin wewnątrz obiektu uprawowego w ciągu roku o 3-6%. Racjonalnym
i wręcz niezbędnym zabiegiem staje
się mycie szyb lub folii (ew. wymiana).
W tym celu najlepiej zgłosić się do wyspecjalizowanych firm usługowych posiadających duże doświadczenie w higienie i dezynfekcji szklarni. Niezbędna
powierzchnia i ilość lamp potrzebne do
doświetlania rozsady powinny być ustalone z dużą rezerwą, ponieważ wzrastają one wraz ze wzrostem rozsady. Na
początkowym etapie rozwoju rozsada
po przepikowaniu (lub nie) może rosnąć
blisko siebie, ponieważ rośliny nie zacieniają się wzajemnie. Z czasem jednak
pojedyncze rośliny muszą rosnąć w coraz mniejszym zagęszczeniu, by przed
wysadzeniem na miejsce stałe były wyrównane. Doświetlanie jest szczególnie
uzasadnione w nowoczesnej produkcji
(w tym rozsady), gdy pozostałe parametry środowiskowe (temperatura, wilgotność, zawartość składników pokarmowych, dokarmianie CO2) znajdują się na
optymalnym dla roślin poziomie.
Doświetlanie wczoraj, dziś i jutro
W przeszłości używane były lampy rtęciowe jednak z uwagi na niską skuteczność musiały być rozlokowane blisko
siebie, co z kolei ograniczało dostęp naturalnego światła. Dotychczas jeszcze
w wielu szklarniach doświetlanie opiera
się na wykorzystaniu wysokoprężnych
lamp sodowych (HPS). Mają również stosunkowo duże rozmiary. Ponadto nie
zapewniają wystarczającego spektrum
promieniowania dla roślin oraz są energochłonne. Wydzielają dużo ciepła przez
co w przypadku zbyt niskiego ich ulokowania istnieje ryzyko poparzenia roślin.
Obecnie bardzo intensywnie opracowuje

się i wprowadza w realia nowoczesnej
produkcji technologię doświetlania za
pomocą diod elektroluminescencyjnych
(LED - z ang. light emitting diodes). Ich
zaletami jest bardzo wysoka skuteczność oraz niski koszt eksploatacji (nawet
o 40% niższy w porównaniu do lamp
HPS). Dodatkową, innowacyjną zaletą
tego systemu jest możliwość sterowania
określonym spektrum światła i doświetlania w odpowiednich godzinach zadanych przez producenta. Pozwala to na
modyfikowanie wzrostem i rozwojem
roślin. Lampy LED cechują się bardzo
wysoką trwałością (ponad 100 tys. h),
odpornością na wibracje i wilgoć oraz
ograniczoną emisją ciepła. Doświetlanie LED-owe wykazuje również wyższą sprawność świetlną (pozwala na
użycie mniejszej ilości lamp). Według
przeprowadzonych badań porównawczych w IO w Skierniewicach rozsada
pomidora doświetlanego lampami typu
LED była wyższa, miała większą masę
i wyższą zawartość chlorofilu w liściach
niż rozsada doświetlana lampami HPS.
Czynnikiem limitującym zakup lamp
LED jest wysoka cena, jednak z roku na
rok jest coraz niższa.

Doświetlanie rozsady ogórka
Szybki wzrost ogórka powoduje, że
rozpoczęcie doświetlania zbiega się
w czasie pojawienia się liścieni nad powierzchnią podłoża. Nie można bowiem
dopuścić do nadmiernego wzrostu wydłużeniowego części podliścieniowej.
Roślinom należy zapewnić natężenie
światła w ilości 100-150 µmol · m-2 · s-1.
Według danych literaturowych przez
pierwsze 3 dni można doświetlać siewki
całą dobę. Później podczas dni pochmurnych można również doświetlać rozsadę

stosunkowo długo, natomiast w dni słoneczne zabieg wykonywać przez 6-8 h.
Wykorzystanie sztucznego oświetlenia
w produkcji rozsady powinno następować w godzinach „nocnych” (od 16.00
do 8.00) przy czym należy wybrać 6-8
godzinny okres, a granica między rozpoczęciem lub zakończeniem doświetlania powinna nastąpić o północy. Bardzo
ważne dla prawidłowego rozwoju roślin jest trzymanie się ustalonych godzin
ciemności (spoczynku). Z doświetlania
rozsady ogórka można zrezygnować na
ok. 2-3 dni przed planowanym rozstawieniem/sadzeniem na miejsce stałe.

Doświetlanie rozsady papryki
Papryka jest warzywem, które w naszym kraju jest uprawiane na szeroką
skalę w tunelach foliowych. Pomimo
podpierania sztywne pędy rośliny wyłamują się pod ciężarem owoców, które
w przypadku niektórych odmian osiągają nawet ok. 300 g. Można temu częściowo zapobiec poprzez wytworzenie
silnej i krępej rozsady o krótkich międzywęźlach. W warunkach ograniczonego dostępu światła jest to możliwe dzięki doświetlaniu sztucznemu. Produkcja
rozsady papryki trwa średnio 7-8 tygodni. Przy dostępie światła dziennego
Kupię ciągnik Zetor; przystawkę do
kukurydzy; siewnik do kukurydzy;
rozsiewacz nawozów.
Kontakt: tel. 728 032 907

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

wskazane jest doświetlanie rozsady
tak, aby długość dnia wynosiła ok. 1416 h (zwłaszcza przy bardzo wczesnej
produkcji w lutym). Optymalne natężenie światła w tym okresie mieści się
w granicach 80-150 µmol · m-2 · s-1 (dolna granica dla siewek, górna dla starszej rozsady). Każdy producent powinien
dostosować intensywność doświetlania
do aktualnych warunków pogodowych
oraz uprawianej odmiany.

Doświetlanie rozsady pomidora
Pomidor jest jednym z najchętniej spożywanych warzyw, którego częścią jadalną
są owoce. Konieczne jest więc zapewnienie ciągłości produkcji również w niesprzyjającym okresie zimowym. Prowadzenie wyspecjalizowanej uprawy jest
możliwe dzięki odpowiednio przygotowanej rozsadzie. Do uprawy doświetlanej pomidorów powinna być wykorzystana rozsada doświetlana. Ponadto
jakość wysoko opłacalnych owoców pomidora z pierwszego grona jest w dużej
mierze zależna od rozsady. Przy jej produkcji należy roślinom zapewnić ponad
4 tys. lx (luksów). Doświetlanie rozsady
pomidorów trwa średnio 3-4 tygodnie
i rozpoczyna się od momentu rozwinięcia liścieni. Całodobowe doświetlanie

pomidorów w fazie siewek (do 12 dni)
skraca czas produkcji rozsady o ok. 6 dni.
W późniejszym etapie warto stosować
8-h doświetlanie podobnie jak ogórka,
wraz z uwzględnieniem okresu całkowitej ciemności. Zbyt długie doświetlanie
nocą może powodować zaburzenia we
wzroście i rozwoju i w konsekwencji doprowadzić nawet do obumarcia roślin.
Piotr Bucki
źródło:
Król M.T. Doświetlanie upraw pod osłonami. Pod osłonami. 2013. 4: 21-24 s.
Maciejuk A. LED w doświetlaniu roślin. Hasło ogrodnicze. 2016. 3:32 s.
Maziarz A. Uprawa ogórków pod osłonami. Hortpress.
Warszawa. 2012. 59-60 s.
Treder J. Zastosowanie lamp LED do doświetlania rozsady warzyw. Materiały konferencyjne podczas Targów
TSW. Nadarzyn 2016.
Wysocka-Owczarek M. Uprawa pomidorów w szklarniach i tunelach foliowych. Hortpress. Warszawa. 2010.
53-54 s.
Wyżgolik G. Fotosynteza i fotomorfogeneza. Pod osłonami. 2013. 4: 33-35 s.
www.ho.haslo.pl
www.podoslonami.pl
www.warzywa.pl
www.nawadnianie.inhort.pl/metodyki

Kupię kombajn Bizon Rekord - BS lub Class; sortownik do ziemniaków, pług obrotowy
Kverneland lub Famarol; siewnik lub agregat siewny; opryskiwacz ciągany na kołach
Pilmet.
kontakt: tel. 511 924 809
Kupię ciągnik Zetor lub John Deere; przyczepę Pronar, rozsiewacz nawozu Brzeg lub
Amazone 1600 litrów; sadzarkę talerzową do ziemniaków; kosiarko-rozdrabniacz.
kontakt: tel. 795 807 728
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Księgowość hybrydowa
Powadzenie księgowości stanowi nieustający obowiązek każdego przedsiębiorcy. Większe firmy same
zatrudniają księgowych, a właściciele zarządzający mniejszymi firmami najczęściej korzystają z biur rachunkowych, gdzie regularnie zawożą dokumenty księgowe.
Coraz popularniejsza staje się
również rachunkowość internetowa. Korzystanie z niej jest wygodne, ale wymaga pewnej wiedzy na
temat prawa podatkowego, a także umiejętności obsługi platformy,
na której należy wypełniać formularze. Jednak często te rozwiązania okazują się niewystarczające.
Nowością na rynku usług finansowych jest tak zwana księgowość
hybrydowa, która łączy w sobie
zalety biura rachunkowego z rachunkowością internetową, ale
jednocześnie nie posiada ich wad. To
rozwiązanie powinien rozważyć każdy
przedsiębiorca stojący przed wyborem
formy prowadzenia rachunkowości.
Z usług tradycyjnych biur rachunkowych korzystają najczęściej przedsiębiorcy prowadzący niewielką działalność gospodarczą. Nie wszyscy są jednak
zadowoleni z tej formy prowadzenia rachunkowości. Chodzi przede wszystkim o czas, który trzeba poświęcić na
skompletowanie dokumentów i dostarczenie ich do biura, które pracuje w konkretnych godzinach. Kolejna wada to
fakt, że dokumenty nie są przechowywanie w siedzibie firmy i kiedy są potrzebne, trzeba jechać po nie do biura
rachunkowego.
Alternatywą dla tradycyjnego biura rachunkowego mogłaby być rachunkowość internetowa. Wówczas prowadzący działalność gospodarczą korzysta ze
specjalnej platformy, gdzie sam wpisuje
niezbędne dane. Może to robić w dowolnym czasie, we własnym domu i na własnym komputerze. Nie jest wymagane
materialne tj. w formie papierowej przekazywanie dokumentów do biura. Są
one dzięki temu cały czas do dyspozycji
właściciela firmy. Niestety i takie rozwiązanie nie jest dobre. Tutaj podstawą
jest konieczność znajomości często zmieniającego się prawa podatkowego. Jest
to konieczne, by wypełnić formularze
bez obawy o błąd, którego konsekwencją mogą być kary. Jest to również kłopotliwe, gdy pojawią się jakieś pytania
lub wątpliwości. Nie ma wtedy nikogo,
kto mógłby pomóc rozwiązać problem,
a odpowiedzi przedsiębiorca musi szukać sam. Okazuje się więc, że pozornie
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wygodny i szybki sposób na księgowość
staje się pracochłonny i uciążliwy.
Opisanie powyżej dwóch metod prowadzenia księgowości pozwala stwierdzić,
że obie metody mają swoje wady i są kłopotliwe w realizacji. Lepszym rozwiązaniem ma być księgowość hybrydowa.

DLACZEGO KSIĘGOWOŚĆ
HYBRYDOWA JEST KORZYSTNA?

Jest to połączenie księgowości dla firm
prowadzonej przez biuro rachunkowe,
a także nowoczesnej księgowości internetowej. Biuro rachunkowe zajmuje się
księgowaniem wszelkich dokumentów
firmowych, tworzeniem raportów, wyliczaniem podatków. Zadaniem biura
rachunkowego jest także wypełnianie
oraz przesyłanie deklaracji do urzędu
skarbowego oraz do ZUS. Decydując się
na taki rodzaj księgowości, zadaniem
podatnika będzie opłacanie zobowiązań, podatków oraz składek ubezpieczeniowych. Podobnie jak w przypadku
zwykłego biura rachunkowego, podpisywana jest umowa o świadczenie usług
księgowych, przenosząca odpowiedzialność za te czynności na biuro. W księgowości hybrydowej ekspert zajmujący się
rachunkowością nie tylko zweryfikuje
poprawność, ale również odpowie na
pytania, podpowie w razie wątpliwości
lub doradzi w dyskusyjnych kwestiach.
W związku z powyższym, księgowość
hybrydowa to przede wszystkim bardzo
duża oszczędność czasu. Nie trzeba go
marnować na transportowanie faktur
i sprawozdań, ani na bardzo dokładną
weryfikację uzupełnianych danych, bo

ma się pewność, że nieustanną
kontrolę sprawuje profesjonalny księgowy. Jednocześnie nie
trzeba też dostosowywać się do
godzin jego pracy. Formularze
można uzupełniać w dowolnej
chwili. Co najwyżej poczekają na
weryfikację.
W księgowości hybrydowej niezwykle ważne są kwestie bezpieczeństwa danych. Firma, która
oferuje księgowość hybrydową,
powinna gwarantować odpowiednie zabezpieczenie danych oraz
stały wgląd w dokumenty za pośrednictwem tak zwanego dysku w „chmurze”.
Księgowość hybrydowa to usługa w miarę nowa, innowacyjna, przyszłościowa.
Nie wszystkie biura rachunkowe i instytucje finansowe ją oferują.
Podejmując decyzję o prowadzeniu księgowości w formie hybrydowej, należy
dokładnie zapoznać się z ofertą biura,
dowiedzieć się, co oferowane jest w cenie i na jakie usługi dodatkowe można
liczyć. Po dokładnej analizie należy wybrać ofertę, która będzie najlepiej dostosowana do potrzeb rolnika czy prowadzącego działalność pozarolniczą.
Hybrydowa księgowość jest nowoczesna, wygodna i coraz bardziej popularna.
W czasach pandemii jej atutem jest również brak osobistego kontaktu z pracownikami biura rachunkowego. Potrzebne
jest sprawne łącze internetowe, komputer wraz z umiejętnością obsługi, drukarka ze skanerem. Pożądane jest również terminowe przesyłanie danych do
biura. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to usługa dla ludzi młodych,
którzy chętniej podejmują innowacyjne
rozwiązania.
Mikro- i mali przedsiębiorcy są najliczniejszą grupą osób prowadzących
działalność gospodarczą w Polsce. Dostosowanie się do ich potrzeb, wygoda
i satysfakcja jest jednym z największych
wyzwań nie tylko biur rachunkowych,
ale również instytucji finansowych.
Księgowość hybrydowa jest jednym
z rozwiązań, które może zaspokoić te
potrzeby w niedalekiej przyszłości.
Bogdan Pobereżnik
źródło: e.biznes.pl

Możliwość zwolnienia ze składek ZUS
beneficjentów pozarolniczej działalności gospodarczej
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U poz. 568), zwanej dalej „specustawą antykryzysową”, istnieje możliwość skorzystania z przywilejów wynikających
z ww. ustawy przez beneficjentów poddziałania „Pomoc na
rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Zgodnie z §16 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych

warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc
na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1196,
z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem wykonawczym,
beneficjent będzie musiał być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych (ZUS) nie później niż do dnia złożenia wniosku
o wypłatę drugiej raty pomocy i podlegać tym ubezpieczeniom co najmniej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej
raty pomocy.

W specustawie antykryzysowej pojawiły się m.in. następujące regulacje:
„Art. 15g. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się
z wnioskiem o przyznanie świadczeń
na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych
przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na
zasadach określonych w ust. 7 i 10.
2. Przedsiębiorcy, o którym mowa
w ust. 1, przysługują środki z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie
ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń, o których mowa
w ust. 1.”
„Art. 15zq. 1. Osobie:
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
– Prawo przedsiębiorców lub innych
przepisów szczególnych, zwanej dalej
„osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą”,
2) wykonującej umowę agencyjną,

umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia albo umowę o dzieło, zwane
dalej „umową cywilnoprawną” przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli
nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.”.
„Art. 15zzb. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust.
1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4
oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne
w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19.”

„Art. 31zp. 1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa
w art. 31zo, należnych za okres od dnia
1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.,
zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie
z opłacania składek”, płatnik składek
przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, nie później niż do dnia 30
czerwca 2020 r.”.

„Art. 31zs. 1. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność
i osób z nimi współpracujących oraz

duchownych, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń
z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia
społeczne, o których mowa w art. 31zo,
„zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki
opłacone”.
Informujemy (ARiMR), iż beneficjent
poddziałania 6.2, zgodnie ze specustawą antykryzysową będzie miał
możliwość zwolnienia z opłacania
składek do ZUS, nadal bowiem będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu i zwolnienie z obowiązku
ich płacenia będzie traktowane jako
opłacanie składek, zatem warunek
określony w §16 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego nadal będzie
spełniany.

Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż
zgodnie z §3 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego inwestycji w środki trwałe oraz inne środki związane z działalnością pozarolniczą nie finansuje się
z innych środków publicznych. Zatem
w przypadku skorzystania z przywilejów, jakie daje specustawa antykryzysowa, należy pamiętać o tym, iż koszty
ubezpieczenia i świadczeń uzyskanych
na dofinansowanie wynagrodzenia
pracowników w zakresie, w jakim zostały dofinansowane na mocy specustawy antykryzysowej, nie mogą podlegać wsparciu w ramach premii, gdyż
byłoby to podwójne finansowanie ze
środków publicznych.

Marian Kulpa
źródło: materiały informacyjne na stronach internetowych ARiMR
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OC rolników.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
– kto podlega, co obejmuje?
W gospodarstwie rolnym są prowadzone prace, które mogą narazić na szkodę
nie tylko właściciela i jego pracowników,
ale też i inne osoby. Dlatego na rolniku
spoczywa między innymi obowiązek
ubezpieczenia OC (tak samo jak przy OC
pojazdu). Przepisy prawa jasno określają, kto i kiedy musi opłacać ubezpieczenia rolnicze. Warto wiedzieć, jakie obowiązki spoczywają na rolniku i co dzięki
ich spełnieniu można zyskać.

Kto musi płacić OC rolnika?
Obowiązkowe ubezpieczenie rolnika jest
przeznaczone dla osób, które są posiadaczami (lub współposiadaczami) gospodarstwa rolnego. A to oznacza, że
kluczowe jest wyjaśnienie, czym jest gospodarstwo rolne. Na to pytanie odpowiadają przepisy prawa. Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
z dnia 22 maja 2003 roku, gospodarstwo
rolne to:
obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami,
przekraczający łącznie powierzchnię 1,0
ha, jeżeli podlega on w całości lub części
opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest
prowadzona na nim produkcja rolna,
stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
W skrócie: musimy płacić za OC rolników, gdy jesteśmy posiadaczem lub
współposiadaczem użytków rolnych powyżej 1 ha. A także, gdy obszar gospodarstwa jest mniejszy, ale prowadzona
jest na nim produkcja rolna (np. uprawy
w szklarniach, prowadzenie pasiek czy
hodowla zwierząt).

Od kiedy powstaje obowiązek ubezpieczeniowy dla rolnika?
Wraz z momentem wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego podlegamy
obowiązkowi wykupienia OC dla rolników. Trzeba wiedzieć, że nie zwalnia
nas z niego brak prowadzenia działalności w gospodarstwie lub przebywanie
poza nim. Dlaczego to tak istotne, aby
mieć ważne ubezpieczenie rolników.
Jest to związane z tym, że OC rolnika
chroni nas już przed samymi szkodami
powstałymi w wyniku posiadania gospodarstwa rolnego. Jeśli gospodarstwo
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rolne zmieniło właściciela, poprzedni
jego posiadacz ma 14 dni na zgłoszenie zmiany do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ma wykupioną
obowiązkową polisę. Gdyby jednak do
zmiany doszło w wyniku śmierci właściciela, to aktualny posiadacz gospodarstwa musi sam poinformować o zmianie
ubezpieczyciela.

Co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika?
Z OC rolnika można uzyskać odszkodowanie, gdy do powstania szkody przyczynił się rolnik, osoba pozostająca
z nim w wspólnym gospodarstwie domowym lub też osoba pracująca w gospodarstwie domowym.
Obowiązkowe ubezpieczenie rolnika pokrywa szkody, których następstwem
jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój
zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub
uszkodzenie mienia.
Minimalna suma gwarancyjna OC rolnika wynosi równowartość w złotych:
• 5 000 000 euro, w odniesieniu do
jednego zdarzenia, którego skutki są
objęte ubezpieczeniem bez względu
na liczbę poszkodowanych – w przypadku szkód na osobie,
• 1 000 000 euro, w odniesieniu do
jednego zdarzenia, którego skutki są
objęte ubezpieczeniem bez względu
na liczbę poszkodowanych – w przypadku szkód na mieniu.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolników obejmuje także pojazdy wolnobieżne. Gospodarz nie musi zatem wykupywać na nie oddzielnej polisy.
Czego nie obejmuje OC dla rolników?
Każde ubezpieczenie posiada pewne warunki, które nie podlegają odszkodowaniu. Tak samo jest z obowiązkowym
OC rolniczym. W artykule 53 ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych znajdziemy listę takich wykluczeń. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez
osoby pracujące w jego gospodarstwie
rolnym lub pozostające z rolnikiem we
wspólnym gospodarstwie domowym albo
osobom pozostającym z rolnikiem we
wspólnym gospodarstwie domowym lub
pracującym w jego gospodarstwie rolnym;
2) spowodowane przeniesieniem chorób
zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
3) w mieniu, spowodowane wadą towarów

dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług;
jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda
na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi
odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba
objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych
wadach;
4) powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę
objętą ubezpieczeniem OC rolników do
użytkowania, przechowania lub naprawy;
5) polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów
oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
6) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
7) wynikłe z kar pieniężnych, grzywien
sądowych i administracyjnych, a także kar
lub grzywien związanych z należnościami
wobec budżetu państwa.
Jakie są inne obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników?
Rolnicy muszą nie tylko posiadać ważne
ubezpieczenie OC.
Drugim jest obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych. Obowiązek
takiego ubezpieczenia powstaje wraz
z pokryciem budynku dachem.
Polisa obejmuje budynki mieszkalne
i rolne (poza np. tunelami, namiotami
foliowymi) i zapewnia odszkodowanie w razie pożaru, huraganu, powodzi,
podtopienia, deszczu nawalnego, gradu,
opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia,
lawiny lub upadku statku powietrznego.
Karą za brak posiadania ważnego
OC rolnika jest grzywna w wysokości
1/10 minimalnego wynagrodzenia za
pracę (czyli w 2020 roku było to 260 zł
brutto). W przypadku ubezpieczenia
budynków rolniczych to kara w wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia
za pracę (w 2020 roku była to grzywna
650 zł brutto).
Praca w gospodarstwie rolnym wiąże
się z licznymi zagrożeniami. Szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia gospodarstwa mogą być poważnym obciążeniem dla rolnika. Dlatego nie tylko
trzeba, ale i warto skorzystać z ubezpieczenia OC dla rolników oraz ubezpieczenia budynków rolnych.
Artur Kruźlak
źródło: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych
https://tuz.pl/

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych od
zdarzeń losowych nadal aktualne
Towarzystwa ubezpieczeniowe, które podpisały umowy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych,
będą oferować w nadchodzącym sezonie
możliwość ubezpieczenia plonu głównego zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków, tytoniu, buraków cukrowych, chmielu, roślin strączkowych,
truskawek, warzyw gruntowych, drzew
i krzewów owocowych, od szkód spowodowanych przez anomalie pogodowe jak: susza, grad, powódź, huragan,
przymrozki wiosenne, deszcz nawalny,
piorun, lawinę czy obsunięcie ziemi. Dopłaty do poszczególnych ryzyk mogą sięgać nawet do 65% całej kwoty.
Zgodnie z obowiązującym prawem rolnik powinien ubezpieczyć przynajmniej
połowę upraw rolnych, które to uprawy mogą być w ubezpieczeniu dotowane z budżetu państwa od przynajmniej
jednego ryzyka obowiązkowego. Polisa jest obowiązkowa, jeśli pobierane są
płatności obszarowe. Za brak stosownego ubezpieczenia może zostać naliczona kara, lecz w przypadku pisemnej

odmowy od dwóch ubezpieczycieli kara
nie może być naliczona. Posiadanie polisy obowiązkowego ubezpieczenia upraw
w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych daje możliwość uzyskania pełnego odszkodowania za poniesioną stratę w uprawach.
Ubezpieczenia zawierane są na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
które to wybrany ubezpieczyciel przekazuje ubezpieczającemu przed zawarciem
polisy. Należy bezwzględnie z zapoznać
się OWU i z wyłączeniami oraz ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej. Po
wybraniu właściwego wariantu ubezpieczenia, w którym znajdują się ryzyka
odpowiedzialności, można przystąpić
do zawarcia umowy na okres roczny
lub w przypadku upraw sezonowych na
okres wegetacji trwający kilka miesięcy.
W przypadku niedosytu zabezpieczenia
ochrony możliwa jest szersza ochrona
poprzez wybranie ryzyka niedotowanego i w tym przypadku nie możemy liczyć
na dotację budżetową.
Ubezpieczony ma także obowiązki w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

takie jak powiadomienie ubezpieczyciela
o wszelkich zmianach i okolicznościach
mających wpływ na przebieg ubezpieczenia, uprawę należy prowadzić zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej
i zasadami agrotechnicznymi.
W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczony winien użyć środków niezbędnych do ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia lub zmniejszenia jej
rozmiarów.
W przypadku odszkodowania z upraw
suma uzależniona jest od powierzchni upraw, uzyskiwanych plonów oraz
ceny produktu. W przypadku nasadzeń
upraw wieloletnich suma ubezpieczenia
odpowiada ich wartości obliczonej jako
iloczyn liczby roślin na jeden ha, wartości jednej sadzonki tych roślin oraz powierzchni uprawy. Jeżeli wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne i dojdzie
do wystąpienia szkody, to ubezpieczyciel
wypłaci stosowne odszkodowanie.
Leszek Wojciechowski
źródło: materiały informacyjne towarzystw ubezpieczeniowych

Odpowiedzialne zakupy, czyli jak
kupować świadomie

Co wspieramy dokonując zakupu? Małą
firmę czy korporację? Czy wiemy, kto
jest producentem i jakimi wartościami
się kieruje? W erze nadmiernego konsumpcjonizmu i zanieczyszczenia środowiska coraz więcej osób zauważa potrzebę odpowiedzialnego kupowania,
czyli świadomych wyborów. Ludzie zaczynają zastanawiać się, kto wykonał
ich meble, czy były zrobione w Polsce,
skąd pochodzą warzywa i owoce oraz
czy są zdrowe. Coraz więcej osób zwraca
uwagę na dobro środowiska i ograniczenie odpadów, wspierając te firmy, które
działają w sposób ekologiczny. Świadome zakupy to analizowanie, czy nie szkodzimy ludziom, środowisku, wspierając daną firmę swoimi pieniędzmi. To

analizowanie, czy kupując dany produkt
postępujemy dobrze, czy zakup jest mądry, czy dana rzecz jest nam w ogóle
potrzebna, zdrowa, dobrej jakości, nie
szkodzi środowisku i czy ludzie, którzy
ją wyprodukowali, dostali sprawiedliwą zapłatę.
Przyzwyczailiśmy się do plastiku, konsumpcyjnego stylu życia, do tego, że
wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Do galerii handlowych, do luksusów, błyszczących wystaw, klimatyzowanych pomieszczeń latem i przyjemnie
ciepłych zimą, wózków supermarketowych czy miejsc, gdzie można na chwilę
zostawić dziecko, kiedy idziemy na zakupy. To bardzo wygodne. A na bazarze jest
hałas i tłok, zimno lub gorąco.

pixabay.com

Kiedy kupujemy coś nowego, analizujemy cenę, użyteczność, kolor
i inne cechy, które pozwolą nam dokonać ostatecznego wyboru. Odpowiedzialne kupowanie skłania nas do spojrzenia nieco głębiej na
wartość produktu, zwraca uwagę na aspekty etyczne i ekologiczne.
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Powody, dla których warto kupować lokalnie
Pojedyncze decyzje mogą wiele zmienić.
Ręka w górę, kto kupuje lokalnie i woli
zakupy na targu niż w supermarkecie?
Myślę, że w ostatnich latach zapomnieliśmy trochę o tym, jak lokalne zakupy są
ważne dla ekonomii, a obecnie również
dla naszego zdrowia i środowiska. Lokalne zakupy wspierają małe i średnie
firmy, producentów i rolników. Poza tym
kupując lokalnie wytwarzamy mniej zanieczyszczeń, bowiem produkty nie musiały daleko podróżować.

Lokalne zakupy gwarantują jakość
Kupując lokalne produkty dostajemy lepszą jakość wyrobów. Małe przedsiębiorstwa z reguły przykładają więcej wagi
do jakości, niż do ilości. To samo dotyczy
rolników. Mniejsze gospodarstwa generalnie używają mniej pestycydów, niż te
ogromne. Produkty chińskie już chyba
wystarczająco nam pokazały, że masówka równa się niższym standardom. Co
więcej, lokalne zakupy często odbywają
się twarzą w twarz z producentem. Wtedy możemy obejrzeć produkt, popytać
i targować cenę.

Lokalne zakupy są zdrowsze
Produkty kupione lokalnie będą zdecydowanie mniej przetworzone, niż te
z supermarketu. Analogicznie będą zawierać mniej chemii, a więcej substancji odżywczych. Żywność z bazaru będzie zdecydowanie bardziej świeża niż
ta, która musiała przebyć długą drogę
i spędzić trochę czasu w chłodni. Zaletą kupowania na targu jest sezonowość produktów. Przez supermarkety
przyzwyczailiśmy się do posiadania,
czego dusza zapragnie przez okrągły
rok, a tak naprawdę to luksus, którego
nasz organizm wcale nie potrzebuje.
Myślę, że pomidory w środku zimy wyprodukowane w szklarni w Hiszpanii
24
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i przesycone pestycydami wyrządzają
więcej szkody niż pożytku dla zdrowia.
Sezonowe jedzenie jest zdrowsze, bo
organizm jest przyzwyczajony do danej
strefy klimatycznej. Ja w Polsce zimą
zajadam przetwory, kiszonki, kompoty i konfitury, które posiadają sporą
dawkę witamin. Wiem, gdzie w okolicy
mogę kupić dobre suszone śliwki, morele czy jabłka, a także dobrej jakości
miód z pasieki.

Lokalne zakupy to wsparcie
lokalnych biznesów i rolników
Lokalne zakupy są bardzo ważne dla
ekonomii regionu. Małe biznesy czy rolnicy często sprzedają produkty tylko
i wyłącznie w swoim okręgu. Bez popytu niektóre z nich mogą przestać istnieć. Podczas gdy duże firmy mają większe możliwości transportu czy promocji
towarów, są w stanie wyprzeć małych
przedsiębiorców z rynku. Z mojego wieloletniego doświadczenia w pracy i życia
na wsi muszę przyznać, że niełatwo jest
przetrwać, a już szczególnie małym gospodarstwom. Ceny i wymagania nie idą
w parze z kosztami utrzymania i pracą,
którą trzeba włożyć, by otrzymać plony
w małym gospodarstwie.
Lokalne zakupy to mniejsze
zanieczyszczenie środowiska
Każdy produkt importowany z innego
regionu czy kraju podczas podróży pozostawia za sobą ślad węglowy. Kupując
lokalnie przyczyniamy się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Sprawdź,
gdzie w okolicy znajdują się bazary. Na
targ zjeżdżają się nie tylko rolnicy, ale
także producenci innych dóbr, których
możesz potrzebować. Co więcej, lokalne
zakupy wspierają rynek pracy w regionie, a lokalni pracownicy nie muszą daleko podróżować do pracy.

pixabay.com

pixabay.com
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Lokalne zakupy to kontakt z ludźmi
Zakupy czy to na targu, czy od wszelakich producentów to kontakt z człowiekiem. Możemy porozmawiać, utargować
cenę, dowiedzieć się więcej o produkcie.
Kupując w supermarkecie musimy patrzeć na etykietę, bo nie wiemy, co jest
w środku. Podczas gdy na targu możemy spojrzeć sprzedawcy prosto w oczy,
skosztować produktu i wracać do tych
producentów, którym zaufaliśmy.
Wszystkie znane marki supermarketów
w Polsce są zagraniczne, nie mówiąc już
o sklepach w galeriach handlowych. Często nieświadomie przeznaczamy pieniądze na korporacje, które nie zawsze pracują etycznie. Znane marki odzieżowe
często wykorzystują tanią siłę roboczą
w krajach rozwijających się. Jeśli udało ci
się tanio kupić nowy t-shirt, przeczytaj
czy rzeczywiście powinieneś być z siebie
dumny? Galerie handlowe, które przybyły do nas z Zachodu, to model społeczeństwa konsumpcyjnego, który zdominował cały świat. Małe polskie firmy
bankrutują, kiedy wiele osób wybiera
się do galerii, aby wspierać zagraniczne
marki. Według socjologów centra handlowe mają też negatywny wpływ na
kontakty społeczne, kiedy na bazarach
gwar rozmowy i negocjacji kwitnie.

Lokalne zakupy to spacer na
świeżym powietrzu
Spacer na targu to samo zdrowie! Odrobina ruchu i świeże powietrze, w przeciwieństwie do zamkniętych galerii
handlowych i oddychania powietrzem
z drugiego obiegu. Cotygodniowe zakupy nie muszą kojarzyć się z udręką, jeśli dodamy do tego rodzinny spacer czy
wycieczkę na rowerach. I te naturalne,
pachnące i świeże produkty, które dostaniesz na bazarze, nie mogą równać się
z tym, co oferuje supermarket.
Aneta Woźniak

Prowadzenie przetwórstwa w ramach działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL)
Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MOL) jest formą działalności, która umożliwia prowadzenie
przetwórstwa i sprzedaży żywności pochodzącej od zwierząt. Tą działalnością zainteresowani są głównie
rolnicy i małe przedsiębiorstwa, w których wytwarza się produkty regionalne na małą skalę, o wysokiej
jakości i według tradycyjnych receptur. Na tego rodzaju produkty jest duże zapotrzebowanie konsumentów, głównie na lokalnym rynku.
Warunki, które pozwalają na uznanie
działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca
2016 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 451) w sprawie szczegółowych warunków uznania
działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Rozporzadzenie określa zakres
i obszar produkcji, wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do
zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem do konsumenta
końcowego, wymagania weterynaryjne,
jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu działalności MOL.
Działalność można uznać za marginalną, lokalną i ograniczoną, jeśli zakład
prowadzi:
− rozbiór świeżego mięsa wołowego,
wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków,
− rozbiór świeżego mięsa zwierząt łownych odstrzelonych zgodnie z przepi-

sami prawa łowieckiego,
− rozbiór świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach
fermowych,
− produkcję mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych,
− produkcję produktów mięsnych,
− produkcję wstępnie przetworzonych
lub przetworzonych produktów rybołówstwa
− produkcję produktów mlecznych lub
produktów na bazie siary wyprodukowanych z mleka lub siary, pozyskanych w gospodarstwie z produkcji mleka w rozumieniu przepisów
rozporządzenia nr 853/2004 Parlamentu Europejskiegoi Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące
higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego lub w gospodarstwie rolnym, w którym jest
prowadzona działalność w zakresie
produkcji mleka surowego lub siary,

przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej,
− produkcję produktów jajecznych
pozyskanych w wyniku obróbki lub
przetwarzania jaj, które uprzednio
ugotowano w skorupach,
− produkcję gotowych posiłków (potraw) z produktów pochodzenia
zwierzęcego (wyżej wymienionych)
lub z udziałem tych produktów, pod
warunkiem, że co najmniej jeden produkt pochodzenia zwierzęcego należący do głównych składników posiłku został wyprodukowany w tym
zakładzie.
Sprzedaż konsumentom końcowym
w miejscu produkcji nie jest ograniczona ilościowo. Limity ilościowe dotyczą wielkości dostaw do innych zakładów prowadzących handel detaliczny
z przeznaczeniem do konsumenta
końcowego.
DORADCA STYCZEŃ LUTY 2021
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Obowiązujące limity dostaw, które
nie mogą przekraczać wagowo:
a) 1t/tydzień – świeże mięso wołowe,
wieprzowe, baranie, kozie, końskie
lub produkcja z tego mięsa surowych
wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,
b) 0,5 t/tydzień – mięso drobiowe i zajęczaków wraz z surowymi wyrobami
mięsnymi i mięsem mielonym,
c) 1,5 t/tydzień – produkty mięsne,
d) 0,5 t/tydzień – świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, surowe wyroby
mięsne, mięso mielone,
e) 0,5 t/tydzień – produkty rybołówstwa,
f) 0,5 t/tydzień – produty mleczne lub
na bazie siary,
g) 0,15 t/tydzień – produkty jajeczne,
h) 1,5 t/tydzień – gotowe posiłki (potrawy) wyprodukowane z produktów
pochodzenia zwierzęcego, wyprodukowane w ramach tej działalności
lub z udziałem tych produktów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez podmiot działalności MOL, na
wniosek tego podmiotu może wyrazić
zgodę na przekroczenie w danym tygodniu wielkości dostaw produktów wymienionych w lit. d – f przy zachowaniu
rocznego limitu wielkości 26 ton dla nastepujących rodzajów produktów:
1) świeżego mięsa zwierząt dzikich
utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego
mięsa surowych wyrobów mięsnych
lub mięsa mielonego,
2) świeżego mięsa zwierząt łownych
odstrzelonych zgodnie z przepisami
prawa łowieckiego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego,
3) produktów rybołówstwa.

Miejsca sprzedaży oraz zakłady, do
których następuje dostawa znajdują
się:
− na terenie jednego województwa lub
na obszarze sąsiadujących z nim powiatów,
− na obszarach miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa położonych na obszarach
województw sąsiadujących z województwem, w którym jest prowadzona produkcja.

Wymienione powyżej ograniczenia
w zakresie obszaru sprzedaży nie dotyczą sprzedaży produktów konsumentowi końcowemu podczas festynów,
wystaw, targów lub kiermaszy. W tej
26
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sytuacji podmiot musi poinformować
o zamiarze sprzedaży powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży.
Informacja powinna być przekazana na
piśmie w terminie 7 dni przed dniem
rozpoczęcia tej sprzedaży.
Świeże mięso, w tym tusze, półtusze,
ćwierćtusze czy elementy mięsne, przeznaczone do obróbki lub przetwarzania
w ramach tego rodzaju działalności powinno, w przypadku świeżego mięsa
wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego oraz końskiego, być pozyskane ze
zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni.
Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków
oraz mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych powinno
być pozyskane ze zwierząt poddanych
ubojowi w rzeźni albo w gospodarstwie
w sposób określony w rozporządzeniu
WE nr 853/2004 oraz poddanych badaniu poubojowemu przez urzędowego
lekarza weterynarii w sposób określony w rozporządzeniu WE nr 854/2004.
Świeże mięso zwierząt łownych, produkty rybołówstwa, jaja, surowe mleko oraz siara muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu WE
nr 853/2004 i nr 854/2004.

Działalność marginalna, lokalna
i ograniczona jest nadzorowana pod
względem bezpieczeństwa żywności
przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
oraz podlega rejestracji.

Podmiot zamierzający prowadzić działalność marginalną, lokalną i ograniczoną powinien złożyć, w terminie co
najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, pisemny
wniosek o wpis do rejestru zakładów
do powiatowego lekarza weterynarii
właściwego ze względu na planowane
miejsce prowadzenia produkcji.
Powiatowy lekarz weterynarii właściwy
ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności wydaje decyzję
administracyjną w sprawie wpisu danego zakładu do rejestru zakładów i nadaje takiemu zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. Rozpoczęcie
prowadzenia działalności jest możliwe
dopiero po otrzymaniu od powiatowego
lekarza weterynarii ww. decyzji.
Przepisy prawa obowiązujące od
1.01.2019 r. zawarte w ustawie z dnia
4 października 2018 r. o zmianie ustawy
o produktach pochodzenia zwierzęcego

oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. poz.
2136) oraz w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ułatwienia sprzedaży żywności
przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018r. poz. 2242) wprowadziły ułatwienia dla podmiotów, które
zamierzają prowadzić produkcję MOL.
Nie będzie obowiązku zatwierdzania
u powiatowego lekarza weterynarii projektu technologicznego nowego zakładu
produkcyjnego. Nadal będzie obowiązek składania wniosku w formie pisemnej o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 30 dni przed dniem
rozpoczęcia planowanej działalności.
Podmioty, które zamierzają prowadzić
produkcję żywności na małą skalę w pomieszczeniach używanych głównie jako
prywatne domy mieszkalne, ale gdzie
regularnie przygotowuje się żywność
na sprzedaż, nie będą miały obowiązku
zatwierdzenia tego rodzaju działalności przez właściwy organ Państwowej
Inspekcji Sanitarnej. Podmioty prowadzące taką działalność będą jedynie zobowiązane do złożenia wniosku o wpis
do rejestru zakładów. Taki zapis ustawy
może być zachętą dla rolników, którzy
np. prowadzą obecnie rolniczy handel
detaliczny, a chcieliby prowadzić produkcję żywności i jej sprzedaż nie tylko
konsumentom końcowym, ale także do
sklepów czy restauracji.
Kazimiera Pasterska-Kloc
Opracowano na podstawie przepisów unijnych i krajowych:
- rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30
kwietnia 2004 r. ze zm.)
- rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz.
UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r.),
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21
marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. poz. 451)
- ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 824)
- ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy
o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r.
poz. 2136)
- ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez
rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018r. poz.
2242)
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Ekologiczne sery ziołowe i warzywne
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie produktami tradycyjnymi wytwarzanymi w małych gospodarstwach z własnych surowców. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się targi żywności ekologicznej organizowane w wielu miastach naszego kraju. Wśród wielu innych produktów można znaleźć ekologiczne sery.
W rejonach górskich Małopolski mamy
dużo trwałych użytków zielonych, gdzie
prowadzony jest chów bydła i owiec. Tutaj znajduje się najwięcej gospodarstw
ekologicznych i tutaj rolnicy w małym
domowym przetwórstwie wytwarzają
doskonałe poszukiwane na rynku sery.
Jak potwierdzają badania naukowe, mleko zwierząt ekologicznych charakteryzuje się wyższą wartością biologiczną
niż mleko pochodzące z intensywnej
produkcji konwencjonalnej. Dotyczy to
zawartości witamin, kwasów tłuszczowych i ich wzajemnej proporcji. Zawartość kwasów omega 3 w ekologicznym
mleku bydła jest ponad 60% wyższa
niż w mleku konwencjonalnym. Wynika to z odpowiedniego żywienia, a więc
przebywania zwierząt na pastwiskach
i bogatych biologicznie pasz. Nie bez
znaczenia jest również w górach duży
udział krów rasy Polskiej Czerwonej
cechującej się dobrymi walorami mleka.
W takich powiatach jak limanowski,
nowotarski, nowosądecki czy gorlicki,
mleko stanowi bardzo dobry surowiec
do małego przetwórstwa serów. Dzięki temu na rynek ekologiczny trafiają
doskonałe sery górskie, które są chętnie kupowane przez turystów w miejscu produkcji, w miejscowościach turystycznych Podhala, jak również na
miejskich targowiskach w Krakowie.
Chociaż wybór serów górskich jest raczej stały i niezmienny, tym niemniej na
pewno istnieje możliwość poszerzenia
tej serowej palety o nowe gatunki.
Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie od lat prowadzą badania żywności ekologicznej. Zespół
badawczy pod kierownictwem prof. dr
hab. Waldemara Gustawa z UP w Lublinie wykorzystuje w produkcji serów
susz warzywny. Dzięki temu ekologiczne
sery wzbogacono o takie prozdrowotne związki jak: polifenole, antocyjany,

flawonoidy, karotenoidy i chlorofile.
W naszej diecie powinno być dużo warzyw. W ten sposób na nasz stół mogą
wejść warzywa skoncentrowane w postaci suszu dodawanego do serów. Tak
jak pijemy jogurty o różnych smakach
owocowych, tak możemy jeść sery
o smakach warzywnych.
W badaniach warzywnego suszu stwierdzono między innymi, że susz z brokułu
zawiera najwięcej polfenoli, susze z buraka ćwikłowego i brokułu mają najwyższy potencjał przeciwutleniający, karotenoidy w suszu pomidora zapobiegają
powstawaniu nowotworów, chorobom
krążenia oraz serca. Susz cebulowy zawierał dużo flawonoidów i antocyjanów.
Wszystkie te substancje prozdrowotne
konieczne dla naszego zdrowia, mogą
trafiać do naszych organizmów dzięki
serom warzywnym.
Związki zawarte w suszu warzywnym
dodawane są w procesie przetwórstwa
mleka krowiego. Dzięki nim podnosi się
własności smakowe serów i ich jakość
prozdrowotną. Badania naukowe potwierdziły działanie prewencyjne i lecznicze w chorobach serca, cukrzycy, miażdżycy i chorobach nowotworowych.
Ponieważ związki zawarte w suszu warzyw mają też aktywność przeciwwirusową i antyoksydacyjną, stąd pożądane i  możliwe jest ich wykorzystanie
w produkcji serów o nowych własnościach smakowych i prozdrowotnych
jak potwierdziły ww. badania naukowe.
W badaniach tych wykorzystano susze
takich warzyw jak: cebula, marchew,
pomidor, burak ćwikłowy i brokuł. Susz
dodawany w czasie produkcji do gęstwy
serowej wpływał na właściwości fizykochemiczne i organoleptyczne produktu, co daje nowe możliwości w małym
przetwórstwie ekologicznych serów.
Ponieważ susz każdego z powyższych
warzyw miał nieco inne działanie, to

sprawiło, że powstawały prozdrowotne
sery o nowej barwie i smaku.
W tych gruntownych badaniach opracowano receptury, parametry technologiczne oraz dojrzewanie ekologicznych
serów podpuszczkowych z dodatkiem
suszonych warzyw pochodzących
z upraw ekologicznych. Określono także
wpływ tych dodatków na cechy fizykochemiczne, właściwości organoleptyczne i trwałość przechowalniczą serów.
Każdy z tych serów cechował się indywidualnymi parametrami. Po zakończonym okresie dojrzewania wszystkie
produkty zachowały kształt, nie zaobserwowano żadnych pęknięć ani szczelin
w budowie miąższu serów.
W woj. dolnośląskim rolnik serowar
produkuje w swej małej przetwórni ponad 20 różnych gatunków serów krowich i kozich z wykorzystaniem przede
wszystkim ziół. Ma na poszczególne gatunki serów swych odbiorców we Wrocławiu. Pomimo tak dużej ich gamy nadal nie ustaje w poszukiwaniu nowych
smaków. Duża oferta serów pozwala
na poszerzanie rynku zbytu serów po
opłacalnych cenach, gdyż niektóre z nich
mogą osiągać dużo wyższe ceny. Każdy
gatunek sera ma też swego smakosza
i odbiorcę.
Badania naukowe jak też dobre przykłady z innych gospodarstw, są zachętą na
produkowanie nowych prozdrowotnych
serów, znacznie wyżej cenionych przez
konsumentów. Poszerzanie oferty na
potrzeby rynku pozwala też na znalezienie nowego kręgu odbiorców na swe
produkty. To może być dopingiem dla
rolników ekologicznych w Małopolsce do
produkowania ziołowych czy warzywnych serów ku zadowoleniu i zdrowiu
konsumentów.
Jan Pajdzik
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Obornik w gospodarstwie
ekologicznym

Obornik, to jeden z najbardziej wartościowych nawozów organicznych
i podstawowy nawóz stosowany w gospodarstwie ekologicznym.
Składa się z przefermentowanych stałych i płynnych odchodów
zwierząt gospodarskich i ściółki.
Znajdują się w nim wszystkie niezbędne
w żywieniu roślin składniki pokarmowe,
a zawarta w nim mikroflora zapewnia
lepsze pobieranie składników mineralnych i lepszą zdrowotność roślin. Bardzo ważnym składnikiem obornika jest
substancja organiczna, z której powstaje
próchnica użyźniająca glebę. Powstała
w glebie próchnica podnosi zwięzłość
gleb, szczególnie lekkich, zwiększając ich
zdolność do zatrzymywania związków
chemicznych, zapobiega gwałtownym
zmianom odczynu oraz posiada zdolności neutralizowania szkodliwych dla
roślin produktów przemiany materii.
W zależności od rodzaju hodowli może
być to obornik bydlęcy, świński, koński
czy owczy. W czasie przechowywania
obornika zachodzą procesy chemiczno-biologiczne, w wyniku których ze słomy
i odchodów zwierzęcych tworzy się jednolita masa, a zawarte w niej składniki
pokarmowe przechodzą w formy łatwiej
dostępne dla roślin.
Średnio w 1 tonie obornika znajduje się
5 kg azotu (N), 3 kg fosforu (P2O5), 6-7
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kg potasu (K2O), 5 kg wapnia (CaO), 2 kg
magnezu (MgO) oraz 5,3 g boru, 5 g miedzi, 640 g manganu, 353 g cynku.
Wartość obornika zależy od gatunku
wytwarzających go zwierząt, systemu ich utrzymania (np. rodzaj ściółki),
żywienia i sposobu przechowywania.
Przechowywanie obornika wiąże się ze
stratami węgla (wydzielanie dwutlenku węgla) i azotu (wydzielanie amoniaku). W źle przechowywanym oborniku,
straty materii organicznej i składników
pokarmowych mogą sięgać nawet do
40 – 50%.
Stratom CO2 w czasie składowania obornika można zapobiec składując go w niskich, mocno ubitych, długich pryzmach
z ograniczonym dopływem tlenu i wysoką wilgotnością. Dzięki beztlenowym
warunkom wiele nasion chwastów i patogenów ulega destrukcji. W celu zmniejszenia strat azotu dobre efekty daje
stosowanie substancji pomocniczych
wiążących ten pierwiastek. Najczęściej używane są zmielone mączki skalne (np. bazaltowa, fosforytowa), które

dodatkowo wzbogacają obornik w mikroelementy. Najlepsze wyniki daje stosowanie mączki już w oborze, na ściółkę.
Obornik może być gromadzony, fermentowany i przechowywany w pomieszczeniach inwentarskich (na głębokiej
ściółce) lub na nieprzepuszczalnych płytach gnojowych o niewielkim spadku do
środka lub na boki, w zależności od tego,
gdzie znajduje się zbiornik umożliwiający gromadzenie wycieków.
Obornik po wywiezieniu na pole powinien być jak najszybciej przyorany.
Na glebach cięższych jesienne nawożenie obornikiem daje lepsze efekty od
nawożenia wiosennego, natomiast na
glebach lekkich lepsze efekty daje wiosenne stosowanie. Na glebach lekkich,
zwłaszcza położonych na dużych skłonach i w rejonach o dużej ilości opadów
atmosferycznych, rozkład obornika jest
szybki i po jesiennym zastosowaniu występuje silne wymywanie azotu i częściowo też potasu. Na glebach cięższych
rozkład obornika odbywa się powoli,
a lepsze właściwości sorpcyjne tych gleb
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ograniczają nadmierne wymywanie
składników. Najlepszą porą na rozrzucanie obornika jest dzień bezwietrzny,
pochmurny, a nawet z lekką mżawką,
ponieważ wtedy zachodzą najmniejsze
straty azotu do atmosfery (w postaci
amoniaku, który natychmiast rozpuszcza się w opadzie i w postaci wody amoniakalnej wsiąka w glebę). Stosowany
nawóz organiczny powinien być dobrze
przefermentowany, nie słomiasty, by dodatkowo nie przesuszać gleby i w miarę
szybko udostępnić roślinom zawarte
w nim składniki pokarmowe w wyniku
mineralizacji przez mikroorganizmy.
Na ogół nie zaleca się stosowania obornika w latach, kiedy planowane jest
wapnowanie, gdyż wapno przyśpiesza
rozkład (mineralizację) obornika, powodując przy tym straty azotu, a także
uwstecznienie fosforu. Jeśli jednak obydwa zabiegi muszą zostać wykonane, to
nawozy wapniowe należy wywieźć na
ściernisko, zaś obornik późną jesienią
lub wiosną w odstępie czasowym minimum 6 tygodni. Im szybciej obornik zostanie wymieszany z glebą, tym straty
azotu będą mniejsze. Późne przyoranie
obornika powoduje obniżenie jego wartości nawozowej, powodując zmniejszone plony rośliny uprawnej. Obornik powinien być przyorany na taką głębokość,
aby w ciągu okresu wegetacyjnego mógł
on w znacznym stopniu ulec rozkładowi.
Optymalna głębokość przykrycia obornika zależy od zwięzłości gleby, okresu stosowania obornika i stopnia jego
dojrzałości, czyli przefermentowania
nawozu w czasie przechowywania. Ze
względu na duże tempo mineralizacji
na glebach lekkich (kilka tygodni) obornik powinno stosować się w mniejszych
dawkach (15–20 t/ha), ale częściej (co 2
lata), z przyoraniem na głębokość 15–25
cm. Na glebach cięższych rozkład nawozu trwa kilka miesięcy, dlatego zaleca się
nawozić obornikiem odpowiednio wczesną jesienią z przyoraniem, a najlepiej
wymieszaniem na głębokość kilkunastu
centymetrów. Należy pamiętać, że zbyt
głębokie przyorywanie obornika utrudnia jego rozkład, natomiast zbyt płytkie
przyspiesza jego rozkład. Wartość ta zależy również od dawki obornika: im więcej masy, tym głębiej należy przyorać.
Głębsze przyoranie na glebach lżejszych
wynika z zapewnienia do rozkładu nawozu większej ilości wilgoci, natomiast
ilość powietrza jest tam wystarczająca. Ważne jest także równomierne rozmieszczenie nawozu na polu, co znacznie
ułatwia jego przyoranie.
Najlepszym terminem stosowania
obornika na użytki zielone jest końcowy okres wegetacji roślin, czyli późna

jesień. Nawożenie obornikiem wydłuża
okres użytkowania traw, poprawia ich
zagęszczenie, poprawia wartość pokarmową paszy, zwiększa masę korzeniową
i polepsza zimowanie roślin.
Zasady użycia nawozów azotowych,
w tym naturalnych, dotyczą również gospodarstw ekologicznych. Roczna dawka nawozu naturalnego wykorzystywanego rolniczo nie może przekraczać
ilości zawierającej nie więcej niż 170 kg
N w czystym składniku na 1 ha użytków
rolnych, czyli 35 ton obornika na 1 ha
w ciągu roku, co w przeliczeniu na obsadę zwierząt w gospodarstwie wynosi
2 sztuki duże na ha UR. Nie wolno stosować obornika na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą
lub przykrytych śniegiem. Obornik stosuje się na gruntach ornych w terminie,
1 marca do 31 października, a w uprawach trwałych (np. krzewy, sady), wieloletnich (np. truskawki, rabarbar) i na
trwałych użytkach zielonych w terminie,
1 marca do 30 listopada.
Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe przechowuje się w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do
wód i gruntu. W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej
ściółce, obornik może być przechowywany w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu. Pojemność
zbiorników na nawozy naturalne płynne
powinna umożliwiać ich przechowywanie przez okres 6 miesięcy. Powierzchnia
miejsc do przechowywania nawozów
naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowywanie przez okres
5 miesięcy. Możliwe jest czasowe, jednak
nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od
dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na

gruntach rolnych. Pryzmy lokalizuje się
poza zagłębieniami terenu, na możliwie
płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3% w miejscu niepiaszczystym
i niepodmokłym, w odległości większej
niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych i ujęć wodnych, jeśli nie ustanowiono strefy ochronnej. Lokalizację
pryzmy oraz datę złożenia obornika
w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które przechowuje się przez okres 3 lat od
dnia zakończenia składowania obornika.
Nie dopuszcza się ponownego składowania obornika na pryzmie w tym samym miejscu przez okres 3 lat od dnia
zakończenia uprzedniego składowania
obornika. Zabronione jest składowanie
pomiotu ptasiego bezpośrednio na gruncie przez cały rok.
Stosowany w gospodarstwie obornik
poprawia właściwości gleby, jej strukturę, a więc stosunki wodne i powietrzne,
stwarzając lepsze warunki dla rozwoju
mikroorganizmów glebowych. Przyczynia się także do utrzymania stałego poziomu próchnicy w glebie i przeciwdziała jej ubytkowi.
Jadwiga Polewka
źródła:
„Rolnictwo ekologiczne w praktyce”- W-wa 1994
„Nawożenie i żyzność gleby w gospodarstwie ekologicznym” - Radom 2004
Załącznik I do rozporządzenia 889/2008
„Nawożenie w rolnictwie ekologicznym”- E.
Dryjańska,WODR w Poznaniu 2016
„Nawozy w rolnictwie ekologicznym” – Radom 2009
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 5 czerwca 2018
r. wprowadzające „Program działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
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Innowacyjna metoda zwalczania warrozy za pomocą kwasu
mrówkowego z zastosowaniem specjalnie formowanych ceramicznych
płytek dozujących
Warroza jest groźną chorobą pasożytniczą pszczół, wywoływaną przez roztocza z rodzaju Varroa, zwanego
także dręczem pszczelim (Varroa destructor), należącego do rodziny Varroidae.
Jak trudny do zwalczenia jest to pasożyt, możemy wnioskować po corocznych
stratach w pasiekach, których główną
przyczyną są niestety roztocza Varroa
destructor. Są one również wektorem
wielu chorób wirusowych pszczół (np.
wirus deformacji skrzydeł i tułowia), potęgując jeszcze występujące zagrożenia.
Walka z pasożytem trwa od wielu lat, ale
nie jest ona skuteczna. Po przeleczeniu
pszczół w pasiekach dostępnymi preparatami weterynaryjnymi, po krótkim
czasie V. destructor pojawia się ponownie
i dalej wyniszcza pszczoły. Coraz częściej pszczelarze mówią, że standardem
jest już stopień przeżywalności zimowli,
gdy nawet do 25% rodzin pszczelich na
pasiece osypuje się, nie mając szans na
rozwój w kolejnym sezonie. Dlaczego tak
się dzieje? Dlaczego nie potrafimy sobie
skutecznie poradzić z tym pasożytem,
pomimo, że dysponujemy sporym przecież zasobem preparatów weterynaryjnych do zwalczania warrozy?
Na problem skutecznej ochrony rodzin
pszczelich przed V. destructor patrzymy obecnie nieco inaczej. Po pierwsze,
zaczynamy coraz bardziej rozumieć
problem reinwazji pasożyta po dokonanym leczeniu i potrzebę podejmowania skoordynowanych działań w tym
zakresie, szczególnie poprzez lokalną
współpracę pszczelarzy przynajmniej
w zasięgu lotów ich pszczół. Wymiana informacji pomiędzy pszczelarzami
w tym zakresie nie jest przecież trudna w dobie Internetu, a jednak jakoś
nie może wejść do powszechnej praktyki, pomimo, jak się wydaje, zrozumienia tematu. Po wtóre lepiej znamy cykl
rozwojowy pasożyta V. destructor, na
tle rozwoju rodziny pszczelej, a nawet
w kontekście przedłużającego się okresu
występowania czerwiu (na co niewątpliwy wpływ mają postępujące zmiany
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klimatyczne i coraz częstszy brak zimy).
Po trzecie, zauważamy coraz częściej
znaczenie bioróżnorodności dla prawidłowego odżywiania się pszczoły i jej
odporności, rozumiejąc, że wskutek jej
zaniku pszczoła miodna jest narażona
na stan niedożywienia, szczególnie w zakresie tłuszczów i białek. Po czwarte,
zauważamy coraz częściej problem uodparniania się pasożyta na stosowane
leki, a także problem terminu leczenia.
Uważa się też obecnie, że pszczoły leczone są za późno, co pozwala na rozwój choroby i znaczne osłabienie rodzin
pszczelich. Nawet skutecznie wyleczone
rodziny są zbyt słabe i mają trudności
z zimowaniem. Leczenie takie, nie przynosi zadowalających efektów.
Ponadto w świetle ostatnich badań naukowych zmienił się znacząco pogląd na
sposób rozwoju pasożyta, który głównie rozwija się pod zasklepem, nie tylko
w komórkach plastra z czerwiem trutowym, ale również z czerwiem robotnic.
W ostatnich latach pojawił się także nowy
pogląd na temat odżywiania się tego pasożytniczego roztocza. Dotychczas bowiem uważano, że roztocz V. destructor
odżywia się jedynie hemolimfą, gdyż
jego aparat gębowy ssąco-kłujący jest
przystosowany do pobierania tego płynu
(Chorbiński, 2010). Amerykański badacz
Samuel Ramsey z Uniwersytetu Marryland, przedstawił w Internecie wyniki własnych badań, w których pokazuje
obserwacje przewodów pokarmowych
pasożytów żerujących na pszczole. Dzięki zastosowaniu markerów fluorescencyjnych, wskazuje on, że roztocza Varroa żywią się w dominującym procencie
ciałkiem białkowo-tłuszczowym, a nie
hemolimfą. To odkrycie może w znacznym stopniu rzucić nowe światło na
problem tak małej odporności pszczół.
Pozbawione tłuszczów, lipidów, estrów

kwasów tłuszczowych, protein, proteidów, polipeptydów, a wreszcie białek,
pszczoły mają bowiem znacznie obniżony próg odporności immunologicznej.
Wyniki tych badań w przyszłości mogą
w znacznym stopniu zmienić pogląd na
metody leczenia pszczół przed pasożytniczym roztoczem.
Dotychczasowe sposoby leczenia warrozy, pomimo powszechnego wśród
pszczelarzy ich stosowania, nawet z wykorzystaniem wsparcia finansowego do
leków, nie przynoszą wystarczającego
efektu. Dlatego cały czas poszukiwane są
nowe metody walki z tym pasożytem lub
praktyczne udoskonalenia dotychczas
stosowanych metod.
W niniejszym artykule chciałbym
zwrócić uwagę na jedną ze znanych
już metod zwalczania Varroa destructor z zastosowaniem kwasu mrówkowego, która dzięki opracowaniu
specjalnego ceramicznego dozownika kwasu, może być znaczącą innowacją ułatwiającą leczenie pszczół
i znacznie ograniczającą koszty tego
leczenia.

Kwasy organiczne są często wykorzystywane przez pszczelarzy w zwalczaniu
warrozy i są traktowane jako tzw. „lekka
chemia”. Bardzo szybko się rozkładają. Nie powodują skażenia produktów
pasiecznych. Niektóre ze stosowanych
kwasów organicznych są naturalnym
składnikiem miodu. Dzięki tym cechom
są dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. Kwasy
organiczne nie powodują ponadto lekooporności Varroa destructor. Gdy
coraz częściej słyszymy o uodparnianiu
się na leki pasożyta, zaleca się zamienne
stosowanie kilku substancji leczniczych,
właśnie z pomocą przychodzą w tym

względzie kwasy organiczne. Wykorzystanie kwasów wymaga jednak od
pszczelarza precyzyjnego ich stosowania, gdyż zbyt małe dawki nie będą wystarczająco skuteczne, a zbyt duże mogą
negatywnie wpływać na pszczoły (np.
działanie na aparat gębowy pszczoły,
układ oddechowy, poziom czerwienia
matki).
Jednym z kwasów organicznych, na
który należy zwrócić szczególną uwagę
jest kwas mrówkowy (HCOOH), który
przy odpowiednim zastosowaniu, bardzo skutecznie zwalcza warrozę. Niewątpliwie, cechą wyróżniającą kwas
mrówkowy od pozostałych kwasów
organicznych jest to, że zwalcza pasożyta V. destructor także pod zasklepem w komórkach z czerwiem. Pary

kwasu uszkadzają układ oddechowy V.
destructor, powodując śmierć pasożyta.
Dotychczas największym problemem
przy stosowaniu kwasu mrówkowego
była zmienność tempa uwalniania się
oparów kwasu, w zależność od występującej temperatury, która nawet w ciągu jednego dnia może podlegać znacznym zmianom. Aby skutecznie walczyć
z pasożytem na jeden korpus ula powinno w ciągu doby uwolnić się 7-10 gramów kwasu. Dawka przekraczająca 13
g kwasu na dobę na korpus może być
już dawką niebezpieczną dla pszczół
oraz matek i powodować ich uszkadzanie, a nawet śmierć. Kwas mrówkowy
charakteryzuje się znacznymi różnicami w tempie parowania w zależności
od temperatury panującej w ulu. Przy

Bardzo skuteczną metodę aplikowania
kwasu mrówkowego opracował absolwent Wydziału Ceramiki AGH, pan mgr
inż. Zdzisław Skibiak, a jednocześnie
mistrz pszczelarski. Badania w swoich
pasiekach leczonych przeciwko warrozie z zastosowaniem ceramicznej płytki
dozującej prowadzi od pięciu lat z bardzo
dobrym skutkiem, a od kilku lat stosowana jest ona także w innych pasiekach
i obserwacje pszczelarzy potwierdziły jej skuteczność. Płytka inż. Skibiaka
w innowacyjnej próżniowej technologii
produkcji, z minerałów o odpowiednio
dobranym składzie granulometrycznym. Technologia ta zapewnia odpowiednią gęstość upakowania oraz
nadanie kierunku uporządkowania
powstałych kapilar. Utrwalenie budowy dozownika i zapewnienie pożądanych właściwości następuje w odpowiednio przeprowadzonym procesie
wypalania w temperaturze ok. 10000C.
Wytworzone zostają wiązania sieciowe,
powstają pory i kapilary, które nadają
produktowi odpowiednie cechy, zapewniając właściwą szybkość dyfuzji cząstek cieczy z wnętrza dozownika na
zewnątrz.
Specjalnie wytworzona płytka dozująca charakteryzuje się następującymi
cechami:
− stałą pojemnością napełniania się
kwasem mrówkowym,
− brakiem wpływu temperatury otoczenia na parametry takie jak rozszerzalność, wielkość przekrojów
porów oraz kapilar,
− stabilizację wpływu temperatury
na tempo parowania cieczy (kwasu)
zawartego w porach i kapilarach.
Cechy te sprawiają, że zastosowanie

kwasu mrówkowego do zwalczania
warrozy z zastosowaniem takiej formy
aplikacji może być bardzo proste, a zarazem bezpieczne dla pszczół. Co nie
mniej ważne, jest to bardzo tania metoda
i mało pracochłonna.
Dotychczasowe obserwacje i próby
praktyczne dokonywane na pasiekach
od 5-ciu lat z zastosowaniem specjalnie wytworzonych dozowników pozwoliły na sformułowanie sposobu zastosowania kwasu mrówkowego z ich
zastosowaniem.
Wykorzystujemy kwas mrówkowy
85%. Zalewamy kwasem płytki ułożone w pojemniku ze szczelną pokrywą
i natychmiast przykrywamy pokrywą.
Po kilku godzinach dozowniki są napełnione całkowicie kwasem. Wyjmujemy
płytki i przekładamy do drugiego pojemnika z pokrywą aby odciekły z nadmiaru kwasu. Przykrywamy pokrywą
i możemy udać się do pasieki, gdzie płytki wykładamy bezpośrednio na ramki
(1 płytka na 1 ul w przypadku tzw.
płytki standardowej lub 2 płytki
w miejsce pajączka w powałce ula),
przykrywamy płytki folią. Po trzech
dniach wyjmujemy płytki. Sprawdzamy
ilość osypanych roztoczy na dennicy podobnie jak przy innych metodach zwalczania. W razie konieczności możemy
zabieg powtórzyć po około 4-5 dniach.
Należy zaznaczyć, że pomimo iż kwas
mrówkowy zwalcza pasożyta także
pod zasklepem to najkorzystniejszymi
terminami jego zastosowania jest termin lipcowy po miodobraniu, a drugi
raz termin po zakończeniu karmienia
pszczół na zimowlę.
W sytuacjach drastycznego porażenia
można też zastosować wcześniej, ale

Innowacyjna metoda inż. Skibiaka aplikacji kwasu mrówkowego
z zastosowaniem ceramicznej płytki dozującej

temperaturach poniżej 120C paruje bardzo wolno i wówczas jego dawki dzienne
nie wystarczają do skutecznego porażenia pasożyta, natomiast przy temperaturach przekraczających 250C zbyt szybko
i wówczas może stać się niebezpieczny
dla samych pszczół. Dlatego dotychczas
próbowano różnych metod dozowania
tego kwasu, aby zwiększyć bezpieczeństwo rodzin pszczelich poddanych leczeniu tym środkiem. Opracowywano
różne metody dozowania, różne dawki
kwasu i zalecano różne jego stężenia (np.
65% stężenie proponowano przy temperaturach wyższych jak 200C a stężenie 83-85%, przy stężeniach niższych
jak 200C. Problem jednak polega na tym
że nie mamy wpływu na zmianę temperatury w ulu.

należy pamiętać, że nie powinno być
w ulach miodu towarowego, gdyż nadmierna ilość kwasu mrówkowego w ulu
będzie wyczuwalna w miodzie. Jak podaje prof. P. Chorbiński (2010) ilość kwasu mrówkowego powyżej 150 ml/ kg
miodu może być wyczuwalna przez
konsumentów.
Opracowana innowacja w aplikowanie kwasu mrówkowego do zwalczania warrozy ułatwi znacznie ten zabieg,
gdyż jest w zasadzie bardzo prosta
i oszczędza czas pszczelarza. Dozowniki są już dostępne w handlu pod nazwą
„CUR-VARRO”.
Należy bezwzględnie pamiętać o wymogach bezpieczeństwa podczas przygotowania dozowników do aplikacji
(nasączanie kwasem) i podczas samego
wkładania ich do ula.
Kwas mrówkowy (jak i inne kwasy
organiczne, np. szczawiowy) są substancjami żrącymi. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się
z informacją zamieszczoną na opakowaniu odczynników. Przy pracy
trzeba koniecznie używać okularów
ochronnych lub osłony twarzy, gumowych rękawiczek i odzieży ochronnej z długimi rękawami. Z kwasem
mrówkowym trzeba pracować zawsze na zewnątrz, stojąc od strony
wiatru w stosunku do obszaru działania. W razie wyczucia kwaśnego zapachu należy opuścić miejsce,
aż do czasu ulotnienia się oparów.
W przypadku dłuższego kontaktu ze
stężonymi kwasami konieczne jest
nałożenie maski z odpowiednim filtrem pochłaniającym pary kwasów
organicznych.
Jacek Kostuch
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Charsznicka kapusta
Z opowieści najstarszych mieszkańców wsi Charsznica wynika, że jej historia sięga początku XIX wieku, gdzie
potrafiono wówczas ukisić kapustę, z której sporządzano znakomite potrawy na stoły pańskie i chłopskie.
Z początku uprawy kapusty nie były
jednak duże, przede wszystkim każdy
chłop sadził tyle, ile potrzebowała jego
rodzina. Nadwyżki sprzedawano na okolicznych targach, gdzie kapuściane grzędy graniczyły z zagonami pomidorów
czy konopi, które wytwarzały zapach
chroniący ją przed szkodnikami. Kapusta od wieków była chętnie spożywana na dworach szlacheckich oraz stała się głównym pożywieniem ubogich
chłopów, gdyż jej uprawa była prosta
i tania. Potrawy z kapusty dodawały sił
chłopom w czasie żniw czy sianokosów.
Kiszenie kapusty stało się rytuałem,
który odbywał się zawsze po zakończeniu prac polowych. Proces ten zaczynał
się od przygotowania beczek z drewna liściastego. Na początku należało je
napełnić wodą, aby sprawdzić czy nie
ciekną. Później beczki, balię, ubijak do
kapusty szorowano i myto ciepłą wodą.
W dniu, kiedy kapustę szatkowano beczki wyparzano wrzącą wodą, wrzucając
do ich wnętrza rozgrzane do czerwoności kamienie i nakrywano lnianym
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płótnem, aby je dokładnie odkazić. Kapustę szatkowano nożem lub szatkownicą skrzynkową do drewnianej balii
i przesypywano solą. Nie dodawano do
niej żadnych środków konserwujących
tylko wedle uznania marchewkę, nasiona kopru, gałązki wiśni i dębu, ziarna
pieprzu, liście chrzanu, jagody jałowca i jabłka winne. Z balii kapusta trafiała prosto do ogromnych beczek. Na
dno najpierw układano małe, twarde
główki kapusty i posypywano garścią
soli. Dalej sypano szatkowaną kapustę
i ubijano drewnianym ubijakiem, bywało, że deptano bosymi stopami. Beczki
zostawiało się w izbie przy nagrzanym
piecu, na tydzień. Codziennie trzeba kijem było przebijać w kapuście otwory,
aby wyszła z niej gorycz. Po tygodniu
przykrywano ją drewnianym denkiem,
obciążano kamieniem i wstawiano do
piwnicy. Pozostałe beczki z kapustą topiono w sadzawkach. I tak „królowa”
spod pieca leżakowała w wodzie nawet
do lata. Cały czas była dobra do spożycia. Bardzo smaczne były całe, kiszone

główki kapusty z dna beczki. Jedzono je
chętnie i ze zniecierpliwieniem czekano, kiedy się ukażą. Nie przyrządzano
ich z niczym. Brano je prosto z beczki,
krajano na duże kawałki i zjadano od
razu. Taka kapusta była przysmakiem
dzieci. Z kiszonej kapusty gotowano
w zimie przeróżne postne zupy, kapustę z grochem, a rzadziej bigosy niezbyt
obfite w mięsiwo. Kapustę jadano także w postaci surówek, a że ma w sobie
dużo witamin i związków odżywczych,
stąd zdrowie polskich chłopów. W bogatszych domach w liściach z kiszonej
kapusty zawijano czasem gołąbki z mięsem i ryżem. Używano także kwasu kapuścianego - do zakwaszania barszczów
i żurów. Sposób kiszenia kapusty nie
zmienił się właściwie do dzisiaj. Ważny
jest proces fermentacji, który najlepiej
przebiega przy wiejskim nagrzanym piecu. Takie przyrządzanie daje gwarancję
specyficznego smaku i aromatu. Do kiszenia kapusty trzeba włożyć zarówno
wiele wysiłku jak i serca. Jednak dawne
zwyczaje związane z kiszeniem można

już tylko zobaczyć w rekonstruowanych
widowiskach obrzędowych.
Charsznica jest dziś bezdyskusyjną stolicą kapusty. Dzięki kilkupokoleniowej
tradycji w uprawie i kwaszeniu kapusty
w gminie osiągnięto niewątpliwy sukces. Kapusta uprawiana jest na 2500 ha,
a jej roczna produkcja przekracza 100
tys. ton. Jedna gmina dostarcza 10% krajowej produkcji. Na eksport trafia ponad połowa jej produkcji. Charsznicka
Kapusta Kwaszona w dniu 28 listopada
2006 roku została wpisana na polską
Listę Produktów Tradycyjnych. W Charsznicy, co roku odbywa się kapuściane święto – Charsznickie Dni Kapusty.
Impreza ta organizowana jest dla rolników i producentów. W każdym roku
do Charsznicy przyjeżdża kilka tysięcy
osób oraz kilkadziesiąt firm z otoczenia rolnictwa; są tam pokazy, szkolenia
i wystawy. Imprezie towarzyszy także
bogata oprawa artystyczna. Zamiarem
organizatorów było stworzenie święta,
które promować będzie region, a tym
samym łączyć będzie edukację z zabawą
i spędzeniem wolnego czasu aktywnie,
dając tym samym okazję do promocji
własnego dorobku kulturalnego i obcowania z tzw. wysoką kulturą. Obecność
gwiazd (w ostatnich latach był to Lady
Pank, Maanam, Kombi, Boney M) uzupełnia ofertę i przyciąga media. Organizacja Dni Kapusty postrzegana jest, jako

działanie o priorytetowym oraz długofalowym znaczeniu dla całego regionu.
Mieszkańcy Charsznicy przyznali sobie
samozwańczo tytuł „Kapuścianej Stolicy Polski”, a od kilkunastu lat wybierane
są „Kapuściane Pary Królewskie”. Kapuściany król wspiera finansowo różne
działania kulturalne gminy, a w głównej mierze dba o dobrą jakość kapusty
produkowanej w tej kapuścianej krainie. Przemarsz orszaku królewskiego
w asyście dworu i artystów oraz koronacja nowej Kapuścianej Pary Królewskiej jest najważniejszym wydarzeniem
Dni Kapusty.
Charsznica doczekała się także Muzeum
Kapuścianego, które powstało z inicjatywy sołtysa – p. Marka Gębosza. Najstarszymi eksponatami są tam skamieliny i jajo dinozaura sprzed 70 mln.
lat, odłamki urn grzebalnych z czasów
prawo słowiańskich, część zastawy stołowej i wiana panny młodej z XVIII w.,
żeliwny średniowieczny krzyż bożogrobców i grot strzały z tego samego
okresu, narzędzia rolnicze z początku
XIX w., sprzęt gospodarczy z przełomu
XIX i XX w., szabla szlachecka szacowana
na XVII lub XVIII w. Jest także dział przeznaczony walkom narodowo-wyzwoleńczym, okupacji i czasom Solidarności. Są
starodruki, dokumenty i waluta, stroje ludowe, stuletnia lala w kołysce pradziada, szkaplerzyki i pielgrzymkowe

dewocjonalia, zegary i żelazka. Zasoby
muzeum powiększają się z dnia na dzień.
Są już: stare dokumenty, gazety sprzed
80 lat, medale, butelki, urządzenia rolnicze. Znajduje się praktycznie wszystko, co jest związane z historią gminy,
a przede wszystkim z kapustą. Pan Marek Gębosz zgromadził między innymi
różne rodzaje szatkownic - od najstarszych drewnianych (jedna z nich ma ponad sto lat) po metalowe, trochę nowsze,
ale także zabytkowe. Obok szatkownic
na stole leżą noże oraz inne kuchenne
przyrządy do obrabiania kapusty. Są
też duże, drewniane beczki, które były
wykorzystywane do ręcznego ubijania
warzyw. Na ścianie honorowe miejsce
zajmuje dokument wpisu charsznickiej
kapusty kwaszonej na listę produktów
tradycyjnych oraz akt nadania gminie
Charsznica miana Kapuścianej Stolicy
Polski. Jedna ściana przeznaczona jest na
zdjęcia królów kapuścianych. Aktualnie
Muzeum jest w trakcie przeprowadzki
i będzie miało nową siedzibę.
Anna Gumułka
Źródła:
https://www.kiszonakapusta.pl/index.php/pl/kiszona-kapusta/historia-charsznickiej-kapusty
https://www.warzywapolowe.pl/charsznicka-kapusta-dlaczego-taka-popularna/
https://dziennikpolski24.pl/kapusta-ma-swoje-muzeum/ar/3177910
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Hortiterapia

szansą rozwoju gospodarstw
agroturystycznych
Agroturystyka to forma rekreacji odbywająca się na obszarach
rolniczych i obejmująca wiele rodzajów aktywności turystycznej.
(Świetlikowska i in. 2000). Agroturystyka wg innej definicji to
rodzaj wypoczynku odbywający się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o zaplecze noclegowe i aktywność
rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym (Drzewicki 1995).
Gospodarstwo rolne stanowi równocześnie bazę noclegową,
gastronomiczną i jest również główną atrakcją turystyczną dla
potencjalnego turysty.
Gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane są zwykle na obszarach cennych
przyrodniczo i zachodzi wtedy ścisły
związek między funkcjami wypoczynkowymi a otoczeniem przyrodniczym
i kulturowym (Sawicki 2010). Oferta
agroturystyczna gospodarstw rolnych
skierowana jest głównie dla mieszkańców miast spragnionych ciszy, spokoju
oraz otwartych przestrzeni (Młynarczyk i in 2002). Polska posiada korzystne warunki przyrodniczo-krajobrazowe do rozwoju agroturystyki. Jest ona
szansą podniesienia dochodów gospodarstwa rolnego, przy jednoczesnym
wykorzystaniu walorów gospodarstwa.
Produkcja roślinna i produkcja zwierzęca stanowią dużą atrakcję dla mieszkańców miast, szukających powrotu do
natury(Majewski 2000). Gospodarstwa
agroturystyczne starają się wymyślić
różne innowacyjne formy przyciągania
turystów z miast na wieś.
W ostatnich latach w Polsce rośnie zainteresowanie hortiterapią, czyli tzw.
terapią ogrodem. Jest to nowatorski sposób rehabilitacji praktykowany w Polsce
od niedawna. Celem jest poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego.
Już w starożytnym Egipcie wykorzystywano spacery po ogrodzie jako terapię dla członków rodzin królewskich.
Terapia ogrodem zalecana była przez lekarzy. W USA w tej dziedzinie zasłużył
się Benjamin Rush poprzez pracę w polu
i w ogrodzie leczył ludzi chorych. Z jego
doświadczeń w tej dziedzinie w późniejszym czasie skorzystali hiszpańscy
lekarze.
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Obecnie hortiterapię praktykuje się
na całym świecie i uznawana jest jako
skuteczne leczenie ludzi w każdym wieku. Taka forma terapii stosowana jest
w szkołach, hospicjach, różnego typu
ośrodkach, ogrodach botanicznych, szpitalach (tzw. ogrody terapeutyczne dla
chorych). W przypadku dzieci kontakt
z przyrodą, naturą stanowi podstawę
prawidłowego rozwoju:
− usprawnia pamięć,
− zwiększa poczucie własnej wartości,
− obniża stres,
− rozwija wyobraźnię.
Ogrodoterapię możemy podzielić na
czynną i bierną. Forma bierna to przebywanie w ogrodzie, podziwianie roślin,
kontakt z naturą. Natomiast forma czynna to uprawa, pielęgnacja roślin (kwiaty,
warzywa). Ogrodnictwo grupowe poprawia w znacznym stopniu komunikację społeczną. Hortiterapia przynosi
zarówno korzyści psychologiczne jak
i korzyści poznawcze. Do korzyści psychologicznych możemy zaliczyć: zmniejszenie lęku, stresu, napięcia, pobudzenie
zmysłów przez obserwację (degustacja, dotyk), zwiększenie pewności siebie i optymizmu. Natomiast do korzyści
poznawczych możemy zaliczyć poprawę
koncentracji, ćwiczenie pamięci, promowanie pozytywnego myślenia oraz
naukę nowych umiejętności.
Wracając do zagadnienia agroturystyki
i jej powiązania z hortiterapią. Coraz częściej gospodarstwa agroturystyczne posiadają pięknie zagospodarowany teren
z mniejszą lub też większą ilością roślin,
dla umilenia czasu odpoczywającym.

Gospodarstwo agroturystyczne może
świadczyć usługi hortiterapii zarówno
dla turystów wypoczywających w gospodarstwie, jak również np. dla grup
warsztatów terapii zajęciowej. Ludzie
należący do takich grup potrzebują kontaktu z naturą. Przyroda uspokaja, koi
nerwy i jest najlepszym lekarstwem na
pośpiech będący częścią życia w dzisiejszym świecie. Gospodarstwo agroturystyczne świadczące usługi z zakresu
hortiterapii to doskonałe rozwiązanie
dla rodzin z dziećmi, które to mogłyby
uczestniczyć w sadzeniu, jak również
w pielęgnacji roślin. W gospodarstwach
agroturystycznych posiadających piękne ogrody, możliwe byłyby do zorganizowania np. warsztaty malarskie dla różnych grup wiekowych, od najmłodszych
po najstarszych.
Szansą rozwoju gospodarstw agroturystycznych, są środki unijne. Aby je
uzyskać gospodarstwo agroturystyczne musi być poddane systemowi kategoryzacji. Jest ona dobrowolna, ale
odpłatna. Prowadzi do podniesienia
standardu gospodarstwa agroturystycznego. Obecnie coraz więcej gospodarstw

agroturystycznych poddaje się systemowi kategoryzacji.
Reasumując hortiterapia to nowy innowacyjny sposób rozwoju gospodarstwa
agroturystycznego. Techniki tzw. ogrodoterapii pomagają uczestnikom uczyć
się nowych umiejętności lub odzyskiwać
te, które zostały utracone. Terapia ta jest
doskonała zarówno dla ludzi chorych jak
również zdrowych, szukających zarówno sposobu na usprawnienie kondycji
fizycznej jak i pragnących bliższego kontaktu z naturą.

Małgorzata Mokrzycka
Źródło: Drzewicki M., 1995, Agroturystyka, Inst. Wyd. Świadectwo, Bydgoszcz s. 21-22;
Majewski J., Agroturystyka to też biznes, Wydawnictwo Fundacji Wspomagania Wsi, Warszawa 2000 s. 5-6;
Młynarczyk K., Agroturystyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002 s. 5-7;
Sawicki B., Mazurek-Kusiak A. K., Agroturystyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie, Lublin 2010 s,14;
Świetlikowska U. (red), 2000, Agroturystyka, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa s.24;
www.panacea.pl/hortiterapia;
Zdjęcia: Mokrzycka M. 2020
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Twórcy ludowi
– A skąd Ci się to Jaguś bierze, że tak cudnie te pisanki zdobisz?
– Ano tak prosto z serca, ze środka tak, tak po prostu…
Tak w reymontowskich Chłopach pokazano, chyba po raz pierwszy fenomen
prostej, z serca płynącej i z ukochania tradycji, wiary, z życia z ziemią i przyrodą ludowej twórczości.
A małopolska kraina takimi „cudakami”,
czyli ludźmi z pasją, samoukami, artystami o wrażliwych duszach, zdolnych
umysłach, rękach, szczyci się i cieszy się
na potęgę! Kim oni są? Często to nasi sąsiedzi, młodsi i starsi. Ich zdolności i pasje często przechodzą z pokolenia na pokolenie. Tak, dawno temu, byli uznawani
za dziwaków, odmieńców, szaleńców…
Często nie doceniano ich w najbliższym
otoczeniu, karano i wyśmiewano. Któż
nie pamięta ze szkolnej lektury Janka
Muzykanta? A wspomniana reymontowska Jagna? Borynowy pachołek, który
tworzył „cudaki” przed Wielkanocą,
strugał ptaki i zwierzęta, a poganiany
był i poszturchiwany przez gospodarzy! Na szczęście, dzisiaj nauczyliśmy
się doceniać ludowych twórców, którzy
swymi zdolnościami, nie tylko manualnymi, pozwalają na zachowanie tradycji,
obyczajów, a także dźwięków i smaków!
Bo ludowi twórcy, to nie tylko Ci, dzięki
którym mamy namacalne dzieła malarskie, rzeźbiarskie czy koronkowe. To
także ludowa muzyka, przyśpiewki, powiedzenia…, to niewątpliwie zachowywane z pokolenia na pokolenie receptury
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i smaki celebrowane i odtwarzane przez
koła Gospodyń Wiejskich. Sztuka ludowa, bowiem rozwijała się od wieków,
jej źródłem był regionalny folklor, tradycje, wierzenia, które zresztą na przestrzeni czasu, pozwoliły na wyodrębnienie różnorodności kulturowej
i etnicznej malowniczego regionu Małopolski. Szczególny rozkwit popularności prymitywnej i kolorowej twórczości
ludzi wsi przypada na okres XIX i XX wieku. To wtedy zachwycali się nią Witkacy,
Wyspiański, Reymont, a w malarstwie
Chełmońskiego zagościły sielankowe
obrazy polskich pól, łąk, lasów i kolorowych regionalnych ubrań chłopów. Oni
uznali, że sztuka powstająca u źródła,
na wsi, wśród prostego ludu jest symbolem i sercem Polski! Bardzo popularna
stała się po II wojnie światowej, kiedy
władza komunistyczna mocno wspierała twórczość ludową. W tych czasach
odkryto m.in. fenomen Krynickiego Nikifora. Dzisiaj folklor i różnobarwność
poszczególnych regionów jest atutem
i skarbem! W samej Małopolsce jest ponad 200 zarejestrowanych twórców reprezentujących 24 rzemiosła. W ponad

130 miejscowościach małopolskiej krainy, od Podhala po Pogórze i Kraków
wciąż działają i zachwycają nie tylko
turystów, ale nas samych!!! Nie sposób
przytaczać tutaj jakiekolwiek nazwiska, ponieważ jest ich zbyt wiele! Ale
przemierzając i zwiedzając przepiękne
tereny naszego regionu zachwycajmy
się kolorowymi, malowanymi chatami
Zalipia, bobowskimi niepowtarzalnymi koronkami, dziegciem wytwarzanym przez mieszkańców Łosia, świątkami i oscypkami spod Tatr… wymieniać
można bez liku, bo dzięki Fundacji Od
Kultury, która kilka lat temu stworzyła i ożywiła Szlak Rzemiosła Małopolski możemy poznawać nie tylko sztukę, ale i samych twórców. Organizacja
wyznaczyła kilka tras rzemiosła, m.in.
krakowską, suską, limanowską, gorlicką, sadecką i podhalańską. Ze sztuką
ludową mamy do czynienia właściwie na
każdym kroku spędzając czas na małopolskich trasach i w małopolskich miastach. Samych twórców i pasjonatów regionalizmu i tradycji możemy spotkać
bezpośrednio na festiwalach, lokalnych
targach, warsztatach, w muzeach i skansenach. I niech ta tradycja trwa jak najdłużej, a samych cudaków i dziwaków,
samouków niech przybywa i nigdy nie
zabraknie!
Krystyna Lelito, Katarzyna Sułkowska

Zagroda edukacyjna zgodnie z prawem
Zagroda edukacyjna jest przedsięwzięciem prowadzonym na obszarach wiejskich przez mieszkańców wsi, realizującym przynajmniej dwa cele edukacyjne
spośród niżej wymienionych:
• edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
• edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
• edukacja w zakresie przetwórstwa
płodów rolnych,
• edukacja w zakresie świadomości
ekologicznej i konsumenckiej,
• edukacja w zakresie dziedzictwa
kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
Aby móc realizować wymienione cele
gospodarstwo powinno posiadać zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze
przeznaczone do prezentacji w trakcie
wizyt grup dzieci i młodzieży, przyjmowanych w ramach programów szkolnych i aktywności pozaszkolnej, lub udostępnianych jako atrakcja turystyczna
dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie. Zagroda

powinna posiadać również warunki do
prowadzenia zajęć edukacyjnych, obejmujące przynajmniej jedno zadaszone
pomieszczenie, w którym będą prowadzone zajęcia oraz toalety dla uczestników tych zajęć, a także spełniać podstawowe warunki bezpieczeństwa
określane prawem.
Nazwa „Zagroda edukacyjna” jest chroniona patentem i zarezerwowana wyłącznie dla gospodarstw, których właściciele są członkami Ogólnopolskiej
Sieci Zagród Edukacyjnych. Prowadzenie edukacji w zagrodzie może być realizowane jako główna działalność gospodarstwa lub jako działalność dodatkowa,
uzupełniająca podstawową działalność
produkcyjną czy agroturystyczną. Działalność edukacyjna może być prowadzona przez osoby fizyczne w tym przez
rolników indywidualnych oraz przez
inne jednostki organizacyjne np. spółki,
spółdzielnie, koła gospodyń wiejskich
czy stowarzyszenia.
W przypadku, gdy zagroda edukacyjna
jest rozszerzeniem oferty gospodarstwa
agroturystycznego, należy określić które
z usług świadczonych w gospodarstwie

mogą skorzystać z ułatwień zawartych
w przepisach, a które wykraczają poza
te ułatwienia. Agroturystyka nie jest
terminem bezpośrednio używanym
w przepisach prawnych. Ułatwienia dla
tego rodzaju działalności są zawarte
w kilku odrębnych ustawach. Wymagają
każdorazowo interpretacji w zależności
od indywidualnej sytuacji gospodarstwa
oraz usług w nim świadczonych.
Usługi edukacyjne mogą korzystać z ułatwień przewidzianych dla gospodarstw
agroturystycznych, w przypadku, gdy
można je zaliczyć do „innych usług
związanych z pobytem turystów” (art.
6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców), ma to jednak zastosowanie tylko w przypadku osób nocujących w obiekcie.
Zwykle jednak usługi edukacyjne wykonywane są w formie jednodniowych
pobytów (kilkugodzinnych zajęć) na
rzecz zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych. Taka działalność
podlega ogólnym przepisom o działalności gospodarczej (w tym przepisom
ustawy Prawo przedsiębiorców) i powinna zostać zarejestrowana w CEIDG
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jako działalność gospodarcza. W przypadku, gdy np. rozpoczynamy dopiero prowadzenie takich usług i chcemy
spróbować swoich sił w tym biznesie, nie
rejestrując działalności gospodarczej,
możemy skorzystać ze statusu działalności nieewidencjonowanej (art. 5 Prawo przedsiębiorców). Jednak całkowity
przychód z takiej działalności nie może
przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia w żadnym miesiącu (w 2020
r. jest to kwota 1300 zł). Prowadząc działalność nieewidencjonowaną opłacamy
podatek dochodowy, bez konieczności
rejestrowania działalności gospodarczej oraz zmiany podstawy ubezpieczenia społecznego (ubezpieczenie w ZUS
lub tzw. podwójny KRUS). Jeżeli w danym miesiącu zostanie przekroczony
limit, osoba prowadząca tą działalność
ma obowiązek złożenia wniosku o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG w ciągu 7 dni od przekroczenia limitu przychodu. Warunkiem korzystania
z tego zwolnienia jest nie wykonywanie
w okresie ostatnich 60. miesięcy działalności gospodarczej.
Prowadzenie działalności zarobkowej
związanej z udostępnianiem gospodarstwa rolnego do celów edukacyjnych
nie korzysta ze szczególnych rozwiązań prawnych. Podlega ogólnym przepisom o działalności gospodarczej.
Chodzi głównie o obowiązki zawarte
w przepisach Prawo przedsiębiorców
(art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - tekst jednolity Dz.
U. 2019 poz. 1292) oraz innych aktów
prawnych, które posługują się pojęciami działalności gospodarczej i przedsiębiorcy. Jeżeli zajęcia prowadzone są
odpłatnie i nie są organizowane okazjonalnie - rolnik zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej
w CEIDG, opłacania podatku dochodowego. Zmiana przeznaczenia terenu lub
obiektu wykorzystywanego dotychczas
na cele rolnicze do wykonywania działalności pozarolniczej, spowoduje konieczność opodatkowania podatkiem od
nieruchomości.
Podstawowym obciążeniem dla osób
prowadzących działalność gospodarczą jest obowiązek opłacania składek
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ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W przypadku rolników istnieje
możliwość prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej i pozostania w ubezpieczeniu KRUS. Muszą oni
spełniać jednocześnie kilka warunków:
podlegać nieprzerwanie od 3. lat ubezpieczeniu w KRUS (w pełnym zakresie),
nadal prowadzić lub pracować w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar ponad 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny oraz nie
mogą być pracownikami, emerytami czy
rencistami.
Prowadząc działalność gospodarczą jednoosobową (samo zatrudnienie) lub będąc wspólnikiem, należy opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT.
Osoby prawne, takie jak stowarzyszenia, spółki płacą podatek dochodowy
od osób prawnych - CIT. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania będzie
zależał od rodzaju działalności (niektóre
formy opodatkowania mogą być stosowane tylko przy określonych rodzajach
działalności), ale także od wysokości
przychodów, ponoszonych kosztów oraz
od chęci korzystania z określonych ulg.
Przedsiębiorca prowadzący działalność
edukacyjną ma do wyboru 4 formy opłacania podatku dochodowego:
• na zasadach ogólnych - według skali
podatkowej 17% lub 32% (po przekroczeniu kwoty 85 528 złotych),
• na zasadach podatku liniowego stawka podatku wynosi 19% niezależnie od dochodu,
• w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych - stawka podatku wynosi od 2% do 20% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
• w formie karty podatkowej - stawkę określoną kwotowo na dany rok
ustala naczelnik właściwego Urzędu
Skarbowego.
Właściciele gospodarstw edukacyjnych,
którzy prowadzą sprzedaż towarów
i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
oraz rolników ryczałtowych, muszą się
liczyć z koniecznością posiadania kasy
fiskalnej. Zwolnienie z rejestracji sprzedaży przy użyciu kasy przysługuje, jeżeli

limit obrotów ze sprzedaży nie przekroczy 20 000 zł w trakcie roku podatkowego. Również otrzymywanie zapłaty
w całości na rachunek bankowy umożliwia zwolnienie z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych. Jednak wszystkie zapłaty za usługi muszą być dokonywane
w ten sposób.
Przy prowadzeniu działalności należy
pamiętać o podatku od towarów i usług
– VAT. Podatek VAT jest podatkiem powszechnym, obciążającym odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie
usług. Przedsiębiorca może skorzystać
ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, jeżeli nie przekroczy rocznego
limitu przychodu ze sprzedaży towarów
i usług (200 000 zł). Po przekroczeniu
limitu oraz w przypadku rezygnacji ze
zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowej konieczności opłacania podatku VAT, osoby prowadzące gospodarstwa edukacyjne muszą zarejestrować
się jako czynni podatnicy VAT. Na rolnikach prowadzących działalność dochodową, nawet jeśli przysługuje im zwolnienie podmiotowe z podatku VAT, ciąży
obowiązek ewidencjonowania przychodów (ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług). Dzienna
ewidencja stanowi dla właściciela zagrody edukacyjnej przede wszystkim
informację o wysokości uzyskanego
przychodu. Pozwoli również ustalić, czy
nie został przekroczony próg dochodów
uprawniających do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowej – 1300 zł w 2020 r.), czy obowiązku
ewidencji za pomocą kasy fiskalnej na
rzecz osób fizycznych (20 000 zł).
Wszyscy, którzy organizują dla dzieci
i młodzieży zajęcia w gospodarstwie
edukacyjnym, podlegają wielu przepisom prawnym. Gospodarstwa edukacyjne powinny spełniać warunki budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne
odpowiadające zakresowi proponowanych usług, niezależnie od formy organizacyjno- prawnej prowadzenia tego
gospodarstwa.
Anna Nowak
Źródło: www.zagrodaedukacyjna.pl

Wyniki konkursu na „Najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne” w województwie małopolskim
w 2020 r.
26 listopada 2020 r. podczas wideokonferencji nt. „Agroturystyka i turystyka wiejska w dobie pandemii”
zostały ogłoszone wyniki wojewódzkiego konkursu „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” organizowanego przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Karniowicach.
Współorganizatorami konkursu oraz
fundatorami nagród byli: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Celem konkursu była promocja najlepszych gospodarstw agroturystycznych
działających na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku oraz popularyzacja walorów krajoznawczych,
kulturowych i kulinarnych regionu.
Konkurs na „Najlepsze gospodarstwo
agroturystyczne” wpisał się na stałe do
programu działalności Małopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jednak
w tym roku, ze względu na sytuacje
związaną z pandemią COVID-19, został
przeprowadzony w nowej, zmienionej

formie. Ocena gospodarstw agroturystycznych przeprowadzona została
zdalnie przez członków komisji konkursowej na podstawie dokumentacji przesłanej przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego, według arkusza ocen
uwzględniającego przedstawione w regulaminie kryteria.
Komisja konkursowa składająca się
z przedstawicieli MODR, KOWR, KRUS
oraz CDR wybrała spośród 10 nadesłanych zgłoszeń 4 najlepsze gospodarstwa
wyróżniające się wysokim standardem
świadczonych usług, funkcjonalnym
i estetycznym wyposażeniem pokoi,
bezpieczeństwem oraz ekologicznym
oddziaływaniem na środowisko, powiązaniem z tradycją i regionem, ofertą kulinarną, dodatkowymi atrakcjami związanym z gospodarstwem i okolicą, a także
promocją oferty turystycznej.

Wyniki tegorocznego konkursu:
I miejsce
Gospodarstwo agroturystyczne
„Malowane Wierchy” Sylwia Pach
Miejscowość: Gładyszów, powiat gorlicki.

Gospodarstwo agroturystyczne „Malowane Wierchy” położone jest w Beskidzie Niskimw miejscowości Gładyszów.
Dla gości przygotowanych jest 5 pokoi,
estetycznie urządzonych, o podwyższonym standardzie z łazienkami. Gospodarstwo posiada kategoryzację trzech
słoneczek Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne.
Jest członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Gościom oferowane są potrawy charakterystyczne dla regionu,
oparte na produktach pochodzących
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z gospodarstwa oraz od lokalnych producentów. Wokół domu jest dużo zielonej
przestrzeni z tradycyjną roślinnością.
Gospodarze dbają o ochronę środowiska, wykorzystują odnawialne źródła
energii (panele fotowoltaiczne produkujące energię, kolektory słoneczne
ogrzewające wodę oraz pompy ciepła,
którymi ogrzewany jest dom). Owoce
i warzywa uprawiane są na grządkach
permakulturowych, a z wosku pozyskanego z własnej pasieki produkowane
są naturalne świece oraz woskowijki
(ekologiczny materiał do owijania żywności, zastępujący folię spożywczą czy
aluminiową). Właściciele organizują warsztaty kulinarne, pszczelarskie,
pogadanki o życiu i znaczeniu pszczół
w przyrodzie, zajęcia malowania pisanek techniką batikową, robienia świeczek i tabliczek woskowych oraz ramek
decoupage. Gospodarstwo „Malowane
Wierchy” jest laureatem wielu konkursów turystycznych.
II miejsce
Gospodarstwo agroturystyczne
„Chatka Włóczykija” Adam Gancarek
Miejscowość: Jamna, powiat tarnowski.

Gospodarstwo położone jest w sercu Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku
Krajobrazowego we wsi Jamna, z widokiem na Tatry i Beskid Sądecki. „Chatka
Włóczykija” to drewniana chata nawiązująca do zabudowań wiejskich typowych dla Pogórza, składająca się z 4 niezależnych jednostek mieszkaniowych
z aneksem kuchennym. Gospodarstwo
jest członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Oferta żywieniowa jest dostosowywana indywidualnie do każdego
gościa, oparta na produktach pochodzących z własnych upraw oraz od lokalnych producentów. Wiele potraw serwowanych turystom wpisanych jest na
listę Małopolskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Obok gospodarstwa znajduje się winnica prowadzona metodami

ekologicznymi. Gospodarze organizują
obozy sportowe, językowe, spotkania
z lokalnymi artystami, twórcami, gawędziarzami oraz grupami folklorystycznymi z regionem. Dla dzieci i młodzieży
organizowane są warsztaty kulinarne,
artystyczne oraz warsztaty w ramach
projektu „Ekoprzyroda z Włóczykijem”.
III miejsce
Gospodarstwo agroturystyczne
„Łopusze” Anna Julia Gas
Miejscowość: Żegocina, powiat
bocheński.

Gospodarstwo malowniczo położone
we wsi Żegocina, na stoku góry Łopusze
w Beskidzie Wyspowym. Posiada kategorię dwóch słoneczek Polskiej Federacji
Turystyki Wiejskiej. Gościom oferowane
są 2 komfortowe, całoroczne, niezależne
apartamenty z w pełni wyposażonymi
kuchniami oraz łazienkami. Gospodarstwo o powierzchni 3 ha z uprawami starych gatunków drzew i krzewów owocowych, ogrodem permakulturowym,
ziołowym oraz naturalistycznym ogrodem rekreacyjnym. Dania oferowane
gościom są połączeniem tradycji z nowoczesnością. Oparte są na produktach
pochodzących z własnego gospodarstwa
oraz od lokalnych producentów. Zainteresowani mogą popróbować tzw. dzikiej
kuchni, bazującej na zapomnianych produktach takich jak barszcz zwyczajny,
lebioda, podagrycznik, młode liście lipy.
Gospodarstwo znajduje się na szlaku
„Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”
oraz szlaku „Małopolska Wieś Dla Dzieci”. Gospodyni w ramach Manufaktury
Zielnej wykonuje woskowy herbarz ziołowy - świece dekoracyjne oraz papier
czerpany, wykorzystując rośliny i zioła
z pobliskich łąk. Prowadzi warsztaty
edukacyjno-plastyczne dla dzieci o charakterze przyrodniczo-ekologicznym,
warsztaty kulinarne oraz z wypieku
chleba.

Wyróżnienie – Gospodarstwo
agroturystyczne Anny i Antoniego
Jędrysek
Miejscowość: Tenczyn, powiat myślenicki.

Gospodarstwo państwa Jędrysek położone jest w miejscowości Tenczyn
w Beskidzie Wyspowym, między dwiema górami: Lubniem Wielkim i Szczeblem. Posiada jedno słoneczko w kategoryzacji Polskiej Federacji Turystyki
Wiejskiej. Dla gości przygotowane są estetycznie urządzone pokoje w stylu góralskim, posiadające dostęp do łazienki
oraz do w pełni wyposażonego aneksu
kuchennego. Na terenie obiektu znajduje
się skansen ze starymi maszynami rolniczymi oraz drewnianymi ulami, mini
zoo ze zwierzętami gospodarskimi oraz
ptakami ozdobnymi. Gospodarstwo posiada szeroką ofertę kulinarną. Gościom
oferowane są potrawy oparte na produktach pochodzących z własnego gospodarstwa, przetwory z mleka (sery
kozie, oscypki, maślanka, masło), chleby
wypiekane w tradycyjnym piecu chlebowym oraz smażone, grillowane i wędzone ryby ze stawów znajdujących się
na terenie gospodarstwa. Właściciele
organizują dla gości warsztaty i pokazy
ubijania masła oraz tradycyjnego wypieku chleba.
W konkursie dodatkowo została przyznana ufundowana przez KOWR nagroda „Polska smakuje w agroturystyce”.
Otrzymało ją gospodarstwo „Malowane
Wierchy”, którego oferta kulinarna najlepiej wpisuje się w promocję żywności
lokalnej, regionalnej i tradycyjnej.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Nowak

pixabay.com
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Wiklina
zawsze modna
Kontakt z roślinami hodowanymi na własnym „kawałku ziemi”, zwłaszcza w ostatnich czasach dla
wielu z nas jest jedyną formą spędzania wolnego
czasu.
Nie ma tutaj znaczenia, czy ta ziemia to
tylko kilka donic na balkonie lub tarasie,
czy jest to większy lub mniejszy ogródek
przydomowy, cel jest jeden: przestrzeń
obsadzona roślinami ma zapewnić jak
najlepszy wypoczynek dla nas i naszych
bliskich. Przestrzeń tą poza roślinami
kształtują różnego rodzaju przedmioty
architektury ogrodowej oraz wiele dodatków dekoracyjnych, dzięki
którym nasz ogród zyskuje niepowtarzalny charakter. Dodają one przestrzeni charakteru,
ale często również pełnią różne
funkcje praktyczne.
Przy wyborze tych elementów
coraz częściej kierujemy się materiałem, z których zostały wykonane i coraz częściej nasz wybór pada na produkty naturalne.
Duże zainteresowanie tego typu
produktami spowodowało, że
odrodziły się rzemiosła, które
w dawnych czasach produkowały przedmioty codziennego
użytku.
Przykładem może być wikliniarstwo, plecionkarstwo czy
koszykarstwo. Była to umiejętność popularna, bo zapotrzebowanie na kosze do przenoszenia
i przechowywania produktów,
zwłaszcza płodów rolnych było
powszechne.
Współcześni twórcy ludowi,
trudniący się tym rzemiosłem
potrafią wykonać produkty, które poza funkcją praktyczną posiadają
walory dekoracyjne nadające naszym
ogrodom niepowtarzalnego charakteru.
Warto ich użyć, jako osłonki dla doniczek
z kwiatami. Bardzo ciekawie wyglądają
posadzone w takich koszyczkach ogródki ziołowe. Można je również wykorzystać, jako elementy architektury krajobrazu, jako podpory dla roślin pnących
lub praktyczne naczynia do przechowywania owoców i warzyw.

Wiklina jest materiałem bardzo plastycznym, łatwym w „obsłudze”, dlatego
warto również podjąć próbę wykonania
plecionek własnoręcznie. Na początek lepiej wybierać proste formy. Własnoręcznie wykonane maty czy płotki pełnić
będą swoją funkcję, a nam dadzą wiele
satysfakcji z własnoręcznie wykonanych
dekoracji.

Pomimo, że produkty z wikliny, zwłaszcza pod wpływem niekorzystnych warunków pogodowych nie są trwałe – wytrzymują 3-4 lata warto po nie sięgać
by stworzyć niepowtarzalny klimat naszych ogrodów, tarasów lub balkonów.
Wiklinę z powodzeniem można pokrywać różnego rodzaju farbami, zarówno
olejnymi jak również akrylowymi. Malować można zarówno nowe, jak i wyschnięte wyroby z wikliny. Będzie to

również sposób na odświeżenie starszych już poszarzałych wyrobów, co
pozwoli niskim nakładem finansowym
na zmianę aranżacji poprzez wprowadzanie różnych kolorów do naszych
ogródków.
Omawiane dekoracje powstają ze ściętej w odpowiedniej fazie wzrostu wikliny i odpowiednio później przechowywanej. Warto jednak sięgnąć
po wiklinę, jako roślinę uprawianą w naszych ogródkach.
Nie ma ona dużych wymagań
glebowych, a jej uprawa jest
bardzo prosta. Głównym zabiegiem pielęgnacyjnym jest
cięcie. Przed posadzeniem należy się zastanowić, jaką funkcję
będzie pełnić w naszym ogrodzie. Możliwe jest poprzez odpowiednie cięcie, formowanie,
zawijanie, wyplatanie różnego
rodzaju dekoracji, rzeźb, łuków,
pergol, a nawet altan. Najczęściej jednak wykorzystywana
jest do wykonywania żywopłotów. Płot z wikliny jest interesującym i tanim zamiennikiem dla
popularnych gatunków. Latem
tworzy zielony gęsty szpaler,
a zimą, gdy wiklina zrzuci liście
odsłoni ciekawe formy, które
sami stworzymy poprzez wiązanie, skręcanie i wyplatanie.
Jest to forma bardzo dynamiczna, możemy corocznie ją modyfikować, zmieniać realizując
coraz to nowe pomysły.
Bez względu, jaką wiklinę wybierzemy
do dekoracji naszych przestrzeni wypoczynkowych, efekty zawsze będą spełniały nasze oczekiwania, a co najważniejsze będzie ona naturalna i przyjazna
dla środowiska.
Beata Rosiek
Zdjęcia: Beata Rosiek
DORADCA STYCZEŃ LUTY 2021

41

NASZ DOM

Ogrodnictwo dla zdrowia
Rośliny odgrywają bardzo ważną rolę w życiu człowieka. W dobie wysokich technologii, stresu, pracoholizmu, szybkiego przemieszczania się ludzi kontakt z roślinami ma dużo większe znaczenie niż dawniej.

Stosunkowo niedawno zaczęto zwracać uwagę na funkcje terapeutyczne
i społeczne wynikające z przebywania
w otoczeniu roślin. Zarówno bierny, jak
i aktywny kontakt człowieka z roślinami
wpływa na jego zdrowie fizyczne i psychiczne oraz relacje społeczne. Ogrodnictwo jest postrzegane, jako możliwość
spędzania wolnego czasu. Uprawa roślin w ogrodzie jest prostym sposobem
na wykorzystanie pozytywnej i uzdrawiającej mocy natury. Ogród jest miejscem stwarzającym możliwości odnowy emocjonalnej, fizycznej i duchowej
człowieka. Praca w ogrodzie i kontakt
z roślinami ozdobnymi wpływają nie
tylko na sprawność fizyczną, lecz także
wnoszą do życia człowieka wartości estetyczne i psychologiczne, umożliwiają
wyrażenie własnej osobowości. Rośliny
mają korzystny wpływ na rozwój dzieci
i młodzieży, dostarczają zajęć ludziom
starszym, stwarzając poczucie przydatności, a zarazem odrywają od problemów i codzienności. Praca w ogrodzie
wymaga bliskiego i bezpośredniego zaangażowania się człowieka. Planowanie,
kopanie, sadzenie, podlewanie i zbiór
nie są działalnością bierną i nie mogą
być wykonywane bez pewnego poziomu
42
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zaangażowania emocjonalnego. Istotna
jest przyjemność i satysfakcja z wyników własnej pracy oraz bycia świadkiem
wzrostu roślin.
Coraz częściej zwraca się uwagę na pozytywny wpływ roślin na regenerację
zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka. Ma to związek z popularyzacją
wyników w nowej dziedzinie wiedzy,
którą jest socjoogrodnictwo, a w szczególności działu zajmującego się terapią
ogrodniczą.
Socjoogrodnictwo – to interdyscyplinarny kierunek nauki zajmujący się
badaniem oddziaływania pracy i przebywania w ogrodzie na człowieka rozumianego, jako jednostka, jak i całe
społeczeństwo.

Definiując ogrodnictwo, zaznacza się,
że rozumie się je nie tylko w tradycyjny
sposób – jako uprawę roślin, lecz także,
jako przebywanie wśród nich, zarówno
na otwartych terenach zieleni, jak i na
prywatnym balkonie czy w mieszkaniu.
Szczególnym działem socjoogrodnictwa
jest hortiterapia, jako uzupełniająca forma terapii skierowanej do konkretnej
grupy ze zdiagnozowanymi problemami.
Hortiterapia (terapia ogrodnicza, ogrodoterapia) to uzupełnienie tradycyjnej
metody terapii i rehabilitacji.
Bez względu na to, czy spędzimy w ogrodzie pięć minut, czy cały dzień pomoże nam i naszemu ogrodowi pozostać
w świetnej formie. Posiadanie ogrodu
mobilizuje abyśmy ruszyli się z kanapy.
Praca w nim podnosi poziom naszego
zdrowia fizycznego.
Jest to dla nas darmowy fitness. Lekkie ćwiczenia fizyczne (sadzenie do doniczek-pozycja siedząca; przycinanie,
grabienie i koszenie – pozycja stojąca)
sprzyjają zachowaniu równowagi. Poprzez wysiew nasion, przerzedzanie siewek czy usuwanie przekwitłych kwiatów poprawiamy nasze umiejętności
motoryczne. Podczas prac w ogrodzie
stale się schylamy i rozciągamy, a to

pomaga zachować elastyczność stawów.
Wystarczy 30 minut pracy w ogrodzie
dziennie, aby poprawić elastyczność
i sprawność. Praca w ogrodzie może
obniżyć poziom stresu, być relaksująca
i poprawić nasz nastrój.
Miejsca wypełnione zielenią można porównać do ośrodków rehabilitacyjnych,
z tą różnicą, że ogród, park czy las jest
miejscem ogólnodostępnym, w którym
ludzie nie zdają sobie sprawy z dobroczynnego oddziaływania przyrody na
ich organizm. Pośrednio - rośliny zmieniają mikroklimat przez zatrzymywanie
wiatru oraz zanieczyszczeń i szkodliwych mikroorganizmów, tłumią hałas,
a także zwiększają wilgotność powietrza i produkują tlen. W ten sposób zieleń wpływa na odczucia fizyczne. Przyroda również leczy za pomocą zmysłów,
czyli bezpośrednio, np. przez kontakt
wzrokowy (zieleń uspokaja, koi, zmniejsza poziom lęku, a zwiększa pozytywne
nastawienie), a także przez wdychanie
leczniczych olejków eterycznych oraz
smak i dotyk. Aromaty roślinne mają
zdolność zarówno pobudzania organizmu, jak i jego wyciszenia, dlatego

znalazły szerokie zastosowanie w medycynie oraz aromaterapii.
Powszechnie stosuje się je w gastronomii, jako przyprawy
i środki konserwujące
żywność.
W pracach w ogrodzie
istotna jest przyjemność i satysfakcja z wyników własnej pracy
oraz bycia świadkiem
wzrostu roślin. Znanych jest również wiele form terapii czynnej
i biernej uwzględniającej ogród, wszystkie bazują na wrodzonej potrzebie kontaktu człowieka z przyrodą.
Ogród nigdy nie jest skończony. Wciąż
się zmienia w zależności od pogody, pory
roku…, i naszego nastroju. Tak jak malarz może nieustannie udoskonalać swoje dzieło, tak ogrodnik ciągle coś przesadza, dosadza, uzupełnia. Ogród żyje. To
nie mieszkanie, w którym meble i różne
dekoracje mogą stać w tym samym miejscu przez wiele lat.

Im więcej czasu spędzisz w ogrodzie,
tym więcej zyska na tym Twoje samopoczucie psychiczne i fizyczne. Życie
twoje i najbliższych będzie zdrowsze
i szczęśliwsze.
Małgorzata Szot
Źródło: Hortiterapia pod redakcją Beaty PłoszajWitkowskiej,
Pokochać ogród – Maja Popielarska
Zdjęcia własne

Prozdrowotne właściwości kurkumy
W ostatnich latach kurkuma cieszy się coraz większą popularnością
nie tylko wśród naukowców, ale również w życiu codziennym.
Kurkuma (ostryż długi) jest rośliną klimatu tropikalnego, wyglądem przypominającą imbir. Rośliny różnią się
tym, że po przekrojeniu kurkuma ma
intensywnie pomarańczową barwę,
a imbir jest kremowozłoty. Powszechnie dostępna jest w formie sproszkowanej. Ze względu na swój intensywny
kolor i aromat szeroko stosowana jest
w kuchni, zwłaszcza indyjskiej. Dodana do słodkich potraw nadaje im lekko
cierpkiego smaku. Poza właściwościami kulinarnymi kurkumy coraz częściej zwraca uwagę jej zdrowotne działanie. Ale dlaczego warto ją spożywać?
1. Głównym składnikiem korzenia
kurkumy jest kurkumina, która ma
właściwości przeciwzapalne i antybiotyczne.
2. Jako środek antyseptyczny i przeciwbakteryjny przyspiesza regenerację skóry i ma funkcję dezynfekującą-szybko goi skaleczenia
i oparzenia.
3. Pomaga usuwać toksyny z organizmu.
4. Ma działanie przeciwwirusowe –
wzmacnia układ odpornościowy.
5. Jest naturalnym lekiem antydepre-

syjnym – zwiększa ilość serotoniny
i obniża ilość kortyzolu w organizmie.
6. Poprawia trawienie i pomaga w odbudowie mikroflory jelitowej.
7. Oczyszcza wątrobę i nerki.
8. Hamuje rozwój raka oraz zapobiega
rozprzestrzenianiu się przerzutów
w całym organizmie. Łagodzi efekty chemioterapii i zwiększa efektywność sesji.
Przy stosowaniu kurkumy należy pamiętać ważną rzecz. Aby organizm
mógł ją w pełni wykorzystać konieczne
jest stosowanie jej z czarnym pieprzem,
który zawiera piperynę, zwiększającą
przyswajanie kurkuminy, aż o 2000
procent. Dlatego warto pamiętać, aby
podczas dodawania kurkumy do potraw od razu dodać czarny pieprz.
To tylko niektóre z dobroczynnych
właściwości kurkumy. Liczba chorób
i schorzeń, na które działa kurkuma
ciągle się zwiększa. Dlatego warto polubić tą magiczną przyprawę i zacząć
stosować ją, na co dzień.
Popularnym napojem, który można przyrządzić z kurkumy jest „złote
mleko”, nazywane też „złotym latte”

– napój, który jest nie tylko alternatywą dla kawy, doskonale wpływa na
pracę serca i mózgu, a w chłodne dni
rozgrzewa.
Przepis na „Złote mleko”:
1 szklanka mleka krowiego lub roślinnego, 1 łyżeczka zmielonej kurkumy, 1 szczypta czarnego pieprzu,1 łyżeczka miodu lub brązowego cukru, 1 łyżeczka oleju kokosowego lub masła klarowanego.

WYKONANIE:
Mleko należy podgrzać, ale nie zagotować, powinno być mocno ciepłe. Dodać wszystkie składniki
z wyjątkiem miodu. Całość przykryć i odstawić na
10 minut. Następnie należy przelać do kubka przez
sitko. Do lekko przestudzonego mleka dodać miód.
Wymieszać i wypić.
Agnieszka Ochnicka
Źródło: www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/
co-jesz/kurkuma-i-kurkumina-wlasciwosci-i-zastosowaniehttps://ktomalek.pl/blog/kurkuma-wlasciwosci-naturalnego-antybiotyku-dlaczego-warto-stosowac-kurkume-w-swojej-kuchni/
,,Smaki zdrowia’’ - Agnieszka Maciąg
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