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Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach we współ-
pracy z Instytutem Zootechniki PIB w Balicach i Polską Federacją Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka zapraszają – jak co roku – na Małopolskie Spotkania Hodow-
ców. W tym roku tematem  będą zagadnienia zwią-
zane ze zdrowotnością krów, higieną doju  
i jakością mleka.

Konferencja odbędzie się  
8 marca br. (we wtorek),  
o godz. 10:00. 

Program konferencji oraz  
sposób organizacji zostanie 
opublikowany na naszej  
stronie internetowej  
www.modr.pl.

12 lutego 2022 r. w Karniowicach odbędzie się XXVI Wojewódzka Konferencja Pszczelarska. Jej wiodącym 
tematem będzie walka z warrozą, która ciągle pozostaje jednym z najtrudniejszych wyzwań, jakiemu musi 
sprostać pszczelarstwo. Po niekorzystnym sezonie w 2021 r., z uwagi na przebieg warunków pogodowych, 
poszukiwanie najlepszych rozwiązań w zmaganiu się z pasożytem powodującym tę chorobę staje 
się jeszcze ważniejsze. 

Wojewódzkie Konferencje Pszczelarskie od 26 lat organizowane są przez MODR w Kar-
niowicach i na stałe wpisały się kalendarz pszczelarski nie tylko w Małopolsce, ale 
także w ościennych województwach. Mamy nadzieję, że w tym roku wydarzenie 

będzie mogło odbyć się w formie tradycyjnej, gdyż poprzednia, jubileuszo-
wa XXV Konferencja Pszczelarska z uwagi na zagrożenie pandemią 

musiała odbyć się w trybie zdalnym, jednak w br. 2022 także 
będziemy gotowi na taką ewentualność. 

Serdecznie zapraszamy do Karniowic. Szczegółowy pro-
gram konferencji zostanie podany na początku stycznia 
na naszej stronie internetowej. Jak co roku, podczas 
konferencji ogłoszone zostaną wyniki Małopolskiego 
Konkursu Pasiek za rok 2021.NADCHODZĄCE  

WYDARZENIA

Małopolskie Spotkania Hodowców

XXVI Wojewódzka Konferencja Pszczelarska

12 lutego 2022 r.

8 marca 2022 r.
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XXIX
EDYCJAPROMOCYJNO-HANDLOWA WYSTAWA ROLNICZA

Nawojowa k. Nowego Sącza
7– 8 września 2019

PROGRAM

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

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

11.00 – 14.00  Przeprowadzenie oceny zwierząt

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

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

 TEREN GOSPODARSTWA:
13.00  Finał IX Mistrzostw Polski w Strzyżeniu Owiec Metodą Tradycyjną
15.00 Pokaz Młodego Hodowcy Owiec, Kóz i Drobnego Inwentarza
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Celem przedsięwzięcia było zachęcenie 
właścicieli małych gospodarstw rolnych 
do chowu gęsi rasy białej kołudzkiej, 
ponieważ daje to możliwość zwiększe-
nia przychodu w gospodarstwie, a tym 
samym skrócenie krótkich łańcuchów 
dostaw. Aktywizacja właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych to najlepsza 
alternatywa popularyzacji walorów gę-
siny, gdyż są to miejsca, gdzie turysta 
może skosztować lokalnych produktów 
najwyższej jakości oraz zidentyfikować 
producenta gęsiny.

Spotkanie zaszczycili swoją obecno-
ścią: Ryszard Pagacz – Wicewojewoda 
Małopolski, prof. Sylwester Tabor – JM 
Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie (on-line), dr Krzysztof Duda – Dy-
rektor Instytutu Zootechniki PIB w Bali-
cach oraz współorganizator konferencji, 
Ryszard Mróz – Dyrektor Wojewódzkiej 

Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych w Krakowie, a tak-
że Jolanta Brudnik – Dyrektor Centrum 
Doradztwa Rolniczego Oddział w Kra-
kowie (on-line), Krystyna Janecka – wi-
ceprezes Małopolskiej Izby Rolniczej, 
prelegenci spotkania: dr inż. Halina Bie-
lińska – Dyrektor Zakładu Doświadczal-
nego Instytutu Zootechniki w Kołudzie 
Wielkiej, prof. Janusz Smołucha – Kie-
rownik Studiów Doktoranckich na Wy-
dziale Filozoficznym Akademii Ignatia-
num w Krakowie, Piotr Lenart – ekspert 
kulinarny i koordynator Szlaku Dzie-
dzictwa Kulinarnego „Niech Cię Zakole”, 
przedstawiciele instytucji okołorolni-
czych oraz mieszkańcy obszarów wiej-
skich zainteresowani hodowlą gęsi.

Propagowanie idei hodowli gęsi rasy 
białej kołudzkiej w małych gospodar-
stwach rolnych na terenie Małopolski to 

zarówno popularyzacja zdrowej, trady-
cyjnej żywności, jak również promocja 
sprzedaży bezpośredniej. Dominik Pa-
sek, Dyrektor MODR, otwierając kon-
ferencję, zwrócił uwagę na znaczenie 
relacji bezpośredniej producent–kon-
sument, co w perspektywie bieżącej jest 
realizowane przez Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. Zabierając głos, 
Ryszard Pagacz, Wojewoda Małopolski, 
podkreślił zasadność inicjatywy podję-
tej przez MODR i Instytut Zootechniki 
PIB w Balicach, tzn. otworzenie przyza-
grodowej hodowli gęsi kołudzkiej w Ma-
łopolsce, a tym samym włączenie się 
województwa do inicjatywy poprzez 
rozprowadzenie gęsich piskląt do zain-
teresowanych gospodarstw. Wprowa-
dzając w temat, dr inż. Halina Bielińska, 
Dyrektor Zakładu Doświadczalnego In-
stytutu Zootechniki w Kołudzie Wiel-

Za nami konferencja „Przyzagrodowa hodowla gęsi białej 
kołudzkiej i możliwości wykorzystania jej w lokalnej gastronomii 
i agroturystyce”
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Instytutem Zootechniki Państwowym 
Instytutem Badawczym w Balicach zorganizował 1 grudnia 2021 r. konferencję w formie hybrydowej 
pn. „Przyzagrodowa hodowla gęsi białej kołudzkiej i możliwości jej wykorzystania w lokalnej gastro-
nomii i agroturystyce”. 

Dyrektor MODR Dominik Pasek

WYDARZENIA
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kiej, na podstawie badań naukowych 
prowadzonych od ponad 50 lat przez Za-
kład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej 
IZ PIB poruszyła zagadnienia dotyczą-
ce charakterystyki rasy oraz walorów 
zdrowotnych i przetwórczych. 

Gęsi białe kołudzkie najbardziej nada-
ją się do chowu przyzagrodowego. Cha-
rakteryzują się dobrą zdrowotnością, 
szybkimi przyrostami, dobrze wykorzy-
stują pasze gospodarskie. Stanowią oko-
ło 95% wszystkich gęsi utrzymywanych 
w Polsce. Pozostała ilość to rasy regio-
nalne, rodzime, które stanowią również 
cenny materiał do chowu przydomowe-
go. Największą popularnością gęsi cieszą 
się jesienią, zwłaszcza w okolicy 11 listo-
pada, w dzień wspomnienia św. Marcina. 

Statystycznie jeden mieszkaniec Pol-
ski spożywa rocznie ok. pół kilograma 
mięsa gęsiego. Podsumowując, jest to 
polski produkt o najwyższych warto-
ściach zdrowotnych i przetwórczych. 
W kolejnym wykładzie prof. Janusz Smo-
łucha, Kierownik Studiów Doktoranc-
kich na Wydziale Filozoficznym Aka-
demii Ignatianum w Krakowie oraz 
ekspert kulinarny, nakreślił znaczenie 
gęsi jako elementu nie tylko gastro-
nomicznego, ale także historycznego 
w tradycji włoskiej. Ścieżka kulinarna 
to element budowania marki lokalnej 
agroturystyki i gastronomii.

Kolejnym punktem konferencji była 
część warsztatowa: pokaz rozbioru gę-
siny i wykorzystania produktu. Podsu-
mowaniem spotkania była degustacja 
przetworzonego produktu okrasy oraz 
innych specjałów z gęsiny białej kołudz-
kiej przygotowanych przez Piotra Le-
narta, koordynatora szlaku Dziedzictwa 
Kulinarnego „Niech Cię Zakole” oraz eks-
perta kulinarnego.

Mamy nadzieję, że gęsi staną się ele-
mentem krajobrazu małopolskiej wsi, 
a gęsina jej dziedzictwem kulinarnym.

Anna Tobiasz
fot. Natalia Baster

Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz Prof. Janusz Smołucha z Akademii Ignatianum w Krakowie

Piotr Lenart i dr inż. Halina Bielińska przy pokazie rozbioru gęsiny

Produkty z gęsiny
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Uczestników sympozjum przywitali 
dr inż. Michał Szanduła – prezes Fun-
dacji Instytut Zootechniki PIB Patronus 
Animalium oraz Jolanta Brudnik – dy-
rektor Centrum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie Oddział w Krakowie. 
Wydarzenie składało się z trzech paneli.

Prelegentami pierwszego z nich – 
„Agroturystyka i turystyka wiejska 
w kontekście kryzysu wywołanego 
pandemią COVID–19” – byli: Dominik 
Pasek – dyrektor Małopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego, dr Paulina 
Winiarska – wicedyrektor Instytutu 
Dziennikarstwa Akademii Ignatianum 
w Krakowie oraz Wiesław Czeniec – 
prezes Zarządu Polskiej Federacji Tury-
styki Wiejskiej „GG”. Prowadzącym był 
dr inż. Michał Szanduła – prezes Fun-
dacji Instytut Zootechniki PIB Patronus 
Animalium. Gościem honorowym pane-
lu był Łukasz Kmita – Wojewoda Mało-
polski. W tej części spotkania skupiono 
się na przybliżeniu badań zawartych 
w publikacji monograficznej pt. Agrotu-
rystyka w dobie zagrożenia epidemiolo-
gicznego i tego, jak pandemia wpłynęła 
na sytuację gospodarstw agroturystycz-
nych w obecnej sytuacji. Jako pierw-
szy głos zabrał dyrektor MODR Domi-
nik Pasek, który przedstawił działania 
Ośrodka w zakresie rozwoju gospo-
darstw agroturystycznych. Wojewoda 
Małopolski Łukasz Kmita zapowiedział 
pomoc dla gospodarstw agroturystycz-
nych w naszym województwie.

Drugi panel, „Agroturystyka i tury-
styka wiejska w kontekście polskiego 
dziedzictwa kulinarnego”, został po-

prowadzony przez dr Krzysztofa Dudę 
– dyrektora Instytutu Zootechniki PIB 
w Balicach. Głos w tej części wydarzenia 
zabrali: dr hab. profesor AIK Janusz Smo-
łucha – kierownik Katedry Historii Kul-
tury Wydziału Filozoficznego Akademii 
Ignatianum w Krakowie, dr inż. Piotr 
Moskała z Instytutu Zootechniki w Kra-
kowie, Krzysztof Jabłoński – kierownik 
Zespołu Rolnictwa w Departamencie 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego oraz Piotr 
Lenart – ekspert kulinarny, Szlak krajo-
znawczo-kulinarny „Niech Cię Zakole”. 
Tematyka panelu dotyczyła ras rodzi-
mych oraz ich znaczenia i wykorzystania 
w gospodarstwie. 

Ostatnia część spotkania nosiła nazwę 
„Agroturystyka i turystyka wiejska 
w kontekście rolnictwa wielofunk-

cyjnego i turystyki społecznej”. Panel 
był moderowany przez prof. dr hab. Cze-
sława Nowaka z Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, a prelegentami byli: 
dr Ryszard Kamiński – dyrektor Ku-
jawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, Jerzy Radoń – dyrektor 
Małopolskiego Oddziału Regionalnego 
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa oraz dr Krzysztof Duda 
– dyrektor Instytutu Zootechniki PIB 
w Balicach. Panel dotyczył restruktu-
ryzacji i rozwoju gospodarstw agrotu-
rystycznych.

Podczas seminarium zostały również 
ogłoszone wyniki konkursu „Bezpieczna 
Kwatera”, organizowanego przez Polską 
Federację Turystyki Wiejskiej „Gospo-
darstwa Gościnne”.

Natalia Baster

Od lewej: dr Krzysztof Duda, Piotr Lenart, dr inż. Piotr Moskała, prof. Janusz Smołucha, Krzysztof Jabłoński

Od lewej: dr inż. Michał Szanduła, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Dyrektor MODR 
Dominik Pasek, dr Paulina Winiarska, Prezes Zarządu PFTW „GG” Wiesław Czeniec.

Uczestnicy sympozjum

MODR na XIX Ogólnopolskim Sympozjum Agroturystycznym
10 grudnia br. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uczestniczył w XIX Ogólnopolskim Sympo-
zjum Agroturystycznym zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Krakowie. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Instytutu Zootechniki PIB w Krakowie.

WYDARZENIA
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Z ramienia Sekretarza Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Anny 
Gembickiej powołano na okres 5–let-
niej kadencji nową Radę działającą przy 
MODR w Karniowicach.

Skład Rady Społecznej Doradztwa Rol-
niczego działającej przy MODR Karnio-
wice na lata 2021–2026 przedstawia się 
następująco:

 − Barbara Odrobińska – przedstawiciel-
ka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, główny specjalista w Wydziale 
Transferu Wiedzy i Doradztwa, De-
partament Strategii, Transferu Wie-
dzy i Innowacji,

 − Bogdan Pęk – przedstawiciel Sejmiku 
Województwa Małopolskiego, radny do 
Sejmiku Województwa Małopolskiego,

 − Anna Glixelli – przedstawicielka Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, dyrektor Departa-
mentu Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich,

 − Ryszard Czaicki – przedstawiciel Ma-
łopolskiej Izby Rolniczej, prezes zarzą-
du Małopolskiej Izby Rolniczej,

 − Henryk Dankowiakowski – przedsta-
wiciel Małopolskiej Izby Rolniczej, dy-
rektor Małopolskiej Izby Rolniczej,

 − Wojciech Włodarczyk – przedsta-
wiciel Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” 

Rolników Indywidualnych, Region Ma-
łopolski,

 − Janusz Walaszek – przedstawiciel Nie-
zależnego Samorządnego Związku Za-
wodowego „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych,

 − Paweł Augustyn – przedstawiciel 
Związku Zawodowego Rolników „Oj-
czyzna”,

 − Dionizy Patoła – przedstawiciel Woje-
wódzkiego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych,

 − dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR – 
przedstawiciel Uniwersytetu Rolnicze-
go im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

 − prof. dr hab. Eugeniusz Herbut – 
przedstawiciel Instytutu Zootechniki 
Państwowego Instytutu Badawczego 
w Krakowie,

 − Grzegorz Bylica – dyrektor Zespołu 
Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Czernichowie.
Nowi członkowie Rady otrzymali po-

wołania z rąk Dominika Paska, Dyrek-
tora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego.

Ponadto podczas posiedzenia nowa 
Rada przyjęła zmianę planu finanso-
wego na rok 2021, Projekt Planu Fi-
nansowego na rok 2022 oraz Program 
działalności na rok 2022 Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Nowy skład Rady Społecznej Doradztwa 
Rolniczego przy MODR Karniowice
26 listopada 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo 
powołanej Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy 
Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karnio-
wicach. Przewodniczącym Rady został p. Wojciech Włodarczyk, 
a zastępcą p. Ryszard Czaicki.

Rada jest organem opiniodawczo-
doradczym Dyrektora MODR, 
a do jej zadań należy:

• opiniowanie rocznego programu 
działalności Ośrodka oraz 
sprawozdania z realizacji programu,

• opiniowanie projektu rocznego 
planu finansowego Ośrodka oraz 
sprawozdania z realizacji planu,

• opiniowanie korekty rocznego 
planu finansowego Ośrodka,

• zgłaszanie wniosków w sprawach 
dotyczących funkcjonowania 
Ośrodka lub Rady,

• wyrażanie opinii w sprawie 
odwołania Dyrektora Ośrodka przed 
upływem okresu,  
na który został powołany,

• opiniowanie cennika usług 
wykonywanych odpłatnie przez 
Ośrodek.

Katarzyna Gwiżdż 
Magdalena Woszczek

Barbara Odrobińska  przedstawicielka MRiRW i dyrektor 
MODR Dominik Pasek

Dr hab. Andrzej Bogdał (z lewej)

Janusz Walaszek (z prawej)
Wojciech Włodarczyk (z prawej)
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Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Od-
poczywaj na wsi” ma na celu promo-
wanie wśród uczniów szkół podstawo-
wych wypoczynku na polskiej wsi oraz 
kreowanie pozytywnego wizerunku 
obszarów wiejskich jako miejsc oferu-
jących zróżnicowane atrakcje w ciągu 
całego roku.

Konkurs składa się z trzech etapów: 
szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopol-
skiego. W każdym z nich wyłania się 
laureatów w dwóch grupach wiekowych 
(I grupa to klasy 0–III, natomiast II gru-
pa to klasy IV–VIII szkoły podstawowej).

29 listopada 2021 r. w Małopolskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyło 
się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji 
Konkursowej, na którym wyłoniono lau-
reatów etapu wojewódzkiego:
I grupa wiekowa, klasy 0–III
I miejsce – Lena Czyż (Zespół Szkół 
Gminnych im. M. Kopernika w Gawłowie)
II miejsce – Julia Głód (Szkoła Podsta-
wowa im. J. Kasprowicza w Kukowie)
III miejsce – Amelia Prus (Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Olszynach)
II grupa wiekowa, klasy IV–VIII
I miejsce – Krzysztof Borek (Szkoła Pod-
stawowa im. W. Broniewskiego, Olesno)
II miejsce – Lena Ryndak (Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Olszynach)
III miejsce – Natalia Augustyniak (Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy)

Prace naszych wojewódzkich laure-
atów zostały zakwalifikowane do etapu 
ogólnopolskiego, który został rozstrzy-
gnięty 14 grudnia 2021 r. przez Kapitułę 
Konkursu. Zdobywcami I miejsca w kon-
kursie zostali: w I grupie wiekowej Ani-
ta Krzyżowska ze Szkoły Podstawowej 
im. Świętego Jana Pawła II w Radomyślu 
Wielkim; w II grupie wiekowej Alek-
sandra Rycerz ze Szkoły Podstawowej 
w Windzie.
Wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy.

Wiktoria Janiszewska

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Odpoczywaj na wsi” 
rozstrzygnięty
Konkurs plastyczny „Odpoczy-
waj na wsi”, skierowany do dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawo-
wych, organizowany jest przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, we współpracy z Wojewódz-
kimi Ośrodkami Doradztwa Rol-
niczego oraz szkołami podstawo-
wymi. W 2021 r. odbyła się jego II 
edycja – poznajmy wyniki.

1 miejsce – Lena Czyż

I grupa wiekowa 
klasy 0 – III

II grupa wiekowa 
klasy IV – VIII

2 miejsce – Julia Głód

2 miejsce – Lena Ryndak 3 miejsce – Natalia Augustyniak

3 miejsce – Amelia Prus

1 miejsce – 
Krzysztof Borek

WYDARZENIA
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Do konkursu zgłoszono 12 publika-
cji opracowanych przez Wojewódzkie 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz 16 
czasopism wydawanych przez WODR-y. 
Komisja konkursowa najwyżej oceniła 
równorzędnie dwa miesięczniki: „Twój 
Doradca Rolniczy Rynek” wydawany 
przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu oraz „Lubel-
skie Aktualności Rolnicze” redago-
wane przez Lubelski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Końskowoli. Jednym 
z najważniejszych kryteriów oceny cza-
sopism była zwartość artykułów po-
święconych tematyce narzędzi pomo-
cowych PROW 2014–2020.

Natomiast za najlepszą publikację 
tematyczną uznano broszurę nasze-
go Ośrodka pt. Rolnictwo ekologicz-
ne szansą dla rolników i konsumentów 
w Małopolsce, przygotowaną przez Dział 
Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony 
Środowiska MODR Karniowice we 
współpracy ze specjalistami z Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie. Wy-
dawnictwo dotyczy m.in. technologii 
upraw roślin i hodowli zwierząt w sys-
temie ekologicznym,  przetwórstwa oraz 
uwarunkowań sprzedaży produktów 
ekologicznych.

Uroczyste ogłoszenie wyników na-

Uroczyste ogłoszenie wyników na-
stąpiło 15 grudnia 2021 r. podczas 
wydarzenia on-line, z udziałem dyrek-
tora Departamentu Strategii i Rozwoju 
MRiRW, p. Magdaleny Maciejewskiej, 
która złożyła gratulacje wszystkim 
uczestnikom.

Coroczny konkurs na najlepsze wy-
dawnictwa wojewódzkich ośrodków 

doradztwa rolniczego niewątpliwie 

przyczynia się do podnoszenia pozio-
mu merytorycznego i edytorskiego cza-
sopism i broszur redagowanych przez 
ośrodki. Dzięki temu lektura dla rolni-
ków i mieszkańców obszarów wiejskich 
staje się coraz ciekawsza i bardziej bo-
gata w treści.

Katarzyna Gwiżdż

Wydawnictwo MODR Karniowice 
najlepszą publikacją tematyczną WODR
W roku 2021 odbyła się XXIX edycja konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Do-
radztwa Rolniczego”, organizowanego corocznie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Poznaniu. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Konkurs jest rozstrzygany w dwóch kategoriach: najlepsze czasopismo periodyczne oraz najlepsza 
publikacja tematyczna. 
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Bilans materii organicznej w glebie

W roku 2015 w Polsce średnia zawar-
tość próchnicy w badanych punktach 
wynosiła 1,94% i znacząco się nie róż-
niła w porównaniu do lat 2010 i 2005. 
Większość stanowią gleby o średniej 
zawartości 1-2% i ich udział wyno-
si 62,9%. Ilość substancji organicznej 
w glebie oraz wchodzącej w jej skład 
próchnicy ulega dynamicznym zmia-
nom w zakresie przemian ilościowych 
i jakościowych. Stanem optymalnym jest 
równowaga pomiędzy dopływem sub-
stancji organicznej a jej mineralizacją 
czyli utratą. Biorąc pod uwagę rolnic-
two i środowisko, stanem najbardziej 
pożądanym jest względna równowa-
ga pomiędzy poszczególnymi frakcjami 
próchnicy, z przewagą tych aktywnych 
w okresie wegetacji roślin oraz bardziej 
stabilnych w okresie spoczynku. Cią-
głość przemian próchnicy jest zależna 
od obecności drobnoustrojów, czyli ak-
tywności biologicznej gleby, oraz stałego 
dostarczania świeżej materii organicz-
nej. To, w jakim stopniu mineralizacji 
ulega materia organiczna, zależy od za-
opatrzenia roślin w azot mineralny. Od 

tego, jak duży jest brak azotu mineral-
nego dostępnego dla roślin, zależy, ile 
próchnicy ulegnie mineralizacji. Nato-
miast im jest większe nawożenie mine-
ralne, tym mniejszy ubytek substancji 
organicznej i większy wskaźnik humi-
fikacji. Oszczędna uprawa roli wpływa 
na zahamowanie procesu mineralizacji 
próchnicy oraz substancji organicznej. 
Bilans substancji organicznej jest two-
rzony w celu oceny zmian w zapasach 
próchnicy, które wynikają z uprawy róż-
nych roślin w płodozmianie oraz dopły-
wu substancji organicznej do gleby. Na  
stan obecny próchnicy w glebie, czyli 
saldo, ma wpływ przychód próchnicy 
z materii organicznej w glebie oraz uby-
tek w wyniku mineralizacji. Na zwięk-
szenie substancji organicznej w glebie 
ma wpływ uprawa roślin motylkowych 
wieloletnich oraz ich mieszanek z trawa-
mi i samych traw, stosowanie nawozów 
naturalnych, a w szczególności obor-
nika, stosowanie nawozów organicz-
nych takich jak słoma, liście buraka, osad 
pofermentacyjny z biogazowni, nawozy 
zielone, stosowanie bezorkowej uprawy 
roli lub siewu bezpośredniego. W celu 
łatwiejszego utworzenia bilansu materii 
organicznej stosuje się liczbowe współ-
czynniki charakteryzujące poszczegól-
ne praktyki rolnicze mające wpływ na 
jej degradację i reprodukcję. Natomiast 
do zabiegów zubażających glebę w sub-
stancję organiczną należą: uprawa roślin 
okopowych, warzyw korzeniowych i ku-
kurydzy. Ma na to wpływ uprawa w sze-
rokich rzędach, międzyrzędowe zabiegi 
pielęgnacyjne, późne zwarcie łanu oraz 
pozostawianie małej ilości resztek poż-
niwnych. Szacunkowy ubytek próchni-
cy podczas uprawy tych roślin w ciągu 
roku wynosi 1,1 do 1,5 t/h próchnicy. 
Aby wyrównać tę ilość, należy zastoso-
wać około 15-16 ton obornika w roku ich 
uprawy. Natomiast niewielki lub neu-
tralny wpływ na bilans próchnicy mają 
zboża i oleiste.

W skład materii organicznej gleby wchodzi próchnica oraz glebowe składniki organiczne, w skład których 
wchodzą nawozy organiczne, resztki pożniwne i zwierzęce oraz produkty działalności życiowej organizmów 
glebowych. Natomiast próchnica jest to bezpostaciowa substancja organiczna mająca ciemną barwę, która 
jest ważnym składnikiem gleby. Powstaje z rozkładu martwych resztek roślin i zwierząt. W skład substan-
cji organicznej gleby wchodzi 70-80% próchnicy. W glebach mineralnych w Polsce zawartość próchnicy 
w poziomie próchnicznym stanowi od 0,6% do 2%.

Tabela 1. Współczynniki reprodukcji i degradacji glebowej substancji organicznej

Roślina lub nawóz organiczny Jedn.

Współczynniki reprodukcji (+) 
lub degradacji (-) w  SO dla gleb

lekkie średnie ciężkie

Okopowe 1 ha -1,26 -1,40 -1,54

Kukurydza 1 ha -1,12 -1,15 -1,22

Zboża, oleiste 1 ha -0,49 -0,53 -0,56

Strączkowe 1 ha +0,32 +0,35 +0,38

Trawy w polu 1 ha +0,95 +1,05 +1,16

Motylkowate, mieszanki 1 ha +1,89 +1,96 +2,10

Obornik (25% s.m.) 10 t +0,70

Gnojowica (7% s.m.) 10 t +0,28

Słoma (86% s.m.) 10 t +1,80

Od zawartości materii organicznej 
w glebie zależy:

• ile składników mineralnych zosta-
nie zatrzymanych i uwolnionych 
do roztworu glebowego (frakcja 
organiczna gleby pozwala na 
zaabsorbowanie od 4 do 12 razy 
większej ilości łatwiej przyswajal-
nych składników pokarmowych niż 
frakcja mineralna),

• zatrzymywanie i gromadzenie 
wody (próchnica jest w stanie 
zatrzymać od 3 do 5 razy więcej 
wody dostępnej dla roślin niż 
sama waży),

• struktura gruzełkowa gleby, uła-
twiająca jej uprawę mechaniczną 
oraz zmniejszanie podatności na 
erozję,

• szybkość ogrzewania się gleby na 
wiosnę zależna od ciemnej barwy 
i właściwości cieplnych gleby,

• aktywność biologiczna gleby.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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Tabela 2. Wartości  współczynników  (kg/ha – 1 rok)  reprodukcji glebowej materii 
organicznej dla roślin wzbogacających glebę w materię organiczną

Tabela 3. Oddziaływanie różnych form nawozów organicznych i resztek pożniwnych na właściwości gleby 
(oddziaływanie: x – słabe, xx – średnie, xxx – duże)

Podstawowym nawozem organicznym 
dostępnym w gospodarstwach roślin-
nych jest słoma. 

Słoma zwiększa bilans materii orga-
nicznej w glebie bardziej niż obornik 
i motylkowe wieloletnie. W celu zwięk-
szenia tempa rozkładu słomy należy za-
stosować dodatkowe nawożenie azotem 
w dawkach 6 kg na glebach ciężkich, do 
12 kg na glebach lekkich w przeliczeniu 
na tonę przyorywanej słomy. Wpływ 
przyorywanej słomy na plon roślin jest 
mały, co wynika między innymi z takich 
czynników jak:

 − w początkowym okresie rozkładu sło-
my są wytwarzane związki fenolowe, 
biologicznie czynne hamujące wscho-
dy oraz początkowy wzrost zbóż (wy-
nika z tego, że korzystniejsze jest przy-
orywanie słomy pod uprawy jare),

 − mikroorganizmy glebowe konkurują 
o azot z rośliną uprawną, ponieważ 
słoma jest źródłem azotu także dla 
mikroorganizmów glebowych (nawet 
jeżeli jest stosowane nawożenie azotu 
na słomę, zjawisko to może powodo-
wać okresowo słabszy rozwój roślin),

 − jeżeli następuje przyorywanie słomy 

(jeżeli zboża ozime następują w zmia-
nowaniu po zbożach ozimych, może 
to nasilać występowanie chorób ta-
kich jak naczyniowa pasiastość zbóż 
oraz niektóre choroby grzybowe np. 
fuzarioza),

 − jeżeli gleba jest sucha i dodatkowo 
jest w niej mała aktywność biologicz-
na, rozkład słomy jest spowolniony, 
co wpływa ujemnie na plonowanie 
roślin. 

Do oceny bilansu próchnicy w naszym 
gospodarstwie możemy używać kalku-
latora próchnicy. 

Gatunek / grupa roślin
Reprodukcja glebowej materii organicznej

niski poziom plonów średnie

Motylkowate wieloletnie, ich mieszanki z trawami i trawy w uprawie polowej

każdy rok użytkowania 600 800

Rok wysiewu jako:

wsiewka 200 300

zasiew czysty wiosną 400 500

zasiew czysty latem 100 150

Strączkowe na nasiona (łącznie ze 
słomą i resztkami pożniwnymi) 160

Międzyplony ozime 140

Międzyplony ścierniskowe 100

Wsiewki 250

Wyszczególnienie Obornik Słoma
Międzyplony

Motylkowate
wieloletnie

motylkowate krzyżowe

Rozluźnienie poglebia - - x - xx

Poprawa struktury xx x x x xxx

Wzrost zawartości próchnicy xx xx x x xxx

Wzrost zawartości N w glebie xx - xx - xxx

Poprawa zasobności gleby
w P, K, Ca, Mg i mikroelementy xx x - - x

Zachwaszczenie

zwiększa x x x x (xx)1

ogranicza - - x x xx

Nasilenie chorób i szkodników

zwiększa - x - - (x)2

ogranicza x - xx xx x

1. dotyczy chwastów wieloletnich
2. dotyczy specyficznych chorób i szkodników tej grupy roślin
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Tabela 4. Bilans próchnicy z upraw i resztek pożniwnych

Kolejność wprowadzania (tabela 4.): 

• Uprawa (a) – w przypadku rośliny nie wymienionej w wyka-
zie wpisujemy uprawy zbliżone np. proso – jęczmień jary; 
mieszanka zbożowo-strączkowa – gryka itp. 

• Powierzchnia uprawy (b) – może być różna od po-
wierzchni gospodarstwa – jeśli wpiszemy uprawę głów-
ną i poplon. Wskaźnik dla uprawy „c” jest zadany.

• Plon główny z uprawy (d) – taki, jaki przeciętnie uzyskuje 
rolnik.

• Proporcje resztek pożniwnych: ziarno/słoma lub korzeń/
nać (e) – zadane przeciętne  proporcje, jako podpowiedź. 
Resztki pożniwne pozostawione na polu t/ha (f ) – wyli-
czone przez aplikację wg przeciętnej jako podpowiedź. 

• Resztki pożniwne pozostawione na polu t/ha (g) – tutaj 
należy wstawić ilość z kolumny g lub własne oszacowa-
nie, jeśli mamy inne dane (np. odmiana pszenicy krótko-
słoma lub wysokie cięcie).

• Próchnica z 1 tony pozostawionych resztek pożniwnych 
kg/ha (h) – jest zadane.

• Suma próchnicy z resztek pożniwnych kg (i) – wyliczona 
przez aplikację.

• Suma próchnicy z uprawy głównej i resztek pożniwnych 
kg (j) – wyliczona przez aplikację.

• Arkusz nawozy – wprowadzamy ilość poszczególnych 
nawozów (e) zastosowanych w gospodarstwie, słoma – 
tylko jeśli jest kupowana spoza gospodarstwa 

 (słoma zaorana po uprawie jest już uwzględniona).

Gatunek

Powierzchnia 
uprawy w 

gospodarstwie
(ha.aa)

Wskaźnik dla 
próchnicy 

kg/ha 
ubytek (-) lub 
przyrost (+)

Próchnica 
powstała/
rozłożona
w wyniku 

uprawy danego 
gatunku +/- 

kg/ha

Plon 
główny 

z uprawy
t/ha

Proporcje 
resztek 

pożniwnych:
ziarno/słoma

lub 
korzeń/nać

Resztki 
pożniwne

t/ha

Resztki 
pożniwne 

pozostawione 
na polu

t/ha

Próchnica 
z 1 tony 

pozostawio-
nych resztek 
pożniwnych

kg/ha

Suma 
próchnicy 
z resztek 

pożniwnych
h kg

Suma próch-
nicy z uprawy 

głównej i resztek 
pożniwnych

kg

a b c d = b*c e f g=e*f h i = g*h j=d+i

ziemniaki 1 -1310 -1310 24,0 0 0 0 0 -1310

buraki pastewne -1310 0 0,4 0 14 0 0

buraki cukrowe -1310 0 0,7 0 14 0 0

warzywa 1 grupa 0 0 0,05 0 14 0 0

kukurydza kiszonka -965 0 0,1 0 0 0 0

kukurydza kiszonka 
(wysokocięta) -965 0 0,1 0 172 0 0

kukurydza ziarno -965 0 1 0 172 0 0

warzywa 2 grupa -965 0 0,1 0 14 0 0

jęczmień ozimy -483 0 0,8 0 172 0 0

żyto ozime -483 0 1,1 0 172 0 0

pszenżyto ozime 1 -483 -483 6,0 0,9 5,4 5,4 172 931 448

pszenica ozima -483 -483 7,0 0,8 5,6 172 0 -483

jęczmień browarny jary -483 0 0,7 0 172 0 0

jęczmień pastewny jary 1 -483 -483 0,8 0 172 0 -483

Bilans próchnicy w gospodarstwie:

bilans próchnicy z upraw -1206,8

bilans próchnicy z nawozów organicznych 1379

Bilans 172,4

Powierzchnia ha 6

Bilans na 1 ha 28,73333

Opracowanie na podstawie:
Umsetzung der Düngeverordnung Hinweise und Richtwerte für die Praxis, 
Das Lebensministerium Freiestadt Sachsen 2010

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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Nawozy naturalne 
i organiczne Typ nawozu

Sucha 
masa 
w %

Równoważna 
ilość 
próchnicy 
w kg/tonę

Wprowadzenie

nawóz próchnica

t kg

a b c d e f = d*e

słoma   86 172   0

zielonka odpady 10 14   0

zielonka koszona 20 28   0

obornik

świeży
20 48   0

30 69   0

rozłożony
25 69   0

35 97   0

kompostowany
35 107   0

55 166   0

gnojowica

świnie
4 7   0

8 14   0

bydlęca

4 10   0

7 16   0

10 21   0

kompost

nie rozłożony
20 52   0

40 107   0

świeży
30 69   0

50 114   0

dojrzały

40 79   0

50 100   0

60 121   0

osad ściekowy

stabilizowany 
wapnem

20 28   0

25 34   0

35 62   0

45 79   0

55 97   0

szlam, muł z jeziora, 
stawu

 
 

10 17   0

40 69   0

0

Tabela 5. Próchnica wytworzona na skutek wprowadzenia nawozów organicznych 
i naturalnych

Anna Krzemień
Źródła:
J. Kuś, J. Kopiński, Gospodarowanie glebową materią 
organiczną we współczesnym rolnictwie, „Zagadnienia 
doradztwa rolniczego” nr 2/2012, str. 5-27.
J. Kuś, Innowacyjne metody gospodarowania zasobami 
wody w rolnictwie, CDR Brwinów 2016, str. 195-213.
T. Pałosz, Rolnicze i środowiskowe znaczenie próch-
nicy glebowej i metodyka jej bilansu, Politechnika 
Koszalińska 2009.
http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.
php?mod=wyniki&cz=C [online: 22.09.2021].

Gatunek

Powierzchnia 
uprawy w 

gospodarstwie
(ha.aa)

Wskaźnik dla 
próchnicy 

kg/ha 
ubytek (-) lub 
przyrost (+)

Próchnica 
powstała/
rozłożona
w wyniku 

uprawy danego 
gatunku +/- 

kg/ha

Plon 
główny 

z uprawy
t/ha

Proporcje 
resztek 

pożniwnych:
ziarno/słoma

lub 
korzeń/nać

Resztki 
pożniwne

t/ha

Resztki 
pożniwne 

pozostawione 
na polu

t/ha

Próchnica 
z 1 tony 

pozostawio-
nych resztek 
pożniwnych

kg/ha

Suma 
próchnicy 
z resztek 

pożniwnych
h kg

Suma próch-
nicy z uprawy 

głównej i resztek 
pożniwnych

kg

a b c d = b*c e f g=e*f h i = g*h j=d+i

ziemniaki 1 -1310 -1310 24,0 0 0 0 0 -1310

buraki pastewne -1310 0 0,4 0 14 0 0

buraki cukrowe -1310 0 0,7 0 14 0 0

warzywa 1 grupa 0 0 0,05 0 14 0 0

kukurydza kiszonka -965 0 0,1 0 0 0 0

kukurydza kiszonka 
(wysokocięta) -965 0 0,1 0 172 0 0

kukurydza ziarno -965 0 1 0 172 0 0

warzywa 2 grupa -965 0 0,1 0 14 0 0

jęczmień ozimy -483 0 0,8 0 172 0 0

żyto ozime -483 0 1,1 0 172 0 0

pszenżyto ozime 1 -483 -483 6,0 0,9 5,4 5,4 172 931 448

pszenica ozima -483 -483 7,0 0,8 5,6 172 0 -483

jęczmień browarny jary -483 0 0,7 0 172 0 0

jęczmień pastewny jary 1 -483 -483 0,8 0 172 0 -483

http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=wyniki&cz=C
http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=wyniki&cz=C
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Krajowe pasze białkowe w tuczu świń
Najważniejszą paszą wysokobiałkową, stosowaną w żywieniu gospodarskich zwierząt monogastrycznych, 
jest poekstrakcyjna śruta sojowa, która zdominowała także nasz rynek paszowy. W przeważającej części 
(około 98%) jest to śruta produkowana z roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Rola białkowych surowców pochodze-
nia krajowego jest na razie znacząco 
mniejsza, jednakże może wzrosnąć po 
ewentualnym wprowadzeniu w Pol-
sce zakazu żywienia zwierząt paszami 
z roślin genetycznie zmodyfikowanych. 
Poza tego rodzaju zakazem ustawowym 
podkreślić należy konieczność zabez-
pieczenia krajowych źródeł białka oraz 
dywersyfikacji krajowego rynku pasz, 
co jest niezbędnym elementem naszego 
bezpieczeństwa żywnościowego. Po-
nadto, przyczyną wzrostu zaintereso-
wania krajowymi paszami białkowymi 

może być Europejski Zielony Ład, któ-
ry kładzie nacisk na wykorzystywa-
nie pasz lokalnych (strategia od pola 
do stołu) i skrócenie łańcucha dostaw 
w celu ograniczenia emisji cieplarnia-
nej. Nie bez znaczenia są też różnego 
rodzaju dotacje finansowe do uprawy 
roślin bobowatych na nasiona, któ-
re mogą skutecznie przyczynić się do 
zwiększania podaży lokalnych pasz 
białkowych. Istnieje więc konieczność 
opracowania modelu żywienia zwierząt 
gospodarskich, w tym szczególnie świń, 
w którym krajowe surowce białkowe, 

takie jak nasiona roślin bobowatych 
czy pasze rzepakowe, zastąpią impor-
towaną poekstrakcyjną śrutę z soi GMO. 
Wartość pokarmowa krajowych pasz 
białkowych nie jest tożsama z wartością 
poekstrakcyjnej śruty sojowej, co 
uniemożliwia zastąpienie jej w spo-
sób ilościowy. Różnice w zawartości 
składników odżywczych i aminokwa-
sów (tabela 1) oraz obecność substancji 
antyodżywczych są główną przyczyną 
ograniczonych możliwości stosowania 
poszczególnych roślin bobowatych, jako 
źródła białka w paszy dla świń.

Tabela 1. Wartość pokarmowa krajowych pasz białkowych, w porównaniu do poekstrakcyjnej śruty sojowej

 Dane wg. tabel składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz krajowych, 2020

Wśród uprawianych w Polsce roślin 
pastewnych największe możliwo-
ści uzupełnienia puli białka paszo-
wego upatruje się w nasionach roślin 
bobowatych. Najważniejsze gatunki, 
z punktu widzenia żywienia zwierząt, 
uprawiane w naszym kraju to: groch 
siewny, bobik i łubiny – biały, żółty 
i wąskolistny.

Wspólną cechą roślin bobowatych 
jest duża zawartość białka (2-4 razy 
więcej niż w zbożach). Jest ono jednak 
ubogie w aminokwasy siarkowe (me-
tioninę i cystynę) oraz tryptofan, nato-
miast zawiera stosunkowo dużo lizyny, 
co czyni bobowate dobrym dodatkiem 
do mieszanek opartych na zbożach. 
Znaczne różnice występują między na-
sionami roślin bobowatych w zawarto-
ści tłuszczu (groch i bobik – 12%, łubi-
ny – ponad 40%), a także w zawartości 
węglowodanów, których ilość wynosi 

od 35% (łubin) do 60% (groch). Cechą 
charakterystyczną nasion bobowatych 
jest obecność α-galaktozydów, czyli cu-
krów, które nie ulegają trawieniu enzy-
matycznemu w jelicie cienkim, a rozkła-
dane są przez bakterie w jelicie grubym 
na drodze fermentacji. W trakcie tego 
procesu powstaje spora ilość gazów, 
stąd wzdymające działanie nasion ro-
ślin bobowatych. Nasiona bobowatych 
otoczone są grubą okrywą nasienną, 
która obniża ich wartość pokarmową 
ze względu na dużą zawartość włókna 
i polisacharydów nieskrobiowych (ga-
laktozy, arabinozy). Polisacharydy to 
związki w większości nierozpuszczal-
ne, które powodują wzrost lepkości tre-
ści pokarmowej w jelitach i tym samym 
obniżają przyswajalność składników 
odżywczych. Masa okrywy nasiennej 
stanowi od 10% (groch), poprzez 15% 
(bobik), do 25% (łubiny) masy ziarna. 

W zależności od gatunku, bobowate 
zawierają różne substancje antyodżyw-
cze, głównie taniny i inhibitory trypsy-
ny. Niepożądane działanie tanin polega 
na wiązaniu białka paszy w przewodzie 
pokarmowym, z kolei działanie inhibi-
torów trypsyny polega na unieczyn-
nieniu enzymów trzustkowych odpo-
wiedzialnych za trawienie białka. Tak 
więc działanie obu tych substancji unie-
możliwia pełne wykorzystanie białka 
nasion przez zwierzęta, co w sytuacji 
dużego udziału bobowatych w mie-
szance paszowej przekłada się na spa-
dek przyrostów masy ciała i wydłuże-
nie okresu tuczu. Różnice w zawartości 
składników pokarmowych i substancji 
antyodżywczych są główną przyczyną 
ograniczonych i zróżnicowanych moż-
liwości zastosowania poszczególnych 
roślin bobowatych w paszy dla świń 
(tabela 2).

Zawartość składnika 
(g/kg paszy)

Makuch  
rzepakowy

Poekstrakcyjna 
śruta rzepakowa

Groch Bobik Łubin 
wąskolistny

Łubin żółty Poekstrakcyjna 
śruta sojowa

Sucha masa 912.6 896.6 883.4 889.9 890.9 893.4 891.2

Białko ogólne 325.5 341.9 208.6 264.8 291.3 379.5 457.2

Tłuszcz surowy 122.2 33.3 12.0 11.8 48.8 45.5 17.3

Popiół surowy 61.6 68.1 29.4 35.4 35.4 44.6 66.2

Włókno surowe 117.1 128.9 60.2 81.5 145.4 141.4 44.4

Energia metaboliczna, MJ/kg 12,8 10,8 14,1 12,9 13,2 13,3 14,0

Lizyna 19,1 19,6 17,4 18,2 15,7 21,6 28,6

Metionina + cystyna 17,3 16,9 6,7 5,5 7,4 11,0 15,5

Treonina 19,3 18,6 9,5 9,9 12,9 14,2 18,9

Tryptofan 4,6 5,3 2,6 2,5 2,0 2,1 7,0

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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Tabela 2. Zalecany maksymalny udział (%) krajowych pasz białkowych w mieszance pełnoporcjowej 

Grupa technologiczna 
świń

Pasze 
rzepakowe

Groch Bobik Łubin 
żółty

Łubin 
wąskolistny

Warchlaki 6 – 8 5 – 15
(obłuszczony do 25%) 5 5 0

Tuczniki
do 60 kg mc 12 – 15 15 12 10 5

Tuczniki
powyżej 60 kg mc 15 – 20 20 - 30 16 15 – 20 10

W celu ograniczenia niepożądanego działania substancji 
antyodżywczych zaleca się stosowanie procesów obróbki 
technologicznej nasion bobowatych przed skarmianiem, 
zwłaszcza, jeżeli mają być przeznaczone dla zwierząt mło-
dych. Zabieg obłuskiwania nasion może znacznie poprawić 

wykorzystanie składników pokarmowych przez zwierzęta, 
zwłaszcza, że większość obecnych w nasionach substan-
cji antyżywieniowych znajduje się właśnie w tej części. 
Dobre efekty przynosi poddanie nasion procesom baro-
termicznym, np. ekstruzji.

Krótka charakterystyka krajowych pasz białkowych

Groch
Nasiona grochu zawierają stosunkowo 
niewiele substancji antyodżywczych, 
których ilość jest uzależniona od od-
miany, przy czym nasiona odmian bia-
ło kwitnących zawierają ich istotnie 
mniej od odmian barwnych, dzięki cze-
mu charakteryzują się wyższą straw-
nością składników odżywczych. Jest 
to pasza smaczna, chętnie wyjadana 
nawet przez młode zwierzęta, a biał-
ko nasion grochu zawiera sporo ami-
nokwasu lizyny, który jest niezbędny 
w żywieniu rosnących zwierząt. Nasio-
na grochu mogą więc być stosowane 
w żywieniu świń w znacznie szerszym 
zakresie niż inne bobowate.

Bobik
Stosowanie nasion bobiku w żywie-
niu świń jest ograniczone głównie 
obecnością tanin (około 0,7 mg/g su-
chej masy nasion), które nadają gorz-
ki smak i zmniejszają wykorzystanie 
białka paszy przez zwierzęta. Dzięki 
pracom agrotechnicznym ilość tanin 
w nowych odmianach jest znacznie 
niższa i spadła do 0,07 mg/g suchej 
masy nasion. W żywieniu świń lepiej 
wykorzystane mogą być odmiany bia-
ło kwitnące, zawierające mniej tych 
substancji. Niestety plon odmian bia-
ło kwitnących jest niższy niż koloro-
wych. Odwrotnie niż w przypadku 
tanin kształtuje się aktywność czyn-
ników antytrypsynowych, gdyż jest 
ona niższa w odmianach kwitnących 
kolorowo niż w białych.

Łubin
Skład chemiczny nasion łubinu wyraź-
nie różni się od składu nasion grochu 
i bobiku. Nasiona łubinu mają sporo 

białka, które w łubinach żółtych może 
sięgać nawet ponad 40% suchej masy 
nasion, oraz tłuszczu, którego zawar-
tość wynosi od 4 do 6-7% sm. Mimo to 
wartość energetyczna nasion łubinu 
nie jest wyższa od wartości grochu 
czy bobiku, ze względu na wysoki po-
ziom włókna (14-20% sm). Głównym 
czynnikiem antyodżywczym w nasio-
nach łubinu są alkaloidy, które jednak 
w odmianach słodkich występują je-
dynie w ilościach śladowych. Świnie są 
zwierzętami szczególnie wrażliwymi 
na alkaloidy łubinu i nie wyjadają pa-
szy, jeśli zawartość tych związków jest 
wysoka. 

Pasze rzepakowe
Rzepak jest najważniejszą rośliną ole-
istą uprawianą w Polsce. Jego nasiona 
po wytłoczeniu oleju mogą stanowić 
wartościowe źródło białka w żywie-
niu świń – w formie wytłoków (tzw. 
makuchu) po tłoczeniu oleju na zimno 
lub w formie śruty poekstrakcyjnej. 
Zawartość białka w makuchu rzepa-
kowym waha się w granicach 30-34%, 
a tłuszczu pozostaje około 10-12%. 
W śrucie poekstrakcyjnej zawartość 
białka jest nieco wyższa, a tłuszczu 
jedynie około 3%. Białko pasz rzepa-
kowych jest bogate w aminokwasy 
siarkowe (metioninę i cystynę). Dzię-
ki temu po połączeniu pasz rzepako-
wych z nasionami roślin bobowatych, 
które charakteryzują się niedoborem 
aminokwasów siarkowych, ale za to 
zawierają stosunkowo dużo lizyny, ja-
kość białka całej mieszanki paszowej 
dobrze się bilansuje. Wykorzystanie 
pasz rzepakowych w żywieniu świń 
ogranicza fakt, że zawierają one sub-
stancje antyodżywcze. Jedną z nich są 

glukozynolany, zaburzające gospodar-
kę jodową organizmu i funkcjonowa-
nie tarczycy. Należy jednak podkreślić, 
że zawartość glukozynolanów w no-
wych odmianach jest niewielka i nie 
przekracza 10-15µM/g, w porównaniu 
do odmian z Katalogu Odmian Euro-
pejskich, w których poziom tych sub-
stancji wynosi około 25µM/g. Drugim 
składnikiem wykazującym działanie 
antyodżywcze jest włókno. Straw-
ność pasz rzepakowych jest niższa niż 
strawność śruty sojowej, z uwagi na 
wysoką zawartość włókna w okrywie 
nasiennej, które po wytłoczeniu ole-
ju pozostaje w paszach rzepakowych 
w ilości 10 – 13%. Dla porównania, 
zawartość włókna w poekstrakcyj-
nej śrucie sojowej wynosi około 4%. 
Spora zawartość włókna i nieco gorz-
kawy smak ograniczają więc możli-
wość stosowania pasz rzepakowych 
w żywieniu prosiąt, ale pasze te mogą 
być dobrym źródłem białka dla loch 
i tuczników.
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Krajowe pasze białkowe jako zamienniki poekstrakcyjnej śruty sojowej

W Instytucie Zootechniki PIB przeprowadzono badania na 
tucznikach, w których testowano efektywność krajowych 
pasz białkowych jako częściowych zamienników poeks-
trakcyjnej śruty sojowej. Świnie żywiono pełnoporcjowymi 

mieszankami paszowymi, przy czym w growerach nasiona 
roślin bobowatych (groch, bobik, łubiny) i makuch rzepakowy 
zastąpiły tylko część poekstrakcyjnej śruty sojowej, a w fini-
szerach całość (tabela 3).

Tabela 3. Główne źródła białka w mieszankach pełnoporcjowych (%) przy częściowym zastąpieniu poekstrakcyjnej śruty sojowej 
w paszy dla tuczników

Typ mieszanki Poekstrakcyjna 
śruta sojowa

Makuch 
rzepakowy

Groch Bobik Łubin 
żółty

Łubin 
wąskolistny

Mieszanka A grower 12 8 16 - - -

finiszer - 14 24 - - -

Mieszanka B grower 12 8 - 10 - -

finiszer - 15 - 16 - -

Mieszanka C grower 8 7 - - 10 -

finiszer - 10 - - 12 -

Mieszanka D grower 12 7 - - - 8

finiszer - 15 - - - 12

W badaniach tych zaobserwowano, że najlepszym zamienni-
kiem poekstrakcyjnej śruty sojowej w mieszankach dla tucz-
ników jest groch lub niskotaninowy bobik, podawane łącznie 
z makuchem rzepakowym. Przyrosty tuczników żywionych 
mieszankami z udziałem tych komponentów były w całym 
okresie tuczu wyższe o 3-4% niż u tuczników żywionych mie-
szanką z poekstrakcyjną śrutą sojową. Dobrym zamiennikiem 
poekstrakcyjnej śruty sojowej okazał się również łubin żółty, 
gdyż tuczniki otrzymujące łubin żółty z makuchem rzepa-
kowym przyrastały o 3,7% szybciej niż tuczniki kontrolne. 
Natomiast podawanie w mieszankach łubinu wąskolistnego 

z makuchem rzepakowym wywarło niekorzystny wpływ na 
wskaźniki produkcyjne tuczników. Mieszanki paszowe zawie-
rające makuch rzepakowy z nasionami roślin bobowatych, 
zamiast poekstrakcyjnej śruty sojowej, nie wpłynęły istotnie 
na mięsność i otłuszczenie tuszy.
W ramach Programów Wieloletnich realizowanych przez Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu w latach 2011-2015 oraz 
2016-2020 na zlecenie MRiRW, testowano mieszanki pełno-
porcjowe dla tuczników całkowicie pozbawione poekstrak-
cyjnej śruty sojowej, natomiast zawierające nasiona roślin 
bobowatych i poekstrakcyjną śrutę rzepakową (tabela 4).

Tabela 4. Główne źródła białka w mieszankach pełnoporcjowych (%) przy całkowitym wyeliminowaniu poekstrakcyjnej śruty 
sojowej z paszy dla tuczników

Typ mieszanki Poekstrakcyjna 
śruta rzepakowa

Groch Bobik Łubin 
żółty

Łubin 
wąskolistny

Mieszanka A grower 12 24 - - -

finiszer 8,5 18 - - -

Mieszanka B grower 12 - 12 - -

finiszer 8,5 - 8,5 - -

Mieszanka C grower 12 12 6 - -

finiszer 10 8,5 4 - -

Mieszanka D grower 4,8 - - 9 4,5

finiszer 4,8 - - 6 3

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że przy-
rosty masy ciała i zużycie paszy tuczników żywionych mie-
szanką zawierającą śrutę rzepakową z nasionami grochu 
były o 4-5% korzystniejsze niż u tuczników żywionych 
standardową mieszanką z poekstrakcyjną śrutą sojową. 
Podobnie było w przypadku tuczników otrzymujących mie-
szankę zawierającą śrutę rzepakową z nasionami grochu 
i bobiku, których wyniki produkcyjne były o około 6% lep-
sze niż u tuczników żywionych mieszanką sojowo-zbożową. 
Natomiast przyrosty masy ciała i zużycie paszy tuczników 

żywionych mieszankami zawierającymi śrutę rzepakową 
z nasionami łubinu żółtego i wąskolistnego albo śrutę rzepa-
kową z nasionami bobiku były porównywalne z wynikami 
świń żywionych standardową mieszanką, w której głównym 
źródłem białka była poekstrakcyjna śruta sojowa.

Zaznaczyć należy, że poza przytoczonymi powyżej ba-
daniami znaleźć można wyniki wielu innych doświadczeń 
wskazujących na niekorzystny wpływ całkowitego za-
stąpienia poekstrakcyjnej śruty sojowej nasionami roślin 
bobowatych, gdzie przyrosty masy ciała i wykorzystanie 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI



DORADCA STYCZEŃ LUTY 2022 17

Nasiona grochu, bobiku i łubinu żółtego, w połączeniu z ma-
kuchem rzepakowym lub poekstrakcyjną śrutą rzepakową, 
mogą w mieszankach paszowych dla tuczników zastąpić część 
poekstrakcyjnej śruty sojowej, nie powodując pogorszenia 
wskaźników produkcyjnych oraz jakości tuszy. Należy jednak 
zachować dużą ostrożność przy całkowitym eliminowaniu 
śruty sojowej z mieszanki, zwracając szczególną uwagę na 
dobór optymalnych pod względem wartości pokarmowej ga-
tunków i odmian roślin bobowatych oraz na dokładne zbilan-
sowanie mieszanki. Tuczniki młodsze, w okresie starterowym 
czy growerowym, wyraźnie gorzej wykorzystują mieszan-
ki paszowe zawierające duże ilości bobowatych, natomiast 
układ pokarmowy starszych świń jest już lepiej przygotowa-
ny do trawienia takich pasz. Bezpieczniej jest zatem elimino-
wać większą ilość lub całość śruty sojowej z mieszanek typu 

finiszer, niż grower czy starter. Podkreślić trzeba, że w inten-
sywnym tuczu świń wysoko mięsnych i szybko rosnących cał-
kowite zastąpienie poekstrakcyjnej śruty sojowej nasionami 
roślin bobowatych jest praktycznie niemożliwe bez pogor-
szenia tempa wzrostu i wykorzystania paszy. Krajowe pasze 
białkowe można natomiast z powodzeniem stosować w tuczu 
ekstensywnym lub w ekologicznym odchowie świń, gdzie 
mięso przeznaczone jest na wyroby specjalne typu premium 
(np. długo dojrzewające) czy produkty lokalne, a wolniejsze 
tempo wzrostu nie jest powodem drastycznego spadku opła-
calności produkcji.

Małgorzata Świątkiewicz, Łukasz Gala
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Żywienia Zwierząt 
i Paszoznawstwa

paszy tuczników były wyraźnie niższe, nawet o kilka pro-
cent. Pewne pogorszenie wyników tuczu stwierdzano nie 
tylko w przypadku stosowania nasion bobowatych jako 
głównego źródła białka, ale także mimo łączenia ich w mie-
szance z paszami rzepakowymi. Wydaje się, że kluczowe 
jest wybranie odpowiedniego gatunku roślin bobowatych, 
a także odpowiedniej odmiany, gdyż różnią się one znacz-
nie składem chemicznym (tabela 5). Różnice w zawartości 
białka, tłuszczu czy włókna, między odmianami tego same-

go gatunku rośliny, niekiedy wynoszą nawet kilkadziesiąt 
procent, co może znacząco pogorszyć wartość pokarmową 
całej mieszanki paszowej, jeżeli zostaną dobrane odmiany 
o niekorzystnych parametrach (np. mało białka, dużo włók-
na). Nasiona optymalnych dla świń odmian roślin bobowa-
tych powinny charakteryzować się nie tylko brakiem czy 
śladową ilością substancji antyodżywczych, ale także wyso-
ką zawartością białka i aminokwasów, a niską zawartością 
włókna surowego.

Tabela 5. Zakres zawartości wybranych składników w nasionach roślin bobowatych

Białko surowe 
(g/kg sm)

Włókno surowe 
(g/kg sm)

Tłuszcz surowy 
(g/kg sm)

Taniny 
(mg/g sm)

Alkaloidy 
(% sm)

Bobiki 
wysokotaninowe

280 - 310 80 – 100 8 – 13 0,66 – 0,74 -

Bobiki niskotaninowe 280 – 310 80 – 100 8 – 13 0,07 -

Grochy 200 – 250 60 – 80 7 – 13 0 – 0,7 
(zwykle 0,05)

-

Łubiny żółte 400 – 450 140 – 180 40 – 60 - 0,010 – 0,043

Łubiny wąskolistne 270 – 360 140 – 200 40 – 70 - 0,008 – 0,069

Dane z: http://www.coboru.gov.pl/ oraz z Programów Wieloletnich realizowanych w 2011-2015, 2016-2020 na zlecenie MRiRW

Podsumowanie

http://www.coboru.gov.pl/
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Choroba wywodzi się z Afryki, gdzie występuje w wielu kra-
jach. W roku 1957 po raz pierwszy wystąpiła w Europie w Por-
tugalii, następnie w 1960 r. w Hiszpanii, w 1964 r. we Francji, 
w 1967 r. we Włoszech, lecz nie została rozpoznana. Kolejne 
przypadki ASF pojawiły się w Europie w XXI wieku, najpierw 
w Gruzji, następnie w Rosji, gdzie były notowane od 2007 r. 
W lutym 2014 r. pierwszy przypadek ASF wykryto w Polsce, 
stwierdzono go u padłych dzików, które prawdopodobnie 
przedostały się z Białorusi.

Chorobę wywołuje wirus DNA – wirus afrykańskiego pomo-
ru świń (ASFV) – Asfivirus, należący do rodziny Asfarvirida-
re. Źródłem zakażenia są chore świnie domowe oraz dzikie. 
Rezerwuarem choroby są dzikie świnie, dziki europejskie, 
guźce oraz kleszcze z rodziny Ornithodorus (niewystępujące 
w Europie), u których może wystąpić przebieg utajony. Okres 
inkubacji choroby wynosi 5-9 dni i dotyczy wszystkich grup 
wiekowych i obu płci. Pierwszym objawem jest wysoka go-
rączka świń, do 41-420C, która utrzymuje się ok. 3-4 dni. Po-
wiązana jest również ze spadkiem apetytu. Kolejnym objawem 
jest spadek temperatury poniżej normy i pojawienie się sinicy 
skóry uszu, brzucha i boków ciała, zaczerwienienia na końców-
kach uszu, ogona i kończyn, kaszel, duszności, pienisty wy-
pływ z nosa, biegunka, wymioty, zaburzenia w poruszaniu się 
i utrata orientacji. Śmiertelność prawie zawsze wynosi 100%.

Wirus ASF przenosi się przez bezpośredni lub pośredni 
kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Ludzie nie są wrażliwi 
na zakażenie wirusem ASF i nie stanowi on dla nich zagroże-
nia. Wirus ten jest odporny zarówno na wysoką, jak i na niską 
temperaturę, gotowanie, mrożenie, wędzenie i procesy gnil-
ne. W zależności od warunków, potrafi przeżyć: we krwi – 18 
tygodni, w odchodach świń – 60-100 dni w temperaturze po-
kojowej, w surowym mięsie (w temperaturze 40C) – 150 dni, 
a w mięsie mrożonym nawet 1000 dni, w szpiku kostnym do 
6 m-cy, a w tkankach gnijących zwłok dzika lub świni aż 7-8 
miesięcy. Choroby tej nie leczy się i nie ma również szczepionek 
przeciw ASF, dlatego zwalczanie wirusa odbywa się obecnie 
wyłącznie metodami administracyjnymi poprzez ubój i uty-
lizację zakażonych zwierząt. W przypadku zakażenia ASF li-
kwidowane jest stado w całości.

 Przestrzeganie zasad bioasekuracji to podstawowe narzę-
dzie walki z ASF, pozwalające zapobiegać wnikaniu choroby 
do zdrowych stad w gospodarstwie. Zasady bioasekuracji 
zawarte są w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związ-
ku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospo-
darstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych 
na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami 
w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, 
objętym ograniczeniami i ochronnym).

Zasady bioasekuracji dotyczą:
1. Karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem 

zwierząt wolno żyjących. Nie wolno karmić świń zlewkami 
kuchennymi ani resztkami powstałymi podczas przygo-
towywania posiłków. Pasze przeznaczone do skarmiania 
powinny być trzymane w zamkniętych pomieszczeniach, 

zabezpieczonych przed dostępem zwierząt zarówno dzi-
ko żyjących, jak i domowych (siatki w oknach, drzwiach, 
otworach wentylacyjnych). Pasza powinna być wolna od 
zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego (kości, tkanki 
zwierząt).

2. Zakazu karmienia świń zielonką lub ziarnem zbóż pocho-
dzących z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru 
zagrożenia; chyba że tę zielonkę lub ziarno poddano ob-
róbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składo-
wano je w miejscu niedostępnym dla dzików przez min. 
30 dni przed ich podaniem świniom.

3. Zakazu stosowania słomy z przeznaczeniem na ściółkę 
dla zwierząt, która została zebrana na obszarach, gdzie 
występuje ASF (obszar objęty ograniczeniami – „strefa 
czerwona”, obszar zagrożenia – „strefa niebieska”), gdyż 
może być źródłem zakażenia wirusem. Słoma taka może 
być stosowana u innych zwierząt, a u świń jedynie po od-
powiedniej obróbce lub przechowywaniu przez 90 dni 
w miejscu niedostępnym dla dzików.

4. Sporządzania przez posiadacza świń spisu posiadanych 
zwierząt z podziałem na poszczególne grupy technolo-
giczne oraz bieżącej aktualizacji tego spisu.

5. Prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu 
świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru 
wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są 
świnie.

6. Wprowadzania do gospodarstwa jedynie świń pocho-
dzących ze znanego źródła i posiadających świadectwa 
zdrowia, z zachowaniem kwarantanny. Natomiast z go-
spodarstwa mogą być przemieszczane świnie bez żad-
nych objawów chorobowych, odpowiednio oznakowane, 
posiadające świadectwo zdrowia.

7. Utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomiesz-
czeniach, mających odrębne wejścia bez możliwości kon-
taktu z innymi zwierzętami kopytnymi.

8. Zakazu wstępu dla osób postronnych na teren gospodar-
stwa, a zwłaszcza do budynków inwentarskich. Osoby 
obsługujące zwierzęta nie powinny pracować w innych 
gospodarstwach posiadających świnie. Powinny stoso-
wać odpowiednią odzież ochronną i przestrzegać zasad 
higieny.

9. Bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzę-
tu wykorzystywanego do obsługi świń. Również po-
mieszczenia, w których są utrzymywane świnie, powin-
ny być regularnie dezynfekowane minimum raz w roku, 
a najlepiej po każdym przemieszczeniu czy sprzedaży 
zwierząt. Można stosować dezynfekcję na mokro poprzez 
zamgławianie pomieszczeń lub „na sucho” przez posypa-
nie ściółki proszkiem odkażającym (np. Sandezia, Dezo-
san), który może być stosowany w obecności zwierząt.

10. Zabezpieczenia chlewni przed dzikami i inną dziką zwie-
rzyną poprzez szczelne grodzenie chlewni. Ogrodzenie 
powinno mieć wysokość co najmniej 1,5 m i być solidnie 
przytwierdzone do podmurówki zagłębionej w podłoże 
na głębokość min. 30 cm, aby zapobiec możliwości pod-
kopania się zwierząt.

Ochrona stada świń przed ASF
Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) jest to wirusowa, posocznicowa choroba świń o przebie-
gu ostrym lub przewlekłym. Cechą charakterystyczną jest bardzo silna wybroczynowość i bardzo wysoka 
śmiertelność. 
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11. Dezynfekcji pojazdów wjeżdżających na teren gospodar-
stwa, zarówno tych przewożących zwierzęta, jak i dostar-
czających paszę. Każdy samochód wjeżdżający na teren 
hodowli powinien być zdezynfekowany środkiem wiru-
sobójczym. W tym celu zalecane jest stosowanie mat de-
zynfekcyjnych przejazdowych umieszczanych w bramach 
wjazdowych do gospodarstwa o wymiarach odpowiednio 
dobranych, aby zapewnić całkowity obrót kół wjeżdża-
jącego pojazdu. Mata taka powinna być regularnie nasą-
czana środkiem dezynfekującym i zabezpieczona przed 
przeciekaniem płynu odkażającego. Niecki odkażające, 
inaczej zwane basenami do dezynfekcji samochodów, są 
inwestycją znacznie droższą, gdyż wymagają zastosowa-
nia dużej ilości płynu odkażającego. Dezynfekcja odbywa 
się podczas przejazdu pojazdu przez wybudowaną nieckę 
wypełnioną płynem. Bardzo skutecznym sposobem od-
każania pojazdów jest budowa bramy dezynfekcyjnej (na 
wjeździe do gospodarstwa), która pozwala na komplek-
sową dezynfekcję całej zewnętrznej powierzchni pojazdu 
poprzez zroszenie jej roztworem dezynfekującym.

12. Stosowania mat do dezynfekcji obuwia przed wejściem 
do chlewni. Rozmiar maty wejściowej musi zapewniać 
odpowiednią dezynfekcję obuwia. Jej długość nie może 
być krótsza niż 1 m, a szerokość nie mniejsza niż szero-
kość drzwi wejściowych.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji jest najtańszym sposo-
bem ochrony świń przed tym groźnym wirusem. Za ochronę 
hodowli trzody chlewnej przed ASF odpowiedzialny jest wła-
ściciel gospodarstwa, ale również inne osoby mające stycz-
ność bezpośrednią bądź pośrednią z tymi zwierzętami (pra-
cownicy, pośrednicy, myśliwi, dystrybutorzy pasz czy zwykli 
goście gospodarstwa). Od ich podejścia i odpowiedzialności 
w głównej mierze zależy dalsza walka z ASF i miejmy nadzieję 
wygrana z tą chorobą oraz pomyślna przyszłość rynku mięsa 
wieprzowego w Polsce. 

Marta Legut
Źródła: www.wetgiw.gov.pl, pl.wikipedia.org, 
www.fermo.pl, agronews.com.pl

Według Systemu Identyfikacji i Reje-
stracji Zwierząt, prowadzonego przez 
Agencję Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, przez ostatnie lata ilość 
stad w naszym kraju zmniejszyła się aż 
o 38.996: jeszcze pod koniec 2019 roku 
odnotowano 119.784 stad, w styczniu 
2021 roku liczba ta spadła do 103.659, 
a dane z kwietnia mówią już tylko 
o 80.788. Dla porównania, w 2002 r. 
w Polsce zarejestrowanych było aż 
760.600 stad świń. Na początku czerw-
ca 2021 r. pogłowie trzody chlewnej wy-
nosiło 11.033,3 tys. sztuk i było niższe 
o 399,2 tys. sztuk (tj. o 3,5%) od stanu 
notowanego w analogicznym okresie 
w 2020 r. Są trzy główne powody tego 
zjawiska: bardzo niskie ceny wieprzo-
winy, choroba ASF oraz duży wzrost cen 
komponentów paszowych. Brak opła-
calności może być nawet istotniejszy 
od zagrożenia ASF, gdyż na ten moment 
cena żywca wieprzowego to średnio oko-
ło 4 zł, natomiast ceny zbóż paszowych 
w 2021 roku były bardzo wysokie. We-
dług wstępnych danych, średnia krajowa 
cena skupu pszenicy w drugim półro-
czu 2020 roku wynosiła 742 zł za 1 tonę, 
w pierwszej połowie 2021 cena wzrosła 
do 930 zł, natomiast obecnie cena jednej 
tony pszenicy to około 1200 zł.

W tej sytuacji ciekawą alternatywą 
dla małych gospodarstw może być roz-
poczęcie hodowli świń ras rodzimych 

(zachowawczych), a następnie – dzięki 
możliwościom, jakie daje Rolniczy Han-
del Detaliczny – sprzedaż wyrobów 
tradycyjnych oraz mięsa pozyskanego 
z własnych zwierząt. 

Rodzime rasy świń w Polsce 

Puławska 

Jest to najstarsza rasa zachowawcza świń 
w Polsce. Początek prac hodowlanych nad 
jej wytworzeniem przypada na rok 1926. 
Wówczas w Stacji Zootechnicznej Pań-
stwowego Instytutu Naukowego Gospo-
darstwa Wiejskiego w Borowinie prof. 
Zdzisław Zabielski zaczął krzyżować tak 
zwane świnie łaciatki zakupione w miej-
scowości Gołąb (stąd pierwotna nazwa 
rasy: świnia gołębska) z importowany-
mi świniami rasy berkshire. Łaciatka-
mi nazywano prymitywne polskie rasy, 
którymi były polska świnia kłapoucha 
oraz mała polska ostroucha. Potomstwo 
urodzone w wyniku tych krzyżowań zo-
stało uszlachetnione poprzez dolew krwi 

świń wielkiej białej angielskiej oraz pod-
dane intensywnej selekcji. Pozwoliło to 
na wyhodowanie świń w cenionym wów-
czas typie tłuszczowo-mięsnym. Dopiero 
w latach pięćdziesiątych postanowiono 
zmienić nazwę rasy na „puławska” i prze-
kształcić ją w typ bardziej mięsny. W tym 
celu zastosowano staranny dobór koja-
rzeń oraz ostrą selekcję, wprowadzono 
także większy dolew krwi ras wielkiej 
białej angielskiej w typie bekonowym 
oraz berkshire. Ze względu na zdrowot-
ność, bardzo dobre przystosowanie do 
tradycyjnych warunków chowu oraz na-
prawdę zadowalający poziom mięsności, 
rasa puławska była bardzo ceniona przez 
hodowców. W latach 1950-1960 lochy pu-
ławskie stanowiły 9,8% krajowego stada 
loch zarodowych. W późniejszych latach 
zakres wykorzystania świń puławskich 
w produkcji żywca wieprzowego bardzo 
zmalał z powodu presji rynku, na któ-
rym preferowano tusze bardziej mięsne. 
Taka sytuacja doprowadziła do spadku 
zainteresowania świniami puławskimi 
i w latach 90-tych ich populacja liczyła już 
tylko 86 loch i 10 knurów. W 1997 roku 
świnia rasy puławskiej została wpisa-
na na listę programu ochrony zasobów 
genetycznych, a w roku 2009 ich mięso 
i produkty z nich uzyskane trafiły na Li-
stę Produktów Tradycyjnych, prowadzo-
ną przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Rasę charakteryzuje wczesna 

Rodzime rasy świń jako alternatywa dla gospodarstw rodzinnych
Trudna i niestabilna sytuacja na rynku trzody chlewnej i zagrożenie chorobą afrykańskiego pomoru świń 
(ASF) nie daje rolnikom podstaw do decyzji o rozwijaniu swoich gospodarstw, a tym bardziej nie zachęca 
nowych hodowców do rozpoczęcia hodowli świń. 

http://www.wetgiw.gov.pl
http://www.fermo.pl
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dojrzałość rozpłodowa, długowiecz-
ność, odporność na choroby oraz dobre 
przystosowanie do trudnych warunków 
utrzymania. Pod względem użytkowości 
hodowlanej świnie puławskie są uznawa-
ne w rozrodzie za komponent mateczny. 
Liczebnością miotów nie dorównują ra-
som takim jak PBZ czy WPB, ponieważ 
średnia miotu wynosi około 11 odcho-
wanych prosiąt, ale nadrabiają bardzo 
dobrymi cechami matczynymi, takimi jak 
duża opiekuńczość, spokój i ostrożność 
względem swoich młodych. 

Złotnicka Pstra 

Prace nad powstaniem rasy złotnickiej 
pstrej (złp) jej twórca prof. Stefan Ale-
xandrowicz zaczął w 1946 roku od ba-
dań na świniach ras prymitywnych, czyli 
mieszańcach ras wielkiej polskiej długo-
uchej i  polskiej krótkouchej, z domieszką 
rasy wielkiej białej angielskiej. Znaczne 
zróżnicowanie pogłowia pozwoliło na 
wyodrębnienie dwóch odmian świń złot-
nickich, nazwanych tak od miejsca, w któ-
rym prowadzono prace hodowlane. Wy-
odrębniono odmianę białą o użytkowości 
mięsnej i pstrą w typie mięsno-słonino-
wym. Z powodu obowiązujących wów-
czas przepisów świnie złotnickie pstre 
oddzielono od odmiany białej i przewie-
ziono do woj. olsztyńskiego, gdzie w miej-
scowościach Parcz oraz Popielno prowa-
dzono dalsze prace hodowlane. W roku 
1962 odmianę pstrą, jak i białą uznano 
za odrębne rasy. Ze wszystkich rodzi-
mych ras zachowawczych złotnicka pstra 
ma najmniej dolewu obcej krwi i jest naj-
bardziej prymitywna. Dzięki temu świ-
nie te są bardzo odporne na warunki po-
godowe i można utrzymywać je przez 
cały rok w systemie szałasowym, mają 
również bardzo niskie wymagania pa-
szowe. W ich hodowli świetnie sprawdza 
się zastosowanie pasz gospodarskich, 
takich jak: ziemniaki, zielonki, kiszonki 
czy dynie. Świnie rasy złotnickiej pstrej 
są z powodzeniem wykorzystywane 
w agroturystyce, ze względu na dość 
atrakcyjne ubarwienie, a wybiegi wypo-
sażone w budki z pewnością wzbogacą 
architekturę krajobrazu gospodarstwa 
ekologicznego i przyciągną zaintereso-
wanie turystów. 

Złotnicka Biała 

W roku 1962, kiedy wyodrębniono 
dwie odmiany świń złotnickich, odmia-
na biała została w woj. poznańskim, 
gdzie zadecydowano o jej uszlachetnie-
niu, wykorzystując w tym celu knury 
rasy szwedzkiej, krajowej oraz niewielki 
dolew polskiej białej zwisłouchej. Rasa 
ta przeszła duży kryzys w 1992 roku, 
gdy w miejscowości Przybroda, jedy-
nym ośrodku hodowli, wybuchło ogni-
sko choroby. Ratując populację wybrano 
kilka loszek z materiału rozproszonego 
w woj. wielkopolskim i zastosowano in-
seminację nasieniem knurów z gospo-
darstwa w Przybrodzie. Umożliwiło to 
stopniową odbudowę populacji, która 
w 2019 roku liczyła 1320 loch i 36 knu-
rów. Lochy rasy złotnickiej białej cha-
rakteryzują się wysoką opiekuńczością, 
mlecznością oraz troskliwością. Przy do-
brym utrzymaniu i zapewnieniu odpo-
wiedniego żywienia lochy rasy złb rodzą 
11 prosiąt w miocie. Pod względem ho-
dowlanym świnie tej rasy mogą służyć 
do poprawy cech jakościowych mięsa 
oraz poprawy zdrowotności innych ras. 
W porównaniu do rasy złotnickiej pstrej, 
wykazują wyższy poziom cech rzeźnych, 
tucznych oraz rozpłodowych. Nadają się 
równie dobrze do chowu pół ekstensyw-
nego, jak i intensywnego.

Jakość wieprzowiny pozyskanej od 
świń ras zachowawczych
Rzeczą naturalną jest, że świnie ras 
rodzimych ustępują rasom szybkoro-
snącym pod względem tempa wzrostu, 
mięsności czy wykorzystania paszy. Niż-
sza mięsność świń rodzimych i znaczne 
otłuszczenie spowodowane niższymi 
przyrostami, a co za tym idzie dłuższy 
okres tuczu, generują większe koszty 
produkcji. Zakłady mięsne są w zniko-
mym stopniu zainteresowane żywcem 
rodzimych ras, a cena jaką można uzy-
skać jest niższa od ceny, jaką uzyskują 
hodowcy świń wysokomięsnych. W tej 
sytuacji wprowadzenie do sprzedaży 
detalicznej mięsa ras rodzimych jest dla 
przetwórców mało opłacalne, ponieważ 
mogą oni kupić tańsze tuczniki z cho-
wu masowego. Podobnie rzecz się ma 
w przypadku wyrobów wędliniarskich 
wysoko wydajnych, których produkcja 

nastawiona jest jedynie na uzyskanie 
jak najniższej ceny, gdzie jakość surow-
ca nie ma dużego znaczenia, gdyż do 
takich produktów i tak stosuje się całą 
gamę dodatków funkcjonalnych. Jedyną 
szansą dla hodowców ras rodzimych jest 
wykorzystanie ich mięsa do produkcji 
wyrobów typu „PREMIUM”. Jest to sto-
sowane w wielu krajach europejskich np. 
w Hiszpanii świnie rasy Iberico, z mięsa 
których wytwarzana jest znana na ca-
łym świecie szynka Serrano, podobnie 
Włoska rasa świń Cinta Senese, z której 
wytwarzane są włoskie wędliny długo 
dojrzewające. Dzięki odpowiedniej pro-
mocji takich produktów można wyko-
rzystać pozytywne cechy mięsa świń 
rodzimych, z korzyścią dla hodowców, 
zakładów mięsnych, ale również dla 
konsumenta. Jednym z czynników de-
terminujących jakość mięsa tych świń 
jest wysoka zawartość tłuszczu śród-
mięśniowego będącego nośnikiem sma-
ku oraz marmurkowatość, która pośred-
nio przekłada się na soczystość mięsa. 
Właśnie dzięki bardzo wysokiej zawar-
tości tłuszczu tak ceniona jest wołowina 
Kobe. W przypadku naszych ras rodzi-
mych największą zawartością tłuszczu 
śródmięśniowego cechuje się rasa pu-
ławska, chociaż większą marmurko-
watość można zaobserwować w mię-
sie świni Złotnickiej Pstrej. Wszystkie 
nasze rasy rodzime charakteryzują się 
mięsem o wysokiej zawartości białka, 
odpowiednim pH oraz ciemną barwą. 
Badania przeprowadzone na rasach ro-
dzimych wskazują, że mają one wysoką 
przydatność jako źródło doskonałej ja-
kości mięsa i stanowią świetny surowiec 
do produkcji wędlin tradycyjnych. 

Szereg badań przeprowadzonych na 
świniach rasy Puławskiej i Złotnickiej 
Pstrej wskazuje na wysoką wartość prze-
twórczą i technologiczną pozyskanego 
od nich mięsa. Badania przeprowadzone 
przez zespół z Politechniki Bydgoskiej 
wskazują na dużą wartość odżywczą 
mięsa ze względu na wysoką zawartość 
tłuszczu (rasa rodzima 2,2-4,1%, tucznik 
przemysłowy 1,7%) oraz białka. Mimo 
znacznie większej ilości tłuszczu w mię-
sie, poziom wskaźników ryzyka chorób 
naczyniowo-wieńcowych (AI, TI) wy-
liczony dla tego tłuszczu jest niski. Po-
nadto, duża ilość składników mineral-
nych, zwłaszcza cynku i żelaza, istotnie 
podnosi wartość dietetyczną mięsa świń 
obu ras rodzimych. Warto wspomnieć 
o znacznie mniejszym wycieku wody 
z mięsa w czasie przechowywania oraz 
obróbki termicznej, co oznacza lepszą ja-
kość i przydatność technologiczną mięsa 
świń ras rodzimych w porównaniu z mię-
sem tuczników przemysłowych. 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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Wolniejsze tempo wzrostu i mniejsze 
wymagania pokarmowe świń ras ro-
dzimych pozwalają na wyeliminowanie 
z żywienia kosztownej poekstrakcyjnej 
śruty sojowej i zastąpienie jej krajowy-
mi paszami białkowymi (groch, łubin, 
bobik, makuch sojowy nie-GMO). Jest to 
sposób nie tylko na obniżenie kosztów 
produkcji, ale także na poprawę jako-
ści mięsa. Jak zaobserwowali naukowcy 
z Uniwersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w Siedlcach, zastąpienie 
choćby połowy śruty sojowej nasiona-
mi bobiku pozwala na uzyskanie mięsa 
bardziej soczystego i kruchego.

Doświadczenie opisane w Instytu-
cie Zootechniki PIB wskazuje, iż na ja-
kość mięsa świń ras rodzimych wpływ 
ma również system utrzymania. W po-
równaniu z mięsem świń rasy Złotnic-
ka Pstra poddanych intensywnemu tu-
czowi, mięso świń tej samej rasy, ale 
utrzymywanych  na wolnym wybiegu 
i żywionych ekstensywnie paszami 
objętościowymi (zielonka, kiszonka), 
z dodatkiem pasz treściwych i niewiel-
ką ilością żołędzi, charakteryzowało 
się większą zawartością tłuszczu, co 
znajduje odzwierciedlenie w lepszym 
smaku i soczystości. Stwierdzono także 
mniejszą podatność tego mięsa na jeł-
czenie, a tym samym pogorszenie cech 
organoleptycznych podczas przecho-
wywania. Właśnie dzięki tej właściwo-
ści mięso wieprzowe pozyskane od ras 
rodzimych świetnie nadaje się na wę-
dliny długo dojrzewające i inne wyroby 
tradycyjne.  

Rolniczy Handel Detaliczny 
Jednym z warunków pozwalających, 
aby hodowla świń ras zachowawczych 
przynosiła lepszy zysk, jest sprzedaż 
produktów (wyrobów mięsnych) bez-
pośrednio przez rolnika, bez pośredni-
ków. Realizując zasadę „z pola na stół”  
hodowca może sprzedać produkty od 
swoich zwierząt za cenę, która go zado-
woli natomiast konsument wie, że kupu-
je mięso lub wędliny najwyższej jakości. 
Ułatwić to może Rolniczy Handel Deta-
liczny (RHD), czyli forma handlu pole-
gająca na produkcji żywności, pocho-
dzącej w całości lub części z własnego 
gospodarstwa i zbywaniu tej żywności 
konsumentowi. Wielu rolników nie jest 
przekonanych do takiego przedsięwzię-
cia z obawy przed skomplikowanymi 
procedurami, przepisami, których nie 
uda im się spełnić oraz rygorystyczny-
mi kontrolami. Nie słusznie, gdyż sama 
rejestracja jest bardzo prosta, wystarczy 
na 30 dni przed rozpoczęciem działal-
ności złożyć wniosek do powiatowego 

lekarza weterynarii działającego na te-
renie, na którym ma odbywać się przed-
sięwzięcie. Sam wniosek to zaledwie 2 
strony, a jego wypełnienie zajmuje nie 
więcej niż 5 minut. Podczas prowadze-
nia RHD rolnik musi spełnić kilka wa-
runków, takich jak to, że sprzedawa-
na żywność musi pochodzić w całości 
lub części z własnej uprawy lub chowu, 
a zwierzęta muszą być ubijane w rzeź-
niach zatwierdzonych przez powiato-
wego lekarza weterynarii, osoby pracu-
jące z żywnością muszą posiadać ważne 
badania sanitarno-epidemiologiczne, 
zachowany musi zostać także limit ilo-
ści sprzedawanych towarów zawarty 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016r. 
(dla mięsa wieprzowego jest to 2300 kg 
rocznie, natomiast dla produktów mię-
snych 1400 kg) oraz limit przychodu 
z takiej sprzedaży, który nie może prze-
kroczyć kwoty 40.000 zł rocznie, o ile 
producent chce korzystać z preferencji 
podatkowych. W celu określenia wielko-
ści przychodu ze sprzedaży powinna być 
prowadzona dokumentacja ilości zby-
wanej żywności. Produkty dopuszczo-
ne do handlu nie mogą stanowić zagro-
żenia dla zdrowia konsumenta, w tym 
celu sprzedający musi stosować się do 
przepisów zawartych w rozporządze-
niu Parlamentu Europejskiego i Rady nr  
178/2002 oraz 582/2004, a także ustaw 
dotyczących bezpieczeństwa żywności 
i żywienia. Wymagania w nich zawar-
te nie są bardzo restrykcyjne, mówią 
na przykład o konieczności zachowania 
odpowiedniej higieny pomieszczenia, 
w którym przygotowywane są produkty 
żywnościowe. W tym celu powierzchnie 
takie jak stoły, podłogi, ściany, drzwi po-
winny być łatwo zmywalne, a pomiesz-
czenie powinno pozwalać na utrzyma-
nie odpowiedniej higieny personelu, 
czyli musi mieć stały dostęp do ciepłej 
i zimnej wody. Jeden z podpunktów za-
wartych w rozporządzeniu mówi też 
o konieczności kontroli temperatury 
przechowywanej żywności, w tym celu 
najlepiej wykorzystać chłodnię lub lo-
dówkę z wbudowanym termometrem. 
Dzięki uproszczonym wymaganiom hi-
gienicznym produkcja może odbywać 
się nawet w kuchni budynku mieszkal-
nego, po wcześniejszym wyłączeniu jej 
z użytku dla innych mieszkańców na 
czas produkcji. Ważną zasadą jest też na-
kaz oznakowania żywności oraz miejsca 
jej sprzedaży. Do podstawowych infor-
macji jakie muszą znaleźć się w oznako-
waniu opakowanego środka spożyw-
czego, zgodnie z ww. rozporządzeniem 
nr 1169/2011 należą: 
a) nazwa żywności (produktu), 

b) wykaz składników, ze wskazaniem 
składników powodujących alergie 
lub nietolerancję oraz procentową 
zawartości najważniejszych skład-
ników, 

c) ilość netto żywności (produktu), 
d) data trwałości, 
e) wszelkie specjalne warunki prze-

chowywania lub warunki użycia, 
f) imię i nazwisko oraz adres produ-

centa,
g) instrukcja użycia, w przypadku gdy 

w razie braku takiej instrukcji od-
powiednie użycie danego produktu 
spożywczego byłoby utrudnione, 

h) numer partii produkcyjnej.

Podsumowanie
Hodowla świń ras zachowawczych na 
terenie małopolski jest bardzo zniko-
ma, podczas gdy na terenie naszego wo-
jewództwa znajduje się bardzo dużo 
małych rodzinnych gospodarstw, dla 
których właśnie takie rasy są mogą być 
najodpowiedniejszym rozwiązaniem. 
Niskie wymagania pokarmowe świń 
ras rodzimych pozwalają na skarmia-
nie pasz o niższej wartości pokarmowej 
i zarazem tańszych, jak zielonki, kiszon-
ki, ziemniaki i inne okopowe, dynie. Przy 
ekstensywnym sposobie tuczu możliwe 
jest także zastąpienie poekstrakcyjnej 
śruty sojowej paszami białkowymi kra-
jowego pochodzenia (np. bobik, groch, 
łubin, makuch sojowy nie-GMO). Dzięki 
niskim wymaganiom środowiskowym 
tych świń i dużej odporności na warun-
ki pogodowe i niskie temperatury, nie 
potrzebne są wielkie inwestycje w bu-
dynki inwentarskie, szczególnie rasa 
Złotnicka Pstra świetnie przystosowuje 
się do utrzymania na zewnątrz (bud-
ki z wybiegami), nawet przez cały rok. 
W intensywnej hodowli świń wysoko-
mięsnych ogromne koszty generuje le-
czenie zwierząt, podczas gdy w przypad-
ku ras rodzimych nie ma tego problemu, 
gdyż są to zwierzęta bardzo odporne na 
czynnik chorobotwórcze. Chów świń ras 
rodzimych, w połączeniu z możliwością 
sprzedaży mięsa czy własnego wyrobu 
wędlin (szczególnie typu „Premium”) 
bezpośrednio konsumentowi, może być 
szansą dla rodzinnych gospodarstw na 
uchronienie się przed kryzysem na ryn-
ku wieprzowiny, który coraz dotkliwiej 
dotyka hodowców trzody chlewnej. 

Łukasz Gala
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 
Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Źródła: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl
https://www.wetgiw.gov.pl   
https://www.gov.pl
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tłuszcz (kg %) LKS (tys./ml)

mocznik (mg/l)

sucha masa (kg)

białko (kg %)

laktoza (%)

kazeina (%)

stosunek
tłuszcz/białko

zagrożenie
subkliniczną 
ketozą

Jakościowa
i ilościowa

analiza 
laboratoryjna

wynik
krycia/inseminacji*

* opcjonalnie. Test PAG jest usługą dodatkowo płatną

Ocena wartości użytkowej związana jest 
z comiesięczną wizytą zootechnika oce-
ny w gospodarstwie, podczas doju krów. 
Nie jest to wbrew powszechnej opinii 
żadna dodatkowa kontrola! Wyniki są 
własnością hodowcy zlecającego usługę 
i mogą być udostępniane jedynie za jego 
zgodą. Służą przede wszystkim właści-
cielowi do znalezienia słabych stron sta-
da i poszczególnych krów.  Pozwalają też 
na wybór najlepszych matek.

Podczas próbnego udoju uzyskuje się 
określaną ilość udojonego mleka oraz 
pobiera się próbki do analiz, indywi-
dualnie od każdej dojącej się aktualnie 
krowy. Jeśli krowa jest w dniu próby 
zasuszona, ten fakt jest odnotowany 
w dokumentacji. Zbierane są też dane 
na temat zacieleń, wycieleń, przybycia 
i ubycia krów, urodzonego potomstwa, 
rodzaju porodu i innych zdarzeń po-
między próbnymi udojami. Dane te zo-
otechnik oceny zapisuje w urządzeniu 
przenośnym PDA i przesyła do systemu 
informatycznego „Symlek”.

Analizy mleka przeprowadzane są 
w certyfikowanych, niezależnych labo-
ratoriach Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka. W próbce 
mleka określa się 10 parametrów mleka: 

Wyniki są generowane w postaci 
dwóch podstawowych raportów: RW-1 
„STADO”, który dotyczy wydajności i pa-
rametrów wszystkich krów oraz RW-2 
„PRÓBA” – indywidualnie każdej krowy 
na aktualnym udoju i w jedenastu po-
przednich. Możliwe jest otrzymywanie 
wyników na adres e-mail. Czas dotarcia 
danych z próbnego udoju wynosi maksy-
malnie 48 godzin, co pozwala na szybkie 
działanie, jeśli w oborze dzieje się coś 
niedobrego, a to przynosi oszczędno-
ści. Ponadto za opłatą od 1,20 do 2,50 zł 
netto są do dyspozycji dodatkowe ra-
porty, w tym niezwykle przydatny i do-
ceniany przez Hodowców RW-11 „ŻY-
WIENIE”, gdzie w postaci prostej grafiki 
pokazane są najważniejsze błędy ży-
wieniowe.

Dodatkową usługą jest badanie w mle-
ku pobranym podczas próbnego udo-
ju poziomu „białek ciążowych” w celu 
stwierdzenia ciąży metodą PAG. Sku-
teczność tej metody wynosi 98%. Wy-
nik badania na ciążę hodowca otrzy-

Ocena użytkowości mlecznej krów w praktyce
Wielu producentów mleka zadaje sobie pytanie: „Czy opłaca się w moim gospodarstwie prowadzić kon-
trolę użytkowości mlecznej?”. Rosnące ceny nawozów, środków ochrony roślin, pasz, oleju napędowego 
zmuszają do szukania oszczędności. Ale rezygnacja z prowadzenia oceny nie jest dobrym rozwiązaniem, 
bo ogranicza dostęp do informacji na temat własnego stada. 

Dane z oceny użytkowości wszystkich 
krów pozwalają na bieżąco 
monitorować stado i podejmowane 
działania, co znacznie ułatwia 
zarządzanie.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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muje razem z wynikami analizy mleka. 
Warunkiem jest badanie minimum 28 
dni po pokryciu/inseminacji. Usługa jest 
bardzo popularna wśród małopolskich 
hodowców prowadzących ocenę, ponie-
waż krowy unikają niepotrzebnego stre-
su, jak to się dzieje np. przy badaniu USG. 
Koszt usługi wynosi 10 zł za próbkę. 

Dane zebrane na próbnych udojach 
pozwalają na ekonomiczne zarządzanie 
stadem i szybką reakcję,  eliminację po-
pełnianych błędów, korektę żywienia, 
usuwanie sztuk, które nie rokują po-
prawy. W raportach wynikowych dane 
prawidłowe zaznaczane są kolorem 
zielonym, a nieprawidłowe żółtym lub 
czerwonym – jeśli są niedopuszczalne. 
Określany w próbkach mleka poziom 
mocznika pozwala na korektę dawki 
najdroższych pasz białkowych – jeśli 
jego poziom jest za wysoki, to krowy 
zwyczajnie nie trawią białka zawartego 
w paszy, jeśli za niski – ich wydajność 
mleczna jest obniżana przez niedobory 
białka w paszy, a dane te można zoba-
czyć w postaci wykresu. Ilość komórek 
somatycznych zostaje określany indy-
widualnie u każdej sztuki. Mleczarnie 
skupujące mleko skrupulatnie badają 
go w surowcu, uzależniając jego cenę od 
zawartości komórek somatycznych. Pro-
ducent nieprowadzący oceny nie ma żad-
nej informacji, która krowa podwyższa 
ich ilość w mleku zbiorczym, a to odbija 
się na cenie, jaką uzyskuje za mleko. Lak-
toza pozwala na ocenę kondycji „fizjolo-
gicznej” krów. Te oraz inne parametry 
pozwalają na poprawę ekonomii użytko-
wania stada. Zootechnicy oceny, inspek-

torzy nadzoru oraz doradcy służą radą, 
jak interpretować wyniki. Hodowcy wy-
mieniają się swoimi doświadczeniami 
w tym zakresie w grupach dyskusyjnych 
na  portalach społecznościowych.

Hodowcy prowadzący ocenę wartości 
użytkowej krów mlecznych mogą uczest-
niczyć w programach ochrony zasobów 
genetycznych rodzimych ras, uzyskując 
dodatkowe wsparcie finansowe. Dotyczy 
to bydła polskiego czerwonego, polskie-
go czerwono-białego i polskiego czar-
no-białego oraz białogrzbietego. W spo-
rządzaniu wniosków uprawniających do 
uzyskiwania dopłat z tytułu prowadze-
nia programu rolno-środowiskowego 
bezcenna jest praca specjalistów z Po-
wiatowych Zespołów Doradztwa Rolni-
czego MODR Karniowice. Uczestnictwo 
w programach może być korzystne dla  
gospodarstw, których baza paszowa jest 
niewystarczająca do uzyskania wyso-
kich wydajności. Finalnie, dzięki temu 
hodowca może poprawić  wynik ekono-
miczny obory.

Koszty? Cena usługi obejmuje 11 prób-
nych udojów po 13,32 zł każdy, a więc 
roczna ocena jednej krowy w wynosi 
146,52 zł. Można przyjąć, że jest to rów-
nowartość 100 litrów mleka i jest to jed-
na z najniższych cen tego typu usługi 
w krajach UE. Mając na uwadze popra-
wę jakości i ilości skupowanego mleka 
zdecydowana większość małopolskich 
i krajowych mleczarni dopłaca hodow-
com będącym pod oceną 0,02 zł do li-
tra skupowanego mleka. Średnio w roku 
2020 oceniana krowa w Polsce uzyskała 
8823 kg mleka, a więc dodatkowo z ty-

tułu dopłaty „do oceny” mogła uzyskać 
przychód 8823 kg x 0,02 zł = 176,46 zł, 
który z nawiązką pokrywa koszty jej 
prowadzenia. Należy dodać, że krowy 
niebędące pod oceną uzyskują dużo niż-
szą przeciętną wydajność, w 2020 roku 
wynosiła ona zaledwie 5564 kg mleka 
(wg. GUS).

Krótko mówiąc, hodowca, który utrzy-
muje krowy pod oceną, w rachunku koń-
cowym zyskuje finansowo! Sprawnie, 
szybko, precyzyjnie może reagować na 
zagrożenia, poprawiać skład dawki po-
karmowej, usuwać ze stada krowy, które 
sprawiają problemy. Ma możliwość zo-
stawiania w stadzie córek rzeczywiście 
swoich najlepszych matek. 

Pogłowie krów w Polsce w ciągu 
ostatnich lat bardzo się zmieniło, prze-
ciętna krowa daje dużo więcej mleka 
niż 10-20 lat temu. Bardzo wzrosły ich 
potrzeby i wymagania. Możliwe jest 
uzyskiwanie wyższych dochodów, ale 
działanie „po omacku”, domyślanie się, 
jakie są potrzeby krów jest obarczo-
ne bardzo dużym błędem. Dotyczy to 
każdego stada - i w dużym i w małym 
popełniane są błędy. Ocena to zysk! Tyl-
ko dzięki niej mamy szansę na ekono-
miczne  zarządzanie stadem i unikanie 
błędów. Im więcej mleka - tym większy 
zysk, ta prosta zasada sprawdza się tu-
taj szczególnie!

Wojciech Rasiński
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka
Wincenty Kmak 

Próbki w trakcie przygotowania do wysyłkiPobieranie próbek
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Gatunek ten silnie reaguje na stresy śro-
dowiska. Niskie lub nadmierne opady 
atmosferyczne, występowanie wysokich 
temperatur czy przymrozków w okre-
sie wegetacji czy też zastosowanie nie-
właściwych zabiegów agrotechnicznych 
prowadzi do obniżania plonowania i po-
gorszenia jego jakości. 

W Polsce, mimo niskiego udziału ziem-
niaka w strukturze zasiewów, w dal-
szym ciągu zajmuje on ważną pozycję 
m.in. ze względu na wysokie jego spo-
życie Stąd obecność różnych technologii 
jego uprawy, różniących się intensywno-
ścią stosowanej ochrony roślin, nawo-
żeniem, a także stosowaniem specjali-
stycznych zabiegów wpływających na 
wzrost plonów lub poprawę jego jakości 
[Nowacki 2005]. Do częstych przyczyn 
niskiego plonowania tego gatunku ro-
śliny należy zaliczyć również używanie 
nieodpowiedniej jakości materiału roz-
mnożeniowego. 

Polska jest znaczącym producentem 
ziemniaka, choć w ostatnich latach ob-
serwowany jest spadek powierzch-
ni uprawy. W 2020 roku areał uprawy 
ziemniaka wyniósł 332 tysięcy hek-
tarów i w porównaniu z 2000 rokiem 
zmniejszył się o prawie 70% [GUS, 2020]. 
Zmniejszająca się powierzchnia uprawy 
ziemniaka wiąże się ze znacznym zapo-
trzebowaniem rynku na bulwy o dobrej 
jakości w powiązaniu z opłacalnością 
uprawy tej rośliny, czyli wysokim plo-
nowaniem.

W okresie wegetacji ziemniak jest ata-
kowany przez wiele chorób wirusowych, 
bakteryjnych i grzybowych, w tym kwa-
rantannowych, jak bakterioza pierście-
niowa ziemniaka, której sprawcą jest 
bakteria Clavibacter  michiganensis ssp. 
sepedonicus (Cms). W ograniczonym 
stopniu możemy spotkać inne choroby 

kwarantannowe podlegające zwalcza-
niu z urzędu Ralstonia solanacearum – 
sprawca choroby określanej jako śluzak 
oraz grzyb Synchitrium endobioticum 
powodujący raka ziemniaka.

Chorobą bakteryjną o największym 
znaczeniu gospodarczym w uprawie 
ziemniaka jest bakterioza pierścienio-
wa. Bakterioza pierścieniowa powodo-
wana  jest przez bakterię Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus (Cms). Jej 
występowanie notuje się na roślinach 
i bulwach ziemniaka od 100 lat. Nadal 
jest wykrywana w bardzo wielu krajach 
świata, w tym w Polsce. Choroba ta wy-
stępuje w większości rejonów uprawy 
ziemniaka w kraju. W warunkach natu-
ralnych jest patogeniczna dla ziemnia-
ka. Pomidor i oberżyna podlegają także 
infekcji bakteriozą w warunkach labo-
ratoryjnych i są stosowane jako rośliny 
rozpoznawcze. Objawy porażenia roślin 
ziemniaka przez bakteriozę pierścienio-
wą pojawiają się zwykle w końcu sezonu 
i mogą być mylone z objawami wywoły-
wanymi przez zarazę ziemniaka (Phyto-
phthora infestans), z objawami spowo-
dowanymi przez suszę lub naturalne 
zasychanie. Ujawniają się one zwykle do-
piero po kwitnieniu, gdy rośliny zbliżają 
się do końca wegetacji. Liście na zainfe-
kowanych roślinach tracą turgor, bledną 
od brzegów listków, więdną i uschnięte 
zwisają na łodygach. Więdnięcie i zasy-
chanie liści jest często asymetryczne, 
tzn. że zmiany pojawiają się na jednej 
stronie łodygi lub tylko na części rośliny. 
Zawsze jednak więdnięcie liści postępu-
je od dołu rośliny i przenosi się ku wierz-
chołkowi. Chore rośliny wydają porażo-
ne bulwy. Choroba rozwija się także na 
bulwach po zbiorze w czasie przechowy-
wania. Przy małym porażeniu objawy 
są zlokalizowane w obrębie wiązek na-

czyniowych i mogą być widoczne tylko 
w części przystolonowej. Mają one po-
stać wąskiej, przerywanej, szklistej linii 
o lekko żółtej barwie. W sytuacji więk-
szego zaawansowania choroby w stre-
fie wiązek przewodzących widoczne są 
różnej wielkości jamki, z których po na-
ciśnięciu wycieka śluz bakteryjny wraz 
ze zmacerowanymi tkankami bulwy. 
Największą trudność w zwalczaniu cho-
roby stanowią bulwy i rośliny niewyka-
zujące objawów porażenia. Jest to tzw. 
latentna postać choroby. Zarówno w ro-
ślinach, jak i bulwach występują wtedy 
bakterie, ale w takiej ilości, że nie dają 
bezpośrednich objawów choroby, ale 
stanowią źródło infekcji w następnych 
sezonach wegetacyjnych. Bakterie nie 
mają zdolności zimowania w glebie, ale 
przeżywają zimę w porażonych reszt-
kach roślin i bulw samosiewach ziem-
niaka, a także na resztkach innych roślin 
żywicielskich takich jak: burak cukro-
wy, pomidor, papryka, oberżyna, chwa-
sty z rodziny psiankowatych. Mogą one 
także przeżyć i zostać przeniesione na 
pole wraz z maszynami i narzędziami, 
które miały kontakt z chorymi bulwami. 
Czynnik chorobotwórczy ma możliwość 
przetrwania także na ścianach i urzą-
dzeniach przechowalni [Nowacki 2013]. 

Zapobieganie chorobom 
kwarantannowym 
w uprawie ziemniaka

Spośród różnych gatunków roślin rolniczych uprawia-
nych w Polsce, ziemniak należy do trudniejszych w pro-
dukcji. Wynika to przede wszystkim z wegetatywnego 
rozmnażania tego gatunku rośliny, a w konsekwencji 
z częstego zagrożenia plantacji wieloma gatunkami 
agrofagów, obniżającymi wielkość i jakość plonu bulw. 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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Na suchych łodygach ziemniaka bakterie 
przeżyły ponad 5 lat, na workach juto-
wych poddawanych temperaturze od 
-40°C do -5°C, zmiennej temperaturze od 
-5°C do 5°C lub stałej temperaturze 5°C, 
bakterie przeżyły 18 miesięcy. W glebie 
bakterie przeżywały okres do jedne-
go roku w temperaturze 4°C, do pięciu 
miesięcy w temperaturze -5°C [Lebecka, 
Zimnoch-Guzowska 2005]. 

Niestety, przypadku wykrycia bak-
teriozy pierścieniowej rolnik ponosi 
znaczne straty ekonomiczne z powodu 
konieczności utylizacji plonu. W związ-
ku z powszechnym występowaniem tej 
bakterii w gospodarstwach zajmujących 
się produkcją ziemniaków, w tym na te-
renie Małopolski, zostały wprowadzone 
regulacje fitosanitarne, które powodują 
znaczne ograniczenia w dostępie pol-
skich ziemniaków do rynków pozosta-
łych państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej.

Chcąc przeciwdziałać tej sytuacji 
21 września 2018 r. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przyjął „Program dla Pol-
skiego Ziemniaka” – dokument, który 
opracowany został jako odpowiedź na 
potrzeby branży producentów, prze-
twórców i dystrybutorów. Program 
stanowi kompleksową analizę najistot-

niejszych problemów dotykających 
branżę oraz określa działania służące 
ich rozwiązaniu. Kluczowymi dla pro-
gramu są działania w celu ogranicze-
nia występowania w Polsce bakteriozy 
pierścieniowej ziemniaka. Dokument 
ten został uaktualniany w latach 2019 
i 2020, lecz na dzień dzisiejszy jego re-
alizacja w pewnych elementach zastała 
zawieszona. Nadal mają zastosowanie 
przytoczone w tym opracowaniu za-
sady zawarte w metodykach integro-
wanej produkcji ziemniaka. Do działań 
zapobiegających szerzeniu się choroby 
należą:

 − stosowanie w gospodarstwie tylko 
sadzeniaków kwalifikowanych odpo-
wiednio oznakowanych (posiadają-
cych paszport nadany przez PIORIN),

 − w przypadku stosowania sadzenia-
ków z własnych rozmnożeń konieczne 
jest ich przebadanie przed sadzeniem 
i wykluczenie obecności bakterii Cms 
wywołującej chorobę,

 − przestrzeganie stosowania właściwe-
go, co najmniej 4-letniego zmianowa-
nia w uprawie ziemniaków,

 − niszczenie samosiewów ziemniaka 
w innych uprawach i chwastów z ro-
dziny psiankowatych oraz zaniechanie 
uprawy w zmianowaniu buraków cu-

krowych, pomidorów oraz oberżyny,
 − systematyczne czyszczenie i dezyn-
fekcja preparatami bakteriobójczymi 
maszyn, sprzętu, środków transpor-
tu, budynków przechowalni, opako-
wań, narzędzi związanych z produkcją 
ziemniaka,

 − zgłaszanie do służb PIORiN wszelkich 
przypadków podejrzanych o zakaże-
nie bakteriozą bulw i roślin ziemniaka.

Metodyka integrowanej produkcji 
ziemniaka przedstawia szczegółowe 
zasady postępowania na poszczegól-
nych etapach produkcji i zbioru. Poniżej 
zostały przytoczone najważniejsze jej 
fragmenty:

[Pietraszko M., Gryń G.]. Jeśli chodzi 
o sadzenie, zaleca się dla zwiększenia 
bezpieczeństwa fitosanitarnego po-
przez przestrzeganie następujących 
zaleceń: każde pole należy obsadzić po 
uprzednim oczyszczeniu i zdezynfe-
kowaniu maszyn, obsadzać całą plan-
tację jedną partią sadzeniaków (jedna 
odmiana, jeden dostawca), unikać kro-
jenia sadzeniaków, uszkodzenia bulw 
i nadmiernego skiełkowania, usunąć 
kamienie z pola, aby zminimalizować 
zranienie bulw. Przy zmianowaniu na-
leży kierować się zasadą udziału ziem-
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niaka w zmianowaniu nie więcej niż 
20-25%. Na udział ziemniaka w struk-
turze zasiewów mają wpływ wysokie 
wymagania fitosanitarne tej rośliny. 
Związane jest to z niebezpieczeństwem 
występowania szeregu chorób pocho-
dzenia bakteryjnego oraz grzybowego, 
które ulegają nasileniu w przypadku 
częstego następstwa po sobie upraw 
ziemniaka. Uprawa ziemniaka nie po-
winna być częstsza niż co 4 lata na tym 
samym polu. Przy produkcji sadzenia-
ka ziemniaka wskazane jest 6-7-letnie 
zmianowanie. Pola ze zmianowaniem 
uprawy ziemniaka powinny być wyłą-
czone z uprawy gatunków należących 
do rodziny psiankowatych, tj. pomido-
ra i bakłażana. Niewskazana jest także 
uprawa buraków cukrowych. Stanowi-
sko po roślinach zbożowych, które jest 
najczęściej spotykanym przedplonem 
pod ziemniaki, jest stanowiskiem neu-
tralnym w rozprzestrzeniania bakterii 
Cms. W przypadku nawożenia i nawad-
niania istotne znaczenie ma optymalne 
nawożenie mineralne zabezpieczają-
ce proporcje N:P:K jak 1:1:1, 5-2, któ-
re wpływa na szybką mineralizację 
substancji organicznej w glebie, a po-
przez to eliminuje tkankę roślinną po-
tencjalnych gatunków żywicielskich 
Cms. Badania potwierdzają, że wysoka 
zawartość w glebie fosforu (P) i azotu 
(N) obniża odporność roślin na pora-
żenie przez Cms, natomiast bor i miedź 
podwyższają odporność. Przeżywal-
ność bakterii Cms jest niższa w glebie 
wilgotnej, dlatego szczególnie na polu 
uznanym za porażone zaleca się utrzy-
mywanie optymalnej wilgotności gleby, 
poprzez stosowanie zabiegów nawad-
niania plantacji ziemniaka. Jeśli chodzi 
o pielęgnację, na plantacjach ziemnia-
ka i w innych członach zmianowania 
zaleca się utrzymywać pełną czystość, 
jeżeli chodzi o zachwaszczenie. Bez-
względnie należy zwalczać samosiewy 
roślin ziemniaka w uprawach następu-
jących po zbiorze ziemniaka w następ-
nym roku. Do sposobów ograniczenia 
ilości bulw pozostawionych na polu po 
zbiorze i występowania samosiewów 
ziemniaka należą:
 • przestrzeganie zasad dobrej praktyki 

rolniczej minimalizującej udział bulw 
drobnych,

 • odpowiednia regulacja maszyn zbie-
rających ziemniaki,

 • nie stosowanie głębokiej orki po zbio-
rze ziemniaków, w celu wymarznięcia 
bulw znajdujących się w wierzchniej 
warstwie gleby - należy zwrócić uwa-
gę na samosiewy po ciepłych zimach, 
gdy warstwa orna gleby nie przemar-
zła (występowanie samosiewów ziem-
niaka może także zwiększyć głęboka 
okrywa śnieżna),

 • niszczenie samosiewów w uprawach 
przy pomocy herbicydów lub mecha-
nicznie.
W uprawie na cele nasienne powinno 

unikać się mechanicznego zwalczania 
chwastów.

Zalecana jest kontrola zdrowotno-
ści plantacji pod kątem występowania 
Cms, która pozwala na wczesne wykry-
cie porażenia roślin ziemniaka. Najlep-
szym momentem dokonania obserwa-
cji plantacji jest faza kwitnienia roślin 
i dwa tygodnie po tym okresie, gdy masa 
nadziemna jest najbujniejsza. Obserwa-
cje roślin należy prowadzić po opadach 
naturalnych lub jeden dzień po desz-
czowaniu plantacji. Podczas obserwa-
cji roślin należy zwracać uwagę na te 
o zahamowanym wzroście, więdnące, 
z objawami żółknięcia między nerwami 
i zwijania blaszek liściowych. Z takich 
roślin należy pobrać próby (łodyg lub 
bulw) i przekazać do laboratorium PIO-
RiN celem wykonania analiz. Rozpozna-
nie choroby podczas obserwacji roślin 
na plantacji nie jest możliwe w przy-
padku infekcji latentnej. Występowanie 
objawów choroby uzależnione jest od 
wpływu czynników środowiska, liczby 
komórek bakterii w tkance, a także od-
miany ziemniaka.

Przestrzeganie zasad sanitarnych 
na każdym etapie produkcji ziemnia-
ka (zbiór, transport, przechowywanie 
i przerób ziemniaków) minimalizuje 
ryzyko rozprzestrzeniania się choro-
by. Zaleca się następujące postępowa-
nie podczas zbioru i transportu plonu 
do przechowalni oraz podczas obróbki 
i dystrybucji ziemniaków:
 • przed zbiorem wskazane jest dokonać 

kontroli, czy bulwy nie są porażone 
przez Cms; ponieważ choroba przyj-
muje najczęściej postać bezobjawo-
wą, warto wykonać test laboratoryjny 
w PIORiN,

 • unikać zranień bulw przy zbieraniu, 
sortowaniu i transporcie; zabezpieczyć 
ostre krawędzie maszyn oraz odpo-
wiednio ustawić głębokość kopania 
oraz ograniczyć wysokość spadania 
ziemniaków podczas zbioru i przerobu.

 • każdą plantację (odmianę) zbierać od-
dzielnie, a plon transportować do od-
rębnej komory lub ustawiać wydzielo-
ne stosy palet skrzyniowych,

 • zebrany plon w komorze należy ozna-
kować jako jedną partię pochodzącą 
z danego pola (odmiany),

 • przed wejściem na drugie pole wszyst-
kie maszyny i środki transportu uży-
te podczas zbioru i załadunku komór 
powinny być oczyszczane, a elementy 
robocze stykające się bezpośrednio 
z bulwami zdezynfekowane,

 • drogi komunikacyjne powinny być 
uprzątnięte z rozrzuconych bulw,

 • wjazd do gospodarstwa lub do komór 
przechowalni powinien się odbywać 
przez zwilżone maty dezynfekujące,

 • podczas przechowywania należy do-
konywać kontroli bulw pod kątem 
występowania objawów bakteriozy 
pierścieniowej ziemniaka oraz utrzy-
mywać właściwe warunki termiczne 
i wilgotnościowe,

 • po zakończeniu sezonu przechowal-
nię i jej wyposażenie należy oczyścić 
i zdezynfekować,

 • prowadzić ewidencję czynności wyko-
nywanych w przechowalni,

 • po zakończeniu rozładunku i obróbki 
jednej komory należy linie obróbcze 
oczyścić, a powierzchnie robocze zde-
zynfekować i przejść do rozładunku 
następnych partii (odmian),

 • po przerobie ziemniaków nie lokali-
zować wysypisk odpadów w pobliżu 
przechowalni; zaleca się, aby odpady 
ziemniaczane natychmiast utylizować 
lub przeznaczać na paszę dla zwierząt 
w gospodarstwie.
Ze względu na problem bakteriozy 

pierścieniowej ziemniaka i zważywszy 
na straty ponoszone przez polskich rol-
ników w efekcie zahamowania eksportu 
ziemniaka, w tym materiału nasiennego, 
niezbędne staje się utworzenie w Polsce 
rejonów wolnych od Cms. Pomoc w osią-
gnięciu tego celu można uzyskać wdra-
żając przytoczone powyżej zalecenia.

Wanda Matias 
Źródła:
Nowacki W., Stopień chemizacji uprawy ziemniaka 
w Polsce, „Progress in Plant Protection” Nr. 45 (1) 2005, 
str. 317–324.
GUS Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rol-
nych i ogrodniczych, Warszawa 2020, str. 11-12.
Nowacki W., Metodyka IP ziemniaków, 2013, http//
www.piorin.gov.pl z dn. 5.02.2014.
Lebecka, Zimnoch-Guzowska, Choroby bakteryjne 
ziemniaka (Solanum tuberosum L.) – strategie ochro-
ny, „Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin” 
Nr. 237/238 2005.
Pietraszko M., Gryń G., Produkcja ziemniaka wolnego od 
bakteriozy pierścieniowej zgodnie z zasadami integrowa-
nej produkcji ziemniaka, IHAR-PIB Jadwisin, Bydgoszcz.
http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/piorinak-
tualnosci/909/125/1/bioasekuracja_fitosanitarna.pdf
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Firmy oferują duży asortyment sadza-
rek o odpowiedniej wielkości „zabie-
raków” materiału nasadzeniowego 
czy zróżnicowanych pod kątem ilości 
wysadzanych rzędów. Poniżej znajdu-
ją się przykładowe opisy kilku z nich.

 
Dwuliniowa, dwurzędowa 
mechaniczna sadzarka do czosnku 
(producent: ERME, typ: PLMD)

Maszyna jest uniesiona na trzypunkto-
wym zawieszeniu ciągnika, obejmuje 
główną belkę, elementy sadzenia, koła 
napędowe i zasobnik. Każdy element 
jest oddzielnie przymocowany do belki. 
Maszyna składa się z podwozia, redlicy, 
dwóch kółek do sadzenia z 16 uchwyta-
mi na ząbki w rzędzie, zasobnika, dwóch 

kół głębinowych i mieszadła (wspomaga 
przepływ główek w zasobniku). Koła do 
sadzenia są zsynchronizowane z koła-
mi napędowymi, a każdy uchwyt zamy-
ka się, gdy przechodzi przez zasobnik 
i otwiera się, gdy przechodzi nad bruzdą.  

Przed sadzeniem maszynę należy pod-
łączyć do ciągnika z trzema punktami 
zawieszenia tak, aby rama znajdowała 

się na równi z glebą w trakcie sadze-
nia i ustawić otwory zasobników (kla-
pę wlotu) w środkowej pozycji. Należy 
użyć drążka regulacji, aby przesunąć 
wszystkie klapy jednocześnie. Po napeł-
nieniu zasobnika ząbkami trzeba umie-
ścić wszystkie redlice na glebie i wyre-
gulować koła kopiujące odpowiednio 
do zaplanowanej głębokości sadzenia 
(zależnej od frakcji wysadków i termi-
nu sadzenia). Przykładowo sadzenie na 
głębokości 6 cm koło kopiujące powinno 
być umiejscowione 6 cm wyżej od gleby 
lub spodu redlicy. Koła napędowe po-
winny mieć taką samą wysokość wzglę-
dem siebie. W uprawie „na płask” należy 
ustawić je nieco wyżej niż redlica, nato-
miast w uprawie zagonowej nieco niżej 
niż redlica. Układ kół napędowych musi 
znajdować się w środkowej pozycji, aby 
redlice w każdym rzędzie łatwo mogły 
penetrować glebę (niezbędne jest środ-
kowe położenie mechanizmu redlic). 
Pomiędzy kołami traktora wysadzane 
są dwa podwójne rzędy, co daje łącznie 
cztery „rzędy” roślin. Gęstość sadzenia 
jest regulowana zestawem kół zębatych. 
Prędkość nominalna sadzarki wynosi 
2,2 km/h.

Sadzarki do warzyw cebulowych
Czosnek i częściowo cebula są rozmnażane wegetatywnie. Artykuł stanowi zalecenia dotyczące 
sadzenia i przegląd kilku sadzarek dedykowanych tym gatunkom dostępnych na polskim rynku.

Dobrze posadzone
Jednym z najważniejszych kryteriów de-
terminujących wysoki plon i umożliwia-
jących sadzenie mechaniczne jest jed-
nolity pod względem wielkości i jakości 
materiał nasadzeniowy. Zarówno dym-
kę, jak i czosnek można posadzić rzędo-
wo lub metodą pasowo-rzędową. Oba 
gatunki uprawia się zarówno z sadzenia 
jesiennego, jak i wiosennego. W przy-
padku czosnku przeważa termin jesien-
ny (zazwyczaj przełom października 
i listopada), a dymki w przypadku wio-
senny (najlepiej wczesną wiosną) z uwa-
gi na jej mniejszą zimotrwałość. Termin 
należy dobrać tak, aby rośliny zdąży-
ły się ukorzenić, ale nie wybić w pędy 
przed nastaniem mrozów. Obecnie jest 
to trudne zadanie w obliczu wyjątkowo 
zmiennej aury pogodowej. Materiał roz-
mnożeniowy sadzi się głębiej jesienią 
i płycej wiosną. W tym drugim przy-
padku powinien on być przykryty małą 
warstwą gleby (ok. 0,5-1,5 cm), zależnie 
od wielkości materiału. Przy sadzeniu 

mechanicznym istnieje ryzyko niepra-
widłowego ułożenia ząbka lub dymki 
w glebie, zwłaszcza przy użyciu sadza-
rek własnej konstrukcji (typu SAM), czę-
sto nieprzystosowanych do tego celu. 
Efektem tego może być opóźnienie roz-
poczęcia wegetacji i zniekształcenie wy-
rosłych roślin.  Przed sadzeniem należy 
zadbać o strukturę gleby, aby zapewnić 
roślinom dobry start. Pole powinno być 
dobrze uprawione (bez większych brył) 
i równe. 

Przygotowanie do sadzenia
Przed napełnieniem sadzarki materiał 
nasadzeniowy powinien być czysty, bez 
zanieczyszczeń (np. nadmiaru łusek, po-
zostałości korzeni) mogących wpłynąć 
na zapychanie się elementów pobierają-
cych. Ponadto mogą one zostać pobrane 
i posadzone zamiast ząbków lub dymki, 
co spowoduje ubytki w przyszłych rzę-
dach roślin i tym samym straty w plo-
nie. Aby zapobiec sklejeniu się materiału 
i „podwójnego” sadzenia, zalecane jest 

jego zaprawianie dozwolonymi środ-
kami ochrony roślin lub talkiem. Nie-
zbędna jest odpowiednia kalibracja ma-
teriału rozmnożeniowego, ponieważ 
w zależności od jego wielkości powinien 
być użyty odpowiednio dostosowany ze-
spół wysadzający. Różnice we frakcji nie 
powinny przekraczać 10% wysadków 
ogółem. Przed właściwym sadzeniem 
dobrze jest wykonać próbę i dostosować 
właściwe elementy robocze, np. pobiera-
ki oraz parametry do uprawy zgodnie 
z zaleceniami producenta, które dla po-
rządku przytaczam w opisie sadzarek.

UWAGA!
Przestrzega się pracowników prze-
bywających na maszynie podczas sa-
dzenia przed uzupełnianiem braków 
wysadków na zabierakach lub redu-
kowania ich nadmiaru rękami. Mają 
one wyłącznie nadzorować jej pracę 
i kontrolować ilość materiału rozmno-
żeniowego w zasobniku.

Tabela 1. Zalecenia producenta dotyczące 
doboru zestawu z dyskami do sadzenia 
(„łyżek”) pobierających ząbki

Rozmiar 
łyżki

Wielkość 
ząbka 
czosnku

Rozmiar 
ząbka 
czosnku

XXX 0 < 10 mm nie są 
sadzone

17 1 10-17 mm

21 2 17-23 mm

24 3 17-23 mm

27 4 23-30 mm

30 5 23-30 mm

33 6 >30 mm

(Tabela wielkości według ERME)

Sadzarki

TECHNIKA
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Sadzarki (3, 4 lub 5-rzędowe) służą 
głównie do sadzenia czosnku. Mają 
trzypunktowy układ zawieszenia 
i szerokość roboczą wynoszącą 1 m. 
Są polecane przede wszystkim na gle-
by lekkie i średnio zwięzłe i uprzednio 
dobrze uprawione (frakcja gleby nie 
większa niż 30-50 mm). Sprawdza się 
przy nachyleniu terenu nie większym 
niż 15%. Jej praca opiera się na wy-
orywaniu przez redlice bruzd, w któ-
re umieszczany jest materiał nasadze-
niowy (doprowadzany samoczynnie 
przez rurę zasypową, która w trakcie 
pracy jest opuszczona i ciągnięta po 
ziemi). Następnie wysadki są przysy-
pywane ziemią, a teren walcowany. 
Koła dogniatające, których docisk jest 
dokonywany przez sprężyny, mają za 
zadanie docisnąć wysadki do gleby 
przed zasypaniem. Czerpaki z zespołu 
wysadzającego mają szeroki przedział 
wielkości od 22 do 46 mm. Głębokość 
sadzenia powinna być monitorowana 
zwłaszcza na początku pracy po przy-
kryciu wysadków poprzez rurę zasy-
pową. Głębokość bruzd, a więc głębo-
kość sadzenia reguluje się wysokością 
położenia kół podporowych. Prędkość 

robocza sadzarek wynosi ok. 4 km/h 
przy średniej wydajności 0,3 ha/h. Do-
bór rodzaju sadzarki (3, 4 lub 5-rzędo-
wa) musi być dostosowany do technolo-
gii uprawy danego gatunku, ponieważ 
dla trzyrzędowej sadzarki szerokość 
międzyrzędzi mieści się w zakresie 27-
40 cm, a dla pięciorzędowej zaledwie 
20-25 cm. W sadzarkach są jeszcze koła 
napędowe zmieniające rozstaw wysa-
dzania materiału rozmnożeniowego. 
Niektóre modele są przystosowane do 
regulacji głębokości sadzenia dzięki 
automatycznemu dopasowaniu radlic 
do terenu. 

Sadzarka do cebuli dymki 
(producent: Krukowiak)

Maszyna składa się z ramy z kołami 
kopiującymi, na której zamontowa-
ny jest zbiornik na wysadki, zespołu 
wysadzającego napędzanego od WOM 
ciągnika współpracującego z kółkami 
dociskającymi oraz podestu dla pra-
cownika. Sadzarka zawieszana jest 
na tylnym TUZ i przystosowana do 
współpracy z ciągnikami o mocy min. 
30 KM. W pięciu punktach od spodu 
znajdują się redlice służące do przy-
gotowania miejsca w glebie na mate-
riał nasadzeniowy. Maszyna wysadza 
od 5 do 7 rzędów cebuli jednocześnie 
w odstępach co 20 cm (szerokość mię-
dzyrzędzi). Każda sekcja robocza po-
siada specjalny wytrząsacz, który 
uniemożliwia blokowanie się drob-
nych cebulek i umożliwia dokładne 
sadzenie, a także gumowy podajnik 
podający dymkę posuwistym ruchem 
do rurek, których wylot znajduje się 
bezpośrednio nad redliczką. Wysa-
dzona w ten sposób dymka jest na-
stępnie dociskana do gleby przez koła 
ugniatające. Podczas pracy wał zasy-
pujący musi być odwieszony z haczy-
ków i położony na ziemi za maszyną. 
Głębokość sadzenia (do 10 cm) można 
ustawić m.in. poprzez regulację spe-
cjalnej śruby, a także opuszczenie (lub 
podniesienie) redlicy. Sadzarka osiąga 
wydajność ok. 0,6 ha/h.Ilość zębów koła 

napędzającego
Przewidywana 
odległość w rzędach

12 7,5 cm

14 10 cm

16 12 cm

18 13 cm

20 15 cm

25 17 cm

Tabela 2. Rozstaw w sadzarkach automa-
tycznych

Maszyna jest prosta w obsłudze i budo-
wie, dzięki czemu ewentualne napra-
wy i modyfikacje można wykonać we 
własnym zakresie. Jest przeznaczona 
głównie dla małych i średnich gospo-
darstw. Można nią sadzić również inne 
rośliny cebulowe, w tym ozdobne, m.in. 
mieczyki i tulipany oraz zmechanizować 
siew bobu. Dostarczana jest z jednym 
zestawem zabieraków o średnicy: 22, 28 

lub 36 mm. Głębokość sadzenia można 
ustawić indywidualnie, zależnie od po-
trzeb co 2 cm, do maksymalnie 16 cm. 
Szerokość robocza sadzarki wynosi 98 
cm. Rozstaw rzędów jest płynnie regu-
lowany od 20 do 33 cm. Rozstaw wysad-
ków mieści się w zakresie od 9 do 20 cm. 
Sadzarka charakteryzuje się średnią wy-
dajnością obsadzania 0,2 ha/h. Wymaga 
ciągnika o mocy minimum 28 kW. 

Automatyczne sadzarki do czosnku i innych roślin cebulowych 
(producent: OLMECH)

Piotr Bucki
Źródła:
www.e-warzywnictwo.pl
www.garmach.com
www.krukowiak.com.pl
www.olmech.pl
www.warzywa.pl

Czterorzędowa, łańcuchowa sadzarka do czosnku i dymki 
(producent: Garmach, typ: AGP-4R)

Czterorzędowa, automatyczna sadzarka do 
czosnku z ruchomymi radlicami, walcem ARW 4 
z firmy Olmech

Łańcuchowa sadzarka AGP-4R 
z firmy Garmach

TECHNIKA
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Zwrot podatku Vat następuje w terminie 60 lub 25 dni 
(art. 87, ust. 6) od momentu przesłania JPK_V7 lub JPK_
V7K. Przy zwrocie przyśpieszonym (25 dni) istnieje wy-
móg zapłaty wszystkich faktur nabycia z okresu rozlicze-
niowego do dnia złożenia deklaracji. Bardzo często przed 
zwrotem podatku Vat na konto – zwłaszcza przy ubiega-
niu się o duże kwoty – dochodzi do czynności sprawdza-
jących podatnika przez właściwy Urząd Skarbowy. 

Na co rolnik musi zwrócić uwagę, gdy zostanie 
poinformowany o kontroli? 
Faktury zakupu (zwłaszcza te dotyczące środków trwa-
łych) muszą być przedstawione do wglądu Urzędu Skar-
bowego. Ostatnio preferuje się przysyłanie skanu faktur 
na adres mailowy osoby kontrolującej. W przypadku 
zwrotu 25-dniowego należy przedstawić dowody zapła-
ty wszystkich faktur – ostatnio ta praktyka dotyczy też 
zwrotu 60-dniowego, jak chodzi o zapłatę faktur środ-
ków trwałych. 

Funkcjonujący od roku 2018 system JPK praktycznie 
sam dokonuje kontroli krzyżowych – tj. czy faktura jest 
zaksięgowana u sprzedawcy i nabywcy – tak, że urzędnik 
skarbowy koncentruje się z reguły na płynności finanso-
wej gospodarstwa. Przedmiotem zainteresowania urzęd-
nika skarbowego, jak wykazuje praktyka, jest z reguły 
wykazanie źródeł pokrycia finansowania inwestycji. Jeże-
li jest to kredyt lub umowa leasingowa, należy przedłożyć 
właściwe umowy. Jeżeli mamy własne środki, najlepiej, 
aby były zdeponowane w całości na rachunku bankowym 
związanym z prowadzoną działalnością rolniczą. Ważne, 
aby rolnik potrafił wykazać, skąd pochodziły wpływy 
i mieć orientację w historii rachunku bankowego, gdyż 
często fiskus prosi o jego przedłożenie. 

Środki finansowe mogą pochodzić z: 
 • dofinansowania z ARiMR (wnioski w ramach PROW), 
 • dopłat bezpośrednich, 
 • umowy darowizny pieniężnej np. od najbliższych 

przekazanej na konto i zarejestrowanej do 6 miesięcy 
w Urzędzie Skarbowym (druk SD-Z2), 

 • zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym umów po-
życzki gotówkowej, 

 • sprzedaży innych dóbr trwałych i obrotowych np. przed 
przejściem na Vat.

Jeżeli rolnik nie udowodni legalności pochodzenia środ-
ków finansowych, może narazić się na sankcję karną. 
Rachunek bankowy związany z działalnością rolniczą po-
winien być zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego 
i znajdować się na tzw. „białej liście”. Pozwoli to uniknąć 
konsekwencji w przypadku wystawiania faktur sprze-
daży z mechanizmem podzielonej płatności. Ważne jest 
też, aby na rachunku bankowym wskazanym w zgłosze-
niu do Urzędu Skarbowego nie było przelewów, których 
pochodzenie jest nieudokumentowane, gdyż fiskus taki 
przychód może opodatkować podatkiem dochodowym. 

Dość istotną kwestią, która towarzyszy kontroli fiskusa, 
jest też przyglądanie się sprzedaży gospodarstwa rolnego. 
Ważne, by oprócz sprzedaży fakturowej mieć na uwadze 
sprzedaż nieudokumentowaną czy też nawet spożycie 
własne, które należy ująć w rejestrze sprzedaży. Doty-
czy to zwłaszcza gospodarstw z produkcją zwierzęcą, 
gdzie fiskus może wglądnąć w rejestr IRZ znajdujący się 
w ARiMR. Fiskus może też analizować zużycie paliwa pod 
kątem wykazywanej powierzchni gospodarstwa. 

W przypadku, gdy oprócz działalności rolniczej rolnik 
Vat-owiec prowadzi też działalność gospodarczą, prze-
ważnie wspomagającą produkcję roślinną PKD-0.61.Z, 
ważne jest wykazanie w rejestrach sprzedaży z tych 
usług, zwłaszcza w okresach np. spiętrzenia prac polo-
wych (wiosenne i jesienne usługi agrotechniczne czy żni-
wa). Jest to o tyle ważne, że przy rozliczeniu się później 
z wniosku złożonego do ARiMR wymagany jest rejestr 
sprzedaży z wykonanych usług korespondujący z zało-
żeniami biznesplanu. 

Przy sprzedaży bezfakturowej na rzecz osób fizycznych 
nieprowadzących działalności gospodarczej należy mieć 
na uwadze, że przekroczenie rocznego limitu sprzedaży 
w wysokości 20000,00 zł netto skutkuje koniecznością 
założenia kasy fiskalnej. Warto też wiedzieć, że sprzeda-
ży na rzecz rolników będących płatnikami podatku Vat 
– mimo że nie są zarejestrowani w urzędzie jako osoby 
prowadzące działalność gospodarczą – nie wlicza się do 
limitu, który skutkuje założeniem kasy fiskalnej. 

Mając na uwadze te podstawowe wskazówki zawarte 
w tekście, które są efektem doświadczeń kontroli prze-
prowadzanych przez Urząd Skarbowy, można uniknąć 
zbędnego stresu. 

Krzysztof Dziedzic

Vat w gospodarstwach rolnych 
– procedury sprawdzające

Oczywistym przywilejem dla rolników będących „Vatowcami” na zasadach ogólnych jest ubieganie 
się o zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym. Niekiedy kwoty zwrotu podatku Vat 
są bardzo wysokie – zwłaszcza w przypadku zakupu maszyn czy dużych inwestycji budowlanych 
– co sprawia, że ich otrzymanie istotnie poprawia płynność finansową gospodarstwa.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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Jak pokazują liczne wyniki badań, fun-
dusze unijne są istotnym źródłem finan-
sowania inwestycji w gospodarstwach 
rolnych. Środki te umożliwiają rozwój 
gospodarstw i modernizację zaplecza. 
Małe gospodarstwa, które nie wypra-
cowują kwot wystarczających na wy-
mianę wyposażenia, mogą również po-
zyskiwać środki na restrukturyzację. 
Głównymi działaniami w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014–2020 wspierającymi inwestycje 
w gospodarstwach były: „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, „Premie dla mło-
dych rolników” oraz „Restrukturyzacja 
małych gospodarstw”. 

Obecnie trwa okres przejściowy przed 
następnym okresem programowania. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przedstawiło Plan Strategiczny dla 
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–
2027, który prezentuje m.in. analizę sek-
tora rolno-spożywczego oraz strategię 
osiągnięcia wyznaczonych celów Wspól-
nej Polityki Rolnej w następnym okresie 
programowania. Analiza sektora rolno-
-spożywczego wykazała, że w ostatnich 
latach przeszedł on proces głębokich 
przemian restrukturyzacyjnych i mo-
dernizacyjnych na wszystkich etapach 
łańcucha dostaw, lecz w dalszym ciągu 
charakteryzuje się niskim poziomem 
innowacyjności i zastosowania nowo-
czesnych technologii, w tym prośrodo-
wiskowych. 

Plan Strategiczny zakłada, że popra-
wa efektywności wykorzystania i pro-
duktywności czynników wytwórczych, 
przemiany strukturalne i moderniza-
cyjne w rolnictwie powinny być kon-
tynuowane, a gospodarstwa powinny 
aktywniej wdrażać innowacje. Proces 
modernizacji będzie wymagał dużych 
nakładów inwestycyjnych w innowacyj-
ne rozwiązania, w tym przede wszyst-
kim inwestycji w kapitał trwały. Roz-
drobniona struktura gospodarstw 

rolnych, niska wydajność pracy, niska 
produktywność (szczególnie mniejszych 
gospodarstw) oraz niski poziom współ-
działania powoduje, że konkurencyj-
ność gospodarstw jest niższa niż średnio 
w Europie, a produktywność i innowa-
cyjność sektora rolno-spożywczego 
w Polsce jest jednym z kluczowych wy-
zwań. Wśród gospodarstw towarowych 
w Polsce 79,6% stanowią gospodarstwa 
bardzo małe i małe, tj. o wielkości ekono-
micznej do 25 000 euro. Gospodarstwa 
te odpowiedzialne są za ponad 34% war-
tości produkcji gospodarstw towaro-
wych i gospodarują na blisko 50% użyt-
ków rolnych w kraju. 

Specyfika sektora rolno-spożywcze-
go w Polsce sprawiła, że pojawiła się 
potrzeba odpowiedniego dostosowa-
nia wsparcia inwestycyjnego do po-
szczególnych grup gospodarstw. Jak 
pokazuje Plan Strategiczny, kluczowym 
wyzwaniem realizacji celów polityki 
rolnej będzie zagwarantowanie rolni-
kom dostępu do kapitału umożliwia-
jącego przeprowadzenie koniecznych 
inwestycji. Dotyczy to w szczególności 
gospodarstw rolnych o niskiej wielko-
ści ekonomicznej, które nie dysponu-
ją odpowiednimi zasobami na rozwój 
i unowocześnienie zaplecza. Proces mo-
dernizacji gospodarstw będzie wymagał 
dużych nakładów inwestycyjnych w in-
nowacyjne rozwiązania, w tym przede 
wszystkim inwestycji w kapitał trwały. 

Pomoc inwestycyjna na rozwój mniej-
szych gospodarstw (o wielkości ekono-
micznej poniżej 25 000 euro) będzie 
miała formę ryczałtu. Umożliwi to pod-
miotom nieposiadającym kapitału wła-
snego na prowadzenie niezbędnych 
inwestycji poprawiających konkurencyj-
ność. Zorientowanie tych gospodarstw 
na rynek będzie postępować poprzez 
skracanie łańcuchów dostaw żywności 
i wykorzystanie potencjału tych pod-
miotów na rynkach lokalnych. Rozwój 

tych gospodarstw wspierany będzie 
przez operacje dotyczące produkcji 
i przygotowania do sprzedaży produk-
tów zbywanych w ramach sprzedaży 
bezpośredniej, rolniczego handlu deta-
licznego, oraz dostaw bezpośrednich. 

Jak wynika z przedstawionej strategii, 
wsparcie inwestycyjne dla gospodarstw 
rolnych o wielkości ekonomicznej 
25 000 euro i więcej nakierowane bę-
dzie na lepsze zorientowanie na rynek, 
zwiększanie konkurencyjności gospo-
darstw i wprowadzenie nowoczesnych 
technologii. Ma to nastąpić poprzez ra-
cjonalizację technologii produkcji, zmia-
nę profilu produkcji, poprawę jakości 
produktów, zwiększenie ich wartości 
dodanej.

W Planie Strategicznym zauważono 
potrzebę inwestowania w budowę lub 
modernizację budynków i budowli służą-
cych produkcji zwierzęcej. Stwierdzono, 
że wprowadzenie kosztownych inwesty-
cji w sektorze produkcji zwierzęcej jest 
konieczne, aby mogły zajść zmiany w za-
kresie organizacji produkcji i wprowa-
dzania nowych, niskoemisyjnych tech-
nologii, które są niezbędne dla redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, zanieczysz-
czeń powietrza czy odorów z sektora rol-
no-spożywczego. 

Analiza sytuacji polskiego rolnictwa 
wykazała, że w działach produkcji o du-
żej czasochłonności pracy oraz w go-
spodarstwach wymagających dużych 
nakładów finansowych niezbędne jest 
zapewnienie odpowiednich środków, 
które umożliwią przeprowadzenie in-
westycji wpływających na optymaliza-
cję produkcji, poprawiających bezpie-
czeństwo i jakość produkcji żywności. 
Stwierdzono, że ważnym jest, aby in-
westycje były kompleksowe, ukierun-
kowane na zwiększanie efektywności 
wykorzystania środków do produkcji 
rolnej oraz obejmowały aspekty związa-
ne z transformacją w kierunku cyfrowej 

Nowa perspektywa finansowa
– możliwości wsparcia dla gospodarstw
Inwestycje w gospodarstwach rolnych są podstawą ich rozwoju. 
Dla sprawnego funkcjonowania, sprostania konkurencyjności na 
rynku, zapewnienia jakości produktów niezbędne jest posiada-
nie sprawnego zaplecza, dostosowanego do struktury produkcji 
i warunków gospodarowania.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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i zielonej gospodarki. Strategia przewi-
duje ponadto preferencje dla technologii 
innowacyjnych, a także dla rozwiązań 
z zakresu ochrony środowiska i prze-
ciwdziałania zmianom klimatu (np. roz-
wiązania ograniczające ilość odpadów, 
poprawiające oszczędną gospodarkę 
energią czy wodą).

Gospodarstwa ekologiczne, ze wzglę-
du na duży potencjał w zakresie pro-
dukcji żywności i w strategii „Od pola 
do stołu” oraz duże znaczenie w skra-
caniu łańcucha dostaw, również będą 
uzyskiwać istotne wsparcie na inwe-
stycje. Ze względów środowiskowych 
oraz prozdrowotnych zwrócono także 
uwagę na interwencje sektorowe dla 
sektora pszczelarskiego. Zaplanowano 
środki na działania niezbędne dla popra-
wy konkurencyjności rozdrobnionych 
gospodarstw pszczelarskich, zarówno 
na rozwój szkolenia producentów i in-
westycje, w tym rozwiązania innowa-
cyjne i cyfrowe. Dostępne będzie także 
wsparcie na badania.

Pomoc finansowa wspierająca go-
spodarstwa nie prowadzące produkcji 
ekologicznej będzie ukierunkowana na 
operacje dotyczące budowy lub moder-
nizacji budynków lub budowli służą-
cych do produkcji zwierzęcej. Istotne 
będą: racjonalizacja technologii produk-
cji, wprowadzenie innowacji i nowych 
technologii, zmiany profilu produkcji 
i wzrost skali produkcji oraz poprawy 
jakości. 

Jak wynika z Planu Strategicznego, 
modernizacja gospodarstw oraz ich 
rozwój technologiczny będzie wspie-
rany również pośrednio, poprzez dzia-
łania kooperacyjne oraz podnoszenie 
kwalifikacji rolników. Realizacja celów 
związanych z wdrażaniem innowacyj-
nych rozwiązań i technologii będzie wy-
magała pokonania licznych ograniczeń 
związanych z niewielką skalą produkcji 
gospodarstw rolnych, które utrudnia-

ją wdrażanie nowoczesnych technolo-
gii. Zauważono, że współpraca gospo-
darstw (grup i organizacji producentów) 
stwarza szansę zwiększenia siły eko-
nomicznej gospodarstw, a podnoszenie 
kwalifikacji rolników jest niezbędne do 
wdrożenia innowacji produktowych, 
procesowych, organizacyjnych i mar-
ketingowych. Dlatego też w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich pojawią 
się środki wspierające gospodarstwa 
zrzeszone w grupy i organizacje pro-
ducenckie.

Przedstawiony przez Ministerstwo 
Rolnictwa Plan Strategiczny na lata 
2023–2027 prezentuje cele wspólnej po-
lityki rolnej, do realizacji których nie-
zbędne będą środki na inwestycje w go-
spodarstwach. Poprawa dochodowości, 
która ma doprowadzić do osiągnięcia 
celu „Wsparcie inteligentnego, odpor-
nego i zróżnicowanego sektora rolnic-
twa przy zapewnieniu bezpieczeństwa 
żywnościowego”, realizowana będzie 
poprzez interwencje: 

 − pomagające zapobiec zniszczeniu po-
tencjału produkcyjnego gospodarstw, 
a także umożliwiające zmniejszanie 
strat spowodowanych zmianami ko-
niunktury na rynkach, katastrofami 
naturalnymi; 

 − wspierające restrukturyzację i mo-
dernizację małych gospodarstw; 

 − wspierające szczególnie mniejsze go-
spodarstwa w podejmowaniu działal-
ności gospodarczej z zakresu małego 
przetwórstwa, rolniczego handlu de-
talicznego (RHD) oraz MOL; 

 − modernizujące i poprawiające kon-
kurencyjność gospodarstw, w tym 
zwiększające ich innowacyjny cha-
rakter;

 − na rzecz rozwoju pszczelarstwa po-
przez inwestycje poprawiające ich od-
porność i konkurencyjność oraz roz-
wijające kapitał ludzki;

 − rozwijające różne formy współpra-

cy rolników i producentów rolnych, 
a także wzmacniające współpracę na-
uki i praktyki (kompleksowe wsparcie 
planowane jest w ramach interwen-
cji sektorowych dla sektora owoców 
i warzyw w celu zapewnienia popra-
wy łańcuchów dostaw i optymalizacji 
produkcji w tym sektorze);

 − wzmacniające powiązanie producen-
tów z podmiotami przetwórstwa rol-
no-spożywczego poprzez inwestycje 
modernizujące i rozwijające zakłady 
przetwórcze; 

 − wspierające działania informacyjno-
-promocyjne w zakresie żywności 
produkowanej w unijnych i krajowych 
systemach jakości;

 − związane z poprawą struktury agrar-
nej i ograniczające czasochłonność pracy 
w gospodarstwie.

Jak wynika z przedstawionej strategii, 
w dalszym ciągu kontynuowane będzie 
wsparcie dla młodych rolników. Środki 
inwestycyjne związane z tym działa-
niem posłużą osiągnięciu celu „Wzmoc-
nienie struktury społeczno-ekonomicz-
nej obszarów wiejskich w Polsce”. 

Jak pokazuje Plan Strategiczny Wspól-
nej Polityki Rolnej na lata 2021–2027, 
środki na inwestycje w gospodarstwach 
rolnych w dalszym ciągu będą wspiera-
ły modernizację gospodarstw, przez co 
umożliwią wzrost konkurencyjności, 
lepsze zorientowanie na rynek, skraca-
nie łańcuchów dostaw oraz implemento-
wanie innowacyjnych rozwiązań.

Agnieszka Tomczyk
Źródła:
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023–2027
Propozycja realizacji przez Polskę zaleceń Komisji 
Europejskiej w sprawie Planu Strategicznego WPR
www.gov.pl
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Marchew – 
opłacalność 
produkcji
Marchew to jedno z najważniej-
szych warzyw uprawianych w na-
szym kraju. Jej popularność wynika 
z wszechstronnego zastosowa-
nia oraz z walorów smakowych 
i zdrowotnych. W Polsce marchew 
wykorzystywana jest przez prze-
mysł przetwórczy do produkcji so-
ków, mrożonek oraz do konsumpcji 
bezpośredniej jako składnik wielu 
potraw.

W 2020 r. zebrano w Polsce 733 000 ton 
marchwi, a rok wcześniej 678 000, co 
plasuje nasz kraj na pozycji 3. producen-
ta tego warzywa w UE, z 12-procento-
wym udziałem w unijnej produkcji. Mar-
chew zajmuje drugie miejsce, po cebuli, 
pod względem powierzchni uprawy wa-
rzyw gruntowych w Polsce. Ponieważ 
marchew jest rośliną klimatu umiarko-
wanego, uprawia się ją na terenie całego 
kraju, ale większość (70%) upraw znaj-
duje się na terenie sześciu województw: 
mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, 
lubelskiego, wielkopolskiego, łódzkiego 
i świętokrzyskiego. 

Zbiory marchwi w Polsce uzależnione 
są w znacznym stopniu od warunków 
agro-meteorologicznych panujących 
podczas wegetacji. W latach 2017–2020 
zbiory marchwi w kraju były zróżni-
cowane i wynosiły od 827 100 ton 
w 2017 r. do 678 300 ton w roku 2019. 
W 2020 r., według szacunków GUS, 
w Polsce zebrano 733 000 ton marchwi 
tj. o 8% więcej niż w roku 2019. Pro-
gnoza na 2021 r. wynosi 735 000 ton. 
Zapotrzebowanie na marchew przez 
konsumentów oraz krajowy przemysł 

przetwórczy jest zaspokojone. Z tego 
powodu za granicę sprzedawane są sto-
sunkowo niewielkie ilości. Eksporto-
wana jest do krajów UE, głównie na ry-
nek Słowacji (31% wielkości eksportu), 
Czech (20%) i Rumunii (14%). W skali 
globalnej zajmowaliśmy 6. miejsce za 
Chinami, Uzbekistanem, Rosją, Stana-
mi Zjednoczonymi i Ukrainą. Głównymi 
odbiorcami marchwi na rynku unijnym 
były Rumunia, Słowacja oraz Czechy, 
a spośród krajów trzecich państwa Eu-
ropy Wschodniej.

Wyszczególnienie
Powierzchnia uprawy Zbiory w tys. ton

2017 2018 2019 2020 20211 2017 2018 2019 2020 20212

Warzywa ogółem [tys. ha] 183,6 181,8 181,8 182,1 182,2 5 704,8 5 270,5 5 019,0 5 249,0 5 340,0

Warzywa gruntowe [tys. ha] 177,6 176,1 176,2 176,5 176,6 4 583,3 4 108,9 3 849,8 4 099,0 4 175,0

Kapusta biała 20,5 20,7 20,8 20,9 20,8 1 010,5 913,2 836,9 800,0 850,0

Kalafiory  9,1  9,3  9,4  9,2  9,1 238,3 219,9 206,9 229,0 230,0

Cebula 26,0 24,8 24,8 25,0 24,8 667,4  562,9 535,4 615,0 625,0

Marchew jadalna 22,1 22,4 22,2 22,3 22,2 827,1 726,4 678,3 733,0 735,0

Buraki ćwikłowe 10,0 10,2 10,4 10,4  10,3 336,4 298,2 280,9 313,0 315,0

Ogórki gruntowe 13,9 14,6 15,1 14,9  14,7 249,1 245,4 223,3 229,0 225,0

Pomidory gruntowe 9,3 9,7 10,0  9,8  9,7 254,5 253,0 240,5 246,0 245,0

Pozostałe warzywa gruntowe 66,7 64,3 63,5  64,0  65,0 1 000,0 889,9 848,6 934,0 950,0

Źródło: dane GUS, 1,2 – szacunek IERiGŻ-PIB

Powierzchnia uprawy marchwi i innych warzyw gruntowych w Polsce w latach 2017–2021
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Stanowisko pod marchew na zbiór 
późnojesienny należy przygotować bez-
pośrednio przed siewem. By uzyskać za-
dawalający plon, należy uprawiać mar-
chew na redlinach. Wał ziemi między 
dwiema bruzdami najlepiej wykonywać 
wyorywaczem redlin, który kruszy gle-
bę i jednocześnie formuje redliny, wy-
równuje i ugniata ich powierzchnię. Na 

jednym metrze bieżącym redliny powin-
no być wysiane ok 90–100 nasion kieł-
kujących, co odpowiada około 900 000–
1 000 000/ha. Nasiona wysiewamy na 
głębokość ok. 2 cm. 

Jaki plon można uzyskać? W zależ-
ności warunków glebowych, od klasy 
wczesności wybranej odmiany, zastoso-
wanej technologii, warunków pogodo-

wych, technologii zbioru i wielu innych 
czynników można uzyskać plon od 30 
do 100 t/ha. Na to, jak marchew będzie 
się przechowywać, wpływają czynni-
ki uprawowe oraz zabiegi wykonane 
w trakcie wzrostu marchwi w polu. 
Bardzo ważna dla długiego przecho-
wywania marchwi jest jej wysoka 
zdrowotność do końca okresu uprawy 
polowej. Optymalne warunki do prze-
chowywania marchwi to temperatura 
0–1°C i wilgotność względna powietrza 
95–98%.

Powyższa kalkulacja dotyczy późnych 
odmian marchwi. Odmiany wczesne 
mogą dać większy dochód przy niższym 
plonie. Gdyby plon wynosił 300 dt/ha, 
a cena zbytu na poziomie odmian póź-
nych – tj. 70 zł/dt – uprawa przynosiłaby 
stratę. Średnia cena wczesnych odmian 
marchwi na Placu Hurtowym Rybitwy 
w miesiącach czerwiec–sierpień 2021 r. 
wynosiła około 175 zł/dt. Przy tej cenie 
wskaźnik opłacalności wynosi 235,67%, 
a dochód rolniczy 30 749,88 zł. Odmiany 
późne do przechowywania lub dla prze-
twórstwa pozwalają uzyskać wysokie 
plony i dzięki temu wyższy dochód przy 
niższej cenie zbytu. Przy plonie handlo-
wym marchwi 500 dt z 1 ha oraz cenę 
zbytu na poziomie 70 zł/dt wskaźnik 
opłacalności wynosi 158,46%, a dochód 
rolniczy 13 249,88 zł. Próg opłacalności 
na poziomie około 323,79 dt/ha wska-
zuje, że niski plon późnych odmian mar-
chwi spowoduje spadek dochodu lub na-
wet stratę.

Bogdan Pobereżnik 
Źródła: GUS, IERiGŻ-PB, dane własne MODR

Ceny marchwi na kilku wybranych targowiskach woj. małopolskiego 2020/2021 [zł]
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2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Rybitwy  0,93 0,68 0,60  * *  0,80 0,63 0,66 0,82 1,43 1,94 2,05 1,26 1,03 0,75

Targowisko 
Proszowice  0,58 0,42 0,43 0,44 0,48 0,47 0,49 0,53 0,62 0,73 0,83 0,90 0,82 0,72 0,69

Targowisko 
Wolbrom  1,03 0,75 0,72 0,60 0,54 0,50 0,50 0,53 0,84 1,05 1,30 1,56 1,00 1,00 1,00

Targowisko 
Skała  2,38 1,72 1,50 *   * 2,00 2,00 1,98 2,00 2,38 2,96 3,38 2,60 2,10 1,90

Targowisko 
Szczucin  2,25 1,00 1,00 0,44 1,50 1,50 2,00 1,74 1,90 2,25 4,00 2,75 2,50 2,48 2,40

Plac Targowy 
Stary Kleparz  3,75 3,00 3,00 3,00  * 2,50 2,75 3,00 3,00 3,00 3,00 3,75 3,40 3,13 3,00

* targowisko nieczynne

Zestawienie kosztów bezpośrednich i pośrednich w uprawie marchwi na późny zbiór

powierzchnia uprawy – 1ha
plon – 500,0 dt/ha
cena za 1 dt – 70 zł

       

Wyszczególnienie J.m Ilość Cena [zł] Wartość [zł]

Wartość produktu dt 500,0 70,0 35 000,00

Dopłaty bezpośrednie x x x 914,88

Razem przychody       35 914,88

Koszty bezpośrednie        

Nasiona szt. 950 000,0 0,0038 3 610,00

Nawozy mineralne kg 390,0 x 2 461,44

Środki ochrony roślin       1 295,84

Inne koszty bezpośrednie       2 946,91

Razem koszty bezpośrednie       10 314,18

Nadwyżka bezpośrednia       25 600,70

Koszt eksploatacji sprzętu       4 664,82

Koszty siły roboczej       7 686,00

Koszty pośrednie       12 350,82

Dochód rolniczy       13 249,88

Wskaźnik opłacalności wyrażony w %  158,46

Próg opłacalności [dt]       323,79

Koszt produkcji – 1 dt       45,33

Źródło: MODR Karniowice
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Najwcześniej na rynku można spo-
tkać „młode ziemniaki” importowane 
z Afryki Północnej lub – w dużo mniej-
szej ilości – odmiany krajowe uprawiane 
w tunelach foliowych. Następnie poja-
wiają się oczekiwane przez amatorów 
nowalijek dostawy krajowych odmian 
ziemniaka o znacznie lepszych parame-
trach smakowych, pochodzące z plonów 
uzyskiwanych na polach z zastosowa-
niem okryw. 

Do okrywania ziemniaków mogą 
być wykorzystane folia polietylenowa 
bądź agrowłóknina polipropylenowa. 
Struktura chemiczna obu tych tworzyw 
sprawia, że charakteryzują się różny-
mi parametrami technicznymi (masą, 
przepuszczalnością światła, przewiew-
nością), czego efektem są inne warun-
ki mikroklimatyczne pod każdą z tych 
okryw. Różnice te mają większe znacze-
nie po wschodach ziemniaków, i dlatego 
należy pamiętać, że inaczej planuje się 
prowadzenie plantacji, do której okry-
cia zastosowana zostanie folia, a inaczej, 
gdy będzie to agrowłóknina. Największą 
ilość wczesnych ziemniaków krajowych 

stanowią późniejsze zbiory z polowej 
uprawy bez okryw, które przeważnie 
rozpoczynają się w połowie czerwca. 

Warunki powodzenia uprawy 
przyśpieszonej ziemniaka wczesnego:
 • odpowiedni dobór odmian do uprawy;
 • podkiełkowywanie sadzeniaków – 

czas podkiełkowywania wynosi oko-
ło 35 dni w temperaturze 8–10oC;

 • przyspieszenie terminu sadzenia 
o 7–10 dni w porównaniu do terminu 
optymalnego dla uprawy standardo-
wej; 

 • odpowiednia temperatura gleby, tj. na 
3–5 dni przed sadzeniem temperatu-
ra gleby na głębokości 10 cm powin-
na wynosić około 3–4oC i wykazywać 
tendencję wzrostową;

 • odpowiednia obsada roślin, tj. około 
350 000 pędów na 1ha uzyskanych 
z podkiełkowanych sadzeniaków;

 • dostosowanie rozstawy rzędów ziem-
niaków do szerokości folii lub agro-
włókniny tak, by można było dobrze 
okryć redliny, pozostawiając odpo-
wiednią „zakładkę”;

 • wykonanie oprysku herbicydem bez-
pośrednio po posadzeniu i ukształto-
waniu roślin, ponieważ po zastoso-
waniu włókniny wykonanie zabiegu 
ochroniarskiego jest niemożliwe;

 • zastosowanie odpowiedniego herbi-
cydu – liczba herbicydów do zastoso-
wania we wczesnych ziemniakach jest 
ograniczona ze względu na długi okres 
karencji wielu preparatów;

 • okrycie pola włókniną lub folią może 
być wykonane przy użyciu specjalne-
go agregatu lub zwykłej beli, na którą 
nawinięta jest folia;

 • obredlenie ziemniaków – jeżeli wystą-
pi taka potrzeba;

 • pozostawienie osłony w redlinach 
w celu ponownego przykrycia, jeżeli 
zaistnieje ponownie prawdopodobień-
stwo wystąpienia przymrozków;

 • podjęcie optymalnej decyzji co do 
terminu zbioru – o wynikach ekono-
micznych uprawy pod osłonami de-
cyduje przede wszystkim wczesność 
uzyskania plonu handlowego, mała 
liczba odpadów oraz możliwie wyrów-
nana wielkość bulw.

Uprawa ziemniaków pod osłonami –  
aspekty ekonomiczne
Sposobem na poprawę opłacalności uprawy ziemniaka jadalnego może być uprawa bardzo wczesnych 
i wczesnych odmian pod osłonami. Im wcześniejszy zbiór, tym większy możliwy dochód – choć okupiony 
większymi kosztami produkcji, a także brakiem kosztów przechowywania ziemniaków. W uprawie przy-
spieszonej pod osłonami większe są także nakłady pracy.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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Duży wpływ na opłacalność produkcji 
ziemniaka wczesnego pod osłonami ma 
przebieg warunków pogodowych w dru-
giej połowie kwietnia oraz w maju. Z re-
guły wczesna wiosna, z ciepłym majem 
i czerwcem, gwarantująca dobre warun-
ki wegetacji roślin, ma niestety wpływ 
na początkowo niską cenę sprzedaży 
„młodych” ziemniaków i szybki jej spa-
dek w kolejnych tygodniach. Z kolei długa 
zima, opóźniona i chłodna wiosna, wy-
stąpienie przymrozków, a także zimny, 
deszczowy maj i czerwiec skutkują wzro-
stem cen sprzedaży ziemniaków wcze-
snych – wyższa cena sprzedaży utrzy-
muje się dłużej. Wtedy w lepszej sytuacji 
znajdą się rolnicy, którzy zdecydowali 
się na osłanianie ziemniaków włókniną 
bądź folią perforowaną. Sprzedaż mogą 
rozpocząć na początku czerwca.

Średnia cena ziemniaków wczesnych 
za 1 dt w czerwcu 2021 r. na targowi-
skach Proszowice, Skała, Wolbrom, Plac 
Hurtowy Rybitwy wynosiła 213,28 zł 
a w lipcu spadła do poziomu 123,64 zł, 
tj. o 42%. Cena na targowisku miejskim 
detalicznym (na Starym Kleparzu) wy-
nosiła w czerwcu 312,50 zł, a w lipcu 
o 26% mniej, czyli 262,50 zł za 100 kg. 

W uprawie ziemniaka wczesnego, 
obok wczesności i ilości plonu, ważna 
jest również wielkość uzyskanych bulw. 
Ziemniaki przeznaczone na rynek krajo-
wy powinny mieć średnicę poprzeczną 
powyżej 28 mm, a towar eksportowy 
– powyżej 35 mm. Dzięki zastosowa-

niu osłon poprawia się jakość handlowa, 
tj. od 15 do 50% zmniejsza się w plo-
nie ilość bulw małych, na które nie ma 
zazwyczaj popytu. Wczesnowiosenne 
wpływy ze sprzedaży ziemniaków po-
prawiają finansową płynność gospodar-
stwa. Pozostaje stanowisko pod uprawę 
poplonu, który jeszcze raz w bieżącym 
roku może przynieść kolejny dochód.

Poniżej skalkulowano wielkość plo-
nu handlowego na poziomie 160 dt/ha, 
a cenę sprzedaży na poziomie 180 zł/dt. 
Przyjęto trzyletni okres użytkowania 
folii. Włóknina może być użytkowana 
3–4 lata. 

Może się okazać, że uprawa ziemnia-
ków średniopóźnych i późnych przy plo-
nie 400–500 dt/ha da wyższy dochód 
przy niższej cenie sprzedaży, ale pod 
warunkiem dobrej zdrowotności. Tego-
roczne plony ziemniaków odmian póź-
nych – jak wynika z wstępnych szacun-

ków – nie są najgorsze, jednak ich jakość 
pozostawia wiele do życzenia – bulwy 
są niskiej jakości i trwałości przecho-
walniczej.

Uprawa ziemniaków z wykorzysta-
niem osłon to nieco ryzykowane i nie za-
wsze opłacalne przedsięwzięcie. Okres, 
kiedy na rynku ceny odmian wczesnych 
ziemniaka są wysokie, jest stosunkowo 
krótki i opóźnione zbiory wpłyną nieko-
rzystnie na wysokość dochodu. Uprawy 
przyśpieszone ziemniaka polecane są 
dla rolników mających doświadczenie 
w uprawie późnych odmian ziemniaka, 
którzy gotowi są ponieść ryzyko dodat-
kowych kosztów z ograniczoną gwaran-
cją uzyskania wysokiego zysku. 

Bogdan Pobereżnik 
Źródło: dane własne MODR

Tabela 1. Ceny ziemniaków za 1 dt (100 kg) odmian bardzo wczesnych i wczesnych na 
targowiskach województwa małopolskiego w latach 2017–2021

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021

Targowisko Proszowice 63,00 40,40 224,29 99,00 102,14

Plac hurtowy Rybitwy 109,40 73,00 208,30 123,60 135,00

Targowisko Wolbrom 97,11 70,33 224,44 105,56 132,67

Targowisko Skała 139,11 108,33 263,00 158,89 158,75

Plac targowy Stary Kleparz 218,75 225,00 333,33 195,00 287,50

Inne Targowiska woj. Małopolskiego (23) 128,75 110,80 278,88 204,33 192,94

Tabela 2. Kalkulacja ziemniaków jadalnych wczesnych pod osłonami

L.p Wyszczególnienie J.m Ilość Cena [zł] Wartość [zł]

1 Wielkość i wartość plonu handlowego dt 160,0 180,0 28 800,00
2 Wielkość i wartość plonu ubocznego dt 20,0 120,0 2 400,00
3 Dopłaty bezpośrednie zł 180,00 150,0 914,88
4 Razem wartość produkcji       32 114,88
5 Sadzeniaki z zakupu dt 15,0 163,00 2 445,00
6 Sadzeniaki własne dt 10,0 63,01 630,11
7 Koszty nawożenia mineralnego dt     1 436,39
8 Koszty środków ochrony roślin       954,98
9 Opłaty placowe x 15,0 52,00 780,00

10 Opakowania szt 1800,0 0,32 576,00
11 Agrowłóknina (1/3 wartości zakupu)       1 767,00
12 Inne koszty bezpośrednie       858,95
13 Razem koszty bezpośrednie       9 448,42
14 Nadwyżka bezpośrednia       22 666,46
15 Koszty eksploatacji maszyn i ciągnika       3 232,98
16 Koszty ogólnogospodarcze – 10% kosztów bezpośrednich       944,84
17 Koszty siły roboczej rbh 60,0 18,30 1 098,00
18 Zbiór kombajnem – usługa ha 16,0 250,00 4 000,00
19 Razem koszty pośrednie       9 275,82
20 Dochód rolniczy       13 390,63
21 Wskaźnik opłacalności wyrażony w %       171,51
22 Próg opłacalności [dt]       124,83
23 Koszt produkcji 1 dt [zł]       104,02
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Rolnictwo ekologiczne korzystnie wpły-
wa na środowisko, łącząc jednocześnie 
w sobie tradycje, osiągnięcia nauki i in-
nowacje1. Wspiera małych lokalnych 
producentów, a w przypadku hodowli 
zwierząt dużą wagę przykłada do god-
nego ich bytowania.

Z roku na rok wzrasta powierzchnia 
użytków rolnych, na których prowadzo-
na jest produkcja ekologiczna. Tenden-
cja wzrostowa widoczna jest również 
wśród przetwórni ekologicznych.

W literaturze wyodrębniono czynniki 
determinujące zachowania konsumen-
tów na rynku produktów ekologicznych. 
Są to np. proekologiczne zachowania 
nabywcze, środki oszczędności, czyn-
niki ekonomiczne itp. Na tej podstawie 
wyodrębniono 3 typy konsumentów na 
rynku produktów ekologicznych:
 • niezaangażowani,
 • proekologiczni aktywiści,
 • niezdefiniowani.

Grupa tzw. niezaangażowanych obej-
muje 36% konsumentów. Składa się 
głównie z ludzi młodych w wieku 18–34 
lat, zamieszkujących miasta. Jest to gru-
pa konsumentów z wyższym i średnim 
wykształceniem, pracujących w handlu, 
usługach oraz administracji. Pomimo de-
klaracji o posiadaniu pewnej świadomo-
ści ekologicznej i środowiskowej, mają 
oni negatywny stosunek do aspektów 
środowiskowych, takich jak np. recy-
kling, oszczędność zasobów oraz goto-
wość do płacenia wyższych cen za pro-
dukt ekologiczny.

Według licznych badań przedstawio-
nych w literaturze żywność ekologiczną 
kupują głównie tzw. proekologiczni ak-
tywiści. Jest to grupa osób w przedziale 
wiekowym 25–34 i 45–54 z wykształ-
ceniem wyższym, o wysokich kwalifi-
kacjach. Są to przedstawiciele średniej 
i wyższej kadry kierowniczej, specjaliści 
zawodów intelektualnych, naukowcy, 
artyści, posiadający wyższe dochody 
i dużą świadomość ekologiczną2. Grupa 
ta jest w stanie nabyć produkt eko mimo 
jego wyższej ceny, mając świadomość 
jego atutów smakowych i zdrowotnych.

Grupa „niezdefiniowani” obejmuje 
29% konsumentów z wyższych prze-
działów wiekowych oraz o niższym 
wykształceniu niż poprzednie grupy. 

W segmencie tym znajdują się niewy-
kwalifikowani robotnicy o niskich do-
chodach. Mają oni bardzo negatywny 
stosunek do kwestii środowiskowych. 
Twierdzą oni, że posiadają niski poziom 
wiedzy ekologicznej. Kwestie środowi-
ska nie są dla nich niepokojące i uważają, 
iż ich indywidualne działania nie mogą 
przyczynić się do poprawy środowiska3. 

W przypadku produktów ekologicz-
nych ważną rolę odgrywa tzw. ekomar-
keting. Jest on określany jako proces 
zarządzania, który odpowiada za iden-
tyfikowanie, przewidywanie i zaspo-
kajanie potrzeb oraz oczekiwań kon-
sumentów produktów ekologicznych. 
Istotny jest wymiar decyzyjny tego typu 
marketingu, przejawiający się w stra-
tegiach i planach marketingowych, na 
podstawie których podejmowane są de-
cyzje. Kluczowe jest pozyskanie nowych 
klientów w ramach tzw. narzędziowego 
wymiaru ekomarketingu4. 

Sprzedaż bezpośrednia jest korzystna 
zarówno dla producenta jak i konsumen-
ta. Mimo pojawienia się nowych form 
sprzedaży, jakie daje Internet czy duże 
supermarkety, sprzedaż bezpośrednia 
jest istotna. Wpływa na podniesienie do-
chodowości gospodarstw rolnych, czę-
sto bardzo małych. Ważna jest eduka-
cja ekologiczna młodych pokoleń w tym 
zakresie. Już od początku możemy uczyć 
dzieci, jakie produkty wybierać, a idąc 
dalej, nawet jak dany produkt samemu 
wytworzyć, czy np. w przypadku wa-
rzyw jak wyhodować, aby było zdrowo 
i smacznie.

Z badań przeprowadzonych w Polsce5 
wynika, iż dominującą forma sprzedaży 
produktów ekologicznych jest sprzedaż 

bezpośrednia, bez względu na rodzaj 
produktu.

Sprzedaż bezpośrednia jest i będzie 
w przyszłości bardzo istotną formą 
dystrybucji, mimo pojawienia się wielu 
nowoczesnych kanałów. Daje ona moż-
liwość kontaktu producenta z konsu-
mentem i umożliwia uzyskanie więk-
szej ilości informacji o produkcie, który 
kupujemy. Czas pandemii to szansa dla 
produktu ekologicznego – na większą 
jego sprzedaż i na pozyskanie nowych 
konsumentów, obawiających się zaku-
pu w tradycyjnym sklepie, a wybierają-
cych zakup u bezpośredniego producen-
ta zdrowej żywności, co ma niebagatelne 
znaczenie dla zdrowia.

W czasie pandemii Covid-19 nastą-
pił wzrost zainteresowania żywnością 
ekologiczną. Konsumenci wolą zapłacić 
więcej za zdrowy, sprawdzony produkt, 
pochodzący z pewnego, znanego źró-
dła niż polegać wyłącznie na żywności 
z supermarketu niewiadomego pocho-
dzenia. Dużą rolę odgrywa tu również 
ekomarketing, sprawiający, że grupa 
konsumentów produktów ekologicz-
nych rośnie z roku na rok.

Świadomość ekologiczna wzrasta i bę-
dzie to prowadzić do wzrostu popytu na 
rynku produktów ekologicznych. Pro-
blemem może być wyłącznie wysoka 
cena produktu, wynikająca w niemałych 
kosztów produkcji takiego towaru. Sytu-
acja ta przy obecnym ogólnym wzroście 
cen może być niekorzystna dla rolnictwa 
ekologicznego.

Małgorzata Mokrzycka
Źródła:
1 K. Wasilik, Trendy w zachowaniach współczesnych kon-
sumentów – konsumpcjonizm a konsumpcja zrównowa-
żona [w:] „Konsumpcja i Rozwój” 2014 (6), s. 66–74.
2 L. Witek, Zachowanie konsumentów na rynku pro-
duktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii 
Europejskiej [w:] „Handel Wewnętrzny” 2015 (354).
3 K. Wasilik, Trendy w zachowaniach…, dz.cyt.
4 S. Dziedzic, Bezpośrednia sprzedaż jako istotny kanał 
zbytu produktów rolnictwa ekologicznego w woje-
wództwie podkarpackim [w:] „Journal of Research and 
Applications in Agricultural Engineering” 2006, 
vol. 51 (2).
5 S. Żakowska-Biemans, K. Gutkowska, Rynek żywno-
ści ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, 
Warszawa 2003, s. 104.

Kim są konsumenci produktów ekologicznych?
Rolnictwo ekologiczne według IFOAM (Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego) to system 
produkcji mający na względzie ludzi, ekosystem oraz dobry stan gleby. Produkcja ta opiera się na procesach 
ekologicznych i bioróżnorodności.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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Wśród zasobów przyrody, obok wody, 
najważniejszymi są zasoby ziemi. Wy-
korzystując je w określony sposób rolnik 
oddziałuje na stan flory i fauny, w tym na 
ich zróżnicowanie, które określa się jako 
różnorodność biologiczną lub bioróż-
norodność. Różnorodność biologiczna 
kieruje się swoimi prawami, zwiększa-
jąc się miarę upływu czasu. Podobnie jej 
bogactwo jest związane z warunkami 
termicznymi, uwilgotnieniem terenu, jak 
również żyznością siedliska glebowego. 
Najlepiej rozwija się w przeciętnych wa-
runkach uwilgotnienia i temperatury 
oraz przy przeciętnej zasobności gleb 
w składniki pokarmowe.

Rolnicza przestrzeń produkcyjna 
zajmuje znaczne przestrzenie naszego 
globu, naszego kraju, a nawet naszego 
województwa. Oczywiste jest, że nieza-
leżnie od zasięgu obszaru jaki bierzemy 
pod uwagę, oddziaływanie rolnictwa 
na bioróżnorodność nie jest bez znacze-
nia. Mówiąc o bioróżnorodności czy też 
oceniając jej stan, zazwyczaj uwzględ-
niamy kilka poziomów zróżnicowania 
organizmów takich jak poziom biogeo-
graficzny, krajobrazowy, ekosystemowy, 
gatunkowy, a nawet poziom genetyczny. 
Rolnictwo wpływa nie tylko na bioróż-
norodność tego agroekosystemu w ja-
kim prowadzi działalność, ale także na 
sąsiadujące z nim inne agroekosystemy 
czy ekosystemy nie mające, jakby się po-
zornie wydawało, wiele wspólnego z rol-
nictwem. To oddziaływanie rolnictwa na 
różnorodność biologiczną, w tym mię-

dzy innymi na zasoby ziemi czy wody, 
jest szczególnie ważne w aspekcie spo-
sobu wykorzystania gruntów rolnych, 
w tym kształtowania ich struktury i wy-
korzystania gruntów ornych. Od tego 
sposobu zależy bowiem ograniczenie lub 
nasilanie się zagrożeń dla bioróżnorod-
ności, zarówno na poziomie genetycz-
nym, gatunkowym, ekosystemowym, 
a nawet biogeograficznym.

Uważa się, że do największych zagro-
żeń dla bioróżnorodności rolniczej prze-
strzeni w naszym kraju należy rozwój 
rolnictwa wielkoobszarowego. Elimi-
nuje ono ostoje bioróżnorodności takie 
jak miedze śródpolne, oczka wodne, za-
drzewienia śródpolne, pasy zadrzewień 
i krzewów przy drogach polnych, redu-
kuje mozaikowatość upraw itp. Znaczą-
cym zagrożeniem wskutek intensyfika-
cji rolnictwa jest także zanik niektórych 
tradycyjnych sposobów użytkowania 
gruntów, a szczególnie łąk i pastwisk 
ekstensywnych. Podobnie jak intensy-
fikacja produkcji rolniczej, negatywny 
wpływ na bioróżnorodność ma zanie-
chanie produkcji rolniczej. Zagrożeniem 
jest także zmniejszenie się liczebności 
populacji wielu gatunków roślin, w tym 
zanik chwastów, oraz zwierząt bezkrę-
gowych, płazów, ptaków związanych 
z tradycyjnym rolnictwem, a przez co 
rozerwanie niektórych ogniw łańcu-
chów troficznych.

Istotnym zagrożeniem dla bioróż-
norodności na gruntach ornych jest, 
związana niestety często z rolnictwem 

wielkoobszarowym, praktyka uprasz-
czania powodująca niekorzystną struk-
turę zasiewów. A przecież niezwykle 
istotną miarą wartości struktury za-
siewów, także w aspekcie ochrony i po-
prawy bioróżnorodności, jest wielkość 
udziału trwałych użytków zielonych 
i roślin bobowatych w płodozmianach. 
Niestety najczęściej zbyt dużo uprawia 
się zbóż w stosunku do innych grup ro-
ślin. Upraszcza się także płodozmian, 
w którym występuje zbyt mało roślin, 
a często rośliny następcze są z tej sa-
mej grupy botanicznej (np. zbożowe po 
zbożowych przez kilka lat). Zbyt mało 
jest wprowadzanych roślin z rodziny 
bobowatych, mieszanek traw z bobo-
watymi drobnonasiennymi na kilka lat 
oraz roślin z innych od zbóż grup bo-
tanicznych (np. krzyżowych). Za mało 
jest wprowadzanych do płodozmianu 
międzyplonów. Do tego dochodzi coraz 
częściej brak stosowania na wystar-
czającym areale nawozów organicz-
nych, takich jak obornik czy gnojowica. 
Obniża się zatem zawartość próchni-
cy w glebie, a co za tym idzie możliwo-
ści retencjonowania wody i zachwia-
na jest równowaga między procesami 
mineralizacji a humifikacji na korzyść 
tych pierwszych. Wszystko to razem 
powoduje, że gleba, która jest tak waż-
nym siedliskiem mikroorganizmów, 
nie jest w stanie im zapewnić wystar-
czająco dużo pokarmu. Podobnie jest 
w przypadku roślin bezkręgowców 
i zwierząt wyższych. Zanika stopniowo 

Chrońmy bioróżnorodność na gruntach ornych
Rolnictwo pełniąc swoje podstawowe funkcje, do których należy produkcja żywności i pasz, dostarczanie 
surowców wielu gałęziom przemysłu, w tym ostatnio coraz częściej surowców dla przemysłu energetycz-
nego, korzysta z zasobów przyrody. Oddziałuje zatem na środowisko przyrodnicze zarówno korzystnie jak 
i niekorzystnie.

EKOLOGIA
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w takich warunkach życie biologiczne 
gleby oraz procesy wzajemnej kontroli 
liczebności populacji różnych organi-
zmów. Odbija się to negatywnie tak-
że na procesach produkcji roślinnej na 
gruntach ornych. Chcąc poprawić tę sy-
tuację wprowadzamy do uprawy coraz 
większe ilości różnych syntetycznych 
substancji chemicznych. Przy tej okazji, 
podczas zwalczania chemicznego chwa-
stów czy szkodników roślin uprawnych, 
niestety eliminowane są organizmy po-
żyteczne – od bakterii i grzybów przez 
bezkręgowce, takie jak dżdżownice, 
chrząszcze biegaczowate, pszczołowa-
te, aż do zwierząt kręgowych, jak jeże, 
krety, ropuchy i liczne gatunki ptaków. 
Wskutek tych procesów nie ma w gle-
bie i agroekosystemach wystarczającej 
ilości naturalnych wrogów szkodników 
roślin uprawnych, które są zdolne prze-
jąć na siebie znaczny udział w walce 
z chorobami i szkodnikami, przez co 
wzrastające zagrożenie patogenami dla 
upraw wymusza na producentach sto-
sowanie środków chemicznej ochrony 
jeszcze intensywniej. Czy można zatem 
przerwać ten ,,zaklęty krąg” ? Nie jest 
to łatwe, zarówno z uwagi na czynni-
ki ekonomiczne, jak i wielkość popytu 
na określone produkty roślinne, a co 
za tym idzie tylko na wybrane gatun-
ki roślin uprawnych, oraz ze względu 
ma potrzebne nakłady robocizny i jej 
braki na rynku pracy. Rolnictwo wiel-
koobszarowe często wygrywa wsku-
tek dążenia do zwiększania wydajności 
pracy maszyn a intensywna chemizacja 
zapobiega popełnianym błędom w pro-
cesie uprawy roślin. Rolnictwo zainte-
resowane ekologizacją procesów pro-
dukcyjnych jest trudniejsze, ponieważ 
przyroda nie wybacza błędów i moż-
liwości ich naprawy są mniejsze bez 
chemizacji. Współpraca z przyrodą wy-
maga od rolników doskonalenia metod 
produkcji przyjaznych środowisku. Jed-
nak jest to możliwe, a nawet konieczne, 
ze względu na wymienione zagrożenia.

W dłuższej perspektywie czasowej 
rolnictwo będzie zmuszone do takie-
go kierowania procesami produkcji, 
które zapewnią zdecydowaną ochronę 
różnorodności biologicznej. Przema-
wiać za takim podejściem będą coraz 
bardziej aspekty ekologiczne, ale także 
i ekonomiczne. W miarę zwiększania 
się dochodów ludności w naszym kraju 
coraz większe będzie zainteresowanie 
produktami o wysokiej jakości, jakich 
może dostarczać rolnictwo zrówno-
ważone czyli takie, które umożliwia 
bardziej efektywne i przyjazne dla 
środowiska wykorzystanie zasobów, 
np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środ-

ków ochrony roślin, nasion, nawozów 
czy energii, przy zachowaniu opłacal-
ności produkcji rolniczej i jej akceptacji 
społecznej. 

Bez dbałości o zachowanie różno-
rodności biologicznej na każdym z wy-
mienionych poziomów, czyli genetycz-
nym, gatunkowym, ekosystemowym 
krajobrazowym i biogeograficznym, nie 
można tego celu skutecznie zrealizować. 
W przypadku gruntów ornych trzeba 
podejmować nieustannie cały szereg 
działań, które określamy mianem do-
brych praktyk produkcyjnych służących 
zachowaniu bioróżnorodności.

Bioróżnorodność jest niezbędna do 
prawidłowego przebiegu procesów eko-
logicznych zapewniających utrzymanie 
struktury gleby i jej żyzności, a co za tym 
idzie zapewnienia odpowiedniego pozio-
mu produktywności agroekosystemów. 
Zapewnia ona także lepsze zapylanie ro-
ślin uprawnych. Wprowadza również od-
powiedni poziom kontroli biologicznej 
redukując gradację szkodników. Skutecz-
nie zapobiega erozji gleby oraz kontroluje 
przepływ i dystrybucję wody. Od pozio-
mu bioróżnorodności zależy obieg skład-
ników pokarmowych. Można powiedzieć, 
że bez bioróżnorodności nie może właści-
wie funkcjonować produkcja rolna.

Aby poprawić stan ochrony bioróżno-
rodności niezbędne jest podejmowanie 
całego szeregu działań, wśród których 
do najważniejszych należą:

 − dbałość o odpowiednią strukturę za-
siewów, zapewniającą odpowiedną 
liczbę roślin w płodozmianie, należą-
cych do różnych grup botanicznych 
i zapewniających możliwie najdłuższą 
okrywę roślinną na gruntach ornych;

 − utrzymanie równowagi pomiędzy 
procesami mineralizacji i humifikacji 
przez właściwie dobrane zabiegi upra-
wowe, terminy ich wykonania;

 − wprowadzanie systematyczne do gle-
by materii organicznej przez nawoże-
nie organiczne, poplony itp.;

 − stosowanie uprawy gleby ogranicza-
jącej straty materii organicznej, jak 
systemy bez orkowe, czy siew bez-
pośredni;

 − zapewnienie odpowiedniego poziomu 
nawożenia dostosowanego do potrzeb 
pokarmowych roślin;

 − utrzymanie odpowiedniego pozio-
mu infrastruktury ekologicznej przez 
utrzymanie oczek wodnych, miedz 
śródpolnych, pasów zadrzewień i krze-
wów śródpolnych, żywopłotów, szpale-
rów drzew przy drogach polnych, kęp 
kamieni, pasów zieleni nad ciekami itp.;

 − stosowanie możliwie najszerzej ekolo-
gicznej ochrony upraw i ograniczenie 
ochrony chemicznej;

 − tworzenie siedlisk sprzyjających roz-
wojowi możliwie najszerszej grupy 
owadów zapylających, takich jak błon-
kówki, muchówki, motyle, chrząszcze;

 − podejmowanie ochrony rzadkich 
gatunków dziko występującej flory  
i fauny;

 − dbałość o utrzymanie areału trwałych 
użytków zielonych i ich stanu, przez 
odpowiednio dostosowany poziom 
intensywności oraz sposób ich użyt-
kowania: kośny, pastwiskowy, kośno-
-pastwiskowy, uwzględniający odpo-
wiednią liczbę pokosów oraz obsadę 
zwierząt na powierzchni pastwisk 
oraz o ochronę rzadkich gatunków 
flory i fauny i ich siedlisk;

 − podejmowanie realizacji zobowiązań 
rolno – środowiskowo – klimatycz-
nych na terenach cennych z uwagi na 
występujące gatunki roślin i zwierząt;

 − przeciwdziałanie praktykom wypala-
nia trwałych użytków zielonych;

 − przeciwdziałanie praktykom zanie-
chania użytkowania łąk i pastwisk;

 − tworzenie pasów kwietnych na polach 
uprawnych;

 − uprawy roślin w mieszankach;
 − uprawy spółrzędne różnych gatun-
ków roślin, z uwzględnieniem ich wza-
jemnego korzystnego oddziaływania 
(allelopatia dodatnia);

 − dbałość o krajobraz i jego urozmaice-
nie w otoczeniu upraw rolniczych.

Podany zakres działań podejmowa-
nych dla ochrony jest bardzo szeroki 
i wydawać by się mogło, że wykracza 
bardzo daleko poza grunty orne. Tyl-
ko szerokie i kompleksowe podejście 
do ochrony różnorodności biologicznej 
pozwoli utrzymać zadowalające wyniki 
produkcyjne na gruntach ornych, rów-
nocześnie pozwalając na uzyskanie wy-
sokiej jakości produktów żywnościo-
wych przy utrzymaniu w dobrym stanie 
jednego z podstawowych zasobów przy-
rodniczych, jakim jest gleba. Będzie rów-
nież sprzyjać zachowaniu w dobrym sta-
nie zasobów wody - niekorzystny wpływ 
rolnictwa na stan wód będzie wówczas 
znacznie ograniczony. Jest to szczegól-
nie ważne przy nasilającym się bardziej 
gwałtownym przebiegu zjawisk klima-
tycznych, a więc nagłych opadów czy 
długotrwałych suszy. Bez zrozumienia 
znaczenia ochrony bioróżnorodności nie 
da się skutecznie ochronić zarówno gleb 
jak i wód. Bioróżnorodność przyczynia 
się do łagodzenia skutków suszy, jak 
i gwałtownych opadów, dotykających 
dość często nasze rolnictwo.

 
 Jacek Kostuch
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W pierwszym roku wytwarza skróco-
ny podziemny pęd zwany piętką, z któ-
rego wyrastają korzenie przybyszowe 
oraz mięsiste, zbielałe liście. Nad ziemię 
wyrastają zielone, rurkowate, puste li-
ście zwane szczypiorem. W drugim roku 
z uśpionych pączków znajdujących się 
pomiędzy łuskami powstają pędy kwia-
tostanowe (1–20), które dorastają nawet 
do 2 m wysokości. Kwiatostanem cebuli 
jest główkowaty baldach złożony z kwia-
tów barwy białej lub niebieskiej. Po za-
pyleniu powstają owoce – trójkomoro-
we torebki z dwoma trójgraniastymi, 
czarnymi nasionami w każdej komorze.
W Polsce cebula zaliczana jest do wa-
rzyw o największym znaczeniu gospo-
darczym. Roczne spożycie na jednego 
mieszkańca wynosi 9–10 kg. Warzywo 
to posiada cenne właściwości zarów-
no lecznicze, jak i kulinarne. Za właści-
wości zdrowotne odpowiadają przede 
wszystkim olejki eteryczne. Cebula za-
wiera również wiele enzymów, które 
usprawniają trawienie i metabolizm, 
a także cenne składniki mineralne, ta-
kie jak siarka, żelazo, potas, magnez, flu-
or, wapń, fosfor, witaminy A, B (B1, B2, 
B6), C, E, PP, flawonoidy oraz glukokini-
nę, która wpływa na obniżenie poziomu 
cukru we krwi. Cebula niszczy bakterie 
powodujące infekcje skóry, w tym gron-
kowca złocistego, oraz ułatwia gojenie 
się ran. Sok z cebuli jest naturalnym le-
kiem na infekcje górnych dróg oddecho-
wych, takich jak zapalenie gardła czy 
oskrzeli. W kuchni znalazła szerokie za-
stosowanie – można ją wykorzystywać 
do surówek i przetworów oraz gotować, 
smażyć, zamrażać i suszyć.

Wymagania klimatyczno-glebowe
Wymagania glebowo – klimatyczne ce-
buli są duże. Najlepiej udaje się na gle-
bach żyznych, próchnicznych, niezasko-
rupiających się, wcześnie nadających 
się do uprawy, dobrze zatrzymujących 
wilgoć, ale nie podmokłych, klasy boni-
tacyjnej do IV a. Najbardziej przydatne 
są gleby: czarnoziemy i czarne ziemie, 
lessy, piaszczysto-gliniaste oraz mady 
lekkie i średnie. Nie nadają się nato-
miast gleby bardzo ciężkie, ilaste, pod-
mokłe, piaszczyste, łatwo przesuszające 
się, silnie zachwaszczone i kamieniste. 
Warzywo to nie toleruje kwaśnego 

środowiska, dlatego też optymalne pH 
w glebie powinno zawierać się w prze-
dziale 6,5 – 7,5. 

Cebula ma duże wymagania świetl-
ne. Uprawia się ją w warunkach dnia 
długiego, który powinien wynosić 
15 – 16 godzin, przy umiarkowanej 
wilgotności. Brak odpowiedniej ilości 
światła skutkuje niewytworzeniem 
zgrubień – tylko liście. 

Następnym ważnym elementem 
w uprawie cebuli są wymagania ciepl-
ne. Minimalna temperatura kiełko-
wania nasion waha się pomiędzy 5°C 
a 6°C, natomiast maksymalna to 18°C. 
Po wschodach oraz w okresie intensyw-
nego wzrostu szczypioru najbardziej 
optymalna temperatura waha się w gra-
nicach 12 – 15°C. Natomiast, w czasie 
formowania cebul, odpowiednia tempe-
ratura mieści się w zakresie 16 – 20°C. 
Temperatura 20°C i wyższa, właściwa 
jest w okresie załamywania szczypioru 
i dojrzewania. 

Cebula wytwarza wiązkowy system 
korzeniowy. Ten system, który może 
czerpać wodę i rozpuszczone w niej 
składniki pokarmowe z wierzchniej 
warstwy gleby, powoduje, że cebula jest 
nieodporna na niedobór wody w każ-
dej fazie wzrostu, szczególnie w czasie 

wschodów oraz intensywnego przyro-
stu cebul. Susza w okresie wschodów 
oraz w okresie formowania cebul wpły-
wa niekorzystnie na wysokość i jakość 
plonu. Nadmiar opadów w końcowym 
okresie wegetacji może opóźnić dojrze-
wanie cebuli oraz pogarsza ich jakość 
i trwałość przechowalniczą. 

Przedplon
Cebul nie należy uprawiać po roślinach 
z rodziny cebulowatych (cebula, czo-
snek, por, siedmiolatka) oraz po pie-
truszce selerze, bobie, bobiku, koniczy-
nie, lucernie, ziemniaku i owsie. Dobrym 
przedplonem dla cebuli są: kapustowate 
(kapusta, kalafior, rzodkiew, rzodkiew-
ka, rzepa, rzepak, rzepik, gorczyca), dy-
niowate (ogórek, dynia, melon), bobowa-
te (groch, fasola, wyka, peluszka, łubin), 
pomidor, marchew, buraki, sałata, zboża 
(pszenica, jęczmień, żyto), kukurydza 
i facelia. Ze względu na możliwość po-
rażenia przez choroby i szkodniki, ce-
buli nie powinno się uprawiać po sobie 
częściej niż co 4 lata.

Uprawa roli i przygotowanie gleby do 
siewu/sadzenia
Warzywo to wymaga bardzo staran-
nego przygotowania pola, szczególnie 

Uprawa cebuli w gospodarstwie ekologicznym
Cebula zwyczajna (łac. Allium cepa) to roślina dwuletnia z rodziny czosnkowatych (łac. Alliaceae). Pochodzi 
z Azji Środkowej, gdzie obecnie występuje jeszcze w stanie dzikim. Jest rośliną dwuletnią ale uprawiana 
jednorocznie. 

Wizyta w gospodarstwie ekologicznym p. Przybycienia – uprawa cebuli
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w uprawie z siewu nasion bezpośrednio 
do gruntu. Precyzyjny wysiew nasion 
na odpowiednią głębokość wymaga aby 
gleba była wyrównana – pozbawiona ka-
mieni, brył ziemi, resztek roślin. Wła-
ściwie przygotowana gleba pod cebulę 
powinna mieć spulchnioną wierzchnią 
warstwę do głębokości około 5 cm i za-
gęszczoną warstwę głębszą. Należy pa-
miętać, że zbyt częste spulchnianie gleby 
może prowadzić do jej rozpylenia, po-
gorszenia struktury, nadmiernego prze-
suszenia oraz przyspieszenia minerali-
zacji próchnicy. Ważną zasadą jest aby 
nie wykonywać zabiegów uprawowych 
w warunkach nadmiernej wilgotności 
gleby lub długotrwałej suszy, gdyż może 
to prowadzić do jej zbrylenia. Do przy-
gotowania gleby pod siew lub sadzenie 
cebuli najlepiej używać narzędzi zespo-
lonych, które łączą funkcję glebogryzar-
ki, kultywatora i wału wyrównującego. 
Jesienią po zejściu z pola przedplonu za-
leca się wysiać roślinę poplonową na zie-
lony nawóz, który przyorujemy późną 
jesienią. Orkę wykonujemy na głębokość 
20–25 cm. W przypadku wystąpienia 
podeszwy płużnej należy zastosować 
głębosz.

Cebulę można uprawiać trzema 
metodami: z siewu, z rozsady lub 
z dymki. 

Uprawa z siewu wiosennego
Odmiany cebuli uprawiane z siewu wio-
sennego należą do odmian dnia długie-
go. Nasiona przed siewem powinny być 
zaprawione. Zaprawianie nasion do-
mowymi sposobami polega na sporzą-
dzeniu: wywaru (z aksamitki, skrzypu, 
wrotyczu) lub wyciągu (z czosnku), na-
paru (z rumianku), roztworu (z nad-
manganianu potasu). Nasiona można 
wymieszać również z popiołem z drzew 
liściastych lub mączką bazaltową, zalać 
ciepłą wodą o temperaturze 46–50°C. 
Zastosować preparaty biologiczne 

dozwolone w uprawach ekologicznych, 
takie jak Polyversum WP, kostki Himal 
(dawna nazwa Bioczos BR). Optymalny 
termin siewu cebuli to 5–20 IV. W gospo-
darstwach ekologicznych cebulę upra-
wia się w systemie pasowo-rzędowym, 
tzn. z 3 lub 4 rzędy w pasie o szerokości 
135 cm, tak, aby była możliwość me-
chanicznego zwalczania chwastów, bez 
obawy uszkodzenia roślin cebuli. Na-
siona cebuli wysiewa się na głębokość 
2,0–2,5 cm, a po wschodach przerywa-
my, zostawiając rośliny w rzędzie co 
6–8 cm. W zależności od jakości nasion 
oraz liczby rzędów na zagonie, zaleca 
się wysiew 4–6 kg/ha. Cebule z tego 
rodzaju uprawy nadają się najlepiej do 
przechowywania. W gospodarstwach 
ekologicznych, ze względu na możliwe 
uszkodzenia przez śmietkę cebulankę 
i zniszczenia roślin, w czasie bronowa-
nia należy stosować górne granice nor-
my wysiewu nasion. 

Uprawa z rozsady
Uprawa z rozsady jest prostsza, jeśli kupi-
my dobrą ekologiczną rozsadę. Produkcja 
rozsady jest pracochłonna i nie zawsze 
udaje się w warunkach amatorskich. Nie-
zbędne do niej jest posiadanie szklarni, 
tunelu foliowego lub inspektu. Nasiona 
wysiewamy do skrzyneczek wypełnio-
nych mieszanką ziemi kompostowej i od-
kwaszonego torfu w II połowie lutego. Do 
obsadzenia 1 ha potrzeba około 500 tys. 
sztuk rozsady. Należy zatem wysiać 
około 2,5 – 3 kg nasion. Temperatura 
w inspekcje powinna oscylować w gra-
nicach 10–15°C, wzrost rozsady trwa 
50–60 dni. Po upływie tego czasu, w dru-
giej połowie kwietnia, gdy rozsada ma po 
3–4 liście, przesadza się ją do gruntu. 
Rośliny sadzi się co 5–8 cm w pasie 3 lub 
4 rzędów o szerokości 135 cm. Korzyści 
wynikające z tego sposobu uprawy to do-
brze wykształcona i wyrównana cebula, 
plony wyższe i wcześniejsze co najmniej 
o 2 tygodnie niż z siewu. 

Uprawa dymki 
Jest to najstarsza i najłatwiejsza z me-
tod uprawy cebuli oraz najbardziej to-
lerancyjna na niesprzyjające warunki 
klimatyczne i glebowe. Dobrze jest za-
prawić dymkę przed sadzeniem miesza-
jąc ją z popiołem drzew liściastych, 
z mączką bazaltową lub zastosować 
preparaty biologiczne (Polyversum 
WP)  lub kostkami Himal. Najlepiej 
sadzić dymkę jak najwcześniej wiosną 
w końcu marca lub na początku kwiet-
nia, ponieważ nie jest wrażliwa na przy-
mrozki ani na zaskorupianie się gleby. 
Łatwiej też utrzymać stanowisko bez 
chwastów, ponieważ cebule szybko ro-
sną. Sadzenie dymki odbywa się ręcznie 
lub za pomocą specjalnych siewników. 
Głębokość sadzenia to od 0,5 – 1 cm. 
Odległość między rzędami powinna wy-
nosić 20 – 25 cm, a pomiędzy cebulkami 
w rzędzie 5 – 8 cm. Na obsadzenie 1 ha 
uprawy w zależności od jej średnicy (za-
lecana 14 – 17 mm) oraz zastosowa-
nej rozstawy, ilość może wahać się od 
300 do 2000 kg. Zbiór cebuli z uprawy 
z dymki jest wcześniejszy nawet o mie-
siąc od cebuli z siewu i o dwa tygodnie 
od tej z rozsady. Jednak w porównaniu 
do tych dwóch metod cebule z dymki są 
bardziej podatne na choroby grzybowe 
i najgorzej się przechowują.

Uprawa ozima
Jednym z ważniejszych czynników de-
cydujących o powodzeniu uprawy cebu-
li ozimej jest termin siewu. Optymalny 
mieści się pomiędzy 10 a 25 sierp-
nia, w wilgotną glebę. Sposób i norma 
wysiewu – jak przy uprawie z siewu 
wiosennego. Do zimy powinna wy-
tworzyć 3 do 5 liści – w tej fazie jest 
dość odporna na mróz, nawet do -15°C, 
ale z okrywą śniegu. Możemy również 
uprawiać cebulę ozimą z dymki. Sadzi-
my ją w okresie września/październi-
ka, a zbieramy już w maju. Największe 

Uprawa współrzędna cebuli Uprawa współrzędna cebuli z marchwią i pietruszką

EKOLOGIA
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niebezpieczeństwo w uprawach ozi-
mych cebuli stanowi jednak przema-
rzanie. Jedną z lepszych metod popra-
wienia zimotrwałości cebuli z siewu 
ozimego jest jej przykrywanie bez-
pośrednio przed nadejściem mrozów 
włókniną polipropylenową, którą 
usuwa się wiosną, w połowie kwiet-
nia. Stosowanie okryw jest dozwolone 
w uprawach ekologicznych lecz pro-
blem stanowi jej utylizacja. Przy tej me-
todzie uprawy zbiór cebuli wysiewanej 
jesienią jest wcześniejszy o około 1,5 do 
2,5 miesiąca, niż z siewu wiosennego 
oraz o około 1 do 1,5 miesiąca wcze-
śniej, niż przy uprawie z dymki.

 
Uprawa współrzędna
Najlepszym sąsiadem dla cebuli jest mar-
chew, której zapach chroni cebulę przed 
atakiem śmietki cebulanki. Dobrymi są-
siadami są także koper, ogórki, por, bu-
raki, pietruszka, sałata i rzodkiewka. 

Odmiany
Wybór odmian cebuli uzależniony jest 
od sposobu uprawy, stanowiska, na-
szych potrzeb i rynku. Rozróżnia się 
odmiany ze względu na długość okre-
su wegetacji, wielkość, kształt, barwę 
i przeznaczenie oraz jej odporność na 
choroby i szkodniki.

W zależności od długości okresu we-
getacyjnego uwzględnia się podział na 
odmiany:

 − wczesne (80 – 100 dni); Golden Spi-
ke, Petra,

 − średnio wczesne (100 – 120 dni); Ster-
ling, Rawska, Polana, Kristine, Cymes,

 − średnio późne (130 – 140 dni); Inga, 
Supra, Wiktoria Skierniewicka, Pola-
nowska Alibaba,

 − późne (140 – 150 dni); Sochaczewska, 
Wolska, Sława Ożarowska.

 − uprawa z dymki ; Cymes, Efekt, Kristi-
ne, Polanowska, Sochaczewska, Supra, 
Rawska, Wolska 

Nawożenie 
Cebula posiada małe wymagania po-
karmowe oraz płytki, słabo rozwinię-
ty system korzeniowy, który ma małą 
zdolność wykorzystywania składników 
pokarmowych z gleby. Z tego powodu 
do gleby muszą być dostarczone więk-
sze ilości składników pokarmowych 
niż wskazywałyby na to rzeczywiste 
potrzeby pokarmowe cebuli. Warzywo 
to bardzo korzystnie reaguje na nawo-
żenie organiczne, a zwłaszcza obornik. 
Dawka obornika 30 – 35 t/ha, w II roku 
po oborniku. Brak nawozów organicz-
nych można zastąpić nawozami zielo-
nymi lub rozdrobnioną słomą po zbio-
rze zbóż. Na zielony nawóz zaleca się 
uprawiać rośliny bobowate, takie jak 
wyka, peluszka i łubin lub ich mieszan-
ki, oraz gorczycę i facelię. Optymalna 
zawartość składników pokarmowych 
w glebie: N 90 – 120 kg; P 60 – 80 kg; 
K 160 – 190 kg; Mg 50 – 60 kg. Źródłem 
azotu mogą być również nawozy i środ-
ki poprawiające właściwości gleby, do-
puszczone do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym. Wykaz prowadzi i aktu-
alizuje IUNG-PIB w Puławach, który za-
mieszczony jest na stronie internetowej 
instytutu.

Odchwaszczanie 
Jest to roślina bardzo wrażliwa na za-
chwaszczenie. Rywalizacja pomiędzy 
cebulą a chwastami jest bardzo długa 
i trwa aż 10 – 12 tygodni. Wypalanie 
chwastów wykonuje się 8 – 10 dni po 
siewie. Tuż przed wschodami lub po 
wschodach (jeżeli cebula jest bardzo 
gęsta) można stosować bronę chwa-
stownik, zabiegi mechaniczne w mię-
dzyrzędziach (opielacz z gęsiostópka-
mi), odchwaszczanie ręczne 2 – 3 razy. 

Nawadnianie 
W związku ze słabo rozwiniętym syste-
mem korzeniowym cebula jest wrażliwa 
na niedobór wody w glebie w każdym 

okresie wzrostu. Braki wody w jakiej-
kolwiek fazie wzrostu powodują obni-
żenie plonu. Zapotrzebowanie na wodę 
w okresie wegetacji warzywa wynosi 
350 – 500 mm. Podczas nawadniania 
należy zwrócić uwagę, aby nie moczyć 
samych roślin, ponieważ sprzyja to roz-
wojowi chorób i szkodników.

Zbiór i przechowywanie
Cebulę wykopuje się gdy około 70 – 80 % 
roślin na plantacji ma załamany szczy-
pior, przy czym 3 – 4 liście na każdej 
roślinie są jeszcze zielone. Nie należy 
czekać ze zbiorem aż do zupełnego za-
schnięcia szczypioru, ponieważ może 
dojść do ponownego ukorzenienia się 
cebuli, co powoduje skrócenie okresu 
przechowania oraz wcześniejsze wy-
rastanie szczypioru. Najlepiej zbierać 
cebulę w dni pogodne, słoneczne, aby 
mogła doschnąć na świeżym powietrzu. 
Jeśli jest ładna pogoda, możemy wyrwa-
ną cebulę pozostawić do doschnięcia 
na kilka dni na polu, możemy ją też su-
szyć w ażurowych skrzynkach lub lu-
zem w przewiewnym miejscu. Szczy-
pior obcinamy dopiero wtedy, gdy cebula 
całkiem wyschnie. Dobrze wyschnięta 
cebula powinna być twarda, a jej deli-
katna papierowa skórka powinna być 
mocna i zwarta na całej powierzchni 
główki. Najodpowiedniejszym miejscem 
do przechowywania cebuli jest pomiesz-
czenie suche (wilgotność do 75%), o tem-
peraturze 2° C, tj. strych, wiata, piwnica, 
przechowalnia.

Mirosława Rogacz 
fot. Jan Pajdzik
Żródła:
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Ekologiczny chów zwierząt silnie podle-
ga uwarunkowaniom regionalnym, jak 
i lokalnym. Musi się on opierać na zasa-
dzie poszanowania wysokich standar-
dów dotyczących dobrostanu zwierząt, 
zaspokajać potrzeby związane z trybem 
życia danego gatunku, a zarządzanie 
w odniesieniu do zdrowia zwierząt po-
winno opierać się na zapobieganiu cho-
robom. Utrzymanie zdrowia zwierząt 
w chowie ekologicznym następuje po-
przez wspomaganie naturalnej obrony 
immunologicznej, dobór odpowiednich 
ras oraz praktyki hodowlane. Jednak 
kiedy zwierzę zachoruje leczy się je bez-
zwłocznie, aby zapobiec jego cierpieniu. 
Leki roślinne, produkty homeopatyczne 
oraz pierwiastki śladowe mają pierw-
szeństwo przed syntetycznymi alopa-
tycznymi weterynaryjnymi produktami 
leczniczymi i antybiotykami.

Medycyna weterynaryjna sprowadza 
się do szeroko rozumianej profilaktyki 
obejmującej szereg zasad od właściwego 
doboru ras i linii, stosowania paszy wy-
sokiej jakości, zapewnienia możliwości 
ruchu, prawidłowej obsady, higieny po-
mieszczeń w budynkach inwentarskich, 
aż po wprowadzenie nowych zwierząt 
do stada, co musi być poprzedzone ich 
kwarantanną lub badaniami przesiewo-
wymi. Możliwość ograniczania wystę-
powania chorób i pasożytów u zwierząt 
hodowlanych może być praktykowana 
na różne sposoby. Przykładem na to jest 
zastosowanie w żywieniu zwierząt mie-
szanki ziołowej zaproponowanej i testo-
wanej przez UP Lublin, w skład której 
wchodzą ziela jeżówki purpurowej, ziela 
tymianku, liści szałwii, oregano, lebiodki 
i nasiona lnu. Wykorzystanie powyższej 
mieszanki w diecie krów ograniczyło 
inwazję pasożytów oraz ilość biegu-
nek u nowonarodzonych cieląt, których 
matki były skarmiane taką mieszanką 
w okresie okołoporodowym. Kolejnym 
aspektem wpływającym pozytywnie 
na zdrowotność zwierząt jest wprowa-
dzanie ziół dla bydła do składu runi pa-
stwiskowej i stosowanie w skarmianiu 
podkiełkowanego ziarna oraz ścinek 
żywopłotowych. W przypadku trzody 
chlewnej cennym dodatkiem do pasz, za-
stępującym poniekąd zabronione anty-
biotyki, są probiotyki. Mają one dodatni 

wpływ na organizm zwierzęcia. Probio-
tyki to preparaty bakteryjne produko-
wane na bazie szczepów bakterii kwasu 
mlekowego, które stosowane są głów-
nie u młodych osobników, poddanych 
stresom związanym z odsadzeniem 
czy zmianą żywienia. W akwakulturze 
utrzymanie zdrowotności stada ograni-
cza się do ogólnych nakładów na hodow-
lę i poziomu intensywności. Wymagają 
one weterynaryjnego planu działania, 
okresów odłogowania i higieny. Jeżeli 
problemy zdrowotne występują pomimo 
stosowania środków zapobiegawczych, 
to aby zapewnić zdrowie zwierzętom 
można stosować leczenie weterynaryjne 
oparte o substancje roślinne, zwierzęce, 
mineralne lub naturalne immunostymu-
lanty, czy dozwolone probiotyki.

Jeśli zastosowanie wyżej wymienio-
nych środków jest nieskuteczne, a zwie-
rzę zachoruje i leczenie jest konieczne, 
w celu zapobieżenia niepożądanych 
skutków dopuszcza się zastosowanie 
syntetycznych weterynaryjnych pro-
duktów leczniczych lub antybiotyków 
na odpowiedzialność lekarza wetery-
narii. Jednak należy pamiętać, że okres 
karencji między podaniem zwierzęciu 
ostatniej dawki alopatycznego środka 
leczniczego jest dwukrotnie dłuższy niż 
okres prawnie obowiązujący. Wyjątek 
stanowią szczepienia, leczenia chorób 
pasożytniczych oraz inne obowiązkowe 
programy zwalczania chorób. W przy-
padku, gdy zwierzę lub cała grupa zwie-
rząt przechodzi więcej niż trzy kuracje 
środkami chemicznymi, w tym anty-
biotykami, w okresie 12 miesięcy oraz 
jeżeli ich cykl produkcyjny jest krótszy 
niż rok, to dane zwierzęta gospodarskie, 
jak i produkty z nich pozyskiwane, nie są 
sprzedawane jako produkty ekologicz-
ne, a same zwierzęta przechodzą okres 
konwersji.

W każdym ekologicznym gospodar-
stwie utrzymującym zwierzęta hodow-
lane, gdzie sytuacja wymusza koniecz-
ność leczenia zwierząt środkami innymi 
niż są dopuszczone w chowie ekologicz-
nym, należy zadbać o stosowny doku-
ment, którym jest ewidencja leczenia 
zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, 
z których pozyskane tkanki lub produk-
ty są przeznaczone do spożycia przez lu-

dzi. Weterynarz powinien przy każdym 
leczeniu zwierzęcia przekazywać wła-
ścicielowi wypełnioną stronę ewiden-
cji. Przechowuje się ją przez okres 5 lat 
od daty ostatniego wpisu. W zależności 
od produkcji zwierzęcej, w chowie eko-
logicznym każda grupa technologiczna 
zwierząt wymaga konkretnej dla sie-
bie dokumentacji. W przypadku gospo-
darstw ekologicznych utrzymujących 
bydło obowiązkowymi dokumentami są 
decyzje powiatowego lekarza weteryna-
rii, w których stado musi być urzędowo 
wolne od gruźlicy, brucelozy oraz enzo-
otycznej białaczki bydła. Gospodarstwa 
posiadające kozy lub owce muszą posia-
dać dokumenty potwierdzające, że stado 
wolne jest od brucelozy. W przypadku 
trzody chlewnej, gdy teren powiatu nie 
został uznany urzędowo za wolny od 
choroby Aujeszky’ego, powinien znaj-
dować się dokument określający status 
gospodarstwa w odniesieniu do tej cho-
roby. Gospodarstwa prowadzące ekolo-
giczny chów drobiu muszą poddać stado 
badaniu w kierunku salmonellozy.

W zapobieganiu chorobom i pasoży-
tom u zwierząt w gospodarstwie eko-
logicznym należy do leczenia wyko-
rzystywać ekstrakty roślinne, esencje, 
preparaty homeopatyczne i mikroele-
menty. Profilaktyczne stosowanie che-
micznie syntetyzowanych leków i anty-
biotyków jest zabronione, jak również 
zakazane jest użycie chemioterapeuty-
ków, na przykład kokcydiostatyków czy 
stymulatorów wzrostu.

Dawid Madej
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Litwinow A., Ekologiczny chów zwierząt w świetle 
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Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi – zwalczanie 
i zapobieganie występowania chorób i pasożytów
Od zarania dziejów człowiek przypisywał wielką rolę hodowanym zwierzętom. Jednym z bardzo ważnych 
aspektów powodzenia w gospodarowaniu metodami ekologicznymi w rolnictwie jest zasada bioróżnorod-
ności, do której zwiększenia walnie przyczynia się właściwie prowadzona produkcja zwierzęca. 

EKOLOGIA
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Planowanie zrównoważonego gospoda-
rowania wodami zgodnie z art. 315 usta-
wy Prawo wodne opiera się o kluczowe 
dokumenty, do których należą m.in.: Plan 
Gospodarowania Wodami, Plan Zarzą-
dzania Ryzykiem Powodziowym czy Plan 
Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Projek-
ty tych dokumentów opracowywane są 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie, a następnie poddawane 
są konsultacjom społecznym. Wszystkie 
ww. dokumenty są ze sobą komplemen-
tarne, a ich założenia uwzględniane są np. 
w strategiach rozwoju i planach zagospo-
darowania przestrzennego.
Plany  Gospodarowania Wodami 

(PGW) opracowywane są przez pań-
stwa członkowskie UE dla każdego do-
rzecza wyznaczonego w danym kraju, 
jako wypełnienie obowiązku wynika-
jącego z zapisów Ramowej Dyrektywy 
Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej). Podejmowane działa-
nia na rzecz ochrony śródlądowych wód 
powierzchniowych, wód przejściowych, 
wód przybrzeżnych oraz wód podziem-
nych mają na celu osiągnięcie dobrego 
stanu wód i ekosystemów od nich za-
leżnych w określonym czasie. W Pol-
sce pierwsze PGW opracowane zostały 
w 2009 r. dla 10 dorzeczy: Odry, Wisły, 
Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, 
Pregoły, Świeżej, Ücker. Ich przyjęcie na-
stąpiło uchwałą Rady Ministrów 22 lute-
go 2011 r. Z uwagi na fakt, że dokumenty 
te poddawane są przeglądowi i aktualiza-
cji cyklicznie co 6 lat, w 2014 r. rozpoczęły 
się prace nad aktualizacją PGW. Rozpo-
rządzeniami Rady Ministrów z 18 paź-
dziernika 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1818, 
poz. 1911, poz. 1914, poz. 1915, poz. 1917, 
poz. 1918, poz. 1919, poz. 1929, poz. 1959 
i poz. 1967) zostały przyjęte aktualizacje 
PGW opracowane dla tych samych ww. 
dorzeczy, które obowiązywać będą do 
grudnia 2022 r. Obecnie trwają prace nad 
kolejną aktualizacją PGW, tym razem dla 
9 dorzeczy: Odry, Wisły, Dniestru, Du-
naju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły, 
Świeżej (z uwagi na zmiany legislacyjne 
dotyczące ustawy Prawo wodne). PGW, 

poza wykazem jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych i przy-
pisanych im celów środowiskowych oraz 
oceną ich stanu, zawierają katalog dzia-
łań wpływających na eliminację lub zmi-
nimalizowanie czynników znacząco od-
działujących na stan wód. Dlatego też 
PGW stanowią podstawę w procesach 
decyzyjnych dotyczących gospodarowa-
nia zasobami wodnymi i wpływającymi 
na ich stan. 

Z kolei opracowanie Planów Zarzą-
dzania  Ryzykiem  Powodziowym 
(PZRP) wymagane jest przepisami 
Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 
2007/60/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
w sprawie oceny ryzyka powodziowe-
go i zarządzania nim). Przed wykona-
niem PZRP dokonano wstępnej oceny 
ryzyka powodziowego, a następnie dla 
wskazanych w niej obszarów przygo-
towano mapy zagrożenia powodziowe-
go i mapy ryzyka powodziowego. PZRP 
zostały opracowane dla wskazanych we 
wstępnej ocenie 3 obszarów dorzeczy: 
Odry, Wisły, Pregoły, jak również dla 9 
regionów wodnych, w których istnieje 
potencjalnie duże ryzyko powodziowe: 
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, 
Warty, Środkowej Odry, Górnej Odry, 
Łyny i Węgorapy, Dolnej Wisły, Środko-
wej Wisły, Małej Wisły, Górnej Wisły. 
Przyjęcie PZRP dla obszarów ww. do-
rzeczy nastąpiło w formie rozporządzeń 

Rady Ministrów z dnia 18 października 
2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1813, poz. 1841 
i poz. 1938). Podobnie jak ww. PGW, Pla-
ny Zarządzania Ryzykiem Powodzio-
wym są poddawane przeglądowi i ak-
tualizacji co 6 lat. Obecnie aktualizacja 
PZRP jest przeprowadzana dla 6 obsza-
rów dorzeczy: Dunaju, Łaby, Niemna, 
Odry, Pregoły i Wisły, Pregoły. W ra-
mach PZRP określono 3 cele główne: 
zahamowanie wzrostu ryzyka powo-
dziowego, obniżenie istniejącego ryzyka 
powodziowego oraz poprawę systemu 
zarządzania ryzykiem powodziowym. 
Celom głównym odpowiada z kolei 13 
celów szczegółowych, którym przypi-
sano grupy działań technicznych (np. 
prace związane z budową zbiorników 
wodnych, wałów czy przebudową urzą-
dzeń wodnych) i nietechnicznych (np. 
polegających na zwiększaniu retencji, 
przywracaniu naturalnych warunków 
przepływu czy dostosowaniu zagospo-
darowania przestrzennego) efektywnie 
obniżających ryzyko powodziowe. Osta-
tecznie w PZRP umieszczono wybrane 
działania z podziałem na: strategiczne 
– o najwyższym priorytecie (techniczne 
i nietechniczne) oraz buforowe – o niż-
szym priorytecie. Łączna wartość dzia-
łań przewidzianych w PZRP planowa-
nych do realizacji do 2021 r. wyniosła dla 
całego kraju ok. 11,645 mld zł.

Natomiast zgodnie z art. 184 ust. 1 
ustawy Prawo wodne, przeciwdziała-

Przeciwdziałanie skutkom nadmiaru i niedoboru wody elementem 
opracowań w ramach LPW
Nadmiar jak i niedobór wody są jednymi z najdotkliwszych zjawisk mających istotny wpływ na społeczeń-
stwo, środowisko i gospodarkę. Ochrona przed powodzią (art. 163 ust. 1 ustawy Prawo wodne – t.j. Dz.U. 
2021 poz. 2233) oraz przeciwdziałanie skutkom suszy (art. 183 ustawy Prawo wodne) są zadaniami organów 
administracji rządowej i samorządowej oraz Wód Polskich.
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nie skutkom suszy prowadzi się zgod-
nie z Planem Przeciwdziałania Skut-
kom Suszy (PPSS). Przedmiotowy plan 
na lata 2021–2027 został przyjęty roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 
poz. 1615). Podobnie jak ww. dokumen-
ty PPSS jest aktualizowany nie rzadziej 
niż co 6 lat. Według art. 184 ust 1. usta-
wy Prawo wodne PPSS zawiera: analizę 
możliwości powiększenia dyspozycyj-
nych zasobów wodnych, propozycje bu-
dowy lub przebudowy urządzeń wod-
nych, propozycje niezbędnych zmian 
w zakresie korzystania z zasobów wod-
nych oraz zmian naturalnej i sztucznej 
retencji, działania służące przeciwdzia-
łaniu skutkom suszy. Należy jednak za-
uważyć, że istotną kwestią skutecznego 
przeciwdziałania skutkom suszy jest 
podejmowanie działań komplementar-
nych, zarówno technicznych – sprzyja-
jących zwiększeniu retencji naturalnej 
i sztucznej, jak i nietechnicznych – mo-
nitoringowych i edukacyjnych.

Ponadto, z uwagi na pilną potrzebę 
podjęcia działań zapobiegających wy-
stępowaniu niedoborów wody w Pol-
sce, opracowany został Program Prze-
ciwdziałania  Niedoborowi  Wody 
(PPNW). Dokument ten, o charakterze 
strategicznym, uwzględniający podział 
kraju na regiony wodne i obszary do-
rzeczy, uznawany jest za pierwszy kom-
pleksowo traktujący o możliwościach 
i kierunkach niezbędnych działań doty-
czących rozwoju retencji wodnej. PPNW 
jest komplementarny względem ww. pla-
nów, a działania w nim zawarte powinny 
uzupełniać zadania ujęte w tych doku-
mentach. PPNW opracowano na pod-
stawie przyjętych w uchwale nr 92 Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
założeń do Programu przeciwdziałania 
niedoborowi wody na lata 2021–2027 
z perspektywą do roku 2030 (M.P. 2019 
poz. 941). Program ten został podda-
ny konsultacjom społecznym w lipcu 
2021 r., a z końcem grudnia 2021 r. opu-
blikowano raport z ich przebiegu. PPNW 
zakłada zwiększenie retencji wodnej 
w Polsce poprzez: wskazanie i realizację 
działań z zakresu budowy zintegrowa-
nego systemu naturalnej i sztucznej re-
tencji wodnej, stworzenie warunków do 
zrównoważonego wykorzystania zaso-

bów wodnych oraz wzmocnienie świa-
domości społecznej w zakresie potrzeby 
retencjonowania i oszczędzania wody.

Biorąc powyższe pod uwagę, scharak-
teryzowane po krótce ww. dokumenty 
zostały uwzględnione przy opracowaniu 
Wieloletnich planów na rzecz gospo-
darki wodą w rolnictwie dla grup po-
wiatów w województwie małopolskim, 
co stanowiło w 2021 r. ostatni etap prac 
w ramach Lokalnego Partnerstwa ds. 
Wody (LPW) w Małopolsce. Obejmują 
one: diagnozę stanu gospodarki wodnej, 
analizę SWOT zasobów wodnych, przed-
stawienie celów strategicznych oraz li-
sty wybranych inwestycji wynikających 
z ww. dokumentów. Przedmiotowe pla-
ny mogą okazać się pomocne w proce-
sie decyzyjnym w ramach ubiegania się 
o środki na inwestycje z różnych źró-
deł zewnętrznych, w sposób właściwy 
i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. 
Poszczególne plany dostępne są on-line 
na stronie internetowej www.modr.pl 
– zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w Lokalnym Partnerstwie ds. Wody 
(LPW) w Małopolsce zapraszamy do 

kontaktu z pracownikami Małopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go: lpw@modr.pl, tel. 12 285 21 13/14 
wew. 271 – udział w projekcie nie rodzi 
zobowiązań finansowych dla żadnej ze 
stron.

Projekt realizowany jest w ramach ope-
racji pod nazwą „Lokalne Partnerstwo 
ds. Wody (LPW) w Małopolsce” przewi-
dzianej w planie operacyjnym Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-
2021 w zakresie SIR, współfinansowa-
nej ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.

Paulina Mrowczyk-Madeja
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja realizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Karniowicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Schemat II
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W Europie uprawa fasoli stała się popu-
larna dopiero w XVI wieku, kiedy Ko-
lumb przywiózł jej nasiona z Ameryki 
do Hiszpanii. Do Polski trafiła za sprawą 
królowej Bony. Spożywanie fasoli wpły-
wa korzystnie zarówno na zdrowie, uro-
dę jak i umysł człowieka. Białko zawarte 
w nasionach roślin strączkowych ma 
skład aminokwasowy najlepszy spośród 
białek roślinnych. Jest ono w pełni wyko-
rzystywane przez organizm człowieka, 
cenne ze względu na wysoką zawartość 
aminokwasu lizyny, którego brak w pro-
duktach zbożowych. Fasola nie należy do 
roślin bogatych w witaminy. W większej 
ilości występuje w niej tylko witamina 
B1 i PP. Zawiera za to bogactwo cennych 
składników mineralnych, takich jak: po-
tas – na jędrność skóry, fosfor - na rozum, 
magnez, wapń – na zdrowe zęby i ko-
ści, żelazo – na anemię i niedokrwistość, 
związki siarki - na włosy i paznokcie. 
Fasola jest bogata w błonnik, który jest 
podstawą poprawnego funkcjonowania 
organizmu i obniża poziom cholesterolu. 
Nasiona fasoli mają wysoką zawartość 
zdrowego, nienasyconego tłuszczu.

Oprócz licznych zalet fasola ma rów-
nież swoje minusy. Jako że nie należy 
ona do lekkostrawnych warzyw może 
wywoływać wzdęcia. Można sobie z tym 
radzić dodając do potraw przyprawy 
ziołowe: majeranek, oregano lub czo-
snek. Spożywanie fasoli nie jest zalecane 
kobietom w ciąży, osobom cierpiącym 
na obniżoną perystaltykę jelit, stałe za-
parcia, miażdżycę i osobom starszym. 
O smaku fasoli, sposobie jej przyrzą-
dzania i wykorzystania najlepiej wie-
dzą starsi mieszkańcy Doliny Dunajca, 
którzy z uprawą fasoli wiązali nie tyl-
ko chęci zarobkowe ale była ona w tych 
stronach częstym gościem na codzien-
nym i świątecznym stole. Trudno sobie 
wyobrazić wigilijny barszcz bez fasoli 
„Piękny Jaś”.

Nasiona fasoli „Piękny Jaś” z Doliny 
Dunajca należą do największych w ob-
rębie gatunku fasola wielokwiatowa 
(Phaseolus multiflorus). Są gładkie, do-
brze wypełnione, jednolite w kształcie. 
Ziarna bocznie spłaszczone, o nerko-
watym kształcie, duże, o masie tysiąca 
nasion od 1.100 do 1.500 g. Ich masa za-
leży od warunków glebowych plantacji 
i przebiegu warunków meteorologicz-
nych w okresie wegetacji. Charaktery-
zują się błyszczącą okrywą nasienną 

o jednolitym białym zabarwieniu. Mają 
delikatny, łagodny, lekko słodkawy smak 
charakterystyczny dla tej fasoli. 

Uprawa fasoli „Piękny Jaś” z Doliny 
Dunajca obejmuje gminy leżące w gra-
nicach administracyjnych wojewódz-
twa małopolskiego, w Dolinie Dunajca: 
Gródek nad Dunajcem, znajdujący się 
w powiecie nowosądeckim, gminy Zakli-
czyn, Pleśna, Wojnicz, Tarnów, Wietrzy-
chowice, Żabno, Radiów, Wierzchosła-
wice z terenu powiatu tarnowskiego, 
Czchów mieszczący się w granicach po-
wiatu brzeskiego oraz Gręboszów z po-
wiatu dąbrowskiego.

Wszystkie umiejętności niezbędne do 
prawidłowej uprawy i uzyskania ziaren 
o odpowiednich właściwościach dosko-
nalone są przez wiele pokoleń producen-
tów rolnych zajmujących się produkcją 
fasoli tycznej „Piękny Jaś” z Doliny Du-
najca. Tylko umiejętne postępowanie 
w całym procesie produkcji zapewnia 
dobry, wyrównany, wysokiej jakości 
plon nasion fasoli. Jej uprawa opiera się 
w głównej mierze na pracy rąk ludzkich 
i wymaga dużej dbałości, poświęcenia 
oraz wykonania poszczególnych prac 
w odpowiednim terminie. Umiejętno-
ściami doskonalonymi przez producen-
tów z Doliny Dunajca przez pokolenia są: 
wybór odpowiednich tyczek, wybór do-
godnego terminu siewu, przygotowanie 
gleby pod wysiew, prowadzenie fasoli na 
tyczkach oraz wybór optymalnego ter-
minu podcięcia roślin w celu dosuszenia 
ziaren przed wystąpieniem pierwszych 
przymrozków.

Fasola „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca 
została wpisana na Listę Produktów 
Tradycyjnych, prowadzoną przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
zarejestrowana jako produkt regionalny 
z Małopolski. Posiada również europej-
ski znak przyznawany produktom re-
gionalnym wyjątkowej jakości, o nazwie 
nawiązującej do miejsca w którym jest 
wytwarzany – Chroniona Nazwa Pocho-
dzenia (ChNP).

Anna Kuzera-Majewska

Fasola „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca
Była chlebem starożytnych Inków, Majów i Azteków. Od wieków znali ją także mieszkańcy Indii i Chin oraz 
starożytni Rzymianie, którzy nie tylko jedli fasolę ale robili z niej puder kosmetyczny.

Z dorodnych ziaren fasoli można wy-
czarować wiele pysznych potraw mię-
dzy innymi zrazy z fasoli do przygotowa-
nia których potrzebujemy:

400 g fasoli „Piękny Jaś”, 100 g bułki tar-
tej, 50 g cebuli, 2 jajka, łyżka zielonego 
koperku, sól, pieprz, przyprawa do fasoli 
olej do smażenia. 

Sposób przyrządzania: 
Fasolę moczymy około 12 godzin, na-
stępnie gotujemy w tej samej wodzie. 
Gdy będzie miękka dokładnie odcedza-
my, czekamy aż odparuje i przepusz-
czamy przez maszynkę. Do zmielonej, 
zimnej fasoli dodajemy jajka, pokrojo-
ną w kostkę i zrumienioną cebule, sól, 
pieprz, przyprawę i posiekany koperek. 
Wszystkie składniki dokładnie miesza-
my. Kształtujemy owalne kotleciki, ob-
taczamy w bułce i smażymy z obu stron 
na złoty kolor. Podajemy z dowolnym 
sosem i surówką.

DZIEDZICTWO
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W grudniu 2019 r. przy fundacji został 
utworzony Zakład Aktywności Zawo-
dowej „ILIOS” Słońce Szczęścia, który 
jest najmłodszym ZAZ-em w Wojewódz-
twie Małopolskim i dotychczas jedynym 
w powiecie gorlickim. Zatrudnia aktu-
alnie 36 osób z niepełnosprawnościami 
w stopniu umiarkowanym. 

Pierwszym punktem działalności 
ZAZ-u jest restauracja „Klimkowskie 
Smaki” w Uściu Gorlickim, gdzie niepeł-
nosprawni, pod czujnym okiem fachow-
ców od spraw kuchni, wyczarowują pysz-
ne posiłki. I właśnie ta dobra domowa 
kuchnia, również regionalna, jest nową 
atrakcją w gminie. Klimatyczne sale re-
stauracyjne, przyjazna atmosfera, miła 
obsługa, pyszne potrawy i atrakcyjne 
ceny przyciągają turystów i miejscowych. 
Lokal gastronomiczny stwarza możli-
wość organizowania imprez, bankietów, 
szkoleń lub spotkań okolicznościowych. 
Na zamówienie wykonywane są specjal-
ne ekologiczne prezenty i upominki, cia-
sta, swojski chleb, kiełbasa czy Klimkow-
ski Sękacz według autorskiej receptury. 
W punkcie sprzedaży, przy restauracji, 
można kupić też owoce i warzywa, pro-
dukty greckie oraz naturalne przetwory.

W Gładyszowie podopieczni ZAZ-u pod 
okiem instruktora, poznawszy technikę 
wyrobu świec woskowych, wyczarowu-
ją prawdziwe cudeńka z tego materiału. 
Każdy odwiedzający nasz region może 
zakupić miody, a także pachnące czy-
stym woskiem świece, wybierając spo-
śród kilkudziesięciu kształtów i rozmia-
rów. Może też spróbować samodzielnie 
wykonać woskową świecę.

 Prawdziwą gratką dla odwiedzających 
Gminę Uście Gorlickie jest Mini Zoo w Zdy-
ni, które zostało założone przez funda-
cję w ramach ZAZ-u. Niepełnosprawni 
pracownicy realizują się w dziale rolno-
-hodowlanym przy pracy ze zwierzęta-
mi i prowadzeniu Mini Zoo. Do tej pory 
nie było w regionie takiego miejsca. Zwie-
rzyniec położony jest na kilku działkach 
o łącznej powierzchni około 15 ha. To miej-
sce  w pierwszym założeniu miało służyć 
głównie pracownikom, jako miejsce reha-
bilitacji, ponieważ przebywanie ze zwie-
rzętami ma dobroczynny wpływ na czło-
wieka. Jednakże z biegiem czasu zwierząt 
przybywało, dlatego powstał pomysł na 
udostępnienie terenu dla zwiedzających.

Obecnie w Mini Zoo można zobaczyć 
nietypowe zwierzęta: alpaki, lamę, emu, 
bydło indyjskie, bydło szkockie, daniele, 
białe jelenie, konie huculskie, kucyki, 
owce kameruńskie, osła, kozy, kury, kró-
liki. Mini Zoo oferuje zwiedzanie indywi-
dualne, grupowe, warsztaty edukacyj-
ne, jazdę bryczką, jazdę na lonży. Pobyt 
w Mini Zoo to miły sposób spędzania 
czasu o każdej porze roku. Na tak dużym 
terenie każdy zapewne nie tylko zobaczy 
interesujące zwierzęta, ale i odstresuje 
się i odpocznie. W Mini Zoo zwierzęta 
mają dużo swobody i terenu do wypa-
su, a każdy odwiedzający ma możliwość 
karmienia, dotykania, przytulenia się 
i głaskania zwierząt. Zwierzęta są ho-
dowane na wolnym wybiegu, dlatego 
bliski kontakt daje dzieciom, jak i doro-
słym niezapomniane i dobre wrażenia. 
Pracownicy ZAZ-u opowiadają odwie-
dzającym o zwyczajach poszczególnych 
zwierząt. To coś więcej niż zamknięte na 
wybiegach osobniki, to możliwość bez-
pośredniego kontaktu z mieszkańcami 
Mini Zoo. Zwierzęta są spokojne, przy-
zwyczajone do kontaktu z ludźmi, lubią 
być karmione i głaskane.

Po terenie Mini Zoo prowadzą dwie 
główne trasy, a na zmęczonych turystów 
czekają ławeczki, z których można podzi-
wiać widoki pięknego Beskidu Niskiego. 
Znajduje się tu również wiata, w której 
jest możliwość zorganizowania grilla czy 
ogniska. Jest to miejsce pełne uroku i na 
pewno godne polecenia i odwiedzenia.

Pracownicy Mini Zoo każdego dnia 
dokładają starań, by ulepszyć i uspraw-
nić zwierzyniec dla odwiedzających. Nie 
brakuje im pomysłów i zapału do pracy. 
Przy wsparciu lokalnej społeczności, 
władz samorządowych i ciężkiej pracy 
Mini Zoo w Zdyni stało się interesującym 
punktem na turystycznej mapie regionu, 
miejscem przyjaznym dla rodzin, osób 
starszych, młodszych czy osób z niepeł-
nosprawnościami.

Odwiedzający Zdynię mają możliwość 
obejrzenia kolejnej atrakcji. Idąc z par-
kingu w stronę Mini Zoo mija się baców-
kę, która istnieje od wielu lat. Można 
kupić tu produkty wytwarzane przez 
juhasów, przyjrzeć się procesowi ob-
róbki mleka owczego, a także poznać co-
dzienne życie górali podczas ich pobytu 
w kolibie przez kilka miesięcy w roku.

Jeżeli turysta zaplanuje swój pobyt 
w Beskidzie Niskim w drugiej połowie 
lipca, to będąc w Zdyni może wziąć 
udział w niecodziennym festiwalu. 
W wyjątkowo malowniczym zakątku 
wsi ma miejsce „Łemkowska Watra” czy-
li Święto Kultury Łemkowskiej. Na kilku 
ha mieszczą się: amfiteatr z zapleczem 
scenicznym, pole namiotowe, rozbudo-
wana infrastruktura gastronomiczna, 
handlowa i sanitarna. Corocznie do Zdy-
ni na Watrę przyjeżdża z różnych zakąt-
ków Polski i świata kilka tysięcy Łem-
ków i sympatyków Łemkowszczyzny, by 
przez trzy dni móc się spotkać z rodziną 
czy znajomymi, powspominać i przeżyć 
niepowtarzalne chwile słuchając śpiewu 
artystów, podziwiając tańce znakomi-
tych zespołów czy uczestnicząc w różno-
rakich konkursach lub panelach dysku-
syjnych. Program artystyczny każdego 
roku jest bardzo bogaty. Składają się 
na niego koncerty zespołów krajowych 
i zagranicznych, spotkania z twórcami, 
warsztaty, prelekcje, konkursy, wysta-
wy itp. „Łemkowska Watra” to najbar-
dziej rozpoznawalne wydarzenie kul-
turalne społeczności łemkowskiej na 
świecie. Trwa trzy dni.

Będąc w Zdyni turysta może skorzy-
stać z kolejnej atrakcji regionu: wejść na 
Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza 
Sosnowskiego. Można także zejść ze szla-
ku i odpocząć w urokliwym miejscu Be-
skidu Niskiego, w Wysowej-Zdroju. Jest to 
cenione i znane uzdrowisko z wartościo-
wymi wodami mineralnymi w tej części 
Beskidu. Pijalnię Wód Mineralnych wy-
budowano w 2006 roku. Zaprojektowana 
została – w oparciu o dostępne materiały 
archiwalne – na wzór dawnej pijalni, któ-
ra spłonęła w latach 60-tych. Budynek 
zlokalizowany jest w centrum wsi, na te-
renie parku zdrojowego, w bezpośred-
nim sąsiedztwie ujęć oraz rozlewni wód 
mineralnych. W pijalni można skoszto-
wać wód ze źródeł „Anna”, „Franciszek”, 
„Henryk”, „Józef I słone”, „Józef II”. 

Każdy, nawet najbardziej wytrawny 
znawca kultury, sztuki, historii, a także 
miłośnik turystyki i piękna unikatowej 
przyrody Beskidów znajdzie w gminie 
Uście Gorlickie coś dla siebie.

Dorota Telep-Michalak
fot. Arkadiusz Barańczuk

Miejsce wypoczynku w Gminie Uście Gorlickie
Kto przyjedzie w Beskid Niski do Gminy Uście Gorlickie, usłyszy o Fun-
dacji „ILIOS” Słońce Szczęścia. W niedużej łemkowskiej wsi Gładyszów 
powstała fundacja, której priorytetowym celem jest pomaganie osobom 
niepełnosprawnym.

AGROTURYSTYKA
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Począwszy od wczesnej wiosny aż do je-
sieni, ogrody cieszą nasze zmysły pięk-
nymi kolorami kwiatów i krzewów oraz 
kuszą cudownymi zapachami. Jesienią 
tryskają odcieniami przebarwiających 
się liści i owoców, jednak z nadejściem 
zimy stają się zazwyczaj szare i ponure, 
jak większość przyrody dookoła. Aby 
temu zaradzić i nawet zimą zatrzymać 
trochę kolorów w naszym ogrodzie, 
trzeba pomyśleć o tym wcześniej i zasa-
dzić w nim rośliny, które nie tracą swoje-
go uroku nawet z nadejściem zimy.

Jako pierwsze na myśl nasuwają się 
drzewa i krzewy iglaste zimozielone, 
z różnym zabarwieniem igieł: zielonym, 
żółtym czy niebieskim – nie tracą one 
igieł na zimę. Jednak nie każdy musi być 
fanem tych roślin i może poszukać do 
swojego ogrodu czegoś zupełnie innego. 
Mogą to być rośliny o kolorowej korze 
lub ciekawie poskręcanych pędach.

Rośliną, której wizualny urok tkwi 
właśnie w kolorze kory, jest klon cy-
namonowy. Po opadnięciu liści staje 
się ona ozdobą zimowego ogrodu – jak 
sama nazwa rośliny wskazuje, kora ma 
kolor cynamonowy. Klon jest drzewem 
niewielkich rozmiarów, więc spokojnie 
może znaleźć miejsce nawet w niewiel-
kim ogrodzie. 

W przypadku derenia białego kora 
występuje w kolorze czerwonym. Kwit-
nie w maju, jednak właśnie dzięki zabar-
wieniu gałązek wnosi on kontrastowy 
kolor w zimowy pejzaż. Inna odmiana 
derenia – dereń rozłogowy – posiada 
jasnożółte pędy. Gdy posadzimy te dwie 
odmiany w swoim towarzystwie, uzy-
skamy naprawdę kolorowy akcent na 
tle zimowej bieli.
Trzmielina oskrzydlona, zwana też 

płonącym krzewem, przebarwia się 
jesienią i przybiera ognistoczerwoną 
barwę, zaś zimą po opadnięciu liści de-
korację stanowią jej „oskrzydlone” pędy 
czyli biegnące właśnie wzdłuż pędów 
nieregularne, korkowate listwy wyglą-
dem przypominające właśnie skrzydła.

Kolejną rośliną, która może przyozdo-
bić nasz ogród zimą, jest Leszczyna 
„Contorta” (leszczyna pogięta). Cały jej 
urok tkwi w poskręcanych pędach i li-
ściach, podobnie jak w przypadku wierz-
by mandżurskiej.

Nie tylko wiosną i latem możemy się 
cieszyć kolorowymi roślinami. Niektóre 
gatunki zakwitają również zimą, cho-
ciaż jest ich niewiele. Przykładem może 
być kwitnący w grudniu ciemiernik 
biały, zwany „Różą Bożego Narodze-
nia”, jeden z najpopularniejszych cie-
mierników w naszym kraju. Jest rośliną 
zimozieloną, dorastającą do wysokości 
ok. 30 cm. 

Może mniej znany jest zimokwiat 
wczesny, który zakwita również w grud-
niu. Jego pędy mogą dorastać do 3 m wy-
sokości, a uformowane w kształt dzwon-
ka, pięknie pachnące, jasnożółte kwiaty 
z czerwonymi środkami mogą utrzymy-
wać się na roślinie nawet do początku 
marca. 

Innym przykładem może być oczar 
pośredni, którego żółte kwiaty, wyglą-
dem przypominające nitki czy frędzelki, 
pojawiają się już w lutym. Ciekawostką 
jest to, że te nie rosną one ani do góry, ani 
w dół, lecz oplatają sobą gałęzie rośliny, 
dając jej niesamowity wygląd. W zależ-
ności od odmiany oczaru kwiaty mogą 
mieć barwę żółtą lub czerwoną, a zimą, 
posadzone obok siebie, prezentują się 
bardzo dobrze.

Niewątpliwą ozdobą ogrodu mogą być 
również kolorowe owoce pozostające na 
drzewach i krzewach po opadnięciu li-
ści. Owoce te, oprócz walorów estetycz-
nych, stanowią cenną bazę pokarmową 
dla goszczących w naszym ogrodzie pta-
ków. Piękne, czerwone owoce niesamowi-
cie kontrastujące z bielą śniegu posiadają 
m.in. irga szwedzka, berberys Thun-
berga czy ognik szkarłatny. Inne od-
miany ognika: Soleil d’Or posiadają żółte, 
zaś Orange Glow pomarańczowe owoce. 
Mahonia pospolita to zimozielony 

krzew o ząbkowanych, dekoracyjnych 
liściach, który kwitnie na przełomie 
kwietnia i maja, roztaczając intensyw-
ny zapach swych żółtych kwiatów, z któ-
rych jesienią powstają granatowo-nie-
bieskie owoce, pozostające na roślinie aż 
do zimy. Podobne, granatowe i okrągłe 
owoce posiada również winobluszcz. 
Natomiast ciemne, zabarwione na fiole-
towo owoce zdobią pędy kalikarpa czyli 
pięknotki, która kwitnie w lipcu na bia-
ło lub liliowo, zaś w październiku pokry-
wa się bardzo dekoracyjnymi owocami 

zebranymi w grona, które pozostają na 
roślinie aż do grudnia.

Myśląc o roślinach ozdobnych zimą 
nie można zapomnieć o trawach, któ-
re już od jakiegoś czasu stają się coraz 
popularniejsze w naszym kraju. Często 
pojawiają się w ogrodach nowoczesnych, 
miejskich, ale możemy je spotkać tak-
że w ogrodach stylizowanych na styl 
angielski. Doskonale prezentują się po-
jedynczo, jak i w grupach w zestawie-
niach z bylinami i krzewami. Najbardziej 
popularne gatunki to miskant, trawa 
pampasowa i rozplenica japońska. 
Mają one efektowne źdźbła i kwiato-
stany. Jesienią dobrze prezentuje się 
trzęślica modra o lekko purpurowych 
kłosach, miłek okazały o czerwonych 
kwiatostanach czy imperata  cylin-
dryczna „Red Baron”, której liście za-
barwione są na czerwono od wiosny do 
jesieni.

Jak widać, mamy dość duży wachlarz 
możliwości, aby stworzyć nasz wła-
sny ogród pełen barw i kolorów przez 
cały rok, nawet zimą. Mam nadzieję, że 
każdy znajdzie coś dla siebie, a bardziej 
wnikliwi wyszukają jeszcze coś innego, 
ciekawszego, co pozwoli nam stworzyć 
jeszcze piękniejszy ogród i zatrzymać 
w nim kolory lata jak najdłużej.

Marta Legut

Kolorowy ogród zimą
Ozdobą każdego domu jest niewątpliwie zadbany ogród – większy 
lub mniejszy, w zależności od ilości „zasobów gruntowych”, jakimi 
dysponujemy. Każdy ogród wymaga poświęcenia mu też czasu i pracy, 
ale dzięki temu daje nam satysfakcję z efektów naszej pracy i, przede 
wszystkim, miejsce wytchnienia.

Ciemiernik

imperata cylindryczna „Red Baron”

NASZ DOM
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