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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

RS

DORADCA  SIERPIEŃ 2019  WYDANIE SPECJALNE AGROPROMOCJA2

v

WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

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

  Rozmawia Katarzyna Gwiżdż

 6 Agropromocja – rolniczy week-
end w Nawojowej

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

kursu „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne”

  Katarzyna Gwiżdż
 11 Zgłoś sołtysa, rolnika, koło go-

spodyń, sołectwo i gospodynię 
do akcji Mistrzowie Agro!

  Katarzyna Wójcik
 12 Na polu smakuje lepiej – Zgłobice 

2019
  Eugeniusz Tadel
 13 VI Małopolskie Targi Żywności 

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

  Anna Tobiasz
 14 VIII Podhalańska Wystawa Zwie-

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

bowatych grubonasiennych i soi”
  Józef Walkosz

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

 16 Kolorowe ziemniaki
  Ilona Maczek
 18 Uprawa konopi włóknistych kie-

dyś a obecnie
  Marta Rymarczyk
 20 Szczepienie królików
  Maciej Skubis

TECHNIKA

 21 Elektroherbicydy – czysta alterna-
tywa do chemicznej ochrony

  Eugeniusz Tadel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

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

  Anna Tobiasz
 25 Wniosek o płatność dla opera-

cji typu „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”

  Marian Kulpa
 27 Normy szacunkowe dochodu 

z działów specjalnych produkcji 
rolnej w 2019 roku

  Bogumiła Bednarz
 28 Rachunkowość w gospodarstwie 

rolnym
  Marek Maj

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

 30 Dlaczego należy zapobiegać 
przedostawaniu się związków 
azotu do wód?

  Jacek Kostuch

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

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

  Ewelina Czarnik
 33 Koło Gospodyń Wiejskich 

w Mszalnicy 
  Katarzyna Piętka

NASZ DOM I OGRÓD

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

  Anna Nowak

 36 Dalie – jesienna eksplozja kolorów
  Grażyna Filip

AGROTURYSTYKA

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

  Anna Nowak

WYDAWCA I REDAKCJA

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z s. w Karniowicach

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń
i Wydawnictw
32-082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9,
tel. (12) 285-21-14 wew.240
kom. 609-700-003; fax: (12) 285-11-07
e-mail: doradca@modr.pl; www.modr.pl
www.facebook.com/MODRKarniowice

Dyrektor MODR i Redaktor Naczelny 
Wydawnictw Ośrodka 
p.o. dyrektora Dominik Pasek

Kolegium Redakcyjne
Karol Sepielak, Małgorzata Serwaczak, 
Grażyna Poloczek, Ewa Ryjak, Andrzej Pisarz, 
Józef Rusnak

Zespół Redakcyjny
Małgorzata Serwaczak, Halina Knap, 
Krystyna Trzebuniak, Katarzyna Gwiżdż

Skład komputerowy 
Stanisław Nowogórski

Redakcja Małopolskiego Informatora Rolniczego 
„Doradca” przyjmuje do publikacji ogłoszenia, 
reklamy, informacje handlowe, artykuły spon-
sorowane, wkładki reklamowe i informacje o te-
matyce zgodnej z profilem pisma.

Warunki zamieszczania reklam
• reklama czarno-biała, A-4,665,00 zł + VAT
• reklama kolorowa, A-4,
 wewnątrz numeru 910,00 zł + VAT
 na okładce 1150,00 zł + VAT
• artykuł sponsorowany 665,00 zł + VAT
• zamieszczenie gotowej wkładki reklamowej 
 600,00 zł + VAT
• ogłoszenia dla rolników indywidualnych
 BEZPŁATNIE

Rabat:
umowa całoroczna – od trzeciej emisji 
reklamy stawka ulega obniżeniu o 20% od 
ceny podstawowej.

Przy zleceniach obszernych materiałów, ogłoszeń 
wielostronicowych – możliwość negocjowania 
cen!
Redakcja nie ponosi odpowiedzilaności za treść 
reklam i ogłoszeń.
Termin dostarczania materiałów do druku na 
miesiąc przed ukazaniem się miesięcznika 
(najpóźniej do 5 dnia miesiąca poprzedzającego 
ukazanie się czasopisma).

Prenumerata: osoby oraz instytucje zaintereso-
wane składaniem prenumeraty na nasze czaso-
pismo prosimy o kontakt z redakcją „Doradcy”.

ISSN 1425-1299

Druk: PZDR Nowy Sącz
Nakład: 3100 egz.

DORADCA

Spis treści

 WYDANIE SPECJALNE AGROPROMOCJA DORADCA SIERPIEŃ 2019 3

WYDAWCA I REDAKCJA

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z s. w Karniowicach

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń
i Wydawnictw
32 – 082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9,
tel. 12 285 – 21 – 14 wew. 240
kom. 609 – 700 – 003; fax: 12 285 – 11 – 07
e – mail: doradca@modr.pl; www.modr.pl

Dyrektor MODR i Redaktor Naczelny
Wydawnictw Ośrodka
Dominik Pasek

Kolegium Redakcyjne
Karol Sepielak, Małgorzata Serwaczak,
Anna Tobiasz, Ewa Ryjak, Andrzej Pisarz,
Mirosława Rogacz

Zespół Redakcyjny
Małgorzata Serwaczak, Patrycja Augustyn-
Chochorowska, Ewa Dudek, Dorota Piputa

Skład komputerowy
Nokom sp. z o.o.

Redakcja Małopolskiego Informatora Rolniczego 
„Doradca” przyjmuje do publikacji ogłoszenia, 
reklamy, informacje handlowe, artykuły sponsoro-
wane i informacje o tematyce zgodnej z profilem 
pisma.

Warunki zamieszczania reklam
• reklama czarno – biała A4 665,00 zł + VAT
• reklama kolorowa: 
 A – 4, wewnątrz numeru 910,00 zł + VAT 
 na okładce 1150,00 zł + VAT
• artykuł sponsorowany 665,00 zł + VAT
•  ogłoszenia dla rolników indywidualnych 

BEZPŁATNIE

Rabat:
umowa całoroczna  –  od trzeciej emisji
reklamy stawka ulega obniżeniu o 20% od
ceny podstawowej.

Przy zleceniach obszernych materiałów, ogłoszeń 
wielostronicowych  –  możliwość negocjowania cen!
Redakcja nie ponosi odpowiedzilaności za treść 
reklam i ogłoszeń.

Termin dostarczania materiałów do druku na mie-
siąc przed ukazaniem się dwumiesięcznika (najpóź-
niej do 5 dnia miesiąca poprzedzającego ukazanie 
się czasopisma).

Prenumerata: osoby oraz instytucje zaintereso-
wane składaniem prenumeraty na nasze czasopi-
smo prosimy o kontakt z redakcją „Doradcy”.

ISSN 1425 – 1299

Druk: TOP DRUK Sp. z o.o., Sp. k.

Nakład: 3100 egz.



Warszawa, grudzień 2022 r.

Szanowni Państwo! 

Rozpoczynający się 2023 rok to dla społeczności rolniczej rok szczególny: obchodzimy w nim jubileusz 100-lecia doradztwa 
rolniczego w Polsce. 

W 1923 r. minister rolnictwa i dóbr państwowych przeznaczył majątek Poświętne koło Płońska na cele kultury rolniczej, co 
umożliwiło powołanie przez Sejmik Płoński nowej instytucji: Ogniska Kultury Rolnej i Zakładu Doświadczalnego w Poświętnem. 
Celem jej działania było wspieranie rozwoju rolnictwa na Mazowszu: na 133 ha pola doświadczalnego rozpoczęło się – trwające 
do dziś – prowadzenie doświadczeń, dotyczących upraw rolniczych i  stosowania nawozów, a rok później podobne prace 
rozpoczęto też w  okolicznych gospodarstwach rolnych. 

Dzisiaj Poświętne to Oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Płońsku – najstarsza spośród wszystkich 
placówek państwowego doradztwa rolniczego w Polsce. Rok 1923 stał się więc początkiem zinstytucjonalizowanego doradztwa 
rolniczego i dziś, sto lat później, możemy z dumą obchodzić piękny jubileusz. 

Jubileusz ten jest zasługą doradców, ich zaangażowania i wiedzy. Tej pokoleniowej sztafecie ludzi oddanych polskiej wsi 
i rolnictwu należą się ogromne słowa uznania i wdzięczność. Dzięki ich pracy rolnicy rozwijają swoje gospodarstwa i zapewniają 
nam bezpieczeństwo żywnościowe oraz od ponad dwudziestu lat skutecznie wykorzystują dostępne środki krajowe i unijne.

16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego na terenie całej Polski odgrywa kluczową rolę w systemie wymiany wiedzy i innowacji 
w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich. Przede wszystkim są blisko rolników i mieszkańców wsi. Organizują szkolenia, a także 
aktywnie wspierają wdrażanie i upowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań. Świadczą też doradztwo 
technologiczne, organizacyjno-ekonomiczne i rolnośrodowiskowe. Ośrodki Doradztwa Rolniczego prowadzą pokazy, 
demonstracje polowe, wystawy, targi, konkurs i olimpiady dla młodzieży. W ten sposób biorą na siebie zadanie kształtowania 
kierunków gospodarki rolnej.

Trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie polskiego rolnictwa bez państwowego doradztwa rolniczego. W warunkach 
coraz większych wyzwań – geopolitycznych, klimatycznych i społecznych – profesjonalni, życzliwi, kompetentni i obiektywni 
doradcy są coraz bardziej potrzebni. Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim doradcom, specjalistom i pracownikom jednostek 
doradztwa rolniczego za dotychczasową pracę i proszę o przyjęcie uroczystych, jubileuszowych życzeń. Niech kolejne lata 
będą wypełnione sukcesami, a uznanie społeczności rolniczej będzie dla Państwa stałym źródłem satysfakcji!

Z kolei Państwa – czytelników wydawnictw ODR – zachęcam do współpracy z państwowym doradztwem rolniczym 
i korzystania na co dzień z oferty wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Jestem bowiem głęboko przekonany, że 
ta współpraca jest i będzie źródłem inspiracji w  rozwoju Państwa gospodarstw, a w konsekwencji całego polskiego rolnictwa 
i obszarów wiejskich!

Z wyrazami szacunku

Henryk Kowalczyk 
Wicepremier  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Organizatorem uroczystości był NSZZ 
„Solidarność” RI, we współpracy z sa-
morządem powiatu tarnowskiego, ze 
Starostą Tarnowskim Romanem Łuca-
rzem oraz Wicestarostą Jackiem Fudy-
mą. W uroczystości wzięli udział mię-
dzy innymi:

Pan Ryszard Bartosik Wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Anna Pie-
czarka Poseł na Sejm RP, Pan Jan Duda 
Poseł na Sejm RP, Pan Jerzy Chróścikow-
ski przewodniczący Senackiej Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Senator 
Kazimierz Wiatr, Pan Ryszard Pagacz 
Wicewojewoda Małopolski, Pan prof. dr 
hab Andrzej Waśko doradca Prezyden-
ta RP, Pan Józef Gawron Wicemarsza-
łek Województwa Małopolskiego, Pan 
Wojciech Skruch Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Małopolskiego, 
Pani Anna Mikosz Radna Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego, Pan Roman 
Wcisło Zastępca Dyrektora Departa-
mentu Funduszy Europejskich UMWM, 
Pan Roman Łucar Starosta Tarnowski, 

Pan Jacek Hudyma Zastępca Starosty 
Tarnowskiego, Pan Tomasz Obszański 
Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność", 
samorządowcy z regionu oraz zapro-
szeni rolnicy i mieszkańcy wsi. Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach 
reprezentował Dyrektor Dominik Pasek. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w intencji Ojczyzny oraz rolni-
ków, którą w kościele parafialnym p.w. 
Matki Bożej Pocieszenia, odprawił Bi-
skup Tarnowski ks. Artur Ważny. Po 
Mszy Świętej jej uczestnicy w asyście 
licznych pocztów sztandarowych repre-
zentujących organizacje rolnicze z ca-
łego kraju oraz nadleśnictwa udali się 
w pochodzie na grób Wincentego Wito-
sa, gdzie złożone zostały wieńce przez 
oficjalne delegacje. Nie zabrakło repre-
zentacji Zespołu Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego im. Wincentego Witosa 
z miejscowości Różaniec. Uroczysta Kon-
ferencja poświęcona pamięci trzykrotne-
go premiera Wincentego Witosa rozpo-
częła się po godzinie 13.00, otworzył ją 

Wojciech Włodarczyk Przewodniczący 
Rady Wojewódzkiej ZSZZ „Solidarność” 
RI, który przywitał wszystkich przyby-
łych, a szczególnie „rolników z różnych 
rejonów Polski, którzy produkują zdro-
wą polską żywność”. W swoim wystą-
pieniu Pan Ryszard Bartosik Wicemini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi dziękował 
rolnikom za to, że w trudnych czasach 
pandemii i wojny zapewniają nam bez-
pieczeństwo żywnościowe. „Mamy wielki 
szacunek dla producentów żywności, a po-
nadto odwołujemy się do tych witosowych 
wartości tu w Wierzchosławicach, które są 
kultywowane przez pokolenia. Te wartości 
to ciężka praca na roli, miłość do ziemi, ale 
również umiłowanie wolności”. W trak-
cie konferencji odczytane zostały listy 
nadesłane przez Prezydenta Polski An-
drzeja Dudę, Marszałek Sejmu Elżbietę 
Witek, Premiera Mateusza Morawieckie-
go oraz Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. 
Uczestnicy konferencji mieli także okazję 
wysłuchać dwóch wykładów: „Inwigila-
cja NSZZ RI „Solidarność” przez Służbę 

Rocznica urodzin Wincentego Witosa
Już po raz kolejny (począwszy od 2014 r.) w rocznicę urodzin Wincentego Witosa, w podtarnowskich 
Wierzchosławicach z udziałem Pana Ryszarda Bartosika, Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, spotkali się 
parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele rządu, organizacji rolniczych oraz instytucji z otoczenia 
wsi i rolnictwa.

Przemawia Wojciech Włodarczyk – Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Solidarność RI

WYDARZENIA
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Bezpieczeństwa na przykładzie Woje-
wództwa Tarnowskiego” – dra Pawła 
Glugli oraz wykład „Wincenty Witos jako 
gospodarz, wójt i polityk” – mgr Walde-
mara Chrobaka. Podczas uroczystości 35 
rolników z gmin powiatu tarnowskiego 
odznaczonych zostało medalami Zasłu-
żony dla Rolnictwa przyznanymi przez 
Wicepremiera oraz Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. 
Odznaczeni zostali: Edward Wantuch, 
Waldemar Gniadek, Bartłomiej Szcze-
panik i Romuald Haraf (gmina Ciężko-
wice), Kazimierz Stańczyk i Wojciech 
Onik (gmina Skrzyszów), Jan Jacher 
(gmina Szerzyny), Ryszard Kuta (gmi-
na Lisia Góra), Danuta Kiełbasa i Wa-
cław Boczek (gmina Zakliczyn), Łukasz 
Kaczor, Józef Mleczko i Łukasz Mącz-
ko (gmina Radłów), Jacek Skóra, An-
drzej Bajorek, Eugeniusz Oćwieja – 
pośmiertnie (gmina Wierzchosławice), 

Tomasz Kloch i Stanisław Banach 
(gmina Tuchów), Krzysztof Motyka, 
Elżbieta Galas i Augustyn Kubis (gmi-
na Wojnicz), Kazimierz Magiera i Woj-
ciech Musiał (gmina Żabno), Tomasz 
Tułacz i Sylwester Wojciechowski 
(gmina Wietrzychowice), Paweł Mruk, 
Grzegorz Kowalik i Walenty Rynak 
(gmina Rzepiennik Strzyżewski), Jacek 
Lachowicz, Adam Cieślikowski i Jerzy 
Witek (gmina Ryglice), Eugeniusz Ga-
wron, Janusz Kurek i Wacław Chrza-
nowski (gmina Pleśna), Eugeniusz Po-
tępa i Tomasz Burnat (gmina Gromnik) 
oraz Stanisław Januś, Agata Imbur-
ska, Grzegorz Tadel, Tomasz Prendota 
i Piotr Wrona (gmina Tarnów).

W siedzibie Centrum Kultury Wsi 
Polskiej w Wierzchosławicach, gdzie 
odbyła się konferencja, swoje stoiska 
zorganizowały instytucje obsługi rol-
nictwa: Małopolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, 
Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich, które uświetniły 
uroczystość degustacją znakomitych 
regionalnych potraw. Małopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego częstował 
gości wyjątkowymi jabłkami odmiany 
Red Jonaprince (opatrzonych logoty-
pem MODR) zebranymi w tarnowskich 
sadach gospodarstwa Barbary Kubis, 
zlokalizowanych w najcieplejszym miej-
scu w Polsce (Tarnów krajowym biegu-
nem ciepła). Dużym zainteresowaniem 
uczestników konferencji cieszyła się 
szeroka oferta wydawnictw naszego 
Ośrodka. Całość imprezy muzycznie 
uświetniła kapela limanowskich górali.

Zaproszeni goście Od lewej: poseł na sejm RP Anna Pieczarka, Eugeniusz Tadel, minister Ryszard Bartosik, Dominik Pasek, Ewa Rhein

Eugeniusz Tadel kierownik PZDR Tarnów, Grzegorz Kozioł wójt Gminy Tarnów, prof. dr hab Andrzej Waśko doradca Prezydenta RP, Dominik Pasek dyrektor MODR, poseł na sejm 
RP Anna Pieczarka, Jerzy Chróścikowski przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ewa Rhein doradca MODR, Agata Koza doradca MODR, Ryszard Bartosik 
wiceminister MRiRW, Wojciech Włodarczyk- Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Solidarność RI

Eugeniusz Tadel
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Pan Ryszard Pagacz - wicewojewoda małopolski

Pan Ryszard Bartosik wiceminister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi

Ze sztandarem stoi Janusz Wałaszek - Solidarność RI, przewodniczący Oddziału Tarnów Małopolskiej Izby Rolniczej, 
Członek Społecznej Rady Doradztwa MODR

WYDARZENIA
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Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce 
– przebieg prac w 2022 r.
 Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW) to sieć współpracy między partnerami – m.in. instytucjami, organiza-
cjami, mieszkańcami działającymi na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich 
na poziomie lokalnym. Inicjatywę dotyczącą tworzenia sieci na obszarze całego kraju podjęło w 2020 r.  
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy 
z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Od tej pory przystąpiono do szeregu działań mających 
na celu wdrożenie przedmiotowej inicjatywy. 

Dotychczasowe prace w ramach two-
rzenia LPW w województwie mało-
polskim realizowane były równolegle 
w grupach powiatów uwzględniających 
podobieństwa uwarunkowań geogra-
ficznych i ekonomiczno-społecznych 
prowadzenia działalności rolniczej 
oraz problemów związanych z ko-
rzystaniem z wód podziemnych i po-
wierzchniowych. Zorganizowano m.in. 
spotkania/telekonferencje z potencjal-
nymi partnerami LPW, zrealizowano 
we współpracy z Telewizją Polską S.A. 
– oddziałem terenowym w Krakowie 
cykl audycji informacyjno-edukacyj-
nych, wydano ulotki, broszury oraz 
opracowania i publikacje tematycz-
ne. Szczegółowe informacje na temat 
podjętych przez Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego działań w tym 
zakresie można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.modr.pl w zakładce 

LPW oraz w poprzednich wydaniach 
Małopolskiego Informatora Rolnicze-
go „Doradca”.

W 2022 r. realizacja zadań miała cha-
rakter ogólnowojewódzki. W pierwszej 
kolejności przeprowadzono kolejną 
kampanię edukacyjno-informacyjną 
w ramach współpracy Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Tele-
wizji Polskiej S.A. – odziałem tereno-
wym w Krakowie. Nagrania miały na 
celu identyfikację problemów w obsza-
rze zarządzania zasobami wody pod ką-
tem potrzeb rolnictwa i mieszkańców 
obszarów wiejskich oraz potencjalnych 
możliwości ich rozwiązania, jak rów-
nież upowszechnianie dobrych praktyk 
w zakresie racjonalnego gospodarowa-
nia wodą w Małopolsce. Cykl 5 audycji 
TV (reportaży) wyemitowany został na 
przełomie października i listopada 2022 
r. na antenie TVP3 Kraków – w układzie 

premiera i dwie powtórki. Zakres tema-
tyczny audycji obejmował:

 • Agroleśnictwo jako innowacja służą-
ca zwiększeniu efektywności rolnic-
twa na terenach silnie urzeźbionych.

 • Jak radzić sobie z działalnością bob-
rów na terenach użytkowanych rol-
niczo?

 • Oczka wodne i stawy – obiekty małej 
retencji. Praktyczne aspekty.

 • Melioracje – aspekty prawne i tech-
niczne.

 • Uprawy uproszczone – mniej znaczy 
więcej.
Poszczególne reportaże dostępne 

są również on-line na kanale YouTu-
be MODR Karniowice – zapraszamy do 
oglądania.

Następnie zlecono wykonanie oceny 
możliwości poboru wód podziemnych 
dla celów rolniczych w województwie 
małopolskim. Opracowanie składa się 

WYDARZENIA
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z części opisowej oraz graficznej, w ukła-
dzie ogólnowojewódzkim oraz z podzia-
łem na powiaty. Może okazać się pomoc-
ne dla rolników w procesie decyzyjnym 
dotyczącym wyboru zasobu do poboru 
wody. Ponadto, pozwoli ono na ocenę 
możliwości powstania wspólnot nawod-
nieniowych opartych na poborze z wód 
podziemnych oraz określenie wielkości 
zasobów do rozdysponowania. Publi-
kacja dostępna jest on-line na stronie 
internetowej ww.modr.pl – zachęcamy 
do zapoznania się z nią. 

Ostatnim etapem prac w 2022 r. była 
organizacja konferencji o zasięgu wo-
jewódzkim pt. „Lokalne Partnerstwo 
ds. Wody w Małopolsce – teraźniej-
szość i przyszłość”, w dniu 14 grudnia 
2022 r. w Dworze w Tomaszowicach. 
Wydarzenie to miało na celu nawiąza-
nie stosownej współpracy w zakresie 
tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. 
Wody (LPW), jak również przedstawie-
nie rozwiązań dotyczących racjonalnej 
gospodarki wodą i możliwości ubiega-
nia się o wsparcie finansowe na reali-
zację inwestycji z nią związanych. Do 
udziału w spotkaniu wspólnie zaprosili 
Pan Dominik Pasek – Dyrektor Małopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
oraz Pan Ryszard Pagacz – I Wicewoje-
woda Małopolski. W wydarzeniu liczny 
udział wzięli przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego, instytucji 

zaangażowanych w przedsięwzięcia 
dotyczące gospodarowania zasobami 
wodnymi oraz rolnicy.

Konferencję otworzył Pan Karol Se-
pielak – p.o. Zastępcy Dyrektora Mało-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go, który przybliżył również osiągnięcia 
Ośrodka po 2,5 letnim okresie wdrażania 
inicjatywy LPW w województwie mało-
polskim. Wykład wprowadzający wy-
głosił Pan Ryszard Pagacz – I Wicewo-
jewoda Małopolski, który podkreślił, że 
gospodarowanie zasobami wody wyma-
ga prowadzenia mądrej, zintegrowanej 
polityki uwzględniającej zaangażowanie 
wszystkich szczebli administracji oraz 
użytkowników wód. W dalszej kolejno-
ści głos zabrała Pani Joanna Gumula – 
Naczelnik Wydziału Gospodarki wodnej 
Departamentu Nieruchomości i Infra-
struktury Wsi Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, która omówiła główne 
kierunki działań MRiRW oraz źródła 
finansowania gospodarki wodnej i ak-
tywności LPW. Następnie Pani Dominika 
Bar-Michalczyk, przedstawicielka Insty-
tutu Gospodarki Surowcami Mineralny-
mi i Energią Polskiej Akademii Nauk, wy-
głosiła dwa wykłady: „LPW w Małopolsce 
– teraźniejszość i przyszłość” oraz „Woda 
dla rolnictwa”. Z kolei ostatnie dwa wy-
kłady wygłosiły przedstawicielki Insty-
tutu Technologiczno-Przyrodniczego – 
Państwowego Instytutu Badawczego: 

Pani Aneta Lisowska – „Retencja wody 
w krajobrazie wiejskim” oraz Pani Kata-
rzyna Karpińska – „Elementy gospodarki 
o obiegu zamkniętym w rolnictwie”. Pod-
jęta tematyka została pozytywnie ode-
brana przez zaproszonych gości i skło-
niła do dyskusji – zarówno w kuluarach 
jak i na forum. Mamy nadzieję, że dzięki 
temu wspólne działania na rzecz popra-
wy gospodarki wodnej w województwie 
małopolskim nabiorą tempa i zaowocują 
przyłączeniem się szerokiego grona do 
inicjatywy LPW.

Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w Lokalnym Partnerstwie ds. Wody 
w Małopolsce zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego: lpw@modr.pl, 
tel. 12 285 21 13/14, wew. 271. Udział 
w inicjatywie nie rodzi zobowiązań fi-
nansowych dla żadnej ze stron. W 2022 
r. projekt realizowany był w ramach 
operacji pod nazwą „Lokalne Partner-
stwo ds. Wody (LPW) w Małopolsce 
w 2022 r.” przewidzianej w planie ope-
racyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich na lata 2022-2023 w zakresie SIR, 
współfinansowanej ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Paulina Mrowczyk-Madeja
Zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja realizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 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

Ryszard Pagacz (pierwszy z prawej) Karol Sepielak

WYDARZENIA
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Mikotoksyny – problem 
uprawy i magazynowania  
roślin paszowych

Według naukowej definicji mikotok-
syny są to metabolity wtórne grzybów 
strzępkowych, tzw. pleśni, należących 
głównie do rodzaju Aspergillus, Penicil-
lium, Fuzarium, Claviceps oraz Alterna-
ria. Skala zainfekowania uprawianych 
roślin w dużym stopniu zależy od wa-
runków pogodowych w okresie wege-
tacji oraz w czasie zbioru, jak również 
od gatunku roślin, wielkości ziarna i ilo-
ści zawartej w nim wody. Pojawienie 
się i rozrost grzybów na tkankach ro-
ślin zwykle następuje już na polu, pod-
czas wzrostu roślin. Warunki dogodne 
do rozwoju tych mikroorganizmów to 
duża wilgotność, będąca skutkiem opa-
dów, a czynnikami sprzyjającymi są 
uszkodzenia roślin spowodowane przez 
szkodniki (np. owadzie) oraz wiatr 
przenoszący zarodniki pleśni na duże 
odległości. Na odpowiednią temperatu-
rę i wilgotność, niezbędne do rozwoju, 
zarodniki grzybów mogą czekać na-
wet kilka miesięcy. Rolnicy uprawiający 

zboża w celach konsumpcyjnych oraz 
paszowych powinni chronić swoje plo-
ny przed skażeniem mikotoksynami, 
ale aby móc to osiągnąć powinno się 
przestrzegać kilku reguł, takich jak: 

 
1. Planowanie upraw i płodozmian 
W krajowej strukturze zasiewów wy-
raźnie dominuje kukurydza, uprawiana 
coraz częściej w tak zwanej monokul-
turze, czyli zasiewie tego samego ga-
tunku na tym samym stanowisku, rok 
po roku. Brak tradycyjnego płodozmia-
nu prowadzi do zwiększonego skaże-
nia zbóż, mikotoksynami produkowa-
nymi przez różne gatunki grzybów. To 
właśnie kukurydza jest jednym ze zbóż 
najbardziej narażonych na rozwój ple-
śni, ze względu na dużą wielkość ziaren 
oraz termin zbioru tj. późna jesień, kie-
dy w naszej strefie klimatycznej pogo-
da najczęściej jest chłodna i deszczowa, 
co skutkuje dużą wilgotnością w czasie 
zbioru (około 32-35%). Z tego powodu 

nieprawidłowym rozwiązaniem będzie 
zasiew zbóż wrażliwych na mikotoksyny 
(np. pszenica), na stanowiskach po ku-
kurydzianych. Jak wcześniej wspomnia-
no, zarodniki mogą przetrwać na polu 
nawet kilka miesięcy, więc jeśli na polu 
w danym roku zbierzemy w październi-
ku kukurydzę porażoną mikotoksyna-
mi, a w kolejnym roku wiosną, na tym 
samym polu wykonamy siew pszenicy, 
narazimy ziarno na choroby grzybowe 
już w momencie umieszczenia go w gle-
bie. Aby uniknąć takiej sytuacji powin-
niśmy zastosować płodozmian. Dobrym 
rozwiązaniem może być na przykład za-
sadzenie na polu po kukurydzy ziemnia-
ków, które są gatunkiem bardzo różnym 
od zbóż, a więc nie tak wrażliwym na 
grzyby pleśniowe atakujące zboża, w ko-
lejnym roku można wysiać pszenżyto, 
następnie łubin, a po nim pszenicę. Po 
roku uprawy zbóż warto na tym polu 
zasadzić buraki (cukrowe lub pastewne) 
lub rzepak, lub łubin. Właściwie dobrany 
płodozmian pozwoli nie tylko ograniczyć 
rozprzestrzenianie się grzybów pleśnio-
wych i skażenie zbóż mikotoksynami, 
ale także dzięki resztkom pożniwnym 
z roślin bobowatych wyraźnie poprawi 
jakość gleby. Poniższy rysunek przedsta-
wia jeden z podstawowych schematów 
zmianowania roślin polowych.

Temat dotyczący obecności mikotoksyn w roślinach paszowych i zwią-
zanego z nimi wysokiego zagrożenia zdrowia, jest poruszany w kręgach 
rolniczych już od wielu lat. Karmienie zwierząt paszami porażonymi 
mikotoksynami skutkuje obniżeniem zdrowotności oraz produkcyjności 
zwierząt, co za tym idzie stratami ekonomicznymi, których każdy pro-
ducent stara się unikać.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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2. Metody uprawy gleby 
W większości gospodarstw wielkoto-
warowych, a coraz częściej i w mniej-
szych gospodarstwach, zapada decyzja 
o wprowadzeniu uprawy bezorkowej, 
tzw. uprawy powierzchniowej uprosz-
czonej (z wykorzystaniem agregatów 
ścierniskowych, bron talerzowych, itp.) 
lub siewu bezpośredniego. Jest to oczy-
wiście rozwiązanie spowodowane ko-
niecznością oszczędności paliwa, czasu 
oraz ograniczeniem zużycia maszyn. 
Natomiast z badań wynika, że ziarno 
zebrane z uprawy uproszczonej może 
zawierać kilka razy więcej mikotoksyn 
niż ziarno pochodzące z uprawy trady-
cyjnej. Zależność ta jest spowodowana 
rozkładem resztek pożniwnych, które są 
idealnym środowiskiem do rozwoju ple-
śni. W metodzie tradycyjnej z użyciem 
pługa, resztki pożniwne zostają przy-
kryte warstwą ziemi na około 25 cm, co 
zmniejsza możliwości rozwoju grzybów.

3. Wybór odpowiedniej odmiany 
uprawianych roślin
Jak wiadomo odmiany roślin nie są sobie 
równe, zarówno pod względem plono-
wania, zimotrwałości, ale także odporno-
ści na mikotoksyny i choroby grzybowe. 
Przed rozpoczęciem uprawy danego ga-
tunku rośliny dobrze jest wybrać odpo-
wiednią odmianę, która najlepiej spraw-
dzi się w danym regionie. Aby ułatwić 
sobie zadanie poleca się skorzystanie ze 
strony Centralnego Ośrodka Badania Od-
mian Roślin Uprawnych (https://coboru.

gov.pl/), który prowadzi dokładny spis 
odmian większości roślin uprawnych. 
Pozwala to zestawić ze sobą i porównać 
odmiany danej rośliny pod względem 
różnych ważnych czynników. Na stronie 
COBORU można znaleźć również odmia-
ny dedykowane dla danych województw. 
Intensywne badania nad odmianami po-
zwalają na uzyskanie roślin coraz bar-
dziej odpornych na choroby grzybowe. 
Wyniki tych badań opisane w publika-
cjach wykazały, że w 2013 roku odmia-
ny pszenicy ozimej najbardziej odporne 
na fuzariozę osiągały wynik 6 w 9-stop-
niowej skali, natomiast w roku 2022 naj-
wyżej ocenianymi pod tym względem 
były odmiany Attribute i Janosch, które 
w 9-stopniowej skali osiągnęły wynik już 
na poziomie 8,3.

4. Trafne rozpoznanie chorób 
pleśniowych roślin 
Aby móc walczyć z chorobami spowo-
dowanymi grzybami pleśniowymi, a co 
za tym idzie – gromadzeniem się miko-
toksyn w roślinach, powinno się wie-
dzieć, z czym się walczy. Prawidłowe 
rozpoznanie choroby pozwala na szyb-
kie działanie i skuteczne zatrzymanie jej 
rozwoju. Wśród chorób spowodowanych 
grzybami pleśniowymi można wyróżnić 
dwie najpopularniejsze występujące na 
roślinach w Polsce. 

 • Fuzarioza kolb – choroba wywoła-
na przez 3 gatunki grzybów, z któ-
rych najczęstszym jest Fusarium 
culmorum. Jego grzybnia oraz zarod-

niki przetrwalnikowe zimują w glebie 
i resztkach pożniwnych. W warun-
kach wysokiej temperatury oraz wy-
sokiej wilgotności powstają zarodniki 
konidialne przenoszone przez wiatr 
na rośliny kukurydzy. Infekcji może 
sprzyjać również uszkodzenie tkanek 
przez szkodniki, takie jak owad omac-
nica prosowianka. Fuzarioza kolb jest 
na tyle charakterystyczną chorobą, 
że nie stanowi większego problemu 
w identyfikacji. W okresie mlecznej 
i woskowej dojrzałości ziarna na li-
ściach okrywowych kolb i ziarnia-
kach pojawia się biała, różowa lub 
czerwona grzybnia. Następstwami 
infekcji jest słabe wykształcenie ziar-
niaków, ich pękanie oraz powstawa-
nie zgnilizn.

 • Fuzarioza kłosów – podobnie jak 
wcześniejsza choroba spowodowana 
jest przez grzyby z rodzaju Fusarium. 
Najczęściej dotyka zbóż, takich jak: 
jęczmień, pszenica, owies, pszenżyto 
oraz żyto. Rozpoznanie choroby nie 
jest trudne, gdyż objawy widoczne są 

Iko
ny

 ro
śli

n:
 ht

tp
s:/

/p
l.f

re
ep

ik.
co

m

TECHNOLOGIA PRODUKCJI



12 DORADCA STYCZEŃ LUTY 2023

na kłosach, wiechach i ziarnie. Na kło-
sach występują częściowe lub całko-
wite żółte przebarwienia, natomiast 
przy większej wilgotności pojawia 
się biały lub różowy nalot, na którym 
można zaobserwować pomarańczo-
we plamki, tzw. sporodochia. Ziarno 
z porażonych kłosów może być w róż-
ny sposób zniekształcone.

5. Odpowiednia ochrona roślin 
Trudno wyobrazić sobie dzisiejsze rol-
nictwo zajmujące się uprawą, bez uży-
wania chemicznych środków ochrony 
roślin. Ich podstawowy podział możemy 
przedstawić jako herbicydy, fungicydy 
oraz insektycydy. Do zwalczania chorób 
grzybowych, takich jak fuzarioza kło-
sów czy kolb, użyjemy oczywiście fun-
gicydów. Podstawową grupą chemiczną 
wykorzystywaną w zwalczaniu fuzario-
zy są triazole, wśród nich jedna z naj-
popularniejszych substancji czynnych, 
czyli tebukonazol. Aby zmniejszyć ilość 
mikotoksyn w ziarnie najważniejszym 
zabiegiem będzie ten przeprowadzony 
w czasie, w którym zboże jest już wy-
kłoszone. Innym zabiegiem, pośrednio 
wpływającym na ograniczenie skażenia 
mikotoksynami, jest regulacja wzrostu 
roślin. Dzięki takiemu zabiegowi na po-
lach nie występuje wyleganie zbóż i kło-
sy nie pobierają wilgoci z gleby, a wręcz 
przeciwnie, mogą być wystawione na 
słońce i owiewane przez wiatr, co uła-
twia utrzymanie optymalnej wilgotno-
ści ziarna i nie sprzyja rozwojowi pleśni. 

6. Zbiór 
Coraz częściej wśród rolników sły-
szy się o tak zwanych „kradzionych 
żniwach”, czyli zbiorze płodów rol-

nych między dniami z deszczową pogodą. 
W sytuacji prognoz pogodowych zapo-
wiadających nadchodzące deszcze rol-
nicy często decydują się na wcześniejszy 
zbiór zbóż. Rozpoczęcie żniw w momen-
cie, gdy wilgotność ziarna przekracza 
15%, jest jednak błędem gdyż powoduje 
straty ekonomiczne. Najlepszą przydat-
ność ziarna do przechowywania uzysku-
jemy przy wilgotności 11-12% i do ta-
kiego poziomu powinniśmy dążyć, gdyż 
wzrost wilgotności o każde 1-2% spra-
wia, że czas bezpiecznego przechowy-
wania ziarna się skraca. Przyjmuje się, że 
maksymalną dopuszczalną wilgotnością 
ziarna w czasie zbioru jest 13-14%. Zbiór 
wilgotnego ziarna, tzn. >15%, powoduje 
duże straty przy omłocie, wilgotne ziar-
no dużo bardziej zapycha sita kombajnu, 
przez co oczyszczenie jest o wiele słabsze, 
a straty ziarna się zwiększają. Wilgotny 
plon nie służy też dobrze maszynie. Kom-
bajn, który musi kosić wilgotne zboże, 
eksploatuje się o wiele szybciej z powo-
du większych oporów, spowodowanych 
blokowaniem się mokrej słomy wewnątrz 
maszyny. 

7. Magazynowanie 
Po zbiorze zbóż, kolejnym kluczowym 
elementem bezpiecznego przechowania 
ziarna jest jego magazynowanie. Naj-
częściej wykorzystywane w gospodar-
stwach są magazyny płaskie np. wiaty 
lub silosy metalowe. Najważniejszy mo-
ment magazynowania ziarna to pierw-
sze kilkanaście dni od zbioru, ponieważ 
w tym czasie, w każdym z ziarniaków 
występuje tak zwane dojrzewanie poż-
niwne. Ziarno „oddycha” wtedy bardzo 
intensywnie, wydzielając wilgoć oraz 
ciepło. Proces ten powoduje wzrost 

temperatury i wilgotności w magazy-
nie, a takie warunki sprzyjają rozwo-
jowi grzybów, tworzących mikotoksy-
ny. Dlatego też bardzo ważne jest, aby 
magazyny były od samego momentu 
złożenia zboża odpowiednio wietrzone, 
gdyż dzięki takiemu zabiegowi w czasie 
dojrzewania ziarna minimalizujemy ry-
zyko rozwoju pleśni. 

Podsumowując 
Skażenie roślin uprawnych mikotoksy-
nami, będącymi produktem metaboli-
zmu grzybów pleśniowych, jest poważ-
nym problemem, nie tylko z powodu 
spadku jakości plonów i strat ekono-
micznych, ale także z powodu zagro-
żeń zdrowotnych, których przyczyną 
są mikotoksyny. Nie mamy wpływu na 
warunki pogodowe w czasie okresu we-
getacji roślin na polu, ale możemy przed-
sięwziąć wiele działań, które ograniczą 
rozwój grzybów pleśniowych. Działania 
te muszą jednak objąć cały proces pro-
dukcji roślinnej, począwszy od zapla-
nowania płodozmianu na polu i wybór 
odmiany zbóż odpornej na choroby ple-
śniowe, następnie właściwe stosowa-
nie fungicydów, a w końcu zbiór ziar-
na w odpowiednim czasie i warunkach 
pogodowych. Kolejnym krokiem, bez 
którego można zniweczyć cały trud dba-
nia o uprawy w czasie wzrostu na polu, 
jest dobre wysuszenie ziarna po zbiorze 
i stworzenie odpowiednich warunków 
magazynowych. Wszystko to pozwala 
na długie i bezpieczne przechowanie 
płodów rolnych, bez narażenia rolni-
ka na straty i zagrożenia spowodowane 
mikotoksynami.

Łukasz Gala, Małgorzata Świątkiewicz
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Zasady przeciwdziałania Afrykańskiemu Pomorowi 
Świń (ASF)

Pierwszy raz choroba została stwierdzo-
na w 1921 roku w Kenii. Do roku 1957 
choroba ASF dotyczyła jedynie konty-
nentu afrykańskiego, następnie została 
zawleczona z Angoli do Portugalii, gdzie 
epidemicznie występowała do roku 
1999 roku. Z Portugalii wirus przedostał 
się do Hiszpanii, a następnie do innych 
krajów europejskich. W Polsce pierwsze 
przypadki chorych dzików potwierdzo-
no 14 Lutego 2014 roku ok. 10 km od 
granicy z Białorusią. 

Zwierzęta najczęściej zarażają się 
przez przewód pokarmowy, drogi od-
dechowe lub uszkodzoną skórę. Okres 
inkubacji wirusa wynosi między 4 a 8 
dni. Głównym objawem jest wysoka 
temperatura ciała zwierzęcia, która 
wynosi 41⁰C-42⁰C bez innych objawów 
w porównaniu z klasycznym pomorem 
świń. Świnie zwykle nie tracą apetytu, 
są nadpobudliwe lub apatyczne. Na 24 
godziny przed śmiercią pojawia się spa-
dek temperatury poniżej normy oraz 
inne objawy kliniczne, takie jak sinica 
skóry uszu, brzucha oraz boków ciała, 
liczne wybroczyny na skórze, duszności, 
pienisty wypływ z nosa, biegunka oraz 
wymioty. Zachorowalność oraz śmier-
telność w przypadku Afrykańskiego 
Pomoru Świń wynosi niemal 80-100%, 
a odporność nabyta po przechorowaniu 
jest bardzo słaba. 

W związku z dużym zagrożeniem 
zakażeń wirusem nasz kraj podejmuje 
wszelkie kroki, aby zapobiegać dalsze-
mu rozprzestrzenianiu się choroby oraz 
ograniczyć straty finansowe producen-
tów trzody chlewnej. Wystąpienie ASF 
niesie za sobą wymierne straty finan-
sowe spowodowane zablokowaniem 
eksportu oraz obrotu świń oraz mięsa 
wieprzowego za granice, oraz wypłaty 
odszkodowań dla hodowców. 

Szacuje się, że w Polsce w latach 
2020/2021 pogłowie dzików wynosiło 
66 tysięcy sztuk, w tym w Małopolsce 
było ich 1953 sztuk. W Polsce jest po-
nad 103 tysiące stad świń, w których 
liczba osobników wynosi ponad 11 mi-
lionów sztuk. 

W województwie małopolskim hodu-
je się prawie 1,5 miliona świń w 8 249 

stadach. Pomimo wprowadzenia sze-
regu obostrzeń w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniana się wirusa ASF na-
dal istnieje duże prawdopodobieństwo 
dalszego szerzenia się choroby na tery-
torium Polski. Od wykrycia pierwszych 
przypadków choroby w lutym 2014 do 
stycznia 2021 na terenie naszego kraju 
wykryto już ponad 10 tysięcy zakażeń 
wśród dzików i 365 wśród świń. 

W związku z dalszym rozprzestrze-
nianiem się choroby Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
działanie, jakim jest:

„Program mający na celu wczesne 
wykrycie zakażeń wirusem afrykań-
skiego pomoru świń i poszerzenie wie-
dzy na temat tej choroby oraz jej zwal-
czanie”, którego celem jest wzmocnienie 
ochrony terytorium nie tylko naszego 
kraju, ale całej Unii Europejskiej przed 
ASF. Program pozwala na finansowanie 
działań mających na celu między innymi 
zredukowanie liczebności dzików po-
przez polowania oraz odstrzał sanitar-
ny, usuwanie możliwych źródeł wirusa 
ASF z biosfery, prowadzenie monitorin-
gu wśród świń i dzików oraz działania 
i inwestycje mające pomóc zapobiegać, 
kontrolować i zwalczać ASF. Szacuje 
się, że koszty realizacji programu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wyniosą 195 970 634,09 PLN. Polska 
ma wystąpić do Komisji Europejskiej 
z wnioskiem o dofinansowanie pro-
gramu w kwocie 22 milionów złotych, 
reszta środków ma pochodzić z budżetu 
krajowego.

Program jest nakierowany na 
działania mające na celu zwalczanie 
oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się wirusa ASF, w tym:

 • badania laboratoryjne świń, dzików 
i świniodzików w kierunku ASF oraz 
pobieranie i transport próbek od ży-
wych i padłych zwierząt;

 • zwrot zryczałtowanych kosztów za 
odszczał sanitarny dzików na tery-
torium całego naszego kraju, z wyjąt-
kiem samic dzików powyżej 24 mie-
siąca życia – myśliwi, którzy zostali 
przeszkolenia, przez powiatowego 
lekarza weterynarii, mogą sami po-
bierać próbki do badań, jednak tylko 
u tych osobników, które nie wykazują 
symptomów chorobowych;

 • kontrola gospodarstw przez powiato-
wego lekarza weterynarii w zakresie 
bioasekuracji na terenach objętych 
ograniczeniami I-III;

 • zwrot kosztów za transport oraz 
unieszkodliwienie padłych dzików 

Afrykański pomór świń (ASF – African swine fever) to bardzo groźna choroba zakaźna występująca w popu-
lacji świń oraz dzików. Zgodnie ustawą z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczeniu 
chorób zakaźnych wśród zwierząt, ASF jest chorobą, która w naszym kraju podlega obowiązkowi eliminacji. 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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z obszarów I-III, które zostały znale-
zione dzięki zorganizowanym poszu-
kiwaniom na tych terenach a także na 
gruntach należących do osób fizycz-
nych na obszarze całego kraju;

 • finansowanie neutralizacji całych 
tusz dzików pozyskanych z odstrza-
łu sanitarnego oraz polowań;

 • wypłatę „znaleźnego” za zgłoszenie 
znalezienia zwłok padłych dzików na 
terenie naszego kraju;

 • zwiększenie bioasekuracji na przej-
ściach granicznych z Ukrainą, Biało-
rusią i Federacją Rosyjską;

 • dopłata do odłowu dzików, w tym 
zakup 500 kontenerów chłodniczych 
do przewozu odstrzelonych dzików; 

 • finansowanie tworzenia odłowni ży-
wołownych dla dzików;

 • finansowanie sprzętu umożliwiające-
mu monitorowanie miejsc bytowania 
dzików np. dronów lub fotopułapek;

 • dofinansowanie poszukiwań padłych 
dzików na zlecenia powiatowych le-
karzy weterynarii i wojewódzkich 
centrów zarządzania kryzysowego;

 • prowadzenie akcji informacyjnej 
przez Inspekcję Weterynaryjna – pu-
blikacja ulotek dla rolników, myśli-
wych, władz samorządowych, stra-
ży, producentów żywność oraz pasz 
dotyczącą zagrożenia ASF, objawów 
choroby, ryzyku wprowadzania wie-
przowiny spoza terytorium nasze-
go kraju, procedurach postępowania 
z upadłymi zwierzętami, bioaseku-
racji, zasad wypłaty odszkodowań, 
oraz obowiązkowi powiadamiania 
odpowiednich służb o każdym przy-
padku znalezienia martwego dzika;

 • finansowanie pracy pracowników 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz pra-
cowników zakładów higieny wete-

Ryszard Waszkiewicz
Źródła: www.wetgiw.gov.pl; www.farmer.p;, www.topagrar.pl; www.piwet.pulawy.pl; www.vetpol.org.pl

Ogniska ASF u świń w 2022 r.

Foto. https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 Foto: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf

rynaryjnej w soboty i dni ustawowo 
wolne od pracy;

 • program wprowadza zakaz dokar-
miania dzików na terytorium Polski;

Na mapie przedstawione zostały aktu-
alne obszary objęte restrykcjami z po-
działem na trzy strefy: 

 • obszar objęty ograniczeniami III 
(kolor czerwony na mapie),

 • obszar objęty ograniczeniami II  
(kolor różowy na mapie),

 • obszar objęty ograniczeniami I  
(kolor niebieski na mapie).

Wszystkie te działania mają przyczynić 
się do ochrony całego terytorium Unii 

Europejskiej przez rozprzestrzenianiem 
się wirusa ASF w środowisku. 

Wczesne wykrycie ognisk wirusa 
wśród dzików i świń, pozwoli na szyb-
ką reakcję w celu zapobiegania dalszemu 
rozwojowi zakażeń, co ograniczy straty 
ekonomiczne producentów. 

Sanitarny odstrzał dzików spowolni 
rozwój choroby i zapobiegnie rozprze-
strzenianiu się wirusa na krajowym ryn-
ku trzody chlewnej. 

Bardzo ważne jest zwiększenie świa-
domości hodowców świń jak poważ-
nym zagrożeniem jest wirus ASF oraz 
jak dzięki bioasekuracji mogą chronić 
swoje stada przed chorobą.

Ryszard Waszkiewicz
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Przyzagrodowy chów drobiu
Chów drobiu w mało licznych stadach, czyli chów przyzagrodowy, ma w Polsce długoletnią tradycję. Dla 
małych i średnich gospodarstw chów kur, kaczek, indyków służy zazwyczaj samozaopatrzeniu, choć w nie-
których przypadkach może stanowić źródło dodatkowego dochodu. Kluczowym elementem powodzenia 
takich hodowli jest pierwszy etap, czyli start, a dokładniej mówiąc zdrowotność stada od pierwszych dni 
po zakupieniu piskląt.

Najważniejsze zasady przyzagrodo-
wego chowu drobiu to:

Wybór rasy 
Specyfika chowu przyzagrodowego 
sprawia, że nie każda z funkcjonujących 
obecnie ras drobiu nadaje się do tego 
rodzaju produkcji. Rasy kur szczegól-
nie dobrze sprawdzające się w chowie 
amatorskim, to rodzime rasy: zielono-
nóżka kuropatwiana i żółtonóżka ku-
ropatwiana. Do chowu przyzagrodo-
wego przydatne są również kury rasy 
Rhode Island Red, Rhode Island Whi-
te oraz Sussex. Jeśli chodzi o kaczki, to 
do chowu przyzagrodowego poleca się 
kaczkę piżmową – piżmowiec amery-
kański, która posiada dużą odporność 
na nasze warunki środowiskowe. Nie 
potrzebuje specjalnych pomieszczeń, 
nawet zimą wystarczy jej mała drew-
niana szopka, zadawala się też naturalną 
osłoną od wiatru. Ma bardzo małe wy-
magania co do paszy. Wystarczy jej tylko 
trawa i to co sama zbierze np. na stawie. 
Zjada chętnie różne owady, jak i resztki 
z obiadu. Jest bardzo dobrą matką. Sama 
przygotowuje gniazdo. Doskonale wy-
siaduje i potem wodzi pisklęta. Również 
do chowu przyzagrodowego doskonała 
jest tzw. kaczka staropolska wywodząca 
się w prostej linii od dawnych, polskich 
kaczek bezrasowych, oraz kaczki bie-
gacze, które doskonale zwalczają plagi 
ślimaków.

Zakup piskląt 
Zakup piskląt powinien być dobrze prze-
myślany i zorganizowany. Młode ptaki 
muszą pochodzić ze sprawdzonych źró-
deł, być zdrowe i żywotne. O ich dobrej 
kondycji świadczy ruchliwość, czysty, 
suchy i błyszczący puch (niezanieczysz-
czony kałem), proste nogi, dziób i pazu-
ry. Dlatego bezpiecznie jest zaopatrywać 
się w ptaki w wylęgarniach, które są pod 
stałą kontrolą sanitarną i weterynaryj-
ną. Takie ptaki, nim trafią „w ręce ho-
dowcy” są selekcjonowane, szczepio-
ne (w pierwszym dniu życia brojlery 
kurze szczepi się m.in. przeciwko rze-
komemu pomorowi drobiu i zakażane-
mu zapaleniu oskrzeli, nioski w pierw-
szym dniu życia obligatoryjnie szczepi 

się przeciwko chorobie Mareka). Należy 
unikać zakupu piskląt o niepewnym po-
chodzeniu i stanie zdrowia, z niespraw-
dzonego źródła. Odchów takich ptaków 
może przynieść niestety wiele rozczaro-
wań, problemów i strat.

Warunki chowu 
To zapewnienie zakupionym kurzym pi-
sklętom odpowiedniej temperatury (ok. 
31-33oC), którą obniża się wraz z roz-
wojem piskląt. Kaczęta jeszcze gorzej 
niż kurki znoszą wahania temperatur 
(na starcie w 1 tyg. 30-32oC), ścieśnienie 
w pomieszczeniach oraz brak odpowied-
niej wentylacji. Dla kacząt to podstawa, 
bo nawet niewielkie przegrzanie, wyzię-
bienie lub przeciąg mogą doprowadzić 
do choroby chowanych przyzagrodowo 
ptaków. Kojec dla 30–50 piskląt kurzych 
powinien mieć powierzchnię około 5 
m2. W kojcu rozścielamy warstwę słomy 
o grubości około 10 cm. Jeśli warstwa 
ściółki będzie zbyt cienka, to pisklętom 
będzie zimno od posadzki. Ściółka po-
winna stanowić dobrą warstwę izola-
cyjną, dlatego, jeśli ulegnie zawilgoce-
niu należy wymienić ją na nową – suchą 
i świeżą. Dotyczy to zwłaszcza okolic 
wokół poideł i karmideł, gdyż drób zo-
stawia odchody podczas jedzenia paszy.

Żywienie 
Żywienie i warunki karmienia to jedna 
z istotniejszych kwestii w chowie przy-
zagrodowym. Pasze powinny umożli-
wić zdrowy odchów piskląt w różnym 
wieku, być zbilansowane pod względem 
zawartości białka, węglowodanów, wi-
tamin oraz makro i mikro elementów.

Profilaktyka zdrowotna 
O sukcesie przedsięwzięcia, jakim jest 
przyzagrodowy chów drobiu zadecy-
duje zdrowotność hodowanych ptaków. 
Oczywiście wpływ na to będą miały 
opisane wyżej zasady przyzagrodowe-
go chowu drobiu, a także profilaktyka 
zdrowotna, o którą zapytałem lekarza 
wet. p. Grzegorza Lipę pracującego na 
terenie powiatu gorlickiego:

Bardzo proszę o wskazanie, z jakimi 
chorobami drobiu najczęściej spoty-
ka się Pan w gospodarstwach naszych 
rolników oraz jakie polecał by Pan 
naturalne preparaty aby tych chorób 
uniknąć?

U kur najczęściej występuje myko-
plazmoza, kokcydioza i robaczyce. Z na-
turalnych środków polecam preparaty 
zawierające oregano, czosnek, miętę 
oraz zakwaszacze do wody, np. ocet 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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jabłkowy. Na drogi oddechowe dosko-
nały jest eukaliptus. Po przechorowa-
niu, w odbudowie kosmków jelitowych 
uszkodzonych przez rozwój kokcydiów 
pomaga czosnek, a stany zapalne jelit 
łagodzi podawanie tymianku, oregano, 
szałwii oraz jeżówki, które posiadają 
właściwości antyoksydacyjne. Jeżówka 
i czosnek stymulują również procesy 
odpornościowe organizmów.

Na rynku krajowych dodatków pasz-
owych dostępnych jest wiele gotowych 
preparatów zawierających ekstrakty 
ziołowe, które podajemy zapobiegaw-
czo oraz w celu wyrównania zakłóceń 
równowagi organizmu w trakcie zmian 
żywienia. Jeśli chodzi o indyki, to naj-
częstszą chorobą jest mykoplazmoza 

i czarna główka. Z naturalnych prepa-
ratów na drogi oddechowe polecam, te 
które zawierają w swoim składzie eu-
kaliptus i miętę, a na czarną główkę zaś 
czosnek i glistnik jaskółcze ziele oraz 
olejki: cynamonowy, różany, czosnko-
wy, ekstrakty z tymianku, winogron, 
oliwek czy miłorzębu japońskiego i wiele 
innych substancji. Na rynku dostępne są 
również gotowe preparaty, które w skła-
dzie zawierają kilka różnych substancji 
pochodzenia roślinnego, ukierunkowa-
nych na działanie przeciw pierwotnia-
cze. Zastosowanie takich produktów 
może wspomóc działania profilaktycz-
ne, a także ograniczyć występowanie 
objawów klinicznych w stadach z histo-
monozą (czarną główką).

Doskonałymi gotowymi preparata-
mi zarówno dla kur, jak i indyków są 
te, które zawierają w swoim składzie 
precyzyjnie dobrane ekstrakty roślin-
ne i olejki eteryczne wspomagające od-
porność organizmów. Wśród ziół zasłu-
gujących na uwagę, ze względu na ich 
pozytywny wpływ na funkcjonowanie 
układu immunologicznego ptaków, wy-
mienia się babkę zwyczajną, rokitnik 
zwyczajny, lucernę siewną, anyż. Ponad-
to stymulująco na układ odpornościowy 
drobiu działa żeńszeń i aloes.

Artur Baczyński
https://tasomix.pl/strefa-wiedzy/drob/chow-przyzagrodowy-
drobiu-najwazniejsze-zasady-odchowu/
https://www.kalendarzrolnikow.pl/924/kury-w-przydomowym-
chowie-jakie-rasy-sa-najlepsze

Nowe zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt

Dotyczą one przede wszystkim kata-
logu gatunków objętych obowiązkiem 
ewidencjonowania, zasad i terminów 
dokonywania zgłoszeń, a także wyboru 
środków identyfikacji. Nowe przepisy 
na nowo określają definicję posiadacza 
zwierząt oraz siedzibę stada, w której 
utrzymywane są zwierzęta. Podstawo-
wą kategorią stała się działalność, w któ-
rej dzisiejsza „siedziba stada” to jeden 
z typów rejestrowanej działalności. 

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają 
cztery główne rodzaje działalności: 

 − siedziba stada, jeśli: prowadzi się 
chów, hodowlę, wypas, miejsce gro-
madzenia, grupę tresowanych zwie-
rząt, ich skup, obrót nimi, pośred-
nictwo w tym obrocie bądź cyrk 
objazdowy; organizuje się targi, wy-
stawy, pokazy lub konkursy zwierząt; 
dokonuje się uboju tych pochodzą-
cych z innych siedzib w celu produkcji 
mięsa na użytek własny; 

 − rzeźnia; 
 − zakład drobiu; 
 − zakład przetwórczy lub spalarnia.

Każdy z wymienionych rodzajów 
działalności zostanie oznaczony odręb-
nym numerem, a posiadacze zwierząt do 
tej pory nieewidencjonowanych przez 
Agencję, będą mieli obowiązek – oprócz 
wystąpienia o nadanie statusu produ-
centa – do zarejestrowania: 

 • siedziby stada koniowatych oraz zgło-
szenia zwierząt (w terminie 3 miesię-
cy od dnia wejścia w życie ustawy), 

 • siedziby stada jeleniowatych i wiel-
błądowatych (nie później niż 6 mie-
sięcy od wejścia w życie ustawy (rów-

Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązuje od 6 stycznia 2023 r. Jej głównym 
celem jest dostosowanie polskiego prawa do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Zmieniają się 
zasady rejestrowania i znakowania zwierząt.
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nież od tego momentu posiadacze 
zwierząt będą mieć 18 miesięcy na 
ich oznakowanie i zgłoszenie), 

 • zakładu drobiu oraz zgłoszenia 
w komputerowej bazie liczby ptaków 
lub jaj wylęgowych (w ciągu 3 miesię-
cy od dnia wejścia w życie ustawy).
Zmieniają się terminy na zgłaszanie 

urodzeń i znakowanie zwierząt, w za-
leżności od gatunku. Hodowcy bydła na 
dokonanie obu czynności mają 7 dni. Po-
siadacze owiec i kóz na zgłoszenie uro-
dzenia zwierzęcia i jego oznakowanie 
mają do 30 dni, jeśli matka była objęta 
wsparciem dobrostanowym. W innym 
przypadku znakowanie owcy lub kozy 
będzie musiało nastąpić w terminie 30 
dni od objęcia matki wsparciem – jednak 
nie później niż 180 dni od urodzenia po-
tomstwa lub przed opuszczeniem przez 
nie siedziby stada, w której się urodziło. 
W przypadku jeleniowatych i wielbłądo-
watych, termin na dokonanie obu czyn-
ności wyniesie maksymalnie 9 miesię-
cy. W przypadku świń, według nowych 
przepisów o urodzeniu i oznakowaniu 
tych zwierząt należy poinformować nie 
później niż 37 dni od zdarzenia. Wy-
jątkiem jest przypadek podejrzenia 
wystąpienia lub wystąpienia choroby 

zakaźnej u świń – wówczas na zgłosze-
nie są 2 dni. W przypadku koniowatych, 
warto wiedzieć, że na zgłoszenie uro-
dzenia ustawa daje 3 miesiące, a opi-
su i identyfikacji będzie musiał doko-
nać właściwy związek hodowców koni, 
w ciągu 12 miesięcy od urodzenia zwie-
rzęcia. O zdarzeniu innym niż urodzenie, 
w przypadku wszystkich wymienionych 
gatunków, trzeba trzeba będzie poin-
formować przed upływem 7 dni od jego 
wystąpienia.

Będzie można stosować środki iden-
tyfikacji, które zostały uwzględnione 
w unijnych przepisach: zwykłe i elek-
troniczne kolczyki lub opaski na pęcinę, 
kapsułki ceramiczne (bolusów), wszcze-
piane transpondery oraz tatuaże. Jest 
to uzależnione od kombinacji oznaczeń 
przypisanych konkretnym gatunkom 
zwierząt oraz oferty dostawców, którzy 
zostali wpisani na prowadzoną przez 
ARiMR listę. 

Wszystkie podmioty nadzorowane, 
posiadające nr WNI (weterynaryjny nu-
mer identyfikacyjny) – rzeźnie, pośred-
nicy, targi i spalarnie mają obowiązek 
składania zgłoszeń w formie elektro-
nicznej. Natomiast posiadacze zwie-
rząt, do końca 2025 roku będą mogli 

dokonywać zgłoszeń w formie papiero-
wej. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązkowe 
stanie się informowanie o zdarzeniach 
dotyczących utrzymywanych zwierząt 
za pośrednictwem aplikacji IRZplus. 
Podmioty, które robią to teraz wyłącz-
nie elektronicznie, zostaną zwolnieni 
z obowiązku prowadzenia tradycyjnej 
księgi rejestracji lub ewidencji. Spis 
zwierząt w przypadku świń, należy 
sporządzać 2 razy w roku (do 30 czerw-
ca oraz do 31 grudnia), ma uwzględnić 
również jeszcze nieoznakowane osob-
niki. Paszporty bydła posłużą wyłącz-
nie dokumentowaniu przemieszczeń 
zagranicznych. W przypadku planowa-
nego wywozu zwierzęcia tego gatun-
ku do innego kraju Unii Europejskiej 
obowiązkowe będzie zgłoszenie tego 
z wyprzedzeniem 5 dni w biurze po-
wiatowym ARiMR, które w ciągu 3 dni 
wyda bezpłatnie niezbędny dokument. 
Będzie go można odebrać osobiście, za 
pośrednictwem placówki pocztowej lub 
pobrać z systemu – po wcześniejszym 
wyrażeniu na to zgody.

Ewa Ryjak
Źródła: Ustawa z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt, www.arimr.gov.pl
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Biologiczna ochrona roślin wchodzi 
w zakres IOR (integrowanej ochrony 
roślin), zatem nie można traktować jej 
jedynie jako jednorazowe zastosowanie 
danego środka ochrony roślin. Należy 
spojrzeć na nią całościowo, od monito-
ringu po prewencyjne działania aż do 
zastosowania preparatu. Dodatkowo 
biologiczna ochrona roślin wykorzystu-
je oprócz mikroorganizmów (na które 
będą przysługiwać dopłaty), również 
makroorganizmy tj. owady oraz sub-
stancje pochodzenia naturalnego, które 
nie są objęte wsparciem, a które również 
w dużej mierze są stosowane w wielu 
uprawach, nie tylko warzywniczych. 
W niniejszym artykule, prześledzimy 
jak powinna wyglądać strategia biolo-
gicznej ochrony w uprawie pomidora 
pod osłonami.

Uprawa pomidora pod osłonami 
mimo kontrolowanych warunków nie-
sie za sobą ryzyko pojawienia się wielu 
chorób czy szkodników. Najważniejsza 
w każdej uprawie jest prewencja. Już na 
etapie zakupu nasion, mamy ogrom-
ny wpływ na to, czy nasze rośliny będą 
odporne na wybrane agrofagi. Zdrowe 
nasiona o wysokiej sile kiełkowania są 
pierwszym gwarantem powodzenia 
uprawy. Przy zakupie nasion decydu-
jemy się również na odpowiedni dobór 
odmian. Doświadczeni producenci mają 

Pomidor koktajlowy Tiger F1 (fot. Ilona Maczek)

swoje sprawdzone odmiany, które na-
uczyli się odpowiednio pielęgnować oraz 
oczywiście takie, które przynoszą do-
chód, czyli są chętnie kupowane przez 
konsumentów. Ponadto każda z odmian 
pomidora ma swoją charakterystyczną 
odporność na dane choroby. Stopień od-
porności jest określany poprzez nastę-
pujące skróty: HR – wysoka odporność, 
IR – średnia odporność oraz T – toleran-
cja. Najwyższą odpornością cechują się 
odmiany pomidora koktajlowego (fot. 2)

Silna i zdrowa rozsada to kolejny 
czynnik wpływający na wyższą odpor-

ność roślin. Warunki utrzymania sie-
wek, a następnie sadzonek, wpływają na 
jakość roślin, a następnie na stopień ich 
przyjęcia się w uprawie. Dezynfekcja 
powierzchni i urządzeń po starej upra-
wie stanowi istotny czynnik minimali-
zujący ryzyko przenoszenia agrofagów 
na nowe rośliny. Przygotowanie szklarni 
czy tuneli to kolejny krok w integrowa-
nej ochronie roślin. Obiekty szklarniowe 
wymagają dezynsekcji. W przypadku 
uprawy pod tunelami w gruncie war-
to zadbać o odpowiedni odczyn gleby 
oraz jej zasobność w materię organiczną. 

Biologiczna 
ochrona 
pomidora  
pod osłonami
Biologiczna ochrona roślin od 
2023 roku jest jednym z priory-
tetów prośrodowiskowych re-
alizowanych w nowej WPR (Plan 
Strategiczny Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023-2027).  W kam-
panii wniosków o dopłaty bezpo-
średnie będzie można ubiegać 
się o jednorazowe wsparcie za 
Ekoschemat polegający na za-
stosowaniu w uprawach środka 
ochrony roślin zawierającego 
mikroorganizmy jako substan-
cje czynne. Płatność będzie przy-
znawana do powierzchni grun-
tów ornych.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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Należy również zachować odpowiednie 
zmianowanie, wiedząc, że nie powinno 
się uprawiać pomidora na tym samym 
miejscu częściej niż co 4 lata. Mając jed-
nak ograniczone powierzchnie pod tune-
lami, można wspomóc glebę np. poprzez 
zastosowanie tzw. nawozów zielonych, 
które mają ogromne znaczenie fitosani-
tarne. Ponadto ziemniaki nie powinny 
być uprawiane w bliskiej odległości od 
pomidorów, gdyż wzrasta wtedy ryzyko 
rozprzestrzenienia się bardzo groźnej 
choroby-zarazy ziemniaka. Podchodząc 
bardzo starannie do wyżej wymienio-

nych elementów, jesteśmy w stanie za-
pobiec wielu chorobom czy szkodnikom, 
ale również wpływamy na wyższą od-
porność na różne stresy abiotyczne czy 
czynniki fizjologiczne. 

Podczas całego sezonu uprawowego 
należy prowadzić monitoring pod ką-
tem występowania agrofagów. W tym 
celu używa się różnego typu pułapek 
np. tablice lepowe czy pułapki feromo-
nowe. Stosuje się również prewencyjne 
preparaty biologiczne jeszcze przed wy-
stąpieniem zagrożenia np. antagonistów 
z rodzaju Trichoderma w celu ochrony 

Fot. 2. Pomidor koktajlowy uprawiany pod tunelami w gruncie (fot. Ilona Maczek)

przed patogenami wywołującymi zgni-
liznę korzeni. Częste lustracje są waż-
ne dla wczesnego wykrycia patogenów. 
Monitoring pozwala dokładnie określić 
moment wystąpienia zagrożenia, aby 
w odpowiednim momencie wykonać 
zabieg preparatem biologicznym. Aby 
trafnie określić rodzaj środka mikro-
biologicznego oraz dobrać odpowiedni 
monitoring, należy skontaktować się 
z producentem/przedstawicielem pre-
paratów biologicznych, który pomoże 
nam opracować program ochrony biolo-
gicznej dedykowany danej uprawie. Po-
nadto każdy producent decydujący się na 
ochronę biologiczną musi posiadać ob-
szerną wiedzę na temat agrofagów po-
tencjalnie występujących jego uprawie, 
ich biologii oraz terminów zwalczania.

Na koniec warto wymienić korzyści 
wynikające ze stosowania biologicz-
nych środków ochrony roślin. Przede 
wszystkim nie wymagają okresu ka-
rencji i prewencji oraz nie pozostawiają 
szkodliwych pozostałości. Redukcja ilo-
ści stosowanych chemicznych środków 
ochrony roślin zapobiega uodpornianiu 
się szkodników na substancje czynne. 
Istotne jest również zwiększenie bez-
pieczeństwa osoby wykonującej zabiegi 
środkami ochrony roślin. 

Jak każda strategia ochrony niesie ze 
sobą również ryzyko. Przy dużym nasi-
leniu agrofagów, skuteczność biologicz-
nych środków ochrony roślin nie jest 
wystarczająca, zatem tak bardzo ważna 
jest wspomniana prewencja. Biologicz-
ne preparaty nie działają również w tak 
szybkim tempie, jak ich chemiczne odpo-
wiedniki. Szacowana płatność roczna do 
1 ha UR to 429,69 zł. Biorąc pod uwagę 
ceny i konieczność powtarzania zabie-
gów, w wielu przypadkach dopłata nie 
pokryje kosztów zabiegów.

Założenie udzielania wsparcia dot. 
stosowania biologicznych środków 
ochrony roślin jest bardzo słuszne, jed-
nak jak widać, chcąc wdrażać biologicz-
ną ochronę roślin, należy realizować tak 
naprawdę integrowaną ochronę roślin. 
Zatem nim przystąpimy do zabiegu che-
micznego, należy wykonać wszystkie 
możliwe działania niechemiczne (w tym 
biologiczne), które mogą zapobiec po-
jawieniu się agrofagów. Zmiana świa-
domości być może poniesie nas o krok 
dalej, do ekologicznej uprawy, która jest 
najlepszym z możliwych systemów, ofe-
rujący produkt najwyższej jakości. 

Ilona Maczek
Źródła:
https://www.warzywa.pl/warzywa-pod-oslonami/organizacja-
biologicznej-ochrony-roslin-pod-oslonami/
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschematy
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Nowe rozwiązania w produkcji warzyw kapustnych
To temat wiodący szkolenia dla rolników zorganizowanego przez dział TPRiD Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach i Ogólnopolski Związek Producentów Warzyw we współpracy 
z firmami: Bayer CropScience, Bejo Zaden, Rozsada z Krakowa i Yara Poland. Wydarzenie miało miejsce 
15 grudnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy w powiecie proszowickim. 

Odmiana to podstawa
Na rynku obecnie jest bardzo dużo cie-
kawych odmian warzyw różniących się 
masą części jadalnych, okresem wege-
tacji, kolorem, kształtem etc. Wybór od-
miany nie może być jednak przypad-
kowy, ale dostosowany do technologii 
uprawy. Na terenie powiatu proszo-
wickiego i powiatów ościennych jedną 
z wiodących firm oferujących nasiona 
odmian warzyw kapustnych jest Bejo 
Zaden, którą na spotkaniu reprezento-
wał Paweł Glanowski. Poinformował 
on o sprawdzonych odmianach jak i no-
wościach na przyszły sezon uprawowy. 
W ostatnim czasie uznaniem cieszą się 
m.in. kapusty białe o niecodziennym 
kształcie: stożkowe i płaskie. Stożkową 
odmianą jest m.in. Antonio F1, o okresie 
wegetacji 81 dni (po posadzeniu roz-
sady na miejsce stałe). Mieszaniec ten 
znajduje głównie zastosowanie w zaopa-
trzeniu rynku warzyw świeżych. Rośli-
ny charakteryzują się bardzo dobrym 
wyrównaniem i wzniesionymi liśćmi. 

Główki są kompaktowe, gładkie, wy-
raźnie spiczaste, a ich waga mieści się 
w zakresie 1-2 kg. Z kolei kapusty pła-
skie określane są mianem typowo „go-
łąbkowych” z tytułu naturalnych pre-
dyspozycji wykorzystania w kulinariach 
w postaci wyciętych kwadratów. Świet-
nie sprawdza się do tego grupa odmian 
o płaskich główkach złożonych z deli-
katnych, bardzo smacznych liści. Oprócz 
tradycyjnych gołąbków można z nich 
sporządzić wrapy i inne przekąski po-
nieważ w wycięte kwadraty z szerokich 
liści wyselekcjonowanych kapust łatwo 
zawinąć pozostałe składniki kanapek. 
W tym segmencie firma oferuje 3 od-
miany mieszańcowe. Nokta jest bardzo 
wyrównana i odznacza się bardzo wy-
soką zdrowotnością, co potwierdzono 
w badaniach polowych. Jest stosunkowo 
prosta w uprawie. Z przeznaczeniem na 
markety świetnie sprawdzi się nowość, 
odmianowa oznaczona jeszcze pod nu-
merem 3517, o bardziej zbitych i wyrów-
nanych główkach. Będzie wdrażana do 

upraw w 2023 r. Nieco większe główki 
wiąże odmiana Palamount. Specjalista 
podkreślił by jednak nie sadzić jej zbyt 
późno, tak aby nawet w chłodniejszych 
warunkach jesiennych zawiązała głów-
kę o masie typowej dla odmiany. 

Kapustne z rozsady 
Warzywa kapustne w specjalistycznych 
gospodarstwach uprawia się wyłącznie 
z rozsady. Nie dziwi więc fakt rokrocz-
nego wzrostu zainteresowania zaku-
pem rozsady tej grupy warzyw. Jedną 
z sensu stricto lokalnych firm ją oferu-
jących jest Rozsada z Krakowa, której 
właścicielem jest Zbigniew Orzechow-
ski, prezes Ogólnopolskiego Związku 
Producentów Warzyw. Podczas swo-
jego wystąpienia zaznaczył, że na po-
czątku działalności firmy nawiązała się 
kooperacja z firmą Amplus z Niegardo-
wa. Wydzierżawiła ona pola należące 
do Zespołu Szkół im. Emila Godlew-
skiego w Piotrkowicach Małych. Tam 
po raz pierwszy wysadzono aż 250 tys. 
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sztuk rozsady. Rozsada z Krakowa jest 
już obecna na rynku 11 lat, a od trzech 
oferuje również rozsadę do wczesnych 
nasadzeń pod osłony. W zaawansowa-
nych technologicznie gospodarstwach 
szczególnie ceniona jest wyrównana 
rozsada, a to jest możliwe tylko przy 
wysokiej jakości nasionach i przy za-
pewnieniu im odpowiednich warunków 
podczas kiełkowania i początkowym 
okresie wzrostu i rozwoju. Współor-
ganizator zwrócił uwagę, że co prawda 
obserwuje się niekorzystny trend spad-
ku nasadzeń, niemniej jednak wystę-
puje on nie tylko lokalnie, ale i w Euro-
pie. W naszym kraju przyczyny takiego 
stanu rzeczy w dużej mierze upatruje 
się w nadmiernym imporcie wczesnych 
warzyw z zagranicy oraz utracie kon-
taktów handlowych ze Wschodem. 

Nie tylko nawożenie
Wojciech Kopeć, reprezentujący firmę 
nawozową Yara Poland, przekonywał, 

że aby „uwolnić” potencjał plonotwór-
czy warzyw (w tym kapustnych) naj-
ważniejsze jest zapewnienie roślinom 
wody. Czynnikami redukującymi plon 
w dalszej kolejności są odpowiednio: 
nieuregulowany odczyn, dalekie od 
optymalnej zasobność i struktura gle-
by, dobór nieodpowiedniej odmiany, 
występowanie agrofagów itd. Specja-
lista ds. nawożenia omówił również 
ważną kwestię doboru nawozów pod 
kątem ich rozpuszczalności. Dobrymi 
tego przykładami jest uznany za nieroz-
puszczalny w wodzie węglan wapnia 
i trudno rozpuszczalny siarczan wap-
nia. Węglan wapnia, aby był uznany za 
kredę (popularną wśród rolników) to 
musi posiadać certyfikat G.1.5a lub b. 
Jeśli nie ma tego certyfikatu to najpraw-
dopodobniej kreda to nie jest – dodał 
Wojciech Kopeć. Trzeba pamiętać, że 
niedobór wapnia w uprawie warzyw 
kapustnych niesie ze sobą poważne 
konsekwencje w postaci utrudnionego 

pobierania składników pokarmowych 
z gleby oraz zwiększonego ryzyka po-
rażenia kiłą kapusty. W przypadku, gdy 
pH jest uregulowane, a analiza gleby 
wykaże niedobór wapnia W. Kopeć re-
komendował uzupełnianie tego makro-
elementu poprzez nawożenie saletrą 
wapniową. Według przedstawionych 
danych uzyskanych na podstawie do-
płat bezpośrednich w gminie Koniusza 
uprawiano więcej kapust ogółem aniże-
li w gminie Charsznica. Warto zazna-
czyć, że na tle całego kraju to właśnie 
Małopolska przoduje w tym aspekcie 
produkcji. Prelegent zachęcił również 
do przeglądania portalu warzywapo-
lowe.pl, w którym zamieszczono do 
pobrania darmowy przewodnik po 
uprawie w formie e-book ważnych go-
spodarczo warzyw kapustnych jakimi 
są kalafior i brokuł. 

Czym chronić?
Tematykę ochrony warzyw kapustnych 
przybliżył uczestnikom spotkania Łu-
kasz Rycombel, przedstawiciel firmy 
Bayer CropScience. Zwrócił uwagę, że 
koszty preparatów ochrony wzrosły 
równocześnie wraz z innymi środka-
mi produkcji ogrodniczej. Wraz z suk-
cesywnie wycofywanymi kolejnymi 
substancjami aktywnymi, zwłaszcza 
tymi najbardziej zagrażającymi śro-
dowisku trudno jest sobie wyobrazić 
właściwie i skutecznie prowadzoną 
ochronę. W duchu proekologicznych 
działań zmierzających do zrównoważo-
nej produkcji firma Bayer oferuje dwa 
środki ochrony roślin bezpieczne dla 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród producentów
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środowiska i dobrze sprawdzające się 
w uprawie warzyw kapustnych. Są nimi 
Serenade ASO oraz Fitter. Pierwszy 
z nich to bakterio – i grzybobójczy, pre-
parat oparty na bakterii Bacillus subtilis 
zarejestrowany do zwalczania alterna-
riozy, mączniaka prawdziwego, szarej 
pleśni i czarnej zgnilizny. Mając na uwa-
dze biologiczny charakter preparatu, 
Serenade ASO jest szczególnie polecany 
do stosowania zapobiegawczo poprzez 
opryskiwanie rozsady lub tuż po wysa-
dzeniu roślin do gruntu. W przypadku 
wystąpienia dużego nasilenia chorób 
należy go stosować przemiennie z za-
lecanymi fungicydami. Z kolei Fitter, 
którego skład oparty jest na nienasy-
conych kwasach tłuszczowych, jest in-
sektycydem zwalczającym mączlika 
(głównie dorosłe postacie latające) oraz 
mszyce. Wykazuje działanie kontakto-
we w związku z czym konieczne jest 
dobre pokrycie cieczą roboczą również 
dolnej strony liści (pod większym ci-
śnieniem). Zalecane stężenie preparatu 
wynosi 1%.

Zacznij od analizy
Jako organizator wydarzenia z ramienia 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego zwróciłem uwagę na możliwości 
ograniczenia kosztów uprawy warzyw. 
Biorąc pod uwagę wysokie ceny poszcze-
gólnych środków produkcji wręcz nie-
zbędne stają się działania ukierunko-
wane na oszczędność. Bez zaopatrzenia 
roślin w składniki pokarmowe wiele nie 
urośnie. Temu prostemu i każdemu zna-
nemu stwierdzeniu nie jest tak łatwo 

sprostać w dobie wzrastających cen na-
wozów. Pewnym wyjściem z sytuacji 
ukierunkowanym na uzyskiwanie wy-
sokich plonów warzyw wykorzystu-
jąc obecne zasoby glebowe jest przede 
wszystkim analiza gleby. Jej pierwszym 
etapem jest pobór gleby z pola (jesie-
nią lub wiosną przed nawożeniem). Zie-
mię można zebrać samemu w ilości ok. 
20-25 pojedynczych prób (dotyczy pól 
do 4 ha) idąc np. po przekątnych pola 
i unikając miejsc nietypowych (kreto-
wisk itp.) przy użyciu laski Egnera lub 
zwykłego szpadla. Zebrane pojedyncze 
próbki pojedyncze dokładnie się ze sobą 
miesza, a następnie pobiera do worecz-
ka foliowego ok. 1 kg gleby – tzw. próbę 
reprezentatywną i jak najszybciej do-
starcza do Okręgowej Stacji Chemicz-
no-Rolniczej (OSChR). W Małopolsce ma 
ona siedzibę na ul. Kołowej 3 w Krako-
wie. Można również skontaktować się 
z przedstawicielem tej jednostki i zwró-
cić z prośbą o odpłatne pobranie gleby 
do analizy laboratoryjnej (koszt 18,75 
zł). Wykaz specjalistów terenowych ob-
sługujących poszczególne powiaty i nr 
telefonów znajdują się na stronie inter-
netowej OSChR. Koszty wykonania naj-
ważniejszych badań agrochemicznych 
nie są zbyt wysokie i wynoszą:

 • 52,48 zł – -> oznaczenie N, P, K, Ca, Mg, 
pH, zasolenie, chlorki;

 • 34,99 zł – -> oznaczenie Cu, Zn, Mn, Fe;
 • 52,48 zł – -> oznaczenie Cu, Zn, Mn, 

Fe + B.
Trzeba pamiętać o tym, by anali-

za gleby była wykonana tzw. metodą 
ogrodniczą. Co prawda samo oznaczenie 

zawartości boru jest kosztowne jak na 
jeden mikroelement, niemniej jednak 
w przypadku upraw kapustnych warto 
zbadać jego zawartość. Bor w dużej mie-
rze odpowiada za właściwy rozwój tej 
grupy warzyw, a jego niedobór może być 
przyczyną np. deformacji stożka wzro-
stu brokułu. Nawożenie „na oko” czę-
sto wiąże się z przenawożeniem i po-
gorszeniem jakości plonu. W związku 
z tym, aby zabieg ten był bardziej pre-
cyzyjny dobrze jest zaufać specjalistom 
z OSCHR by odpłatnie opracowali zale-
cenia nawozowe dla potrzeb ogrodni-
czych. Aby składniki pokarmowe były 
dobrze przyswajalne przez rośliny gle-
ba musi mieć uregulowany, zbliżony 
do obojętnego odczyn (pH). Dla roślin 
kapustnych, w uprawie których za naj-
ważniejszą chorobę uznaje się kiłę, pH 
gleby nie powinno być niskie (kwaśne). 
Przyjmuje się, że im jest ono niższe tym 
wzrasta ryzyko porażenia przez zarod-
niki Plasmodiophora brassicae. W związ-
ku z powyższym sugerowane jest stałe 
monitorowanie odczynu gleby i w razie 
potrzeby systematyczne wapnowanie 
gleby. W tym kontekście zwrócono uwa-
gę słuchaczy na możliwość skorzysta-
nia z ogólnopolskiego programu rege-
neracji środowiskowej gleb poprzez ich 
wapnowanie. O dofinansowanie w po-
staci dotacji, na zakup wapna nawozo-
wego typu spełniającego kryteria ja-
kościowe mogą ubiegać się posiadacze 
użytków rolnych o pH gleby poniżej lub 
równej 5,5. Wnioski wraz z wymagany-
mi załącznikami, dostępnymi na stro-
nie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Role wapnia w uprawie kapustnych objaśnił Wojciech 
Kopec (Yara Poland)

O aktualnej sytuacji na lokalnym rynku warzyw mówił 
Zbigniew Orzechowski, prezes OZPW

Na pytanie czym chronić warzywa kapustne odpowiadał 
Lukasz Rycombel (Bayer CropScience)
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Środowiska i Gospodarki Wodnej należy 
składać do sekretariatu OSChR w Krako-
wie. Dofinansowaniem zostaną objęte 
wnioski przyjęte w systemie ciągłym do 
30.11.2023 r. lub do wyczerpania aloka-
cji środków. 

Nabory w ramach PROW na rok 2023
W spotkaniu czynny udział wzięła rów-
nież p. Jolanta Cebulska reprezentująca 
PZDR Proszowice i dyżurująca na terenie 
gminy Koniusza. W swoim wystąpieniu 
zwróciła uwagę na zmiany czekające rol-
ników w 2023 r. dotyczących naborów 
w ramach PROW. Jak przekazała, w naj-
bliższym czasie ARiMR planuje nabór 
wniosków na inwestycje w ramach mo-
dernizacji gospodarstw rolnych. Będzie to: 

 − „Modernizacja gospodarstw rolnych 
– obszar F, tj. zielona energia w go-
spodarstwie”

 − „Modernizacja gospodarstw rolnych 
– obszar E, tj. nawadnianie w gospo-
darstwie”
Prelegentka podkreśliła, że zmiany 

klimatu i degradacja środowiska stano-
wią zagrożenie dla Europy i reszty świa-
ta. Działania realizowane w ramach ww. 
programów mają pomóc w prowadzeniu 
zasobooszczędnych i konkurencyjnych 
gospodarstw. Ponadto w ramach „zielo-
nej energii” ARiMR wspiera inwestycje 
w instalacje fotowoltaiczne w gospodar-
stwie rolnym:
1. koszty zakupu instalacji produku-

jących energię z promieniowania 
słonecznego o zainstalowanej mocy 
elektrycznej do 50 kW wraz z ma-
gazynami energii i systemami inte-
ligentnego zarządzania energią;

2. koszty zakupu pompy ciepła – o ile 
będzie stanowiła integralną cześć 

instalacji produkującej energię z pro-
mieniowania słonecznego;

3. koszty montażu instalacji ww. urzą-
dzeń do produkcji energii;

4. koszty ogólne związane z wydatkami, 
o których mowa w ww. punktach, ta-
kie jak: koszty przygotowania doku-
mentacji technicznej operacji, spra-
wowania nadzoru inwestorskiego 
lub autorskiego, czy koszty związa-
ne z kierowaniem robotami budow-
lanymi, opłaty za konsultacje, opłaty 
za doradztwo na temat zrównoważe-
nia środowiskowego i gospodarczego, 
w tym studia wykonalności;

5. koszty zakupu lub rozwoju oprogra-
mowania komputerowego i zakupu 
patentów, licencji, praw autorskich, 
znaków towarowych. Maksymalna 
wysokość pomocy udzielonej jedne-
mu beneficjentowi i na jedno gospo-
darstwo rolne w ramach obszaru F 
nie może przekroczyć 150 tys. zł.
Istotnym problemem szczególnie 

w produkcji ogrodniczej jest okreso-
wy niedobór wody. W celu poprawy 
gospodarki wodnej i zwiększenia za-
sobów wody dla potrzeb uprawianych 
roślin, w ramach operacji typu „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych” wprowa-
dzona została możliwość realizowania 
inwestycji w nawodnienia w gospodar-
stwach. Fundusze mogą być przezna-
czone na:
1. wykonanie nowego nawodnienia,
2. ulepszenie istniejącej instalacji na-

wadniającej,
3. ulepszenie instalacji nawadniającej 

wraz z powiększeniem nawadnia-
nego obszaru.
Jolanta Cebulska zwróciła uwagę, że 

w dniu złożenia wniosku niezbędne jest 

posiadanie stosownej dokumentacji: 
decyzji zatwierdzającej projekt robót 
geologicznych na wykonanie ujęcia wód 
podziemnych wraz z kopią tego projek-
tu (przypadku gdy operacja obejmuje 
inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia 
wód podziemnych) lub kopia operatu 
wodnoprawnego (w przypadku, gdy 
operacja obejmuje inwestycję dotyczą-
cą: wykonania ujęcia wód podziemnych 
lub powierzchniowych, na realizację 
której jest wymagane uzyskanie po-
zwolenia wodnoprawnego) lub kopia 
zgłoszenia wodnoprawnego wraz z za-
świadczeniem o niezgłoszeniu sprze-
ciwu do zgłoszenia wodnoprawnego 
(w przypadku gdy operacja obejmu-
je inwestycję wymagającą dokonania 
zgłoszenia wodnoprawnego), lub opinia 
w zakresie możliwości zaopatrzenia 
w wodę do celów nawadniania w gospo-
darstwie z wód podziemnych.

Na koniec szkolenia głos zabrali 
Zbigniew Orzechowski oraz Wiesław 
Rudek, wójt gminy Koniusza. Wyrazili 
uznanie dla producentów, którzy pomi-
mo przeciwności dobrze sobie radzą. 
Realnym odwzorowaniem mądrego go-
spodarowania jest powierzchnia upra-
wianych warzyw kapustnych na terenie 
gminy Koniusza i gmin ościennych. Pod-
czas spotkania zadano kilka pytań i roz-
losowano wśród gości ciekawe nagrody 
od firm oferujących środki do produkcji 
ogrodniczej. Frekwencja przybyłych go-
ści sięgająca blisko 100 osób pozytyw-
nie zaskoczyła organizatorów. Pokazuje 
to dobitnie o słuszności przeprowadza-
nia kolejnych, specjalistycznych szkoleń 
stacjonarnych. 

tekst i zdjęcia: Piotr Bucki
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Dobór i przygotowanie materiału do 
pędzenia
Do pędzenia szczypiorku polecany jest 
materiał 2-letni z uprawy gruntowej, 
bądź jednoroczny, z którego nie cięto li-
ści w okresie wegetacji. Istnieje również 
możliwość wykorzystania kępek po-
wstałych w wyniku podziału starszych 
roślin (metoda polecana dla amatorów). 
Niezalecane są wieloletnie, bardzo duże 
kępy, z których pozyskiwano liście. Pod-
czas przygotowywania materiału do pę-
dzenia ważne jest w okresie sezonu re-
gularne ścinanie i niedopuszczanie do 
rozwoju kwiatostanów i tworzenia na-
sion (dotyczy starszych egzemplarzy 
roślin). Pozwala to na zgromadzenie sub-
stancji budulcowych i wykorzystanie 
ich do podziałów wegetatywnych części 
podziemnych. Kępy powinny być do-
brze wyrośnięte, a ich średnica nie była 
mniejsza niż 7 cm. Najbardziej uzasad-
nione ekonomicznie jest wykorzystywa-
nie do pędzenia kęp jednorocznych z sie-
wu bezpośredniego, wczesną wiosną, 
wprost na pole (ok. 20 kg/ha) lub z sa-
dzonej rozsady. Sugeruje się zaopatrze-
nie roślin w okresie wegetacji w składni-
ki pokarmowe zgodnie z wymaganiami 
pokarmowymi gatunku, czego efektem 
będzie powstawanie wielu pąków liścio-
wych, z których wyrosną liście podczas 
pędzenia. Dotyczy to zwłaszcza okresu 
czerwca i lipca, podczas którego oprócz 
obfitego nawożenia azotem wskazane 
jest nawadnianie. W naszym kraju pę-
dzenie przeprowadza się głównie późną 

jesienią i zimą. Stąd też, aby przygoto-
wać materiał do zabiegu należy rośliny 
po zaschnięciu liści wykopać (ewentual-
nie poczekać do lekkiego przemarznię-
cia) i oczyścić. Następnie lekko przesu-
szone umieszcza się w pomieszczeniu 
i zabezpiecza przed mrozem.

Warunki pędzenia
Aby pobudzić rośliny do wzrostu i roz-
woju liści przechłodzone kępki moczy się 
w ciepłej wodzie przez kilkanaście (12-
16) godzin w stopniowo obniżającej się 
temperaturze począwszy od 40°C do ok. 
30°C. Następnie wysadza się je na miej-
sce stałe. Czas trwania pędzenia zależy 
od panujących warunków w pomiesz-
czeniu. W okresie pierwszych dwóch 
tygodni zaleca się utrzymanie tempe-
ratury w zakresie 20-24°C, co sprzyja 
szybkiemu odrastaniu kolejnych liści. 
Później wskazane jest obniżenie tempe-
ratury do 14-16°C, tak aby liście nie były 
zbyt wybiegnięte i podatne na szybką 
utratę jędrności. Szczypiorek ma nie-
wielkie wymagania świetlne, jednak dla 
uzyskania wysokiej jakości liści o ciem-
niejszej barwie powinien być dobrze 
oświetlony. Aby utrzymać wysoki turgor 
i zapewnić szybki przyrost liści należy 
stale kontrolować wilgotność w glebie 
poprzez regularne podlewanie niski-
mi dawkami wody. Wilgotność powie-
trza powinna być nie większa niż 80%. 
W przeciwnym razie część jadalna po 
zbiorze szybko więdnie, a same rośliny 
są bardziej narażone na choroby. Oprócz 

kontroli warunków termiczno-wilgot-
nościowych do listy zabiegów pielęgna-
cyjnych w czasie pędzenia szczypiorku 
można (zależnie od potrzeb) dodać na-
wożenie dolistne 0,3-0,4% roztworem 
saletry amonowej lub nawozem wielo-
składnikowym (ważne w przypadku 
uprawy na kilkukrotny zbiór) i zabiegi 
ochrony (rzadko praktykowane).

Miejsce przeznaczone do pędzenia 
i zbiór
Zasadniczo zależy ono od terminu upra-
wy i zapotrzebowania. W warunkach 
domowych amatorzy mogą wykorzystać 
różnej wielkości pojemniki dostosowane 
do własnych potrzeb. Z kolei producen-
ci towarowi przeznaczają pod pędze-
nie pomieszczenia ogrzewane w mie-
siącach zimowych lub nieogrzewane na 
przedwiośniu. Kępy szczypiorku sadzi 
się zarówno bezpośrednio do gruntu 
bądź do skrzynek/doniczek i ustawia na 
stołach lub półkach. W glebie rodzimej 
w szklarni lub tunelu szczypiorek ukła-
da się ściśle, ok. 250 kępek na 1 m2 bez 
zagłębiania i na jeden zbiór. Z kolei pę-
dzenie w ziemi rodzimej przeprowadza 
się w rozstawie 10 x 8 cm z przeznacze-
niem na kilkukrotny zbiór. W przypadku 
uprawy w pojemnikach wartością doda-
ną jest możliwość przenoszenia skrzy-
nek, co przy formie sprzedaży pędzo-
nego szczypiorku razem z pojemnikiem 
pozwala w pełni wykorzystać dostępną 
powierzchnię. Przy takiej metodzie do 
rodzimej gleby poleca się dodać odkwa-
szony torf lub inne luźne podłoże, aby 
poprawić jej właściwości fizyko-che-
miczne, a przede wszystkim zmniejszyć 
zwięzłość. Plon szczypiorku uzyskanego 
na drodze pędzenia jest zróżnicowany ze 
względu na warunki mikroklimatycz-
ne panujące w okresie zabiegu i wybór 
metody (w tym liczby zbioru). Średnio 
oscyluje on w granicach 4-6 kg/m2. Bez-
pośrednio po ścięciu poleca się liście 
szybko schłodzić do temperatury 0-1°C 
i przenieść do pomieszczenia o wyso-
kiej wilgotności powietrza. Pęczki świe-
żego szczypiorku zwłaszcza z pędze-
nia powinny trafiać bezpośrednio do 
sprzedaży najpóźniej po 24 h od ścięcia. 
Z uwagi na stosunkowo szybką utratę ja-
kości ciętych liści, cenionym materiałem 
handlowym jest pędzony szczypiorek 
w doniczkach do sukcesywnego cięcia 
w domu klienta.

Do pędzenia poleca się wykorzystać kępy szczypiorku, 
z których nie cięto liści w okresie wegetacji

Pędzenie szczypiorku
W okresie zimowym z uwagi na niesprzyjającą uprawie aurę spo-
żywamy mało warzyw, których częścią jadalną są liście. Wyjściem 
z sytuacji może być wykonanie zabiegu zwanego pędzeniem. 
W nomenklaturze ogrodniczej to nic innego jak zmuszenie okre-
ślonych gatunków warzyw do wzrostu i rozwoju (poza okresem 
wegetacji) poprzez przerwanie spoczynku jesienno-zimowego.

Piotr Bucki
Literatura:
1. Borowiak J. 2012. Szczypiorek. Cebula z dymki. Wyd. HORTPRESS, 
Warszawa.
2. Tendaj M. 1998. Pędzenie warzyw: szczypiorek. [W:] Uprawa 
warzyw pod osłonami. Red. T. Pudelski. Wyd. PWRiL, Warszawa: 
285-288.
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Stosowanie środków ochrony roślin w strefach 
buforowych z uwzględnieniem możliwości redukcji 
tych stref
Z pojęciem stref buforowych w rolniczej przestrzeni produkcyjnej spotykamy się mając do czynienia z wie-
loma dziedzinami rolnictwa. Mogą to być strefy buforowe dotyczące stosowania nawozów naturalnych 
i mineralnych, strefy sanitarne zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób w chowie zwierząt, także te 
wyznaczone w celach fitosanitarnych tak, aby zminimalizować możliwość rozprzestrzenienia się przedmio-
towego agrofaga w ochronie roślin. Jednak najbardziej rozpoznawalna definicja strefy buforowej dotyczy 
powierzchni o zdefiniowanej szerokości oddzielającej miejsce stosowania środka ochrony roślin od obszarów 
wrażliwych. W obszarach wrażliwych i przylegających do nich strefach buforowych stosowanie środków 
ochrony roślin jest zabronione.

Strefa buforowa wyznaczana jest dla 
każdej substancji czynnej w toku oceny 
ryzyka środowiskowego podczas reje-
stracji środka ochrony roślin. Szerokości 
stref ochronnych na nowych etykietach 
ustalane są wariantowo w zależności od 
warunków i technik stosowania środ-
ków ochrony roślin. W etykietach środ-
ków ochrony roślin określone są spe-
cyficzne dla danego środka minimalne 
odległości stosowania od cieków, źródeł 
i zbiorników wodnych a także innych 
obiektów wrażliwych, takich jak tereny 
nieużytkowane rolniczo, pasieki, dro-
gi. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. 
(Dz.U. 2014, poz. 516) w sprawie wa-
runków stosowania środków ochrony 
roślin określa miedzy innymi minimalne 
odległości od określonych miejsc i obiek-
tów, po uwzględnieniu których, można 

stosować środki ochrony roślin, a także 
warunki atmosferyczne, w jakich moż-
na stosować środki ochrony roślin. Po-
przednio obowiązujące prawo określało 
stałą 20 metrowa strefę buforową od 
enumeratywnie wymienionych obsza-
rów wrażliwych, takich jak na przykład 
pasieki, parki narodowe, plantacje roślin 
zielarskich, wody powierzchniowe, stre-
fy pośrednie ujęć wody i inne. Aktualnie 
obowiązujące rozporządzenie różnicuje 
szerokość stref buforowych, dla danego 
środka ochrony roślin jest możliwe zre-
dukowanie szerokości strefy ochronnej 
w zależności od klasy indeksu redukcji 
znoszenia sprzętu lub rozpylaczy które 
zastosujemy.
Obecnie środki ochrony roślin stosuje 
się na terenie otwartym przy użyciu:
1) sprzętu naziemnego w odległości co 

najmniej 20 m od pasiek,

2) opryskiwaczy ciągnikowych i sa-
mobieżnych polowych lub sadowni-
czych w odległości co najmniej 3 m 
od krawędzi jezdni dróg publicznych, 
z wyłączeniem dróg publicznych za-
liczanych do kategorii dróg gmin-
nych oraz powiatowych,

3) opryskiwaczy ciągnikowych i samo-
bieżnych sadowniczych w odległości 
co najmniej 3 m od zbiorników i cie-
ków wodnych oraz terenów nieużyt-
kowanych rolniczo, innych niż będą-
cych celem zabiegu z zastosowaniem 
środków ochrony roślin,

4) opryskiwaczy ciągnikowych i samo-
bieżnych polowych w odległości co 
najmniej 1 m od zbiorników i cieków 
wodnych oraz terenów nieużytko-
wanych rolniczo, innych niż będą-
cych celem zabiegu z zastosowaniem 
środków ochrony roślin.

Fot. 1 Przykład wyznaczonej strefy buforowej ze względu na sąsiedztwo cieku wodnego
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Podane powyżej wartości to abso-
lutnie minimalne odległości w każdym 
przypadku, natomiast indywidualna od-
powiednia dla danego ś.o.r. szerokość 
strefy buforowej określona jest w ety-
kiecie preparatu, którego dotyczy. Z re-
guły szerokości tych stref będą miały 
wartości co najmniej od kilku do kilku-
dziesięciu metrów. Zależeć to będzie od 
wielu dodatkowych warunków, takich 
jak toksyczność środka, dawka prepa-
ratu na hektar, rodzaj uprawy oraz sta-
dium wegetacji, a przede wszystkim od 
klasy indeksu redukcji znoszenia, jaki 
został nadany dla danego sprzętu słu-
żącego do ochrony roślin, głównie opry-
skiwaczy oraz rozpylaczy. Ten ostatni 
warunek umożliwi nam zmniejszenie 
wartości szerokości strefy buforowej 
w sąsiedztwie obiektów wrażliwych. Po-
niżej przykładowy schemat możliwości 

ustalenia indywidualnej strefy w zależ-
ności od parametrów rozpylaczy.

Ryc. 1 pokazuje schemat który przed-
stawia sytuację, gdzie etykieta ustala 
podstawową strefę buforowa na 20 m 
odległości od wód powierzchniowych 
dla opryskiwacza wyposażonego 
w standardowe rozpylacze szczelinowe 
o rozmiarze LU 12003. Etykieta zezwala 
nam na redukcję tej strefy na wartość 
10 m, jeżeli zastosujemy rozpylacz o in-
deksie redukcji znoszenia 75%. Takie 
warunki spełnia na przykład rozpylacz 
eżektorowy typu ID 12004 z podanymi 
dodatkowymi warunkami jego użycia, 
w tym przypadku są to zakres ciśnień 
roboczych oraz prędkość jazdy.

Warunkiem umożliwiającym zredu-
kowanie strefy buforowej jest zastoso-
wanie technik ograniczających znosze-
nie zgodnie z rejestrem opracowanym 

i aktualizowanym przez instytut JKI 
w Brunszwiku (Julius Kühn Institut – 
Federal Research Centre for Cultivated 
Plants, Braunschweig). Dokument ten 
został adoptowany przez wiele innych 
krajów, a w Polsce jest dostępny w języ-
ku polskim na stronie www Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach. http://
arc.inhort.pl/serwis-ochrony-roslin/
technika-ochrony-roslin/klasyfikacja-
-technik-ograniczajacych-znoszenie-toz 

Po wejściu na powyższą stronę na-
leży pobrać Klasyfikację Technik Ogra-
niczających Znoszenie TOZ. Jest to na-
rzędzie interaktywne umożliwiające 
wyszukiwanie żądanej informacji oraz 
filtrowanie bazy danych, w której znaj-
duje się ponad 900 pozycji. Najliczniej-
szą grupę ( przeszło 600) na liście sta-
nowią pozycje dotyczące grupy upraw 
polowych, warzywniczych i ozdobnych 
oraz terenów zielonych, drugą jest grupa 
technik przeznaczonych do stosowania 
w sadach i szkółkach (około 150 pozy-
cji), a trzecią grupę stanowią techniki 
do stosowania w szkółkach, uprawach 
specjalnych, winnicach i w roślinach 
ozdobnych (około 80 pozycji). Na liście 
jest wyodrębnionych także kilkanaście 
innych grup upraw (np. szparagi, chmiel, 
owoce miękkie i różne podgrupy upraw 
sadowniczych i rolniczych), ale zawie-
rają one zaledwie po kilka-kilkanaście 
pozycji TOZ. Filtrując bazę dochodzimy 
do pozycji, które nas interesują. Może-
my zastosować takie filtry jak: indeks 
redukcji znoszenia, urządzenie (rodzaj 
opryskiwacza lub rozpylacza), zasady 
stosowania (ciśnienia robocze, szero-
kości stref, wysokość opryskiwania), 
warunki rejestracji (zakresy cisnień), 
obszar zastosowania (uprawy polowe, 
sadownicze, warzywa, szkółki) oraz 

Rycina 1. Schemat zasady ustalania szerokości stref ochronnych w zależności od klasy 
redukcji znoszenia użytych rozpylaczy

Tab. 1. Przykładowa baza TOZ po filtracji według zadanych warunków
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producenta urządzenia. Poniżej przy-
kładowa baza po filtracji według zada-
nych warunków: indeks redukcji zno-
szenia 75%, opryskiwacz polowy, zakres 
ciśnień roboczych 2-8 bar, uprawy po-
lowe i warzywa, producent rozpylaczy 
LECHLER. Tab.1

Jednym z najistotniejszych zagrożeń 
występujących podczas aplikacji środ-
ków ochrony roślin jest ryzyko znosze-
nia (dryfu) cieczy użytkowej podczas 
oprysku na niezamierzoną przestrzeń. 
Zjawisko to oprócz możliwości skażenia 
sąsiadujących z chronionym obiektem 
przestrzeni stwarza zagrożenie bezpo-
średniego kontaktu ze ś.o.r. dla same-
go operatora. Pogarsza również równo-
mierność pokrycia i naniesienia ś.o.r. na 
chronione uprawy, obniża to skutecz-
ność zabiegu oraz powoduje miejscowe 
przekroczenia dopuszczalnych dawek, 
co w efekcie może stworzyć zagrożenie 
dla konsumenta spożywczych produk-
tów rolnych. Od lat wysiłki nauki oraz 
praktyki zwrócone były zarówno w kie-
runku oceny tego zjawiska, jak i opra-
cowywaniu metod go ograniczających. 
Prace szły w wielu różnych kierunkach: 
z jednej strony wprowadzano ogranicze-
nia prawne (graniczne prędkości wia-
tru, przy których dozwolony jest oprysk, 
odległości od obiektów wrażliwych), 
z drugiej strony wprowadzano coraz do-
skonalsze rozwiązania techniczne ogra-
niczające dryf cieczy roboczej. Rozwiąza-
nia techniczne ingerowały w konstrukcję 
samego opryskiwacza bądź skupiały się 
na samym rozpylaczu traktowanym jako 
elemencie odpowiedzialnym za wytwa-
rzanie strumienia cieczy roboczej o okre-
ślonej charakterystyce dostosowanej do 
charakteru przestrzennego chronione-
go obiektu, mechanizmu działania pre-
paratu, warunków meteorologicznych, 
a także innych wymagań o charakterze 

technicznym i prawnym. 
W uprawach polowych do-
stępnych jest szereg roz-
wiązań ograniczających 
znoszenie poprzez odpo-
wiednią konstrukcji opry-
skiwaczy (rękawowe z PSP, 
systemu Släpduk), jak rów-
nież samych rozpylaczy 
(antyznoszeniowe, eżekto-
rowe, dwuczynnikowe, ro-
tacyjne). W sadownictwie 
najwyższe indeksy reduk-
cji znoszenia będą posiada-
ły opryskiwacze tunelowe, 
kolektorowe, deflektorowe 
a także klasyczne wyposa-
żone w technikę elektrostatycznego ła-
dowania kropel. Przykładowo opryski-
wacz tunelowy wyposażony dodatkowo 
w rozpylacze eżektorowe może posia-
dać indeks redukcji znoszenia w zakre-
sie 95%-99 %. Ograniczenie znoszenia 
cieczy roboczej na niezamierzoną prze-
strzeń możemy także uzyskać, modyfi-
kując skład cieczy roboczej dodatkiem 
preparatów zmieniających charaktery-
stykę kropel (Antydrift).

Rozpylacze ograniczające znoszenie 
cieczy roboczej w opryskiwaczach 
rolniczych
Najpopularniejszym, najtańszym i naj-
bardziej uniwersalnym sposobem 
ograniczenia znoszenia cieczy robo-
czej w opryskiwaczu rolniczym jest 
wybór rozpylaczy o dwuczęściowej 
konstrukcji pozwalającej na elimina-
cję drobnych kropel. Najczęściej spo-
tykane są dwa rozwiązania rozpylaczy 
dwuczęściowych: rozpylacze zwy-
czajowo zwane antyznoszeniowymi 
oraz rozpylacze eżektorowe, z reguły 
dające jeszcze większy efekt antyzno-
szeniowy. W klasycznym rozpylaczu 

antyznoszeniowym efekt eliminacji 
drobnych kropel realizowany jest po-
przez zastosowanie wstępnego kalibro-
wanego restryktora (kryzy), obniżające-
go ciśnienie cieczy w efekcie prowadząc 
do wytwarzania w miarę jednorodnych 
kropel o średniej wielkości. Rozpyla-
cze eżektorowe z kolei wykorzystują 
efekt Venturiego polegający w tym przy-
padku na zasysaniu powietrza poprzez 
boczne otwory do komory mieszania 
w efekcie produkując napowietrzone 
duże lub średnie krople. Krople te dzięki 
większej energii kinetycznej radzą sobie 
z wiatrem o wyższej prędkości (zależ-
nie od rozmiaru i wyregulowanego ci-
śnienia). Napowietrzone krople produ-
kowane przez rozpylacze eżektorowe 
w momencie osiągnięcia powierzchni 
przeznaczenia, rozpryskują się (dzie-
ląc się na mniejsze) zwiększając stopień 
pokrycia obiektu. Tendencja do wtórnej 
atomizacji napowietrzonych kropel, to 
bardzo istotny walor który wskazuje 
na przewagę rozpylaczy inżektorowych 
nad antyznoszeniowymi szczególnie 
w przypadku zabiegów kontaktowy-
mi fungicydami, insektycydami a także 
herbicydami. 

Rycina nr 2 przedstawia możliwość 
redukcji znoszenia cieczy roboczej poza 
obszar opryskiwania po zastosowaniu 
rozpylaczy eżektorowych, w porówna-
niu do rozpylacza standardowego

Eugeniusz Tadel

Rycina 2.

Opryskiwacz sadowniczy z elektrostatycznym 
ładowaniem kropel, indeks redukcji znoszenia 95%

Etykieta potwierdzająca indeks redukcji znoszenia 95%
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Systemy utrzymania bydła mięsnego 
w budynkach inwentarskich

Dla bydła mięsnego preferowane są sys-
temy utrzymania na głębokiej ściółce 
z zaścielonym osobnym obszarem wy-
poczynkowym i osobnym obszarem pa-
szowym z podłogą pełną (ewentualnie 
z podłogą szczelinową).

W poniższej tabeli podano masę i wy-
miary ciała dla różnych ras bydła mię-
snego mające wpływ na wymiary po-
wierzchni w budynkach inwentarskich:

W systemie utrzymania na głębokiej 
ściółce bydło utrzymane jest w gru-
pach na grubej warstwie ściółki bez wy-
dzielonych indywidualnych obszarów 
wypoczynkowych.

Poniższa tabela zawiera zalecane wy-
miary obszaru paszowego i wypoczyn-
kowego dla bydła mięsnego utrzymywa-
nego na głębokiej ściółce.

Wymiar obszaru paszowego poda-
no dla wersji krótkiej i długiej. Krótki 
obszar paszowy, to pełny betonowy po-
dest o długości co najmniej długości cia-
ła zwierzęcia. 

Długi obszar paszowy pozwala zwie-
rzętom na poruszanie się i wymijanie 
na wolnej przestrzeni ze zwierzęta-
mi pobierającymi paszę. Obszar pasz-
owy określony w tabeli przeznaczony 
jest dla zwierząt pozbawionych rogów. 

Systemy utrzymania bydła mięsnego nie różnią się znacząco pod względem systemów od utrzymania dla 
bydła mlecznego. Pewne wymiary powinny ulec jednak zmianie z uwagi na fakt, że większość ras mięsnych 
przewyższa wymiarami ciała rasy mleczne, a ponadto przedstawiciele tych ras mogą mieć rogi.

Rasa Masa ciała (kg) Wysokość w kłębie
(m)

Długość ciała (łopatka/
kość kulszowa) (m)

Szerokość w biodrach 
(m)

Aberdeen Angust 700 1,37 1,49 0,53
Charolais 800 1,39 1,57 0,54

Dexter 325 1,00 1,30 0,40
Galloway 550 1,18 1,45 0,48
Hereford 750 1,35 1,40 0,52

Limousine 750 1,41 1,64 0,55
Scotch Highland Cattle 550 1,18 1,45 0,48

Simmental 850 1,42 1,70 0,56

W przypadku utrzymywania zwierząt 
z rogami szerokość obszaru paszowego 
oraz powierzchnię obszaru wypoczyn-
kowego należy powiększyć do 20% za-
leżnie od rasy i temperamentu zwierząt. 

Młode bukaty uważa się za młodzież, 
jeśli chodzi o ich wymagania w zakresie 
powierzchni pomieszczenia. Przy za-
stosowaniu kojców całkowicie zaścielo-
nych, obszar z głęboką ściółką musi być 
do 20% większy, gdyż zwierzęta stoją na 
nim podczas pobierania paszy.

W przypadku kojców z głęboką ściół-
ką zaleca się obszar paszowy długi lub 
krótki:
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 • krótki obszar paszowy buduje się 
ze spadkiem w kierunku miejsca 
wypoczynkowego; długość tego 
obszaru nie powinna przekraczać 
długości ciała zwierzęcia; dostęp 
do obszaru paszowego możliwy jest 
na całej szerokości kojca; obszar pa-
szowy jest samoczyszczący: ruch 
zwierząt po powierzchni powodu-
je spychanie odchodów na obszar 
wypoczynkowy, gdzie tworzą one 
warstwę nawozową, 

 • długi obszar paszowy buduje się 
z pełną podłogą wymagającą oczysz-
czania bądź z podłogą szczelinową; 
obszar paszowy powinien być dosta-
tecznie szeroki, by umożliwiać zwie-
rzętom przechodzenie wzdłuż tego 
obszaru, podczas gdy inne zwierzęta 
pobierają paszę.

Jeśli na całej powierzchni kojca znaj-
duje się głęboka ściółka, poziom zamo-
cowania żłobu powinien być regulowa-
ny w stosunku do górnej powierzchni 
maty ściółkowej. Należy zatem zapew-
nić możliwość dostosowania wysokości 
dna żłobu. 

W stadach bydła mięsnego krowy czę-
sto cielą się w pomieszczeniu, w którym 
utrzymywane są razem cielęta i krowy. 
Zaleca się jednak stosowanie dla cieląt 
kojców z dwóch powodów:

 • cielęta mogą bezpiecznie odpoczy-
wać podczas przerw w ssaniu, kiedy 
krowy odchodzą w celu pobierania 
paszy i wody, 

 • w kojcu można podawać cielętom pa-
szę treściwą w celu uzyskania więk-
szego przyrostu masy ciała.
Wejście do kojca należy tak zaprojek-

Obszar paszowy (m)
Obszar wypoczynkowy

(m2)
Szerokość 

stanowiska 
paszowego

Krótki Długi

Krowy**, 600-800 kg 0,75-0,90* 1,80-2,00 3,20-3,60 1m2/100 kg żywej wagi
Odstawione cielęta i młodzież do 1 roku, 

200-499 kg 0,50-0,60 1,40-1,65 2,40-2,80 2,5-3,5
Młodzież powyżej 1 roku, 300-699 kg

0,55-0,70 1,55-1,80 2,60-3,20 3,0-4,5
Młode buhajki,

200-599 kg 0,50-0,65 1,40-1,75 2,40-3,00 2,5-4
Buhaj zarodowy 0,75-0,90* 1,80-2,00 3,20-3,60 1m2/100 kg żywej wagi

* Min. 0,25 m otworu szyjnego, najlepiej regulowanego
**Podczas jesiennych wcieleń dodaje się 1,5 m2 na krowę jako obszar potrzebny na budki dla cieląt

tować, aby krowy nie mogły się do nie-
go dostać. Otwór wejściowy musi mieć 
0,90 m wysokości i 0,4 m szerokości oraz 
w miarę możliwości regulowane rolety 
z obydwu stron. 

Ze względów bezpieczeństwa w obo-
rach wolnostanowiskowych dla bydła 
mięsnego należy zamontować wystar-
czającą liczbę przesmyków lub mniej-
szych furtek obsługiwanych jedną 
ręką. Przesmyki i furtki muszą zapew-
nić łatwy i bezpieczny dostęp do miejsc 
przebywania zwierząt w celu kontrolo-
wania stanu stada oraz wykonywania 
zabiegów, ponadto muszą też w razie 
potrzeby służyć jako drogi ratunkowe 
dla pracowników.

Tomasz Stanek
Materiały: Poradnik „Systemy utrzymania bydła” IBMER
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Analiza ekonomiczna jako element zarządzania 
gospodarstwem rolnym
Sytuację gospodarstwa rolnego na rynku determinuje jego sytuacja finansowa. Dogodna pozycja rynkowa 
gospodarstwa uzależniona jest m.in. od posiadanych zasobów oraz od efektywności zarządzania nimi. Osią-
ganie konkurencyjności na rynkach, a w efekcie uzyskiwanie satysfakcjonujących dochodów jest możliwe 
dzięki podejmowaniu decyzji opartych na wiedzy. Znajomość uwarunkowań  gospodarowania, zarówno 
makroekonomicznych, dotyczących otoczenia gospodarstwa, jak i uwarunkowań mikroekonomicznych, 
dotyczących wewnętrznych procesów gospodarczych jest niezbędna. 

Punktem wyjścia w analizie gospodar-
stwa jest pozyskanie rzetelnych infor-
macji, której źródłem jest rachunkowość 
rolna. Zarządzający gospodarstwem 
mając wiedzę na temat zdarzeń go-
spodarczych mogą ją wykorzystać do 
sporządzenia analizy efektywności 
dotychczasowej działalności gospo-
darczej, której podstawą jest analiza 
ekonomiczna.

Złożoność zagadnień dotyczących 
ekonomiki rolnictwa i analizy ekono-
micznej spowodowała konieczność 
przedstawienia tylko najważniejszych 
zagadnień. W artykule skupiono się na 
najważniejszych dokumentach warun-
kujących przeprowadzenie analizy eko-
nomicznej czyli na bilansie finansowym, 
rachunku wyników oraz zestawieniu 
przepływów pieniężnych.

Bilans majątkowy stanowi podsta-
wowy dokument finansowy obrazujący 
stan majątkowy w gospodarstwie na 
określony moment. Sporządzany jest 
co najmniej raz w roku na podstawie 
inwentaryzacji. Polega to na spisaniu 
wszystkich zasobów gospodarstwa 
zgodnie ze stanem rzeczywistym. Bi-
lans jest odzwierciedleniem faktycz-
nego stanu majątkowego i pozwala 
poznać zachodzące zmiany w wyniku 
prowadzonej działalności gospodarczej 
w aktywach i pasywach gospodarstwa. 
Założenia bilansu mówią, że wartość ak-
tywów ogółem musi zawsze równać się 
wartości pasywów ogółem. Aktywa to 
inaczej majątek gospodarstwa, czyli za-
soby rzeczowe i finansowe zakupione, 
otrzymane nieodpłatnie, lub wytworzo-
ne przez gospodarstwo. Aktywa dzieli-
my na trwałe i obrotowe. Aktywa trwałe 
są to aktywa użytkowane w więcej niż 
jednym cyklu produkcyjnym (z reguły 
powyżej 1 roku). Zaliczamy do nich m. 
in. ziemia, budynki i budowle, meliora-
cje, maszyny i urządzenia techniczne, 
środki transportu, drzewostan leśny, 
sady i plantacje wieloletnie, zwierzęta 
– stado podstawowe, np. krowy mlecz-
ne, udziały i akcje w obcych jednostkach 

posiadane przez gospodarstwo rolne, 
lokaty długoterminowe, należności dłu-
goterminowe, patenty, licencje, oprogra-
mowanie komputerowe. Aktywa obroto-
we zużywane są w ciągu jednego roku 
obrachunkowego. Są to m.in.: zapasy 
materiałów do produkcji i produktów, 
zwierzęta stada obrotowego, należności, 
gotówka i środki na rachunkach banko-
wych. Pasywa to źródła pochodzenia 
majątku gospodarstw. Dzielimy je na ka-
pitał własny (udział środków własnych 
właściciela w finansowaniu posiadanych 
aktywów) oraz zobowiązania (zadłu-
żenie u podmiotów zewnętrznych). Zo-
bowiązania w bilansie podzielone są na 
dwie zasadnicze grupy: zobowiązania 
długoterminowe oraz zobowiązania 
krótkoterminowe (do spłaty bądź re-
alizacji w ciągu 1 roku).

Analiza ekonomiczna oparta na ana-
lizie bilansu polega na ocenie struktury 
aktywów i pasywów oraz na ocenie re-
lacji zachodzących między tymi dwoma 

elementami bilansu. W strukturze pa-
sywów podstawowe znaczenie mają 
relacje między zaangażowanym kapi-
tałem własnym i kapitałem obcym. Wy-
soki udział kapitału własnego świad-
czy o dobrej sytuacji ekonomicznej oraz 
o bezpieczeństwie finansowym gospo-
darstwa. Oznacza to również, że go-
spodarstwo bazuje w większym stop-
niu na własnym kapitale i w pewnym 
stopniu ogranicza możliwości swojego 
rozwoju, ograniczając zadłużenie. Nie-
korzystna sytuacja występuje, gdy róż-
nica pomiędzy kapitałem stałym a war-
tością środków trwałych jest ujemna. 
Oznacza to, że wartość środków obro-
towych nie pokrywa zadłużenia bie-
żącego i gospodarstwo traci bieżącą 
zdolność płatniczą. 

Kolejnym bardzo istotnym elemen-
tem sprawozdania finansowego jest 
rachunek wyników, który jest zesta-
wieniem przychodów i kosztów gospo-
darstwa rolnego. Rachunek wyników 

Ryc.1 Schemat bilansu majątkowego

Źródło: Korzyści wynikające ze sporządzenia bilansu majątkowego w zarządzaniu gospodarstwem. 
Kraków, 14 – 16.09.2021r. Dr hab. Marek Wigier. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 
Państwowy Instytut Badawczy
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różnica pomiędzy kapitałem stałym a wartością środków trwałych jest ujemna. Oznacza to, że 

wartość środków obrotowych nie pokrywa zadłużenia bieżącego i gospodarstwo traci bieżącą 

zdolność płatniczą.   

Kolejnym bardzo istotnym elementem sprawozdania finansowego jest  rachunek 

wyników, który jest zestawieniem przychodów i kosztów gospodarstwa rolnego. Rachunek 

wyników dostarcza informacji o uzyskiwanych nadwyżkach finansowych niezbędnych do 

pokrycia kosztów produkcji w krótkim okresie oraz wypracowaniu środków na długookresowe 

funkcjonowanie gospodarstwa. 

Ryc.2. Schemat rachunku wyników w gospodarstwie rolnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie fadn.pl 

W gospodarstwach rolnych nie wylicza się kategorii zysku. Kategoria ta została 

zastąpiona przez dochód z rodzinnego gospodarstwa, który stanowi zapłatę za zaangażowanie 

Wartość produkcji ogółem 
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Saldo bieżących dopłat 

i podatków 

Wartość dodana brutto 

Amortyzacja 

Wartość dodana netto

Saldo dopłat i podatków związanych z 
inwestycjami 

Wartość produkcji roślinnej 

Wartość produkcji zwierzęcej 

Koszty bezpośrednie 

Koszty pośrednie 

Dopłaty do działalności 
operacyjnej 

Saldo podatku VAT 

Dochód z gospodarstwa rolnego 

Koszty czynników zewnętrznych 

dostarcza informacji o uzyskiwanych 
nadwyżkach finansowych niezbędnych 
do pokrycia kosztów produkcji w krót-
kim okresie oraz wypracowaniu środ-
ków na długookresowe funkcjonowanie 
gospodarstwa.

W gospodarstwach rolnych nie wy-
licza się kategorii zysku. Kategoria ta 
została zastąpiona przez dochód z ro-
dzinnego gospodarstwa, który stano-
wi zapłatę za zaangażowanie środków 
produkcji. W ramach rachunku wyni-
ków wyliczane są dwie kategorie po-
średnie – wartość dodana brutto i war-
tość dodana netto. Wartość dodana 
brutto stanowi nadwyżkę wartości 
produkcji ogółem nad sumą kosztów 
pośrednich i bezpośrednich, czyli zu-
życiem pośrednim, z uwzględnieniem 
rozliczeń dopłat i podatków do dzia-
łalności operacyjnej. Produkcja ogółem 
gospodarstwa obejmuje sumę wartości 
produkcji roślinnej, produkcji zwie-
rzęcej i pozostałej produkcji w gospo-
darstwie. Koszt jest to wyrażone war-
tościowo niezbędne zużycie zasobów 
gospodarstwa (pracy, środków pro-
dukcji) w celu uzyskania określonego 
efektu (produktu). Koszty bezpośred-
nie to takie, które można jednoznacz-
nie przypisać określonej działalności 
(są zmienne wraz z zmianami wielko-
ści produkcji). Koszty pośrednie ina-
czej ogólnogospodarcze są kosztami, 

których nie można jed-
noznacznie przypisać 
konkretnej produkcji, są 
wspólne dla całego gospo-
darstwa. Wartość doda-
na brutto odzwierciedla 
nowo wytworzoną war-
tość w gospodarstwie 
rolnym przez wszyst-
kie czynniki tj. ziemię, 
kapitał i pracę. Różnica 
wartości dodanej brut-
to i war tości zużycia 
środków trwałych, czyli 

amortyzacji stanowi wartość dodana 
netto. Amortyzacja to koszt szacunko-
wy, wynikający ze zużywania się środ-
ków trwałych (m.in. maszyn, narzędzi 
i budynków). Kwota amortyzacji jest 
ustalana na podstawie wartości od-
tworzeniowej środka trwałego i pla-
nowanego okresu użytkowania. Wyso-
kość wartości dodanej netto w dużym 
stopniu uzależniona jest przyjętego 
okresu amortyzowania środków trwa-
łych. Dochód z rodzinnego gospodar-
stwa rolnego uwzględnia dodatkowo 
rozliczenia wynikające z działalności 
inwestycyjnej gospodarstwa rolnego 
(saldo dopłat i podatków związanych 
z inwestycjami) oraz koszty czynników 
zewnętrznych (wynagrodzenia pra-
cowników najemnych, czynsze dzier-
żawne, odsetki bankowe).

Przepływy pieniężne stanowią ele-
ment sprawozdania finansowego, do-
starczają informacji o uzyskanych środ-
kach pieniężnych oraz źródłach ich 

pochodzenia oraz kierunkach i wielkości 
ich wykorzystania w toku działalności. 
Rachunek przepływów jest źródłem in-
formacji o sytuacji finansowej gospodar-
stwa rolnego.

Z punktu widzenia bieżącego zarzą-
dzania gospodarstwem, niezwykle waż-
na jest znajomość zdolności płatniczej 
w ujęciu dynamicznym (w różnych okre-
sach roku). W wielu gospodarstwach, 
kwoty bieżącego dopływu pieniędzy 
nie pokrywają się z kwotami wypłat, 
co jest spowodowane sezonowością pro-
dukcji i wynikającej z tego sprzedaży. 
W przypadku braku dopływu środków 
pieniężnych z innych źródeł, może to 
prowadzić do braku możliwości reali-
zacji wyznaczonych przez rolnika pro-
gramu produkcji.

 Celem rachunku przepływów pie-
niężnych jest przede wszystkim ocena 
wielkości uzyskanych środków pienięż-
nych i źródeł ich pochodzenia oraz kie-
runków i wielkości ich wykorzystania, 
ocena nadwyżki kwoty wpłat i wypłat 
z działalności operacyjnej gospodar-
stwa rolnego, ocena wypłacalności oraz 
wspomaganie procesów decyzyjnych. 
Analiza przepływów pieniężnych wy-
konywana jest dla:

 • działalności operacyjnej gospodar-
stwa rolnego – transakcje gospodar-

Wpłaty środków pieniężnych 
- Wypłaty środków pieniężnych

 = Zmiana stanu środków pieniężnych

Ryc.2. Schemat rachunku wyników w gospodarstwie 
rolnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie fadn.pl

Ryc.3. Przepływy finansowe

Źródło: Analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Mańko S., Minikowo 2015, s. 49
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Agnieszka Tomczyk
Źródło:
Korzyści wynikające ze sporządzenia bilansu majątkowego w za-
rządzaniu gospodarstwem. Kraków, 14-16.09.2021r, Zarządzanie, 
organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym 
zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie. 
Dr hab. Marek Wigier. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Rachunek wyników – rezultaty ekonomiczne działalności go-
spodarstwa rolniczego. Kraków, 14-16.09.2021r., Zarządzanie, 
organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym 
zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie. 
Dr hab. Marek Wigier. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Przepływy pieniężne – najważniejsze jest utrzymanie płynności 
finansowej. Kraków, 14-16.09.2021r., Zarządzanie, organizacja i pla-
nowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie ryzy-
kiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie., Dr hab. Marek 
Wigier. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
– Państwowy Instytut Badawczy
Analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, 
Mańko S., Minikowo 2015.

stwa rolnego wynikające z jego bie-
żącego funkcjonowania (przynoszące 
przychody ze sprzedaży produkcji 
roślinnej, zwierzęcej i działalności 
ubocznej oraz generujące koszty wy-
nikające z bieżącego funkcjonowania 
gospodarstwa rolniczego).

 • działalności inwestycyjnej gospodar-
stwa – nabywanie i zbywanie skład-
ników majątku trwałego gospodar-
stwa rolnego.

 • działalności finansowej gospodar-
stwa rolnego – wszelkie kredyty 
i pożyczki pobierane na cele gospo-
darstwa.
Analiza przepływów finansowych 

jest uzupełnieniem o informacje nie-
zbędne w kompleksowej ocenie kon-
dycji finansowej wiedzy pochodzącej 
z bilansu i rachunku wyników. Anali-
za ta daje pełniejszą charakterystykę 

efektywności działalności gospodar-
stwa tj.: operacyjna, inwestycyjna 
i finansowa.

Niniejszy artykuł przedstawia pod-
stawowe elementy sprawozdania finan-
sowego. Mają one za zadanie dostarczyć 
zarządzającemu gospodarstwem wie-
dzy na temat skumulowanej wartości 
produkcji, poniesionych kosztów, wyni-
ku finansowego, nadwyżki przychodów 
nad kosztami, płynności finansowej oraz 
przedstawienie rzeczywistego rezultatu 
rocznej działalności gospodarstwa rol-
nego. Należy pamiętać, że zagadnienia 
ekonomiki rolnictwa są znacznie szersze 
niż tu przedstawione, a niniejszy artykuł 
ma zachęcić czytelników do poszerzania 
wiedzy z zakresu zarządzania gospodar-
stwem, ekonomiki gospodarowania oraz 
do poznawania uwarunkowań prowa-
dzenia produkcji rolniczej związanych 

zarówno z otoczeniem gospodarstwa 
jak i jego wewnętrzną sytuacją.

Opłacalność uprawy kapusty głowiastej
Kapusta głowiasta biała w 2022 uprawiana jest na powierzchni ponad 
13 000 ha. Obok marchwi i cebuli należy do najbardziej popularnych 
warzyw uprawianych w Polsce. Powierzchnia uprawy kapusty w Ma-
łopolsce wynosi w br. około 3 368 ha, czyli blisko 26% krajowej po-
wierzchni uprawy. Największy areał kapusty jest w Gminie Charsznica 
(742 ha) oraz Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce (637 ha).

W roku ubiegłym kapusta była uprawia-
na w Małopolsce na powierzchni 3 496 
ha. Kapusta podobnie jak kalafior, bro-
kuł, kalarepa czy brukselka pochodzi 
z rodziny kapustowatych (Brassicace-
ae). Kapusta nie ma wysokich wyma-
gań cieplnych i może być uprawiana na 
terenie całego kraju. Najlepiej rośnie na 
glebie przepuszczalnej, próchnicznej, ży-
znej, zasobnej w składniki pokarmowe. 

Wyszczególnienie
Powierzchnia uprawy Zbiory w tys. ton

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Warzywa ogółem
(tys.ha) 183,6 181,8 181,8 151,3 152,9 5 704,8 5 270,5 5 019,1 4 900,2 5 023,0

Warzywa gruntowe 177,6 176,1 176,2 143,2 144,7 4 583,4 4 108,9 3 849,3 3 868,4 3 803,0

Kapusta biała 20.5 20,7 20,8 13,6 13,7 1 010,5 913,2 836,9 710,2 687,0

Kalafiory 9.1 9.1 9.4 5,1 5,4 238,3 219,9 206.9 149,8 138,0

Cebula 26,0 24,8 24,8 24.8 22,8 667 562.9 535,4 660 617,0

Marchew jadalna 22,1 22,4 22,2 17,4 17,6 827,1 726,4 678,3 671,3 637,0

Buraki ćwikłowe 10,0 10,2 10,4 7,2 7,2 336,4 298,2 280,9 260,9 239,0

Ogórki gruntowe 13,9 14,6 15,1 52 5.4 249,1 245,4 223.3 181,3 127.0

Pomidory gruntowe 9,3 9,7 10,0 5,9 6,2 254,5 253.0 240.5 185,9 158,0

Pozostałe warzywa gruntowe 66,7 64,3 63,5 66,3 66,5 1000,0 889,9 848,6 1048,5 1200,0

Powierzchnia uprawy kapusty białej i innych warzyw w Polsce w latach 2017-2021

Ma jednak bardzo duże wymagania 
wodne i dlatego w latach suchych jej 
uprawa zawodzi. 

Istnieje wiele odmian kapusty białej. 
Różnią się one wyglądem, okresem we-
getacji, wielkością główek. W zależno-
ści od odmiany i sposobu uprawy zbiór 
występuje od końca maja do początku 
listopada. Liście kapusty białej są zróż-
nicowanej kruchości i ściśle do siebie 

Źródło: dane GUS
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kosztów całkowitych, co daje kwotę rów-
ną 12 211 zł/ha. W kosztach pośrednich 
uwzględniono również koszty zatrud-
nienia pracowników do pielęgnacji i zbio-
ru. Po zestawieniu danych dotyczących 
przychodów i kosztów produkcji dochód 
rolniczy wynosi 78 793 zł. Przy powyż-
szych założeniach wskaźnik opłacalności 
wynosi 360%, a próg opłacalności około 
167 dt/ha i wskazuje, że nawet katastro-
fa w postaci bardzo niskiego plonu ka-
pusty przy nadzwyczaj korzystnej cenie 
(180/dt) nie spowoduje braku zysku, ale 
też oczekiwanego godziwego zysku. 

Ceny średnie kapusty na wybranych targowiskach woj. małopolskiego w 2022 ( zł)

Wyszczególnienie Kapusta biała 
młoda – szt.

Kapusta biała 
– szt.

Kapusta biała 
– kg

Kapusta 
czerwona – szt.

Kapusta włoska 
– szt.

Plac hurtowy Rybitwy 3,13 3,00 1,10 2,21 3,68

Targ Nowy Sącz 4,00 2,93 2,60 3,00  

Targowica – Nowy Targ 4,65 4,67 1,48 5,00  

Targowisko Bochnia 4,38 3,86   2,50 4,50

Targowisko Krzeszowice 4,43 4,75 2,11 5,00 5,25

Targowisko Miejskie w Oświęcimiu 4,86 4,81   4,75 6,87

Targowisko Skała 4,39 5,00 2,01 5,00 5,17

Targowisko w Gorlicach 5,68 5,50 2,08   6,00

Targowisko w Szczucinie 6,17 4,78 2,84 5,00  

Targowisko Wolbrom 4,23 3,50 1,18 3,00 3,06

Plac targowy Stary Kleparz 4,70 4,33 3,07 4,86 7,57

Średnia 4,60 4,29 2,05 4,03 5,26

Minimum 3,13 2,93 1,10 2,21 3,06
Maximum 6,17 5,50 3,07 5,00 7,57

przylegają. W zależności od odmiany 
główki mogą ważyć nawet do 6 kg, a na-
wet i więcej. Kapusta biała jest warzy-
wem niskokalorycznym, często więc sto-
sowana jest w dietach odchudzających. 
Jest źródłem witaminy C oraz A, wita-
miny E, a także K oraz rutyny. Może być 
spożywana zarówno w postaci surowej, 
jak i po przetworzeniu np. na kiszon-
ki. Mnogość potraw z udziałem kapusty 
jest ogromna. Mimo spadku powierzch-
ni popularności uprawy kapusty star-
sze i średnie pokolenie nie wyobraża 
sobie tradycyjnej kuchni polskiej bez 
tego warzywa. 

W roku bieżącym szacuje się spa-
dek areału uprawy kapusty. W rejo-
nach kraju gdzie warunki pogodowe 
były korzystne uzyskano wysokie plo-
ny. Jednak nie wszędzie. W bieżącym 
sezonie tj. 2021/2022 przy aktualnych 
cenach środków produkcji i aktualnej 
cenie sprzedaży kapusty opłacalność 
produkcji zleżeć będzie przede wszyst-
kim od wysokości uzyskanych plonów.

Do obliczeń przyjęto, że wyproduko-
wana w br. w gospodarstwie kapusta 
zostanie sprzedana średnio po 180 zł 
za decytonę. Plon handlowy z hektara 
został oszacowany na 600 dt. Po przem-
nożeniu plonu handlowego zebranego 
z 1 ha przez cenę 1 dt kapusty i doda-
niu dopłat obszarowych otrzymujemy 
przychód na poziomie 108 999 zł/ha. 
Zestawienie kosztów produkcji (koszty 
bezpośrednie i pośrednie) daje kwotę 
równą 30 205 zł/ha. Koszty bezpośred-
nie stanowią 59% kosztów całkowitych 
tj. 17 993 zł. Mniejszy udział w kosztach 
ogółem mają koszty pośrednie, które 
zostały oszacowane na poziomie 41% 

Zestawienie kosztów bezpośrednich i pośrednich w uprawie kapusty białej

Kapusta biała (odmiany późne)  

powierzchnia uprawy – 1ha  
plon (dt) – 600,00

cena za 1 dt – 180,00
Wyszczególnienie Wartość (zł)
Wartość sprzedaży 108 000,00

Dopłaty bezpośrednie 999,42
Razem przychody 108 999,42

Koszty bezpośrednie  
Rozsada 5 250,00

Nawozy mineralne 5 144,37
Środki ochrony roślin 3 477,20

Inne koszty bezpośrednie 4 152,46
Razem koszty bezpośrednie 17 993,99
Nadwyżka bezpośrednia 91 005,43
Koszty eksploatacji sprzętu 4 531,86

Koszty siły roboczej 4 140,00
Razem koszty pośrednie 12 211,86

Dochód rolniczy 78 793,58
Wskaźnik opłacalności wyrażony w % 360,83

Próg opłacalności (dt) 167,81
Koszt produkcji – 1dt  50,34

Jeżeli jednak z jakichś powodów 
cena kapusty spadłaby drastycznie 
na przykład do 50 zł/dt próg opłacal-
ności przy nie zmienionych kosztach 
produkcji wyniósłby 604 dt/ha, czyli 
powyżej uzyskanego plonu. Taka ilość 
zrównoważyłaby poniesione koszty 
produkcji, lecz nie przyniosłaby żad-
nego zysku. Taka sytuacja z pewno-
ścią zniechęciłaby rolnika do uprawy 
kapusty.

Bogdan Pobereżnik
Źródło: GUS, ARiMR, materiały własne MODR
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Założenie permakultury jest takie, aby 
wszystko co robimy było jak najbliższe 
warunkom naturalnym bez dużej inge-
rencji w zabiegi pielęgnacyjne. W prak-
tyce, polega to na pozostawieniu ogrodu 
naturze. Rezygnujemy wtedy z podlewa-
nia, plewienia i przekopywania. W per-
makulturze nie niszczymy organizmów 
glebowych przekopywaniem, a korzy-
stamy z ich właściwości. W ten sposób 
istnieje duża szansa na wysokie zbiory. 
Docelowo chodzi o to, aby było łatwiej, 
zdrowiej i bez szkodliwej chemii. Na po-
czątku uprawa w nurcie permakultury 
wymaga trochę przygotowania i pracy, 
ale w efekcie końcowym będziemy mo-
gli cieszyć się dużymi plonami bez nad-
miernych kosztów. Lasy, łąki i zadrze-
wienia śródpolne pokazują, że natura 
może funkcjonować bez ingerencji czło-
wieka i świetnie sobie radzić. Doskonale 
to widać na przykładzie grzybów i jagód 
leśnych. One nie potrzebują żadnych za-
biegów pielęgnacyjnych. Ogród perma-
kulturalny ma być więc jak najbliżej na-
turalnego ekosystemu (współzależność 

pomiędzy środowiskiem a organizma-
mi) i naturalnie wtapiać się w otoczenie. 

Obecnie, gdy coraz więcej obszarów 
jest wybetonowanych, zajętych przez 
miasta, bez terenów zielonych, podejście 
proekologiczne jest szczególnie ważne.

Permakultura jest w Polsce jeszcze 
mało znana i praktykowana. Stoi w kon-
traście do ogrodnictwa konwencjonal-
nego i warto choćby z ciekawości zapo-
znać się z jej założeniami.

Od czego zacząć założenie 
permakultury?
W pierwszej kolejności należy zapoznać 
się z warunkami siedliskowymi naszego 
ogrodu. W jakim otoczeniu się znajdu-
je, jakie warunki klimatyczne oraz sie-
dliskowe w nim panują. Tylko gatunki 
odpowiednio dobrane do danego siedli-
ska będą dobrze w nim funkcjonować. 
Nie należy zatem sadzić i siać roślin po-
trzebujących dużo wody w miejscach 
podatnych na suszę. W miejscach za-
cienionych nie siejemy też roślin świa-
tłolubnych. Stawiamy na rośliny, które 

będą zwabiać motyle, odstraszać szko-
dniki, a finalnie mogą służyć jako nawóz. 
Zaczynamy więc od zaprojektowania 
ogrodu. Wybieramy gatunki, które zasilą 
nasz ogród, biorąc pod uwagę warunki 
świetlne i glebowe. Planujemy również 
takie ilości nasadzeń i siewów, aby zbio-
ry nie były większe od naszych potrzeb. 
W ten sposób unikniemy nadproduk-
cji i niepotrzebnego marnowania plo-
nów. Dzielimy ogród na strefy, zależnie 
od nakładu pracy jaką chcemy włożyć. 
Najbliżej domu niech znajdą się upra-
wy, na których najbardziej nam zależy, 
z najlepszym dostępem do wody. Mowa 
tu o warzywach i ziołach. Najdalej od 
domu jest strefa najdziksza, w którą naj-
mniej będziemy ingerować (maliny, aro-
nia, wiśnie). Zakładając permakulturę 
bierzemy pod uwagę cykliczność wyni-
kającą z pór roku, korzyści wynikające 
z aktywności ptaków, owadów, gadów, 
płazów i ich wzajemne oddziaływania.

Jak przygotować rabatę 
permakulturową ? 
Idealne dla uprawy permakulturowej 
są podwyższone rabaty, ponieważ pod-
czas zabiegów pielęgnacyjnych nie na-
ruszamy naturalnej warstwy glebowej. 
Mając podwyższoną grządkę, może-
my ją dobrowolnie wypełnić ziemią 

Permakultura w ogrodzie
Czym jest permakultura?
Samo słowo wywodzi się z połącznia dwóch słów z języka angielskiego:

* permanent – stały, nieustanny;
* agriculture – rolnictwo, uprawa;

W wolnym tłumaczeniu oznacza stałą uprawę roli.

Społeczny ogród permakulturowy 
w dzielnicy Pychowice w Krakowie

EKOLOGIA
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o optymalnym dla danej uprawy pH. 
Tym samym zapewniając najkorzyst-
niejsze podłoże. Tego typu grządki po-
zwalają na maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni nawet w małym ogrodzie. 
Podwyższenie powinno mieć wysokość 
40-60 cm. Szerokość natomiast, nie po-
winna przekraczać 1,2 m. W przeciw-
nym razie będziemy mieli utrudniony 
dostęp do roślin znajdujących się na 
środku rabaty. Taką podwyższoną ra-
batę możemy zrobić w rozmaity sposób. 
Jednym ze sposobów jest wykonanie 
z desek skrzyni jedno lub dwupoziomo-
wej. Drewno nie musi być impregnowa-
ne. Wytrzyma bez problemu kilka sezo-
nów. Dla wczesnych odmian oraz rozsad 
świetnie sprawdzi się tunel ogrodowy 
założony na wcześniej przygotowanej 
skrzyni. Zamiast agrowłókniny można 
użyć foli ogrodniczej. Dobrym pomy-
słem jest też klasyczny wał ziemny, gdzie 
na spodzie układa się zdrewniałe łody-
gi lub gałęzie, następnie darń do góry 
korzeniami, w dalszej kolejności liście 
i chwasty, kompost i ziemię ogrodową 
na samym wierzchu.

Do przygotowania grządek można 
też wykorzystać opony, palety, 
drobną siatkę, donice. 
Grządki przygotowujemy warstwowo. 
Zaczynamy od położenia kartonu po-
zbawionego taśmy i naklejek. Można go 
nawet położyć na trawę. Karton polewa-
my wodą. Absolutnie powstrzymujemy 
się od przekopywania ziemi, ponieważ 

w ten sposób niszczymy 
jej naturalną strukturę. 
Można ewentualnie skosić 
wyższe rośliny. Następnie 
układamy zbutwiałe deski, 
słomę, siano, patyki. Raczej 
unikamy zrębków drzew 
iglastych, ponieważ za-
kwaszają glebę. Chyba, że 
zamierzamy uprawiać aro-
nię lub borówkę. Tu kwa-
śne podłoże jest pożądane. 
Najbardziej wartościowe 

są zrębki z drzew owocowych. Trzeba 
natomiast uważać na orzecha włoskie-
go, ponieważ jest toksyczny dla więk-
szości roślin. Po pewnym czasie zrębki 
rozłożą się i będą doskonałą pożywką. 
Będą odżywiać glebę jeszcze przez dłu-
gi czas. Kolejną warstwą jest kompost/
skoszona trawa. Obornik jest opcjonalny. 
Sam kompost i trawa zdecydowanie wy-
starczą. Na tak przygotowane podłoże 
wysypujemy ziemię. Można też ją zasilić 
zebranymi lub kupionymi dżdżownica-
mi. Ostatnim punktem jest ściółkowa-
nie. Zapobiega utracie wody, ogranicza 
wzrost chwastów, chroni przed nad-
miernym przegrzaniem się gleby. Po-
pularne rodzaje ściółki, to liście, kora, 
słoma, wióry drzewne (nie trociny ), 
ścinki trawy, szyszki. Co roku uzupeł-
niamy warstwę wierzchnią o kompost 
i gałązki.

Co jeszcze może nam pomóc przy za-
kładaniu Permakultury? Kropelkowy 
system nawadniania. Jest zdecydowa-
nie bardziej optymalny od tradycyjne-
go podlewania. Gleba jest wtedy trwale 
wilgotna, bez potrzeby dużego zuży-
cia wody. Zbieranie wody deszczowej 
bezpośrednio z rynny, bądź na zasa-
dzie małej retencji, to kolejny krok do 
optymalizacji naszej uprawy. Kompo-
stownik, również przyda się w naszym 
ogrodzie. Dzięki niemu, będziemy sa-
mowystarczalni jeśli chodzi o nawoże-
nie, a sam kompost poprawi strukturę 
gleby i będzie źródłem próchnicy. Mając 
własny kompost unikniemy nawozów 

sztucznych, które są niepożądane w per-
makulturze. W ogrodzie warto też za-
dbać o zwierzęta i stworzyć im przyja-
zne warunki bytowania. Budki lęgowe, 
hotele dla owadów, oczka wodne – to 
miejsca, gdzie będą mogły przebywać 
i pomagać w walce ze szkodnikami. 
W dalszej kolejności pomyślmy o towa-
rzystwie dla naszych roślin. Zastanów-
my się, które gatunki będą znajdować się 
w swoim bliskim sąsiedztwie. W perma-
kulturze można sadzić warzywa z kwia-
tami i owocami. Wygląda to nie tylko 
atrakcyjnie wizualnie, ale też spełnia 
konkretne role w naszej uprawie. Jed-
nym z przykładów jest sadzenie aksa-
mitki pomiędzy pomidorami. Kwiat ak-
samitki wzmocni je i odstraszy nicienie. 
Sadząc cebulę z marchwią pozbędziemy 
się połyśnicy marchwianki. Kapusta bę-
dzie miała lepsze warunki wzrostu jeśli 
posadzimy w jej pobliżu koper i szałwię. 
Istnieje wtedy duża szansa, że ten prosty 
zabieg zminimalizuje atak bielinka ka-
pustnika. Towarzystwo ziół to też sku-
teczna ochrona naszych upraw przed 
szkodnikami. Czosnek natomiast po-
zwoli nam w dużym stopniu uporać się 
z nornicami. Pamiętać należy również 
o niekorzystnych połączeniach niektó-
rych gatunków roślin. Kapusta i rzod-
kiewka posadzone w pobliżu pomido-
rów opóźniają ich kwitnienie, a cebula 
ogranicza wzrost fasoli tycznej. Trzy-
mając się zasad korzystnego sąsiedz-
twa można w permakulturze uzyskać 
naprawdę satysfakcjonujące zbiory. 

Permakultura jest dla każdego. 
W wersji minimalistycznej można ją 
praktykować, nawet w doniczkach na 
balkonie. Nie dość, że daje zdrowe plo-
ny, to jest miła dla oka. Początkowo wy-
maga od nas włożenia trochę pracy , ale 
z każdym kolejnym rokiem będzie coraz 
łatwiej.

Pomidory w uprawie Permakulturowej

Permakulturowa łąka kwietna w ogrodzie społecznym

Joanna Marciniszyn
Żródło: https://muratordom.pl/ogrod/eko-ogrod/
https://www.mojpieknyogrod.pl/artykul/czym-jest-permakultu-
ra-i-jak-stworzyc-ogrod-permakulturowy-poznaj-9-zasad
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Praktyczne rozwiązania w wychowie i podkładaniu 
matek pszczelich

Dużo czasu pszczelarze poświęcają wy-
szukiwaniu najlepszych matek u reno-
mowanych hodowców. Do dyspozycji 
mają 24 pasieki z zatwierdzonymi pro-
gramami hodowlanymi, posiadającymi 
52 linie hodowlane wpisane do księgi 
krajowej. Do tego jest wielu innych ho-
dowców niezrzeszonych w KCHZ, ofe-
rujących do sprzedaży matki użytkowe. 
Cena unasienionych matek użytkowych 
za 2022 rok wahała się pomiędzy 80-
100 zł, a matek reprodukcyjnych około 
500 zł. Pomimo tylu starań nie zawsze 
zakupione królowe spełniają oczekiwa-
nia pszczelarzy. Pszczoły pracują w śro-
dowisku zróżnicowanym i niezwykle 
zmiennym. W zależności od układu wa-
runków pogodowych jedne linie spraw-
dzają się w trudniejszych okresach inne, 
gdy jest obfity pożytek. Czy koniecznie 
trzeba kupować matki? Jest to w dużej 
mierze zależne od wielkości pasieki. 
Pszczelarze posiadający kilka rodzin 
najczęściej kupują matki do wymiany 
od sprawdzonych hodowców. Natomiast 
przy pasiekach liczących kilkanaście ro-
dzin warto zacząć pozyskiwać własne 
matki różnymi sposobami. Najprost-
szą metodą jest zabranie rodzinie starej 
matki przy końcu pożytku akacjowego 
10-15 czerwca. Można przy tym uzyskać 
więcej miodu akacjowego i lipowego, 
gdyż pszczoły nie są obarczone karmie-
niem czerwiu. Matki są dobrej jakości, 
bo młode karmicielki mają dostateczną 
ilość mleczka pszczelego do podlania 
zakładanych mateczników. Nowa matka 
rozpoczyna czerwienie po zakończeniu 
kwitnienia lipy, kiedy w wielu rejonach 
małopolski zaczyna się okres bezpożyt-
kowy, więc nie jest potrzebna duża ilość 
pszczół w rodzinie pszczelej. Dodatkowo 
po zbiorze miodu lipowego jest czas na 
zwalczanie warrozy, bo zanim matka 
podejmie czerwienie nie ma już pszczół 
pod zasklepem. Dodatkowym atutem 
jest brak posiadania akcesoriów do wy-
chowu matek i odpada problem przy-
jęcia matki. Znam pszczelarzy, którzy 
w ten sposób prowadzą pasieki już kil-
kanaście lat wymieniając matki corocz-
nie lub w cyklu dwuletnim. Taki spo-
sób uzyskania królowej jest naturalnym 
zachowaniem robotnic w przypadku 

utraty królowej, spowodowanej różny-
mi czynnikami, w tym przypadku dzia-
łaniem pszczelarza. Jeśli rodzina traci 
matkę, robotnice rozpoczynają przygo-
towywanie mateczników ratunkowych 
na komórkach młodych larw robotnic. 
Zwykle jest ich kilka. Wybrane komór-
ki z larwami są poszerzane i wydłuża-
ne w celu zapewnienia jak największej 
przestrzeni do rozwoju przyszłej królo-
wej oraz karmione wyłącznie mleczkiem 
pszczelim.

Kolejną, najbardziej naturalną i naj-
starszą metodą pozyskiwania nowych 
matek są matki rojowe. Do pozyska-
nia matek rojowych dochodzi zwykle 
w okresie wiosenno-letnim, gdy w ro-
dzinach pszczelich obserwuje się dużą 
liczbę młodych pszczół, a spora ilość po-
żytku w okresie obfitości prowadzi do 
zalewania nektarem komórek i ograni-
cza matki w czerwieniu. Rodzina taka 
osiąga stan biologicznej dojrzałości do 
wychowu matek. W pierwszej kolej-
ności pobudzone pszczoły budują pla-
stry trutowe i odchowują trutnie, póź-
niej zakładają mateczniki i wychowują 
matki najwyższej jakości. Matki rojowe 
mogą być bardzo wartościowe w pa-
siece o ile świadomie doprowadziliśmy 
rodzinę do takiego stanu, a nie jest to 

wina pszczół posiadających genetycz-
ną skłonność do rojenia. Nastrój rojowy 
możemy wywołać w rodzinie pszczelej 
najprościej przez utworzenie sztucznej 
ciasnoty ula. Uzyskane ramka z matecz-
nikami rojowymi możemy wykorzystać 
do tworzenia odkładów. Możemy też 
umiejętnie wyciąć mateczniki z ramek 
zaraz po zasklepieniu lub na dzień przed 
wygryzieniem i dołożyć je do ulików we-
selnych, odkładów, pakietów czy ostroż-
nie umieścić na ramce hodowlanej i za-
izolować lokówką. Po wygryzieniu się 
mamy matki jednodniówki do dowolne-
go wykorzystania. 

Niektóre linie pszczół mają cechę ci-
chej wymiany matek. Wtedy pszczoły 
chcące wymienić matkę przystępują do 
budowy najczęściej jednego matecznika 
zwykle w środku plastra z czerwiem, 
podczas gdy stara jest w rodzinie i cały 
czas czerwi. Młoda matka po wygryzie-
niu leci na lot godowy i po unasienieniu 
zaczyna składać jajeczka. W tym czasie 
stara matka nadal czerwi. Jest to natu-
ralna sytuacja, kiedy w rodzinie funkcjo-
nują obok siebie dwie matki czerwiące. 
Pszczoły same decydują o usunięciu sta-
rej królowej, najczęściej poprzez okłę-
bienie, a następuje to na ogół ze zbliża-
niem się okresu jesiennego. Dzięki tej 

Każdy pszczelarz w swojej pasiece chce mieć pszczoły łagodne, miododajne i nierojliwe. Corocznie pszcze-
larze wymieniają część matek, aby uzyskać coraz lepsze efekty gospodarcze i ekonomiczne. Rodziny z mło-
dymi matkami lepiej zimują, osiągają lepszy rozwój wiosenny i są odporniejsze na choroby.
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właściwości pszczół mamy zapewnio-
ną tylko bezobsługową wymianę jednej 
starej matki i nie jest to metoda pozyska-
nia większej ilości cennych matek. 

Inne metody wychowu matek wy-
magają posiadania dodatkowych ak-
cesoriów do przekładania larw oraz 
posiadania ulików weselnych. Jeżeli 
chcemy dodatkowo prowadzić określo-
ną linię pszczół musimy zaopatrzyć się 
w matkę reprodukcyjną, od której bę-
dziemy pozyskiwać larwy do wycho-
wu matek użytkowych. Dzięki takim 
metodom pozyskamy większą ilość 
matek w sposób prosty, ale zaplanowa-
ny i zorganizowany. Ma to duże zna-
czenie w planowaniu wielu czynności 
w gospodarce pasiecznej np.: termin 
wygryzania matek, unasieniania, wy-
miany starych matek, a także termin 

i sposób wykonania odkładów. Pszcze-
larze przy tej metodzie obawiają się, iż 
nie podołają zadaniu przeniesienia larw. 
Sam zabieg przekładania larw nie jest 
trudny, ale wymaga krótkiej praktyki 
i ćwiczenia w celu nabycia umiejętno-
ści prawidłowego wyjmowania larw 
z komórek plastra i umieszczania ich 
wraz z mleczkiem na dnach miseczek 
matecznikowych. Są też systemy wy-
chowu matek bez przekładania larw 
z wykorzystaniem ramki Nikot lub Jen-
tera. Matkę reprodukcyjną zamykamy 
w takiej ramce po stronie imitującej 
powierzchnię plastra. Przednia cześć 
ramki przykrywana jest przezroczystą 
kratą, która umożliwia zaizolowanie 
matki, ale pozwala na swobodny dostęp 
pszczół robotnic i karmicielek do matki, 
co jest niezbędne do jej prawidłowego 

składania jajeczek. Po upływie około 
10–12 godzin od zaizolowania matki 
należy ją uwolnić i skontrolować, ile ko-
mórek jest zaczerwionych. Często zda-
rza się, że matka nie zaczerwi żadnej 
komórki i wtedy zadanie trzeba powta-
rzać ponownie. Prostotą systemu jest 
to, że zaczerwione ruchome misecz-
ki (Nikot) lub denka komórek plastra 
(Jenter) przenosimy do zestawu wy-
chowania matek. Dla wielu pszczela-
rzy podstawową metodą powinno być 
przekładanie larw. Wystarczy wyszu-
kać plaster z młodymi larwami w wie-
ku 6-18 godzin i przy użyciu odpowied-
niej łyżeczki podsunąć ją pod larwę od 
strony grzbietowej. Larwę zabieramy 
wraz z częścią mleczka i przenosimy 
do komórek matecznikowych. Na dno 
miseczki można wcześniej dodać kro-
plę rozrzedzonego miodu lub mlecz-
ka. Ja zazwyczaj z jednej komórki za-
bieram tylko mleczko i daję go na dno 
miseczki. Z kolejnej komórki zabieram 
larwę z mleczkiem i dokładam do tak 
przygotowanej miseczki mateczniko-
wej. Wiek larw ma duże znaczenie gdyż 
larwy robotnic jak i larwy przyszłych 
matek tylko przez pierwsze 36 godzin 
otrzymują identyczny pokarm. Do prze-
kładania larw najbardziej popularne są 
łyżeczki chińskie ale mogą być też meta-
lowe. Mnie zdarzyło się, że gdy wszyst-
ko miałem przygotowane uszkodziłem 
łyżeczkę chińską i wykonałem nową 
z cieniutkiej gałązki lipowej przyciętej 
pod ostrym kątem. I też udało się prze-
łożyć nią larwy. Przy przekładaniu waż-
ne jest zapewnienie odpowiedniej tem-
peratury i dużej wilgotności powietrza, 
aby nie doszło do wysuszenia larw. Ja 
przekładanie larw praktykuję w tunelu 
foliowym, a w czasie przenoszenia do 
rodzin wychowujących przykrywam 
wilgotną ściereczką. Ramki z przeło-
żonymi larwami wstawiamy w przy-
gotowane wcześniej miejsca w rodzi-
nie wychowującej w obecności matki 
lub rodzinie osieroconej. Do wychowu 
matek wybieramy rodziny silne z dużą 
ilością młodych karmicielek.

Po włożeniu ramki matecznikowej 
pszczoły zgromadzone w uliczce szyb-
ko przystępują do karmienia i pielęgna-
cji larw. Jakość uzyskanych matek zale-
ży przede wszystkim od żywienia larw 
matecznych. Oczywiście nie wszystkie 
one zostaną przyjęte. Zależy to od wie-
lu czynników. Jeżeli przyjęcie osiągnie 
50% poddanych larw, hodowca może 
być zadowolony. Odciągnięte matecz-
niki w piątym dniu od przełożenia są 
zasklepiane. Po zasklepieniu mateczni-
ków należy je zalokować, czyli odizolo-
wać od pszczół. Jeżeli tego nie zrobimy, 

Ramki do ulika weselnego
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Ramko Nikot – przednia czesc Ramko Nikot – tyl

a pożytek będzie intensywny i duży to 
pszczoły mogą zabudować ramkę ho-
dowlaną suszem i nawet zalać dobu-
dowany susz miodem. Ostatecznie mo-
żemy założyć lokówki w czternastym 
dniu rozwoju larw, czyli na 1,5 dnia 
przed ich wygryzaniem. Jeżeli zapomni-
my zaizolować mateczniki to pierwsza 
wygryziona matka zażądli pozostałe 
matki jeszcze w matecznikach. Wygry-
zione matki poddajemy selekcji. Pozo-
stawiamy tylko matki dorodne z dużym 
odwłokiem i prawidłowo wykształco-
nymi skrzydłami, odnóżami i czułkami. 
Przekładamy je do klateczek z ciastem 
wraz z kilkoma pszczołami. Możemy 
je też od razu oznakować odpowied-
nim kolorem. Jednak jeżeli zasilamy 
nimi uliki weselne to polecam znako-
wanie wykonać dopiero po rozpoczęciu 
czerwienia. 

Jeżeli mamy już młode matki to na-
trafiamy na kolejny ważny problem, ja-
kim jest podkładanie matek rodzinom 
pszczelim. Metod jest wiele i żadna nie 
gwarantuje 100 % przyjęć. Najważniej-
sze, o czym musimy pamiętać po podło-
żeniu matki to pozostawienie w spokoju 
rodziny przez okres 4-5 dni. Zanim pod-
damy nową matkę musimy być pewni, 
że rodzina jest osierocona. Jeżeli mamy 
wątpliwości to najlepiej dodać takiej 
rodzinie ramko z jajkami i jednodnio-
wym czerwiem i jeżeli po 2 dniach nie 
będzie mateczników ratunkowych to 
w tej rodzinie jest matka. Gdy wyszu-
kamy starą matkę to nową poddajemy 
w zablokowanej klateczce w okresie 4 
do 8 godzin od zabrania starej. Jest to 
okres kiedy pszczoły już poczują bez-
mateczność, ale nie rozpoczną jeszcze 
odciągania mateczników ratunkowych. 
Kolejnego dnia sprawdzamy i oceniamy 
zachowanie pszczół na klateczce. Jeżeli 
otwory w klateczce zaklejone są wo-
skiem to możemy odblokować komorę 
pokarmową klateczki. Jeżeli zaklejona 
jest kitem lepiej przenieść ją do innej 
rodziny gdyż oznacza to, że pszczoły 
tej matki nie akceptują. Dopiero po 4 
dniach zaglądamy do ula i wycinany 

ewentualne mateczniki ratunkowe. 
Poddawanie matki w klateczce zapew-
nia stopniowe przyzwyczajanie się i ak-
ceptację matki przez robotnice. Moim 
preferowanym sposobem wymiany ma-
tek jest umieszczenie matki w sztucz-
nym mateczniku wykonanym z pró-
bówki Eppendorfa o pojemności 1,5 ml. 
Ścinamy czubek próbówki na wysoko-
ści  2/3. W zatyczce robimy kilka otwor-
ków przy pomocy rozgrzanej igły lub 
cienkiego gwoździka. Odcięty czubek 
zaklejamy cienkim kawałkiem wosku 
z kilkoma otworkami. Trzymając mat-
kę w zaciśniętej dłoni robimy maleńki 
otwór przy kciuku, przykładamy pró-
bówkę od strony wieczka i czekamy aż 
matka przejdzie do próbówki. Gdy tam 
się znajdzie delikatnie, ale szybko za-
mykamy wieczko próbówki uważając, 
aby nie przyciąć tylnych odnóży matce. 
Tak przygotowany sztuczny matecznik 
umieszczamy w przygotowanej do wy-
miany rodzinie mocując go pomiędzy 
beleczkami ramek. Matka i pomocne 
jej pszczoły uwalniają ją do 15 minut. 
Zaglądamy dopiero po 4 dniach za-
bierając próbówkę. Zamiast próbówki 
sztuczny matecznik można utworzyć 
z kawałka węzy owiniętej na ołówku. 
Tym sposobem można poddawać mat-
ki jednodniowe, unasieniane i repro-
dukcyjne gdyż ta metoda gwarantuje 
prawie 100 % przyjęć. Inną z metod jest 
wpuszczenie świeżo wygryzionej mat-
ki wprost na wylotek rodziny pszczelej 
bez wyszukiwania starej matki w ulu. 
Młode matki do 4 godzin od wygry-
zienia nie mają jeszcze specyficznego 
zapachu i strażniczki wpuszczają je do 
ula. Młoda matka jako silniejsza pokona 
starą matkę bez naszego udziału. Moż-
na też taką matkę położyć dokładnie 
w miejscu, z którego zabieramy starą 
matkę z plastra. Są pszczelarze, którzy 
maczają matkę w lekko rozrzedzonym 
miodzie i kładą ją bezpośrednio na pla-
ster. Pszczoły przystępują do jej lizania 
i w ten sposób przyjmują matkę. Można 
też matkę podawać pod kołpak wci-
śnięty w wygryzający się czerw. Młode 

pszczoły opiekują się matką i tworzą jej 
świtę. Szczególnej ostrożności wymaga 
podkładanie matek inseminowanych 
cennych dla pszczelarza. Służy do tego 
specjalny izolator z drobnej siatki do 
którego wkładamy ramko z wygryza-
jącym się czerwiem i wiankiem miodu 
u góry plastra. Wpuszczamy do niego 
matkę, młode pszczoły opiekują się nią, 
czyszczą komórki, a królowa rozpoczy-
na czerwienie do pustych komórek po 
wygryzieniu czerwiu. Gdy ramko jest 
już częściowo zaczerwione ostrożnie 
wyciągamy go z izolatora wraz z matką 
i wkładamy do ula. Ja dodatkowo od-
dzielam takie ramko węzą z obu stron, 
aby pszczoły ulowe stopniowo prze-
mieszczały się do matki. Jeżeli mamy 
wystarczającą ilość korpusów może-
my wykonać odkłady z młodą królo-
wą. Po jej unasienieniu, kiedy zacznie 
czerwić i rozwinie się łączymy go z ma-
cierzakiem. Rano usuwamy starą mat-
kę i wieczorem wkładamy odkład na 
spód macierzaka. Pszczoły z odkładu 
pójdą w górę z królową, gdzie panują 
lepsze warunki termiczne. Po wygry-
zieniu się czerwiu z plastrów odkłado-
wych wyciągamy korpus po odkładzie 
i mamy bardzo silną rodzinę do zazi-
mowania. W ulach leżakach taki odkład 
możemy wykonać przy ściance bocznej 
ula i w dowolnym momencie połączyć 
rodzinę usuwając starą matkę. Jeżeli 
chcemy wymieniać stare królowe na 
unasieniane musimy mieć do dyspo-
zycji uliki weselne do oblotu młodych 
matek. Można kupić różnej wielkości 
takie uliki, ja jednak polecam wykonać 
je samemu. Mam uliki, w których ramki 
mają wymiar 196x125 mm, czyli jest to 
połowa długości ramki wielkopolskiej 
1/2. Na górę ramek wkładam podkar-
miaczkę skrzynkową 0,8 l. Można w niej 
podawać syrop, a w okresie bezpożyt-
kowym ciasto aby uniknąć rabunków. 
Gdy jesienią likwiduję rodzinki to łączę 
po długości 2 ramka i wkładam do pół-
nadstawki w celu wygryzienia czerwiu. 
I ogólna zasada – najlepszym okresem 
do wymiany matek jest czas obfitego 
pożytku, a jeżeli wymieniamy w okre-
sie bezpożytkowym pszczoły warto 
dokarmiać. 

Nie zapominajmy też, aby docenić rolę 
trutni w kształtowaniu cech przyszłych 
matek użytkowych. Trutnie jako sieroty 
z pojedynczym zestawem chromoso-
mów przekazują więcej cech genetycz-
nych niż matki. Jeżeli wycinamy trutnie 
w walce z warrozą to starajmy się po-
mijać tez zabieg w najcenniejszych dla 
nas rodzinach. 

Edward Majchrowski
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„Beskid Sądecki charakteryzuje się pa-
smami górskimi złożonymi z grzbietu 
głównego oraz odbiegających od niego 
grzbietów bocznych. Tworzą go dwie 
grupy gór. Pasmo Jaworzyny i Góry Le-
luchowskie oraz Pasmo Radziejowej 
(1266 m n.p.m.), znajdujące się na tere-
nie Polski i Góry Lubowelskie znajdują-
ce się na terenie Słowacji. Do 1918r był 
to wspólny region zwany Beskidem Nad-
popradzkim (…)”1 Duża lesistość terenu 
dała możliwość wykorzystania tego su-
rowca zarówno do budowy domów i na-
rzędzi, a także spławiania dłużyc na te-
reny mniej obfite w lasy. Zwózka drzewa 
była głównym dochodowym zajęciem 
ludności mieszkającej na stromych sto-
kach Beskidu. Furmani pracowali ciężko 
przez cały rok, lecz zima była (i nadal 
jest) najbardziej odpowiednim czasem 
na zrywkę drewna. Okres zimowy moż-
na nazwać uśpieniem w cyklu rocznym; 
przynajmniej pod względem uprawy 
roli. W cieplejsze miesiące trzeba było 
siać, sadzić, a następnie zbierać plony, 
by wyżywić siebie i zwierzęta w czasie 
zimy. Dlatego wtedy najczęściej praco-
wało się w lesie. Ponadto śnieg pomagał 
w pracy. Można było wykorzystać na-
chylenie stoków i „na smyka” ściągnąć 
bale z lasu, w trudniejszych miejscach 
wspomagając się końmi. Inną zaletą tego 
okresu było to, że zarówno zwierzęta 
pociągowe jak i ludzie nie przegrzewa-
li się ponieważ mroźne powietrze sku-
tecznie chłodziło. Jednak były pewne 
niedogodności: ręce często grabiały od 
wilgoci i mrozu, a metalowe łańcuchy 
pod wpływem niskich temperatur lepi-
ły się do rąk utrudniając pracę. W tym 
miejscu przychodzi nam z pomocą mat-
ka wynalazców – potrzeba. 

Górale poradzili sobie z tym proble-
mem w mistrzowski sposób. Stworzyli 
technologię tkania na desce i w ten spo-
sób robili rękawice pomagające w naj-
większych mrozach. Tym zajmowali się 
głównie mężczyźni. Kobiety w zimie 
trudniły się obróbką wełny, tkały płót-
no na krośnie, gotowały, zajmowały się 
dziećmi oraz domem, a nieraz również 
zwierzętami. Dlatego też, nie miały zbyt 
wiele wolnego czasu. Z tego powodu ich 
mężowie wytwarzali niezbędny dodatek 
zimowego stroju z resztek wełny owczej. 
Formę na rękawice zwaną inaczej deską 
lub koromysłem pod względem techno-
logicznym można porównać do krosna 
tkackiego. Na „deskę” kształtem przy-
pominającą rękawicę naciągało się lnia-
ną osnowę zahaczając naprzemiennie 
za kołki znajdujące się na okrągłej lub 
owalnej podstawie koromysła, a nacię-
ciami znajdującymi się na głównej części 
formy. Na tak założonej osnowie tkano 
rękawicę prowadząc dwa wątki. (tzw. 
ścieg zarękawkowy). Wątki wykonywa-
ne były z owczej wełny, z reguły w na-
turalnych kolorach: czarny, brązowy, 
siwy, beżowy, biały. Oczywiście istnia-
ły również kolorowe wzory zależne od 
dostępności barwników oraz... wierzeń. 
Często wykorzystywano kolor czerwony 
jako ochronę przed urokami. Dodatkowo 
oprócz dwóch rękawic utkanych w wy-
żej przedstawiony sposób należało wy-
konać paluchy. Tkało się je na mniejszej 
formie, która odpowiadała kształtem 
i technologii głównej rękawicy. Następ-
nie doszywało się paluch do głównego 
członu w miejscu wcześniej do tego przy-
gotowanym. (oczywiście istniała też for-
ma na której od razu wykonywało się 
całą rękawicę) Całość dopełniał sznurek 

łączący rękawice, spleciony z trzech ni-
tek na wzór warkocza. Kiedyś wykorzy-
stywano materiały ogólnie dostępne te-
raz jednak wiemy, że naturalne składniki 
mają też niesamowite właściwości. Weł-
na przede wszystkim jest najlepszym 
izolatorem. Poprzez dostosowanie się do 
warunków zewnętrznych oraz absorbcji 
wilgoci (do 33% masy) w odpowiednich 
momentach grzeje i wentyluje. Dzięki 
właściwościom termoregulacyjnym rę-
kawice są oddychające i ciepłe, a dłonie 
nie pocą się. Wełna wykazuje również 
właściwości reumatoidalne, pobudza 
krążenie oraz zmniejsza napięcie mięśni. 
Wełniane włókna są też odporne na wy-
sokie temperatury oraz kwasy. Podczas 
użytkowania rękawice pod wpływem 
kontaktu ze śniegiem, z czasem, ulegały 
częściowemu sfilcowaniu co dodatkowo 
powodowało nieprzemakalność ręka-
wic. Przez sposób wykonania i mocne 
ubicie warstw wełny były one sztyw-
ne, ostre i nieprzewiewne; za to formie 
zawdzięczają swój unikatowy kształt 
(były wielkie, szerokie, rozszerzające się 
przy nadgarstku). Przez swoją twardość, 
przy przeciąganiu zamarzniętych łań-
cuchów chroniły dłonie jak dzisiejsze 
rękawice ochronne, jednak ich kształt 
i surowość wpływały na brak precyzji 
w wykonywaniu delikatniejszych czyn-
ności. Z tego powodu często traktowano 
je jak mufkę i ogrzewano w nich zgra-
białe dłonie. Brak ściągaczy umożliwiał 
furmanowi łatwe włożenie sztywnych 
z zimna rąk. Informacje uzyskane od 
osób pamiętających jeszcze tradycyjne 
wykorzystywanie rękawic stanowią, 
że były one tak wielkie, że można było 
włożyć nawet dwie dłonie do jednej rę-
kawicy, dać obrok koniu lub siać z niej 

W rzemiośle wszystko zaczyna się od potrzeby…
Ludność zamieszkująca górzyste tereny Karpat była zmuszona do dostosowania się do panujących w tych 
terenach warunków atmosferycznych oraz niesprzyjającego ukształtowania terenu. Przenieśmy się w polskie 
góry, a dokładniej w Beskid Sądecki, gdzie swoją ciągłość zachowała unikatowa tradycja.

DZIEDZICTWO
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zboże. Zdarzało się też, że nie zakładano 
ich lecz przywiązywano w innym ogólnie 
dostępnym miejscu by mógł ogrzać ręce 
każdy kto w danym momencie tego po-
trzebował. Rękawice mimo swojej wy-
trzymałości miały swoje limity dlatego 
w skansenach i w muzeach można zna-
leźć stare rękawice wielokrotnie łatane 
skórą lub suknem. 

Niestety budowa tamy na Dunaj-
cu (1935-1941) spowodowała znaczne 
utrudnienia w spławianiu drewna. Po-
czątkowo tratwy rozkładano pod zaporą, 
a składano na zalewie i kontynuowano 
spływ, lecz było to niezwykle czaso-
chłonne, męczące i na dłuższy czas nie-
opłacalne. Później spływano tylko do 
zapory, a dalszym transportem zajmo-
wały się samochody ciężarowe. Jednak 
z rozwojem technologicznym i poprawą 
dróg flisactwo stawało się nie potrzeb-
ne, tak samo jak przy zrywce drzewa, 
zaczęto zastępować zwierzęta pociągo-
we napędem mechanicznym (oczywi-
ście nadal są miejsca gdzie nie dojedzie 
żaden ciągnik). Wraz ze spadkiem ilości 
koni zaczęła zmniejszać się liczba fur-
manów, którzy nosili rękawice, a także 
rękawiczników, którzy je wytwarzali. 
W XXI w. zmarło trzech rękawiczników 
„starego pokolenia”: E. Tylka (pochodzą-
cy z Podhala zm. 2020) oraz W. Polański 
i M. Nakielski (pochodzący z Sądecczy-
zny). W 2014r. Państwowe Muzeum Et-
nograficzne w Warszawie udostępniło 
materiały mówiące, że zmarł ostatni rę-
kawicznik (pochodzący z Piwnicznej-
-Zdroju). Na całe szczęście nie były to 
najnowsze informacje, ponieważ po prze-
prowadzonym przez badaczy wywiadzie 
Polański Władysław (zm. 2009) nauczył 
jeszcze jednego mężczyznę sztuki tkac-
kiej Pana Michała Nakielskiego. Włady-
sław w oparciu o tradycyjny wyrób rę-
kawic wymyślił dodatkowo formę na 
czapkę. Jego uczeń przed śmiercią prze-
kazał swoje umiejętności grupie kobiet, 
które przejęły pałeczkę i poprzez pro-
wadzenie kursów – obecnie na terenie 
gminy Piwniczna-Zdrój mieszka już ok. 
dwudziestu osób potrafiących wykonać 
rękawice tkane na desce. Dzięki tym po-
jedynczym tkaczom, którzy z uporem 
kontynuowali tradycję, na terenie gminy 
Piwniczna-Zdrój umiejętność tkania rę-
kawic furmańskich zachowała swoją cią-
głość. Po rozpropagowaniu tej tematyki 
okazało się, że w miejscowości Łomnica–
Zdrój jest jeszcze jedna osoba, która wy-
twarza rękawice od dawna. Tkacz o któ-
rym mowa (Edward Polański z Królów) 
techniki nauczył się niezależnie jeszcze 
w dzieciństwie od swoich sąsiadów, a rę-
kawice zaczął robić po przejściu na eme-
ryturę, czyli robi je już ponad 12 lat. 

Obecnie rękawice zyskują nowe życie, 
a Górale Nadpopradzcy pragną wpisać 
umiejętność ich tkania na Światową Li-
stę Niematerialnego Dziedzictwa (UNE-
SCO). W tym celu powstała oddolna ini-
cjatywa ludzi, w tym przypadku tkaczy. 
Wszystkie osoby wyraziły zgodę i pod-
jęły odpowiednie działania. Osoby tka-
jące rękawice tworzą tzw. Szlak tkacki 
rękawic furmańskich, na którym można 
znaleźć tkacza, zapytać o technologię, 
warsztaty lub po prostu kupić rękawi-
ce, zarękawki, czapki lub kapcie tkane 
na desce. Koromysła w zależności od 
wytwarzanej rzeczy różnią się kształ-
tem, a jedna forma jest przypisana do 
jednego rozmiaru. 

Chcąc wpisać coś na UNESCO istot-
nym elementem jest ciągłość tradycji, 
którą trzeba udokumentować, na całe 
szczęście w Beskidzie Sądeckim uda-
ło się ją zachować. Innym ważnym ele-
mentem jest pokazanie, że umiejętność 
jest żywa i nadal jest istotnym elemen-
tem życia górali. Dlatego oprócz stworze-
nia specjalnego Szlaku, odbyły się spot-
kania w szkołach w celu przekazania 
wiedzy na temat rękawic furmańskich 
i UNESCO najmłodszym pokoleniom, 
które nie miały możliwości poznania 
tradycji w naturalnym użytkowaniu. 
Ponadto założono stronę internetową 
oraz profile w mediach społecznościo-
wych, które powstały w celu upowszech-
nienia tej umiejętności oraz gotowych 
wyrobów, a zwłaszcza przybliżeniu 
historii rękawic osobom spoza regio-
nu Karpat. Dzięki tym akcjom i wyżej 
wyjaśnionym właściwościom surowca, 
technologii i samej formy rękawic, stały 
się one atrakcyjne dla współczesnego 
człowieka nie tyko dla ludzi wywodzą-
cych się z regionu i działających w ze-
społach ludowych, w których rękawice 
są elementem stroju i ważna jest jego 
autentyczność. Ich wyjątkowa forma jest 
atrakcyjna dla ludzi kultury oraz osób 
chcących stworzyć unikalne stylizacje. 
Istotnym jest całkowicie tradycyjne 

i ręczne wykonanie rzeczy co skutkuje 
niematerialną wartością dla koneserów 
sztuki oraz autentycznością najważ-
niejszą dla miłośników kultury ludowej 
oraz zespołów ludowych. Wykorzysta-
nie tradycyjnych produktów przybliża 
rękawice osobom, które myślą o środo-
wisku i ważne są dla nich właściwości 
sozologiczne oraz ekologiczne produktu. 
Przede wszystkim obecne możliwości 
farbowania wełny, łatwiejszy dostęp do 
różnych jej rodzajów, grubości i miękko-
ści oraz właściwości surowca powodują 
niezwykłe zainteresowanie wśród mi-
łośników sportów zimowych, głównie 
narciarzy oraz snowboardzistów, a tak-
że zwyczajnych zmarzluchów oraz ludzi 
starszych mających problemy krążenio-
we i reumatoidalne. Tak wiele innych (niż 
furmanie) grup docelowych pokazuje jak 
niesamowitą wartość może mieć coś tak 
małego i z pozoru nieistotnego przez to 
możemy wykazać, że umiejętność tkania 
rękawic furmańskich jest niezwykle po-
trzebna, żywa i ponadczasowa tak samo 
jak wytworzone tą metodą produkty. 
Warto też wspomnieć, że rocznie na Kra-
jowa Listę Niematerialnego Dziedzictwa 
wchodzi dosłownie kilka nowych pozy-
cji, miejmy nadzieję, że już niedługo bę-
dzie to właśnie ta dziedzina rzemiosła 
tradycyjnego. Dlatego, ważne jest każde 
wsparcie. Została zorganizowana akcja 
w czasie, której osoby mniej lub bardziej 
znane w różnych dziedzinach robią sobie 
zdjęcie w rękawicach furmańskich i po-
zwalają na jego publikację z dopiskiem, 
że dana osoba „… wspiera rękawice fur-
mańskie w drodze do UNESCO”. W tym 
przedsięwzięciu wzięli udział m.in.: Je-
rzy Engel, prof. dr hab. Józef Kąś, Majka 
Jeżowska, Krzysztof Trebunia – Tutka, 
Anna Popek, Marian Dziędziel, kapela 
Ciupaga, Dariusz Dziekanowski, …

Wiadomość z ostatniej chwili! Unika-
towa umiejętność tkania rękawic fur-
mańskich przez Czarnych Górali w li-
stopadzie 2022r. została wpisana na 
Krajową Listę Niematerialnego Dzie-
dzictwa co jest jednym z koniecznych 
warunków późniejszego wpisu na li-
stę UNESCO. Osobiście mam nadzieję, 
że umiejętność tkania rękawic oraz za-
rękawków, powróci na tereny całych 
Karpat, a wpisanie jej na Światową Listę 
Niematerialnego Dziedzictwa, będzie 
tylko formalnością potwierdzającą nie-
powtarzalność i wartość tej tradycji. 

Marcelina Kubiak
Bibliografia:
E.Molik, A.Potocka, Wybrane zagadnienia związane z możliwością 
wykorzystania wełny owczej, Przegląd hodowlany nr 3/2019 
https://dunajcem.pl/jezioro-roznowskie-budowa-1935-1941/ 
1M.Kubiak, E.Molik, Historia pasterstwa na terenie Beskidu 
Sądeckiego 
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Przemierzając Gminę Uście Gorlickie, 
zachwycić się można pięknymi drewnia-
nymi kościółkami, niepowtarzalnymi 
łemkowskimi cerkiewkami, wysmukły-
mi dzwonnicami czy też staropolskimi 
dworami, willami, a także skansenami 
i zagrodami. Urok tych obiektów spra-
wił, że z inicjatywy Województwa Ma-
łopolskiego w 2001 roku powstał Szlak 
Architektury Drewnianej, który obej-
muje 255 najciekawszych zabytków lu-
dowej kultury materialnej, czyli różno-
rodnych budowli i zespołów zabudowy. 
Wszystkie obiekty zostały oznakowa-
ne tablicami, a dojazd do nich znakami 
drogowymi.

Najcenniejsze obiekty zostały wpi-
sane na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

W powiecie gorlickim, wśród 42 
obiektów znajdujących się na Szlaku Ar-
chitektury Drewnianej, 5 zostało wpi-
sanych na Listę UNESCO, co jest ewene-
mentem w skali kraju. Najpierw, w 2003 
roku dwa kościoły drewniane – kościół 
pw. św. Michała Archanioła w Binarowej 
i kościół p.w. św. Filipa i Jakuba w Sęko-
wej zostały wyróżnione wpisem na Li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
a w 2013 roku do Listy UNESCO wpisa-
no kolejne trzy drewniane obiekty z po-
wiatu gorlickiego, cerkwie: pw. Opieki 
Bogurodzicy w Owczarach, p.w. św. Pa-
raskewy w Kwiatoniu, pw. św. Michała 
Archanioła w Brunarach. 

Wszystkie obiekty wpisane na Listę 
stanowią świadectwo unikatowości sa-
kralnej architektury drewnianej nasze-
go regionu w skali światowej. O niezwy-
kłości wyróżnionych obiektów świadczą 
zarówno zewnętrzne formy architek-
toniczne, jak i cenne zabytki sztuki we-
wnątrz świątyń – polichromie z różnych 
epok, obrazy, rzeźby, sprzęty liturgiczne, 
a w cerkwiach charakterystyczne ikono-
stasy z ikonami. 

Należy podkreślić, że wszystkie 
obiekty na małopolskim Szlaku Archi-
tektury Drewnianej stanowią cenne 

zabytki kultury i warto je odwiedzić. 
 Zabytkowa architektura drewnia-

na jest nieodłącznym elementem kra-
jobrazu gminy Uście Gorlickie. Spośród 
wspomnianych 42 obiektów w powiecie 
gorlickim, w tej gminie na Szlaku znala-
zło się aż 19 obiektów, cerkwie i kościół. 
To one pięknie komponują się z zielony-
mi dolinami, malowniczymi pagórkami 
i górującymi nad wszystkim górskimi 
szczytami. Przez okres letni większość 
obiektów jest otwarta i chętnie odwie-
dzana przez turystów. 

Na Szlaku Architektury Drewnianej 
w gminie Uście Gorlickie znajdują się, 
oprócz wcześniej wspomnianych dwóch 
perełek w Brunarach i Kwiatoniu, cer-
kwie: pw. św. Paraskewy w Uściu Gor-
lickim, pw. św. Dymitra w Czarnej, pw. 
św. św. Kosmy i Damiana w Banicy, p.w. 
Dymitra w Śnietnicy, pw. św. Michała 
Archanioła w Wysowej, pw. Opieki Bo-
gurodzicy w Hańczowej, pw. św. Mi-
chała Archanioła w Przysłupiu, pw. św. 
Paraskewy w Nowicy, pw. św. Łukasza 
Apostoła w Kunkowej, pw. św. Łukasza 
Apostoła w Leszczynach, pw. św. Kosmy 
i Damiana w Skwirtnem, pw. św. Jana 
Chrzciciela w Gładyszowie, pw. Wnie-
bowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie, 
pw. Opieki Bogurodzicy w Zdyni, pw. św. 
Bazylego w Koniecznej oraz kościół pw. 
Najświętszej Marii Panny Wniebowzię-
tej w Wysowej. 

Nie sposób opisywać każdego z wy-
mienionych obiektów, ale o dwóch cer-
kwiach, które widnieją na Liście Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO, wspomnieć 
trzeba koniecznie. Ktoś kiedyś stwier-
dził, że najciekawszymi obiektami za-
bytkowymi są te, które „żyją”, czyli peł-
nią funkcję, mimo upływu lat.

 Takimi obiektami są w większości 
świątynie – tak jak cerkiew w Kwiatoniu, 
najpierw prawosławna, później unic-
ka, a obecnie pełni rolę kościoła rzym-
sko-katolickiego. To jedna z najpięk-
niejszych cerkwi w Polsce. Wzniesiona 
w 2 poł. XVIIw. Cerkiew jest budowlą 

drewnianą o konstrukcji zrębowej. Skła-
da się z prezbiterium, nawy i babińca. 
W bryle wyraźnie podkreślona jest trój-
dzielność budowli. Nad całością dominu-
je wyjątkowo smukła wieża konstrukcji 
słupowej o ścianach pochyłych, która 
posiada także zachaty – dobudowane 
do przyziemia niewielkie pomieszcze-
nia służące, jako schowki oraz wieńczą-
cy ją duży baniasty hełm, wykończony 
kutym krzyżem. Nad nawą znajduje się 
dach namiotowy, nad prezbiterium ka-
lenicowy – obydwa łamane, zakończone 
baniastymi hełmami. Dodatkowo całość 
budowli – dach, ściany, hełmy pokryte są 
gontem. Świątynia otoczona jest niewy-
sokim murem z drewnianymi bramkami 
konstrukcji ramowej. Wystrój wnętrza 
stanowi polichromia o motywach figu-
ralnych i ornamentalnych z 1811 r. Za-
chowało się tu kompletne wyposażenie: 
ikonostas (ściana z ikonami) autorstwa 
M. Bogdańskiego z 1904 r., w prezbite-
rium ołtarz główny z XIX w., dwa ołtarze 
boczne z ikonami Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem oraz Zdjęcia z Krzyża.

 Cerkiew św. Michała Archanioła 
w Brunarach to dawna greckokatolicka 
świątynia. Pierwsza cerkiew w Bruna-
rach powstała na początku XVII wieku, 
kiedy to we wsi powstała parafia unic-
ka. Nowa świątynia powstała w 1653 
roku. Współczesna cerkiew zbudowana 
została w XVIII wieku, a już po kilku-
dziesięciu latach, w roku 1831 została 
przebudowana i powiększona. Dawne 
prezbiterium połączono z nawą, dosta-
wiając nowe, trójbocznie zamknięte, zaś 
całość pokryto nowym dachem. Cerkiew 
w Brunarach jest cerkwią łemkowską, 
trójdzielną. Nad przedsionkiem wznosi 
się wieża z hełmem zwieńczonym ku-
tym krzyżem. Podobne hełmy znajdu-
ją się ponad nawą i prezbiterium. We 
wnętrzu świątyni zachowała się po-
lichromia, pokrywająca całość stropu 
i wewnętrznych ścian obiektu. Oprócz 
tego w cerkwi znajduje się ołtarz głów-
ny z XVII w. oraz dwa ołtarze boczne 
z wieku XVIII z ikonami Matki Bożej 
oraz Przemienienia Pańskiego. Po Akcji 
„Wisła” cerkiew została przejęta przez 
kościół łaciński, a obecnie mieści się 
w niej rzymskokatolicki kościół para-
fialny Wniebowzięcia NMP. 

Otulone przyrodą piękne cerkwie 
i kościoły, ukryte w zielonych Beskidach, 
stanowią bogate sakralne dziedzictwo 
regionu i to one powodują, że z roku na 
rok przybywa liczba odwiedzających tę 
część Beskidu.

Szlak Architektury Drewnianej w gminie Uście Gorlickie

Dorota Telep-Michalak
Zdjęcia: Dorota Telep-Michalak
Źródło: Szlak Architektury Drewnianej Małopolska
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Krótki łańcuch dostaw
Pojęcie krótki łańcuch dostaw żywności odnosi się do formy organizacji rynku sprzedaży żywności, która 
łączy konsumenta bezpośrednio z wytwórcą żywności. To połączenie produkcji, dystrybucji i sprzedaży 
żywności, umożliwiające zmniejszenie liczby pośredników pomiędzy rolnikiem a konsumentem.

Rolnicy mogą prowadzić swoją 
działalność w następujących formach:

 • dostawy bezpośrednie,
 • sprzedaż bezpośrednia,
 • rolniczy handel detaliczny,
 • działalność marginalna, ograniczona 

i lokalna.

Dostawy bezpośrednie
To działalność polegająca na sprzedaży 
nieprzetworzonych produktów pocho-
dzenia roślinnego z własnego gospo-
darstwa, konsumentowi końcowemu 
lub zakładowi prowadzącemu sprzedaż 
konsumentowi końcowemu. W ramach 
dostaw bezpośrednich, rolnik może 
sprzedawać zboża, owoce, warzywa, 
zioła i grzyby uprawne, pochodzące wy-
łącznie z własnych upraw lub hodowli 
producentów produkcji pierwotnej, nie-
stanowiących działów specjalnych pro-
dukcji rolnej oraz surowce pochodzące 
z dokonywanych osobiście zbiorów ziół 
i runa leśnego, a także produkty kiszone 
i suszone.

Działalność w ramach dostaw bezpo-
średnich może być prowadzona na te-
renie województwa, w którym jest pro-
wadzona produkcja pierwotna lub na 
terenie przyległych województw.

Każdy rolnik ma obowiązek złożenia 
wniosku o wpis do rejestru zakładów 
podlegających urzędowej kontroli or-
ganów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zasady prowadzenia dostaw bezpo-
średnich reguluje rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. 
w sprawie dostaw bezpośrednich środ-
ków spożywczych.

Sprzedaż bezpośrednia
Jest najczęściej praktykowaną formą 
krótkiego łańcucha dostaw. Rozporzą-
dzenie to pozwala na sprzedaż na rynku 
krajowym nieprzetworzonych produk-
tów pochodzenia zwierzęcego:
1) konsumentowi końcowemu w miej-

scach prowadzenia sprzedaży bez-
pośredniej, w tym znajdujących się 
na terenie gospodarstw rolnych

2) konsumentowi końcowemu na tar-
gowiskach

3) do zakładów prowadzących han-
del detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta końcowego.
W ramach sprzedaży bezpośredniej 

rolnik może sprzedać produkty pocho-
dzenia zwierzęcego wyprodukowane 
wyłącznie z własnych surowców, jak 
tuszki lub podroby drobiowe, tuszki lub 
podroby zajęczaków, jaja, mleko, śmieta-
nę, miód czy żywe ślimaki lądowe, w li-
mitowanych ilościach. Ilości te określa 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 
r. w sprawie wymagań weterynaryjnych 
przy produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego.

Sprzedaż bezpośrednia może być 
prowadzona na obszarze wojewódz-
twa, w którym odbywa się produkcja 
lub sąsiadujących z nim województw. 
Na terenie innych województw można 
sprzedawać okazjonalnie, ale należy 
poinformować o tym fakcie powiato-
wego lekarza weterynarii właściwego 
ze względu na miejsce prowadzenia 
sprzedaży, w terminie 7 dni przed jej 
rozpoczęciem.
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obszarach powiatów lub miast sta-
nowiących siedzibę wojewody lub 
sejmiku województwa, sąsiadują-
cych z tym województwem,

2. podlega limitom ilościowym, dosto-
sowanym do potrzeb konsumentów 
finalnych

3. jest dokumentowane w sposób 
umożliwiający określenie ilości tak 
zbywanej żywności.
Sprzedaż odbywa się z zachowa-

niem limitu przychodów ze sprzedaży 
do kwoty 100 000zł, ile producent chce 
korzystać z preferencji podatkowych. 
Rolnicy osiągający przychody w ramach 
rolniczego handlu detalicznego, prowa-
dzą ewidencję sprzedaży produktów 
roślinnych i zwierzęcych (odrębnie za 
każdy rok podatkowy).

Rolnicy prowadzący gospodarstwa 
mogą rozpocząć działalność w ramach 
takiego handlu po uprzedniej rejestra-
cji) u powiatowego lekarza weteryna-
rii (w przypadku produkcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego lub żywności 
zawierającej jednocześnie środki spo-
żywcze pochodzenia niezwierzęcego 
i produkty pochodzenia zwierzęcego, 
tzw. „żywności złożonej”) lub państwo-
wego powiatowego inspektora sanitar-
nego (w przypadku produkcji żywności 
pochodzenia niezwierzęcego).

Produkcja i zbywanie żywności w ra-
mach rolniczego handlu detalicznego:

 • nie może stanowić zagrożenia dla 
bezpieczeństwa żywności i wpływać 
niekorzystnie na zdrowie publiczne

 • obowiązują wymagania określo-
ne w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 178/2002 
i rozporządzeniu nr 852/2004 oraz 
w przepisach wydanych w trybie 
tych rozporządzeń, a także w ustawie 
o bezpieczeństwie żywności i żywie-
nia (ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 
r. o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021, 
z późn. zm.), ustawie o produktach 
pochodzenia zwierzęcego ( ustawa 
z dnia 16 grudnia 2005 r. o produk-
tach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 
z 2020r. poz. 1753, z późn. zm.) i roz-
porządzeniu w sprawie maksymalnej 
ilości żywności zbywanej w ramach 
rolniczego handlu detalicznego do 
zakładów prowadzących handel de-
taliczny z przeznaczeniem dla konsu-
menta finalnego oraz zakresu i sposo-
bu jej dokumentowania.

Marzena Łukasik
Źródło:
modr.pl
www.gov.pl/web/rolnictwo

Sprzedaż może być prowadzona na 
targowiskach, w gospodarstwach, ze 
środków transportu dostosowanych do 
sprzedaży żywności, a także podczas 
wystaw czy festynów.

Rolnicy planujący działalność w za-
kresie produkcji produktów pocho-
dzenia zwierzęcego, przeznaczonych 
do sprzedaży bezpośredniej, powiada-
miają powiatowego lekarza weteryna-
rii właściwego ze względu na miejsce 
planowanej produkcji o zakresie i wiel-
kości produkcji oraz rodzaju produk-
tów, co najmniej na 30 dni przed jej 
rozpoczęciem.

Wnioski o wpis zakładu prowadzące-
go sprzedaż bezpośrednią produktów 
pochodzenia zwierzęcego do rejestru 
zakładów są dostępne na stronach inter-
netowych Powiatowych Inspektoratów 
Weterynarii.

Działalność Marginalna, lokalna 
i ograniczona (MOL)
Rozporządzeniem wykonawczym w Pol-
sce jest Rozporządzenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 
r. w sprawie szczegółowych warunków 
uznania działalności marginalnej, lokal-
nej i ograniczonej. Dokument ten określa 
zakres i obszar produkcji, a także wiel-
kość dostaw produktów pochodzenia 
zwierzęcego do zakładów prowadzą-
cych handel detaliczny z przeznacze-
niem dla konsumenta końcowego oraz 
wymagania weterynaryjne, jakie po-
winny być spełnione przy prowadzeniu 
działalności.

Rolnicy i mali przedsiębiorcy mogą 
produkować i bezpośrednio sprzedawać 
konsumentom lub lokalnym sklepom czy 
restauracjom, wytwarzane przez siebie 
produkty mleczne, mięso i wyroby mię-
sne, produkty jajeczne, produkty na ba-
zie siary produkty rybne, gotowe posiłki. 

Ta działalność obejmuje również roz-
biór i sprzedaż świeżego mięsa wieprzo-
wego, wołowego, baraniego, końskiego, 
koziego, drobiowego, zajęczaków oraz 
zwierząt łownych i dzikich, utrzymywa-
nych w warunkach fermowych. 

Sprzedaż konsumentom końcowym 
nie jest ograniczona ilościowo i może 
odbywać się, np. w miejscu sprzeda-
ży przylegającym do miejsca produk-
cji, z obiektów lub urządzeń ruchomych 
lub tymczasowych, w tym ze środków 
transportu, czy też z urządzeń dystrybu-
cyjnych do sprzedaży żywności. Limito-
wane są natomiast dostawy do placówek 
handlu detalicznego.

Sprzedaż w ramach działalności mar-
ginalnej, lokalnej i ograniczonej konsu-
mentowi końcowemu lub do punktów 
prowadzących sprzedaż detaliczną na 

rzecz konsumenta końcowego musi od-
bywać się na terenie jednego wojewódz-
twa lub na obszarach powiatów sąsia-
dujących z tym województwem lub na 
obszarach miast stanowiących siedzibę 
wojewody lub sejmiku województwa, 
położonych w województwach sąsia-
dujących z województwem, w którym 
prowadzona jest produkcja.

Te ograniczenia nie dotyczą sprzeda-
ży produktów pochodzenia zwierzęce-
go, konsumentowi końcowemu podczas 
targów czy festynów, organizowanych 
w celu promocji tych produktów. Należy 
jednak poinformować o tym na piśmie 
powiatowego lekarza weterynarii wła-
ściwego ze względu na miejsce prowa-
dzenia sprzedaży, co najmniej na 7 dni 
przed dniem jej rozpoczęcia.

Rolniczy handel detaliczny (RHD)
Rolniczy handel detaliczny to forma pro-
dukcji i sprzedaży żywności przez rolni-
ków funkcjonująca w polskim porządku 
prawnym od 1 stycznia 2017 r.

W ramach RHD możliwa jest sprze-
daż produktów nieprzetworzonych oraz 
żywności przetworzonej (produkty mię-
sne, produkty mleczne, produkty złożo-
ne, przetwory z owoców i warzyw czy 
pieczywo) z przeznaczeniem dla konsu-
menta końcowego lub zakładów prowa-
dzących handel detaliczny z przeznacza-
niem dla konsumenta finalnego.

Rolniczy handel detaliczny polega na:
 − produkcji żywności zawierającej co 
najmniej jeden składnik pochodzący 
w całości z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu podmiotu działającego na 
rynku spożywczym oraz

 − zbywaniu takiej żywności konsu-
mentowi finalnemu, o którym mowa 
w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 
178/2002, lub do zakładów prowa-
dzących handel detaliczny z przezna-
czeniem dla konsumenta finalnego.

Zbywanie żywności w ramach rolni-
czego handlu detalicznego:
1) do zakładów prowadzących han-

del detaliczny z przeznaczeniem dla 
konsumenta finalnego:

  odbywa się wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że 
w przypadku żywności będącej pro-
duktem pochodzenia zwierzęcego 
oraz żywności zawierającej jedno-
cześnie środki spożywcze pochodze-
nia niezwierzęcego i produkty po-
chodzenia zwierzęcego - wyłącznie 
na obszarze województwa, w któ-
rym ma miejsce prowadzenie pro-
dukcji tej żywności w ramach rol-
niczego handlu detalicznego lub na 

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH



44 DORADCA STYCZEŃ LUTY 2023

Ochrona zdrowia ludzkiego na każdym 
etapie procesu produkcji żywności ma 
priorytetowe znaczenie dla ochrony 
zdrowia publicznego i gospodarki. Pra-
wo żywnościowe definiuje wiele pojęć 
dotyczących bezpieczeństwa żywno-
ści. Bezpieczeństwo żywności to pew-
ność, że żywność nie wywoła żadnych 
szkodliwych skutków dla zdrowia kon-
sumenta, o ile będzie przygotowana do 
spożycia zgodnie z przeznaczeniem.

Przy wprowadzaniu produktów żyw-
nościowych do obrotu należy zwrócić 
szczególną uwagę na czynniki, które 
mają podstawowe znaczenie w zapew-
nieniu bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności. Oczywistą rzeczą jest, że osią-
gnięcie takiego celu jest niemożliwe przy 
tradycyjnym podejściu do tworzenia ja-
kości, który polega głównie na kontroli 
końcowej wyrobów. W związku z tym 
należy zastosować bardziej efektywne 
metody wytwarzania żywności o gwa-
rantowanej jakości zdrowotnej. 

Dobra Praktyka Produkcyjno-
Higieniczna
Podstawowymi systemami zapewnia-
nia jakości zdrowotnej mającymi zasto-
sowanie w domowym przetwórstwie 
żywności jest Dobra Praktyka Produk-
cyjna (z angielskiego GMP – Good Ma-
nufacturing Practice) i Dobra Praktyka 
Higieniczna (z angielskiego GHP-Good 
Hygienic Practice). Zapewnienie jakości 
to wszystkie systematyczne działania, 
które są realizowane w ramach syste-
mu jakości mające na celu wzbudzenie 
należytego zaufania, że obiekt spełnia 
wymagania jakościowe. Przy rozszerze-
niu działalności przetwórczej podmiot 
zobligowany jest do wdrożenia Syste-
mu HACCAP 

Przy produkcji w zakładach przetwór-
czych niezbędne jest wdrożenie i stoso-
wanie procedury opartej na zasadach sys-
temu HACCP w celu identyfikacji, analizy 
i kontroli zagrożeń, o której mowa w art. 
5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Pro-
cedura powyższa jest opracowywana na 
potrzeby kontroli wewnętrznej i ma za-
pewnić bezpieczeństwo żywności po-
przez przestrzeganie zasad higieny. Zasa-
dy określone w ww. procedurze powinny 
być przestrzegane przez wszystkie osoby 
mające kontakt z żywnością, a na żądanie 
organów urzędowej kontroli żywności 
muszą być przedstawiane dowody po-
twierdzające wdrożenie i stosowanie tej 
procedury w zakładzie.

Metodę tą opracowano specjalnie, 
by wyeliminować zagrożenia pocho-
dzenia mikrobiologicznego, a następnie 

rozszerzono ją do innych zagrożeń biolo-
gicznych, chemicznych i fizycznych. Sys-
tem ten powinien regulować podstawowe 
parametry, które mają wpływ na zdro-
wie konsumentów. System HACCP działa 
w oparciu o 7 podstawowych zasad, które 
powinny być rozpatrywane nie jako regu-
ły, lecz jako zadania do wykonania w celu 
wdrożenia systemu. 

Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (WE) 
Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie higieny środków spożywczych, nale-
żą do nich: 
1) identyfikacja i ocena zagrożeń jakości 

zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich 
wystąpienia, a także ustalenie środ-
ków kontroli i metod przeciwdziałania 
tym zagrożeniom, 

2) określenie krytycznych punktów kon-
troli w celu wyeliminowania lub zmini-
malizowania występowania zagrożeń, 

3) ustalenie dla każdego krytycznego 
punktu kontroli wymagań (parame-
trów), jakie powinien spełniać, i okre-
ślenie granic tolerancji (limitów kry-
tycznych)

4) ustalenie i wprowadzenie systemu mo-
nitorowania kry-tycznych punktów 
kontroli 

5) ustalenie działań korygujących, jeżeli 
krytyczny punkt kontroli nie spełnia 
wymagań, o których mowa w pkt 3, 

6) ustalenie procedur weryfikacji w celu 
potwierdzenia, że system HACCP jest 
skuteczny zgodny z planem, 

7) opracowanie dokumentacji systemu 
HACCP dotyczącej etapów jego wpro-
wadzania oraz ustalenie sposobu reje-
strowania i przechowywania danych 
oraz archiwizowania dokumentacji 
systemu. Zgodnie z aktualnym stanem 
prawnym, osoba rozpoczynająca dzia-
łalność w zakresie produkcji żywności 
w kuchni domowej zobowiązana jest 
do rejestracji i uzyskania zatwierdze-
nia w drodze decyzji wydawanej przez 
organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
– terenowo właściwego państwowego 
powiatowego lub granicznego inspek-
tora sanitarnego, zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywie-
nia (Dz. U. z 2017 r.poz. 149 i poz. 60).
Wzór wniosku o rejestrację i za-

twierdzenie, który należy złożyć do te-
renowo właściwej powiatowej lub stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, określa 
załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w spra-
wie wzorów dokumentów dotyczących 
rejestracji i zatwierdzania zakładów 
produkujących lub wprowadzających 

do obrotu żywność podlegających urzę-
dowej kontroli Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730).

Wymagania dla pomieszczeń miesz-
kalnych, w których prowadzona jest pro-
dukcja/przetwarzanie żywności

Rozdział III załącznika II do rozporzą-
dzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie higieny środków spo-
żywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, 
str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) określa wy-
magania dla pomieszczeń mieszkalnych, 
w których prowadzona jest produkcja/
przetwarzanie żywności:

 • pomieszczenia powinny być tak usy-
tuowane, zaprojektowane i skon-
struowane oraz utrzymy wane 
w czystości, dobrym stanie i kondy-
cji technicznej, aby uniknąć ryzyka 
zanieczyszczenia, w szczególności 
przez zwierzęta i szkodniki

 • muszą być dostępne odpowiednie 
urządzenia, aby utrzymać właściwą 
higienę personelu (włącznie ze sprzę-
tem do higienicznego mycia i suszenia 
rąk, higienicznymi urządzeniami sa-
nitarnymi i przebieralniami),

 • powierzchnie do kontaktu z żyw-
nością muszą być w dobrym stanie, 
łatwe do czyszczenia i w miarę po-
trzeby, dezynfekcji. Wymaga to sto-
sowania gładkich, zmywalnych, od-
pornych na korozję i nietoksycznych 
materiałów, chyba że przedsiębior-
stwa sektora spożywczego mogą za-
pewnić właściwe organy, że inne uży-
te materiały są odpowiednie,

 • należy zapewnić warunki do czysz-
czenia i w miarę potrzeby, dezynfek-
cji narzędzi do pracy i sprzętu,

 • należy ustanowić odpowiednie prze-
pisy/zasady, dla środków spożyw-
czych które będą czyszczone, aby do-
konywać tego w sposób higieniczny,

 • należy zapewnić odpowiednią ilość 
gorącej i/lub zimnej wody pitnej,

 • należy zapewnić odpowiednie wa-
runki i/lub udogodnienia dla higie-
nicznego składowania i usuwania 
niebezpiecznych i/lub niejadalnych 
substancji i odpadów (zarówno płyn-
nych, jak i stałych),

 • należy zapewnić odpowiednie udo-
godnienia i/lub warunki dla utrzymy-
wania i monitorowania właściwych 
warunków termicznych żywności,

 • środki spożywcze muszą być tak 
umieszczone, aby unikać, o ile jest to 
rozsądnie praktykowane, ryzyka za-
nieczyszczenia.

Bezpieczeństwo produkcji żywności na małą skalę

Anna Tobiasz
Źródło: www.wetgiw.gov.pl, www.minrol.gov.pl
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Liatra kłosowa (Liatris spicata) to by-
lina cebulowa, z rodziny astrowatych 
(Asteraceae). Jej naturalnym stanowi-
skiem jest Ameryka Północna, gdzie po-
rasta łąki i prerie. Bylina ta doskonale 
przystosowała się do polskiego klima-
tu, dzięki czemu coraz częściej upra-
wiana jest w naszych ogrodach. Liatra 
kwitnie latem i na początku jesieni. Po-
siada drobne, igiełkowate kwiatuszki 
zebrane w gęsty, walcowaty kłos dłu-
gości 15-30 cm. Bylina podczas kwit-
nięcia przybiera kształt, który kojarzy 
się z maczugą. Ten charakterystyczny 
wygląd kwiatostanu powodowany jest 
nietypowym rozwojem kwiatów, które 
rozwijają się od góry ku dołowi pędu. 
Oprócz atrakcyjnych kwiatostanów 
ozdobą tej rośliny są także długie, lan-
cetowate liście, które wyrastają zarów-
no z poziomu ziemi jak i z łodygi kwia-
tostanowej, tworząc gęste, trawiaste 
kępy. Liście pozostają zielone przez cały 
sezon wegetacyjny. Jesienią natomiast 
przybierają intensywnie brązowy kolor. 
Częścią podziemną rośliny są bulwiaste, 
spichrzowe kłącza.

W zależności od odmiany kwiaty 
liatry kłosowej występują w różnych 
kolorach: purpurowym, fioletowym, 
różowym i białym. Najbardziej zna-
ne odmiany to: liatra kłosowa Kobold 
– tworzy kwiaty lilafioletowe, które 
pojawiają się już w czerwcu i zdobią 
roślinę aż do października – jest to od-
miana o zwartym pokroju osiągająca 
do 50 cm wysokości, liatra kłosowa 
Floristan violet – tworzy kwiaty w ko-
lorze jasnego fioletu, osiąga wysokość 
45-60 cm, liatra kłosowa Floristan we-
iss – odmiana o białych kwiatach, osią-
ga wysokość 45-60 cm, liatra kłosowa 
Alba – kwitnie od lipca do września, 
tworzy kwiatostany białe, osiąga wy-
sokość 60-80 cm.

Bylina ta jest rośliną mało wymaga-
jącą i nie absorbuje wiele uwagi. Można 
ją uprawiać na stanowiskach słonecz-
nych i lekko zacienionych. Pozbawio-
na dostępu do słońca słabo się rozrasta 
oraz mniej efektownie kwitnie. Preferu-
je podłoża żyzne, próchniczne, przepusz-
czalne, stale wilgotne o odczynie lekko 
kwaśnym. Nie toleruje natomiast podło-
ża gliniastego, ciężkiego oraz płytko zlo-
kalizowanych wód gruntowych. W przy-
padku braku możliwości zapewnienia 
odpowiedniej ziemi, można nawozić ją 
na wiosnę nawozami wieloskładniko-
wymi, co wzmocni kwitnięcie i rozwój 
byliny. Należy również zwrócić uwagę, 
aby gleba nie była zbyt mokra, ponieważ 
może to powodować gnicie korzeni. Do-
brze znosi susze, jednak gdy okres bez-
deszczowy się przedłuża, roślinę warto 
podlewać, aby nie gubiła liści. Jest mro-
zoodporna, jednak młode, wrażliwe ro-
śliny warto po przycięciu jesienią przy-
kryć 10-15 cm warstwą kory, liści lub 
kompostu, zapobiegnie to ich przemar-
znięciu. Jeśli zima jest łagodna, a stano-
wisko osłonięte od wiatrów to byliny 
przetrwają bez okrycia.

Liatra kłosowa jest prosta w uprawie 
i nie wymaga szczególnych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Polegają one w głów-
nej mierze na usuwaniu przekwitłych 
kwiatostanów i pieleniu. Jesienią nato-
miast warto przyciąć pędy na wysoko-
ści około 10 cm i oczyścić z obumarłej 
części zielnej, by uniknąć rozwijaniu się 
chorób grzybowych. W ogrodach naj-
częściej uprawia się hodowlane odmia-
ny, najlepiej rozmnażać je przez bulwy 
lub podział karp. Bylina kwitnie całe 
lato, dlatego właściwym terminem roz-
mnażania jest wczesna wiosna – marzec 
i kwiecień. Jeśli w ogrodzie posiadamy 
dojrzałą, 3-4 letnią roślinę należy wy-
kopać ją z ziemi i delikatnie podzielić na 

mniejsze części. Każda z nich powinna 
mieć przynajmniej jedną bulwę o śred-
nicy nie mniejszej niż 2 cm i silny sys-
tem korzeniowy. Pozyskane sadzonki 
należy sadzić od razu na stałe miejsce. 
Drugi sposób to rozmnażanie przez bul-
wy. Wiosną należy wykopać bulwy z zie-
mi i zasadzić pojedynczo na głębokość 
6-8 cm. Przed zasadzeniem bulwy na-
leży dokładnie obejrzeć i znaleźć wgłę-
bienie. To będzie górna strona bulwy. 
Jeśli zagłębienie nie jest widoczne, le-
piej sadzić bulwy bokiem. Bylinę moż-
na również rozmnażać z nasion, które 
po zebraniu i przechowaniu przez zimę 
wysiewa się płytko na wiosnę. Niestety 
uzyskane siewki zakwitną dopiero po 
3-4 latach. Liatra kłosowa rośnie przez 
długie lata, jednak warto co kilka lat 
przesadzić ją na nowe stanowisko. Jeże-
li rośnie w jednym miejscu długi czas, 
z każdym kolejnym sezonem kwitnie 
coraz mniej obficie, marnieje, a nawet 
z czasem obumiera. 

Liatry to ciekawe dekoracje rabat 
bylinowych. Doskonale komponują się 
w ogrodach naturalistycznych, nowo-
czesnych jak również wiejskich. Można 
je sadzić w większych grupach oraz po-
jedynczo. Najlepiej liatrę wkompono-
wać w sąsiedztwie niższych roślin, nad 
którymi jej ozdobne kwiatostany będą 
górować. Dobrze prezentują się w towa-
rzystwie traw ozdobnych, sucholubnych 
bylin i rozchodników. Natomiast niskie 
odmiany można uprawiać w doniczkach 
i w ogrodach skalnych. Dodatkowo jest 
to roślina miododajna, a więc przyciąga 
swym zapachem ogromną ilość prze-
pięknych, kolorowych motyli i owadów 
zapylających.

Liatra 
kłosowa
odmiany,  
uprawa  
i pielęgnacja

Joanna Grudnik
www.zielonyogrodek.pl
www.krzewyozdobne.net www. poradnikogrodniczy.pl www. 
muratordom.pl
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