MARZEC KWIECIEŃ 2021

ISSN 1425-1299

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Małopolski Informator Rolniczy
JUBILEUSZOWA
E-KONFERENCJA
PSZCZELARSKA

TRADYCJE
KULINARNE
– ŚWIĘCENIE
POKARMÓW

ZALECENIA
AGROTECHNICZNE
W UPRAWIE
ZIEMNIAKA

Szanowni Państwo!
Drodzy Małopolscy Rolnicy!
Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy,
Dzień Zmartwychwstania Pańskiego.
Czas wyjątkowy, uroczysty,
sprzyjający zadumie i umocnieniu wiary.
Z okazji Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć Państwu oraz Państwa Rodzinom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wielu łask Bożych i wzajemnej życzliwości.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Państwa
błogosławieństwem i wszelką pomyślnością,
a Święta Wielkanocne przyniosą wytchnienie
od trosk dnia codziennego,
upłyną w rodzinnej, ciepłej atmosferze,
pod znakiem polskich tradycji,
święconego baranka i smacznego jajka.
Radosnego Alleluja!
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Warszawa, 26.02.2021 r.
Szanowni Państwo!
Wielkanoc jest w naszej chrześcijańskiej tradycji najważniejszym świętem.
Symbolem tryumfu życia, którego sens i piękno oddaje odwieczny cykl przyrody.
Głęboki sens tych świąt najlepiej oddają słowa św. Jana Pawła II:
„Baranku ofiarowany dla naszego zbawienia, który dziś powstajesz z martwych!
Wzywasz nas, abyśmy podtrzymywali w świecie płomień nadziei.”
W dzisiejszym świecie tym płomieniem nadziei jest silna rodzina połączona
więzami miłości i szacunku. Niech odwieczny tryumf życia będzie umocowany
na mocnych korzeniach naszej tradycji i kultury, dzięki którym cykl życia
nigdy nie zostanie przerwany.
Dzieląc się jajkiem i wszelkimi darami natury, potrawami przygotowanymi
z najlepszych polskich produktów, pamiętajmy o tych, których ciężkiej pracy
je zawdzięczamy.

Grzegorz Puda
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Wzmocnienie rodzinnych
gospodarstw rolniczych
W naszej Konstytucji mamy zapisane, że podstawą ustroju rolnego
w Polsce jest rodzinne gospodarstwo rolne.
Ten zapis chcemy teraz wypełnić konkretną treścią. Jak zapowiadałem, przygotowujemy przepisy prawne, które będą służyły realnemu
wzmocnieniu tych gospodarstw. Regulujemy po prostu to, co przez
wiele lat nie zostało zdefiniowane. Nie ma na przykład definicji mówiącej o tym, kto dziś jest rolnikiem. Następnym elementem będzie
upodmiotowienie gospodarstw rolnych.
Jestem przekonany, że po trudnych
doświadczeniach ostatniego roku, doświadczeniach związanych z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa, lepsze będzie zrozumienie
roli i znaczenia rolnika, gospodarstwa
rolnego, a w konsekwencji i samego bezpieczeństwa żywnościowego.
Dzięki naszym rodzinnym gospodarstwom rolnym, dzięki polskim rolnikom
nikt z nas nie odczuł braków żywności. Bardzo dobrej żywności, cenionej
w również w świecie. I to wszystko pomimo wielu błędów popełnionych na
początku transformacji w latach 90.
Wówczas praktycznie odcięto rolników
od przetwórstwa i skazano ich na łaskę
potężnych kapitałów, które zmonopolizowały ten sektor.
Koronawirus zwrócił ponadto uwagę na
znaczenie małych, wiejskich i osiedlowych sklepików. Rozwinął się e-handel
żywnością. Dużym zainteresowaniem
konsumentów cieszą się e-bazarki, na
których rolnicy oferują swoje produkty.
Ostatni rok dobitnie też pokazał konieczność skrócenia łańcuchów dostaw.
Małe gospodarstwa rolne są proekologiczne i proklimatyczne, a jednocześnie
bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na wypadek
poważniejszych kryzysów – chociażby
takich jak pandemia – gdyż w znacznie
mniejszym stopniu są uzależnione od zewnętrznych dostaw środków produkcji.
Rozmaitość struktur gospodarstw rodzinnych przyczynia się do różnorodności biologicznej, a ta z kolei widoczna jest
jako bogaty przyrodniczo i zróżnicowany krajobraz wiejski. Należy podkreślić,
że rolnicy prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne są w Polsce źródłem kapitału społecznego i kulturowego wsi, co
ma ogromny wpływ na rozwój lokalnych

społeczności. Sprzyjają zachowaniu harmonii między celami biznesowymi i życiowymi. Częściej i chętniej decydują się
na inwestycje długookresowe. W rolnictwie przemysłowym przeważa cel krótkookresowych zysków.
Gospodarstwa rodzinne zapewniają ponadto istotne korzyści w zakresie redukcji wpływów różnego rodzaju klęsk
żywiołowych, ponieważ dzięki zrównoważonej produkcji zwiększają ilość
materii organicznej w glebie, co zdecydowanie zwiększa jej zdolność do zatrzymywania wody i nawozów. Pomaga to
również w absorpcji i przechowywaniu
węgla. Gleba bogata w składniki odżywcze wspomaga wzrost, odporność i zdrowie roślin uprawnych, co przekłada się
na jakość i ilość plonu.
Polski rolnik to nie tylko producent
i mieszkaniec wsi. To przede wszystkim gospodarz, czyli swego rodzaju instytucja z zakorzenioną głęboko tradycją
i kulturą. Z dziada pradziada nauczony
miłości do ziemi i szacunku do przyrody, a rodzina była dla niego od zawsze
najtrwalszym fundamentem, gwarantującym sukces w trudnym wiejskim
życiu i pracy. W Polsce, w porównaniu
do większości krajów zwłaszcza tzw.
„starej Unii”, zdecydowanie większa
ilość gruntów rolnych zachowała czystość ekologiczną. Jest to niezmiernie
ważne dla produkcji zdrowej żywności,
a ta przecież w UE jest objęta ochroną
i wsparciem. Trzeba więc dołożyć wszelkich możliwych starań, aby wzmacniać
rodzinne gospodarstwa rolne.
Niestety w polityce, wobec małych i średnich gospodarstw, wyraźnie preferowany był kierunek w stronę rolnictwa
przemysłowego. Liczyła się skala produkcji, bez uwagi na zrównoważenie pod
względem wykorzystywania zasobów

przyrodniczych. Rolnictwo przemysłowe wymaga specjalizacji, a to oznacza,
że ograniczany jest lub nawet całkowicie
eliminowany płodozmian i bioróżnorodność. Pojawia się konieczność zastępowania nawozów naturalnych chemicznymi. Taka koncentracja upraw i chowu,
zarówno w gospodarstwach, jak i w regionie, ostatecznie doprowadza do koncentracji wszelkiego rodzaju patogenów,
szkodników i chwastów. To z kolei wymusza intensywne stosowanie pestycydów, które niszczą nie tylko niepożądane w rolniczej przestrzeni produkcyjnej
organizmy, lecz także te pożyteczne.
Produkcja w takich gospodarstwach nie
stanowi cyklu zamkniętego, przez co powstaje duża ilość odpadów. W efekcie
dochodzi do ogromnych zanieczyszczeń
środowiska i erozji.
Tymczasem to rodzinne gospodarstwa
rolne mają więcej i lepiej przygotowanych zawodowo rolników. Zakres ich
wiedzy i doświadczenia jest dużo bardziej wszechstronny, z uwagi na konieczność znajomości: nawożenia i uprawy
gleby, przynajmniej podstaw naprawy
maszyn, konserwacji budynków czy chowu różnych gatunków zwierząt.
Nie bez znaczenia dla dynamiki rozwoju gospodarstw rodzinnych jest wiedza
nabyta dzięki doświadczeniu – zarówno
w pracy, jak i dzięki przekazom pokoleniowym. Te gospodarstwa są bardziej
elastyczne, dzięki czemu dużo łatwiej
mogą dostosować produkcję do zmieniających się potrzeb rynku. To są według mnie podstawowe atuty polskiego
rolnictwa.
Grzegorz Puda
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warszawa 17.02.2021 r.
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Za nami Jubileuszowa e-Konferencja Pszczelarska
Niemal tysiąc pszczelarzy z Małopolski oraz innych regionów Polski uczestniczyło w Jubileuszowej XXV
Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej w Karniowicach, zorganizowanej w formie zdalnej 6 lutego 2021
roku w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Głównym tematem konferencji była odporność i kondycja pszczół jako efekt żywienia i bioasekuracji.

Dominik Pasek – dyrektor MODR otwiera konferencję

Konferencje pszczelarskie organizowane są przez MODR w Karniowicach co
roku, tradycyjnie na progu nowego sezonu pszczelarskiego. Od przeszło 25
lat cieszą się dużym zainteresowaniem
pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa. Świadczy o tym liczba uczestników, jaką co roku gromadzi to wydarzenie. Z uwagi na obostrzenia związane
z pandemią COVID-19 tegoroczna jubileuszowa konferencja została przeprowadzona w formie zdalnej. Liczne grono
pszczelarzy mogło skorzystać z konferencji dzięki transmisji za pośrednictwem programu ZOOM oraz na kanale
Youtube. Do współorganizowania konferencji włączył się Wojewódzki Związek
Pszczelarzy w Krakowie.
Konferencję otworzył Pan Dominik Pasek – dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach. Przywitał gości i uczestników
konferencji.
Nie zabrakło wśród nich przedstawicieli najważniejszych instytucji działających na rzecz rolnictwa w naszym
województwie: JM dr hab. inż. Sylwester Tabor – rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr Krzysztof Duda
– dyrektor Instytutu Zootechniki PIB
w Balicach, Pani dr Justyna Kosecka
6
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Dr Krzysztof Duda – dyrektor IZ PIB w Balicach odbiera jubileuszową
statuetkę z rąk Dominika Paska – dyrektora MODR

– dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS
w Krakowie, Pani Izabela Stefańczyk –
p.o. zastępcy dyrektora Małopolskiego
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan
dr inż. Michał Szanduła – Dyrektor Specjalista Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, Pan Mirosław Boruta
Krakowski – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Krakowie; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie reprezentował
Pan Krzysztof Kucia – kierownik Działu
Promocji, a Małopolską Izbę Rolniczą
Pan Dariusz Włudyka, Członek Zarządu.
Po swoim wystąpieniu dyrektor MODR
przekazał głos Panu Wojciechowi Spisakowi – prezesowi Wojewódzkiego
Związku Pszczelarzy w Krakowie, reprezentującemu współorganizatora
konferencji, który podkreślił znaczenie
współpracy naszego Ośrodka z organizacjami pszczelarskimi na przestrzeni
dziesięcioleci.
Następnie głos zabrał Rektor UR, Pan
profesor Sylwester Tabor, który wskazał na znaczenie współpracy przedstawicieli nauki z doradztwem rolniczym
w zakresie przekazywania wiedzy do
praktyki produkcyjnej. Podkreślił, że ta
współpraca ma dobre tradycje i nadal

powinna być kontynuowana i rozwijana
na nowych płaszczyznach.
Dzięki formie zdalnej w konferencji
mogły uczestniczyć nawet osoby z innych rejonów Polski, zaangażowane
w działalność na rzecz pszczelarstwa
i nauk rolniczych. Aktywnymi uczestnikami konferencji byli: Pan dr hab. inż.
Zbigniew Kołtowski, prof. IO – wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego, Pan Leszek Bodzioch – wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego,
a zarazem prezes Zarządu Pogórskiego
Związku Pszczelarzy w Tarnowie, Pan
Andrzej Budz – prezes Zarządu Karpackiego Związku Pszczelarzy w Krakowie
i Pan dr hab. inż. Wojciech Szewczyk –
prof. UR w Krakowie.
Wykład inauguracyjny pt. ,,Wojewódzkie
Konferencje Pszczelarskie w Karniowicach na przestrzeni 25 lat” wygłosił Pan
mgr inż. Jan Ślósarz – emerytowany
główny specjalista do spraw pszczelarstwa w MODR w Karniowicach, inicjator
karniowickich konferencji pszczelarskich i konkursów pasiek.
Tradycyjnie podczas Wojewódzkich
Konferencji Pszczelarskich w Karniowicach ogłaszane są wyniki Małopolskiego Konkursu Pasiek, który jest
corocznie organizowany przez MODR

II miejsce Jan Opioła

JM dr hab. inż. Sylwester Tabor – rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
II miejsce Sylwia Adamczak-Kucharska

III miejsce Monika Sekuła

I miejsce Piotr Nasiadka

Karniowice. Do uczestnictwa w nim
pasieki są kierowane we współpracy
z organizacjami zawodowymi pszczelarzy działającymi z województwie
małopolskim. Pasieki biorące udział
w konkursie w roku 2020 zostały zaprezentowane podczas konferencji
przez Pana dr inż. Jacka Kostucha, specjalistę MODR, a następnie dokonano
ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. W roku 2020 w konkursie rywalizowało 12 pasiek. Najwyżej oceniono pasiekę Pana Piotra Nasiadki.
Z uwagi na bardzo wyrównany poziom
pasiek uczestniczących w konkursie
komisja konkursowa przyznała dwa
równorzędne drugie miejsca: dla pasieki Pani Sylwii Adamczak-Kucharskiej
oraz dla pasieki Pana Jana Opioły. Dwa
równorzędne trzecie miejsca zajęły:

pasieka Państwa Grażyny i Stanisława
Iskrów oraz pasieka Pani Moniki Sekuły. Komisja konkursowa dodatkowo
postanowiła wyróżnić trzy pasieki: pasiekę Pani Liliany Bajger, pasiekę Pana
Pawła Klaga oraz pasiekę Państwa Danuty i Tadeusza Zawodnych.
W gronie sponsorów konkursu znalazły się instytucje: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział
w Krakowie, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – Małopolski
Oddział Regionalny, Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Krakowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Krakowie, nadleśnictwa: Nowy
Targ, Limanowa, Miechów i Stary Sącz
oraz Małopolska Izba Rolnicza. Ponadto
nagrody ufundowały firmy produkujące

III miejsce Grażyna Iskra

sprzęt pszczelarski: ZPHU ,,Kokoszka”,
PP Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Sp. K., PPHU
Plast-Produkt – Jerzy Wyrobek, Firma
Fitoexpert – Anna Kostuch oraz Wydawnictwo ,,Sądecki Bartnik”, Wydawnictwo
,,Pasieka” i Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu.
Tegoroczną konferencję wypełniły bardzo ciekawe wykłady specjalistów zajmujących się pszczelarstwem, a równocześnie praktyków pszczelarzy. Pan
mgr inż. Piotr Nowotnik wygłosił
dwie prelekcje. Pierwsza z nich dotyczyła zagadnienia ,,Czy żywienie i dieta
pszczół ma związek z ich odpornością?”.
W drugim wykładzie prelegent omówił wpływ stosowania probiotyków
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na kondycję zdrowotną i odporność rodzin pszczelich. Kolejnym wykładowcą
był Pan Piotr Szyszko, technik pszczelarstwa i pszczelarz praktyk reprezentujący Pasiekę Michałów. Jego wykład
pt. ,,Zastosowanie wybranych pokarmów w poprawie zdrowotności i wigoru pszczół” dotyczył m.in. przeglądu
dostępnych na rynku pszczelarskim pokarmów dla pszczół i ich przydatności
w gospodarce pasiecznej. Kolejnym wykładowcą był Pan inż. Wojciech Kotlicki, który omówił zagadnienie bioasekuracji rodzin pszczelich w sytuacjach
zagrożenia zdrowotnego. Wszystkie
wykłady były poparte głęboką wiedzą
praktyczną prelegentów. Po części wykładowej uczestnicy zadawali wykładowcom pytania, na które otrzymali
wyczerpujące odpowiedzi. System zdalnego łączenia się działał bardzo sprawnie, co było zasługą naszych specjalistów z Działu Teleinformatyki.
Pszczelarze uczestniczący w wydarzeniu mieli także możliwość zapoznania się (za pomocą zdalnego przekazu

transmitowanego podczas przerw
w konferencji) z najnowszą ofertą firm
produkujących urządzenia i sprzęt
pszczelarski, a także materiały do produkcji pasiecznej.
Jubileuszowa XXV Wojewódzka Konferencja Pszczelarska spotkała się z zainteresowaniem mediów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Internetowy
Portal Pszczelarski oraz Wydawnictwo
„Pasieka”, a relacja z konferencji ukazała
się w programie informacyjnym „Kronika” w TVP3 Kraków.
Konferencje pszczelarskie organizowane
przez MODR są doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy ich uczestnikami oraz do nawiązywania kontaktów, które później skutkują
zacieśnianiem współpracy i wymianą
handlową. Ponadto karniowickie konferencje są dobrym przykładem podejmowania współpracy dla dobra naszego
środowiska przyrodniczego i gospodarki
przez podmioty z różnych dziedzin gospodarki. Wszystkim, którzy się włączyli
w pomoc przy realizacji tegorocznego

wydarzenia, serdecznie dziękujemy.
Na uwagę zasługuje zawsze liczny udział w naszych konferencjach
pszczelarskich przedstawicieli Lasów
Państwowych. Nadleśnictwa zawsze
chętnie włączają się w uczestnictwo.
Niestety w tym roku, pomimo hojnego,
jak zawsze, wsparcia Małopolskiego
Konkursu Pasiek przez nadleśnictwa
nie mogliśmy zaprosić ich przedstawicieli do Karniowic, aby osobiście wręczyli ufundowane nagrody.
Pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa zapraszamy ponownie do Karniowic za rok, na kolejną konferencję
pszczelarską. Mamy nadzieję, że będziemy mogli spotkać się osobiście. Pszczelarzy zachęcamy także do uczestnictwa
w Małopolskim Konkursie Pasiek 2021.
Zgłoszenia będziemy przyjmować do
15 czerwca 2021 r. Szczegóły konkursu zostaną podane na stronie internetowej MODR.
Jacek Kostuch
fot. Jan Pajdzik

Wyniki Małopolskiego Konkursu Pasiek 2020
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego corocznie przeprowadza Małopolski Konkurs Pasiek. W jego
organizacji aktywnie uczestniczą instytucje zawodowe pszczelarzy z całego województwa, typując do
udziału w konkursie wyróżniające się pasieki.
Konkurs ma za zadanie realizację wielu
ważnych celów w środowisku pszczelarskim. Wśród nich najważniejszymi są:
− podnoszenie poziomu gospodarki
pasiecznej i jej unowocześnianie,
− kształtowanie wzorców prawidłowego urządzania pracowni pasiecznych,
− podnoszenie poziomu higieny i walka z chorobami pszczół,
− poprawa estetyki pasiek oraz ich
otoczenia,
− wymiana doświadczeń w środowisku pszczelarskim i integracja
pszczelarzy,
− promocja pszczelarstwa w społeczeństwie,
− promocja pszczelarzy wzorowo
gospodarujących i produktów z ich
pasiek,
− uświadamianie znaczenia pszczelarstwa dla gospodarki żywnościowej
oraz bioróżnorodności.
Pszczelarze chętnie przystępują do konkursu, pomimo że wymaga to pewnej
odwagi, aby dobrowolnie poddać się ocenie komisji konkursowej.
8
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W roku 2020 do konkursu przystąpiło
12 pasiek z różnych części województwa małopolskiego. Były wśród nich
zarówno małe pasieki amatorskie, jak
i pasieki duże, które są podstawowym
źródłem dochodu dla rodziny pszczelarza. Komisja Konkursowa miała trudne zadanie, gdyż poziom zgłoszonych
pasiek był bardzo wysoki i wyrównany. Wszystkie z konkursowych pasiek
miały, obok prawidłowo prowadzonej gospodarki pasiecznej, także wiele
cech niepowtarzalnych, wynikających
z wyjątkowo głębokiego zaangażowania ich właścicieli w sprawy pszczelarstwa, świadczących o dużej wiedzy
pszczelarskiej i przyrodniczej, ale nade
wszystko o wielkiej miłości do pszczół.
Każda z konkursowych pasiek może
być wzorem do naśladowania dla innych pszczelarzy w wielu aspektach gospodarki pasiecznej. Przykłady są jedną
z najskuteczniejszych metod przekazywania wiedzy, dlatego z dorobku i doświadczenia, często wielopokoleniowego, tych najlepszych mogą skorzystać
inni, zwłaszcza rozpoczynający swoją

przygodę z pszczołami. Upowszechnianie tych najlepszych wzorców jest jednym z zadań naszego Ośrodka, a wizyty
w pasiekach, jakich dokonuje komisja, są
zawsze wyjątkowe i są zazwyczaj niezwykłym przeżyciem dla członków komisji konkursowej.

I miejsce Piotr Nasiadka z rodziną

W 2020 roku najwyżej oceniono pasiekę
„Prosto z Ula”, której właścicielem jest
pan Piotr Nasiadka z Woli Radłowskiej w gminie Radłów. ,,Prosto z Ula”
jest rodzinnym gospodarstwem pasiecznym, w którym pracuje pan Piotr wraz
z małżonką oraz córką i synem. Pasieka
liczy 180 pni pszczelich. Zlokalizowana
jest w 12 punktach rozłożonych w różnych miejscach Lasów Radłowskich. Pan
Piotr prowadzi także wędrowną gospodarkę pasieczną, wywożąc pszczoły na
pożytki. Co bardzo ważne, rodzinna praca w pasiece daje podstawy do wniosku,
że pasieka będzie nadal rozwijana przez
kolejne pokolenie, gdyż dzieci Państwa
Nasiadków planują kontynuować rodzinne tradycje. Mimo że zdobyły dobre
wykształcenie i mogłyby się realizować
w innych gałęziach gospodarki, wybrały pracę z pszczołami. Syn pana Piotra
ma także już własną, dużą pasiekę i firmę zajmującą się sprzedażą produktów
pszczelich.
Dwa równorzędne drugie miejsca w konkursie uzyskały pasieki: pani Sylwii
Adamczak-Kucharskiej z Paczółtowic
oraz pana Jana Opioły z Tymbarku.
W obydwu pasiekach uderza niezwykła
dbałość o szczegóły dotyczące postepowania z pszczołami, poparte głęboką wiedzą teoretyczną i praktyczną, tj.
wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań i analiza efektów jakie przynoszą. Ponadto w pasiece pani Sylwii od
razu zwraca się uwagę na zamiłowanie
artystyczne właścicielki, przejawiające się tworzeniem niezwykłych form
ozdobnych z drewna, kamienia czy słomy w ogrodzie otaczającym pasiekę. Niezwykłe są także ogrodowe kompozycje
kwiatowe, autorstwa Pani Sylwii, podporządkowane zapewnieniu bazy pożytkowej dla pszczół przez cały sezon
wegetacyjny. Pan Jan Opioła skupia się
bardziej na innowacjach dotyczących
sterowania rozwojem pszczół, w czym
pomaga mu syn, absolwent Politechniki Krakowskiej, a z zamiłowania także
pszczelarz.
Dwa równorzędne trzecie miejsca zajęły
pasieki: Państwa Grażyny i Stanisława
Iskrów z Brzeska oraz Pani Moniki

II miejsce Sylwia Adamczak-Kucharska

II miejsce Jan Opioła

III miejsce Grazyna Iskra

III miejsce Monika Sekuła

Sekuły z Zelczyny w gminie Skawina. Właścicielki mogą się poszczycić,
oprócz wzorowo prowadzonej gospodarki pasiecznej, doskonałym smakiem
urządzenia ogrodów pasiecznych, wskazującym na szacunek, a nawet miłość do
tych niezwykłych owadów. Przejawia się
to w wielu aspektach urządzenia pasieczysk, gdzie dominują motywy pszczele,
a nasadzenia ogrodowe roślin są podporządkowane pszczołom.
W Małopolskim Konkursie Pasiek 2020
postanowiono przyznać również trzy
wyróżnienia. Otrzymały je pasieki
Państwa Tadeusza i Danuty Zawodny
z Gręboszowa w gminie Gręboszów,Pana
Pawła Klaga z Jastrzębia w gminie Łukowica oraz Pani Liliany Bajger z Dojazdowa w gminie Kocmyrzów Luborzyca.
Każda z tych pasiek jest inna, każda
niezwykle ciekawa, wprowadzająca rozwiązania przyjazne pszczołom.
Ich właściciele poszukują najlepszych
rozwiązań dla pszczół, starając się jak
najefektywniej dobrać metody gospodarowania do warunków środowiska
otaczającego pasiekę. Wystrój każdej
z pasiek, elementy urządzenia, ozdoby,
ukwiecenie i cały szereg innych ważnych aspektów dopiero razem w każdej
z tych pasiek tworzą pewną kompletną,
niepowtarzalną całość – dzieło ciężkiej
pracy i miłości do przyrody. Nie ma tak
naprawdę znaczenia, jak duża jest to pasieka. Dzięki każdej z nich nasze środowisko staje się bardziej bioróżnorodne,
piękniejsze. W dodatku przecież każda
z tych pasiek jest niezwykle ważnym
elementem ze względu na produkcję,
jaka jest w niej prowadzona i dostarczana na rynek. Nie jesteśmy, jako kraj,

samowystarczalni pod tym względem
i produkty pszczele musimy importować. Jestem przekonany, że nawet
niemający nic wspólnego z pszczołami, ,,przeciętny zjadacz chleba” z pewnością może się zachwycić, każdą bez
wyjątku, z tych pasiek. Pasieki te to jakby rajskie enklawy w dzisiejszym zindustrializowanym świecie. Przykład,
jaki dają nie tylko pszczelarzom, jest
godny naśladowania. Dlatego warto je
pokazywać.
Cieszę się, że miałem zaszczyt i niezwykłą przyjemność odwiedzić każdą z pasiek, uczestnicząc w Małopolskim Konkursie Pasiek 2020. Wszystkim, którzy
mieli odwagę pokazać swoje pasieki,
pragnę gorąco podziękować. Chciałbym
także życzyć właścicielom wielu sukcesów w dalszej pracy i nowych inspiracji
w tworzeniu tych wspaniałych miejsc
w naszym otoczeniu. Jestem przekonany, że te przykłady będą owocować
w przyszłości zaszczepieniem miłości
do przyrody, a inni będą mogli korzystać z wzorców, jakie zostały pokazane
dzięki tegorocznym uczestnikom konkursu. Dobre wzorce należy szeroko
upowszechniać i dlatego Małopolski
Konkurs Pasiek warto kontynuować.
Serdecznie zachęcamy małopolskich
pszczelarzy do udziału w tegorocznej
edycji Małopolskiego Konkurs Pasiek.
Zgłoszenia będziemy przyjmować do
15 czerwca 2021 r. Szczegóły konkursu zostaną podane na stronie internetowej MODR.
Jacek Kostuch
fot. Jan Pajdzik
DORADCA MARZEC KWIECIEŃ 2021
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Inwazyjna muszka
Inwazyjna muszka to muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii Matsumura) i jak podpowiada jej łacińska
nazwa, pochodzi z Azji. W 2008 r. dotarła do Europy, a w 2014 r. potwierdzono jej występowanie również
w Polsce.
PRZYPUSZCZA SIĘ, że łagodne zimy, do
których się już przyzwyczailiśmy, spowodują jej dalszą ekspansję na północ.
Dużą rolę w migracji Drosophila suzukii
na nowe obszary przypisuje się również
globalnej wymianie handlowej owoców.
Szybkie rozprzestrzenianie i rozmnażanie się oraz duża ilość gatunków żywicielskich sprawiły, że została zaliczona
do tzw. gatunków inwazyjnych.
Muszka plamoskrzydła jest polifagiem,
który żeruje przede wszystkim na roślinach sadowniczych o miękkich owocach
mających stosunkowo cienką skórkę.
Dotyczy to zarówno roślin jagodowych:
maliny, borówki, agrestu, wszystkich
gatunków porzeczek, jeżyny, truskawki, żurawiny, a także winorośli, aronii
i drzew pestkowych: wiśni, czereśni,
morel, brzoskwiń i śliw. Na domiar złego,
pokarmem szkodnika mogą stać się dziko rosnące krzewy o miękkich owocach
np. bez czarny, czereśnia ptasia i inne
gatunki z rodzaju Prunus, co dodatkowo
utrudnia jej zwalczanie. W literaturze
znajdują się również informacje o możliwości żywienia się muszki samoskrzydłej sokiem wypływającym z ran kory
dębu i substancjami wydzielanymi przez
miodniki liści czereśni i wiśni. Okazuje
się, że na liście EPPO (organizacji międzyrządowej odpowiedzialnej za współpracę w zakresie ochrony roślin w regionie eurośródziemnomorskim) wykaz
roślin żywicielskich muszki obejmuje
również pomidora. Niemniej jednak jest
to gatunek uszkadzany przez nią rzadko
i prawdopodobnie, gdy w pobliżu nie ma
preferowanych owoców z roślin wieloletnich. Ponadto można się spodziewać,
że częściej będzie atakowany popularny w naszym kraju pomidor malinowy,
który w porównaniu do innych typów
pomidorów, ma cieńszą skórkę i miękki
miąższ.
Jedna samica muszki plamoskrzydłej
w ciągu swojego życia składa średnio
350 jaj, przy czym ich ilość może sięgnąć niemal 600 sztuk. Rozwój jaj trwa
zaledwie 1-3 dni, larw 3-13 dni, a stadium poczwarki 4-14 dni. Liczba pokoleń
tego szkodnika w ciągu roku jest zależna
od warunków pogodowych (optimum
temperaturowe dla rozwoju mieści
się w przedziale 20-25ᵒC). W naszych
10
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warunkach klimatycznych rozwija się
nie mniej niż kilka pokoleń w trakcie
sezonu. Muchówki w okresie letnim żyją
średnio 40 dni. Zimą są w stanie przeżyć
nawet 200 dni i, co więcej, przetrwać
przy temperaturze do -18ᵒC. Samice
składają jaja zarówno do niedojrzałych,
jak i dojrzałych, a nawet przejrzałych
owoców leżących na ziemi lub składowanych np. w pojemnikach.
Uszkodzenie owocu jest początkowo
trudno dostrzegalne gołym okiem.
Z czasem wyklute larwy wyjadają miękisz i małe otwory w skórce, aby móc
oddychać. Powstałe rany stanowią często ognisko chorób np. szarej pleśni. Wewnętrzne żerowanie sprawia, że owoce
nie nadają się do handlu, a nie zebrane
z roślin opadają. Jak informuje mgr Wojciech Piotrowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, w tym roku odłowiono do jednej pułapki średnio ponad
100 muchówek w przeciągu tygodnia.
Taka ilość sygnalizuje o wysokim zagrożeniu plantacji. Zależnie od rodzaju uprawianego gatunku i regionu kraju straty
poniesione w wyniku żerowania muszki
plamoskrzydłej wyniosły 20-100%.
Według dostępnych źródeł monitoring
plantacji rozpoczęty min. 1 miesiąc
przed dojrzewaniem owoców jest uznawany za najważniejszy czynnik chroniący plantację przed masowym nalotem
szkodnika. W tym celu, według zaleceń
specjalisty IO w Skierniewicach, należy
najpierw dookoła, co ok. 2 metry, nieco
dalej od brzegu plantacji (aby nie przywabiały do owoców) zawiesić pułapki

w cieniu, na wysokości ok. 1-1,5 m i kontrolować raz w tygodniu. Następnie zawiesić kilka sztuk pułapek wewnątrz
uprawy, a po odłowieniu w nich pierwszych muchówek należy zwiększyć ich
ilość do 150-200 szt./ha, co 4-5 m w każdym rzędzie. Do tego celu można wykorzystać m.in. rodzimy produkt Drosinal (ICB Pharma) (siatka wlotowa jest
selektywna, nie odławiają się większe
owady) lub inne pułapki z atraktantem.
W przypadku uprawy truskawek pułapki ustawia się bezpośrednio na glebie.
Płyn wabiący należy stosunkowo często
wymieniać (raz na 3-4 tygodnie), aby
z czasem muchówki nie przyzwyczajały się do zapachu i nie omijały pułapek.
Skuteczność metody odławiania szacuje
sie na poziomie 40-60%.
Inną strategią ograniczającą zagrożenie
ze strony Drosophila suzukii jest wykorzystanie tworzyw sztucznych, głównie
siatek. Okrycia muszą mieć małą wielkość oczek (max. 1 mm x 1mm), aby uniemożliwić przedostawanie się muchówek.
Do najważniejszych wad osłon należy
jednak ograniczenie promieniowania
słonecznego do roślin i owoców, a tym
samym spowolnienie ich dojrzewania
oraz ryzyko przedostawania się owadów
do uprawy w trakcie przeprowadzania
zbiorów i wykonywania prac pielęgnacyjnych. Trzeba również podkreślić znaczenie zbierania uszkodzonych i opadłych owoców oraz ich utylizacji, np.
poprzez przefermentowanie w zamkniętych pojemnikach, w celu ograniczania
populacji muszki. Ponadto zalecane jest

częstsze i dokładne zbieranie owoców
(również nie w pełni dojrzałych). W celu
opracowania walki biologicznej zidentyfikowano występujące w Polsce dwa
gatunki parazytoidów (larw i poczwarek) muszki plamoskrzydłej. Nie są one
niestety wyspecjalizowane do jej zwalczania. Można jednak kupić inny parazytoid Trichopria drosophilae, który jest
popularny w Europie w tym zakresie.
Właściwym rozwiązaniem może więc
się okazać introdukcja nowego, pożytecznego owada. Opryskiwanie tlenkiem
wapnia i innymi substancjami powoduje
pogorszenie jakości owoców. Z kolei do
ochrony chemicznej przed Drosophila
suzukii zarejestrowane są obecnie preparaty Affirm 095 SG, Benevia 100 OD,
Calypso 480 SC, Decis Mega 50 EW, Patriot 100 SC i SpinTor 240 SC. Insektycyd
Affirm 095 SG jest dopuszczony do stosowania w uprawie winorośli, Benevia 100
OD do ochrony truskawki, a SpinTor 240
SC do ochrony roślin jagodowych, wykonując maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym. Pozostałe preparaty
są zarejestrowane do ochrony szerszej

grupy roślin. Szczegółowe informacje
dotyczące karencji, dawki itp. są dostępne w kartach charakterystyki insektycydów. Aby przeciwdziałać uodparnianiu
się szkodnika, trzeba pamiętać o rotacji
substancji aktywnych. Spośród ww. preparatów jedynie Decis Mega 50 EW i Patriot 100 SC posiadają tę samą substancję aktywną - deltametrynę, w związku
z czym nie jest zalecane ich jednoczesne
stosowanie w tym samym sezonie. Uprawy ogrodnicze specjalistyczne są zaliczane do upraw małoobszarowych tzn.
takich, których powierzchnia uprawy
zajmuje poniżej 1% powierzchni użytków utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Oznacza to, że rozszerzenie rejestracji pestycydów o ochronę takich upraw
jest uproszczone i szybsze. Można więc
spodziewać się w przyszłości nowych
dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin przeciwko muszce
plamoskrzydłej.
W bieżącym roku Drosophila suzukii spowodowała duże straty na plantacjach
owoców niemal w całej Polsce, w związku z czym znajduje się w czołówce zwal-

czanych agrofagów polifagicznych roślin
sadowniczych. Z powodu możliwości
zimowania w zadrzewieniach, uszkodzonych dziko rosnących roślin (np. leśnych malin i jeżyn) oraz znajdowania
pożywienia również w ogrodach działkowych i starych oraz opuszczonych
plantacjach walka z tym szkodnikiem
będzie trudna i wymagała konsolidacji
producentów owoców.
Piotr Bucki
źródła: https://doradztwosadownicze.pl
https://jagodnik.pl
http://odr.pl
B. H. Łabanowska, W. Piotrowski. Metodyka prowadzenia obserwacji występowania muszki plamoskrzydłej
(Drosophila suzukii Matsumura) w Polsce. Skierniewice
2017.
wykład p. mgr Wojciecha Piotrowskiego pt. „Muszka
plamoskrzydła - niespodziewany atak i możliwe rozwiązania”, wygłoszony podczas szkolenia online pt.
„Czy możliwe są innowacje w ekologicznej produkcji
owoców? Przykłady nowych praktyk zwalczania szkodników i zarządzania glebą w świetle strategii Zielonego
Ładu” zorganizowanego 4.11.2020 r. przez Instytut
Ogrodnictwa w Skierniewicach.

DORADCA MARZEC KWIECIEŃ 2021

11

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Środki ochrony roślin:
oryginał czy generyk? Co wybrać?
Zbliża się czas zakupów preparatów do ochrony naszych zasiewów, plantacji i sadów. Rolnicy analizują
ceny, porównują składy chemiczne i zastanawiają się, które preparaty wybrać. Niektórzy mają sprawdzone
preparaty, jak i swoje przyzwyczajenia, ale głównym kryterium wyboru przeważnie jest cena.
Oczywiście zdecydowana większość
rolników nie orientuje się, dlaczego
są tak duże rozbieżności w cenie pomiędzy preparatami zawierającymi te
same ilości substancji czynnej i nikt nie
wie, od czego to zależy. Poniższe informacje dostarczą wiedzy i być może
zaspokoją ciekawość odnośnie różnicy
kosztów poszczególnych produktów
handlowych dostępnych na półkach
sklepowych.

Oryginał czyli produkt innowacyjny
Wytworzenie całkowicie nowej molekuły środka ochrony roślin przez firmę chemiczną jest czasochłonne (wiele
12
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lat prób i doświadczeń) i kosztochłonne
(całkowite wydatki sięgają kilku milionów euro). Początkowo spośród licznych
cząsteczek wynalezionych / opracowanych / zsyntetyzowanych selekcjonuje
się w toku doświadczeń najbardziej perspektywiczne i poddaje kolejnym badaniom skuteczności biologicznej. Opracowuje się najefektywniejszą formę samej
substancji czynnej, ale także produktu
do wdrożeń, a w ostateczności do handlu. Głównym jego komponentem jest
substancja czynna, której towarzyszą
specjalnie opatentowane:
• nośniki (ułatwiające aplikację oraz dotarcie, stabilne osiadanie roztworu

cieczy roboczej na roślinie, odporność
na zmywanie przez deszcz, a następnie sukcesywne, całkowite przenikanie przez tkanki do wnętrza rośliny),
• synergetyki i surfaktanty – dodatki wzmagające działanie substancji
czynnej i poprawiające właściwości
fizykochemiczne roztworu, substancje stabilizujące i zapobiegające szybkiej dezaktywacji pod wpływem promieni słonecznych czy temperatury,
• czasami adiuwant – wspomagający rozmieszczenie i utrzymanie się
roztworu środka na roślinie/glebie,
zmniejszający napięcie powierzchniowe.

Taki prawie gotowy fizykochemicznie
produkt poddaje się testom laboratoryjnym. Wszelkie odchylenia od normy, wątpliwości odnośnie skuteczności biologicznej skutkują przerwaniem
badań. Jeśli natomiast środek spełnia
oczekiwania, przeznaczany jest do kolejnego etapu – doświadczeń polowych
czy pod osłonami (w zależności od finalnego przeznaczenia). Biorąc pod uwagę
rodzaj uprawianej rośliny oraz system
uprawy, testy trwają do kilku sezonów,
celem oceny, w jakich warunkach klimatycznych, dawkach, terminach aplikacji
i fazach wzrostu oraz rozwoju rośliny
środek wykazuje najwyższą skuteczność
biologiczną. Sukces wieńczą badania dotyczące tempa rozkładu substancji w roślinie i określenie w niej norm pozostałości środka ochrony. Ostatnim etapem
są badania środowiskowe, w tym dotyczące bezpieczeństwa m.in. dla zapylaczy. Po takiej wieloletniej serii składa
się wnioski rejestracyjne poprzedzające wdrożenie środka do praktyki, czyli
przeznaczenie do handlu.

Generyk czyli produkt odtwórczy
Po wygaśnięciu ochrony patentowej innowacyjnej, oryginalnej substancji czynnej środka ochrony roślin nieograniczony
dostęp do molekuły mają wszyscy zainteresowani. Na jej bazie mogą oni tworzyć
produkty będące tzw. zamiennikami/
generykami. Trzeba mieć jednak świadomość, że o ile sama substancja została
„uwolniona” z ochrony patentowej, o tyle
wszelkie związki towarzyszące jej w oryginalnym produkcie handlowym stanowią wciąż tajemnicę. Firma odtwórcza
korzysta więc z substancji czynnej, czyli
nie musiała łożyć ogromnych pieniędzy
na jej badanie i rozwój. Ale sama substancja czynna to jeszcze nie sukces. Samodzielnie zazwyczaj jej skuteczność biologiczna jest niewielka lub żadna. Dlatego
firma generyczna sama musi skomponować skład związków towarzyszących
oraz opracować formę, aby produkt stał
się aktywny biologicznie, trwały w środowisku, odporny na czynniki klimatu,
itd. Często się zdarza, że ma on inną formę niż produkt oryginalny. Dla przykładu, oryginał był w proszku, tymczasem
generyk jest płynny. To również może
sugerować, że odtwórca miał problem
z rozpuszczalnością substancji doprowadzonej do stanu stałego. Dlatego też sam
próbuje rozwiązać problem podając ją
praktykom w innej formie. A może chciał
ułatwić rolnikom pracę, sprawiając jednocześnie, że jest bezpieczniejsza, gdyż
wyeliminował pylenie podczas dawkowania w celu przygotowania roztworu
roboczego? Odpowiedzi na te pytania są
trudne, gdy nie zna się wszystkich komponentów ostatecznego produktu handlowego. Tych danych nikt nie zdradza.
Co wybrać?
Faktem jest, że producent generyku ponosi dużo mniejsze koszty na wprowadzenie na rynek produktu handlowego
(nie musi wykonywać szeroko zakrojonych badań) niż twórca oryginału. Dlatego też środki odtwórcze są bezkonkurencyjne pod względem cenowym.
Ich niższa cena skłania po sięganie właśnie po nie. Ale trzeba mieć świadomość,
że działanie, skuteczność biologiczna,
trwałość w środowisku, odporność na
zmywanie mogą je znacznie odróżniać
od oryginału. Właściwie rolnik musiałby
przeprowadzić jednocześnie doświadczenie z oboma środkami (oryginałem
i generykiem) i rozsądnie podejść do
oceny. Ale jak tu mówić o analogii, jeśli
produkt ma inną formę, to i dawkowanie czystej substancji czynnej jest nieporównywalne. Kolejne zestawienie
dotyczy skuteczności biologicznej. Czy
w obu przypadkach była porównywalna,

czy może trzeba przyznać, iż niezupełnie satysfakcjonująca w jednym z nich?
I wówczas trzeba przeprowadzić kolejny zabieg „doczyszczający”? A to kolejne
wydatki pieniądzy na środek, na paliwo
do sprzętu ochrony, roboczogodziny, ponowne ugniatanie gleby kołami podczas
przejazdu maszyny, czyli niszczenie jej
struktury. To także zwiększenie ilości
substancji czynnej w samej roślinie, czyli
większe prawdopodobieństwo wykrycia
jej w produkcie. Oczywiście niekoniecznie od razu w ilości przekraczającej dopuszczalne normy, ale jednak jest takie
ryzyko. Można też - zamiast tej substancji - wykorzystać inną do zabiegu „doczyszczającego”, ale koszty dodatkowe
i na ten cel trzeba ponieść. Ponadto do
rośliny wprowadzamy kolejny związek,
a to niekoniecznie może być pożądane
przez odbiorcę finalnego plonu. Najczęściej zakresy zastosowania środka oryginalnego i odtwórczego znacznie się
różnią. Dlatego tak duży nacisk należy
położyć na wnikliwą lekturę etykiet rejestracyjnych środków ochrony roślin.
Zalecamy oczywiście wybór tego o szerszym spektrum działania.

Podkreślamy – wbrew prawu jest
stosowanie środka niezgodne z zaleceniami podanymi na etykiecie,
mimo iż zawiera tą samą substancję
czynną i w takiej samej ilości, co produkt o szerszym spektrum rejestracji!

Decyzja użytkownika środka ochrony
roślin
Zdaję sobie sprawę, że nieprzewidywalna sytuacja odnośnie cen plonów wpływa na ostateczną decyzję rolnika odnośnie wszelkich działań w gospodarstwie
mających wpływ na rentowność. Dlatego nie mam moralnego prawa do udzielania rad, który ze środków ochrony roślin
wybrać. Jednak przychylałabym się do
takiej wskazówki: gdy na rynku znajdował się wyłącznie oryginał (jeszcze
w trakcie ochrony patentowej substancji czynnej) być może rolnik pamięta
lub może sięgnąć po archiwalne zapiski
w „Ewidencji/Dokumentacji zabiegów
ochrony roślin”, jaka była skuteczność
biologiczna, czyli ostatecznie satysfakcja z zabiegu. Porównanie skuteczności
być może skłoni rolnika do weryfikacji
decyzji przy zakupach na kolejny sezon.
Adam Czarnecki
Źródło:Katarzyna Kupczak, publikacja https://www.
wrp.pl/srodki-ochrony-roslin-oryginal-czy-generyk-co-wybrac/
DORADCA MARZEC KWIECIEŃ 2021
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Zalecenia agrotechniczne w uprawie ziemniaka
Najlepszymi przedplonami dla uprawy ziemniaka są rośliny strączkowe i motylkowate z trawami, w dalszej
kolejności zboża wysiewane w mieszance z roślinami strączkowymi oraz zboża, po zbiorze których stosuje
się międzyplony, najlepiej jako rośliny motylkowate lub facelię czy gorczycę.
Dopuszczalny udział ziemniaka w strukturze zasiewów wyznaczają wysokie
wymagania fitosanitarne tej rośliny.
Związane jest to z niebezpieczeństwem
występowania szeregu chorób pochodzenia bakteryjnego i grzybowego, które ulegają nasileniu w przypadku częstego następstwa po sobie. Poza chorobami,
spadki plonu są powodowane także
jednostronnym wyczerpaniem w glebie składników pokarmowych i nagromadzeniem się toksycznych związków
wydzielanych przez roślinę.
Wiosenne zabiegi uprawowe należy
rozpocząć możliwie wcześnie. Zalecana
w tym okresie włóka lub brona przerywa parowanie, przyspiesza ogrzanie
gleby i pobudza nasiona chwastów do
kiełkowania. Zabiegi uprawowe wykonywane na wiosnę powinny zapewnić zabezpieczenie i ograniczenie strat
wody pochodzącej z zapasów zimowych, przyspieszyć ogrzanie gleby dla
wykonania wczesnego sadzenia, zniszczyć kiełkujące chwasty, dokładnie wymieszać z glebą nawozy azotowe oraz
przygotować jednorodną spulchnioną
warstwę roli, aby wytworzyć warstwę
nośną dla pracy sadzarek.
Pole przeznaczone do uprawy ziemniaków powinno być właściwie nawożone. Potrzeby pokarmowe ziemniaka są dość wysokie, bowiem z plonem

jednostkowym 1 t bulw w odniesieniu
do azotu, fosforu i potasu stanowią odpowiednio: 5 kg N, 1,5 kg P2O5 i 7 kg K2O,
stąd konieczność uzupełniania składników pokarmowych nawożeniem
mineralnym.
Nawożenie plantacji ziemniaka należy
dostosować do żyzności gleby oraz wymagań pokarmowych tej rośliny i opierać się na stosowaniu nawozów organicznych uzupełnionych odpowiednio
nawożeniem mineralnym. Podstawą
stosowania nawożenia doglebowego
jest przeprowadzanie co 4 lata stanu zasobności gleb w składniki pokarmowe.
Spośród makroelementów największe
znaczenie nawozowe mają azot, fosfor,
potas i magnez. W odniesieniu do zawartości mikroelementów w glebie największe znaczenie z nawozowego punktu widzenia mają mangan, miedź, cynk,
bor i molibden.
Pod ziemniaki charakteryzujące się małymi wymaganiami w stosunku do azotu
należy zastosować około 100 kg N/ha.
W przypadku odmian o średnich wymaganiach ok. 120 kg N/ha, a dla tych
o dużych wymaganiach ok. 140 kg N/
ha. Uprawiając ziemniaki bez obornika
dawki te należy zwiększyć o 20-40 kg
N/ha. W przypadku uprawy ziemniaków z przeznaczeniem na wczesny zbiór,
oprócz potrzeb nawozowych, należy

również uwzględnić termin zbioru. Przy
zbiorze 60 dni od posadzenia ziemniaki
wymagają nawożenia azotem w dawce
około 50 kg N/ha. Przy zbiorze 75 dni
od posadzenia należy zastosować około
70 kg N/ha. Jeżeli ziemniaki będą zbierane po zakończeniu okresu wegetacji
i zaplanowana dawka azotu przekracza
100 kg/ha, to należy ją podzielić do 80
kg/ha i zastosować przed sadzeniem,
a część uzupełniającą zastosować bezpośrednio przed wschodami ziemniaków. Natomiast w przypadku uprawy
ziemniaków z przeznaczeniem na wczesny zbiór całość zaplanowanej dawki
azotu należy zastosować przed sadzeniem bulw, wczesną wiosną. Azot pod
ziemniaki można zastosować w formie
saletrzanej, amonowej, jak i amidowej.
Podstawowym warunkiem uzyskania
wysokich i stabilnych plonów ziemniaka
jest stosowanie sadzeniaków o wysokiej
wartości nasiennej. Partie ziemniaków
sadzeniaków kwalifikowanych, posiadające paszport obligatoryjnie badane są
na obecność organizmów kwarantannowych i są pod tym względem bezpieczne
w stosowaniu. Ziemniaki – sadzeniaki
niekwalifikowane (nieposiadające paszportu) powinny być przed sadzeniem
poddane badaniu wykrywającemu obecność organizmów kwarantannowych.
W przypadku uprawy ziemniaków
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z przeznaczeniem na wczesny zbiór
niezbędnym zabiegiem jest podkiełkowywanie sadzeniaków. W przypadku
innych kierunków produkcji zaleca się
pobudzanie bulw.
O terminie sadzenia powinna decydować głównie temperatura gleby na głębokości 10 cm. W przypadku stosowania
sadzeniaków podkiełkowanych termin
sadzenia należy przyspieszyć i wysadzać
bulwy wtedy, gdy temperatura gleby na
głębokości 10 cm wynosi 6-8oC. W poszczególnych rejonach kraju warunki te
występują w różnych terminach. Zbyt
wczesne sadzenie może spowodować
większe zagrożenie porażenia sadzeniaków rizoktoniozą. Opóźnienie terminu sadzenia nie jest wskazane, ponieważ przesuwa wegetację na okres
mniej sprzyjających warunków klimatycznych i większego zagrożenia zarazą
ziemniaka.
Głębokość sadzenia powinna być możliwie płytka, aby główna masa części podziemnej rośliny znajdowała się
w warstwie ornej, w której znajduje najbardziej optymalne warunki wzrostu
i rozwoju. Zbyt płytkie umieszczenie
bulw sadzeniaka może powodować płytsze zaleganie bulw potomnych, co stwarza niebezpieczeństwo ich zazielenienia.
Głębokość sadzenia powinna odpowiadać średnicy sadzeniaka powiększonej
o 1-2 cm, mierząc od wyrównanej powierzchni roli przed sadzeniem. Taka
głębokość jest pewnym kompromisem
między wymienionymi uwarunkowaniami, co pozwala na ułatwienie zbioru
i ograniczenie uszkodzeń mechanicznych bulw. Jest to jeden z parametrów
decydujących o jakości bulw.  
Jednym z elementów technologii produkcji, która wpływa na jakość produkowanych bulw, jest szerokość międzyrzędzi. Powinna ona wynikać z rozstawy
kół ciągnika i towarzyszących maszyn,
które stosujemy w trakcie zabiegów
agrotechnicznych. Najczęściej stosowane są rozstawy: 62,5 cm, 75 cm i 90 cm.
Zwiększone wymagania jakościowe
w stosunku do bulw przeznaczonych
do przetwórstwa spożywczego i na cele
jadalne powodują, że należy dążyć do
przechodzenia na zwiększone szerokości międzyrzędzi, tj. do 75 cm, a nawet
do 90 cm.
Na wielkość plonu bulw i jego strukturę,
czyli udział w plonie bulw różnej wielkości, wpływa szereg czynników. Jednym z nich jest liczba łodyg na jednostce
powierzchni.
Optymalna liczba łodyg na 1 ha, wymagana dla osiągnięcia maksymalnego plonu bulw pożądanej frakcji dla poszczególnych kierunków produkcji dla plonu
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handlowego bulw przeznaczonych na
cele jadalne wynosi ok. 200 tys.
O liczbie pędów na jednostce powierzchni decydują następujące czynniki: wielkość sadzeniaka, gęstość sadzenia,
właściwości odmianowe. Im większy
sadzeniak, tym więcej wytwarza oczek
i łodyg. Wieloletnie badania na dużej liczbie odmian wykazały, że z sadzeniaków
najmniejszych tj. o masie do 20 g wyrastają 2,7 łodygi, zaś przyrost na każde
20 g masy sadzeniaka wynosi 0,5 łodygi.
Obsadzona plantacja ziemniaków powinna być jak najszybciej obredlona,
by bulwy sadzeniaków były całkowicie przykryte i mogły się ukorzeniać
i kiełkować.
Plantacje ziemniaka należy w sposób
szczególny chronić przed chwastami.
Wynika to przede wszystkim z powolnego tempa rozwoju ziemniaka w początkowym okresie, w którym brak jest
konkurencji ze strony rośliny uprawnej. W walce z chwastami na plantacji
ziemniaka można wyróżnić trzy metody
ich zwalczania: mechaniczną – zabiegi
mechaniczne prowadzone za pomocą
dostępnych narzędzi pielęgnacyjnych,
mechaniczno-chemiczną – do wschodów ziemniaków zabiegi mechaniczne,
bezpośrednio przed wschodem zabieg
herbicydowy oraz w razie konieczności drugi dodatkowy zabieg na chwasty jednoliścienne oraz uproszczoną –
w przypadku niestosowania zabiegów
mechanicznych do wschodów i dużego
rozwoju chwastów stosuje się herbicyd
nieselektywny.
Zagrożeniem dla plantacji ziemniaka są
choroby i szkodniki. Najczęściej występującymi chorobami są: zaraza ziemniaka, alternarioza oraz rizoktonioza.
Każda z tych chorób powoduje obniżenie plonu oraz pogarsza jego jakość. Ponadto plantacje ziemniaka atakowane
są przez dość liczną grupę szkodników.
Żerowanie szkodników może prowadzić
do obniżenia plonu i pogorszenia jego
jakości. Zagrożenie ze strony szkodników zależy od wielu czynników, między
innymi od liczebności danego agrofaga,
warunków atmosferycznych, przygotowania i stanu plantacji oraz od kierunku produkcji ziemniaka. Do głównych
szkodników powodujących największe
straty w plonie można zaliczyć stonkę
ziemniaczaną, mszycowate, szkodniki
glebowe, mątwika ziemniaczanego, niszczyka ziemniaczaka.
W integrowanej ochronie ziemniaka zakłada się zmniejszenie ilości preparatów
chemicznych poprzez stosowanie różnych metod ochrony, m.in. prawidłowej
agrotechniki, wykorzystanie odmian
odpornych na patogen oraz stosowanie

pestycydów o najmniejszym szkodliwym działaniu na środowisko. Ochrona
chemiczna powinna zostać przeprowadzona dopiero, gdy istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia progu zagrożenia ze strony patogenu.
W ochronie ziemniaka stosuje się środki ochrony roślin o działaniu układowym, wgłębnym i kontaktowym. Środki o działaniu układowym wnikają do
rośliny i przez pewien okres, krążąc
z sokami, chronią roślinę przed porażeniem. Środek działa również na nowe
przyrastające części roślin. Należy jednak pamiętać, że czas pomiędzy infekcją
a przeprowadzeniem zabiegu nie może
być zbyt długi (nie powinien przekroczyć 2-3 dni), gdyż działanie środka będzie niewystarczające. Dlatego też takie
preparaty powinny być zastosowane,
zanim dojdzie do infekcji. Aby zachować skuteczność preparatów systemicznych w zwalczaniu zarazy, wskazane jest
maksymalne dwukrotne zastosowanie
w jednym sezonie wegetacyjnym.
Preparaty o działaniu wgłębnym wnikają w głąb rośliny, jednak przemieszczają
się w roślinie tylko lokalnie. Wykazują także bardzo ograniczone działanie
ochronne w stosunku do nowych przyrostów. Fungicydy te efektywnie chronią
plantację ziemniaka o zwartym łanie
oraz w warunkach często występujących opadów atmosferycznych, dlatego też zalecane są do ochrony plantacji
w pełni rozwoju. Fungicydy o działaniu
kontaktowym chronią rośliny przed infekcją przez okres ok. 7 dni. Związki te
nie przemieszczają się w roślinie, ani
też nie niszczą patogenu po jego wniknięciu do rośliny. Skuteczność fungicydów w dużej mierze zależy od dokładności pokrycia nimi roślin. Zaleca się,
by środki te stosować częściej w okresie pełnej wegetacji, gdy rozwój części
nadziemnej rośliny jest już zakończony.
Natomiast pestycydy należy stosować
po przekroczeniu progu szkodliwości.
Środki ochrony roślin należy stosować
zgodnie z podanymi w etykiecie zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka,
zwierząt lub środowiska.
Aktualne informacje dotyczące stosowania środków ochrony roślin można
znaleźć na stronach MRiRW pod linkiem
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
produkcja-roslinna
Adam Piętoń
Źródło:
https://polskiziemniak.pl/zalecenia-agrotechniczne
dr Wojciech Nowacki - Zakład Agronomii Ziemniaka,
IHAR, Metodyka Integrowanej Produkcji Ziemniaków

Hodowla kóz alternatywą dla małych gospodarstw
Kozy są jednymi z pierwszych gatunków zwierząt udomowionych przez człowieka. Odegrały istotną rolę
w cywilizacyjnym i kulturowym rozwoju ludzkości. Zwierzęta dostarczały skór, mięsa, mleka i wełny. Obecnie
ich hodowla staje się coraz bardziej popularna.
Dla hodowców kóz nadeszły doskonałe
czasy. W Polsce najbardziej popularna
jest użytkowość mleczna kóz. Klienci
chętnie sięgają po zdrowe kozie mleko
i jego przetwory. Coraz więcej osób wybiera produkty mleczne, otrzymywane
z mleka kóz wypasanych na pastwisku.
Mleko kozie ma wiele zalet. Jest bogate w witaminy z grupy B oraz mikroi makroelementy. Regularne spożycie
mleka koziego wpływa na zwiększenie
objętości granulocytów we krwi, lepsze
przyswajanie żelaza i miedzi, większą
mineralizację kości u dzieci, poziom witaminy A i wapnia. Kozie mleko zmniejsza ryzyko zachorowań na nowotwory oraz chorobę wieńcową, ze względu
na zawartość selenu. Walory odżywcze
i zdrowotne sprawiają, że także kozina
uzyskuje coraz większą popularność.
Mięso to posiada niewielkie ilości tłuszczu, zwłaszcza z młodych koźląt. Kozina
jest mięsem chudym. W porównaniu do
wieprzowiny czy wołowiny dostarcza
znacznie niższej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych. Mięso kozie zawiera
dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych w optymalnej proporcji omega-3
do omega-6. Dlatego też sprzyja obniżeniu w surowicy krwi poziomu „złego”
cholesterolu oraz lipidów.
W Polsce obecnie hoduje się około 130
000 sztuk kóz. Zwierzęta są użytkowane głównie w kierunku mlecznym. Hodowle na terenie kraju są bardzo rozproszone i dominują małe gospodarstwa
posiadające po kilka sztuk stada podstawowego. W naszym kraju użytkuje
się dwie rasy mleczne: rasę saaneńską
i rasę alpejską.
Koza saaneńska pochodzi ze Szwajcarii,
charakteryzuje się wybitną mlecznością.
Można uzyskać wydajność podczas 305
dni laktacji nawet 2000 kg mleka. Średnia zawartość tłuszczu w mleku to 3,0%,
a białka 2,5%. Należy do dość dużych
ras. Kozy mogą osiągnąć masę ciała do
90 kg i wysokość w kłębie 75-85 cm, natomiast kozły do 120 kg i wysokość 90100 cm. Kozy tej rasy mają krótką, białą
sierść, natomiast u kozłów występuje
długa broda.
Koza alpejska pochodzi z Francji. Ma
krótką sierść, może być płowa lub brązowa. U samic i samców wzdłuż linii
grzbietowej przebiega czarna pręga.

Uzyskuje rozmiary podobne do ras saaneńskich. Charakteryzuje się dobrą wydajnością mleczną, która dochodzi do
1800 kg za całą laktację.
Najbardziej znana i rozpowszechniona rasa kóz mięsnych to rasa burska.
W Europie, a również w Polsce, kozły
rasy burskiej wykorzystywane są do
krzyżowania towarowego z kozami ras
mlecznych w celu poprawy umięśnienia koźląt rzeźnych. W naszym kraju
do najpopularniejszych hodowanych
kóz należą: koza karpacka, rasa polska
barwna uszlachetniona, rasa polska biała uszlachetniona.
Kozy mają znacznie skromniejsze wymagania żywieniowe niż krowy i owce.
Racjonalne żywienie kóz uwzględnia ich
potrzeby związane z wiekiem, płcią i kierunkiem użytkowania oraz dostępność
poszczególnych pasz w zależności od
pory roku. W okresie letnim najkorzystniejszy jest wypas kóz na pastwisku.
Hodowca, który chce osiągnąć wysoką
mleczność, powinien zadbać, aby w zielonej diecie kozom nie zabrakło białka.
Kozy ras wysokowydajnych wypasa się
szczególnie na mieszance traw takich
jak m.in. życica trwała, tymotka łąkowa,
kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita
i różne gatunki rajgrasów. Dorosła koza
zjada 2-7 kg zielonki dziennie, w zależności od wieku i fazy cyklu rozrodczego.
Na dorosłą kozę wraz z przychówkiem
należy zaplanować około 0,15 ha terenu
do wypasu. Oprócz wypasu kozy żywi
się dodatkowo sianem z mieszanek traw
polowych. Koza zjada 1-2,5 kg siana na
dobę. Zimą zwierzęta można także karmić kiszonkami z traw, roślin strączkowych i kukurydzy z dodatkiem kredy
pastewnej. Samica w okresie laktacji pobiera 1-1,3 kg takiej paszy dziennie. Kozy
chętnie jedzą marchew, buraki pastewne
i cukrowe. Wartościowym dodatkiem
pasz dla kóz mlecznych, rozpłodników
i koźląt do 6 miesiąca życia są ziarna
zbóż, warzywa strączkowe, wysłodki
i otręby pszenne. Przy doborze dawek
pokarmowych bardzo ważne jest zróżnicowanie ich dla grup zwierząt w poszczególnych etapach produkcji (okres
okołoporodowy, szczyt laktacji, przygotowanie do rozrodu).
Pomieszczenia inwentarskie dla kóz powinny być suche, dobrze oświetlone,

ciepłe i dobrze wentylowane. W pomieszczeniu wilgotność powietrza nie
może przekraczać 80%. Temperatura
powietrza musi zaś wynosić minimum
8ᵒC. Dla kóz bardzo ważny jest wybieg.
Powierzchnia, w przeliczeniu na jedną
sztukę, powinna wynosić co najmniej:
– na kozę - 4 m kw.,
– na kozła - 6 m kw.
Kozy osiągają dojrzałość płciową między 4-6 miesiącem życia, natomiast
dojrzałość rozpłodową w wieku 7-8
miesięcy. Ciąża kozy trwa średnio pięć
miesięcy – 150 dni. Kozy zwykle rodzą
od jednego do trzech młodych rocznie.
Ruja występuje na przełomie sierpnia
oraz września.
Z ważniejszych chorób, które mogą
wpłynąć na hodowlę stada, możemy
wyróżnić paratuberkulozę, brucelozę,
chlamydiozę, kulawkę, listeriozę, serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych, listeriozę. Zaburzenia zdrowotności w stadzie kóz może przynieść duże
straty produkcyjne. Wynika to głównie z padnięć, gorszego wykorzystania
pasz, a przede wszystkim ze spadku
wydajności mlecznej. Oprócz stosowania szczepionek bardzo wielu chorób
można uniknąć poprzez zachowanie
podstawowych zasad higieny i utrzymania zwierząt.
Hodowla kóz może być opłacalną odpowiedzią na zmieniające się w europejskim rolnictwie trendy. Jej rentowność
w ostatnich latach znacząco wzrasta.
Ze względu na fakt, że zwierzęta te
nie należą do wymagających, hodowla
kóz możliwa jest na terenach, na których utrudnione jest prowadzenie innych, bardziej wymagających aktywności rolniczych. Hodowla kóz może
być szansą przede wszystkim dla małych i średnich gospodarstw rolnych.
Koszt inwestycji jest relatywnie niski
– podobnie zresztą jak koszty utrzymania zwierząt.
Alina Kołodziejczyk - Oboza
Źródło: „Hodowla Kóz w pigułce” dr hab. inż. Maciej
Murawski, „Hodowla kóz – wszystko, co wiedzieć
trzeba”
www.rynek-rolny.pl
Koza nie jest już symbolem biedy. Hodowla kóz w pigułce - opłacalność, warunki - Gazeta Pomorska
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Inbred – geneza, przyczyny
i skutki w hodowli bydła
„Od niemal trzech setek lat wykorzystywany kierunkowo w procesie tworzenia, udoskonalenia populacji bydła ras mlecznych,
obecnie stanowi jedną z bardziej kontrowersyjnych metod hodowli. Przez część hodowców postrzegany przez pryzmat zagrożenia dla poziomu genetycznej wartości własnego stada,
pogarszania cech użytkowych, w konsekwencji generowania
strat ekonomicznych w gospodarstwie. Przez innych postrzegany
jako możliwość czerpania korzyści wynikających ze skutecznego
utrwalania cech wybitnych osobników.” – Piotr Topolski

Zjawisko inbredu, inaczej: chowu wsobnego, to wynik kojarzenia spokrewnionych ze sobą osobników mających
wspólnych przodków. Polega na występowaniu dwóch identycznych par alleli
w chromosomie (locus), z czego jeden
allel dziedziczony jest po matce, a drugi po ojcu. Pojawienie się dwóch tych
samych genów w locus określa się homozygotycznością, którą różnicuje się
na homozygotę dominującą (AA) i recesywną (aa). Współczynnik inbredu jest
podstawową miarą chowu wsobnego,
który przekazuje informacje o prawdopodobieństwie wystąpienia u osobnika par alleli w chromosomie od ich spokrewnionych rodziców, wyrażany jest
w wartościach od 0% (brak inbredu) do
100% (pełne inbredowanie).
Inbred w hodowli to pojęcie względne,
ponieważ wszystkie osobniki w pewnym stopniu są ze sobą spokrewnione,
gdyż są potomkami „założyciela rasy”.
Chów wsobny skutkuje zwiększeniem
liczby identycznych układów genów
u potomstwa (homozygoty – AA/aa),
kosztem zminimalizowania mieszanych
par genów (heterozygoty – A/a).
Istotnym czynnikiem determinującym
zjawisko inbredu w populacji bydła
mlecznego jest prowadzenie selekcji,
która faworyzuje osobniki o pożądanych
cechach, zawężają one pulę alleli tylko do
tych najbardziej pożądanych, często homozygotycznych układów. Homozygotyczność wynikająca z selekcji, hodowcy
przynosi w określonym czasie korzyści,
ale ta stworzona przez chów wsobny
interakcja, poza pozytywami ma bardzo duże, niepożądane skutki. Z punktu widzenia hodowli korzyści wiążą się
jedynie z możliwością uzyskania i scalenia cennych genów od wartościowego przodka, które uległy rozproszeniu.
18
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Dla hodowców bydła mlecznego cennymi genami są te odpowiadające za
zwiększenie produkcyjności, mleczności czy płodności. Inną zaletą inbredu
jest genetyczna konsolidacja populacji,
czyli osobniki z kojarzeń krewniaczych
rodzą potomstwo bardziej jednorodne niż z kojarzeń niekrewniaczych. Jednak osiąganie takiego „via inbred” jest
bardzo ryzykowne, a na poziomie stad
nastawionych na produkcję wręcz niewskazane. W wyniku inbredu zdecydowanie więcej jest skutków ubocznych
i niepożądanych. Negatywne następstwa inbredu przejawią się w strukturze
genetycznej populacji, która polega na
wzroście układów homozygotycznych
alleli w locus, a heterozygotyczność maleje, co wiąże się z ograniczeniem naddominacji, czyli najbardziej korzystna cecha, która występuje u heterozygot (Aa),
ulega redukcji, a niepożądana lub mniej
korzystna u homozygot dominujących
i recesywnych zyskuje miano tej podstawowej. Stado dotknięte ograniczeniem
naddominacji wykazuje tendencje obniżonego poziomu wartości użytkowej.
Innym negatywnym następstwem chowu wsobnego jest sparowanie niepożądanych genów recesywnych, które ujawniają się w fenotypie zwierząt. Powstają
w wyniku mutacji DNA, często w gametach i są przekazywane dziedzicznie
potomstwu. Ogół negatywnych zmian
dotyczący cech użytkowych wartości
fenotypowej, spowodowany wzrostem
inbredu nazywany jest depresją inbredową, która w oparciu o liczne badania
ukazuje regres cech w populacji bydła
rasy mlecznej. Nawet jednoprocentowy wzrost inbredu niesie pogorszenie
cech funkcjonalnych i produkcyjnych
krów, np. wydajności mleka, która może
średnio spaść o 20-40 kg w pierwszej

laktacji, zawartość białka i tłuszczu odpowiednio 0,7 – 0,8 kg i 0,85 – 1 kg, również wiek pierwszego ocielenia opóźnia
się 0,6 dnia, a laktacja ulega skróceniu
nawet o 5 dni. Chów wsobny mocno odzwierciedla się także w cechach pokroju,
które ulegają pogorszeniu, bydło jest słabe, słabo umięśnione, podatne na infekcje, w konsekwencji przynosi ogromne
straty ekonomiczne, ponieważ nikt nie
chce takiego osobnika zakupić do swojej hodowli.
Przyczyn inbredu w chowie bydła
mlecznego doszukać się można przede
wszystkim w zastosowaniu sztucznego
unasieniania, które sprzyja pozostawianiu licznego potomstwa po najlepszych
buhajach, w technice MOET, po której
otrzymuje się również osobniki, ale po
wybitnych krowach, czy prowadzenie
selekcji na podstawie wyników oceny
wartości hodowlanej, uzyskanych przy
pomocy metody BLUP. Nieprawidłowe
stosowanie wyżej wymienionych technik sprzyja wzrostowi zinbredowania
populacji bydła.
Obecnie poziom inbredu w europejskich oraz światowych hodowlach jest
dość duży. W największej skali dotyczy
subpopulacji północno-amerykańskiego bydła rasy HF, a także w Europie, ze
względu na prowadzoną w ostatnim
czasie „holsztynizację”. Według danych
WHFF (Światowa Federacja Hodowców
Bydła HF) średni inbred w Europie przekracza 4%, natomiast w USA i Kanadzie
sięga nawet 6%. W Polsce współczynnik
inbredu bydła rasy HF oscyluje w granicach 0,17-0,6%.
Reasumując, zagadnienie inbredu w hodowli bydła, zwłaszcza mlecznego, stanowi powszechny problem, dlatego w celu
ograniczenia chowu wsobnego warto
unikać kojarzeń osobników w bardzo
bliskim pokrewieństwie, jak buhaj z córką, czy rodzeństwo z półrodzeństwem.
Niestety nie ma absolutnej gwarancji,
że inbred nie wystąpi, ponieważ osobniki dobierane do kojarzeń mogą być ze
sobą spokrewnione w głębokich rodowodach. Dlatego zaleca się prowadzenie
dokumentacji hodowlanej oraz analizę
rodowodów przynajmniej do 2-3 pokoleń
wstecz, tak by rodzice nie mieli wspólnego przodka. Ułatwieniem dla hodowców
mogą być służące do doboru par do kojarzeń programy komputerowe oparte
o rodowodową bazę danych.
Dawid Madej
Źródła:
Aktualności Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp.
z.o.o. z/s w Krasnem, Nr 2 2014.
„Inbred w hodowli bydła mlecznego” P. Topolski,
Wiadomości Zootechniczne, 2017, R.LV, 1: 31-38.
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Nowe rozwiązania technologiczne oraz aktualne
problemy w uprawie warzyw pod osłonami
Nowe technologie i aktualna sytuacja w uprawie ogórka pod osłonami były tematem przewodnim szkolenia on-line zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzesku, które odbyło
się 10 lutego br.

Dozownik z komputerem przelewu i transpiracji
Innowacyjnie i oszczędnie
Najnowsze urządzenie służące do jeszcze bardziej oszczędnego gospodarowania wodą i pożywką w uprawach w pomieszczeniach na podłożach inertnych
(pozbawionych składników pokarmowych) zaprezentował przedstawiciel firmy Fertyga Automatyka Szklarniowa,
Piotr Szczodrowski. Zdaniem konstruktora uprawa pod osłonami jest wysoce
intensywna, a dążenie do jej udoskonalania koncentruje się wokół precyzyjnego dostarczania pożywki, której ilość
i skład powinien być dostosowany do aktualnych potrzeb rośliny. Według przytoczonych danych za pomocą omawianej innowacji możliwe jest ograniczenie
zużycia nawozów o ok. 30% i wody do
25%. Jego system działania opiera się
na kilku pomiarach, głównie przelewu oraz stężenia soli w pożywce, czyli
danych określających potrzeby roślin
uprawnych w konkretnym momencie.
Dane pomiarowe są przesyłane do komputera przelewu i transpiracji, którego
efektem działania są wprowadzane korekty dotyczące pożywki. Uogólniając,
można stwierdzić, że jest to techniczne
rozwiązanie będące pod ścisłą kontrolą
rośliny uprawnej. W wyniku zmieniających się warunków mikroklimatycznych
w jej otoczeniu, np. wskutek wietrzenia
czy nadmiernego promieniowania słonecznego, zmianie ulegają jej potrzeby
względem wody i substancji pokarmowych. To z kolei jest powodem ciągłych
różnic m.in. w przelewie, na co reaguje
wspomniany komputer regulujący kolejne nastawy pożywki. Co więcej, system uwzględnia również intensywność
podawania „pokarmu” (na podstawie

zmierzenia siły ssącej rośliny). W porównaniu do popularnych wag do kontroli nawadniania i przelewu zdaniem
wynalazcy opracowane urządzenie jest
bardziej dokładne, bo opiera się na aktualnych reakcjach rośliny oraz jest mniej
wrażliwe na uszkodzenia. Trzeba podkreślić, że jest to idealny system nie tylko dla zaawansowanych producentów,
chcących unowocześnić swoją dotychczasową produkcję i mniej ingerować
w nawożenie. Wspomniana inwestycja
wspomoże również młodych, mniej doświadczonych producentów, których popełnione błędy w nastawach pożywki
będą korygowane. Nadrzędnym celem
omawianego systemu jest minimalizacja ingerencji człowieka w regulowanie nawożenia roślin uprawianych na
podłożach inertnych, głównie wełnie
mineralnej.
Zasady wprowadzania urządzenia do
uprawy przybliżyła uczestnikom szkolenia Anna Chyra, również z przedsiębiorstwa Fertyga Automatyka Szklarniowa.
Zwróciła uwagę, że system przelewu
i transpiracji nie może spełniać swojej
roli, gdy rośliny znajdują się na początkowym etapie swojego rozwoju, kiedy
ograniczone jest podlewanie, a system
korzeniowy dopiero przerasta maty.
Podłączenie urządzenia jest możliwe
dopiero wówczas, gdy roślina już dobrze zaaklimatyzuje się w szklarni
i rozpocznie kwitnąć ok. 4 grono (np.
w przypadku pomidora). Na początku
uprawy jednak ogrodnik musi sam zadbać o rośliny. Pomiary systemu obejmują na ogół 2 maty, na których rośnie
średnio od 6-12 roślin. Są one zlokalizowane w określonym miejscu w szklarni
i zdaniem specjalistów odzwierciedlają
pozostałe maty w obiekcie.
Aktualne warunki świetlne i choroby
ogórka
Te zagadnienia przybliżył uczestnikom
szkolenia Piotr Zawada, przedstawiciel
firmy Rol-Spec, zajmującej się m.in. doradztwem w uprawach szklarniowych
i dystrybuowaniem nasion firm Nong
Woo Bio, Novisem oraz Cora Seeds.
Według prelegenta początkowy okres

uprawy ogórka w tym roku należał do
jednych z najgorszych w ostatnich latach.
W początkowej, wegetatywnej fazie gatunek ten potrzebuje ok. 60 J (dżuli) energii docierającej do rośliny. Przez większość dni panowała pochmurna pogoda,
a co za tym idzie niedostateczna ilość
promieni słonecznych docierała do roślin. Trzeba jednak podkreślić, że istotną
rolę w tym zakresie pełni czystość szyb.
Ich zabrudzenie ogranicza przepuszczalność światła. Wraz z  „przejściem” ogórka
w fazę generatywną znacznie zwiększa
się zapotrzebowanie na światło (minimum 150 J). Szczególnie przy wczesnych
nasadzeniach trzeba starać się o każdą
ilość światła, ponieważ na początku roku
kąt padania światła jest bardzo ostry, a to
powoduje wysoki procent ich odbicia lub
rozproszenia. Zapotrzebowanie roślin
ogórka wraz z rozpoczęciem owocowania po przekwitnięciu wzrasta ponad
dwukrotnie. Jeżeli będzie zbyt niskie,

Ogórki typu midi są często uprawiane na południu Polski
wówczas pierwsze, najbardziej zaawansowane we wzroście owoce będą rosły,
ale kosztem pozostałych i całej rośliny.
Nawiązując do biologii i miejsca naturalnego występowania ogórka, specjalista wyjaśnił, że temperatura powietrza
w uprawie ogórka powinna być utrzymywana na stosunkowo wysokim poziomie

DORADCA MARZEC KWIECIEŃ 2021

19

TECHNIKA

(do fazy owocowania). Pozwoli to na tworzenie przez rośliny długich międzywęźli. To z kolei przyczyni się do lepszego
przewiewu i utrudni rozwój chorób,
a także umożliwi promieniom słonecznym lepsze penetrowanie wszystkich
części rośliny. Ogrodnik powinien jednak sam decydować o zmniejszeniu lub
zwiększeniu temperatury, ponieważ
optymalny zakres tego czynnika zależy
nie tylko od fazy rozwojowej roślin, ale
w dużej mierze również od warunków
świetlnych panujących na zewnątrz.
Prelegent przestrzegł producentów
przed stosowaniem niedozwolonych
środków produkcji ogrodniczej. Jego
zdaniem trzeba również uważać na
preparaty, w których dozwolona substancja aktywna w wyniku przemian
chemicznych jest źródłem substancji
niedopuszczalnych w produkcie żywnościowym. Użycie środków chemicznych

do ochrony roślin ogórka przed chorobami powinno poprzedzać ich właściwe
rozpoznanie, ponieważ są one często ze
sobą mylone przez producentów. Jednym z wymienionych przykładów było
porównanie bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka i mączniaka rzekomego.
W przypadku pierwszej choroby tkanka
wykrusza się, natomiast w drugiej powstaje biały, mączysty nalot na dolnej
stronie liści. Dużo uwagi poświęcono
coraz częstszemu zagrożeniu w uprawie
ogórka pod osłonami ze strony choroby
powodowanej przez grzyby z rodzaju
Mycosphaerella. Jej objawem jest m.in.
tworzenie lancetowatych liści wierzchołkowych. Grzyb ten atakuje również
owoce, jednak w ich przypadku objawy dyskwalifikujące plon są często widoczne dopiero w workach z perforacją
w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Powodem takiego stanu rzeczy

jest wolniejsze przerastanie tkanki owocu przez patogen względem szybkorosnącego owocu ogórka. Spośród chorób
wirusowych zdaniem wykładowcy najgroźniejszym obecnie występującym
w Polsce wirusem w uprawie ogórka
jest Green mottle mosaic virus. W odróżnieniu od większości wirusów roślinnych jego rozwojowi sprzyja okres
wysokiej temperatury i dobrego nasłonecznienia. Może powodować średnio
nawet do 30% strat na plantacji. Porażone owoce stają się niehandlowe z powodu występujących przebarwień. Częściej uprawiane w Małopolsce odmiany
ogórków wiążące owoce o długości 2224 cm niestety mają mniejszą tolerancję na tego wirusa, w porównaniu do
odmian tzw. wężowych.
Piotr Bucki, Andrzej Gmiąt

Zmiany zasad badań opryskiwaczy polowych
Od 1.01.2021 r. zaczynają obowiązywać zmienione zasady prowadzenia badań technicznych sprzętu do
stosowania środków ochrony roślin. Ze względu na wykluczenie dotychczas warunkowo dopuszczonych
metod oraz urządzeń może to wpłynąć na zmniejszenie dostępności do badań prowadzonych przez Stacje
Kontroli Opryskiwaczy.
Zmiany obowiązujące po 31.12.2020 r.
dotyczą:
− w opryskiwaczach ciągnikowych i samobieżnych polowych innych niż dozujące ciecz użytkową w pasach lub
rzędach nie będzie możliwe przeprowadzanie sprawdzenia dystrybucji
cieczy przez dokonanie jednoczesnego pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na
belce polowej opryskiwacza albo po
ich demontażu z belki polowej opryskiwacza oraz
− do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy będą mogły być stosowane wyłącznie ręczne lub elektroniczne stoły rowkowe spełniające
wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie potwierdzania
sprawności technicznej sprzętu do
stosowania środków ochrony roślin.

Dotychczasowe funkcjonowanie
systemu badania opryskiwaczy
Objęcie nadzorem urzędowym sprzętu wykorzystywanego do stosowania
środków ochrony roślin uzasadniane
jest wpływem stanu technicznego tego
sprzętu na prawidłowość wykonania
zabiegu środkami ochrony roślin oraz
20
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został rozszerzony na pozostały sprzęt (między innymi stacjonarny, agrolotniczy, kolejowy, zaprawiarki
do nasion, aplikatory granulatu). Z obowiązku badań
i potwierdzania sprawności
technicznej zwolniony został
sprzęt ręczny, plecakowy,
naramienny oraz pozostały wyposażony w zbiorniki
o pojemności mniejszej niż
30 litrów. Musi on jednak
być sprawny technicznie
Elektroniczny przepływomierz do pomiaru wydatków jednostkowych
oraz skalibrowany. Pierwsze w kraju, historyczne już
bezpieczeństwo takiego zabiegu. Szcze- badanie opryskiwacza polowego miało
gólna uwaga zwrócona jest na jakość miejsce 27.07.1999 r. w Ośrodku Doradzdystrybucji środków ochrony roślin, twa Rolniczego w Zgłobicach k.Tarnoktórej nierównomierność wpływa za- wa. Badanie przeprowadzono z użyciem
równo na efektywność zabiegu jak i na elektronicznego stołu rowkowego.
nadmierne miejscowe nagromadzenie W pierwszym okresie badań dystrybucji
jego pozostałości w środowisku natu- cieczy w opryskiwaczu polowym możliralnym oraz płodach rolnych. Krajowy we było wyłącznie poprzez sprawdzenie
system badania i potwierdzania spraw- rozkładu poprzecznego z wykorzystaności technicznej sprzętu do stosowa- niem ręcznych lub elektronicznych stonia środków ochrony roślin funkcjo- łów rowkowych spełniających określone
nuje od 1999 r. Początkowo obowiązek wymagania. Zdecydowana większość
ten dotyczył opryskiwaczy polowych Stacji Kontroli Opryskiwaczy wyposai sadowniczych, a w następnych latach żona została w „ręczne” stoły rowkowe

typu Lurmark (żółte), których grubo ponad 50 sztuk zakupionych zostało w latach 80-tych na potrzeby Ośrodków Doradztwa Rolniczego, a także ich kopii
krajowej produkcji (niebieskie). Należy
zaznaczyć, że dotychczas warunkowo
dopuszczone stoły rowkowe o długości
profili probierczych równej 500 mm, nie
nadają się do badania coraz powszechniejszych rozpylaczy dwustrumieniowych, podobnie jak były problematyczne
przy ocenie rozpylaczy wirowych. Niektóre typy rozpylaczy dwustrumieniowych już są problemem nawet na stołach
rowkowych o długości profilu probierczego równego 1500 mm, stąd pojawienie się nowych wersji stołów o długości
profilu równego 2000 mm. Obecne minimum to 1500 mm. Biorąc pod uwagę także inne wymagania łatwo przewidzieć,
że z eksploatacji może wykluczonych zostać około 100 stołów rowkowych (typu
Lurmark lub kopie) oraz co najmniej kilkadziesiąt urządzeń do badania natężenia wypływu.
Najistotniejsze zmiany po 1999 r. pojawiły się w 2001 r., wprowadzając alternatywną do sprawdzenia rozkładu nierównomierności poprzecznej możliwość
sprawdzenia nierównomierności natężenia wypływu cieczy z poszczególnych
rozpylaczy na całej długości belki polowej w sprzęcie polowym. Możliwość
użycia tej alternatywnej metody została
utrzymana do końca roku 2020. Urządzeniem spełniającym założony warunek swobodnego przepływu w czasie pomiaru stał się wyskalowany wodowskaz
wzorowany na przepływomierzach stosowanych niegdyś w przemyśle (górnictwo) zwanych danaidami. Urządzenie
to składa się z wyskalowanej menzury
wyposażonej w dyszę mierniczą w dnie.
W rozwiązaniu tym wykorzystano zależność proporcjonalności natężenia wypływu od pierwiastka kwadratowego
z wysokości spiętrzenia wody w zbiorniku z kalibrowaną dyszą. W ostatnich
latach to właśnie urządzenie stało się
najchętniej kupowanym sprzętem służącym do oceny wydatku jednostkowego rozpylaczy przez nowo powstające
Stacje Kontroli Opryskiwaczy. W skład
urządzenia wchodziły dwa zestawy
(o różnych zakresach przepływu), każdy po 12 sztuk menzur. Umożliwiło to
jednoczesny pomiar z co najmniej 1 sekcji. Urządzenia te mogą być dalej przydatne do atestacji opryskiwaczy pasowych i rzędowych, a także wybranego
specjalistycznego sprzętu, ale już nie do
klasycznych opryskiwaczy polowych,
których jest najwięcej. Znaleźć mogą także zastosowanie do kalibracji w zasadzie
wszystkich opryskiwaczy.

Ręczny stół rowkowy LURMARK – nie spełnia aktualnych wymagań
Wniosek Krajowej Rady Izb
Rolniczych
Krajowa Rada Izb Rolniczych, uwzględniając słuszne obawy rolników, że wprowadzane zmiany mogą ograniczyć dostępność badań, zmusić do transportu
sprzętu do nieraz odległych stacji, które
spełnią zwiększone wymagania co do
wyposażenia, w lipcu 2020 r. wniosła
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o wprowadzenia moratorium w sprawie
atestacji opryskiwaczy oraz zgłosiła następujące propozycje:
1. Aktualizacji zasad funkcjonowania Stacji Kontroli Opryskiwaczy
i uprawnionych diagnostów.
2. Aktualizacji zasad ewidencjonowania opryskiwaczy.
3. Aktualizacji metodyki prowadzonych badań w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu
do ochrony roślin.
4. Ujednolicenia ceny za przeprowadzone badania sprawności technicznej
sprzętu.
5. Przedłużenia terminu dopuszczenia
badania opryskiwaczy metodą pomiaru natężenia wypływu do momentu opracowania nowych wymagań, zgodnych z aktualnym stanem
wiedzy naukowej i praktycznym
doświadczeniem zebranym w ciągu
20-letniej historii badań opryskiwaczy w Polsce.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w odpowiedzi przedstawiło obszerne
wyjaśnienia oraz stanowisko. Utrzymana została zasada oceny równomierności
rozkładu cieczy, którą w drodze pomiaru przeprowadza się przy użyciu stołów
rowkowych. W uzasadnieniu powołując
się na dyrektywę UE napisano między

innymi, że nadrzędnym wymaganiem
co do opryskiwaczy polowych, innych
niż opryskiwacze pasowe lub rzędowe,
jest zapewnienie jednorodnego strumienia oprysku, który gwarantuje uzyskanie równomiernego rozkładu cieczy, a prawidłowe natężenie wypływu
z poszczególnych rozpylaczy jest jedynie
środkiem do osiągnięcia tego celu i tylko jednym z kilku istotnych warunków
spełnienia stawianych wymagań.

O wyższości jednej metody nad drugą
Zasadniczym pytaniem, które dotychczas było stawiane, to pytanie, jaką
metodę (rozkład poprzeczny na stole
rowkowym czy pomiar natężenia wypływu poszczególnych rozpylaczy) wybrać jako docelową oraz czy jest do przyjęcia sytuacja obecna, w której obydwie
metody jako alternatywne były dopuszczone? W efekcie wynik badania zależeć
może od użytej metody ze względu na
inny mierzony parametr. Należy stwierdzić, że na 27 krajów UE, gdzie istnieje obowiązek badań tylko w 6. krajach,
prawidłowość działania rozpylaczy na
standardowych opryskiwaczach polowych ocenia się metodą pomiaru natężenia wypływu cieczy. W pozostałych
krajach stosowany jest do tego celu pomiar poprzecznego rozkładu cieczy. Tylko w Portugalii i Szwecji oraz czasowo
w Polsce dopuszczono możliwość użycia
obu metod. Metoda pomiaru rozkładu
poprzecznego w odróżnieniu od pomiaru natężenia wypływu rozpylaczy daje
obraz jakości pracy całej belki w stosunku do opryskiwanej powierzchni.
Oprócz różnic natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy uwzględnione są inne
istotne czynniki mające wpływ na jakość
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Elektroniczny stół rowkowy HERBST – spełnia aktualne
wymagania

Ręczny Stół Rowkowy STABEN – spełnia aktualne wymagania
rozkładu poprzecznego, takie jak np. powtarzalność geometrii strumienia cieczy w badanych rozpylaczach, powtarzalność ustawienia kąta strumienia
cieczy w stosunku do osi belki, zjawisko samooprysku, dokładność powtarzalności rozstawu rozpylaczy, różnice
w odległości rozpylaczy od powierzchni
opryskiwanej, uszkodzenia zaworów,
różnice spadków ciśnień na oprawach
rozpylaczy, filtrach, zaworkach i przewodach oraz innych możliwych wad bez
konieczności dodatkowych pomiarów.
Metoda ta ma przy okazji wielki walor
edukacyjny, na podstawie oceny różnic
w napełnieniu menzur pomiarowych
stołu rowkowego użytkownik opryskiwacza na własne oczy może zobaczyć jak
wygląda jakość pracy jego opryskiwacza
na polu. W metodzie pomiaru natężenia
wypływu rozpylaczy zwłaszcza po ich
demontażu pozytywny wynik badania
rozpylaczy może nie mieć dużo wspólnego z jakością rozkładu cieczy na powierzchni pola. W przypadku tej metody istnieje konieczność niezbędnych
dodatkowych obserwacji, badań oraz
pomiarów uzupełniających (spadki ciśnień, zjawisko samooprysku, geometria
strumienia) możliwie pełnie uwzględniających wpływ parametrów konstrukcyjnych i stanu technicznego sprzętu na
jakość dystrybucji cieczy, a nieuwzględnionych przy badaniu natężenia wypływu jednostkowego.
Wnioski na najbliższy okres
– do dyskusji
Mając na uwadze spodziewaną redukcję ilości Stacji Kontroli Opryskiwaczy
oraz powolny okres wyposażania w stoły rowkowe, które to spełniają wymagania zawarte w postulacie Krajowej
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Rady Izb Rolniczych, uzasadnione byłoby przedłużenie terminu dopuszczenia badania opryskiwaczy, metodą pomiaru natężenia wypływu, do momentu
opracowania nowych wymagań. Co do
konieczności zmiany i doprecyzowania
wymagań i warunków prowadzenia badań nikt nie powinien mieć wątpliwości.
Mając również na względzie dotychczasowe wypaczenia i nadużycia w systemie badań i potwierdzania sprawności
technicznej sprzętu, jednym z elementów zwiększających zaufanie do wyniku badania natężenia wypływu byłoby
podwyższenie standardów jego przeprowadzenia i dokumentowania wyników. Standardy takie mogłyby zapewnić
elektroniczne przepływomierze z możliwością archiwizacji i wydruku wyników. Urządzenia takie są dostępne na
rynku, wystarczyłoby tylko odstąpić
od warunku jednoczesności pomiaru.
O ile w przepływomierzach z odczytem
wzrokowym warunek ten jest istotny ze
względu na ewentualne wahania ciśnień,
to wybrane przepływomierze elektroniczne posiadają możliwość równoczesnego pomiaru ciśnienia, minimalizując
wpływ jego zmian na wartość odczytu
przepływu. Przepływomierze te od zaraz znajdą także zastosowanie w przypadku badania większości sprzętu „pozostałego” oraz w procedurze kalibracji
opryskiwacza, która podobnie jak badanie jest obecnie obowiązkowa. Przykładem rozwiązań, które umożliwiają
pomiar przepływu swobodnego z rozpylacza są AAMS S-MONITOR NOZZLE
TESTER oraz TESTER HERBST oferowane przez firmę EKOTRONIC – Marek
Janus. Dzięki adapterowi do pomiaru
rozpylaczy inżektorowych oraz pneumatycznych (konieczne jest odseparowanie

wody od powietrza) badanie wykonywane jest w warunkach swobodnego
przepływu. Urządzenie zapamiętuje wyniki pomiarów dla 10 kompletów, każdy
do 100 sztuk rozpylaczy. Raport wyników pomiarów lub kontroli po transmisji do komputera może być wydrukowany z wykorzystaniem załączonego
komplementarnego oprogramowania.
Zastosowanie testera może być bardzo
szerokie: od badania wydatku poszczególnych rozpylaczy w procedurze badań opryskiwaczy rolniczych do kalibracji wszelkiego sprzętu do stosowania
środków ochrony roślin. Urządzeniem
z większymi możliwościami, umożliwiającym oprócz pomiaru natężenia
wypływu także równoczesny pomiar
ciśnienia roboczego jest produkt firmy
HERBST będący również w ofercie firmy
EKOTRONIC.
Odnosząc się także do pozostałych postulatów Krajowej Rady Izb Rolniczych,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
niezależnie od przekazanej odpowiedzi zapowiedziało, że proponowane
zmiany zostaną przeanalizowane przy
planowanej nowelizacji ustawy o środkach ochrony roślin. Niezależnie od tej
możliwości od zaraz istnieje potrzeba
przystąpienia do modyfikacji i optymalizacji sytemu badań w ramach istniejącego rozporządzenia w sprawie badań
i potwierdzania sprawności technicznej
sprzętu do stosowania środków ochrony
roślin. Wątpliwości jest dużo w zakresie
organizacji systemu badań, weryfikacji
sprzętu do atestacji, kwalifikacji diagnostów, możliwości przeprowadzenia
badania w gospodarstwie. Zająć tym się
powinni fachowcy w tym prowadzący
stacje kontroli opryskiwaczy.
Eugeniusz Tadel

Kupię ciągnik Zetor; przystawkę do
kukurydzy; siewnik do kukurydzy;
rozsiewacz nawozów.
Kontakt: tel. 728 032 907
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Jak oznaczyć i opisać produkty żywnościowe?
Sprzedając produkty żywnościowe nieprzetworzone lub przetworzone w warunkach domowych,
należy pamiętać o ich właściwym oznakowaniu i opisaniu.
Powinno ono uwzględniać zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia
2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie
(UE) nr 1169/2011 z 25 października
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
(Dz.Urz. UE L 304 ze zm.).
Dobra informacja o produkcie, jego cechach i producencie niewątpliwie wzbudza zaufanie oraz zainteresowanie
konsumenta.
Należy się starać, aby treść była zawsze
rzetelnie podana. Trzeba też zadbać
o jednoznaczność formułowanych zapisów, zgodnych z prawdą, bez niedomówień i zafałszowań. Istotną cechą takiej
informacji jest czytelność i jej dostępność dla odbiorcy.
Każdy opis i oznaczenie produktu powinny być trwałe, zabezpieczone przed
łatwym usunięciem czy też przekształceniem. Wpisy nie mogą być w żadnym
przypadku przykrywane dodatkowymi
nadrukami, obrazami i naklejkami (czasem tak się zdarza w przypadku daty
wytworzenia).
Oznaczenie i opis produktu przyjmuje najczęściej formę wywieszki lub
etykiety.

Wywieszka powinna zawierać:
• nazwę środka spożywczego;
• nazwę albo imię i nazwisko producenta – wymogu tego nie stosuje się
w przypadku mięsa;
• wykaz składników;
• klasę jakości handlowej albo inny
wyróżnik jakości handlowej (jeżeli
zostały one ustalone, a obowiązek
ich podawania wynika z odrębnych
przepisów);

dodatkowo:
• w przypadku produktów rybołówstwa – informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo
owoców morza w tych produktach;
• w przypadku pieczywa – masę jednostkową, informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo
„pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” (gdy został zastosowany taki proces technologiczny);

• w przypadku świeżego, schłodzonego
i zamrożonego mięsa ze świń, owiec,
kóz i drobiu, dodatkowo – odpowiednio dla każdego rodzaju mięsa – państwo pochodzenia lub miejsce pochodzenia;
• w przypadku ziemniaków – państwo
pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia (z wyłączeniem ziemniaków, w których oznakowaniu użyto znaku graficznego
zawierającego informację „Produkt
polski”).
Etykieta (produktu pakowanego)
powinna zawierać:
a) nazwę żywności – przy czym nazwą
środka spożywczego jest jego nazwa przewidziana w przepisach prawa – nie należy jej ustalać dowolnie
lub klasyfikować niezgodnie z gatunkami rodzajowymi; w przypadku
braku takiej nazwy nazwą środka
spożywczego jest jego nazwa zwyczajowa, a jeśli nazwa zwyczajowa
nie istnieje lub nie jest stosowana,
przedstawia się nazwę opisową tego
środka spożywczego;

b) wykaz składników – rozpoczyna się
lub jest poprzedzony właściwym nagłówkiem, który składa się z wyrazu
„składniki” lub zawiera ten wyraz.
Obejmuje on wszystkie składniki
środka spożywczego, w malejącej
kolejności ich masy w momencie użycia składników przy wytwarzaniu
tego środka spożywczego (nie dotyczy świeżych owoców i warzyw,
które nie są obrane, pokrojone ani
podobnie przygotowane; wody gazowanej, której opis wskazuje, że została nasycona dwutlenkiem węgla;
octu uzyskanego wyłącznie z jednego podstawowego produktu metodą fermentacyjną; sera, masła,
fermentowanego mleka i śmietany/
śmietanki, do których nie zostały
dodane składniki inne niż przetwory
mleczne, enzymy spożywcze i kultury drobnoustrojów i sól);
c) składniki uznawane za alergeny – ich
oznaczenie powinno następować poprzez dokładne wymienienie alergenu i podkreślenie nazwy za pomocą
pisma wyraźnie odróżniającego ją
od reszty wykazu składników, np. za
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pomocą czcionki, stylu lub koloru tła,
a w przypadku produktów, gdzie nie
wykazuje się wszystkich substancji
– poprzez zwrot „zawiera” i podanie
alergenu;
d) ilość określonych składników lub kategorii składników;
e) ilość netto żywności;
f) datę minimalnej trwałości lub termin
przydatności do spożycia;
g) informację o wszelkich specjalnych
warunkach przechowywania lub warunkach użycia;
h) nazwę lub firmę i adres podmiotu
działającego na rynku spożywczym;
i) kraj lub miejsce pochodzenia;
j) instrukcję użycia, w przypadku gdy
w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione;
k) w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2% objętościowo, rzeczywistą zawartość
objętościową alkoholu;

l) informację o wartości odżywczej;
obowiązkowa informacja o wartości
odżywczej obejmuje:
− wartość energetyczną,
− ilość tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów,
cukrów, białka oraz soli.
Treść może zostać uzupełniona informacją o ilości jednego lub większej liczby z następujących składników: kwasy
tłuszczowe jednonienasycone, kwasy
tłuszczowe wielonienasycone, alkohole
wielowodorotlenowe, skrobia, błonnik,
witaminy.
Na etykietach lub opakowaniach dopuszczalne jest przedstawianie również innych danych. Należą do nich m.in. wpisy wskazujące, że produkt jest głęboko
mrożony, jaki jest okres przechowywania przez konsumenta finalnego wraz
z temperaturą przechowywania, liczbę gatunków owoców użytych do wytworzenia produktu czy zawartość cukru w produkcie gotowym do spożycia.

Koszty zakładania plantacji

owoców miękkich
Rozwój rynku owoców w Polsce powoduje rokroczne zwiększanie powierzchni plantacji oraz wymianę materiału nasadzeniowego pod względem gatunkowym i odmianowym.
Zmiany takie wiążą się z dostosowaniem oferty do wymagań
rynkowych, jak również z ciągłym zwiększaniem wydajności
produkcji i poprawą odporności owoców na choroby, warunki
długiego przechowywania i transportu.
Zamieszczona obok przykładowa kalkulacja kosztów zakładania plantacji agrestu przedstawia szacunkowe pozycje kosztów
dla warunków województwa małopolskiego.
Przedstawione dane liczbowe należy traktować jako pomocnicze przy wykonywaniu szczegółowej kalkulacji założenia plantacji w konkretnych warunkach siedliskowo-klimatycznych
i rynkowych. Decyzje o rozpoczęciu produkcji konkretnego
gatunku i odmiany wymagają rozeznania warunków uprawy w danym mikroregionie. Obecnie dostępne są wieloletnie,
szczegółowe zestawienia danych meteorologicznych, które
pozwalają na ocenę możliwości uprawy i ograniczanie ryzyka poprzez dobór właściwych gatunków i odmian. Kolejnym
istotnym obszarem analizy przed rozpoczęciem produkcji jest
otoczenie rynkowe, rozpatrywane na dwóch płaszczyznach.
Pierwszą stanowi rynek zbytu, jego chłonność, obecność podmiotów skupujących, preferencje konsumentów, lokalne przyzwyczajenia i tradycje związane z popytem na owoce. Druga
płaszczyzna analizy to rynek środków do produkcji i usług
wymaganych dla prowadzenia produkcji i funkcjonowania
gospodarstwa. Przedstawiony materiał udostępnia szacunkowe dane do dalszej analizy i uszczegółowienia pod względem
konkretnych warunków prowadzenia produkcji i możliwości
organizacyjnych gospodarstwa.
Andrzej Pisarz
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W przypadku miodów podawana jest
m.in. pełna nazwa rodzaju i odmiany
miodu, nazwa państwa lub państw pochodzenia, specyficzne właściwości jakościowe miodu.
Opisując produkty warto pamiętać o odpowiednim doborze wielkości i rodzaju
czcionki, który zagwarantuje właściwą
czytelność treści.
Jak widać, prawidłowe opisanie i oznakowanie produktów spożywczych nie
jest łatwe. Warto jednak ponieść ten
trud, aby lepiej dotrzeć do konsumenta
oraz uniknąć konfliktu z prawem.
Krzysztof Pyrdoł
źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U.
z 2015 r. poz. 29 ze zm.)
Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 z 25 października
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) (Dz.Urz. UE L 304 ze zm.)
agrodoradca24.pl

Założenie plantacji – agrest
− powierzchnia uprawy – 1 hektar
− liczba drzew na 1 ha – 2000 szt.
− rozstawa 3,00 m x 1,70 m

Wyszczególnienie
J.m Ilość Cena (zł) Wartość (zł)
Koszty materiałowe:
Krzewy
szt. 2 000,0 3,70
7 400,00
Nawozy mineralne:
fosforowe
kg 180,0 3,63
652,71
potasowe
kg 180,0 3,96
712,32
Razem nawozy
kg 2360,0
x
1 365,02
Środki ochrony roślin
1 327,20
10 092,22
Razem koszty materiałowe
Koszt eksploatacji sprzętu uprawowego:
Podorywka
ha 1,0 102,12
102,12
Bronowanie
(2x)
ha 2,0
63,92
127,85
Kultywatorowanie
ha 1,0
61,35
61,35
Orka
ha 1,0 238,71
238,71
Inne uprawki
ha 1,0 214,83
214,83
Ochrona chemiczna
(4x)
ha 4,0
86,24
344,96
Rozsiew nawozów mineralnych (2x) ha 2,0
58,00
116,00
1 205,82
Razem koszt eksploatacji
Koszty siły roboczej:
Nawożenie
rbh 8,0
17,00
136,00
Ochrona chemiczna
rbh 5,0
17,00
85,00
Przygotowanie gleby
rbh 12,0 17,00
204,00
Sadzenie krzewów
rbh 230,0 17,00
3 910,00
Razem koszty siły roboczej
4 335,00
Razem koszty założenia 1 hektara plantacji agrestu
15 633,05
wg Kalkulacji produkcji sadowniczej MODR 2020
* bez kosztów ogrodzenia i systemu nawadniania.

Pozarolnicza działalność gospodarcza rolnika –
KRUS czy ZUS?
Największym problemem dla osób podejmujących działalność gospodarczą jest wybór formy opodatkowania. Książkę przychodów
i rozchodów powinny wybierać firmy, które mają wysokie koszty prowadzenia swojej działalności i wysokie dochody. Mniej skomplikowane
tj. krata podatkowa i ryczałt ewidencjonowany są dla firm, które mają
niewielkie przychody przy niskich kosztach uzyskania przychodów.
Korzystanie z usług biura rachunkowości wydaje się być najlepszym
wyborem gwarantującym ograniczenie do minimum nieprzyjemnych
i stresujących kontaktów z Urzędem Skarbowym.
Drugą ważną dla rolnika decyzją rozpoczynającego działalność jest kwestia
ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub ZUS.
Według ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal
podlegać ubezpieczeniu społecznemu
rolników, jeśli:
1) Podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata
i nadal prowadzi działalność rolniczą
lub stale pracuje w gospodarstwie
rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym
w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
2) Złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności
gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne
z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej
działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności. Oświadczenie to można złożyć na
wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1. Złożenie wniosku
w tej formie do organu ewidencyjnego
traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS.
3) Nie jest pracownikiem i nie pozostaje
w stosunku służbowym.
4) Nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń
z ubezpieczeń społecznych.
5) Kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy

od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania
miesięcznej składki podstawowej na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe
w jej podwójnym wymiarze. Na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedynczej wysokości, tak
samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej
działalności gospodarczej.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego corocznie informuje, zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, o rocznej kwocie granicznej należnego podatku dochodowego
od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wysokość kwoty
granicznej w 2020 r. wynosiła 3 540 zł.
Kwota graniczna podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma wpływ
na możliwość pozostania przez rolnika
lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach.
Do dnia 31 maja każdego roku po rozliczeniu roku podatkowego rolnik lub
domownik podlegający ubezpieczeniu
rolniczemu, prowadzący pozarolniczą
działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie
naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota
należnego podatku dochodowego od
przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty
granicznej. Rolnik może wtedy kontynuować ubezpieczenie w ZUS.
W zobrazowaniu kosztów ubezpieczenia
w KRUS lub ZUS w 2020 roku pomogą
poniższe przykłady:

Miesięczne składki KRUS
w I kwartale 2020 roku
rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne do 50 ha
oraz pozarolniczą działalność gospodarczą
Ubezpieczenie
emerytalno-rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe,
macierzyńskie
Ubezpieczenie
zdrowotne
SUMA

188 zł
42 zł
Składka rolnika za każdy
pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych
wynosi 1 zł
230 zł + składka na
ubezpieczenie zdrowotne

Sporą zachętą dla osób zamierzających
prowadzić własną działalność gospodarczą jest możliwość opłacania preferencyjnego ZUS przez dwa lata. Preferencyjny ZUS polega na opłacaniu znacznie
niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenie zdrowotne jest na
tym samym poziomie.
Gdyby rolnik zdecydował się na ubezpieczenie w ZUS (tzw. mały ZUS) obciążenia
byłyby następujące:
Preferencyjne składki 2020 rok
Składka emerytalna 19,52%
152,26 zł
Składka rentowa 8%
62,40 zł
Składka chorobowa 2,45%
19,11 zł
Składka wypadkowa 1,67%
13,03 zł
przedsiębiorca opłacający minimalne prefeFundusz Pracy
rencyjne składki ZUS
nie opłaca za siebie
Funduszu Pracy
Ubezpieczenie zdrowotne
362,34 zł
SUMA
609,14 zł

Pełne składki (duży ZUS):
Duży ZUS (zwykłe składki) 2020 rok
Emerytalna 19,52%
Rentowa 8%
Chorobowa 2,45%
Wypadkowa 1,67%
Fundusz Pracy
Ubezpieczenie zdrowotne
SUMA

612,19 zł
250,90 zł
76,84 zł
52,37 zł
76,84 zł
362,34 zł
1431,48 zł

Wygląda na to, że stawki ubezpieczeniowe w Rolniczej Kasie Ubezpieczenia
Społecznego są bezkonkurencyjne, lecz
należy spełnić wymienione wcześniej
warunki.
Bogdan Pobereżnik
Źródło: poradnikprzedsiębiorcy.pl
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K AMPANIA P ŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNICH
Drodzy Małopolscy Rolnicy!

Uwaga!

W roku 2021 po raz kolejny wnioski o przyznanie
Obowiązuje wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu
płatności bezpośrednich z PROW 2014-2020
ustalenia terminu i miejsca (biuro Powiatowebędzie można składać za pośrednictwem
go Zespołu Doradztwa Rolniczego, urząd
internetowej aplikacji eWniosek Plus.
gminy) osobistej konsultacji!
Termin składania wniosków: od 15
IJ
marca do 15 maja 2021 r.
Dane kontaktowe do biur PowiaWYPEŁN
towych Zespołów Doradztwa RolPlus
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Doradcy Małopolskiego Ośrodka
niczego znajdują się na stronie
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Państwo także nr telefonu
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szczególnego bezpieczeństwa obsługi
do doradcy obsługującego gminę,
bezpośredniej. W związku z sytuacją
w której Państwo mieszkają. Nie czeepidemiologiczną i zagrożeniem rozprzekaj z wypełnieniem wniosku do ostatstrzeniania się wirusa Covid-19, pracujemy
niej chwili, już dziś umów się z doradcą
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami praMałopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego!
wa oraz zaleceniami służb sanitarnych.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
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Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach
Centrala: ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
tel. 12 285-21-13 / 14, tel. kom. 609 700 003, fax 12 285-11-07
e-mail: sekretariat@modr.pl, www.modr.pl
Doradcy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego świadczą doradztwo technologiczne oraz pomagają Małopolskim Rolnikom w wypełnianiu wniosków niezbędnych do otrzymania środków pomocowych z instrumentów Wspólnej
Polityki Rolnej, pełniąc dyżury w biurach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz urzędach gmin na terenie całego województwa małopolskiego.

Dane teleadresowe Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bochni
ul. Partyzantów 2, 32-700 Bochnia
tel./fax 14 612-44-73, e-mail: bochnia@modr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Olkuszu
ul. Bylicy 1, 32-300 Olkusz
tel. 32 643-29-89, e-mail: olkusz@modr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brzesku
ul. Okocimska 5, 32-800 Brzesko
tel./fax 14 663-01-83, e-mail: brzesko@modr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim
tel./fax 33 842-41-73, e-mail: oswiecim@modr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Berka Joselewicza 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel./fax 14 642-28-19, e-mail: dabrowatarnowska@modr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Proszowicach
ul. Mikołaja Reja 3, 32-100 Proszowice
tel./fax 12 386-13-29, e-mail: proszowice@modr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gorlicach
ul. Biecka 9b, 38-300 Gorlice
tel./fax 18 352-43-95, e-mail: gorlice@modr.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krakowie
z siedzibą w Karniowicach
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice
tel. 12 285-21-13, 12 285-21-14 wew. 290 lub 291
fax 12 285-11-07, e-mail: krakow@modr.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Limanowej
ul. M. B. Bolesnej 18a, 34-600 Limanowa
tel./fax 18 337-16-33, e-mail: limanowa@modr.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miechowie
ul. M. Konopnickiej 21, 32-200 Miechów
tel./fax 41 383-27-02, e-mail: miechow@modr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
tel./fax 33 874-23-10, e-mail: suchabeskidzka@modr.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowie
ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów
tel. 14 674-30-79, fax 14 674-30-20
e-mail: tarnow@modr.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wadowicach
ul. Matki Boskiej Fatimskiej 3, 34-100 Wadowice
tel./fax 33 823-36-63, e-mail: wadowice@modr.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wieliczce
z siedzibą w Trąbkach
Trąbki 340, 32-020 Wieliczka
tel. 12 251-45-65, e-mail: wieliczka@modr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach
ul. Jordana 4a, 32-400 Myślenice
tel./fax 12 272-04-13, e-mail: myslenice@modr.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu
ul. Kraszewskiego 44, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 445-70-36, fax 18 445-72-76
e-mail: nowysacz@modr.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Targu
ul. Nadwodnia 1, 34-400 Nowy Targ
tel./fax 18 266-69-20, e-mail: nowytarg@modr.pl

ZAPRASZ
AMY DO
WSPÓŁP
RACY

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Wsparcie dla KGW
i podmiotów ekonomii społecznej
Z roku na rok systematycznie wzrasta w Polsce liczba Kół Gospodyń
Wiejskich, w tym organizacji podmiotów ekonomii społecznej, działających na rzec społeczności lokalnej, które realizują szereg projektów
edukacyjnych czy prospołecznych.
Dotacje dla nich to jedno z najczęstszych
źródeł finansowania ich działań. Mogą
się o nie starać m.in. stowarzyszenia
zwykłe, fundacje, koła gospodyń wiejskich, czasem również grupy nieformalne. Warto szukać dodatkowego wsparcia
czy funduszy, gdyż udział w projekcie,
staranie się o grant czy zgłoszenie do
konkursu może być okazją, by rozwinąć
działania, a także by zyskać dodatkowe
środki finansowe na realizację ciekawych przedsięwzięć.
Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową, którą organizacja otrzymuje
od sponsora, na realizację konkretnego celu, działania (np. zorganizowanie
warsztatów kulinarnych). Cel ten powinien być zgodny z celami statutowymi
organizacji. Jeżeli dany podmiot nie ma
zawartych w statucie celów w zakresie dziedzictwa kulturowego, realizacji zadań z dziedziny kultury, nie może
28

DORADCA MARZEC KWIECIEŃ 2021

wówczas ubiegać się o dotacje z takim
przeznaczeniem.
Dotacje mogą być przyznawane w trybie
konkursowym, w naborach organizowanych w określonym czasie, np. przez
firmy, fundacje korporacyjne, osoby prywatne, administrację rządową, samorządy, różne instytucje (także Unię Europejską), czy inne organizacje, w tym
zagraniczne. Żeby skorzystać z takiego
wsparcia finansowego, należy napisać
projekt, wniosek, który ma odpowiadać
na cele i potrzeby zdefiniowane przez
sponsora. Projekt to nic innego jak spisany w pewnej formie nasz pomysł na
działanie. O tym, kto może starać się
o dotacje i na jakich zasadach, zależy
od sponsora oraz jego warunków, które zwykle znajdują się w dokumentacji
konkursowej, m.in. w ogłoszeniu konkursowym, wytycznych sponsora czy
regulaminie danego konkursu.

Składając wniosek o dofinansowanie,
pozyskanie grantu na działanie, niezależnie od tego czy jest to grant z funduszy publicznych, czy prywatnych,
należy najpierw zastanowić się, co organizacja będzie chciała zrobić dla lokalnej społeczności (jakie inicjatywy,
programy, wydarzenia itd.) - oczywiście w zależności od rodzaju działalności czy grupy odbiorców. Jeżeli będziemy chcieli przeznaczyć fundusze
z myślą o dzieciach – to trzeba szukać
np. fundacji, które wspierają działania
na rzecz dzieci i młodzieży, a jeśli dla
seniorów – to organizacje wspierające
programy międzypokoleniowej współpracy czy wprost dla seniorów itp.
Koła gospodyń wiejskich to prężnie działające organizacje. Podejmują
się wielu lokalnych inicjatyw społecznych, aktywizują lokalne środowisko
i wzmacniają kapitał ludzki na obszarach wiejskich. Koło zarejestrowane
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zyskuje osobowość prawną
i może brać udziału w różnych przedsięwzięciach i konkursach grantowych.
Dzięki temu może korzystać z wsparcia na prowadzenie swojej działalność.
ARiMR informuje o różnych konkursach,
w których mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich – wystarczy tylko polubić
i śledzić stronę Agencji na portalu społecznościowym. W 2020 roku z dotacji

z ARiMR w województwie małopolskim
skorzystało 801 KGW.
Bez wątpienia coroczne wsparcie
z ARiMR przyczyniło się do powstania wielu nowych Kół Gospodyń Wiejskich. Takie wsparcie to oczywiście
tylko jedna z wielu alternatyw pozyskania środków finansowych, dzięki
którym KGW mogą się rozwijać. Istnieją konkursy dotacyjne, w których koła
mogą wziąć udział i wystąpić o dofinansowanie np. do zakupu strojów ludowych, wycieczek, zorganizowania
szkolenia itp.

Gdzie szukać informacji o dotacjach?
Pomocny w szukaniu projektów zarówno dla KGW, organizacji podmiotów ekonomii społecznej w zasięgu lokalnym
i ogólnokrajowym może okazać się Internet. Ze stron internetowych różnych
instytucji dowiemy się m.in. o możliwości uzyskania dotacji. Warto więc śledzić
na bieżąco stronę internetową Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego czy wyżej wspomnianej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warto
zapoznać się również z ofertą i być w stałym kontakcie z Lokalną Grupą Działania, która zgodnie z Lokalną Strategią
Rozwoju przekazuje w ramach konkursów dotacyjnych środki europejskie na
lokalne działania.

Kolejne pomocne strony internetowe dla
organizacji podmiotów ekonomii społecznej, z których, można pozyskać informacje m.in. o dostępnych naborach
i możliwości starania się o wsparcie, to:
portal organizacji pozarządowych www.
ngo.pl, wyszukiwarka dotacji www.
granty.pl, generator wniosków www.
witkac.pl czy strony takie jak: www.witrynawiejska.org.pl, www.malopolskalokalnie.pl, www.dzialajlokalnie.pl.
Fundacje korporacyjne prowadzą różne
formy dofinansowania dla działań organizacji pozarządowych i szerzej pojmowanych działań społecznych. Udzielane
przez nie wsparcie to nie tylko fundusze grantowe, ale również darowizny
na realizację projektów społecznych.
Niezależnie dla jakiej fundacji będziemy
chcieli starać się o wsparcie, należy pamiętać, że każda z nich ma zróżnicowane
regulacje dotyczące udzielanego wsparcia. Niektóre przyjmują wnioski w trybie
ciągłym, inne w określonych terminach.
Każda organizacja pozarządowa, która myśli o pozyskaniu dotacji, powinna
zwrócić uwagę na przykład na Fundację im. Stefana Batorego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (fundator
programu Działaj Lokalnie), Fundację
Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej (EFRWP), Fundację Wspomagania Wsi (FWW) czy Fundację LOTTO,
Orlenu, PZU itp.
Powyżej zaprezentowano tylko przykłady, aczkolwiek istnieje wiele dostępnych źródeł, z których możemy

starać się o pozyskanie dotacji. Informacji o grantach najlepiej szukać
na poszczególnych stronach internetowych na bieżąco. Pomocne może
być również wpisanie w google hasła
„konkursy dla NGO”.
Przygodę z pisaniem projektów najlepiej rozpocząć od stosunkowo łatwych
formularzy stosowanych w otwartych
konkursach ofert realizowanych przez
urzędy gminy czy powiaty. Warto zatem
szukać wsparcia tam, gdzie najbliżej.
Często mamy możliwość skonsultowania się z pracownikami danej instytucji
lub podmiotami ogłaszającymi konkurs
na dofinansowanie, którzy podpowiedzą, odpowiedzą na nasze pytania. Warto też wziąć udział w szkoleniu z pisania
projektów.
Ważne w pisaniu projektów jest to, by
się nie zniechęcać, jeżeli nie dostaniemy dotacji za pierwszym czy drugim
razem. Pamiętajmy też, że każdy nabór
jest inny, bo inne są cele i wytyczne projektów, dlatego piszmy wszędzie, tam
gdzie się da, aż w końcu się uda i zaowocuje to wspaniałym przedsięwzięciem.
Konieczność ograniczenia działalności,
okres spędzony w domu z powodu pandemii COVID-19 może być czasem poświęconym na wymyślenie wspaniałego
wydarzenia, dlatego piszcie projekty,
korzystajcie z dotacji i co ważne - rozwijajcie się!
Ewelina Czarnik
Źródło: www.ngo.pl
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Pakiety przyrodnicze na trwałych użytkach
zielonych w zobowiązaniu rolno-środowiskowoklimatycznym 2021 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zbliża się do końca. Wielu rolników, którzy podjęli realizację zobowiązania lub nawet kilku zobowiązań w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”
zakończy ich realizację 14 marca 2021 r. Są także tacy, którzy nadal będą kontynuować już podjęte w poprzednich latach zobowiązanie. Dla tych, którzy zakończą w 2021 roku, ważna jest odpowiedź na pytanie:
jakie działania będą możliwe do realizacji i na jak długi okres?
Z informacji jakie podał resort rolnictwa wynika, że płatności bezpośrednie
w 2021 r. będą przyznawane na takich
samych zasadach i w tej samej formie
co obecnie.
W odniesieniu natomiast do działań
PROW 2014–2020 w przyszłym roku
planowane jest kontynuowanie naborów wniosków o przyznanie płatności w ramach działań:
− „Rolnictwo ekologiczne”,
− „Dobrostan zwierząt”,
− „Rolnośrodowiskowo-klimatyczne”.
Przewiduje się też kontynuację poddziałania: 8.1. „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” oraz poddziałania 8.5. „Wsparcie na inwestycje
zwiększające odporność ekosystemów
leśnych i ich wartość dla środowiska”.
Wsparcie finansowe w realizowaniu
pakietów przyrodniczych
Resort rolnictwa planuje, że zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatyczne w przypadku pakietów przyrodniczych (Pakiet 4. i 5.) i Pakietu
1. Rolnictwo zrównoważone, będą
podejmowane na 5 lat, a w przypadku pozostałych pakietów – na 2 lata.
Natomiast w okresie przejściowym, zobowiązania ekologiczne będą podejmowane na okres 3 lat, a w ramach
działania „Dobrostan zwierząt” – na
1 rok.
Na trwałych użytkach zielonych (TUZ)
w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego realizowane były
2 pakiety przyrodnicze:
Pakiet 4. – Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach
Natura 2000,
a także Pakiet 5. – Cenne siedliska
poza obszarami Natura 2000 z następującymi wariantami:
4.1 i 5.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (stawka płatności 1 276 zł/ ha/rok);
4.2 i 5.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla (stawka płatności 1 043 zł/ha/
rok);
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4.3. i 5.3. Murawy (stawka płatności
1 300 zł/ ha/rok);
4.4. i 4.5 Półnaturalne łąki wilgotne
(stawka płatności 911 zł/ ha/rok);
4.4. i 4.5. Półnaturalne łąki świeże (stawka płatności 1083 zł/ ha/rok);
4.6.1. i 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe (stawka płatności 600 zł/ ha/
rok);
4.6.1. i 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające (stawka płatności 1206 zł/ha/rok);
4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)
– bez konieczności ekspertyzy przyrodniczej (stawka płatności 600 zł/ha/rok);
4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki
(stawka płatności 890 zł/ha/rok);
4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
wodniczki (stawka płatności 1199 zł/
ha/rok);
4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
dubelta lub kulika wielkiego (stawka
płatności 1070 zł/ha/rok);
4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
derkacza (stawka płatności 642 zł/ha/
rok).
Wszystkie wymienione warianty Pakietu 4. oraz Pakietu 5. można realizować
jedynie na trwałych użytkach zielonych,
czyli takich zbiorowiskach trawiastych,
których ruń nie była niszczona przez
zabiegi uprawowe (orkę, bronowanie,
kultywatorowanie, gryzałkowanie lub
inne, mające na celu zniszczenie darni
i runi). Warto tu zaznaczyć, że czasami
trawy na gruntach ornych mogą stać
się trwałymi użytkami zielonymi, jeżeli minimum 5 lat nie były na działkach,
które porastają stosowane wymienione
zabiegi uprawowe.
Nie na każdym TUZ może być realizowane zobowiązanie w ramach pakietów
przyrodniczych 4 i 5. Użytek taki musi
być na działce rolnej o powierzchni nie
mniejszej niż 10 arów, która jest w dobrej kulturze rolnej.

Ponadto w przypadku ,,wariantów siedliskowych” muszą być na nim stwierdzone cenne gatunki roślin, nazywane
roślinami wskaźnikowymi, występujące
w odpowiedniej ilości, tworzące wraz
z gatunkami przewodnimi odpowiedni
typ cennego siedliska. Czy można dany
TUZ zakwalifikować do realizacji zobowiązania w danym wariancie stwierdza
ekspert przyrodniczy botanik, postępując według obowiązującej go metodyki.
To właśnie roślinność przesądza o wyborze odpowiedniego wariantu siedliskowego, jaki chcemy chronić poprzez
realizację zobowiązania.
W przypadku wariantów ptasich, do
zakwalifikowania przez eksperta ornitologa danej działki rolnej do realizacji zobowiązania w pakiecie 4, musi
być stwierdzone na TUZ leżący w obszarze Natura 2000 (Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków – OSO), występowanie (lub potencjalne występowanie)
określonego gatunku ptaków. Ekspert
kwalifikuje zgodnie z obowiązującą go
metodyką. To stwierdzony gatunek ptaka przesądza o realizacji wariantu, za
pomocą którego będziemy chronić jego
siedlisko lęgowe. Gatunki ptaków, jakie
pozwalają zakwalifikować do pakietu
4, są ściśle związane ze środowiskiem
rolniczym, co nie oznacza, że są to jedyne ptaki z tym środowiskiem związane,
jakie skorzystają na realizacji zobowiązania. Jest ich znacznie więcej.
Tylko wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) nie wymaga udziału
eksperta przyrodniczego i sporządzenia
dokumentacji przyrodniczej. Do tego
pakietu może zakwalifikować doradca
rolnośrodowiskowy.
Co ważne dla rolników, koszty ekspertyzy przyrodniczej są zwracane beneficjentom zobowiązania w wysokości
do 20% kwoty płatności należnej za
zobowiązanie w pierwszym roku jego
realizacji (przy ustaleniu wartości
maksymalnej zwrotu w zależności od

powierzchni realizowanego zobowiązania). Czasem przy małych powierzchniach kwota ta nie pokrywa w całości,
a jedynie w części faktyczny koszt ekspertyzy. Jest ona jednak wykonywana
tylko 1 raz na cały okres realizacji zobowiązania, czyli na 5 lat.
Realizacja zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest korzystna, ze
względu na stawki dodatkowej płatności
w tych gospodarstwach, które mają TUZ
bogate w różnorodne gatunki, występujące w runi trawistej, a nie muszą zbyt
intensywnie użytkować runi jako paszy

dla zwierząt. Często są także takie TUZ,
które ze względu na warunki przyrodnicze nie będą mogły zapewnić odpowiedniego plonu biomasy z wykorzystaniem
na paszę dobrej jakości (np. murawy napiaskowe czy bliźniczkowe). Wówczas
warto rozważyć podjęcie zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach Pakietu 4. lub 5. Wymogi
związane z realizacją tych pakietów nie
stwarzają znacznych trudności dla przeciętnie wyposażonego gospodarstwa.
Podstawowymi czynnościami pratotechnicznymi jest koszenie i zebranie biomasy

w odpowiednich terminach, ewentualnie
wypas zwierząt przy ograniczonej obsadzie. Każdy wariant ma swoje indywidualne wymogi odnośnie zabiegów.
Ponadto warto pamiętać, że realizując
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne przyczyniamy się aktywnie
do zachowania w środowisku przyrodniczym wielu gatunków roślin i zwierząt, a więc chronimy różnorodność
biologiczną, której znaczenie jest nie do
przecenienia.
Jacek Kostuch

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa
ekologicznego w Małopolsce
Co dalej z rolnictwem ekologicznym w Polsce i w Małopolsce?
Unia Europejska zakłada w nowej perspektywie gospodarczej do roku 2030 dalszą ekologizację rolnictwa,
czyli tzw. ,,Zielony Ład”. To pociągnie za sobą duże ograniczenie chemii rolniczej, a szczególnie środków
ochrony roślin i nawozów w uprawach konwencjonalnych. Zmiany będą dotyczyć także rolnictwa ekologicznego. Zamierza się powiększyć powierzchnię upraw ekologicznych w UE w ciągu 10 lat do 25%. Aby
było to możliwe w naszym kraju, polskie rolnictwo ekologiczne należy upodobnić do tego sektora w takich
krajach UE jak Austria, Niemcy czy Francja.
Rolnictwo ekologiczne to biznes. Dlatego powierzchnie upraw
ekologicznych w poszczególnych krajach UE rosną i będą rosły.
Jak wygląda rolnictwo ekologiczne poszczególnych krajów UE

możemy zobaczyć w poniższej tabeli. Chociaż dane są z 2017
roku to dobrze obrazują unijną tendencję w tym zakresie.
Aby ocenić stan naszego rolnictwa ekologicznego musimy

Tab. 1. Udział % upraw ekologicznych w krajach UE w 2017 roku (w kolejności malejącej)
Nazwa kraju
Austria
Estonia
Szwecja
Włochy
Szwajcaria
Czechy
Łotwa
Finlandia
Słowacja

Udział %
(10% i więcej)
23,4
19,6
19,2
14,9
14,5
14,1
13,9
11,4
9,9

Nazwa kraju
Hiszpania
Dania
Litwa
Grecja
Portugalia
Niemcy
Chorwacja
Belgia
Francja

Udział %
(5-10%)
8,7
8,6
8,0
8,0
7,0
6,8
6,5
6,3
6,0

Nazwa kraju
Cypr
Luksemburg
Węgry
Polska
Holandia
Wielka Bryt.
Bułgaria
Rumunia
Irlandia

Udział %
(do 5%)
4,6
4,2
3,7
3,4
3,1
2,9
2,7
1,9
1,7
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porównywać go z innymi krajami. To
porównanie na tle krajów UE jest dla nas
z każdym rokiem coraz bardziej niekorzystne. A przecież mamy spośród krajów UE wyjątkowo dobre i mocne strony
naszego rolnictwa, aby równać się w tym
zakresie z najlepszymi. Tymi dobrymi
stronami rolnictwa polskiego jest: małe
zanieczyszczenie środowiska naturalnego, niski poziom zużycia środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, dużo większe niż w innych
krajach zasoby pracy w rolnictwie,
konkurencyjność naszych produktów
na unijnym rynku, a także dopłaty do
gospodarstw ekologicznych.
Średni udział upraw ekologicznych w UE
wynosi 7%. Zróżnicowanie obszaru zajętego przez uprawy ekologiczne w UE jest
duże, od 23,4% w Austrii do zaledwie
0,4% na Malcie. Polska znajduje się blisko
końca z udziałem 3,4% upraw ekologicznych. Wyprzedza nas większość krajów
UE. Wśród krajów o najwyższym udziale
rolnictwa ekologicznego są takie jak: Austria, Estonia, Szwecja, Włochy, Łotwa,
Finlandia. Połowa krajów już przekroczyła średnią unijną i posiada powyżej
7% użytków ekologicznych. Powierzchnia użytków ekologicznych w Unii Europejskiej wciąż rośnie i w ciągu ostatnich
5 lat wzrosła o 25%. Wzrost ten wynika
z coraz większego popytu na żywność
ekologiczną w całym świecie. Wartość
rynku żywności ekologicznej w USA
wynosi około 80 mld dolarów, a w UE
około 40 mld dolarów. Największy rynek produktów ekologicznych w UE to
rynki niemiecki 9,5 mld euro i francuski 6,7 mld euro. Wartość ekologicznego
rynku w Polsce wycenia się na 1,3 mld
zł. Nasz rynek produktów ekologicznych
– szacując procentowo – ma zaledwie
0,3%, podczas gdy średnia dla UE wynosi 4,0, a takie kraje jak Dania posiada
8,5%, Szwajcaria 8,0%, a Austria 6,5%,
czyli średni unijny jest 10-20 razy większy niż w naszym kraju.
Warto zapoznać się także ze strukturą upraw ekologicznych w UE. We
wszystkich krajach rolnicy ekologiczni wykorzystują miejscowe warunki do łatwiejszego prowadzenia swojej produkcji, a szczególnie tam, gdzie

można prościej spełnić wymogi rolnictwa ekologicznego.
Jak widać na poniższym wykresie największe powierzchnie użytków ekologicznych UE zajmują uprawy na gruntach ornych: uprawy ekologiczne TUZ
zajmują najwyższy % udział ekologicznych upraw, ponieważ takie połączenie TUZ i chowu zwierząt w ekologii jest
najprostsze i najłatwiejsze. Zbliżoną powierzchnię zajmują uprawy na GO: rolnicze, warzywnicze i zielarskie (44,0%).
Uprawy trwałe to przede wszystkim
uprawy sadownicze, które zajmują tylko 10,9%.
Popyt na produkty ekologiczne w naszym kraju jest coraz większy. Polacy
wydają coraz więcej na ekologiczną żywność. Lecz na naszym rynku ekologicznym w dużej mierze dominują jednak
ekologiczne produkty z innych krajów.
Polski rynek żywności ekologicznej musi
być uzupełniany w 50-60% produktami
importowanymi.
Dlaczego tak się dzieje, że powierzchnia użytków ekologicznych w UE cały
czas rośnie, a w Polsce wciąż spada? Po
16 latach rozwoju rolnictwa ekologicznego, czyli od momentu wejścia do UE
i programów wsparcia, w naszym kraju
mamy tylko 3,4 % upraw ekologicznych.
Wydaje się, że przyszłe zmiany w zakresie rolnictwa ekologicznego niejako wymuszą na nas zwiększenie tego
udziału. Dlaczego jest tak źle? Dlaczego
jesteśmy na szarym końcu wiedzą prawie wszyscy. Uzdrowić rolnictwo ekologiczne może tylko właściwa pomoc temu
sektorowi, tak jak to robią inne kraje.
Jest droga, którą przetarli rolnicy ekologiczni z innych krajów i nic lepszego nie
wymyślimy. Co należałoby zrobić, aby
polskie rolnictwo ekologiczne znacznie
zwiększyło powierzchnię upraw i by nasze produkty nie tylko zaspokajały wewnętrzne potrzeby kraju, ale również
mogły być eksportowane? Wzorujmy się
na tych krajach, gdzie rolnictwo ekologiczne jest najlepiej zorganizowane. Od
nich się uczmy. Produkty ekologiczne
mogą być biznesem i tak się przecież
dzieje w krajach UE. Przechodząc na system ekologiczny można swoje dochody
nawet podwajać. Obecnie, kiedy coraz
trudniej sprzedać produkty rolWykres 1. Struktura upraw ekologicznych w UE ne, to właśnie te ekologiczne
na rynku cieszą się większym
powodzeniem. Skoro rolnictwo
ekologiczne ma coraz większą
TUZ
przyszłość, będzie nadal na topie w UE i jest opłacalne to naUprawy na GO
leży temu rolnictwu właśnie
Uprawy trwałe
pomagać.
Czy w Małopolsce również możemy zwiększyć powierzchnię
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upraw ekologicznych? Zdecydowanie
tak. Zwłaszcza w takich powiatach jak:
limanowski, nowosądecki, nowotarski
czy gorlicki. Jeżeli poznamy głębiej rolnictwo ekologiczne Austrii i innych krajów alpejskich to stwierdzimy, że tam
w ekologii są przede wszystkim gospodarstwa hodowlane. Przecież w Małopolsce nie mamy gorszych warunków
górskich niż Austria. Tam wykorzystuje się nawet pastwiska wysokogórskie Almy i wiosną wywozi bydło helikopterami. To się Austriakom opłaca.
Należy się zatem uczyć od tych, którzy
ekologiczny system rolnictwa ekologicznego w górach dopracowali. Warunki
jakie stworzono rolnictwu ekologicznemu w Austrii, to właściwy przykład
dla naszych gospodarstw z chowem
bydła i owiec w Małopolsce. Gospodarstwom posiadającym TUZ, chów bydła
czy owiec najłatwiej przejść na system
ekologiczny. Stąd bierze się taki wysoki
udział użytków ekologicznych w Austrii
czy w Szwajcarii. W ślad za produkcją
mleka i mięsa idą małe i średnie przetwórnie ekologiczne. W takich krajach
jak np. Austria, Niemcy czy Francja powstało tysiące przetwórni ekologicznych. U nas przetwórni oraz podmiotów
prowadzących przygotowanie produktów do sprzedaży jest w całym kraju
około 900. Tam przy gospodarstwach
powstały małe sklepiki samoobsługowe z parkingami, w których okoliczni
mieszkańcy mogą kupować świeżą ekologiczną żywność bezpośrednio u rolnika. Rolnik w ten sposób sprzedaje swoje
produkty po wyższych cenach i nie traci
własnego cennego czasu. W chwilach
wolnych uzupełnia tylko codziennie towar. Stąd powierzchnia upraw ekologicznych w Austrii zbliża się już do 25%.
U nas rolnicy ekologiczni wciąż mają
problemy z przetwórstwem i ze sprzedażą swoich produktów. Zbywają je po
cenach produktów konwencjonalnych,
które nie odzwierciedlają wartości ekologicznych produktów i poniesionych na
nie nakładów.
Kolejny przykład dbania o rozwój swojego rolnictwa ekologicznego Francji można zobaczyć na targach ekologicznych
Bio-Tech, które odbywają się co 2 lata
w Valencji. Widać tu wielki rozmach
ekologicznych producentów, którzy swą
działalność kierują zarówno do dużych
jak i małych gospodarstw ekologicznych.
Francuzi wiedzą, że aby rolnictwo ekologiczne mogło się właściwie rozwijać
niestety potrzebne są:
− ekologiczne nasiona,
− ekologiczne nawozy,
− ekologiczne środki ochrony
roślin,

− maszyny i urządzenia dostosowane do małych gospodarstw ręczne, konne, ciągnikowe,
− małe przetwórnie,
− pasze ekologiczne,
− urządzenia dla zwierząt,
− i inne.
Wszystko to co konieczne jest dla rolnictwa ekologicznego można nie tylko na
targach zobaczyć, ale i kupić we Francji. Firmy pracujące na rzecz rolnictwa
ekologicznego stanowią dodatkowo
miejsca pracy dla setek, a może tysięcy
ludzi. W małych i większych miastach
tego kraju rolnicy ekologiczni mają swoje place targowe, gdzie w wyznaczone
dni tygodnia mogą sprzedawać żywność

ekologiczną i nie muszą wcale tych targowych miejsc opłacać.
U nas w kraju przetwórni ekologicznych
mamy zbyt mało. Zarówno mleko ekologiczne jak i żywiec w większości trafiają
do przetwórni konwencjonalnych, po
cenie konwencjonalnej. Te produkty nie
są właściwie wycenione, rolnicy na tym
dużo tracą.
A wszystkie wyżej wymienione niezbędne ekologiczne środki produkcji wymagane w gospodarstwach ekologicznych,
które rolnicy francuscy mają na wyciągnięcie ręki, naszym rolnikom ekologicznym trudno zdobyć.
Produkcja żywności ekologicznej musi
się opłacać. Jeśli polscy ekologiczni

rolnicy nie otrzymają podobnego wsparcia do prowadzenia produkcji ekologicznej jak to czynią kraje UE, będziemy
kupować coraz więcej żywności ekologicznej pochodzącej z innych krajów.
Stan obecny jest niekorzystny nie tylko dla polskich rolników ekologicznych i dla naszych konsumentów, ale
jest również szkodliwy dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego
kraju.
Jan Pajdzik
źródło:
Jak państwo wspiera rolników (NIK) – 08.11.2019;
7% gruntów rolnych w ekologii – Top Agrar 03.2019

Produkcja metodami ekologicznymi wybranych roślin
Planowany wzrost produkcji ekologicznej w najbliższych latach w naszym kraju wymaga między innymi
bardzo dużej wiedzy z zakresu wyników badań nad przydatnością odmian pszenicy jarej, owsa oraz jęczmienia jarego do uprawy w rolnictwie ekologicznym.
Jednym z dostępnych źródeł tej wiedzy
są prace naukowe prowadzone między
innymi przez wyspecjalizowane Instytuty Badawcze, których osiągnięcia
przenoszą się bezpośrednio i pośrednio
do praktyki rolniczej. W celu kompleksowego rozwiązywania stojących przed
RE problemów na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 r.
JUNG PIB w Puławach przy współpracy
z COBORU (Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych) utworzył
sieć Ekologicznego Doświadczalnictwa
Odmianowego (EDO). W ramach tego
projektu przeprowadzane są doświadczenia ścisłe, na podstawie których instytucje naukowe oceniają przydatność
odmian do produkcji metodami ekologicznymi. Wyniki pozwalają producentowi rozwiązać jeden z jego corocznych
głównych problemów, tj. jaką odmianę
wybrać? Ponieważ mamy do czynienia
z brakiem hodowli ukierunkowanej na
tworzenie nowych odmian dla rolnictwa ekologicznego konieczne stało się
testowanie odmian „konwencjonalnych”.
W czasie przeprowadzanych prac badawczych obserwowane i badane są
podstawowe parametry odmian:
− plonowanie oraz elementy jego
struktury,
− odporność na choroby grzybowe,
− konkurencyjność odmian zbóż
w stosunku do chwastów,
− zawartość białka w ziarnie.
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Wszystko to odbywa się ściśle z przyjętą metodyką, należytą starannością
i dokładnością pomiarów. Najważniejsze
gospodarczo uzyskane wyniki zawierają
tabele obok.
Szczegółowe wyniki przeprowadzonych doświadczeń znajdują się na stronie internetowej:
www.iung.pulawy.pl/edo/
https://cdr.gov.pl/aktualności-instytucje/3619-podsumowanie-zadan-badawczych-w-zakresie-rolnictwa-ekologicznego-finansowanych-przez-mrirww-roku2020
W województwie małopolskim jednostką badawczą uczestniczącą w systemie
EDO jest Stacja Doświadczalna Oceny
Odmian w Węgrzcach i przy wyborze
odpowiedniej odmiany do uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych województwa małopolskiego można korzystać z wyników prac badawczych tej
instytucji. Wyniki doświadczeń przeprowadzonych w SDOO w Węgrzcach
w latach 2017-2019 potwierdziły, że do
uprawy w warunkach naszego regionu
do produkcji metodami ekologicznymi
najbardziej zalecanymi odmianami są:
1. Wśród pszenicy jarej odmiany: Mandaryna, MHR Jutrzenka oraz Jarlanka. Bardzo dobrze zapowiadają się
nowe odmiany takie jak: Rusałka, Goplana i Atrakcja, które po badaniach
przeprowadzonych w 2020 r. są rekomendowane do uprawy technologiami konwencjonalnymi. Potencjał
plonotwórczy i cechy gospodarcze
tych nowych odmian mogą okazać
się bardzo przydatne w uprawach
metodami ekologicznymi. Można
mieć nadzieję, że najbliższe prace
doświadczalne potwierdzą te oczekiwania.
2. Z odmian owsa największe predyspozycje do uprawy metodami ekologicznymi mają odmiany: Bingo, Kozak, Elegant.
3. Dobrych odmian jęczmienia jarego
należy szukać wśród zalecanych do
uprawy w 2021 r. metodami konwencjonalnymi odmian: KWS Vermont,
Allianz, RTG Planet b, MHR Fajter,
Rezus oraz Avatar.
Stanisław Cyra
Źródło: Na podstawie wyników doświadczeń ścisłych prowadzonych w ramach Ekologicznego
Doświadczalnictwa Odmianowego pod przewodnictwem IUNG PIB w Puławach. Kierownik projektu Dr
hab. Beata Feledyn-Szewczyk;
Wyników prac badawczych przeprowadzonych przez
Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Węgrzcach
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Tab. nr 1. Ważniejsze cechy rolnicze i użytkowe wybranych odmian pszenicy jarej wg badań EDO w 2020 r.

Tab. nr 2. Ważniejsze cechy rolnicze i użytkowe wybranych odmian owsa wg badań EDO w 2020 r.

Tab. nr 3. Ważniejsze cechy rolnicze i użytkowe wybranych odmian jęczmienia jarego wg badań EDO w 2020 r.

DZIEDZICTWO

Od pola do stołu – zdrowie i dobrobyt obywateli
Jeśli czytelnik chciałby poznać sposób na sukces w budowaniu produktu lokalnego – Zolipskich Pirogów
– a zarazem marki wsi, zapraszam do Zalipia. Ta niewielka miejscowość znajduje się w gminie Olesno –
trzydzieści kilometrów w kierunku północnym od Tarnowa.
Jej mieszkańcy, jak i mieszkańcy pozostałych dziesięciu innych sołectw, które wchodzą w skład Olesna, zajmują się
głównie uprawą rolniczą. Jednakże przeważająca część funkcjonujących tutaj
gospodarstw rolnych jest tak mała, że
nie gwarantuje rodzinom dochodów na
odpowiednim poziomie. Niegdyś ludność
z tych terenów zajmowała się rolnictwem i jednocześnie pracowała w okolicznych, dużych zakładach pracy. Niestety podczas transformacji ustrojowej,
większość z tych, które znajdowały się
najbliżej, w mieście powiatowym Dąbrowa Tarnowska lub w samym Tarnowie,
upadła. Powodem tego było zjawisko
powiększającego się z roku na rok bezrobocia i postępujący proces emigracji za granicę ludzi w sile produkcyjnej,
„za chlebem”. Wyjechało również wiele
młodych osób po ukończonych szkołach.
Zjawisko emigracji z jednej strony może
być widziane jako pozytywne – napływ
dodatkowych środków finansowych
z krajów Unii Europejskiej do gminy
i stabilizacja finansowa rodzin w krajach o lepszej koniunkturze gospodarczej oraz wyższej pomocy socjalnej, ale
z drugiej strony, jako negatywne, ponieważ emigracja powoduje starzenie
się mieszkańców wsi, zamykanie szkół,
zaniechanie prowadzenia działalności
rolniczej, a tym samym brak dbałości
o przyrodniczo-rolniczy charakter krajobrazów wiejskich.
Zalipie jest jednym z najlepszych przykładów miejscowości, gdzie mieszkańcy przy współpracy z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi

i Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego, z całych sił i od wielu lat, budują markę własnej wsi, aby powiększyć
zasobność rodzinnych portfeli i zmniejszyć emigrację.
Wieś oferuje gościom unikalną ofertę
turystyczną. Chociaż Zalipie znane jest
na całym świecie głównie z charakterystycznego, ręcznego zdobnictwa przedmiotów w kolorowe motywy kwiatowe,
coraz większe znaczenie w krajobrazie
kultury ludowej, a w szczególności dziedzictwa kulinarnego zdobywają tutejsze
Zolipskie Pirogi.
Zolipskie Pirogi należą do dań gotowych
i wyrobów. Przygotowywane są, podobnie jak inne pierogi, w dwóch etapach.
Pierwszy to odpowiednie sporządzenie
wyśmienitego farszu, w skład którego
wchodzi między innymi słodka, podsmażana kapusta oraz kiełbasa wiejska
wraz z przyprawami, natomiast drugi
to przygotowanie odpowiednio wyrobionego i elastycznego ciasta.
Specyficzny smak i zapach potrawa zawdzięcza kiełbasie wiejskiej, która znajduje się w farszu. Pochodzi ona z tuczników z chowu tradycyjnego. Dawniej,
kiedy najlepsze wyroby ze świni były
przygotowywane w rodzinach głównie
na specjalne okazje, Zolipskie Pirogi miały charakter głównie świąteczny. Dzisiaj
natomiast są częstym daniem na powiślańskich stołach.
Wygląd potrawy wyróżnia ręcznie wykonana podczas klejenia falbanka. Natomiast po ugotowaniu, a przed podaniem,
omaszcza się je podsmażaną cebulką.
Wyróżnia je również sposób podania

– na ręcznie malowanych przez malarki
z Zalipia talerzach w kwiaty.
Nie ma takiej drugiej, malowanej wsi
na świecie jak Zalipie. Nigdzie nie ma
również w ten sposób podawanych pierogów. Tradycja ta kultywowana jest od
57 lat, w czasie konkursów „Malowanej
Chaty”, które są corocznie organizowane w Zalipiu. Wtedy to malarki z całej
miejscowości ozdabiają: chaty, psie budy,
studnie, elewacje oraz wnętrza domów,
a jury konkursu wyłania i nagradza te
domostwa, które zostały najpiękniej
ozdobione. „Malowana Chata” to impreza znana w całym województwie i poza
jego granicami.
W tym świątecznym dniu dla miejscowości, goście, którzy odwiedzają wieś,
delektują się zarówno charakterystycznym dla Zalipia wzornictwem, jak i smakiem niezwykłej potrawy, która dzięki wspólnym staraniom Powiatowego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej i Domu Malarek
w Zalipiu, została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Na zakończenie artykułu, dla wytrwałych i cierpliwych czytelników, warto
przytoczyć kilka faktów z historii pierogów w Polsce.
Uznaje się, że mają one wielowiekową
tradycję. Jednakże, te najdawniejsze źródła historyczne, które obejmują przypisy w Wikipedii, jak również informacje
o pochodzeniu pierogów, podają, że wywodzą się one z Chin i przywędrowały
do Polski przypuszczalnie już w drugiej
połowie XVII wieku przez Ruś. „Podobno biskup Jacek Odrowąż zachwycił się
smakiem pierogów podczas bytności
w Kijowie”.
Święty Jacek działał w Polsce i na Rusi,
był także przeorem w Kijowie, a stamtąd właśnie przyszły do nas wigilijne
pierogi, knysze, kulebiaki… „(w: Helena Szymanderska, Polska wigilia
2000; Święty Jacek z Pierogami: „bo tu
święty z rodu Odrowążów zdrożony u chłopów z wspólnej miski łyżką
drewnianą pierogi z serem jadł, nim
go Tatary zabili, co też tu jest w ołtarzu
odmalowane…)”.

W porzekadle o świętym Jacku z pierogami (jego dzień przypada na 17 sierpnia)
chodzi o Jacka Odrowąża, który będąc zakonnikiem na Rusi i w Polsce, miał karmić
pierogami głodnych własnego wyrobu.
Według Izabeli Kaczyńskiej [Polska: festyny, turnieje, zloty, jarmarki. 2006] pierogi jako potrawa rozpowszechnione
są obecnie w Polsce, na Litwie, w Rosji,
Białorusi, na Ukrainie, w Chinach, Japonii oraz we Włoszech.
Natomiast samo słowo pierogi pojawia
się w drugiej połowie XVII w. W XIV –
XVIII ma często formę pirogi, zaś w XV
w. notuje się nazwy osobowe pochodzące od pieroga.
Według Bańkowskiego słowo to, i jemu
podobne, w innych językach słowiańskich jest zapożyczeniem z dialektów
uralskich (por. est. piirag). Inna hipoteza
wskazuje na rosyjskie słowo pir – ‘święto’, ‘uroczystość’ i staro-cerkiewno-słowiańskie piru.
W kolejnej publikacji W Staropolskiej
Kuchni i przy polskim stole Henryk Vitry,
wymienia różne możliwe nadzienia do
pierogów oraz przepisy na ich przygotowanie, w tym: „pierogi z farszem ze
słodkiej kapusty (…), które uważane
są za jedne z bardziej lubianych na polskim stole”.
Natomiast w pracy zbiorowej pod redakcją Andrzeja Chwalby: Obyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych zwrócono uwagę, że: „wielu
polskich władców można określić, jako
amatorów obfitego jedzenia i picia. (…)
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postów przestrzegano skrupulatnie,
z tym że dworzanie jedli wówczas (…)
chleb, nabiał, ryby i pierogi z nadzieniem.
W kolejnej publikacji Ocalić od zapomnienia. Zwyczaje, obrzędy i tradycje doroczne
Barbary Ogrodowskiej w domach chłopskich pieczono i jadano głównie „placki,
pierogi z kapustą i podpłomyki”.
Podsumowując: pierogi są nam znane
nie od dzisiaj, a wykonuje się je z ciasta
gotowanego, pieczonego lub smażonego
na głębokim tłuszczu, cienko rozwałkowanego i wypełnionego różnorodnymi
nadzieniami.
Gdy pytamy cudzoziemców, którzy odwiedzają Zalipie, z czym najbardziej kojarzy im się kuchnia polska, najczęściej
odpowiadają, że z pierogami. I nie ma co
się temu dziwić, świat kocha pierogi i są
one nieodłącznie łączone z naszymi specjałami kulinarnymi. Kochają je także
oczywiście sami Polacy – nie tylko za ich
wyjątkowy smak, ale także za „pierogowe” wspomnienia, jakie z nimi się łączą:
wielka stolnica oprószona mąką, babcia
lub mama lepiąca ciasto na pierogi. To
smaki i zapachy naszego dzieciństwa,
wspomnienie domu rodzinnego i świątecznego stołu, przy którym gromadziły
się pokolenia.
Obecna sytuacja związana z wybuchem
pandemii COVID-19 spowodowała, że

Polacy coraz częściej interesują się turystyką wiejską i wiejską kuchnią. Mniej
wyjeżdżają w celach turystycznych za
granicę, a częściej szukają krótkiego,
weekendowego odpoczynku na polskiej
wsi. Oczywiście na razie istnieją pewne
konieczne ograniczenia sanitarne w podróżach i dystrybucji żywności, których
należy przestrzegać, jednak mamy nadzieję, że kiedy powróci „normalność”,
Zalipie będzie nadal jednym z ważniejszych dla turystów przystanków w województwie małopolskim, gdzie można
spróbować smacznych i zdrowych Zolipskich Pirogów oraz sztuki malarskiej
podczas warsztatów organizowanych
przez malarki z Domu Malarek lub po
prostu zakupić przedmioty oryginalnie
zdobione w tradycyjny wzór zalipiański.
Mogą one stać się doskonałym prezentem okolicznościowym na każdą okazję.
Warto również nadmienić, że Zalipie ze
swoją ofertą turystyczną wpisuje się
w strategię „od pola do stołu”, która kładzie nacisk na nową i lepszą równowagę
między przyrodą, systemami żywnościowymi a różnorodnością biologiczną,
aby chronić zdrowie obywateli i zwiększać konkurencyjność UE.
Anna Morawiec

Tradycje
kulinarne
– święcenie pokarmów
Święta Wielkanocne, w pierwszych wiekach nazywane Paschą,
od początków chrześcijaństwa
uważa się za najważniejsze święto
liturgiczne w Polsce. Były, i nadal
są, to święta najbardziej wesołe
i radosne, zwiastujące nie tylko
Zmartwychwstanie Chrystusa, ale
także nadejście wiosny.

Wielkanoc to bogata, wielowiekowa tradycja, czas rodzinnych spotkań i wspólnego biesiadowania w miłej, pogodnej
atmosferze. W tradycji tych świąt jedzenie odgrywa dużą rolę, gdyż następuje
po długim, czterdziestodniowym Wielkim Poście.
Święconka (w niektórych regionach
Polski: „święcone”) – to nazwa pokarmów święconych w Wielką Sobotę
w Kościele katolickim, oznacza również
uroczyste śniadanie wielkanocne. Zwyczajem jest, że z samego rana, często do
godzin popołudniowych, idzie się do
świątyni z koszyczkiem. Każdy region
słynie z różnych tradycji i zwyczajów
Świąt Wielkanocnych, więc święconka może różnić się zawartością. Muszą
się w niej jednak znaleźć jajka, chleb,
kiełbasa lub wędliny, sól, ser, baranek
(z masła lub cukru), chrzan oraz kawałek domowego ciasta. Po porannej rezurekcji w Wielką Niedzielę rozpoczyna się świąteczne śniadanie i na stole
wielkanocnym znajdują się wszystkie
te potrawy.
Święcone w dawnej Polsce było bardzo sute w porównaniu z dzisiejszymi czasami. W przeszłości święciło się
właściwie wszystkie pokarmy. Z tego
względu odbywało się to w domach,
a nie w kościele. Proboszcz objeżdżał
dwory szlacheckie, pałace, zaścianki,
wioski, by pobłogosławić wszystkie
pokarmy, które będą spożywane podczas świąt, oczywiście nigdy nie wracał z pustymi rękami, był bowiem obdarowywany wielkanocnymi jajkami

i wędlinami. Tylko biedniejsza ludność
wiejska najczęściej wędrowała ze święconym do kościoła, a jeżeli świątyni
blisko nie było, organizowano wielkosobotnie święcenie we dworze.
W tak uroczysty dzień Zmartwychwstania Pańskiego powszechnie zaś uważano, że nie godzi się jeść innego pokarmu, jak tylko pobłogosławionego przez
kapłana, więc na staropolską Wielkanoc przygotowywano prawdziwe uczty
w porównaniu z codziennymi potrawami. Wszystkiego było w nadmiarze, jak
nigdy w życiu poza świętami. Zależnie
od zamożności domu liczba i asortyment
potraw przygotowanych do święcenia
bywał bardzo zróżnicowany. Na dużych
stołach, przystrojonych białym obrusem, znajdowały się kiełbasy, mięsa, wędliny różnego rodzaju, głowizna, słonina,

chleby, osełki masła, kulki uformowane
z utartego chrzanu, sól, kasza z pierogami, jaja malowane czy ciasta.
W zamożnych domach na półmiskach
można było spotkać rozmaitą zwierzynę, na stole znajdowały się pieczone
prosięta, często z jajkiem lub chrzanem
w zębach, jelenie, dziki pieczone w całości, drób, ryby. Obficie prezentowały
się wypieki, wśród których prym wiodły baby wielkanocne, mazurki, kołacze przystrojone o całe scenki biblijne,
czy baranek z ciasta. Bywało, że na magnackich dworach serwowano potrawy
na przykład w ilościach odpowiadających liczbie pór roku (4 dziki), miesięcy (12 jeleni), tygodni (52 mazurki),
dni (365 babek). Liczby te powtarzały się po raz drugi, przy wyliczaniu baryłek i gąsiorków z winem cypryjskim,
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hiszpańskim i włoskim by dojść do liczby godzin w roku (8760 kwart miodu).
Dzisiaj może nas dziwić, jak zdołano
zjeść takie ogromne ilości, ale dawniej
rodziny były liczniejsze, a każdy dwór
utrzymywał wszystkie panny i kawalerów, połowę służby i czeladzi. Pamiętano też o święconym dla sierot, starszej służby, a nawet podróżnych. Ciasta
wielkanocne z kolei jedzono tygodniami,
bowiem nic ze święconego nie mogło się
zmarnować.
W późniejszych czasach święcone nie
było już tak okazałe i nie miało tak przesadnej maniery. Ilość potraw z biegiem
czasu zmniejszyła się do symbolicznych
rozmiarów. Obecnie obrzęd święcenia
pokarmów odbywa się w kościele, gdzie
zanosi się jedynie małe wiklinowe koszyczki wyścielone serwetką z niewielką ilością pokarmów, przyozdobionych
w gałązki bukszpanu. Żaden pokarm nie
trafił do koszyczka przypadkowo. Każdy ma swoją symbolikę, ugruntowaną
przez tradycję ludową lub chrześcijańską. Dziś obok tego, co nakazuje tradycja,
w koszyczku znajduje się zwykle też to,
co lubimy, czyli czekoladowy zajączek
i drobne upominki.
Warto, więc wspomnieć, gdy pójdziemy w Wielką Sobotę z koszyczkiem, by
poświęcić pokarm, jak święcili je nasi
przodkowie, bo jeszcze nie tak dawno temu wiejskie kobiety dźwigały do
kościoła ogromne wiklinowe kosze.
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Baranek – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa
Chleb – symbolizuje ciało Chrystusa
Jajka – symbol rodzącego się życia
Masło – symbol dobrobytu
Chrzan – symbol siły, witalności
Wędlina – symbol płodności
i dostatku
Ser – symbol zdrowia dla zwierząt
hodowlanych
Sól – symbol oczyszczenia, prawdy,
chroni przed złem i zepsuciem
Ciasto (babka) – symbol umiejętności, doskonałości

Według starych wierzeń wszystkiego
musiało być dużo, bo „święcone posiadało nadzwyczajną moc”. Dawny zwyczaj na wsiach nakazywał, aby wracając
z kościoła ze święconym, obejść dom
trzy razy, co miało zapewnić dostatek
i odgonić szczury i myszy, a obejście stodoły z chlebem i ciastem miało zagwarantować, aby przez cały rok była pełna.
Wielkanoc dawniej spędzano w domach
na wielogodzinnych ucztach. Śniadanie
rozpoczynano od dzielenia się jajkiem.
Podobnie jak w przypadku wigilijnego
opłatka zwyczaj nakazywał dzielić się
ze wszystkimi.
Ewelina Czarnik
Źródło: H. Szymanderska, Polska Wielkanoc, wyd.
Golobal, Warszawa 1991.

Mazurek staropolski zwany „Królewskim”
Składniki: 35 dkg masła, 12 dkg cukru pudru,
12 dkg migdałów (drobno pokrojonych, niemielonych), 37 dkg mąki pszennej, 4 ugotowane żółtka
(przetarte przez sito), 1 surowe żółtko, skórka cytrynowa, szczypta soli, 1 surowe żółtko, konfitury:
np. wiśnie (dowolne). Lukier cytrynowy: 10 dkg
cukru pudru, 2 łyżki soku z cytryny. Składniki
rozcieramy grzbietem łyżki. Gęstość lukru można
regulować dodatkiem soku z cytryny lub cukru.
Przygotowanie: Masło ucieramy, dodajemy
cukier puder tak, by powstała puszysta masa. Dodajemy resztę składników i mieszamy dokładnie,
do czasu ich połączenia. Zagniecione ciasto należy
schłodzić w lodówce przynajmniej przez 1 godzinę. Formę (23 x 33 cm) natłuszczamy masłem
i prószymy mąką. 2/3 schłodzonego ciasta rozwałkowujemy (na grubość palca) i wykładamy do blachy. Pozostałe ciasto z kolei służy nam do wykonania wałeczków (na grubość ołówka). Układamy
z nich na kruchym spodzie ukośną kratkę. Przed
samym pieczeniem smarujemy rozmąconym żółtkiem. Pieczemy w temperaturze 180 ºC przez około
20 minut lub do złocistego koloru.
Wyjmujemy i studzimy. Na ostygnięte ciasto wykładamy konfitury w powstałe w mazurku zagłębienia. Polewamy lukrem.

AGROTURYSTYKA

Polski Bon Turystyczny 500 +
zmiany, nowe możliwości
Polski Bon Turystyczny wspiera polskie rodziny i jednocześnie branżę turystyczną w okresie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. To dokument elektroniczny uprawniający do kwoty 500 zł na każde dziecko, a dla
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1000 zł, które należy wykorzystać do końca marca 2022 roku.
ZMIANY w Bonie
Nowelizacja przepisów regulujących
Polski Bon Turystyczny sprawia, że
może skorzystać z niego więcej podmiotów turystycznych np. piloci wycieczek, przewodnicy, instruktorzy
i animatorzy czasu wolnego, osoby odpowiadające za transport i wyżywienie
itp. Po nowelizacji rozszerza się również katalog aktywności opłacanych
bonami. Zmiany wydają się być równie
korzystne dla rodziców, którzy mają teraz większą możliwość wyboru różnych
aktywności, atrakcji przeznaczonych
dla swoich dzieci.
Bon może zostać przeznaczony na jednodniowe wycieczki, w tym także wycieczki szkolne, obozy sportowe, zielone szkoły, półkolonie wraz z wszelkimi
atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty.
Warunek!
Jeśli wybierzemy opcję bez noclegu, to
warunkiem skorzystania z bonu będzie konieczność połączenia minimum
dwóch usług turystycznych. To rozwiązanie ma pomóc nie tylko właścicielom
obiektów, ale także pilotom wycieczek,
przewodnikom oraz osobom odpowiedzialnym za transport i wyżywienie.
Pakiety usług mogą być dowolnie kompletowane włączając w to m.in. usługi przewodnickie zarówno w miastach,

jak i na górskich szlakach, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii
i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności
turystycznych i sportowych.

ZMIANY w rejestracji
W nowelizacji ustawy o Polskim Bonie
Turystycznym została wprowadzona
poprawka dotycząca systemu rejestrowania się przedsiębiorców w bazie. Są
oni zobowiązani nie tylko do podawania danych firmy tj. nazwy rejestrowej
i adresu widniejącego w rejestrze przedsiębiorców, ale także dokładnego adresu
miejsca prowadzonej działalności turystycznej. Jeżeli firma jest właścicielem
kilku obiektów turystycznych, będzie
musiała podać szczegółowe dane każdego z nich. Przyjęte regulacje dotyczą
także organizacji i przedsiębiorców już
zarejestrowanych w bazie, którzy powinni uzupełnić brakujące dane o swojej
działalności.
WYBIERZ AGROTURYSTYKĘ
Pamiętajmy, że Bon Turystyczny można
wykorzystać również w AGROTURYSTYCE! Przedsiębiorcy, organizacje, gospodarstwa agroturystyczne, które chcą
przystąpić do programu Bon Turystyczny, mogą wpisać się na listę prowadzoną
przez Polską Organizację Turystyczną za
pośrednictwem profilu PUE ZUS.

Gospodarstwa agroturystyczne, które
nie dokonały jeszcze rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym
przez ZUS, nie mogą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego, a więc nie
ma na co czekać!
Ewelina Czarnik
źródło: Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii
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Budowanie
odporności

organizmu
człowieka

Żyjemy obecnie w czasach bardzo trudnych, przede wszystkim
słabsza odporność jest już u dzieci, podobnie u dorosłych, a środowisko bardzo wyniszczone. Nie
dbając o zdrowie, wprowadzając
farmakologie i licząc na to, że to
lek będzie coś zwalczał, to w takim
środowisku każdy wirus będzie
bardzo niebezpieczny.
Nieważne czy będzie to COVID-19, czy
spotkamy się z czymś innym. Jeżeli nie
będziemy pamiętać o tym, jak ważna jest
odporność nieswoista, czyli ta, której
nie dziedziczymy od matki, to będą nas
dotykały różnego rodzaju zaburzenia
zdrowotne.
Dlatego też trzeba działać i wziąć odpowiedzialność za własne zdrowie
i być „budowniczym” codziennie, cegiełka po cegiełce, wzmacniać mur
obronny organizmu. Istnieje kilka podstawowych zasad, które powinniśmy
wdrożyć, by układ odpornościowy był
silniejszy:

Unikać stresu. Przede wszystkim trzeba zadbać o równowagę ciała i umysłu.
Stronić od strachu, lęku, zamartwiania się tym, na co nie mamy wpływu,
ponieważ pozbawia nas to w 70-80
procentach odporności. Stany lękowe
powodują odpływ energii, najbardziej
osłabiając nerki i nadnercza, wszystkie funkcje metaboliczne i hormonalne
ulegają zaburzeniu. Ciągłe zamartwianie się obciąża śledzionę i uciska żołądek. Zbyt obciążona śledziona blokuje
przepływ energii w całym ciele, osłabiona dużo gorzej monitoruje i filtruje
wirusy, bakterie i drobnoustroje. Jeśli cierpimy na chroniczną nerwowość
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lub lęk, organizm produkuje hormony
stresu, które tłumią prawidłową pracę
układu odpornościowego.
Wysypiać się. Niedobory snu to kolejna cegiełka, dlatego też powinniśmy
bezwzględnie codzienne się wysypiać.
Długotrwały niedobór snu lub bezsenność zmniejszają zdolność do produkcji
przeciwciał nawet o 97 procent, jednocześnie organizm zaczyna produkować
dużo więcej prozapalnych prostaglandyn. To, ile godzin snu potrzebujemy,
zależy od wieku. Eksperci zalecają 7-9
godzin dla młodzieży i dorosłych i 7-8
godzin dla seniorów.
Ruszać się. Aby pomóc sobie, należy
usunąć napięcia z ciała poprzez ćwiczenia fizyczne, spacery na świeżym
powietrzu, robienie czegoś, co lubimy,
co jednocześnie nas relaksuje. Aktywność fizyczna wzmacnia układ odpornościowy na wiele sposobów. Regularne ćwiczenia zwiększają produkcję
przeciwciał i komórek T w organizmie,
jednocześnie pomagają obniżyć poziom
hormonów stresu, w tym kortyzolu.
Nawet pot jest dobry dla zdrowia immunologicznego. Kiedy się spocimy,
nasze ciało reaguje podobnie jak podczas gorączki. Podnosząc temperaturę
ciała, pomagamy mu zabijać patogeny.
Zadbać o barierę immunologiczną.
Ważną barierą chroniącą nas przed

chorobotwórczymi mikrobami jest
system immunologiczny składający się
z dwóch linii obrony. Pierwsza obejmuje zewnętrzne bariery: skórę, błony
śluzowe, kwas żołądkowy, mocz, przyjazne bakterie i białe krwinki. Drobnoustroje chorobotwórcze muszą pokonać pierwszą linię obrony, dopiero
wtedy do akcji wkracza druga linia.
W jej skład wchodzi współpracująca ze
sobą grupa wyspecjalizowanych komórek, tkanek i narządów.

Przed bezpośrednim uderzeniem wirusów chronią nas błony śluzowe gardła
i dróg oddechowych. Jeżeli są one przesuszone, mamy „ranną” pierwszą linię
obrony. Zawsze gdy naczynia krwionośne są słabsze i przepuszczalne, również nie będą spełniać swojej funkcji.
Dlatego też ważne jest zadbanie o odpowiednie nawilżanie błon śluzowych
i nawodnienie organizmu. Rano dobrze
jest wypić 1-2 szklanki ciepłej wody
ze szczyptą soli, by nawodnić komórki
oraz wietrzyć i nawilżać pomieszczenia. By uszczelnić naczynia krwionośne, powinniśmy zadbać o dostarczenie
głównie rutyny oraz witamin C, P, witaminy B12, flawonoidów, garbników,
kwasów np. liponowego, który znajduje
się w podrobach, szpinaku, brokułach
i dobrych tłuszczach.

Zdrowo się odżywiać. Nasz organizm
jest doskonale wyposażony we wszystkie narzędzia do regeneracji. Dlatego
nie przeszkadzając mu i nieznacznie pomagając, możemy uruchomić programy
samonaprawcze. A ponieważ jesteśmy
zbudowani z żywych komórek, które
potrzebują żywego, nie syntetycznego
zasilania, musimy dostarczyć naturalne paliwo, czyli żywność wzmacniającą odporność. Zdrowe odżywianie jest
oparte przede wszystkim na produktach naturalnych, nieprzetworzonych
technologicznie. Nasze menu powinno
być bogate w owoce, warzywa, produkty
pełnoziarniste i zdrowe tłuszcze. Zawierać powinno dużo składników odżywczych, takich jak witamina C, cynk i inne
przeciwutleniacze, które łagodzą stany
zapalne i zwalczają infekcje. Cynk odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu

całego organizmu, w tym układu odpornościowego. Oprócz tego, należy zadbać
o właściwy poziom witamin wspomagających jego pracę i wzmacniających odporność, czyli witamin rozpuszczalnych
w tłuszczach – A, D, E, K – i witaminy C.
Witamina D3 jest absolutnie kluczowa
dla ludzkiego organizmu, w szczególności dla jego odporności na wirusy i dla
pomyślnego przebiegu infekcji wirusowych. Właściwy jej poziom zmniejsza
ich ryzyko, a co najważniejsze, pomaga
je zwalczyć. Polacy cierpią na niedobór
witaminy D3. Aż 60 procent z nas ma
jej krytycznie mało w organizmie, a 90
procent ma niedobór. Należy pić kwaśne
mleko od krowy, jeść kiszoną kapustę,
kiszone ogórki, mięso i kefir, które pomagają budować dobre bakterie w jelitach,
a one z kolei wspierają jelita i układ odpornościowy. Ponadto niektóre badania
sugerują, że przyprawy, takie jak goździk, oregano, tymianek, cynamon i kminek, mają właściwości przeciwwirusowe
i przeciwdrobnoustrojowe. Dzięki odpowiedniej diecie nasz organizm może skutecznie walczyć z bakteriami i wirusami.
Zadbać o florę bakteryjną jelit. Należy
zadbać o zdrowe jelita i mikroflorę jelitową. 80 procent naszego układu odpornościowego znajduje się w jelitach,
więc kiedy te są zdrowe, łatwiej i szybciej zwalczamy infekcję. Dzięki zrówno-

ważonej florze bakteryjnej, organizm
skutecznie poradzi sobie z bakteriami
i wirusami.
Ważne jest regularne, codzienne wypróżnianie się i niedopuszczanie do
wychładzania szczególnie głowy, stóp,
nerek i żołądka. W chłodne jesienne i zimowe poranki, by zachować ciepło przez
cały dzień, najlepiej wypić herbatki ziołowe z macierzanki, majeranku, maliny,
jeżyny, czarnej porzeczki, dzikiej róży,
bazylii, kolendry, kwiatu lipy, czarnego
bzu, anyżku lub zwykłą herbatę z rozgrzewającymi przyprawami. Pozyskamy
energię i ciepło, nie obciążając układu
trawiennego.
By to osiągnąć, warto stosować sprawdzone probiotyki. Wybierając produkt,
zwróć uwagę na to, czy zawiera polskie
szczepy bakterii. Są one dopasowane do
naszej mikroflory jelitowej i lepiej spełniają swoje zadanie.
Odporności nie można zbudować w jeden dzień. Dlatego musimy troszczyć się
o układ immunologiczny przez cały rok.
Dbając o odpowiednią dietę i suplementację, możemy uchronić się przed atakami chorobotwórczych bakterii i wirusów. Nie czekajmy – zadbajmy o nasze
zdrowie już dziś!
Zofia Szewczyk
Na podstawie czasopism „Zdrowie bez leków”
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Perukowiec podolski
– odmiany, uprawa
i pielęgnacja
Perukowiec podolski (Cotinus coggygria) to ozdobny krzew liściasty o luźnym pokroju, dorastający do
35 m wysokości. Ma żółte drewno i czerwono-brązowe pędy pokryte licznymi korkowymi brodawkami.
Największą ozdobą perukowca przez cały sezon są
cienkie, zielone liście pokryte niebieskawym nalotem, przebarwiające się jesienią na pomarańczowo-czerwony kolor.
W maju pojawiają się niepozorne białe
kwiaty zebrane w luźne wiechy. W lipcu
przekwitnięte szypułki kwiatów pokrywają się piórkowatymi, szaro-różowymi
lub purpurowymi włoskami, dzięki czemu cały owocostan staje się puszysty.
Owocostany swoim wyglądem przypominają peruki, od których pochodzi nazwa rodzajowa rośliny i zdobią krzew do
późnej jesieni. Perukowiec występuje w
kilku odmianach różniących się od siebie
wysokością, kolorem liści i jesiennym ich
wybarwieniem. Dzięki tej różnorodności
z łatwością wybierzemy okaz najbardziej odpowiadający naszym oczekiwaniom. Najczęściej polecane gatunki do
uprawy w naszych ogrodach to przede
wszystkim:
Perukowiec podolski „Royal Purple” –
najczęściej spotykany w ogrodach. Dorasta do 3 m wysokości, ma ciemnopurpurowe liście, przebarwiające się jesienią
na jaskrawoczerwony kolor.
Perukowiec podolski GOLDEN SPIRIT „Ancot” – odmiana osiągająca 2,5 m
wysokości i ok. 2 m szerokości. Posiada
złoto zabarwione liście, które jesienią
przebarwiają się na pomarańczowo oraz
okazałe, różowe, puszyste owocostany.
Perukowiec podolski „Kanari” – dorasta do 3 m wysokości, jego liście w czasie pełnej wegetacji mają jasnozielony
kolor. Młode liście przybierają cytrynową barwę, a jesienią wybarwiają się
na żółto. Posiada dość duże kremowe
owocostany.
Perukowiec podolski „Velvet Cloak” –
to silnie rosnąca odmiana dorastająca do
4 m wysokości. Oryginalne liście krzewu
są fioletowo bordowe a jesienią przebarwiają się na pomarańczowy kolor.
Na rynku dostępne są również odmiany o bardziej kompaktowym pokroju,
które z powodzeniem można sadzić w
małych ogrodach przydomowych. Do
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takich odmian należą „Young Lady” oraz
„Lisjo”, gdyż osiągają
około 2 m wysokości.
Perukowiec można
sadzić w ogrodzie
zarówno wiosną, jak i jesienią. Pięknie
prezentuje się na trawniku jako soliter, jak również w kompozycji z innymi
krzewami ozdobnymi. Tworzą ładne tło
rabat bylinowych. Rośliny te preferują
stanowiska ciepłe, gdyż słońce jest niezbędne do wybarwienia liści, obfitego
kwitnienia oraz zawiązania puszystych
owocostanów. Można je również sadzić
w lekkim półcieniu. Perukowce nie są
wymagające w stosunku do podłoża i dobrze znoszą gorsze warunki glebowe.
Preferują gleby wapienne, przepuszczalne i niebyt zasobne w składniki mineralne. Najlepiej rosną w mieszance piaszczysto-gliniastej. Krzewy te są odporne
na suszę, nie lubią nadmiaru wilgoci oraz
ciężkiej i bardzo żyznej gleby.
Perukowiec podolski nie wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Na
przedwiośniu należy przeprowadzić
cięcie sanitarne, czyli usunąć chore
i uszkodzone pędy. Trzeba mieć jednak
na uwadze fakt, iż jest to krzew bardzo
okazały i z biegiem lat jego rozmiary
mogą zacząć stwarzać problemy. Jeśli
stanie się zbyt duży, to można go lekko przyciąć, ale zabieg ten nie powinien
być zbyt radykalny. Przycięty za mocno,
może rozwinąć dużo sztywnych, pionowych pędów, tracąc przy tym ładny pokrój. Intensywne cięcie osłabia również
jego kwitnienie i owocowanie. Wybierając stanowisko pod uprawę tego krzewu najlepiej od razu przeznaczyć dla
rośliny odpowiednio dużo przestrzeni,
niż planować korektę jej rozmiarów za
pomocą cięcia. Wybór odpowiedniego
miejsca jest ważny również dlatego, że

krzew rozwija dość szeroki system korzeniowy i w starszym wieku źle znosi
przesadzanie.
Rozmnażanie krzewów perukowca nie
jest szczególnie trudne. Najlepiej zabieg
ten wykonać wiosną z sadzonek wierzchołkowych młodych pędów. Sadzonki o długości ok. 10 cm, po uprzednim
zanurzeniu końców w ukorzeniaczu,
umieszcza się w mieszance torfu z piaskiem. Ziemia wokół sadzonek musi być
stale wilgotna. Można też wykonać odkłady ziemne i po ukorzenieniu oddzielić je od krzewu macierzystego. Można
również rozmnażać perukowca z nasion.
W październiku należy zebrać dojrzałe
nasiona, które należy później przechowywać w wilgotnym piasku przez trzy
miesiące w temperaturze od 0 do 5°C.
Wiosną nasiona wysiewa się w inspekcie w mieszaninie ziemi kompostowej
z dodatkiem torfu i piasku. Na jesieni
wyrośnięte siewki można przesadzić na
stałe miejsce.
Ogrodowa uprawa perukowca podolskiego nie sprawia większych problemów. Roślina ta rzadko choruje na choroby grzybowe, dobrze znosi niskie
temperatury i zasolenie. Krzewy perukowca nie wymagają zimowej ochrony,
dlatego wykorzystywane są również
przy nasadzeniach zieleni miejskiej. Stanowią ozdobę parków, skwerów, osiedli,
przydrożnych klombów i rabat.
Joanna Grudnik
Źródło: Internet www.poradnikogrodniczy.pl
www.fajnyogrod.pl; www.twojogrodek.pl
www.muratordom.pl
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