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– DLA ODMIANY
Walory soi znane są od ponad 3700 lat. Wykorzystywana jest na cele spożywcze i paszowe. Szczególne znaczenie w żywieniu zwierząt ma śruta, na którą
popyt systematycznie wzrasta. Polska importuje rok rocznie ok. 2 mln ton
śruty sojowej wytworzonej głównie z odmian GMO. Przy odpowiedniej organizacji rynku soi w Polsce możliwe jest ograniczenie importu śruty sojowej
i zwiększenie udziału rodzimych komponentów białkowych w produkcji pasz.
Uprawa soi może również poprawić strukturę zasiewów, zwłaszcza że udział
zbóż w płodozmianie w niektórych regionach kraju przekracza 80%.

Odmiana – to podstawa

Ocieplanie się klimatu oraz postęp w hodowli soi, jaki się dokonał w Europie w XXI wieku,
umożliwiają uprawę tego gatunku w Polsce z dużym powodzeniem. O sukcesie produkcyjnym, czyli uzyskaniu
wysokich plonów oraz satysfakcjonującej marży z hektara decydują przede wszystkim:

dobór odpowiedniej odmiany

kwalifikowany materiał siewny

nia Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), na podstawie wyników doświadczeń

podatność na uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru, czyszczenia i zaprawia-

realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

nia, dlatego wytwarzanie materiału siewnego w gospodarstwie z własnych roz-

(PDO), ustala Listy Odmian Zalecanych do uprawy (LOZ).

mnożeń jest ryzykowne. Nawet mikropęknięcia, których nie widać gołym okiem,

LOZ to rekomendacja opracowana indywidualnie dla każdego województwa.

obniżają zdolność kiełkowania, a to przekłada się na spadek obsady roślin i jest

Aktualnie do Katalogu Odmian w Unii Europejskiej (CCA) wpisanych jest ponad

jednym z czynników, który może istotnie obniżyć plon.

540 odmian z różnych grup wczesności. Krajowy Rejestr (KR) zawiera 32 od-

Dodatkowo, materiał siewny soi powinien zostać skutecznie zaszczepiony wyso-

miany. Na LOZ znajdują się odmiany zarówno z KR jak i z CCA. Warto zwrócić

koaktywnymi szczepami bakterii Bradyrhizobium japonicum. Tylko odpowiednia

uwagę, że pomimo tak imponującej liczby odmian dostępnych na rynku, na LOZ

szczepionka i prawidłowo wykonany zabieg zaszczepienia nasion przed siewem

dla województw z północy kraju rekomendowane są TYLKO 2-3, głównie z grupy

może zagwarantować efektywne wiązanie azotu atmosferycznego w brodawkach

odmian bardzo wczesnych i wczesnych. Na południu kraju można natomiast bez

korzeniowych w ilościach od 50 a nawet do 100 kg/ha. Ta wyjątkowa zdolność

ryzyka uprawiać odmiany z grupy późnych i bardzo późnych i w tej części kraju

wykorzystywania azotu atmosferycznego przez soję i inne gatunki roślin bobo-

liczba odmian rekomendowanych do uprawy jest większa: 11 odmian dla woj.

watych pozwala znacząco ograniczyć lub całkowicie wyeliminować nawożenie

opolskiego i 9 odmian dla woj. podkarpackiego.

azotem. Uprawiając soję możemy zatem zmniejszyć negatywne oddziały-

do warunków klimatyczno-glebowych gospodarstwa; Centralny Ośrodek Bada-

nasiona soi w odróżnieniu od większości gatunków uprawnych wykazują dużą

wanie na środowisko, a biorąc pod uwagę aktualne ceny nawozów istotnie
ograniczyć koszty produkcji i poprawić wynik finansowy gospodarstwa.
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W dniach największej tajemnicy naszej wiary,
w Święta Zmartwychwstania Pańskiego,
cieszmy się, wspólnie wołając radosne Alleluja.
Pełni nadziei, jak odradzająca się przyroda, powinniśmy świętować radośnie,
prosząc o łaskę wiary i Boże błogosławieństwo.
Dziś jednak prośmy przede wszystkim o pokój w umęczonej Ukrainie,
o opiekę nad uchodźcami i o siłę dla obrońców wolnej Ukrainy.
Nie przestawajmy też w dalszej pomocy naszym sąsiadom.
Udanych, rodzinnych i pogodnych
świąt Wielkanocnych życzy
Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Henryk Kowalczyk

Szanowni Państwo!
Drodzy Małopolscy Rolnicy!
Z okazji Świąt Wielkanocnych
pragniemy życzyć Państwu i Państwa Bliskim,
aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego
były czasem miłości i spokoju,
spędzonym w rodzinnym gronie,
aby niosły nadzieję i pozwoliły
z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
obdarzy Państwa zdrowiem,
wszelką pomyślnością, błogosławieństwem
i duchowym odrodzeniem.
Niech napełni Państwa domy pokojem,
umocni wzajemną życzliwość
i pomoże w pokonywaniu trudności.
Wesołego „Alleluja” życzą

Dyrekcja i Pracownicy
Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego

WYDARZENIA

Ogólnopolskie obchody

148. rocznicy urodzin

Wincentego Witosa
22 stycznia 2022 r. w Wierzchosławicach odbyły
się obchody 148. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, jednego z najważniejszych polityków w historii Polski. Obchody zorganizował
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Rolników Indywidualnych „Solidarność”, pod
Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą
w intencji Ojczyzny i polskich rolników
w kościele parafialnym w Wierzchosławicach. Mszy Świętej przewodniczył
i homilię wygłosił Krajowy Duszpasterz
Rolników ks. bp Leszek Leszkiewicz.
Okolicznościowy list do uczestników
uroczystości i mieszkańców Wierzchosławic skierował Prezydent Polski Andrzej Duda. List w jego imieniu został odczytany przez Piotra Ćwika – Zastępcę
Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Postać Wincentego Witosa symbolizuje zarazem wspaniały dorobek ruchu ludowego i zasługi wielu pokoleń polskich
gospodarzy dla rozwoju, wolności i niepodległości naszej Ojczyzny. Dumna dewiza „Żywią i Bronią”, wypisana przed wiekami na kościuszkowskich sztandarach,
znajdowała wielokrotnie potwierdzenie
w polskich dziejach. […] Pragnę podziękować działaczom rolniczej „Solidarności”
za piękny wkład w zwycięstwo nad komunizmem oraz pracę na rzecz Polski niepodległej, silnej, sprawiedliwej i dostatniej
– napisał Prezydent.
W imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego głos zabrał Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Następnie uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali
na cmentarz parafialny, gdzie złożono
wieńce na grobie Wincentego Witosa.
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” reprezentowali: poseł Teresa
Hałas – Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” oraz Wojciech Włodarczyk –
Przewodniczący Małopolskiej Rady
Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”,
senator Jerzy Chróścikowski – Przewod-

6

DORADCA MARZEC KWIECIEŃ 2022

Minister Henryk Kowalczyk przy stoisku MODR

niczący Senackiej Komisji Rolnictwa, zarazem Zastępca Przewodniczącej NSZZ
RI „Solidarność”. Wśród składających
wieńce obecni byli m.in. Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski, Józef
Gawron – Wicemarszałek Województwa
Małopolskiego oraz samorządowcy: Jacek Hudyma – Wicestarosta Tarnowski,
Andrzej Mróz – Wójt Gminy Wierzchosławice, Dawid Chrobak – Burmistrz Zakliczyna.

Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrow,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wieńce złożyli także: Jerzy Adam Radoń – Dyrektor Małopolskiego Oddziału
ARiMR wraz z Teresą Kuboń – kierownik tarnowskiego biura ARIMR, Stanisław Gibała – Zastępca Dyrektora OR
KRUS w Krakowie wraz z Robertem Rybakiem – kierownikiem Oddziału KRUS
w Tarnowie, Małgorzata Gośniowska-Kola – Dyrektor Generalny KOWR wraz
z Janiną Burzyńską – Dyrektor KOWR
Oddział Kraków, Michał Goś – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. W imieniu Dyrektora
MODR z s. w Karniowicach Dominika Paska oraz pracowników ośrodka wieniec
złożyli p.o. Zastępcy Dyrektora Karol

Sepielak oraz pracownicy Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie: Ewa Rhein i Eugeniusz Tadel.
Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk
oraz wiceminister Norbert Kaczmarczyk spotkali się z przedstawicielami
MODR przy stoisku informacyjnym firmy. Tradycyjnie już przygotowaliśmy dla
wszystkich odwiedzających stoisko oryginalnie zapakowane owoce: jabłka oraz
gruszki pochodzące z lokalnych sadów.
Nieodłącznym elementem uroczystości była konferencja w Centrum Kultury
Wsi Polskiej. Wśród szeregu wystąpień
między innymi dr Jarosław Szarek, były
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
w latach 2010–2021, zaprezentował temat „Spójna wizja Polski Wincentego Witosa i NSZZ RI «Solidarność»”. Minister
Henryk Kowalczyk w swoim wystąpieniu odniósł się zarówno do postaci Wincentego Witosa jako przykładu i wzoru
do naśladowania dla obecnych rolników
i polityków w skali lokalnej i krajowej,
jak również do bieżących problemów wsi
i rolnictwa oraz polityki rządu w zakresie poprawy warunków funkcjonowania
rolnictwa. Na zakończenie tegorocznych
obchodów z inicjatywy Poseł RP Anny
Pieczarki uhonorowano 25 rolników
z regionu tarnowskiego medalami „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Goście mieli także okazję zasmakować wyśmienitych tradycyjnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z Małopolski oraz
pysznych wyrobów z dziczyzny na stoisku Lasów Państwowych. Imprezę muzycznie uświetniła kapela góralska ze
Szczyrzyca.
Eugeniusz Tadel

Wojciech Włodarczyk – Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Solidarnosc RI

Teresa Hałas – Przewodnicząca NSZZ RI
Solidarność, posłanka na Sejm RP

Piotr Ćwik – Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Uczestnicy konferencji

Stoisko MODR

Norbert Kaczmarczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Wydarzenie otworzył Dominik Pasek,
Dyrektor MODR

Konferencję prowadziła
Mirosława Rogacz,
p.o. kierownika Działu Rolnictwa
Ekologicznego i Ochrony Środowiska MODR

XXVI Wojewódzka Konferencja Pszczelarska
– doskonalenie wiedzy i wymiana doświadczeń
na progu nowego sezonu pszczelarskiego
12 lutego 2022 r. odbyła się XXVI Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach. Jej tematem były
,,Aktualne możliwości poprawy skuteczności walki z warrozą”. Karniowickie konferencje pszczelarskie
co roku zwiastują rychłe nadejście nowego sezonu pszczelarskiego. Organizowane są od ponad ćwierćwiecza i cieszą się dużym zainteresowaniem środowisk pszczelarzy w Małopolsce i w innych regionach
naszego kraju.
Tegoroczna konferencja była zorganizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
wspólnie z Wojewódzkim Związkiem
Pszczelarzy w Krakowie. Z uwagi na sytuację epidemiczną przeprowadzona została w trybie on-line.
Mirosława Rogacz – p.o. kierownika
Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska MODR, rozpoczynając
konferencję, poprosiła o zabranie głosu Dyrektora Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego – Dominika Paska, który przywitał zaproszonych gości,
wykładowców i uczestników konferencji. Zwrócił on uwagę, że Wojewódzkie
Konferencje Pszczelarskie w Karniowicach już od 26 lat służą branży pszczelarskiej poprzez transfer wiedzy i innowacji do praktyki pszczelarskiej.
Dzięki temu stały się bardzo ważnym
wydarzeniem dla tej branży w naszym
województwie. Jest to możliwe dzięki
współpracy władz i samorządu naszego
województwa, instytutów naukowych
i Uniwersytetu Rolniczego, państwo-
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wych instytucji wsparcia rolnictwa, Lasów Państwowych, samorządu rolniczego i organizacji pszczelarskich. Niemniej
ważny jest aktywny udział w konferencji przedsiębiorców wytwarzających
środki do produkcji pszczelarskiej, dla
których wydarzenie jest płaszczyzną
weryfikacji wprowadzanych produktów w oparciu o doświadczenie i uwagi
praktyków pszczelarzy. W konferencji
uczestniczyły także media na czele z Telewizją Polską, wydawnictwa pszczelarskie i największe pszczelarskie portale
internetowe. Dyrektor Dominik Pasek
podziękował wszystkim za tak owocną
współpracę, bez której Wojewódzkie
Konferencje Pszczelarskie w Karniowicach nie mogłyby w takim zakresie pełnić swojej służebnej roli wobec pszczelarstwa i różnorodności biologicznej.
Tradycyjnie konferencji towarzyszył finał Małopolskiego Konkursu
Pasiek. Również w tym roku wyłoniono laureatów za poprzedni sezon. Po
krótkiej prezentacji pasiek uczestniczących w konkursie, przewodniczący

komisji, Jacek Kostuch, ogłosił wyniki.
Wszyscy uczestnicy zostali hojnie nagrodzeni przez sponsorów. Przewodniczący komisji podziękował za uczestnictwo w konkursie oraz pogratulował
uczestnikom tak dobrych wyników
prowadzonej gospodarski pasiecznej,
świadczących nie tylko o wysokim poziomie wiedzy pszczelarskiej, ale również o prawdziwej miłości do pszczół
i przyrody. Życzył im dalszych sukcesów
i satysfakcji z wykonywanej pracy. Przewodniczący Komisji podziękował także
sponsorom za ufundowanie wspaniałych nagród dla uczestników. Dzięki ich
hojności konkurs cieszy się tak dużym
zainteresowaniem wśród małopolskich
pszczelarzy.
Prowadząca konferencję, Mirosława Rogacz, zaprosiła do uczestnictwa w części wykładowej spotkania
i przedstawiła jej tematykę. Pierwszy
wykład wygłosił Przemysław Szeliga, znany małopolski hodowca matek
pszczelich, który jest także Prezesem
Zarządu Zrzeszenia Pszczelarzy Kra-

Dyrektor Dominik Pasek i Mirosława Rogacz

kowskich oraz Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Matek Pszczelich
w Krakowie. Przedstawił on wykład pt.
Hodowla pszczół odpornych na warrozę – fakty, mity, marketing, nadzieja i przyszłość. Następnie głos zabrała
dr hab. inż. Małgorzata Bieńkowska,
prof. IO w Skierniewicach, która kieruje Zakładem Pszczelnictwa w Puławach. Jej wykład pt. Warroza problem
wciąż aktualny zwrócił uwagę na niewykorzystane wciąż możliwości poprawy skuteczności ograniczenia rozwoju
pasożyta oraz kontroli jego liczebności.
Umiejętne postepowanie w tym zakresie
może znacznie poprawić wyniki produkcyjne pszczelarzy. Wykładowczyni
zwróciła uwagę słuchaczy na znaczenie
zintegrowanej walki z dręczem pszczelim, gdyż tylko takie podejście, wykorzystujące różne dostępne metody i oparte
o aktualną wiedzę w tym zakresie, może
zapewnić wysoką skuteczność w ograniczeniu strat powodowanych przez tego
groźnego pasożyta.
Po części wykładowej konferencji
uczestnicy mieli możliwość zadawania
pytań, przewidziano również czas na
dyskusję. Następnie prowadząca podziękowała wykładowcom za przekazaną
wiedzę, a wszystkim uczestnikom za
udział w konferencji. Zaprosiła także do
uczestnictwa w kolejnych konferencjach
pszczelarskich, jakie będzie przygotowywał MODR w Karniowicach.
Jacek Kostuch

Wyniki konkursu ogłosił Jacek Kostuch

Nagrody dla laureta 1. miejsca Małopolskiego Konkursu Pasiek
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Relacja z konferencji
dla hodowców trzody chlewnej
22 lutego 2022 r. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Krakowie zorganizowali Konferencję dla hodowców i producentów trzody chlewnej, która odbyła się
w formie on-line. Partnerem konferencji była firma Blattin Polska. Uczestników wydarzenia przywitał Karol
Sepielak – p.o. Zastępcy Dyrektora MODR
Pierwszą prelegentką była Agnieszka
Szewczyk-Kuta, Małopolski Lekarz Weterynarii. Tematem jej wystąpienia był
Afrykański Pomór Świń – aktualna
sytuacja i zagrożenia. Pani Szewczyk-Kuta przedstawiła aktualną sytuację
dotyczącą ASF w Europie i w Polsce. Na
terytorium naszego kraju od 1 stycznia
do 18 lutego br. znaleziono 447 aktywnych ognisk u dzików. Od momentu wystąpienia choroby, czyli od lutego 2014 r.,
do dnia konferencji na terenie mieliśmy
13 459 ognisk u dzików i 488 ognisk
u świń. Największe nasilenie choroby
obserwowano od roku 2017. Najwięcej
ognisk u dzików wystąpiło w 2020 r. –
4 156, natomiast w 2021 r., stwierdzono
najwyższą ilości ognisk u świń – 124.
Następnie dr Szewczyk-Kuta przeszła
do szczegółowych informacji dla woj.
małopolskiego. W dniu 13 lipca 2021 r.
WIW w Krakowie otrzymał pierwszy
dodatni wynik badań w kierunku ASF
w Małopolsce. Do lutego br. na terenie
naszego województwa mieliśmy 2 ogniska w powiecie tarnowskim i 4 ogniska
w powiecie dąbrowskim. Przypomniała
najważniejsze objawy chorobowe oraz
przyczyny rozprzestrzeniania się ASF.
Wśród działań WIW w Krakowie
podjętych w celu ograniczenia ASF pani
Szewczyk-Kuta wymieniła odstrzał sanitarny dzików prowadzony od 2017 r. na
terenie całego województwa. W 2020 r.
odstrzelono sanitarnie 6 945 dzików
a w 2021 r. – 7 136. Zorganizowano przeszukiwania obszarów i zabieranie zwłok
dzików lub ich szczątków. Powstały
również różnego rodzaju bariery – zamknięto 27 przejść wzdłuż autostrady
A4 (powiat tarnowski, brzeski, bocheński wzdłuż granicy z Podkarpaciem). Zastosowano także bariery odstraszające
w postaci oprysków (powiat tarnowski,
dąbrowski wzdłuż granicy z woj. podkarpackim i nowosądecki wzdłuż granicy ze Słowacją – w sumie 16 oprysków).
Wykonano bariery mechaniczne w postaci płotu (powiat tarnowski, dąbrowski). Ponadto pobrano próbki od wszystkich dzików pozyskanych z obszarów
objętych ograniczeniami, badano dziki
padłe oraz przeprowadzono kontrole
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bioasekuracji w stadach świń. Na koniec
swojego wystąpienia dr Szewczyk-Kuta
podkreśliła konieczność przestrzegania
wymagań bioasekuracji przez wszystkie
gospodarstwa utrzymujące świnie.
O dopasowaniu żywienia do genetyki, czyli podstawie efektywności tuczu,
mówił dr inż. Tomasz Schwarz, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jako
główne czynniki decydujące o efektywności tuczu świń wymienił: genetykę,
żywienie, status zdrowotny oraz warunki utrzymania (w tym typ podłoża, jakość powietrza, system zadawania paszy, relacje socjalne, wzbogacenie
środowiska).
Efektywność produkcyjna zwierzęcia jest uzależniona głównie od genotypu i środowiska. Żywienie jest jednym
z najważniejszych elementów środowiska, ale niemniej istotne są również:
chlewnia, status zdrowotny, miot, rejon
kraju, pora roku, rok urodzenia i obsługa zwierzęcia. Dr Schwarz podkreślił
wpływ genetyki na wartość użytkową świń, której głównymi cechami są
użytkowość: rzeźna (ilość i jakość mięsa w tuszy), tuczna (przyrosty dzienne masy ciała, wykorzystanie paszy na
kg przyrostu masy ciała) i rozpłodowa
(płodność, plenność, mleczność loch, jakość nasienia i libido knurów). W tuczu
interesuje nas głównie użytkowość tuczna, która w 30% będzie zależna od genotypu (odziedziczalności), a w 70% od
środowiska. W przypadku rzeźnej jest
ona zależna w 50% od genotypu i 50%
od środowiska.
Prelegent zwrócił uwagę, że w tuczu
nie są najistotniejsze przyrosty masy
ciała – ważniejszy jest wskaźnik FCR,
czyli zużycie paszy na kg przyrostu
masy ciała. Każda genetyka ma swoją
filozofię w prowadzeniu programu hodowlanego. Okazuje się, że bardzo istotną cechą w indeksie selekcyjnym jest zużycie paszy (FCR) na kilogram przyrostu
masy ciała. Niestety w polskiej genetyce
nie jest on brany pod uwagę.
Zmienia się sposób patrzenia na składniki odżywcze. Analityka staje się coraz
bardziej dokładna. Zwierzęta o wygórowanych wymaganiach potrzebują aby

pasza była bardzo precyzyjnie zbilansowana. „Żywienie pozwala nam w sposób efektywny na stymulacje pewnych
efektów produkcyjnych. W głównej mierze walczymy o przyrosty dobowe masy
ciała i zużycie paszy na 1 kg przyrostu.
To na nich głównie się zarabia” – mówił
prof. Schwarz. Podstawą racjonalnego
żywienia jest zbilansowanie paszy pod
względem składników odżywczych oraz
optymalizacja mieszanek z zastosowaniem norm krajów, z których pochodzą
zwierzęta. W Polsce najczęściej stosuje się normy DLG – niemieckie, które
dla duńskich świń nie są odpowiednie.
W naszym kraju zmniejsza się energię
metaboliczną podczas tuczu, natomiast
Duńczycy mają stałą wartość energii,
aż do osiągnięcia ubojowej masy ciała.
W normach duńskich mamy 4 systemy
bilansowania energii. U nas stosuje się
tylko bilansowanie energii metabolicznej od której Duńczycy już dawno odeszli, gdyż uważają ją za niekorzystną.
Ważna jest również właściwa struktura
paszy. Dr Schwarz podkreślał jak istotne jest dostosowanie wymagań pokarmowych do genetyki. Przeanalizował
wykorzystanie zbóż w żywieniu świń.
Nawet te najbardziej wartościowe pod
względem energetycznym mają swoje
wady, ponieważ zawierają duże ilości
substancji niestrawnych (np. fityniany, NSP). Substancje te mogą być wykorzystane przez zwierzę jedynie, gdy dodamy do paszy dodatki enzymatyczne,
które pomagają w trawieniu. Pozwala to
obniżyć FCR. Oszczędność uzyskujemy,
gdy świnie zużywają mało paszy, a nie
dzięki jej niskiej cenie.
Ostatnim tematem wystąpienia pana
profesora był system utrzymania trzody chlewnej. Przedstawił on dobowe
przyrosty masy ciała w zależności od
systemów utrzymania, przez co dowiedzieliśmy się, że przyrosty masy ciała
oraz wskaźnik zużycia paszy (FCR) na
płytkiej ściółce dają najgorsze wyniki.
Kolejnym wykładowcą był dr inż. Mirosław Wantuła, kierownik działu żywienia trzody chlewnej z firmy Blattin
Polska, który poruszył istotną kwestię
dotyczącą Rozwiązań żywieniowych

w trudnym okresie dla producentów
trzody chlewnej. Dr Wantuła przedstawił kilka rozwiązań, które mogłyby
posłużyć do ograniczenia strat, a także poprawić efektywność produkcyjną
oraz ekonomiczną.
Prelegent przedstawił dane dotyczące pogłowia świń w Polsce z grudnia 2021 r. (GUS). Zaobserwowano spadek o ponad 12%, pogłowie wynosiło
10242,4 tys., natomiast liczba loch zmalała do 665 tys. i stanowiła 80% liczby
loch z roku 2020 r. Ilość producentów
trzody chlewnej spadła o ponad 30% (ze
100 tys. gospodarstw do pond 60 tys.).
Wykładowca wymienił elementy mające wpływ na opłacalność tuczu świń:
cena pasz i komponentów paszowych,
cena warchlaków i tucznika, zużycie
paszy, koszt paszy na kilogram przyrostu, mięsność, upadki – zdrowotność
zwierząt, koszty pracy. Przeanalizował
wpływ zużycia i kosztów paszy na opłacalność tuczu. Najdroższe są pasze gotowe – zakupione od firm paszowych. Te
na bazie koncentratów są tańsze, ponieważ opieramy się na własnych zbożach,
kupujemy tylko koncentrat. Natomiast
najtańsze są pasze na bazie premiksu.
Trzeba jednak pamiętać, że musimy wliczyć również koszty pracy.
Porównał zalecenia dotyczące procentowego udziału niektórych aminokwasów do lizyny w mieszankach pełnoporcjowych dla świń w różnych przedziałach
wagowych, w różnych normach. Omówił limitujący wpływ aminokwasów na
skład i cenę mieszanki dla tuczników.
Dodatkowo opowiedział o wpływie śrut
poekstrakcyjnych w mieszance paszowej dla tuczników. Przeanalizował zawartości i wartości aminokwasów oraz
strawność fosforu w wybranych śrutach
poekstrakcyjnych.
Podczas swojego wystąpienia zaprezentował aplikację komputerową
wspomagającą analizę tuczu oraz bilansowanie i optymalizację mieszanek
paszowych – etrzoda.pl.
Ze względów ekonomicznych zalecił
sprzedaż w pierwszej kolejności wieprzków z powodu wyższego pobrania
paszy i większego otłuszczenia. Zwrócił
uwagę, że źle wyregulowane automaty
paszowe ograniczają dostęp zwierząt do
pożywienia i powodują straty w paszy.
Na koniec przypomniał, że 25 czerwca br. zostanie wprowadzony zakaz stosowania cynku medycznego w hodowli.
Ostatnimi tematami poruszonymi
podczas konferencji były Działanie
Dobrostan zwierząt w ramach PROW
2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem hodowców trzody chlewnej
oraz Nowy program „Dopłaty do loch”,

które mówią o możliwościach skorzystania z pomocy dla hodowców trzody chlewnej. Zasady udzielania pomocy
oraz warunki przystąpienia do programów zostały przedstawione przez pana
Dawida Korusa – p.o. kierownika Biura
Działań Społecznych i Środowiskowych
oraz Płatności Bezpośrednich, przedstawiciela Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Kolejne tematy przedstawiające ofertę
programów inwestycyjnych, z których
mogą skorzystać rolnicy, przygotowali
pan Łukasz Nawalany, kierownik Biura
Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR oraz
pracownicy tego biura: Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału
produkcji rolnej – wsparcie dla rolników którzy chcą chronić swoje gospodarstwa przed ASF oraz Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar A,

tj. rozwój produkcji prosiąt. Szczegółowe warunki, tryb przyznawania oraz
zasady wypłaty pomocy finansowe omówiła pani Marta Mende. Ostatni temat
dotyczył Inwestycji mających na celu
ochronę wód przed zanieczyszczeniem
azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych. Został omówiony przez
Annę Nowak.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wielu cennych uwag,
które w przyszłości mogą posłużyć do
poprawy efektywności tuczu, jak i pomóc w ograniczeniu kosztów podczas
trudnego okresu dla producentów trzody chlewnej.
Konferencja zakończyła się pytaniami
do wykładowców i wspólną dyskusją.
Weronika Dudek
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XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”
rozpoczęty!
Oddział Regionalny KRUS w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na
wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, którego celem jest
promowanie pozytywnego zachowania związanego z pracą
i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.
Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy

Na każdym etapie konkursu autorzy najciekawszych prac
otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów Konkursu. Więcej informacji na temat Konkursu
można uzyskać w jednostkach terenowych KRUS oraz na
stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl
***
Ponad połowę wypadków zgłaszanych przez rolników do
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowią zdarzenia związane z upadkiem osób. Dochodzi do nich na

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3 (technika dowolna)
obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy
w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. Podobnie jak w latach ubiegłych,
swoje prace mogą nadsyłać dzieci z dwóch grup wiekowych: klas 0–3 oraz 4–8.
nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych, pól, jak
i podczas pracy na wysokości. Najczęstszą przyczyną jest zły
stan nawierzchni podwórza, używanie nieodpowiedniego
obuwia roboczego czy nieprawidłowy sposób wchodzenia
i schodzenia z drabin, podestów i maszyn rolniczych.

Należy pamiętać o:
• stosowaniu odpowiedniego obuwia roboczego, który
zmniejsza ryzyko poślizgnięcia i potknięcia;
• dbaniu o ład i porządek w obejściu.

Termin nadsyłania prac konkursowych do OR KRUS upływa z dniem 1 kwietnia 2022 roku.
Prace należy dostarczyć na adres: OR KRUS w Krakowie, ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków

Działalność Prewencyjna Oddziału
Regionalnego KRUS w Krakowie
Jednym z wielu zadań OR KRUS w Krakowie jest prowadzenie działań prewencyjnych mających na celu zmniejszenie
wśród rolników liczby chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym. Mając na uwadze
promowanie zasad ochrony zdrowia
oraz życia rolników w gospodarstwie
rolnym, a także edukowanie w kwestii
zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi, jak i wypadkami. OR organizuje wiele działań szkoleniowych oraz
pozaszkoleniowych.
W 2021 r. w ramach tych działań zorganizowano konkursy z wiedzy o bhp,
szkolenia, pokazy, pogadanki, przeglądy gospodarstw rolnych podczas prac
polowych, jak również udostępniano
publikacje w czasopismach oraz w internecie pod hasłami kampanii: „Rola
rolnika, by upadku unikał”, „Mądrze
postępujesz, wypadku nie spowodujesz”, „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”, „Rolniku nie daj się kleszczom”,
a także „Kości i stawy tez rolnika sprawy”. W województwie małopolskim
„upadki osób” to najczęściej występu-
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jąca kategoria wypadków, stanowiąca
w roku 2021 aż 59,6% ogólnej liczby
wypadków. Ich przyczynami są upadki
na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów
komunikacyjnych, stanowiące 27,3%
wypadków oraz upadki z wysokości
(drabin, schodów, podestów, strychów,
poddaszy, drzew, itp.) stanowiące
18,5%. Wypadki w pracy rolniczej nie
są uniknione, jednak nie są również
przypadkiem. Należy pamiętać, że skutki takich wypadków mogą powodować
trwałe kalectwo, a nawet prowadzić do
śmierci.
Wypadki spowodowane „pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń” były drugą najczęstszą przyczyną wypadków w 2021 r.
w Małopolsce. Najczęściej dochodziło
do nich ze względu na brak stosowania
osłon i hamulców, ogólny zły stan techniczny maszyn, wykonywanie napraw
we własnym zakresie, bez odpowiedniego zaplecza, często na maszynach
będących w ruchu, stosowanie maszyn
wyeksploatowanych oraz nieposiadanie
odpowiedniej odzieży roboczej.

Oprócz wyżej wymienionych przyczyn również „uderzenia, przygniecenia i pogryzienia przez zwierzęta” są
często występującymi zdarzeniami. Ze
względu na wysoką częstotliwość pojawiania się wyżej wymienionych grup
wypadków, podczas każdej wizytacji
w gospodarstwie związanej z postępowaniem powypadkowym sporządzane
są listy kontrolne dotyczące oceny gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń przyczyniających się do zaistnienia
wypadków z udziałem zwierząt gospodarskich, z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych oraz ryzyka wypadków
z grupy „upadek osób”. Mają one na celu
uświadomić rolników o ewentualnych
zagrożeniach oraz o możliwościach ich
zapobiegania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.
Poprzez zastosowanie się do zasad
bezpieczeństwa podczas wykonywanej codziennej pracy w gospodarstwie
zmniejszysz ryzyko wypadku i tragedii
w swojej rodzinie, na czym na pewno
bardzo ci zależy. Zadbaj o życie i zdrowie swoje oraz bliskich. Zrób wszystko,
by zwiększyć poziom bezpieczeństwa
w twoim gospodarstwie. Ciesz się zdrowiem swoim oraz bliskich.
Oddział Regionalny KRUS w Krakowie

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Uprawa ziemniaka z nasion pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się agrofagów kwarantannowych

Strategia ograniczania agrofagów
kwarantannowych w uprawie ziemniaka
Ziemniak należy do podstawowych gatunków uprawnych w Polsce. Celem strategicznym jest więc jego
ochrona przed organizmami podlegającymi obowiązkowemu zwalczaniu.
Ryzykowna uprawa
Od niepamiętnych czasów ziemniak jest
rozmnażany wegetatywnie. Z punktu
widzenia praktycznego jest to oczywistością, ponieważ w bulwach zgromadzona jest duża ilość substancji pokarmowych (umożliwiająca szybki wzrost
roślin). Ponadto taki materiał nasadzeniowy można „udoskonalić” poprzez np.
podkiełkowywanie bulw celem przyspieszenia wegetacji i zbiorów.
Wieloletnią praktyką w większości
gospodarstw było wykorzystywanie
sadzeniaków z własnej, ubiegłorocznej
uprawy. Jest to sposób tani, ale czy do
końca bezpieczny? W ostatnich latach
przedsiębiorstwa hodowlane prześcigają się w ofercie odmian charakteryzujących się większymi plonami, walorami
smakowymi i odżywczymi oraz zróżnicowaniem w barwie skórki czy przeznaczeniem np. na chipsy. Kwalifikowany
materiał nasadzeniowy jest wolny od
groźnych agrofagów, w związku z czym
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spełnia kluczową rolę w ograniczaniu
rozprzestrzeniania się chorób i szkodników, w tym kwarantannowych. Stąd też
ważnym aspektem produkcji jest zakup
nowego materiału rozmnożeniowego
z pewnego źródła.

Uprawa z nasion
Skutecznym rozwiązaniem w ograniczeniu ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych ziemniaka jest jego uprawa
z nasion odmian mieszańcowych. Jest to
innowacja w produkcji tej rośliny. Rozsadę przygotowuje się na zasadach zbliżonych do pozostałych gatunków warzyw.
W warunkach równomiernej wilgotności, oświetlenia i optymalnej temperatury (ok. 16–22°C) rozsada jest gotowa do wysadzenia po 4–5 tygodniach
od siewu nasion. Powinna posiadać kilka liści właściwych i dobrze rozwinięty system korzeniowy tak, aby bryłka
korzeniowa pozostała cała po wyjęciu

z wielodoniczki. Przed posadzeniem rozsadę należy uprzednio hartować, aby
lepiej zaaklimatyzowała się do warunków zewnętrznych. Rośliny poleca się
zagłębić nawet do 80% wysokości łodygi. W ten sposób z bocznych pąków rozwiną się nowe korzenie. Rozsadę można
posadzić na redlinach lub standardowo
„na płasko”. W tym drugim przypadku później rośliny należy obredlać, aby
uformować redliny. Ziemniak uprawiany
tym systemem od momentu wysadzenia
do gruntu jest bardziej wrażliwy na niedobór wody niż wyrosły z bulw. Z tego
powodu zalecane jest nawadnianie plantacji w miarę potrzeby od początku wegetacji. Do tego celu można użyć linii
kroplujących lub deszczowni.
W ofercie firm nasiennych są dostępne
nasiona odmian: Oliver F1 (Bejo Zaden)
oraz SOLHY007 F1 (SPV Trade). Można
z nich uzyskać wysoki i dobry jakościowo plon już w pierwszym roku uprawy,
po ok. 100–130 dniach od wysadzenia

blaszek liściowych oraz karłowatością
roślin. Wektorem przenoszącym wirusa
jest mączlik ostroskrzydły – jeden z gatunków tzw. białej muszki.

rozsady. Średnie zagęszczenie roślin wynosi 40–50 tys./ha. Podkreślić należy
ich wysoką tolerancję m.in. na zarazę
ziemniaczaną.

Przegląd najważniejszych agrofagów
kwarantannowych występujących
w UE
W uprawie ziemniaka obowiązkowemu
zwalczaniu wg zał. II części B rozporządzenia UE 2019/2072/WE podlega kilka
agrofagów występujących na terenie
Unii Europejskiej. W ostatnim czasie
największe zagrożenie wiąże się z patogenicznymi bakteriami. Bakterioza
pierścieniowa ziemniaka, wywoływana
przez Clavibacter sepedonicus, objawia
się więdnięciem i usychaniem części
nadziemnych, postępującym od dołu ku
górze, zazwyczaj po jednej stronie rośliny. Identyfikacja bakterii w bulwach
nie zawsze jest możliwa (poza analizą
laboratoryjną), ponieważ początkowe
stadium chorobowe może przebiegać
łagodnie i bezobjawowo. W pozostałych
przypadkach obserwuje się przebarwienia wiązek przewodzących i wydzielanie (przy ściśnięciu) zmacerowanego
miąższu w postaci śluzu. Często występująca latentna postać choroby powoduje jej nieświadome rozprzestrzenianie wraz z sadzeniem bulw. Ich krojenie
przed sadzeniem intensyfikuje ponoszone straty. Patogen ten nie jest w stanie przetrwać zim w naszych warunkach. Źródłem infekcji oprócz materiału
rozmnożeniowego mogą być samosiewy ziemniaka lub pozostawione resztki
pożniwne innych gatunków psiankowatych. Inną niebezpieczną chorobą bakteryjną jest śluzak (Ralstonia solanacearum). Źródłem patogenu są najczęściej
ziemniaki z importu. W odróżnieniu od
poprzedniej choroby więdnięcie roślin
następuje od strony wierzchołka. Porażone liście mogą gwałtownie więdnąć,
nawet nie zmieniając barwy i pozostawać na łodydze. Po przekrojeniu bulw
obserwuje się wyciek szarawobiałego
śluzu. W skrajnych przypadkach zakażenia śluz może wydobywać się również
po ścięciu łodygi.
Chorobą grzybową, występującą
zwłaszcza w Małopolsce, jest rak ziemniaka wywoływany przez swoisty dla
tego gatunku patogen Synchytrium endobioticum. Jej objawy w większości obejmują część podziemną (bulwy, stolony)
w postaci narośli różnych wielkości, które z czasem ciemnieją. Na poziomie gleby
i w miejscach odsłoniętych przybierają
zielone zabarwienie. Przy stykających
się z glebą częściach nadziemnych również mogą tworzyć się narośla, np. w pachwinach liści.

Rozsada ziemniaka Oliver F1 z firmy Bejo Zaden

Do szkodników kwarantannowych
ziemniaka zaliczamy cztery gatunki nicieni: mątwiki (agresywny i ziemniaczany) oraz guzaki (amerykański i holenderski). Mątwiki (Globodera sp.)
żerują również na innych gatunkach
psiankowatych, np. pomidorze, oberżynie i chwastach z tej rodziny. Są rzadko
notowane w Polsce. Ich obecność zdradza placowe zahamowanie wzrostu i żółknięcie części nadziemnej. Małe rozmiary i mniejsza ilość tworzonych bulw
rzutują na spadek uzyskiwanego plonu.
Na korzeniach (rzadziej bulwach) można
zaobserwować samice i cysty mątwików
o kulistym kształcie. Guzaki (Meloidogyne sp.) mają szersze spektrum żywicieli.
Dotychczas nie stwierdzono ich występowania w Polsce lecz możliwe jest ich
zawleczenie i zadomowienie. Wskutek
żerowania guzaków części nadziemne nie podlegają charakterystycznym
zmianom, natomiast powierzchnia bulw
staje się nieregularna i ulega zdeformowaniu. Z kolei na przekroju bulw są widoczne małe ciemne plamki.
Wirus kędzierzawki liści pomidora z New Dehli (kwarantannowy), porażający rośliny psiankowate (w tym
ziemniaka), dyniowate i inne gatunki
uprawne, również jeszcze nie był notowany w Polsce. Stanowi duże zagrożenie dla upraw pod osłonami, gdzie
znajdzie żywicieli (pomidor, papryka,
ogórek, oberżyna) i będą mu sprzyjać
warunki środowiskowe do dalszego rozprzestrzeniania się, np. na uprawy polowe ziemniaka. Zakażenie tym wirusem
przejawia się m.in. deformacją i mozaiką

Ochrona krajowej produkcji
Jak już wcześniej wspomniano, zasadniczą rolę w ograniczaniu ekspansji agrofagów – w szczególności podlegających
obowiązkowemu zwalczaniu – spełnia
uprawa ziemniaka ze zdrowego, kwalifikowanego materiału nasadzeniowego,
odmian o podwyższonej tolerancji lub
odporności. Do sadzenia powinny być
użyte bulwy w całości, nieprzecinane.
Podczas zbioru i transportu należy unikać obijania i innych uszkodzeń mechanicznych sprzyjających porażeniu przez
choroby. Po zabiegach należy starannie i systematycznie czyścić maszyny
i narzędzia. Olbrzymie znaczenie mają
działania profilaktyczne w postaci: dezynfekcji odzieży i powierzchni (gdzie są
składowane ziemniaki), utylizacji resztek poprodukcyjnych lub ich odpowiednie zagospodarowanie (np. karmienie
zwierząt po uprzednim parowaniu, produkcja biogazu).
Dobrze zaplanowany płodozmian
uwzględnia przerwę w uprawie ziemniaka na tym samym stanowisku minimum przez 4 lata. Niewskazana jest
też uprawa innych gatunków żywicielskich. Ważnym zabiegiem jest niszczenie
chwastów oraz roślin ziemniaka wyrosłych z pozostawionych bulw. Zwalczanie szkodników ssących (wektorów),
np. mszyc i mączlików sprzyja ograniczaniu infekcji. Należy prowadzić fitomonitoring plantacji, np. pod kątem
placowego zahamowania we wzroście,
i w razie potrzeby zgłaszać podejrzenia o wystąpieniu agrofagów kwarantannowych do pracowników WIORiN.
W przypadku niektórych gatunków nicieni duże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem „roślin pułapkowych”, takich,
które są chętnie atakowane i usuwane
przed rozmnożeniem szkodników.
Piotr Bucki
Źródła:
Chałańska A., Nicienie w uprawie ziemniaka wciąż problemem, online: https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/okopowe/nicienie-w-uprawie-ziemniaka-wciaz-problemem,83394.html [dostęp: 31.03.2019].
Dobosz R., Nicienie pasożyty roślin w uprawie ziemniaka,
cz. I: mątwiki i guzaki, online: www.centrum.miiz.waw.
pl [dostęp: 25.02.2022].
Nowacki W., Profesjonalna produkcja ziemniaka,
Brwinów 2020.
Zał. II części B rozporządzenia UE 2019/2072/WE, online: http://piorin.gov.pl/files/userfiles/wnf/nowe_prawo_ue/oj_l_2019_319_full_pl_txt.pdf [dostęp:
25.02.2022].

DORADCA MARZEC KWIECIEŃ 2022

15

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Technologia

uprawy soi
w województwie małopolskim

Soja należy do rodziny bobowatych, jak większość gatunków roślin strączkowych. Jedną
z największych zalet tej rośliny jest zdolność do współżycia z korzeniowymi bakteriami
brodawkowymi Brsdyrhizaobium japonicum, które wiążą wolny azot z powietrza w związki
przyswajalne dla roślin.
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Dzięki możliwości samozaopatrywania
się w niezbędne do wzrostu i rozwoju
związki azotowe, soja wymaga jedynie
niewielkiego nawożenia sztucznymi
nawozami azotowymi. Ta właściwość
istotnie obniża koszty produkcji białka.
Występujące na korzeniach soi brodawki mogą związać do 100 kg azotu
na hektar. Ograniczone nawożenie pól
azotem daje konkretne oszczędności
rolnikowi, a ponadto chroni naturalne
środowisko przed nadmiernym wysyceniem związkami azotu, dzięki czemu
nie zanieczyszczają one naszych jezior,
rzek i studni. Silnie rozwinięty system
korzeniowy soi sięgający do 150 cm głębokości w większości rozwija się w warstwie ornej gleby. Głęboko rosnące korzenie rozluźniają dolne warstwy gleby.
W warunkach klimatycznych Polski soja
nie jest obecnie atakowana przez żadne
groźne szkodniki oraz choroby grzybowe, bakteryjne i wirusowe. Odmiany
dojrzewające we wrześniu nie wymagają desykacji. Liście soi naturalnie opadają, pozostawiając tylko pędy i strąki.
Pozwala to zbierać plon w sposób naturalny, przy minimalnym użyciu środków chemicznych. W dobie pogarszającego się stanu środowiska rolniczego
i wzrastającej dbałości rolników o własne otoczenie oraz grunty, soja staje się
idealną rośliną uprawną zapobiegającą
degradacji gleb.
Soja jest jedną z najważniejszych
roślin uprawnych na świecie – zajmuje 8. miejsce wśród gatunków
żywiących ludzkość. Jest jednocześnie najważniejszym gatunkiem z roślin bobowatych, zajmującym 76% ich
areału uprawy. Nasiona mają bardzo
cenny skład chemiczny, ponieważ za-

wierają jednocześnie 18-22% oleju
o dużej zawartości nienasyconych
kwasów tłuszczowych oraz 33–45%
białka o doskonałym składzie aminokwasowym. Soja jest najważniejszą
rośliną białkową na świecie – prawie
70% produkcji śrut roślinnych stanowi śruta sojowa. W 2017 r. powierzchnia uprawy soi na świecie stanowiła 126,1 mln ha, natomiast w Polsce
w roku 2020 – 18,5 tys. ha przy średnim plonie na poziomie 3,7-4 t/ha.

Żeby zwiększyć obszar uprawy soi
w Polsce, rośliny nowej dla rolnika,
trzeba spełnić kilka warunków wpływających na możliwości jej uprawy. Do
najważniejszych należą: dostępność odmian dostosowanych do uprawy w warunkach klimatycznych Polski, opanowanie uprawy soi, oraz możliwość
sprzedaży nasion. Aktualnie pojawiło
się w Polsce kilka czynników sprzyjających rozwojowi uprawy soi: poszerzenie
oferty odmianowej, zwiększenie produkcji i dostępności do materiału kwalifikowanego, dopłaty do uprawy roślin
strączkowych oraz materiału siewnego,
włączenie soi do programu zazielenienia, oraz pojawienie się na szerszą skalę
podmiotów skupowych nasiona soi od
rolników.
Wymagania klimatyczne
Soja zaczyna rosnąć, gdy temperatura
gleby osiągnie 10°C. Potrzebuje 1600°
sumy temperatur by dojrzeć. Wyróżnia się dwa krytyczne okresy rozwoju,
w których soja ma szczególnie duże wymagania termiczne. Pierwszy z nich to
okres od siewu do pełni wschodów. Drugim okresem krytycznym jest faza kwitnienia – gdy temperatura spada poniżej

10°C, soja nie wchodzi w fazę kwitnienia, a utrzymywanie się przez dłuższy
czas temperatury poniżej 24°C opóźnia
kwitnienie. Z natury ciepłolubna soja
jest w stanie wytrzymać przymrozki
do -4°C. W ujęciu globalnym mamy aż
13 grup wczesności soi. W Polskich warunkach realna jest uprawa tych, które
do pełni dojrzałości potrzebują 1450–
1600° sumy temperatur.

Wymagania glebowe
Soję powinno się uprawiać na glebach
żyznych, w wysokiej kulturze oraz o dobrych właściwościach fizycznych. Grunty pod soję powinny być ciepłe, przewiewne, dobrze utrzymujące wilgoć.
Gleby zbyt zwięzłe są mniej przydatne
do uprawy, gdyż w takich warunkach
kiełkowanie nasion i wschody roślin są
utrudnione. Najodpowiedniejsze dla soi
są gleby zaliczane do kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego wadliwego, klasy bonitacyjnej II–IIIb. Soja
nie znosi gleb kwaśnych, najbardziej
odpowiadają jej gleby o pH 6–7. Przy takim odczynie symbioza między rośliną
a bakteriami brodawkowymi przebiega
prawidłowo. Soja nie jest dobrą rośliną
na gleby zbyt ciężkie, podmokłe, z natury zimne. Potrzeby wodne soi są zbliżone do potrzeb ziemniaka. Potrzebuje
ona 40 l/m2 wody w głównym okresie
wegetacyjnym na wytworzenie 1 t plonu nasion.

Dobór odmian
Wybór odmiany do uprawy jest jedną
z kluczowych decyzji wpływających na
wysokość zbieranych plonów. Szczególnie dotyczy to soi, gatunku stosunkowo
nowego dla rolnika, który nie był uprawiany w Polsce na szerszą skalę.
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Wg wyników porejestrowych doświadczeń odmianowych w woj. małopolskim przeprowadzono doświadczenia na 15 odmianach, z których 7
pochodzi z krajowego rejestru, natomiast 8 odmian pochodzi z katalogu
wspólnotowego CCA. Poniżej krótka
charakterystyka odmian, które zostały
wpisane w 2020 r. na listę odmian zalecanych w woj. małopolskim.

ABELINA (2016) – rok włączenia do
LOZ: 2019
Odmiana średniowczesna. Plon nasion
i białka duży, stabilny w latach badań.
Termin kwitnienia roślin: średni, okres
kwitnienia: długi. Początek dojrzewania
i dojrzałość techniczna: średniowczesna. Rośliny wysokie, najniższe strąki
osadzone dość wysoko. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie występuje,
w końcu kwitnienia bardzo małe, przed
zbiorem dość małe. Odporność na bakteryjną ospowatość powyżej średniej.
Dojrzewanie równomierne. Skłonność
do pękania strąków dość mała. Masa
1 000 nasion średnia. Zawartość białka
ogólnego w nasionach: średnia, tłuszczu
surowego: bardzo duża, włókna surowego: dość mała. Odpowiednia do uprawy
na glebach kompleksów pszennych i żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin: ok. 70–80 szt./m2 .

SIRELIA (CCA) – rok włączenia do LOZ:
2019
Odmiana średniowczesna. Plon nasion
i białka bardzo duży, stabilny w latach
badań. Termin kwitnienia roślin: średni. Początek dojrzewania i dojrzałość
techniczna średniowczesna. Rośliny średniowysokie, najniższe strąki osadzone
dość nisko. Wyleganie w fazie początku kwitnienia nie występuje, w końcu
kwitnienia: bardzo małe, przed zbiorem
dość małe. Dojrzewanie równomierne.
Skłonność do pękania strąków: dość
mała. Masa 1 000 nasion niska do średniej. Zawartość białka ogólnego w nasionach wysoka, tłuszczu surowego
wysoka, włókna surowego dość mała.
Odpowiednia do uprawy na glebach
kompleksów pszennych i żytniego bardzo dobrego. Optymalna obsada roślin
około 60–70 szt./m2 .

ALIGATOR (2015) – rok włączenia do
LOZ: 2020
Odmiana późna do bardzo późnej. Plon
nasion i białka bardzo duży, bardzo
stabilny w latach badań. Termin kwitnienia roślin: średni. Okres kwitnienia:
dość długi. Rozpoczyna dojrzewanie
późno. Dojrzałość techniczną osiąga
bardzo późno. Rośliny średniowysokie,
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osadzenie najniższego strąka średnie.
Wyleganie w początku kwitnienia nie
występuje, w końcu kwitnienia i przed
zbiorem bardzo małe. Podatność na
patogeny mała. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków: bardzo mała. Masa 1 000 nasion
duża do bardzo dużej. Zawartość białka ogólnego w nasionach: średnia do
dość dużej, tłuszczu surowego: średnia, włókna surowego: dość mała. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych i żytniego bardzo
dobrego. Optymalna obsada roślin
około 70–80 szt./m 2 .

VIOLA (2018) – rok włączenia do LOZ:
2021
Odmiana późna. Plon nasion i białka:
bardzo duży. Termin kwitnienia roślin:
średni, okres kwitnienia: dość długi. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej
i żniwnej późny. Rośliny średnie do wysokich. Osadzenie najniższych strąków
średnie do dość niskiego. Odporność na
wyleganie w końcu kwitnienia: średnia do dużej, przed zbiorem: średnia.
Odporność na bakteryjną plamistość
i zgorzelową plamistość: bardzo duża,
a na bakteryjną ospowatość: średnia
do dużej. Równomierność dojrzewania:
średnia do dość dużej. Masa 100 nasion:
średnia do małej. Zawartość w nasionach białka ogólnego: średnia do dużej,
tłuszczu surowego i włókna surowego:
średnia. Optymalna obsada roślin około
70 szt./m2 .

ES COMANDOR (2018) – rok włączenia
do LOZ: 2021
Odmiana późna. Plon nasion i białka:
bardzo duży. Termin kwitnienia roślin
i okres kwitnienia średni. Termin osiągnięcia dojrzałości technicznej i żniwnej: późny. Rośliny średniej wysokości.
Osadzenie najniższych strąków: średnie. Odporność na wyleganie w końcu
kwitnienia i przed zbiorem: średnia.
Odporność na bakteryjną plamistość:
dość duża, a na bakteryjną ospowatość
i zgorzelową plamistość: średnia. Równomierność dojrzewania: średnia. Odporność na pękanie strąków: średnia
do dość dużej. Masa 100 nasion: średnia
do dużej. Zawartość w nasionach białka
ogólnego: średnia do dużej, tłuszczu surowego: średnia do małej i włókna surowego: mała.

Zmianowanie
W polskich warunkach soję można uprawiać na stanowisku po zbożach, które zostawiają pole wolne od chwastów
oraz średnio zasobne w azot, a dodatkowo jak inne bobowate, może być rośliną
przerywającą następstwo zbóż po sobie,
wpływając korzystnie na ich wzrost,
rozwój i plonowanie. Soję można również siać po kukurydzy pod warunkiem,
że stosowane w niej herbicydy uległy
rozkładowi. Soja jest bardzo dobrym
przedplonem dla pszenicy ozimej, zostawiając glebę naturalnie zdrenowaną
i rozluźnioną. Pozostawia także znaczne
ilości azotu związanego przez bakterie

brodawkowe, którego ilość waha się
w przedziale 40–80 kg/ha rocznie.

Przygotowanie stanowiska pod
uprawę
Największą wagę należy przyłożyć do
odchwaszczania stanowiska pod soję,
a jednocześnie trzeba zapewnić dobre
warunki wilgotnościowe do kiełkowania
nasion. Pierwszym zabiegiem pod uprawę jest podorywka po skoszeniu zboża
w celu zatrzymania jak największej wilgoci w glebie. Dużym problemem w uprawie soi są resztki pożniwne, dlatego słoma musi być dobrze rozprowadzona na
stanowisku przeznaczonym pod soję.
Gleba nie może posiadać nieprzepuszczalnych zagęszczeń, a podczas uprawy
przedsiewnej musi być zgęszczona na
głębokości siewu. Pole pod zasiew soi powinno być zaorane na zimę na głębokość
co najmniej 25 cm. Wczesną wiosną należy wykonać włókowanie w celu przerwania parowania i zniszczenia kiełkujących
nasion. Przed siewem należy doprawić
glebę na głębokość 5-6 cm. Pod zasiew
pole musi być wyrównane i bez kamieni, ze względu na konieczność bardzo
niskiego koszenia.

Wymagania i potrzeby nawozowe
Potrzeby pokarmowe soi dla plonu
3 t/ha to 85 kg fosforu, 170 kg potasu i 50 kg magnezu. Soja potrzebuje
75 kg azotu na wytworzenie tony nasion wraz z odpowiadającą masą słomy i korzeni. Bakterie brodawkowe
są w stanie dostarczyć 150 kg azotu
na hektar, resztę natomiast składnika
soja uzupełnia z zasobów glebowych.
Brakujący w bilansie azot, przy plonie
3 t/ha, można uzupełnić 225 kg azotu na hektar (np. przy pomocy nawozów
mineralnych). Zbyt obfite nawożenie
azotem może powodować wyleganie
plantacji oraz słabe zawiązywanie lub
brak bakterii brodawkowych, a także
niższy plon nasion. Na glebach o niskiej
zawartości siarki i magnezu soję należy
dokarmiać siarczanem magnezu dwukrotnie w okresie wegetacji. Niedobory
mikroskładników należy uzupełniać
nawozami dolistnymi w początkowym
etapie wzrostu roślin.
Siew i zaprawianie nasion
Nasiona soi to delikatny materiał. Podczas zbioru, przeładunku, czyszczenia, zaprawiania czy pakowania, przy
niedelikatnym ich traktowaniu, może
dojść do wybicia zarodków. Skutkiem
jest obniżenie zdolności i siły kiełkowania nasion. Dlatego zawsze trzeba monitorować ten parametr, nawet przy zakupie materiału kwalifikowanego. Siew

możemy rozpocząć, gdy temperatura
gleby osiągnie przynajmniej 8°C, ale będzie sukcesywnie wzrastać. Fenologicznym wskaźnikiem terminu siewu soi jest
okres kwitnienia klonu zwyczajnego lub
koniec kwitnienia wiśni, zazwyczaj jest
to od 20 kwietnia do 5 maja. Wczesny
termin siewu wpływa na wysokość osadzenia dolnych strąków. Najwyższy plon
nasion osiąga się przy obsadzie 60–70
roślin na m2 . Soja nie znosi zbyt głębokiego siewu, nasiona należy wysiewać
na głębokość ok. 3–4 cm, w rozstawie
rzędów 15–25 cm, wykorzystując siewnik zbożowy. Bardzo ważną czynnością
jest zaszczepienie materiału siewnego
bakteriami brodawkowymi. Szczepionka bakteryjna Nitragina zawiera żywe
kultury bakterii brodawkowych, mających zdolność do wiązania wolnego
azotu atmosferycznego. Zaprawianie Nitraginą wykonuje się tuż przed siewem.
Pielęgnacja w trakcie wegetacji
Jednym z podstawowych warunków
uzyskania oczekiwanego plonu soi jest
ochrona plantacji przed zachwaszczeniem.
Soja charakteryzuje się wolnym tempem wzrostu, dlatego łatwo ulega zachwaszczeniu w początkowych fazach
rozwoju. Największy problem stanowią
chwasty jare oraz gatunki wieloletnie.
Do najważniejszych gatunków chwastów
silnie konkurujących z roślinami soi są:
komosa biała, szarłat szorstki, rdestówka powojowata, tobołki polne, ostrożeń
polny, samosiewy rzepaku, chwastnica
jednostronna i perz właściwy.
W ochronie soi przed zachwaszczeniem w pierwszej kolejności stosuje
się działania zapobiegawcze. Zaliczyć
do nich można wybór odpowiedniego
stanowiska o niskiej presji chwastów.
Stanowisko takie powinno charakteryzować się właściwym zmianowaniem,
które wpływa na zmniejszenie ilości
chwastów, w szczególności wieloletnich.
W następnej kolejności duży wpływ na
ograniczenie zachwaszczenia ma staranna uprawa roli. Ważnym elementem jest
wykonanie zespołu uprawek pożniwnych, mających na celu zniszczenie siewek chwastów oraz części podziemnych
chwastów wieloletnich. Po wschodach
zwalczanie chwastów może być wykonywane za pomocą zabiegów mechanicznych. Bronowanie można stosować
od fazy 3 liścia do okresu, w którym soja
osiągnie 15 cm wysokości. Najbardziej
skuteczną metodą ochrony soi przed
zachwaszczeniem jest zastosowanie herbicydów. Do ochrony soi przed chwastami w Polsce zarejestrowanych jest
aktualnie 17 preparatów (wg Programu

Ochrony Roślin Rolniczych 2019). Preparaty doglebowe to: Inigo 500 SC, Proman
500 SC, Soleto SC, Sencor Liquid 600SC,
Plateen 41,5 WG, Stomp Aqua 455 CS,
Boxer 800 EC, Dual Gold 960 EC. Preparaty dolistne: Corum 502,4 SL, Achiba
05 EC, Targa Super 05 EC, Pilot 10 EC, Focus Ultra 100 EC, Fusilade Forte 150 EC,
Trivko, Select Super 120 EC – wszystkie
należy stosować zgodnie z zleceniami
opisanymi na etykiecie produktu. Aby
plantacja soi była czysta, niezbędne jest
na ogół zastosowanie dwóch zabiegów
herbicydowych. Pierwszy zabieg wykonujemy po siewie, ale przed wschodami
soi, natomiast drugi zabieg po wschodach soi, od fazy rozwiniętego trójlistka
na drugim węźle ( BBCH 12-25 ), w okresie wschodów nowych chwastów, stosując odpowiednie herbicydy o działaniu
dolistnym. Na soi można zaobserwować
objawy wielu chorób powodowanych
przez grzyby, jednak aktualnie nie mają
one w Polsce znaczenia gospodarczego
i nie wymagają stosowania chemicznych
środków grzybobójczych.

Zbiór
Dojrzałość soi do zbioru poznaje się po
opadnięciu liści. Strąki są żółtobrązowe,
a nasiona nabierają żółtej barwy z brązowym znaczkiem, twardnieją i „dzwonią” w strąkach. Odmiany uprawiane
w Polsce nadają się do zbioru już w I dekadzie września, najpóźniej w I dekadzie
października. Zbiór przeprowadza się
kombajnem zbożowym, kiedy wilgotność ziarna wynosi 13%. Niekorzystną cechą większości odmian jest niskie
osadzenie dolnych strąków, co powoduje straty nasion podczas zbioru. Aby
uniknąć przecinania dolnych strąków
i pozostawienia ich na polu, należy aparat tnący ustawić jak najniżej. Omłotu
należy dokonywać przy obrotach bębna
zmniejszonych do ok. 500–600 obr./min.
Uprawa soi w warunkach woj. małopolskiego jest bardzo dobrą alternatywą dla gospodarstw rolnych, gdzie
w przeważającej większości stosuje się
płodozmian zbożowy. Soja jest bardzo
dobrym przedplonem dla pszenicy
zwyczajnej ozimej, po której osiąga
najwyższe plony o lepszych parametrach jakościowych.

Ryszard Waszkiewicz
Źródła:
Instrukcja uprawy soi, red. T. Praczyk, Poznań 2017.
https://coboru.gov.pl/PlikiWynikow/39_2021_IN_1_.
pdf [dostęp: 25.02.2022].
Daleszyński J., Soja bez tajemnic, „TOP AGRAR” 2021, nr 3.
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Zabiegi agrotechniczne
ograniczające straty wody
z gleby
Woda pochodząca z opadów atmosferycznych wykorzystywana jest w produkcji rolniczej na 80% gruntów rolnych. Tylko 20% gruntów jest nawadnianych. Zasadniczym czynnikiem, który decyduje o zasobach
wodnych dla rolnictwa, są opady atmosferyczne. W Polsce średnia roczna suma opadu atmosferycznego
wynosi od 550 do 600 mm. Innym ważnym czynnikiem decydującym o dostępności wody dla roślin jest
parowanie. Różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a parowaniem w danym okresie opisuje wartość
Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW).
Wraz ze zwiększającym się z roku na rok
ociepleniem atmosfery znacznie zwiększy się parowanie z gruntu i roślin, co
spowoduje postępujące ograniczenie dostępności wody dla produkcji roślinnej.
Z tego powodu wodę wszelkimi sposobami należy zatrzymać.
Najważniejszym magazynem wody
jest gleba. Gleby ciężkie mają dużą
zdolność magazynowania wody, gleby
piaszczyste – ograniczoną. To, ile wody
może zatrzymać gleba, zależy nie tylko
od jej rodzaju, ale również od zawartości próchnicy, czyli materii organicznej
w glebie, a na ten parametr rolnik może
mieć duży wpływ.
Najważniejszym czynnikiem zapewniającym dostarczenie do gleby materii
organicznej jest płodozmian. Na zawartość próchnicy w glebie źle wpływają:
okopowe, warzywa korzeniowe, kukurydza na kiszonkę. Zboża i rzepak mają
obojętny lub lekko ujemny wpływ na
bilans materii organicznej. Natomiast
rośliny strączkowe, a w szczególności
bobowate drobnonasienne, bardzo korzystnie oddziałują na zawartość próchnicy w glebie. Ważnym źródłem próch-
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nicy są nawozy naturalne – najlepsze
to obornik i kompost. Dobre efekty dla
poprawy zawartości próchnicy w glebie przynosi stosowanie nawozów zielonych, mulczu z międzyplonów oraz
słomy. Słomę należy rozdrobnić – im
bardziej rozdrobniona, tym lepiej zachodzi proces mineralizacji. Przed przyoraniem słomy należy na ściernisko wysiać nawóz azotowy w ilości 6–12 kg na
1 t słomy. Aby efektywnie zachodziła
mineralizacja substancji organicznych,
odczyn gleby musi być zbliżony do obojętnego. Dlatego też konieczne jest regularne wapnowanie gleb. Wapnowanie
przyczynia się również do utrzymania
struktury gruzełkowatej gleby.
Inne zabiegi agrotechniczne ograniczające straty wody z gleby to:
− płytka uprawa ścierniska niezwłocznie po zbiorach celem zatrzymania
parowania wody,
− zwalczanie samosiewów chwastów,
intensywnie zużywają one wodę
z warstwy ornej,
− głęboszowanie – zabieg ten likwiduje
podeszwę płużną, która ogranicza penetrację korzeni w głąb gleby,

− racjonalne nawożenie potasem, który odpowiada za gospodarkę wodną
roślin,
− zabronowanie orki zimowej celem
zmniejszenia powierzchni parowania,
− unikanie orki wiosennej, która powoduje przesuszenie gleby na większej
głębokości niż inne zabiegi uprawowe,
− gęstość siewu – rośliny zasiane rzadziej i wcześnie wytwarzają dłuższe
korzenie (metoda ta zawodzi przy
nadmiarze wody po siewie),
− stosowanie nawożenia do strefy, gdzie
występuje największa koncentracja
korzeni, a nie na powierzchnię gleby.
Podsumowując, działania agrotechniczne muszą prowadzić do zwiększenia
zawartości substancji organicznej gleby
oraz ograniczenia parowania z odkrytej
gleby.
Józef Kwinta
Źródła:
Czubiński T., Za wszelką cenę zatrzymać wodę, „Top
Agrar” 2018, nr 7, s. 73.
Ignaszewski G., Systemowy problem z suszą, „Top Agrar”
2018, nr 7, s. 70.

33-150 Wola Rzędzińska 184D
z/s Ładna k/Tarnowa.
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Nowoczesny ciąg paszowy z wykorzystaniem
ekstrudera
Zainteresowanie producentów pasz, hodowców, a nawet konsumentów, żywieniem zwierząt gospodarskich paszami niemodyfikowanymi genetycznie jest znane od dłuższego czasu. Ponadto systematycznie
rośnie zainteresowanie paszami pochodzącymi z roślin uprawianych lokalnie, nietransportowanych na duże
odległości, a więc przyjaznych dla środowiska.
Obok lokalnych źródeł białka, takich
jak pasze rzepakowe czy nasiona roślin
bobowatych, także nasiona soi zaczynają być postrzegane nie tylko jako źródło
oleju, ale także jako pasza białkowa. Poekstrakcyjna śruta sojowa stosowana
jest na szeroką skalę w żywieniu różnych gatunków zwierząt gospodarskich
i aktualnie stanowi podstawową paszę
białkową wykorzystywaną w żywieniu drobiu, świń i bydła. Jest to pasza
stosunkowo droga, importowana najczęściej z Brazylii i Argentyny. W dużej
mierze poekstrakcyjna śruta sojowa
pochodzi z upraw roślin genetycznie
modyfikowanych, wzbudzających zaniepokojenie części konsumentów. Alternatywą dla poekstrakcyjnej śruty
sojowej GMO są produkty uzyskane
z odmian soi niemodyfikowanej, uprawianej w Polsce. Utrzymanie produkcji
zwierzęcej na wysokim poziomie zależy od prawidłowego żywienia zwierząt, pokrywającego zapotrzebowanie
Do przygotowania materiałów paszowych z pełnotłustych nasion soi
wykorzystano linie technologiczną,
w skład której weszły następujące maszyny i urządzenia:
− ekstruder,
− przenośnik ślimakowy z wyciągiem
pary wodnej,
− prasa ślimakowa,
− śrutownik walcowy.

Ekstruder

Przenośnik
z wyciągiem
wilgoci

na składniki pokarmowe, wśród których ważnym, a równocześnie drogim
składnikiem jest białko. Areał krajowych upraw soi zwiększa się intensywnie – w 2010 r. wynosił zaledwie
0,2 tys. ha, a w 2018 r. soję uprawiano
już na 5,44 tys. ha. Powstaje coraz więcej odmian ulepszonych pod względem
składu chemicznego, czyli o wysokiej
zawartości białka ogólnego (37–41%
s.m.) i tłuszczu surowego (22–23%
s.m.), o obniżonej zawartości substancji antyżywieniowych.
Hodowcy i producenci pasz stoją przed
problemem dostępności materiałów paszowych uzyskanych z nasion krajowej
soi n-GMO. Materiały te są produkowane głównie w dużych zakładach przetwórczych, przerabiających znaczne
ilości nasion. Takie zakłady wymagają
dużych partii jednorodnego materiału, o który na dzisiejszym etapie rozwoju uprawy krajowej soi jest trudno.
Z drugiej strony w strukturze gospoProces ekstruzji został przeprowadzony za pomocą ekstrudera E-75.
Zbudowany jest on z czterech komór
roboczych wyposażonych w czujniki
temperatury PT-100.

Dane techniczne ekstrudera:
• Silnik elektryczny o mocy 7,5 kW
• Stosunek L/D: 8,5:1
• Prędkość obrotowa ślimaka:
480 obr./min
• Średnica dyszy matrycy: 8 mm
• Wydajność: 50–75 kg/h

Prasa
ślimakowa

Przenośnik

Rys. 1. Linia technologiczna do przerobu pełnotłustych nasion soi
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Śrutownik
walcowy

darstw rolnych odsetek gospodarstw
o powierzchni poniżej 50 ha użytków
rolnych wynosi 97,6%, a małych gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej
5 ha – 53,3%. Istnieje wiec zapotrzebowanie gospodarstw rolnych na przerób
mniejszych ilości nasion, uzyskiwanych
z własnych upraw i przeznaczonych do
żywienia własnego stada. Rośnie także
zainteresowanie gospodarstw indywidualnych nabyciem sprzętu do przetwarzania nasion soi na paszę wysokobiałkową. W tej sytuacji uzasadnione jest
zachęcanie rolników do inwestowania
w urządzenia umożliwiające przerób
nasion w mniejszej skali, takich jak ekstrudery do otrzymania pełnotłustych
produktów ekstruzji o zwiększonej wartości pokarmowej białka i energii lub
odtłuszczonych produktów ekstruzji
o zwiększonej wartości pokarmowej
białka, a także prasy ślimakowe służące do uzyskiwania na bieżące potrzeby
makuchów.
Podsuszenie ekstrudatu przed
tłoczeniem przeprowadzono za
pomocą przenośnika z wyciągiem pary wodnej o mocy 2,2 kW
wyposażonego w wentylator
o mocy 1,1 kW.
Proces tłoczenia oleju z ektrudatu sojowego został przeprowadzony za pomocą prasy ślimakowej
PS-60. Prasa dwukomorowa została wyposażona w dwa czujniki
temperatury PT-100.

Dane techniczne prasy:
• Moc silnika 7,5 kW
• Prędkość obrotowa ślimaka:
42 obr/min-1
• Szczelina wyjściowa: 7 mm
• Wydajność: 40–50 kg/h

Rozdrobnienie makuchu sojowego przeprowadzono
za pomocą śrutownika walcowego RUD2-16. Dane techniczne śrutownika:
• Moc silnik napędowego: 4 kW
• Szczelina robocza: 2 mm
• Wydajność: 800 kg/h

Ekstrudat

Makuch

Rys. 2. Wartość pokarmowa materiałów paszowych z nasion soi: ekstrudat i makuch.

W porównaniu do surowych nasion, materiały paszowe powstały w wyniku ich przetworzenia, charakteryzowały się
wyższą zawartością białka ogólnego, popiołu oraz substancji
bezazotowych wyciągowych, podczas gdy zawartość włókna
surowego była niższa. Dane te potwierdza tabela 1.
Tabela 2. przedstawia opłacalność produkcji ekstrudatu
i makuchu z nasion soi na przykładzie wyżej opisanej linii
technologicznej o wydajności około 200 kg/h.
Kluczowym elementem podczas podejmowania decyzji
dotyczącej zakupu maszyn do przerobu soi jest prosty czas
zwrotu. Aby dokonać jego obliczenia, oprócz kosztów zawartych w powyższej tabeli, wymagane jest oszacowanie
potencjalnych cen produktów uzyskanych z przerobu nasion
soi (Tab. 3), zestawienie kosztów miesięcznych (Tab. 4) oraz
zysków miesięcznych (Tab. 5). Zakłada się czas pracy w ciągu
miesiąca – 200 h, a moc całej linii – 44,9 kW. Wymianę wałów
roboczych przyjęto co 200 h.
Tab. 3. Ceny produktów uzyskanych z nasion soi
Nazwa

Tab. 1. Średnia zawartość podstawowych składników pokarmowych w materiałach paszowych z soi w porównaniu do nasion
surowych
Składniki (g/kg paszy)

Nasiona
surowe

Sucha masa
Białko ogólne
Tłuszcz surowy
Włókno surowe
Popiół

906
348
193
80
54

Ekstrudat

939
360
200
44
60

Makuch

953
414
88
53
67

Tab. 2. Koszty* związane z zakupem i funkcjonowaniem linii do
produkcji wysokiej jakości makuchu sojowego
Nazwa

Ekstruder E-200
Prasa ślimakowa PS-200
Przenośnik ślimakowy
Śrutownik walcowy
Chłodnica
Wał roboczy do ekstrudera
Wał roboczy do prasy
Roboczogodzina (h)
Energia elektryczna (kWh)
Soja (T)

Cena brutto (zł)

45 000
35 000
18 000
7 000
20 000
2 000
3 000
20
0,65
1 500

*koszty zawarte w tabeli są kosztami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.

Koszty zakupu kompletnej linii do produkcji wysokiej jakości makuchu i oleju sojowego wynoszą około 125 000 zł.
Na podstawie danych zawartych w tabelach 2 i 3 można
stwierdzić, że miesięczny zysk z linii do przerobu soi wynosi 17 363 zł.
Wynika z tego, że czas zwrotu tego typu linii technologicznej wynosi nieco ponad 7 miesięcy.
Przykładowe obliczenia wskazują, że wybudowanie linii
technologicznej do tłoczenia oleju z ekstrudowanych nasion
soi może przyczynić się do rozwoju gospodarstwa rolnego
i umożliwić pozyskanie dodatkowych funduszy ze sprzeda-

Cena brutto (zł/t)

Makuch sojowy
Olej sojowy nierafinowany

2 000
2 500

* Ceny zawarte w tabeli są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.

Tab. 4. Zestawienie kosztów miesięcznych eksploatacji linii technologicznej
Nazwa

Soja
Wał roboczy do
ekstrudera
Wał roboczy do
prasy
Roboczogodzina
Energia (kWh)
SUMA

Ilość

Cena
brutto (zł)

Koszt
brutto (zł)

60

1 500

90 000

1

2 000

2 000

1

3 000

3 000

300
8 980

20
0,65

6 000
5 837
106 837

* Koszty zawarte w tabeli są kosztami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.

Tab.5. Zestawienie zysków miesięcznych ze sprzedaży produktów sojowych
Nazwa

Makuch
Olej nierafinowany
SUMA

Ilość (t)

Cena/koszt
(zł)

Cena/koszt
(zł)

51,6
8,4

2 000
2 500

103 200
21 000
124 200

* Koszty zawarte w tabeli są kosztami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.

ży oleju sojowego oraz makuchu, zwiększając efektywność
ekonomiczną gospodarstwa.
Wykorzystując podany sposób obliczania kosztów zakupu
i eksploatacji linii technologicznej do nasion soi, z uwzględnieniem aktualnych i lokalnych cen nasion oraz produktów
sojowych, można przygotować symulację dla każdego gospodarstwa.
Ryszard Waszkiewicz
Źródło: Świątkiewicz M. i in., Wartość pokarmowa oraz opłacalność produkcji materiałów paszowych z krajowych nasion soi, Kraków 2021.
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Poprawa jakości wody używanej do przygotowania
cieczy do oprysków
Wykonując zabieg ochrony roślin zależy nam na jego skuteczności. Czasami, pomimo zastosowania się do
wytycznych w etykiecie i ogólnych zasad stosowania środków ochrony roślin, nie osiągamy zadowalającego rezultatu. Analizując czynniki mogące spowodować niepowodzenie pomijamy to, że woda użyta do
sporządzenia cieczy roboczej mogła wpłynąć negatywnie na działanie pestycydu.
Do właściwości fizycznych i chemicznych wody mających wpływ na działanie oprysku możemy zaliczyć odczyn
(pH), twardość i temperaturę. W większości ujęć w Polsce woda charakteryzuje się dużą twardością i wysokim pH.
Niewłaściwe pH wody powoduje
zbyt szybki rozpad substancji aktywnej, przez co środek szybciej przestaje
działać. Dotyczy to głownie preparatów
w postaci soli, które w wodzie dysocjują,
czyli rozpadają się na jony, a w następnej
kolejności w przypadku twardej wody
łączą się z jonami wapnia i magnezu, prowadząc do wytworzenia mniej aktywnych związków lub gorzej rozpuszczalnych. Do środków wykazujących dużą
wrażliwość na twardość wody zaliczamy te oparte na glifosacie, 2,4-D, dikambie, MCPA, bentazonie i nikosulfuronie.
W przypadku glifosatu, gdy celem oprysku są samosiewy rzepaku i zbóż lub inne
jednoroczne, jednoliścienne i dwuliścienne chwasty, zastosowanie dodatkowo
jako adiuwantu siarczanu amonu w dawce 1,5-2 kg/100 l, przy łącznej dawce
nieprzekraczającej 5 kg/ha w 200-300
l wody poprawi jego działanie w twardej wodzie. W przypadku zwalczania
chwastów trwałych (np. rozłogowych)
dodanie siarczanu amonu do glifosatu
spowoduje zbyt szybką desykację, a co za
tym idzie do korzeni zostanie dostarczona zbyt mała ilość środka i w rezultacie
końcowy efekt będzie ograniczony. Optymalny odczyn dla większość pestycydów
mieści się w przedziale 5,5–6,5 pH, czyli
lekko kwaśnym.
Woda to nie tylko czyste H2O, lecz
wiele rozpuszczonych w niej jonów
np. wapnia, sodu i magnezu wpływających na twardość wody – nadmierna
zmniejsza rozpuszczalność pestycydu
lub w przypadku herbicydów poprzez
wiązanie substancji aktywnej z jonami
zawartymi w wodzie zwiększa napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej.
W sytuacji, gdy posiadamy wodę twardą i o niewłaściwym pH, zastosowanie
adiuwantów regulujących pH i twardość
wody poprawi efekt działania oprysku.
Temperatura wody używanej do oprysku
powinna oscylować w granicach tem-
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peratury otoczenia. Zbyt niska (poniżej
10oC) wpływa na wytrącanie się osadu.
Wodę pompowaną z ujęć gruntowych należy przechowywać w zbiorniku do czasu osiągnięcia temperatury otoczenia. Na
szybkość zmian temperatury wody może
mieć wpływ materiał, z którego wykonany jest zbiornik (poliester, włókno, stal),
jego kolor (jasny lub ciemny), rozmiar
i lokalizacja (wewnątrz lub na zewnątrz).
Należy pamiętać, że niektóre substancje
dodane do wody mogą obniżyć temperaturę roztworu (np. mocznik).
Zdarza się, że pogoda ulega gwałtownemu załamaniu, wstrzymując stosowanie środka ochrony roślin. Pozostawia to uprzednio sporządzony roztwór
w zbiorniku opryskiwacza do czasu poprawy warunków pogodowych. Kiedy
tak się dzieje, czy pozostawienie mieszaniny zbiornikowej przez dłuższy czas
przekłada się na jej skuteczne działanie?
Odpowiedź na to pytanie jest trudna, ze
względu na małą ilość informacji i badań
w tym zakresie oraz niejednoznaczna,
bo znajdą się środki, które zachowają
swoją skuteczność po 24 godzinach od
sporządzenia cieczy roboczej oraz takie, które trzeba wypryskać bezpośrednio w jak najkrótszym czasie. Trudność
w znalezieniu odpowiedzi jest spowodowana również tym, że często stosowany środek jest jednym ze składników
obfitej mieszaniny zbiornikowej, w której znajdują się jeszcze nawozy mikroi makroelementowe, adiuwanty lub inne
środki dostępne do łącznego stosowania. W wyniku mieszania kilku preparatów mogą zmienić się właściwości fizyko-chemiczne i trwałość stosowanego
środka – mowa tu o łączeniu substancji
aktywnej z innymi związkami zawartymi w mieszaninie oraz wytrącaniu
trwałych osadów.
Najważniejszym źródłem wiedzy dotyczącym stosowania środka jest jego
etykieta i tam powinniśmy szukać zaleceń odnoszących się do jego stosowania. W części pt. „Sporządzanie cieczy
użytkowej” znajdziemy ważne informacje związane z postępowaniem z cieczą
podczas zabiegu. Na przykład dla preparatu Mospilan 20 SP ciecz użytkowa od

momentu sporządzenia do wypryskania
powinna być stale dokładnie mieszana.
Stosując Amistar 250 SC, w przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza. Niektóre herbicydy (inhibitory ALS) mogą ulegać hydrolizie, gdy roztwór do opryskiwania
pozostaje w zbiorniku przez pewien czas.
Podobnie herbicydy (inhibitory ACCase)
mogą ulec rozkładowi, gdy do zbiornika
przedostaje się promieniowanie UV. Dla
większości pestycydów zalecane jest,
by gotowy roztwór zużyć bezpośrednio
po sporządzeniu. W sytuacji awaryjnej
najlepiej jest skontaktować się z producentem środka ochrony roślin. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w etykiecie i kodeksie dobrej praktyki rolniczej
może skutkować fitotoksycznością lub
brakiem skuteczności cieczy roboczej.
W celu zwiększenia skuteczności zabiegów wykonywanych przy użyciu
wody twardej i o niewłaściwym pH, należy zastosować kondycjoner wody, który obniży pH, a także twardość wody,
dzięki czemu zapobiegnie rozkładowi
substancji aktywnej stosowanego oprysku. Dawkowanie kondycjonerów jest
łatwe i sprowadza się do kontroli zabarwienia roztworu. Najpierw dodajemy
kolometryczny wskaźnik pH, a następnie wlewamy kondycjoner do momentu
zmiany barwy na pożądaną.
Maciej Wolak

Źródło:
https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/
jakosc-wody-do-opryskow-ma-znaczenie,64401.html [dostęp: 28.02.2022].
https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ochrona-roslin/
glifosat-solo-czy-z-siarczanem-amonu,80012.html [dostęp:
28.02.2022].
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AE1WEwVV8vMJ:https://zodr.pl/download/wydawnictwo/mr122_s36.pdf+&cd=9&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d [dostęp: 28.02.2022].
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/uprawa/jak-ph-i-twardosc-wody-wplywa-na-skutecznosc-opryskow/
[dostęp: 28.02.2022].
https://ppp-purdue-edu.translate.goog/resources/ppp-publications/water-temperature-and-herbicide-performance-a-first-look-at-new-research/?_x_tr_sl=en&_x_tr_
tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc [dostęp: 28.02.2022].

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kredyty bez prowizji, konto za darmo, a dodatkowo bony zakupowe
– trwa wiosenna kampania promocyjna Banku BNP Paribas
Bank BNP Paribas przygotował kolejną
kampanię promocyjną dla rolników pod
hasłem „Pewność każdego dnia”. Dzięki
kredytom na specjalnych warunkach,
możliwe jest finansowanie zakupu środków do produkcji rolnej, inwestycje w
ziemię lub realizacja dowolnego celu
związanego z rozwojem gospodarstwa.
W ramach Konta Otwartego na Agrobiznes, nowi kredytobiorcy będą mogli przez
rok bezpłatnie korzystać z rachunku bieżącego. Co więcej, kredyty obrotowe są
premiowane bonami zakupowymi.
W bieżącej kampanii dostępne są m.in.
kredyty Agro Ekspres, Agro Progres i
Agro Rzeczówka Light. Bank BNP Paribas nie pobierze prowizji za ich udzielenie, a marża może być obniżona, jeśli
Klient zdecyduje się na ubezpieczenie
w wymaganym przez bank wariancie.
Bank dodatkowo obniży marże kredytów dla tych, którzy prowadzą gospodarstwa posiadające certyfikat zrów-

PEWNOŚĆ
KAŻDEGO DNIA

noważonego rolnictwa albo certyfikat
ekologiczny (również w procesie konwersji). To rodzaj wsparcia gospodarstw
w zmaganiach podyktowanych przez
Zielony Ład.
Z powodu rosnących cen środków do
produkcji, zwiększają się potrzeby gospodarstw na finansowanie bieżących
potrzeb. Rozwiązaniem są m.in. kredyty
obrotowe. Te oferowane obecnie w banku – Agro Ekspres, Rzeczówka oraz Agro
Rzeczówka Light są dodatkowo premiowane kartami upominkowymi firmy
PKN Orlen S.A. lub e-kodamizakupowymi do sieci handlowej Biedronka. Przyznawane są one na zasadzie karta lub
e-kod o wartości 100 zł za 100 tys. zł
przyznanego kredytu (max. 3 szt. na
Klienta).
Nowi Klienci biorąc kredyt na działalność rolniczą mogą liczyć na darmowe
otwarcie i prowadzenie przez 12 miesięcy rachunku bieżącego w ramach Konta

Otwartego na Agrobiznes z kartą debetową i bankowością elektroniczną.
Kredyty to jednak nie wszystko, co
Bank BNP Paribas oferuje w ramach promocji wiosennej. Klienci mogą otrzymać niższą opłatę manipulacyjną i marżę w przypadku wybranych produktów
leasingowych. Dzięki temu łatwiej można wyposażyć gospodarstwo w maszyny czy urządzenia rolnicze.
Wpływ na rozwój gospodarstw ma nie
tylko finansowanie, ale i łatwy dostęp do
nowych technologii. Klienci, którzy skorzystają z ww. promocji, otrzymają bezpłatny dostęp do narzędzi Premium na
platformie agronomist.pl, tj. innowacyjnych narzędzi do zarządzania gospodarstwem, m.in. SatAgro, RolnikON, Agrivi.
Kampania trwa od 24 stycznia do
31 maja br.
Szczegóły dostępne na stronie: www.
bnpparibas.pl/rolnicy/kredyty/oferta-specjalna-dla-rolnikow

Dbasz o stabilność swojego gospodarstwa,
niezależnie od sytuacji na rynku. Możesz mieć
pewność, że będziemy Cię w tym wspierać.
Proponujemy kredyty w promocji:
prowizja 0%
marża od 1,9%
bonusy za ubezpieczenie i działalność ekologiczną
prowadzenie rachunku bieżącego 0 zł/12 mies.
(dla nowych kredytobiorców)

OKRES PROMOCJI: 24.01 – 31.05.2022 r.

* Promocja „Agro kredyt z podarunkiem” polega na przekazaniu Klientowi karty upominkowej lub e-kodu („Bonu”) na zakupy do wybranej przez Klienta sieci handlowej (stacje Orlen lub sklepy Biedronka).
Wartość Bonu wynosi 100 zł za 100 000 zł nowo udzielonego kredytu obrotowego, max. 300 zł dla jednego Klienta. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.bnpparibas.pl/oferta-specjalna-dla-rolnikow
lub w oddziałach banku.
Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Promocja skierowana jest do Klientów banku z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw)
prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, w tym Klientów pozyskanych za pośrednictwem Brokera. Podane warunki cenowe dotyczą nowo udzielanych kredytów (Agro Ekspres, Agro Rzeczówka Light
i Agro Progres) z ubezpieczeniem w określonym przez bank wariancie, ich zastosowanie możliwe jest w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego, kompletnego wniosku kredytowego przez Klienta. Warunki
promocyjne dla kredytów obowiązują od dnia podpisania umowy kredytu przez okres kredytowania. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez Klienta zdolności do jego spłaty we wnioskowanej kwocie
oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Promocja rachunku dotyczy rachunków bieżących w PLN, otwartych w okresie promocji w ramach Umowy ramowej o prowadzenie Konta Otwartego na Agrobiznes
z kartą do rachunku i bankowością elektroniczną, dla Klientów, którzy otrzymają pozytywną decyzję na kredyt objęty promocją. Po upływie 12 miesięcy obowiązują warunki cenowe standardowe, wg obowiązującej
Taryfy Prowizji i Opłat. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem banku, działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie lub Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz w OWU. Świadczenie usług i produktów bankowych następuje
na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach, Taryfie Prowizji i Opłat, dostępnych w oddziałach banku oraz na www.bnpparibas.pl. BNP Paribas Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01–211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł w całości wpłacony.
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Sprzedaż produktów ekologicznych
na terenie Podhala
W Polsce gospodarstwo zainteresowane prowadzeniem działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego
zgłasza się do wybranej przez siebie jednostki certyfikującej w formie „Zgłoszenia podjęcia działalności
w zakresie rolnictwa ekologicznego” opracowanego przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, dostępnego na stronach internetowych GIJHARS oraz jednostek certyfikujących,
w różnych zakresach.

Liczba gospodarstw ekologicznych na
terenie województwa małopolskiego
niestety, co prawda w niewielkich ilościach, ale spada. Porównując rok 2018
z rokiem 2020, liczba tych gospodarstw
ogółem wynosiła: w 2018 roku 892
szt., a w 2020 roku 810 szt. Największy
wzrost gospodarstw ekologicznych –
według danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
– odnotowano w latach 2010-2018.
Przykład województwa małopolskiego
jest szczególnie interesujący nie tylko
ze względu na strukturę gospodarstw
rolnych (małe), ale ze względu na dostęp do dobrego rynku zbytu, jakim jest
miasto Kraków. Tym bardziej szuka się
uzasadnienia dla spadku liczby gospodarstw ekologicznych. Główne przyczyny rezygnacji z rolnictwa ekologicznego to zmiana systemu gospodarowania
na konwencjonalne w wyniku różnych
czynników, np. brak dostępu do rynku,
zwłaszcza dla gospodarstw z chowem
bydła, z powodu niemożliwości sprzedaży bydła jako ekologiczne, a jednoczesna zmiana warunków płatności do
trwałych użytków zielonych i upraw
paszowych – obniżenie stawki dotacji
do hektara upraw paszowych i wprowadzenie obowiązku minimalnej obsady zwierząt 0,3DJP/ha dla upraw paszowych i trwałych użytków zielonych
w 2015 r. (zgodnie z rozporządzeniem
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Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania
„Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020) oraz dodatkowa obowiązująca dokumentacja w gospodarstwie rolnym.
Okazuje się jednak, że Wspólna Polityka Rolna w bieżącym okresie przyniosła wiele zmian. Stawki płatności zostały podniesione, okres zobowiązania
wsparciem działania „Rolnictwo ekologiczne” został skrócony, przyznaje się
dodatkową punktację za posiadanie certyfikacji rolnictwa ekologicznego lub
deklarację realizacji tego zobowiązania
w różnych programach pomocowych.
Większa jest też świadomość konsumentów, a to sprawia, że własny produkt
wyprodukowany w jakości ekologicznej
można sprzedać w wyższej cenie i nie
tylko w dużych aglomeracjach.
Na terenie powiatu nowotarskiego
i tatrzańskigo najbardziej popularnym
zakresem objętym przez certyfikacje
ekologiczną są: produkcja roślinna i produkcja zwierzęca.
Rolnicy z terenu Podhala, którzy stale produkują żywność w jakości ekologicznej (produkty przetworzone lub nieprzetworzone), w chwili obecnej mają
już utarte ścieżki dystrybucji. Sprzedają mleko do mleczarni i relatywnie od
niedawna mają płaconą stawkę za litr
mleka w jakości ekologicznej, sprzedaż
serów ekologicznych odbywa się bezpośrednio z gospodarstwa lub w miejscach powszechnie znanych, takich jak
Maślany Rynek w Nowym Targu czy
Targ Pietruszkowy w Krakowie. Ponadto sprzedaż wysyłkowa przez Internet odpowiednio zapakowanych
produktów cieszy się dużym zainteresowaniem. Samorządy lokalne w postaci
Urzędów Gmin oraz miejscowe Lokalne
Grupy Działania stale w różny sposób
propagują żywność regionalną, gdzie
produkt ekologiczny jest niezwykle ceniony, jednak jest to forma promocji,

a nie stałej sprzedaży. Nadal jest mało
punktów z żywnością ekologiczną, gdzie
producent rolny mógłby zostawić większą ilość swoich produktów. Pojawia się
więc pytanie: co z „nowymi” producentami, którzy chcieliby prowadzić produkcję ekologiczną? Naprzeciw wychodzą różne działania Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, które mają pomóc
w przetwórstwie rolno-spożywczym
lub skracaniu łańcuchów dostaw. To
wsparcie można przeznaczyć również
na innowacyjne metody sprzedaży, takie
jak automaty sprzedażowe oraz reklamę
produktu.
Wspierane formy sprzedaży są pewnego rodzaju gwarancją dla konsumenta końcowego, że zostały wytworzone
według określonych norm i są produktem wiarygodnym, kupowanym bezpośrednio od producenta (bez zbędnego
pośrednictwa, które zawsze podnosi
cenę produktu).
Podsumowując, rolnicy posiadający
małe gospodarstwa rolne ukierunkowane na produkcję żywności ekologicznej stale poszukują nowych form
sprzedaży swoich produktów. W chwili
obecnej cena produktu ekologicznego
nie jest znacząco wyższa, ale wszelkiego rodzaju pomoc, z której mogą skorzystać producenci rolni, wpływa na
zwiększenie opłacalności tej produkcji.
Aby zwiększyć zysk z gospodarstwa,
rolnicy powinni promować produkt finalny przeznaczony dla konsumenta
końcowego poprzez różnego rodzaju
formy sprzedaży bezpośredniej, takie
jak sprzedaż w gospodarstwie „przy
drzwiach”, sprzedaż do domu konsumenta „pod drzwi”, sprzedaż w formie
„zbieraj sam”, sprzedaż na poboczu drogi, sprzedaż sąsiedzka „od rolnika do rolnika”, sprzedaż na targowisku rolnym,
sprzedaż przez Internet.
Małgorzata Gurgul
Źródło:
https://www.sodr.pl [dostęp: 28.02.2022].
Pajdzik J., Sprzedaż produktów ekologicznych
w Małopolsce, Karniowice 2017.

Wniosek o płatność II raty na operacje typu „Restrukturyzacja
małych gospodarstw” – podstawowe informacje
W ramach naboru wniosków przeprowadzonego w 2021 r. zmianie uległy poniżej opisane przepisy. Termin
na zakończenie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy został wydłużony
z 31 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2025 r.
Zmiana wynika z wprowadzenia dwuletniego okresu przejściowego pomiędzy kończącą się obecną perspektywą
finansową oraz przyszłym okresem programowania i dotyczy beneficjentów,
którzy dopiero będą składać wnioski
o płatność drugiej raty pomocy.
Od 31 sierpnia 2021 r. obowiązują
nowe wzory dokumentów

Wniosek o płatność przeznaczony jest
dla poddziałań premiowych objętych
PROW 2014–2020, w tym na działanie
6.3 „Pomoc na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw”.
W zależności od wybranego poddziałania, generowane będą odpowiednie
części wniosku i załączniki. Dla każdej
raty pomocy należy złożyć oddzielny
wniosek. Należy złożyć go w wersji papierowej z odpowiednimi podpisami:
beneficjenta, pełnomocnika beneficjenta, małżonka beneficjenta.
Wniosek o płatność II raty – wynoszącej 20% całkowitej wartości pomocy, ale
nie większej niż 12 000 zł – składa się po
zrealizowaniu założeń biznesplanu, nie
później niż do dnia upływu 3 lat od dnia
wypłaty I raty, i nie później niż do 31
sierpnia 2025 r. W przypadku wystąpienia do dyrektora oddziału regionalnego
ARiMR z wnioskiem o zmianę założeń
biznesplanu w zakresie wydłużenia jego
realizacji, trzeba to zrobić nie później niż
do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty
I raty, ale nie później niż do 31 sierpnia
2025 r.
Pomoc wypłacana jest na konto beneficjenta wskazane we wniosku
o płatność.

Wnioski o płatność mogą być składane w wersji papierowej lub przez Internet, za pomocą aplikacji uruchomionej
przez ARiMR do 31 sierpnia 2021 roku,
przez portal eWoP. Portal ten, oprócz
złożenia wniosku z załącznikami, pozwala na dokonywanie korekt, wysyłanie i odbieranie korespondencji, podgląd powiadomień wysyłanych przez
ARiMR.

Sekcje wymagane dla wniosku
o płatność II raty:
− dane podstawowe,
− identyfikacja beneficjenta,
− identyfikacja małżonka beneficjenta,
− dane finansowe,
− zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji,
− wykaz faktur lub dokumentów potwierdzających realizację biznes planu,
− informacje dotyczące parametrów zakupionych maszyn i urządzeń,
− ewidencja przychodów i rozchodów,
− sprawozdanie z realizacji operacji,
− lista załączników,
− oświadczenia beneficjenta,
− RODO.
Dla ułatwienia kontaktu podaje się nr
telefonu, adres e-mail.

Jeżeli beneficjentowi przyznano
punkty w zakresie realizacji:
− planu nawozowego – do wniosku należy dołączyć plan nawozowy wraz
z wynikami chemicznej analizy gleby,
− szkoleń – do wniosku należy dołączyć
świadectwa, certyfikaty w zakresie
odbytych szkoleń,
− przygotowania do sprzedaży – do
wniosku należy dołączyć faktury zakupu maszyn przygotowujących do
sprzedaży (np. sortowniki, myjki itp.)
lub opakowań,
− wprowadzania innowacji (np. w dziedzinie postępu biologicznego) – do
wniosku należy dołączyć faktury
zakupu kwalifikowanego materiału
siewnego, nowoczesnych technologii
produkcji, innowacyjnego produktu itp.,
− udziału zbóż w strukturze zasiewów
(wynika to ze struktury upraw do
66%) – do wniosku należy dołączyć
dokumenty z tym związane,
− zmiany kierunku produkcji (wynika
to z prowadzonej produkcji roślinnej
i zwierzęcej) – do wniosku należy dołączyć dokumenty z tym związane,
− uczestnictwa w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia nr 1305/2013, lub krajowym systemie jakości, o którym
mowa w działaniu „Systemy jakości

produktów rolnych i środków spożywczych” objętym PROW 2014-2020
– wtedy do wniosku należy dołączyć
dokumenty z tym związane,
− uczestnictwa w systemie „rolnictwo
ekologiczne”, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (tj.
powierzchnia upraw ekologicznych
w roku docelowym będzie stanowić co
najmniej 50% powierzchni użytków
rolnych gospodarstwa) – do wniosku
należy dołączyć dokumenty z tym
związane.
Załącznikami mogą być dokumenty oryginalne lub potwierdzone za zgodność
z oryginałem, np. przez upoważnionego
pracownika ARiMR.

Wydatkowaną kwotę wsparcia
60 000 zł dokumentuje:
− co najmniej 48 000 zł wydanych na
środki trwałe (np. zakup maszyn,
urządzeń, inwestycje budowlane
związane z produkcją rolniczą, inwestycje związane z ochroną środowiska),
− do 12 000 zł wydanych na zakup środków obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa (np. nawozy,
nasiona, opakowania, środki ochrony
roślin).

Na kompletne sprawozdanie składają się
wypełnione formularze sprawozdania
z realizacji biznes planu oraz sprawozdania z uzyskanej wielkości ekonomicznej. Pierwsze z nich zawiera wszystkie
zrealizowane cele założone w planie
projektu. Drugie zawiera wzrost wielkości ekonomicznej w roku docelowym
wyliczony na podstawie upraw, zwierząt, stanowiący co najmniej 20% w stosunku do roku bazowego i nie mniejszy
niż 10 000 euro.
Marta Zastawnik

Źródła:
www.gov.pl/web/arimr [dostęp: 28.02.2022].
https://archiwum.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/
PROW_2014_2020/Poddzialanie_6_3_RMG/Nabor_2021/31_
marca_29_maja_2021_r/Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_
platnosc_II_rata_2021-03.pdf [dostęp: 28.02.2022].
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K AMPANIA P ŁATNOŚCI
BEZPOŚREDNICH
Drodzy Małopolscy Rolnicy!

Uwaga!

W roku 2022 po raz kolejny wnioski o przyznanie płatObowiązuje wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu
ności bezpośrednich z PROW 2014-2020 można
ustalenia terminu i miejsca (biuro Powiatoweskładać za pośrednictwem internetowej
go Zespołu Doradztwa Rolniczego, urząd
aplikacji eWniosek Plus. Termin składagminy) osobistej konsultacji!
nia wniosków: od 15 marca do 16 maja
IJ
2022 r.
Dane kontaktowe do biur PowiaWYPEŁN us
l
P
towych Zespołów Doradztwa Rolk
iose
n
W
e
Doradcy Małopolskiego Ośrodka
niczego znajdują się na stronie
DCĄ
Z DORA EGO
Doradztwa Rolniczego pomagają
internetowej MODR:
I
K
S
L
O
rolnikom w wypełnianiu wniowww.modr.pl/kontakt
P
A
W
MAŁO
T
Z
D
A
sków o dopłaty bezpośrednie
A DOR
przy pomocy aplikacji e-WnioDzwoniąc do biura PZDR, uzyOŚRODK CZEGO!
sek. Gwarantujemy profesjonalną
skają Państwo także nr telefonu
ROLNI
i kompleksową obsługę z zachowado doradcy obsługującego gminę,
niem zasad szczególnego bezpieczeńw której Państwo mieszkają. Nie czestwa obsługi bezpośredniej. W związku
kaj z wypełnieniem wniosku do ostatz sytuacją epidemiologiczną i zagrożeniem
niej chwili, już dziś umów się z doradcą
rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, pracujemy
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego!
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 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. Stefana Batorego 22, 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. 12 395-83-12, 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

ZAPRASZ
AMY DO
WSPÓŁP
RACY

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Targu
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
tel./fax 18 266-69-20, e-mail: nowytarg@modr.pl
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PROW 2021-2027
– działania dla gospodarstw rolnych
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027,
przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Uchwała umożliwia rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską projektu
Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Dokument ten będzie stanowił podstawę ubiegania się przez Polskę o środki
finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW). Wsparcie skierowane będzie do szerokiego grona odbiorców
(głównie rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu
terytorialnego) i zapewni potencjalnym beneficjentom równy dostęp do
pomocy.
W Polsce obszary wiejskie i tereny rolne zajmują odpowiednio 85% i 52% powierzchni kraju. Wieś zamieszkuje ok. 15 milionów osób, czyli 38% ogółu ludności Polski. W całym kraju jest ok. 1,4 mln gospodarstw rolnych.

Najważniejsze rozwiązania Planu Strategicznego dla Wspólnej
Polityki Rolnej na lata 2023–2027:
Plan będzie wspierać zrównoważony
rozwój polskich gospodarstw, sektora
przetwórstwa oraz poprawę warunków
życia i pracy w małych miejscowościach
wiejskich.
• Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku (ochrona wód,
gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność).
• Plan sprzyjać będzie produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej.
Wzmacniana będzie różnorodność
gospodarcza, w tym biogospodarka.
• Zwiększy się aktywność zawodowa
i społeczna mieszkańców obszarów
wiejskich, szczególnie osób z grup wykluczonych.
• Upowszechniane i wdrażane będą
rozwiązania naukowe i innowacyjne,
w tym cyfrowe, usuwające bariery
rozwojowe wsi i rolnictwa.

Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo, zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.
• Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej
wspierać będą dochodowość i odporność szczególnie mniejszych gospodarstw.
• Jednym z podstawowych elementów
przyczyniających się do utrzymania żywotności ekonomicznej gospodarstw są płatności bezpośrednie.
Rozwiązania w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata 20232027 zaprojektowane zostały w Pol-
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sce w taki sposób, aby w szczególności
wspierać małe i średnie gospodarstwa
rolne, zaliczane do gospodarstw rodzinnych. Od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na
płatność redystrybucyjną, średni poziom wsparcia na hektar w gospodarstwach do 50 ha (97% gospodarstw)
będzie wyższy od średniej dla UE.
• Zdecydowano o utrzymaniu wsparcia
związanego z produkcją we wszystkich
dotychczas wspieranych sektorach.
Celem tego wsparcia jest zwiększenie
konkurencyjności w tych sektorach,
które napotykają trudności, a także są
istotne ze względów społeczno-ekonomicznych lub środowiskowych. Płatności te mają duże znaczenie w systemie wsparcia gospodarstw rodzinnych,
a także dla utrzymania różnorodności unijnej produkcji rolnej, czy utrzymania miejsc pracy w rolnictwie oraz
zrównoważonych systemów produkcji. Poza płatnościami bezpośrednimi
realizowane będzie wsparcie inwestycyjne oraz dotyczące zarządzania ryzykiem i zapobiegania ASF.
• Wspierana będzie lepsza organizacja łańcuchów dostaw, rozwój małego przetwórstwa oraz uczestnictwo
w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności.
• Uzupełniająco inwestycje obejmą
przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu. Planuje się także
dalszą poprawę struktury agrarnej.

• Kontynuowane będzie wsparcie na
rzecz wymiany pokoleniowej, w szczególności poprzez wsparcie dla młodych rolników.
• Kontynuowane będzie wsparcie powierzchniowe dla rolnictwa ekologicznego, uwzględniające jednak nowe
rozwiązania i uproszczenia tak, aby
w jak największym stopniu przyczynić
się do osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie wzrostu powierzchni użytków rolnych objętych
ekologicznymi metodami produkcji.
• Wdrażane będzie wsparcie dotyczące
dobrostanu zwierząt, ale w szerszym
niż obecnie zakresie – obejmie nowe
grupy zwierząt tj. kury nioski, brojlery, indyki, opasy, kozy i konie. Kontynuacja wsparcia wynika z potrzeby
zapewnienia zwierzętom gospodarskim lepszych warunków bytowych
i stanowi odpowiedź na oczekiwania
społeczne w tym zakresie.

Wspierana i wzmacniana będzie ochrona środowiska, w tym różnorodność
biologiczna.
• Zaproponowano działania rekompensujące rolnikom stosowanie podwyższonych norm w produkcji rolniczej.
Chodzi o przyjazne dla środowiska
metody produkcji, które ograniczają
emisje CO2, poprawią jakość gleb, wód
oraz zwiększą retencję wody.
• Wspierane będą inwestycje związane
z powtórnym obiegiem wody i ograniczaniem zużycia energii w produkcji.
• Plan zakłada zwiększenie lesistości,
poprawę stanu lasów w Polsce oraz
wzmocnienie ich bioróżnorodności.
Uzupełniająco planowane są działania szkoleniowo-doradcze dla rolników, a także edukacyjno-informacyjne dla konsumentów żywności i dla
społeczności lokalnych. W ramach
innych programów krajowych i UE
zaplanowano także wsparcie na rzecz
ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym działania edukacyjne.
Wzmacniana będzie struktura społeczno-ekonomiczna obszarów wiejskich.
• Realizowane będą interwencje zachęcające do podejmowania działalności gospodarczej poprzez tworzenie
i rozwój działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich.
• Wdrażana będzie koncepcja smart
villages (inteligentne wioski), mająca
na celu wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań
m.in. w obszarach: poprawy jakości
życia, ograniczenia depopulacji, nieko-

rzystnych trendów demograficznych,
podniesienia jakości usług lokalnych
lub bezpieczeństwa, poszanowania
środowiska lokalnego, niewystraczającej liczby miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego.
• Realizowane będą inwestycje w infrastrukturę techniczną mniejszej skali.
• Wsparcie będzie dotyczyć produkcji
bezpiecznej żywności, w tym ograniczenia użycia pestycydów.
Budżet
• Budżet Planu Strategicznego w latach 2023–2027 to ponad 25 mld

euro, z czego na płatności bezpośrednie przeznaczonych zostanie ponad
17 mld euro.
• W najbliższym czasie zostanie opublikowane zestawienie uwag zgłoszonych za pośrednictwem webankiety
w ramach II oraz III etapu konsultacji
społecznych projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.
• Z uwagi na opóźnienia związane
z tworzeniem podstaw prawnych
dla reformowanej WPR, Komisja Europejska nie udostępniła państwom
członkowskim z odpowiednim wyprzedzeniem w pełni funkcjonalnej

wersji systemu do tworzenia i przekazywania Planu. Z tego względu
niektóre zapisy (tytuły nagłówków/
kolumn) projektu Planu są w języku
angielskim. Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi nie miało wpływu na
powyższe uwarunkowania, przy czym
nie wpływają one bezpośrednio na
zakres proponowanych przez Polskę
rozwiązań.

Marian Kulpa
Źródło:
www.gov.pl [dostęp: 28.02.2022].

Uruchamianie działalności gospodarczej
przez rolników i mieszkańców wsi
Przemiany ekonomiczne ostatnich lat, wywołane zmianami ustrojowymi i gospodarczymi w Polsce, znacząco
wpłynęły na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych i mieszkańców wsi. Gospodarstwa, które – niezależnie od skali prowadzonej działalności i wielkości obszarowej – związane były z jednym kierunkiem produkcji rolnej stanęły na krawędzi ekonomicznego bytu, czy jak chce prawo UE – „żywotności ekonomicznej”.
Pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu (także poza rolnictwem), jakkolwiek nie jest niczym nowym dla polskich
gospodarstw rolnych, nabiera bardzo
istotnego znaczenia. Efektywność wielu kierunków produkcji rolniczej i zbyt
mała skala działalności zmusza wielu
rolników do zadania sobie podstawowego pytania o sens kontynuowania produkcji, w szczególności w sytuacji, gdy
o dodatnim bilansie decydują pozyskiwane dotacje i dopłaty bezpośrednie.
Utrata tych finansowych przywilejów
– bardzo prawdopodobna w dłuższej
perspektywie – może przyczynić się do
upadku wielu rolniczych podmiotów.
Producenci dostarczający duże, jednorodne partie produktów o wysokiej jakości, spełniający wysokie wymagania
unijnych przepisów w zakresie higieny
i bezpieczeństwa produkcji, dobrostanu
zwierząt czy wreszcie przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego (obecnie wszystkie przepisy zebrane
pod jednym hasłem „wzajemna zgodność”, z ang. cross compliance) stanowią
tylko część obecnego rynku rolnego. Reprezentują oni często podmioty wysoce
wyspecjalizowane, o ustabilizowanej
pozycji na rynku. Istnieje dla nich wiele możliwych dróg rozwoju. Posiadając
znaczący kapitał, zachowując finansową
płynność i podejmując racjonalne decyzje inwestycyjne i marketingowe, mogą

dalej specjalizować się w wybranym kierunku produkcji, a część swoich zysków
lokować w inne kierunki działalności
gospodarczej, w zależności od bieżących
perspektyw rynkowych. Na drugiej szali znajduje się większość gospodarstw,
które cechuje niewielka powierzchnia
użytków rolnych i rozczłonkowanie kierunków produkcji. Ich egzystencja możliwa jest dzięki bilansowaniu strat z jednej działalności zyskami z innej, a także
działalnością podejmowaną dorywczo,
impulsywnie, bez tworzenia trwałych
gospodarczych powiązań. Są to często
gospodarstwa niedoinwestowane, które nie prowadzą specjalnej produkcji
rolnej. Ich produkty w dużym stopniu
służą wewnętrznej konsumpcji rodziny
gospodarza, a więc są to gospodarstwa
„nierynkowe”. Dla tej grupy podmiotów,
a więc farm nie mogących sprostać skali
inwestycji, jakie czekałyby je na drodze
do sprostania rynkowej konkurencji,
poszukiwanie alternatywnych źródeł
dochodu jest działaniem niezbędnym.
Podejmowane przez mieszkańców wsi
działalności gospodarcze, których celem jest zmiana struktury dochodów
(przede wszystkim źródeł tych dochodów), mogą mieć wiele form. Zależy to
przede wszystkim od posiadanego kapitału, ale także w dużym stopniu od
wiedzy i kwalifikacji, w tym od predyspozycji przedsiębiorczych osoby uru-

Fot. Tłocznia Maurer
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chamiającej taką działalność. Patrząc na
rodzaje pozarolniczych aktywności na
obszarach wiejskich, trzeba stwierdzić,
że dominują pośród nich kierunki działalności niezwiązane w żadnym stopniu
z rolnictwem, całkowicie nowe dla danej osoby (przekwalifikowanie, nowy
zawód, etat, firma). Niezależnie jednak
od wyboru rodzaju działalności, u podstaw wprowadzania zmian zawsze leżą
wspomniane predyspozycje - zdolności,
podatność na zmiany, cechy osobowe
i wiele innych aspektów, które decydują
o przedsiębiorczości danej osoby. Umiejętności te i kwalifikacje, uzupełnione
o doświadczenie i wiedzę rynkową, stanowią podwaliny sukcesu działalności
gospodarczej.
Osoby fizyczne, które zamierzają założyć działalność gospodarczą, albo
osoby fizyczne, które chcą prowadzić
działalność jako wspólnicy spółki cywilnej, podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
w formie elektronicznej przez Ministra
Gospodarki.
W kwestii procedur związanych z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej oraz w kwestiach warunków
prowadzenia działalności gospodarczej
w Polsce właściwym aktem prawnym
jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku
o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa o sdg) oraz Ustawa z dnia
13 maja 2011 roku o zmianie ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej
oraz niektórych innych ustaw.
Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona
przez Ministra Gospodarki.
CEIDG to system umożliwiający założenie firmy przez Internet i ewidencjonujący osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce.
Dzięki zgromadzeniu aktualnych danych
o działających w Polsce firmach CEIDG
stanowi ważne źródło informacji na temat przedsiębiorców.
Wpisu do CEIDG nie wymaga się od
osób wymienionych w art. 3 ustawy
o sdg, a więc:

− osób prowadzących działalność
wytwórczą w rolnictwie w zakresie
upraw rolnych oraz chowu i hodowli
zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
− osób prowadzących działalność polegającą na wynajmowaniu przez
rolników pokoi, sprzedaży posiłków
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Formularz CEIDG-1. Exlibra.pl

domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

sku. Dane przedsiębiorcy będą widoczne
na stronie CEIDG najpóźniej po trzech
dniach roboczych od dokonania wpisu.

Jest on jednocześnie: wnioskiem o wpis
do Krajowego Rejestru Urzędowego
Podmiotów Gospodarki Narodowej
(REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem
o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia
płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo oświadczeniem
o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Osoba fizyczna, która chce rozpocząć
działalność gospodarczą, składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG). Wniosek składa się poprzez
wypełnienie i wysłanie podpisanego
formularza CEIDG-1. Wniosek można
złożyć drogą elektroniczną lub za pośrednictwem urzędu gminy (w formie
papierowej).
Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po
dniu wpływu wniosku do CEIDG. Wpis
do CEIDG jest dokonywany, jeśli wniosek
jest poprawny oraz jeśli został złożony
przez osobę do tego uprawnioną.
System CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wnio-

Osoba, która zakłada działalność gospodarczą, może wypełnić wniosek
o wpis do CEIDG w wersji papierowej,
na odpowiednim formularzu (pobranym
ze stron www.firma.gov.pl lub www.
ceidg.gov.pl, ePUAP), podpisać go i zanieść do urzędu gminy. Pracownik gminy potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku. Następnie przekształca
wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
(bądź korzysta z innych form podpisu,
umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek
i czas jego złożenia) i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia od
jego otrzymania. Wpis zostaje dokonany
z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG.
Przedsiębiorca może podjąć działalność
gospodarczą w dniu złożenia wniosku
o wpis do CEIDG. Ponieważ organ gminy zobowiązany jest potwierdzić tożsamość przedsiębiorcy, konieczne jest
zabranie ze sobą dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość. W opisany powyżej sposób
wniosek o wpis do CEIDG może również
złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

Wniosku o wpis do CEIDG dokonuje
się za pomocą formularza CEIDG-1.

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG
w urzędzie gminy

Marian Kulpa
Źródła:
broszura informacyjna CDR O/Poznań
prezentacje własne

EKOLOGIA

1. miejsce – Pasieka „Pszczółkowo”

Wyniki Małopolskiego Konkursu Pasiek 2021 ogłoszone!
Podczas XXV Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej w Karniowicach, która odbyła się 12 lutego 2022 r.,
zostały ogłoszone wyniki Małopolskiego Konkursu Pasiek za rok 2021. Konferencje pszczelarskie w Karniowicach tradycyjnie organizowane są na progu nowego sezonu pasiecznego, a stałym punktem ich programu
jest finał Małopolskiego Konkursu Pasiek za rok poprzedni. Nie inaczej było także tym razem.
Małopolski Konkurs Pasiek jest co roku
organizowany przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach. Konkurs obejmuje swym zasięgiem woj. małopolskie.
Przeprowadzany jest przy współpracy
z organizacjami zawodowymi pszczelarzy z całego województwa, którymi
są: związki pszczelarzy, stowarzyszenia
i zrzeszenia pszczelarzy, a także koła
pszczelarzy przynależne do działających
w Małopolsce związków pszczelarzy.
Wśród najważniejszych celów konkursu
należy wymienić:
• podnoszenie poziomu gospodarki pasiecznej i jej unowocześnianie,
• kształtowanie i upowszechnianie
wzorców prawidłowego urządzania
pracowni pasiecznych,
• podnoszenie poziomu higieny i walka
z chorobami pszczół,
• wymianę doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk w środowisku
pszczelarskim oraz integrację pszczelarzy,

• poprawę estetyki pasiek oraz ich otoczenia,
• promocję pszczelarstwa w społeczeństwie,
• promocję pszczelarzy wzorowo gospodarujących oraz produktów pochodzących z ich pasiek,
• uświadamianie znaczenia pszczelarstwa dla gospodarki żywnościowej
oraz bioróżnorodności.
Pszczelarze są zgłaszani do konkursu
przez organizacje zawodowe, do których
należą. Uwzględnia się także możliwość
zgłoszenia pszczelarzy niezrzeszonych.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest posiadanie przez pszczelarza numeru weterynaryjnego pasieki, co w praktyce oznacza, że pasieka jest pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Wszystkie pasieki zgłoszone do Małopolskiego Konkursu Pasiek w 2021 r.
spełniały wymagania formalne i zostały
poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora MODR
w Karniowicach.

Za najlepszą pasiekę w roku 2021 została uznana Pasieka „Pszczółkowo”
Ryszarda Olesiaka z Królowej Górnej
w Gminie Kamionka Wielka. Jest to pasieka utrzymująca 30 rodzin pszczelich.
Jej działalność jest nastawiona przede
wszystkim na edukację młodzieży i dorosłych w zakresie pszczelarstwa oraz
bioróżnorodności. Założone cele pan
Olesiak realizuje wraz ze swoją rodziną. Pasieka „Pszczółkowo” ma bardzo
dobrze przygotowane zaplecze edukacyjne na łonie natury, w pełni wykorzystuje lokalne możliwości wynikające ze
swojego położenia, rzeźby terenu, naturalnej roślinności leśnej występującej
w obrębie gospodarstwa. Pasieka korzysta z potencjału dobrze zagospodarowanej i z ciekawym zamysłem urządzonej
powierzchni pszczelarskiej i rolniczej,
a także terenu przeznaczonego na rekreację, sport oraz edukację. Wszystkie
wymienione elementy są dobrze zharmonizowane. Odwiedziny w „Pszczółkowie” niewątpliwie wzbogacają wiedzę
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1. miejsce – Ryszard Olesiak w rekreacyjnej części pasieki

przyrodniczą poprzez bezpośredni kontakt z naturą. Jest tu także możliwość
skorzystania z apiterapii. Sprzyjają temu
niezwykle malownicze i czyste tereny
górskie, łatwo dostępne dla każdego,
niezależnie od stopnia sprawności fizycznej. W pasiece można także poznać
smaki niepowtarzalnych produktów
pszczelich zebranych w zdrowym środowisku oraz zakupić niektóre z nich.
Właściciele potrafią przekazać wiedzę,
niezwykle ciekawie opowiadać o przyrodzie i pszczelarstwie, a do swoich
klientów podchodzą indywidualnie, zawsze ze staropolską gościnnością.
Miejsce drugie w konkursie przyznano
dwom pasiekom.

Pierwsza z nich to Pasieka Zawodowa,
nalężąca do Andrzeja Sowy i Bartłomieja Sowy (ojciec i syn) z Rzezawy.
Pasieka ta liczy 1 200 pni pszczelich. Na
zimowlę pszczoły są zebrane w 16 lokalizacjach, a w sezonie w około 60. Prowadzona jest także wędrowna gospodarka pasieczna. Dzięki temu oferowany
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jest szeroki asortyment miodów, a także wszystkich pozostałych produktów
pszczelarskich.

Drugie miejsce w konkursie zostało
przyznane także Pasiece „Górczyna”
z Żegociny, której właścicielem jest
Piotr Król. Jest to pasieka utrzymująca 70 pni. Jej właściciel przykłada wiele
uwagi do zwiększania różnorodności
biologicznej w obrębie pasieczysk i najbliższego ich otoczenia, wprowadzając szereg roślin miododajnych, drzew,
krzewów i bylin. Węzę pszczelą produkuje z pozyskanego w gospodarstwie
wosku. Współpracuje z kilkoma najlepszymi hodowcami europejskimi matek
pszczelich. Miód i pozostałe produkty pszczele są sprzedawane wyłącznie
w gospodarstwie na miejscu, co świadczy o ich renomie.
Komisja konkursowa przyznała także
2 równorzędne trzecie miejsca: Pasiece „U Arka” Arkadiusza Adamskiego z Libiąża oraz Pasiece Józefa Zięby
z Jankowej w gminie Bobowa.

Pasieka ,,U Arka” liczy około 40 pni.
Właściciel szczyci się bardzo dobrą
przeżywalnością pszczół w okresie zimowym (0 upadków od lat), a także
przykłada wielką wagę do zachowania
tradycji pszczelarskich kultywowanych
przez koło pszczelarzy. Pasiekę pana
Adamskiego cechuje niezwykła staranność w poprawie bazy pożytkowej,
przez nasadzenia roślin miododajnych,
oraz wzorowa czystość w pracowni pasiecznej. Właściciel pasieki kolekcjonuje
także ule ozdobne.

Trzecie miejsce zdobyła również pasieka Józefa Zięby z Jankowej w gminie
Bobowa, licząca 70 pni. Pszczoły pana
Zięby są utrzymywane na dwóch pasieczyskach odległych od siebie poza
zasięg lotu pszczół, co ułatwia zabiegi
związane ze sterowaniem rozwoju rodzin pszczelich. Właściciel jest zwolennikiem wspomagania rodzin pszczelich
przez stosowanie metod naturalnych
podczas leczenia pszczół. Wykorzystuje do tego celu lecznicze zioła. Stosuje je
nie tylko w ulach, ale również podczas

2. miejsce – Pasieka Zawodowa Andrzeja Sowy i Bartłomieja Sowy

2. miejsce – Pasieka „Górczyna” Piotra Króla, na zdjęciu właściciel z pracownikiem
MODR

3. miejsce – Pasieka „U Arka” Arkadiusza Adamskiego

3. miejsce – państwo Ziębowie w swoim gospodarstwie pasiecznym

przechowywania suszu, aby w ten sposób także odstraszać barciaki. Pasieka dostarcza miodu, pyłku oraz pierzgi,
a swoje produkty pszczelarz sprzedaje w ramach sprzedaży bezpośredniej
i Rolniczego Handlu Detalicznego.

Laureaci Małopolskiego Konkursu Pasiek 2021 uczestniczyli w tegorocznej
konferencji, podobnie jak wszyscy pozostali pszczelarze, z uwagi na sytuację
epidemiczną w formie on-line. Wszyscy otrzymali bardzo cenne nagrody od sponsorów, którymi byli: Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Dyrektor Instytutu
Zootechniki PIB w Balicach, Dyrektor
MODR w Karniowicach, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego
ARiMR, Dyrektor CDR Oddział w Krakowie, Dyrektor Małopolskiego Oddziału
Regionalnego KRUS w Krakowie, Dyrektor KOWR OT w Krakowie, Regionalny
Dyrektor LP w Krakowie, Nadleśnictwa:
Krzeszowice, Miechów oraz Nowy Targ,
Wydawnictwo Pasieka, Wydawnictwo

Sadecki Bartnik, Małopolska Izba Rolnicza, Przedsiębiorstwo Pszczelarskie
Tomasz Łysoń, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Andrzej
Kokoszka, Przedsiębiorstwo PLAST
PRODUKT – Jerzy Wyrobek. Nagrody,
z uwagi na formę konferencji, zostaną
dostarczone laureatom do miejsca ich
zamieszkania.

Dzięki zaangażowaniu sponsorów i mediów, w Małopolskich Konkursach Pasiek co roku wyłaniane są najlepsze pasieki z naszego województwa. W tym
roku patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Wydawnictwo Pasieka
oraz Portal Pszczelarski. Transmisje
z ogłoszenia wyników Małopolskiego
Konkursu Pasiek 2021 oraz z przebiegu
XXVI Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej w Karniowicach 2022 r. przeprowadziła Telewizja Polska – TVP3
Kraków.
Serdeczne podziękowania pragnę złożyć
sponsorom konkursu. Dzięki ich hojności uczestnicy konkursu mogą cieszyć się

z cennych nagród. Bez ich udziału konkurs nie miałby takiej rangi. Serdeczne
podziękowanie składam także organizacjom pszczelarzy, które nas wspierały w przeprowadzeniu konkursu. Serdeczne podziękowania składam również
samym pszczelarzom za uczestnictwo
w konkursie i równocześnie przekazuję serdeczne gratulacje za wspaniałe prowadzenie gospodarki pasiecznej.
Wszystkie pasieki uczestniczące w tegorocznym konkursie są wspaniałym,
godnym naśladowania przykładem poszanowania przyrody i pasji do wykonywanej pracy. Tym bardziej cenne staje
się pokazywanie ich dorobku na jak najszerszym forum. Mądrość stwierdzenia
Tytusa Liviusza (59 p.n.e. – 17 n.e.): ,,Verba docent exempla trahunt” (łac. „Słowa
uczą, przykłady przyciągają”) jest, nawet dzisiaj, nadal aktualna. Małopolski
Konkurs Pasiek stara się być wierny tej
zasadzie.
Jacek Kostuch
fot. Jan Pajdzik

DORADCA MARZEC KWIECIEŃ 2022

35

EKOLOGIA

Murarka ogrodowa – alternatywy zapylaczy
w uprawie roślin
Murarka ogrodowa to rodzaj samotnie żyjącej pszczoły z rodziny miesierkowatych, która występuje na terenie całej Polski (18 gatunków). Owady te żyją w kolonii ale nie wymieniają się informacjami między sobą.
Murarka ogrodowa ma silnie owłosione
ciało w kolorze od rdzawego po rdzawoczerwone. Błonkówki te są pszczołami średniej wielkości – samce osiągają
8-10 mm długości, natomiast samice są
większe i ich ciało ma 10-12 mm długości. U samic pierwsze 3 segmenty odwłoka i tułów są najczęściej rudoczerwone,
a głowa czarna. Na brzusznej stronie odwłoka mieści się szczoteczka brzuszna
służąca do zbioru i przenoszenia pyłku.
Z kolei samiec posiada brązowy odwłok
o lekko metalicznym połysku. W przeciwieństwie do samic, na jego głowie
znajduje się charakterystyczny pęczek
białych włosków.
Murarka ogrodowa jest pospolitym,
wiosennym gatunkiem pszczoły, której
loty trwają od początku kwietnia do
końca czerwca (około 2,5 miesiąca).
Samce wygryzają się z kokonów 1 – 2
tygodnie wcześniej niż samice i czekają
na nie w pobliżu gniazda, aby móc z nimi
kopulować zaraz po wykluciu. Okres
lotów samców jest krótszy niż samic
i trwa tylko 3 tygodnie. Długość życia
samic wynosi około 8 tygodni. Zaraz
po wygryzieniu się z gniazda kopuluje
ona z kilkoma samcami, a unasieniona
przystępuje do budowy gniazda, zbioru
nektaru, pyłku i do składania jaj. Po złożeniu i zalepieniu wejść do gniazd ginie.
Bazę pokarmową dla murarki ogrodowej stanowi ok. 150 roślin uprawnych i sadowniczych, takich jak m.in.:
drzewa owocowe, maliny, porzeczki,
truskawki czy rzepak.
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Dorosłe osobniki odżywiają się pyłkiem kwiatowym i nektarem, a rozwijające się larwy zgromadzonym w komorach lęgowych pyłkiem wymieszanym
z niewielką ilością nektaru. Rozród murarki nie jest skomplikowany. Jedna samica w ciągu roku wyprawia jedną generację. W sprzyjających warunkach jest
w stanie przeciętnie założyć od 15 do
20 komór lęgowych. W jednej komorze
może mieścić się od 6 do 10 jaj. Każde jajo
jest oddzielone od siebie glinianą ścianką zrobioną z „zaprawy murarskiej”.
Rozmieszczenie jaj w komorze nie jest
przypadkowe. Najdalej od otworu wyjściowego składane są jaja, z których wylęgną się samice, a przy samym otworze
mieszczą się samce.
Proporcja płci rozkłada się przeważnie w stosunku 1:1.

Murarka ogrodowa na gniazdo bardzo chętnie adaptuje wszelkie otwory,
szczególnie po pustych łodygach roślin,
jak źdźbła trzciny pospolitej.
Pszczoły te są ciepłolubnymi owadami i aktywność lotną podejmują
dopiero przy temperaturze bliskiej
15°C i dużym nasłonecznieniu.

W deszczowe, mocno zachmurzone
dni przy silnym wietrze ich aktywność ustaje lub ogranicza się do minimum. Murarki ogrodowe podejmują
loty w poszukiwaniu pokarmu maksy-

malnie do 300 m od miejsca gniazdowania. Samica w ciągu życia odwiedza
przeciętnie ok. 6 tys. kwiatów, np. jabłoni, zakładając, że założyła 5 komór
lęgowych z jajami.

Czym należy kierować się, gdy
chcemy założyć własną hodowlę?
Hodowla murarki ogrodowej nie jest
skomplikowana. W zasadzie wystarczy przygotować odpowiednie domki
dla pszczół, umieścić w ogrodzie i czekać aż pojawią się murarki lub zakupić
z hodowli kokony i wystawić je na zewnątrz obok domków, najlepiej pod koniec marca. Chcąc rozpocząć własną hodowlę pszczół samotnic należy przede
wszystkim zacząć od wyboru prawidłowej lokalizacji, w której umieścimy
domek, ponieważ murarki preferują
miejsca słoneczne i suche – lokalizacja
nie może zatem być w żaden sposób
styczna z nadmierną wilgocią. Do budowy samego domku najlepiej wykorzystać źdźbła trzciny pospolitej o długości 18 – 20 cm i średnicy 6 – 8 mm.
Średnica otworu jest ważna, ponieważ
w mniejszych rurkach rozwijać się będzie więcej samców, a w tych większych
proporcja płci zrównoważy się. Każdą
rurkę należy odcinać tuż za kolankiem
tak, aby była ona z jednej strony szczelnie zamknięta, a z drugiej otwarta.
Przygotowane rurki łączy się w pakiety po kilkadziesiąt sztuk, gdyż murarki
tolerują ścisłe ułożenie rurek gniazdowych. Gotowe pakiety umieszcza się

w zadaszonych skrzynkach, aby zabezpieczyć je przed deszczem i zawilgoceniem. Następnie umieszcza się domki
w sadzie, przy uprawie przywiązując je
do drzew albo stawiając na specjalnych
stojakach. Wysokość nie ma większego
znaczenia – należy jednak pamiętać,
aby rurki były umieszczone poziomo,
a otwory wylotowe skierowane na
południową stronę. Aby zabezpieczyć
rurki przed owadożernymi ptakami,
w okresie lotów pszczół otwory należy zabezpieczyć np. siatką o średnicy
oczek 8 – 10 mm.
Kolejnym aspektem chowu murarki
ogrodowej jest założenie odpowiedniej
obsady tymi owadami upraw. Do dobrego zapylenia 1 ha sadu jabłoniowego
potrzeba 500-600 samic, czarnej porzeczki 800 – 900, a w przypadku rzepaku ta liczba wynosi ok. 1000.
Zaopatrując się w kokony należy zaplanować 3 razy więcej samic niż jest to
potrzebne na 1 ha uprawy. Ważny jest
również fakt, iż pszczoły mają niewielki zasięg szukania pokarmu - promień
musi wynosić około 300 m.

Jak to bywa w każdej hodowli, również
w chowie murarek są problemy – dużym,
ograniczającym rozwój hodowli są pasożyty. Najbardziej uciążliwymi są złotolitka ognista, szmeronia oraz roztocz
murarkowy. W celu ich zwalczania przeprowadza się pod koniec zimy (w lutym)
selekcję kokonów. Ze wszystkich źdźbeł
trzcinowych wyjmuje się kokony i pozostawia te, które są barwy ciemnokasztanowej, bez oznak zapleśnienia, o wydłużonym kształcie z wystającym białym
stożkiem. Wyselekcjonowane kokony
przechowuje się w pojemnikach, w których możliwa jest wentylacja i w temperaturze zbliżonej do otoczenia, czyli
jakieś 3-4oC. Zapełnione rurki gniazdowe przenosi się do czystego i suchego
pomieszczenia na jesień (październik/
listopad).
Murarka ogrodowa ze względu na bardzo łatwe przystosowanie się do sztucznych warunków stworzonych przez
człowieka, łagodne, nieagresywne usposobienie, szerokie preferencje pokarmowe, dużą dynamikę rozrodczą i lepsze
zdolności zapylające niż pszczoła miodna

predysponowana jest do chowu na skalę
przemysłową. Niskie nakłady pracy i łatwość hodowli tego owada sprzyjają rozpowszechnieniu murarki jako zapylacza
roślin. Ponadto doskonale sprawdza się
jako owad zapylający w uprawach pod
osłonami - bardzo łatwo przyzwyczaja
się bowiem do zamkniętych pomieszczeń. Dzięki zdolności zimowania w postaci imago w kokonach można sterować
ich szybkością rozwoju, przyśpieszając
lub opóźniając ich wyloty w zależności
od terminu zakwitania roślin wymagających zapylenia.

Dawid Madej
Źródła:
Wilkaniec Z., Wyrwa F., Ocena efektywności oblotu
jabłoni przez pszczołę samotnicę Osmia Rufa L. (Apoidae,
Megachilidae) w badaniach izolatorowych, Poznań 1994.
Biliński M., Teper D., Red Mason Bee (Osmia Rufa L.) as
pollinator od Rape Plantations, 2009.
Klepacz-Baniak J., Murarka ogrodowa – efektywna
w zapylaniu sadów, Kraków 2011.
Brzeziński M., Rogowska M., Murarka ogrodowa
– Hodowla na potrzeby własnego gospodarstwa,
Warszawa 2018.
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Trwałe użytki zielone

w produkcji ekologicznej jako element
bioróżnorodności
Trwałe Użytki Zielone (TUZ) pełnią w gospodarce wiele funkcji określanych jako produkcyjne
i pozaprodukcyjne. Pierwsza funkcja – produkcyjna, głównie paszowa, obejmuje produkcję
pasz objętościowych o dużej wartości żywieniowej przy niskich kosztach produkcji oraz
wykorzystanie masy roślinnej jako źródła energii odnawialnej (biogaz, paliwo stałe).
Łąka ostrożeniowa

Produkcja ekologiczna funkcjonuje w cyklu zamkniętym ziemia – roślina (łąki
trwałe) – zwierzę (szczególnie przeżuwacze) – człowiek. Zatem hodowla
i chów zwierząt powinny być integralną
częścią rolnictwa ekologicznego. Zwierzęta gospodarskie nie tylko są producentami nawozów naturalnych (obornik, gnojówka, gnojowica) niezbędnych
na grunty orne i użytki zielone, ale są
również konsumentami biomasy, której człowiek nie może wykorzystać do
swojego żywienia. Trwałe użytki zielone
stanowią główne i najtańsze paszowiska
w żywieniu zwierząt przeżuwających
- produkcja zwierzęca jest mniej kosztowana. Jednak ich potencjał produkcyjny
nie jest w pełni wykorzystany. Należy
zadbać, aby użytki zielone, zapewniając trwałość istnienia gatunków roślin
i zwierząt, były nie tylko ostoją różnorodności botanicznej i siedliskiem ptaków, ale pełniły także pierwotną funkcję
i dostarczały paszy dla zwierząt. Ponieważ zwierzęta powinny być karmione
paszami ekologicznymi z własnego gospodarstwa oraz mieć stały dostęp do
wybiegów i chowu pastwiskowego, ekologiczna produkcja zwierzęca powinna być powiązana z trwałymi użytkami
zielonymi. W gospodarstwach z chowem
zwierząt opartym na TUZ obieg materii
organicznej jest zamknięty i odbywa się
wewnątrz gospodarstwa – jest to zgodne z wymogami rolnictwa ekologicznego. Zwierzęta pasące się na trwałych
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Ruń łąki zmiennowilgotnej z firletką poszarpaną

użytkach zielonych przyczyniają się do
wzrostu bioróżnorodności, przenosząc
nasiona roślin i stwarzając warunki do
ich kiełkowania przez udeptywanie racicami darni. Powszechnie wiadomo, że
zaniechanie wypasów na górskich halach
przyczyniło się do procesu zanikania
krokusów.
W południowej części naszego kraju,
gdzie panują różne niedogodności (niska
jakość gleb, ostry klimat) i są trudne warunki prowadzenia produkcji rolniczej,
można zwiększać dochód gospodarstw
łącząc rolnictwo z agroturystyką i ekologią. W tych rejonach użytki zielone
zawsze były terenami szczególnej troski
- nie było zarastających łąk, wszystko
było koszone i zbierane, nawet na zboczach gdzie wypas nie był możliwy, specjalnym sprzętem koszono trawy i zbierano siano. Teraz nawet i tu grunty leżą
odłogiem, zbocza zarastają drzewami

i dziczeją, ponieważ drastycznie zmniejszyło się pogłowie zwierząt z przyczyn
ekonomicznych. Jest mało bydła i owiec,
a wartościowa pasza się marnuje. Trzeba więc powrócić do tradycji wypasu
tam, gdzie są pastwiska i łąki, bo tylko
na to pozwalają warunki przyrodnicze.
Użytki zielone, oprócz prowadzonej na
nich gospodarki, pozwalają utrzymać
otwarte przestrzenie wysoko w górach,
przez co rozwija się turystyka - nie tylko
w lecie, ale i zimą. Z tego względu z wypasu zwierząt nie powinno się rezygnować. Ponadto łąki i pastwiska są niezwykle cennym walorem krajobrazowym
i zwiększają przez to atrakcyjność turystyczną terenów, np. wypas kulturowy
w Tatrach czy Pieninach.
W rolnictwie ekologicznym podstawowym źródłem azotu na użytkach zielonych, obok nawożenia, powinno być
biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego przez bakterie z rodzaju Rhizobium, żyjące w symbiozie z roślinami
bobowatymi (motylkowatymi), które
są jednym z najcenniejszych składników w runi łąkowej. Dlatego obecność
roślin motylkowatych stanowi bogate
źródło azotu dla traw. Przyjmuje się, że
każdy 1% udziału roślin bobowatych
w runi pozwala na obniżenie nawożenia
obornikiem o 0,5 t/ha lub o 0,5 m3 ha
nawozami płynnymi. Zalecane optymalne dawki nawozów na łąki ekologiczne przedstawiają się następująco:
obornika – ok. 5-10 t/ha na rok lub na

Kulturowy wypas owiec

2 lata; obornika kompostowanego –
ok. 10-20 t/ha na rok lub na 2 lata;
gnojowicy – jednorazowo do 10 m3/ha,
rocznie do 30 m3/ha; gnojówki – jednorazowo do 5-7 m3/ha, rocznie do
15 m 3/ha. Przy ekstensywnym poziomie gospodarowania (1-2 kośnym)
nawożenie powinno odbywać się na
odpowiednio niższym poziomie. Wkomponowanie roślin bobowatych w runi
powoduje także wzrost wartości pokarmowej paszy i jakości produktów zwierzęcych.
Nawożenie pastwisk jest inne niż łąk,
gdyż pastwiska przez cały okres wypasu są nawożone odchodami pasących
się zwierząt. Dlatego wyliczając wielkości dawek nawozów należy uwzględnić te ich ilości, które dostają się do gleby wraz z odchodami pozostawianymi
przez zwierzęta. Przyjmuje się, że jedna
DJP przez cały sezon pastwiskowy (160170 dni) pozostawia odchody, w których znajduje się ok.: 30-35 kg N, 6 kg P
i 15 kg K. Nawozy naturalne na pastwiskach, ze względu na swoją specyfikę,
można stosować w bardzo ograniczonym zakresie i w zasadzie tylko poza sezonem pastwiskowym, czyli jesienią (nawozy stałe) oraz bardzo wczesną wiosną
(nawozy stałe, a zwłaszcza płynne).
W rolnictwie ekologicznym nie wolno stosować mineralnych nawozów
azotowych. Dopuszczalne jest stosowanie mineralnych nawozów fosforowych,
potasowych, wapniowych i magnezo-

wych, gdy pochodzą one z naturalnych
surowców, np. mielone skały (bazalt,
kizeryt, dolomit), wapno magnezowe
węglanowe, kreda nawozowa, siarczan
magnezu, nawozy potasowe (kainit, kalimagnezja, siarczan potasu), skały fosforytowe, glinowo-wapniowe i wapniowe (mączki oraz popiół drzewny).
W produkcji ekologicznej zwierzęta
muszą mieć podwyższony dobrostan,
dlatego wypas zwierząt jest jednym
z jego elementów, który wpływa na jakość pozyskiwanych produktów zwierzęcych – mięsa i mleka oraz zwiększa
bioróżnorodność i eliminuje wiele zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. Według wymogów, jakie obowiązują rolników ekologicznych, zwierzęta powinny
mieć dostęp do otwartej przestrzeni lub
pastwisk. Takim miejscem dla zwierząt
są niewątpliwie użytki zielone. Przebywanie na otwartej przestrzeni zapewnia
im ruch, świeże powietrze oraz słońce,
które wpływa pozytywnie na zdrowie
i odporność na choroby.
W zależności od sposobu wykorzystania użytków zielonych, wskazany udział
procentowy traw wysokich, niskich
i średnich oraz roślin bobowatych powinien kształtować się w proporcjach.
W łąkowym sposobie użytkowania trawy wysokie powinny stanowić 40-60,
trawy niskie i średnie 30-40, a udział roślin bobowatych 15-25. W systemie pastwiskowym odpowiednio trawy wysokie 30-40, trawy niskie i średnie 40-60,

a bobowate 20-30. Przy użytkowaniu
zmiennym (kośno-pastwiskowy) proporcje te powinny kształtować się następująco: dla traw wysokich 30-50, trawy
niskie i średnie 30-50, a rośliny bobowate do ok. 25. Warto wiedzieć, że na
dobrze prowadzonych użytkach zielonych trawy i motylkowate stanowią powyżej 90%, a na pozostałe grupy roślin
przypada kilka procent. W runi o niższej
intensywności użytkowania proporcje
te mogą być zmienione, a udział ziół
i chwastów zdecydowanie większy.
Ważnym czynnikiem wpływającym
na ilość i jakość pasz z użytków zielonych są terminy koszenia łąk. W zależności od terminu koszenia zmienia
się wartość pokarmowa paszy, przede
wszystkim stosunek udziału białka do
włókna w suchej masie. W miarę starzenia się biomasy maleje udział białka, a wzrasta udział włókna strawnego.
Największe znaczenie ma termin pierwszego koszenia, ponieważ na wiosnę
w runi występuje dużo pędów kwiatostanowych, które szybko drewnieją, co
zmniejsza zawartość strawnych składników w paszy i pogarsza się jej wartość
pokarmowa. Z tego też powodu na łąkach i pastwiskach nie powinno się dopuścić do kwitnienia traw. W związku
z tym należy stosować się do zalecanych
terminów koszenia łąk, które przedstawiają się następująco: I pokos 1-10
czerwca (łąki dwukośne), 15-25 maja
(łąki trzykośne), II pokos odpowiednio
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Chronione gatunki storczyków na łąkach

Przykład murawy napiaskowej ze szczotlicha siwa
i jastrzębcem kosmaczkiem

Ekstensywny wypas zwierząt

20-30 sierpnia i 15-30 lipca, III pokos 20-30 września (łąki trzykośne).
W praktyce terminy te mogą ulegać
modyfikacjom z powodu warunków
pogodowych w danym roku, jak i terminu rozpoczęcia i końca wegetacji
w danym regionie. Ważna jest również
wysokość koszenia decydująca o produktywności i trwałości łąki. Zasada
jest taka, że im częściej, tym kosimy
wyżej. W praktyce zalecane są następujące wysokości koszenia łąk: koszenie niskie – wysokość 5 cm zalecane
dla łąk 1-2 kośne, optymalne (średnie)
wysokość 5-6 cm dla łąk 3-4 kośne i koszenie wysokie ok. 8 cm zalecane dla
łąk z przewagą traw wysokich (mozga
trzcinowa czy rajgras wyniosły).
Zarówno zaniechanie użytkowania
TUZ, jak i zbyt intensywne użytkowanie (nadmierna liczba pokosów, duże
obciążenie pastwiska i wysokie nawożenie) wpływa niekorzystnie na bioróżnorodność tych obszarów. W takich warunkach wiele gatunków roślin w runi
zanika, a także zwierząt z nimi związanych. Największą obfitością gatunków
cechują się ekstensywne łąki i pastwiska (użytkowane 1-2 kośne lub kośno-pastwiskowe).
W runi łąkowej i pastwiskowej nie
można przecenić znaczenia ziół, których udział w runi nie może być zbyt
wysoki, gdyż wtedy stają się chwastami. Optymalny udział ziół w runi nie
powinien przekraczać 5-10 %. Ich znaczenie jest szczególnie ważne dla poprawy strawności paszy i funkcji tera-

peutycznych dla korzystających z nich
zwierząt. Wpływają przez to korzystnie na stan zdrowia i ich kondycję. Można powiedzieć, że zwierzęta korzystają
z ziół w ystępujących w runi jako
z naturalnej apteki. Szczególnie przy
użytkowaniu pastwiskowym zwierzęta
instynktownie pobierają te zioła na które ich organizm ma w danym momencie
zapotrzebowanie i w odpowiednich ilościach. Jednakże warunkiem tego jest
występowanie tych ziół w runi. Na użytkach zielonych występują także rośliny
niepożądane, które uważamy za chwasty, np. ostrożenie, jaskier ostry, ciemiężyca zielona, szelężnik, szalej jadowity, śmiałek darniowy, rzeżucha łąkowa,
wilżyna ciernista, szczawie. Niektóre
zioła przy zbyt dużym udziale w runi
też stają się chwastami, np. mniszek lekarski, który znacząco wpływa na spadek plonu.
Z pozaprodukcyjnych funkcji trwałych użytków zielonych należy wymienić funkcję klimatyczną (tworzą specyficzny mikroklimat), hydrologiczną
(retencja wody, łagodzenie fali powodziowej), fitosanitarną (neutralizacja
przykrych zapachów, pyłów, wydzielanie olejków eterycznych), krajobrazową (cenny składnik krajobrazu) oraz
przyrodniczą (zachowanie cennych siedlisk oraz terenów stanowiących ostoję
wielu gatunków roślin i zwierząt).
Ponadto użytki zielone chronią glebę
przed erozją, ubytkiem substancji organicznej oraz przeciwdziałają eutrofizacji
wód. Niebagatelna jest również funk-
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cja zdrowotna użytków zielonych (zioła, ich wpływ na zwierzęta i pośrednio
na ludzi), a także estetyczna (barwny
aspekt łąk). Bogactwo gatunków roślin
na łąkach, w tym ziół, polepsza smakowitość pasz i poprawia przemianę materii karmionych nimi zwierząt. Coraz
większą wagę przykłada się do funkcji
rekreacyjnej trwałych użytków zielonych, gdyż ruń trawiasta doskonale nadaje się do rekreacji, np. wypoczynku,
zajęć ruchowych, przeznaczenia pod tereny sportowe (narciarstwo, marszobiegi, przełaje, crossy, hippika rekreacyjna).
Użytki zielone, dzięki tak dużej liczbie
występujących na nich gatunków roślin,
stają się miejscem żerowania i schronienia licznych gatunków zwierząt, w tym
saków, ptaków, owadów (również zapylających rośliny), płazów i innych, pozwalając się im prawidłowo rozwijać.
Przez to ich znaczenie dla podtrzymania
powiązań troficznych (odżywiania się)
pomiędzy wszystkimi elementami ekosystemu (siedlisko wraz z istniejącymi
w nim organizmami) jest podstawowe.
Bez użytków zielonych bioróżnorodność
byłaby znacznie zubożona.
Reasumując, obecnie zwraca się uwagę na różnorodność botaniczną użytków
zielonych i podkreśla się wyjątkowe znaczenie roślinności zielnej występującej
w zbiorowiskach trawiastych na łąkach
i pastwiskach, a mimo to ich wszechstronna rola jaką pełnią w przyrodzie
i gospodarce nie jest wykorzystana.
Józef Rusnak

DZIEDZICTWO

Zasmakuj w tradycjach wielkanocnych
Wielkanoc dla chrześcijan to najważniejsze święto w całym roku. Przekazuje ono ludziom przesłanie o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią
oraz o nadziei na przyszłe zmartwychwstanie, którą nosi w sercu każdy
wierzący. Tę symbolikę podkreślają zwyczaje kościelne i ludowe.
Święta Zmartwychwstania Pańskiego
zawsze były dla nas, Polaków, rodzinnymi świętami, które obchodzono niezwykle uroczyście, świątecznie i hucznie.
Jako że Święta Wielkiej Nocy są świętami wesołymi oraz kończą Wielki Post, na
stołach dominuje przepych. Można więc
uznać, że są to święta również poświęcone jedzeniu.
W dawnej Polsce post przed Wielkanocą był ściśle przestrzegany (zakazy postne były surowe i karano za ich
złamanie), dlatego po Rezurekcji i jego
zakończeniu śpieszono do domów na
wielkie uroczyste śniadanie. „Święcone”,
niegdyś bardzo sute, należy do najmilszych narodowych tradycji, pielęgnowanych w polskich domach. W przeszłości
święciło się właściwie wszystkie pokarmy, które później stawiano na wielkanocnym stole. Bowiem w tak uroczysty dzień Zmartwychwstania Pańskiego
powszechnie uważano, że nie godzi się
jeść innego pokarmu, jak tylko pobłogosławionego przez kapłana, więc na
staropolską Wielkanoc przygotowywano prawdziwe uczty. Wszystkiego było
w nadmiarze, od zamożności domu zależało, co znajdowało się na stole wielkanocnym.
W późniejszych czasach, z biegiem
czasu „święcone” nie było już tak okazałe i nie miało tak przesadnej maniery.
Ilość potraw zmniejszyła się, a rygory
postne uległy złagodzeniu (dzisiaj prawie w ogóle nie istnieją), jednak zwyczaj
„święconego” przetrwał. W dzisiejszych
czasach w Wielką Niedzielę na śniadaniu wielkanocnym nie może zabrak-

Przepis na lukrowaną babkę
drożdżową

Składniki:
60 dag mąki, 200 ml mleka, 7 dag drożdży, 20 dag cukru, 15 dag masła, 8 żółtek, opakowanie cukru waniliowego,
skórka starta z cytryny, szczypta soli.

Wykonanie ciasta:
Drożdże rozcieramy z 1 łyżką cukru,
dodajemy ciepłe mleko oraz 10 dag
mąki. Odstawiamy pod przykryciem do
wyrośnięcia. Żółtka ucieramy z resztą

nąć jajek - we wszelakiej postaci, żurku,
barszczu białego i białej kiełbasy, różnego rodzaju mięsa i wędlin. Trudno również wyobrazić sobie stół wielkanocny
bez tradycyjnej baby z lukrem czy mazurka, które stanowią chlubę staropolskiej kuchni. Popularnymi ciastami są
również: pascha, sernik, przekładańce
czy torty.
Najważniejsze miejsce na świątecznym stole zajmuje baranek, najczęściej
zrobiony z masła, upieczony z ciasta lub
odlany z masy cukrowej. Równie często
można spotkać szklane czy ceramiczne
figurki baranków. „Agnuszek”, bo tak
również jest nazywany, ma przypominać o przyczynie wspólnego zgromadzenia się przy posiłku – mianowicie, że to
Zmartwychwstanie Pańskie powinno
być prawdziwym, żywym źródłem radości, nie zaś tylko dobra znajdujące się
na półmisku.
cukru. Do wyrośniętego zaczynu dodajemy utarte żółtka, przesianą mąkę,
sól, cukier wanilinowy, skórkę z cytryny. Ciasto wyrabiamy, do momentu
pojawienia się pęcherzyków powietrza. Do ciasta dodajemy rozpuszczone
i ostudzone wcześniej masło i znowu
dobrze wygniatamy.
Forma:
Formę do baby smarujemy masłem, obsypujemy mąką i wypełniamy ciastem
do połowy jej wysokości. Na godzinę
odstawiamy do wyrośnięcia. Ciasto

Jajka są jednym z najważniejszych
symboli świąt wielkanocnych – przypominają o odradzającym się życiu oraz nadziei, jaką dał ludziom Chrystus, zmartwychwstając po swojej śmierci. Jajko
jest oznaką wieczności, nieśmiertelności
i nieprzemijalności człowieka. Właśnie
dlatego stoły świąteczne zdobią pisanki, które w Wielkanoc ze zwykłego jaja
stają się jajem pięknie przyozdobionym
(skrobie się je, maluje, okleja, a nawet
ubiera w szydełkowe stroje). Uzasadnienia zdobienia jajek wielkanocnych
możemy szukać w licznych legendach
ewangelicznych, w których stanowią
ważny motyw. Ze zdobieniem jaj wielkanocnych wiąże się wiele zwyczajów,
wierzeń i zabaw. Pisanki były również
popularnym prezentem w okresie Wielkiej Nocy. Były wykorzystywane jako
lekarstwo na różne choroby, służyły ludziom do odczyniania uroków, zapewniały urodzaj, pomyślność, szczęście czy
ochronę przed pożarem.
Zgodnie z tradycją, na stole wielkanocnym nie powinno też zabraknąć soli
i chrzanu. Również chleb odgrywa ważną rolę, jako kwintesencja życia podkreśla jego prostotę, bo wciąż jest niezbędnym składnikiem naszego pokarmu.
Polskie potrawy przyrządzane na
Wielkanoc są niezwykle różnorodne,
a przede wszystkim są bardzo smakowite. Mamy piękne tradycje kulinarne,
przekazywane z pokolenia na pokolenie
przepisy, które warto kultywować. Podczas świąt w rodzinnym gronie, podczas
śniadania wielkanocnego celebrujmy
wspólny posiłek, pamiętając, by rozpocząć go od podzielenia się jajkiem z najbliższymi tak, jak nakazuje tradycja.
Ewelina Czarnik
Źródło:
Łagoda J., Święta w polskim domu, Poznań 2003.
Szymanderska H., Polska Wielkanoc, Warszawa 1991.
pieczemy w piekarniku nagrzanym do
180°C przez ok. 1 godzinę.
Lukier:
1 szklanka cukru, 1/2 szklanki wody,
1 łyżka soku z cytryny

Wykonanie lukru:
Wodę z sokiem z cytryny i cukrem zagotować, stale mieszając, do momentu
powstania konsystencji „ciągnącej nitki”. Lukier ucieramy drewnianą łyżką,
do momentu, gdy stanie się gęsty i biały. Polukrować ciasto.
DORADCA MARZEC KWIECIEŃ 2022
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Zalew w Narożnikach

Zalew w Narożnikach – mała retencja, kultura,
turystyka i rekreacja
Jedną z form retencji powierzchniowej są zbiorniki wodne. Ze względu na sposób ich powstania wyróżnia
się zbiorniki naturalne, zwane jeziorami, oraz zbiorniki sztuczne. Niezależnie od ich rodzaju pełnią podobną
funkcję – stanowią magazyn wody.
Krytyczny stan zasobów wodnych kraju
oraz występowanie zjawisk ekstremalnych w postaci powodzi i suszy przyczynia się do podejmowania działań z tytułu małej retencji. Mianem tym określa
się wszystkie przedsięwzięcia, które
mają na celu spowalnianie odpływu
wód ze zlewni poprzez ich gromadzenie
w środowisku przyrodniczym, a także
w różnego rodzaju obiektach.
Do obiektów pełniących opisaną funkcję zalicza się sztuczny zbiornik wodny
„Poręby- Narożniki”, który zlokalizowany jest na rzece Dębie w gminie Radgoszcz, w powiecie dąbrowskim. Miejscowość ta, mimo posiadania dużych
obszarów leśnych, interesujących miejsc
widokowych oraz warunków do wypoczynku, przez wiele lat nie budziła
zainteresowania turystów. Kluczowym
momentem była budowa zbiornika wodnego, która rozpoczęła się w 1997 r. i została podzielona na dwa etapy. Pierwszy
etap obejmował prace związane z wykopami, natomiast w ramach drugiego
etapu dokonano pogłębienia oraz podniesienia przelewu. Pierwsze napełnienie zbiornika nastąpiło w 1997 r. Prawie 24-hektarowy zalew, o całkowitej
pojemności wynoszącej 315 tys. m³,
początkowo miał pełnić jedynie funkcję retencyjną dla wody do celów rolni-
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czych oraz łagodzić fale powodziowe.
Jednakże, ze względu na czystość wody,
zbiornik zaczął być wykorzystywany do
celów rekreacyjnych. Od 2000 r. funkcjonuje pod nazwą Gminny Ośrodek Wodny
Radgoszcz-Narożniki.
Zalew w Narożnikach aktywizuje nie
tylko lokalną społeczność, ale także jest
źródłem wielu atrakcji dla turystów. Do
najchętniej uprawianych form wypoczynku należą sporty wodne, kąpiel
oraz amatorskie połowy ryb. Obecność

Zalew w Narożnikach

magazynu sprzętu pływackiego umożliwia wypożyczenie kajaków i rowerków
wodnych. W 2005 r. do użytku został oddany budynek obsługi zalewu, w którym
mieści się baza dla ratowników i obsługi kąpieliska. W obrębie zbiornika dostępny jest punkt gastronomiczny oraz
pole namiotowe i kempingowe, które
umożliwiają nocleg pod gołym niebem
w bliskim kontakcie z naturą. W sezonie
letnim organizowane są liczne wydarzenia kulturalno-rekreacyjne, takie jak:

Narożniki – widok z lotu ptaka

Powitanie lata, Radgoskie Sobótki,
Święto Truskawki, Towarzyskie Zawody Wędkarskie oraz festiwale organizowane przez lokalną firmę Tarsmak.
W trakcie imprez plenerowych możliwość prezentacji swoich wyrobów
mają Koła Gospodyń Wiejskich z całego Powiśla Dąbrowskiego. Największymi weekendowymi atrakcjami są
zabawy taneczne z muzyką na żywo
oraz koncerty.
Zaledwie kilka kilometrów od zalewu w Narożnikach zlokalizowana jest
Stajnia Aldo. Oprócz lekcji jazdy konnej dla początkujących i wyjazdów terenowych dla zaawansowanych, ośrodek
oferuje noclegi w przytulnym pokoju
stanowiącym integralną część stajni.
Wyjątkową atrakcją Stajni Aldo jest działalność agroturystyczna, skierowana
szczególnie do najmłodszych. Prócz koni

Zawody motorowodne na zalewie

Impreza kulturalna Radgoskie Sobótki

w ośrodku utrzymywane są kozy, kury
i króliki. Pracownicy stadniny edukują
dzieci oraz młodzież w zakresie użytkowania posiadanych zwierząt oraz częstują swojskimi produktami.
W miejscowości Radgoszcz istnieje
również możliwość skorzystania z noclegów w Gospodarstwie Agroturystycznym pani Zuzanny Brzychczy, które
między innymi oferuje potwierdzoną
certyfikatem ekologiczną żywność oraz
regionalne potrawy.
Krytycznym momentem dla zbiornika w Narożnikach była powódź, która
nawiedziła gminę Radgoszcz w 2009 r.
Fala powodziowa doszczętnie zniszczyła obiekt. Dzięki staraniom gminy pozyskano dotację na odbudowę zerwanego
wału oraz infrastruktury należącej do
kompleksu Ośrodka Wodnego. Cała inwestycja została pokryta przez środki

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc
finansowa pozwoliła na doprowadzenie
zalewu do dawnej użytkowości.
Zbiornik retencyjny w Narożnikach
stanowi wiodącą atrakcję Powiśla Dąbrowskiego, a jego obecność stwarza
dobre warunki do rozwoju turystyki i promocji regionu. Teren daje duże
możliwości do aktywnego wypoczynku. Sąsiedztwo lasów i polnych ścieżek
zachęca do pieszych wędrówek, wycieczek rowerowych, a także wypraw konnych. Zalew w Narożnikach jest miejscem wzajemnej integracji - doskonale
łączy swoją początkową funkcję małej
retencji z funkcją rekreacyjną. W obecnym roku minie 25 lat od jego powstania.
Niezmiennie od ćwierćwiecza Ośrodek
Wodny jest wizytówką Gminy Radgoszcz, a dzięki współpracy z lokalnymi
producentami i przedsiębiorcami z roku
na rok zyskuje coraz większe zainteresowanie turystów.
Patrycja Ciepiela
Źródła:
Szczucin A., Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej
Polski 1:50 000, Warszawa 2004.
Plan odnowy miejscowości Radgoszcz na lata 20112018.
http://www.malaretencja.pl/o-retencji.html [dostęp:
25.02.2022].
http://alado.pl/
http://www.agroturystyka-ggg.pl/kwatera/18/
Radgoszcz/Zuzanna_Brzychcz [dostęp: 25.02.2022].
Fot. Zasoby Gminy Radgoszcz – referat do spraw
Promocji Gminy, Rozwoju Przedsiębiorczości i Ochrony
Zdrowia
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Ogród

w stylu wiejskim
Walory wsi od wieków były dostrzegane. Obecnie
z sentymentem wspominamy wiejskie ogrody spełniające funkcje dekoracyjną oraz pożyteczną. Styl
najbardziej naturalny, nasycony wieloma kolorami,
różnorodnością gatunkową, sprawiający wrażenie
nieuporządkowanego, jest właśnie stylem wiejskim,
zwanym czasem rustykalnym. Zróżnicowany pod
względem barw, kształtów i zapachów przypadnie
do gustu każdemu.

W dawnych ogrodach przyklasztornych,
lub później chłopskich, front domu obsadzony kolorowymi bylinami spełniał
funkcję dekoracyjną – zwany był przedogródkiem. Na tyłach domu, schowane
przed wzrokiem gości, znajdowały się
sad i warzywnik. Obecnie nie oddziela
się rabat dekoracyjnych z użytkowymi – ich mieszanie daje ciekawe efekty
dekoracyjne, a owoce, warzywa i zioła zebrane we własnym ogrodzie mają
niepowtarzalny smak. Romantyczne
ścieżki wijące się wśród rabat poprzeplatane nieregularnie trawnikami warto
urozmaicić elementami dekoracyjnymi
wykonanymi oczywiście z naturalnych
surowców, takich jak drewno, kamień
czy ceramika.

Rośliny, których nie powinno zabraknąć przy zakładaniu ogrodu w stylu
wiejskim:

Byliny – rośliny wieloletnie, będą zdobić rabaty przez wiele lat – ostróżki,
naparstnice, malwy, krwawniki, rudbekie, słoneczniczki, szałwie, dziewanny,
łubiny, hosty, bergenie, dalie, orliki, kukliki, jaskry, firletki, serduszki okazałe,
rozchodniki, kocimiętki.

Rośliny jednoroczne i dwuletnie – słoneczniki, ostróżki jednoroczne, astry,
lwie paszcze, lobelie, maciejka, cynie,
maki, nagietki, dziewanna, lewkonie, czy
rośliny na suszki, wykorzystywane potem do dekoracji - miesięcznica, kocanki,

czy gipsówka oraz wiele innych różniących się barwą, pokrojem i wysokością,
które pozwolą na uzupełnienie rabat,
nadają kompozycjom niepowtarzalnego uroku:
• cebulowe – tulipany, narcyzy, szafirki,
kwitnące wiosną, a także letnie lilie,
• w donicach jednoroczne – pelargonie
i begonie.

Zioła i warzywa – to właśnie dzięki tym
roślinom ogród nabiera wiejskiego klimatu. Rozmaryn, szałwia, mięta, cząber,
lubczyk i wiele innych ziół kuchennych
wzbogaci smak potraw – warzywa zebrane we własnym ogrodzie smakują
najlepiej. Decydując się na zioła, warto
wybrać te, które dodatkowo mają ozdobne kolorowe liście, np. bazylia czerwonolistna, szałwia dwukolorowa biało-zielona. Przy wyborze warzyw zwróć
my również uwagę na ich walory dekoracyjne, na przykład dyniowate typu
patisony, kabaczki czy cukinie. Różne
odmiany grochu wijące się po pergolach
lub tyczkach zdobić będą różnokolorowymi kwiatami.
Krzewy – lilaki, kaliny, jaśminowce, forsycje stanowić będą tło dla rabat bylinowych, wypełniając ich wyższe piętra.

Drzewa ozdobne – jeśli posiadamy odpowiednio dużą działkę, mogą utworzyć część parkową, nadając naszemu
ogrodowi stylu dworskiego. Przy mniejszych działkach pomogą nam stworzyć
ramę dla naszego ogrodu i pozostałych
nasadzeń.
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Rośliny owocowe – nieodzowny element ogrodu wiejskiego. Jeżeli nie mamy
możliwości posadzenia sadu, wybierzmy
kilka drzew zróżnicowanych gatunkowo, najlepiej starych odmian – są bardziej odporne na choroby, nie będą wymagać oprysków. Zdobić będą zarówno
kwitnące, ale też obsypane owocami.
W niższych piętrach warto posadzić maliny, porzeczki oraz poziomki.
Ważnym elementem są obramowania rabat i ogrodzenie ogrodu. Do obramowań często wykorzystywany jest
bukszpan lub inne nasadzenia z roślin
łatwych do formowania. W zależności
od potrzebnej wysokości możemy wykonać płotki drewniane, najpopularniejsze
sztachetowe, jak i również myśliwskie,
z wikliny, z cegły lub kamienia (najlepiej z lokalnie występujących: piaskowca
albo polnych kamieni).
Mała architektura oraz wyposażenie
typu donice i naczynia do ogrodu powinny być wykonane z materiałów naturalnych, takich jak drewno, wiklina,
kamień czy ceramika. Mogą to być stare
odnowione sprzęty, którym dano drugie
życie, lub nowe, ale w klimacie wiejskim,
najlepiej regionalnym.
Ogród ma pełnić funkcję wypoczynkową, dlatego ważny jest wybór odpowiednich mebli ogrodowych – muszą
one współgrać z otaczającym je ogrodem. Podobnie jak mała architektura
również powinny być wykonane z materiałów naturalnych. Najlepszym wyborem będzie drewno, odpowiednio
zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Praktyczne mogą okazać się
meble z technoratanu, który doskonale imituje wyroby z wikliny lub ratanu.

Kącik wypoczynkowy często połączony
jest z miejscami, w których będziemy
przyjmować gości. Warto pomyśleć o zadaszeniu bądź altanie, miejscu na grilla
ogrodowego bądź palenisko ogniska –
wszystko w zależności od posiadanej
powierzchni oraz naszych upodobań.
Można te miejsca „schować” w zakamarkach ogrodu, łącząc je romantycznymi
ścieżkami wijącymi się pośród rabat,
drzew i krzewów. Nawierzchnia tych
ścieżek powinna być tak dobrana, by
wraz z ogrodem tworzyć jednorodną całość. Można ułożyć „kocie łby” z polnych
kamieni lub płyty kamienne z kamienia
łupanego. Pomiędzy kamieniami można
posiać trawnik albo posadzić niskie lub
płożące byliny, na przykład macierzankę, karmnik ościsty, tojeść rozesłaną lub
tymianek. Utrzymanie takiej ścieżki jest
jednak bardziej pracochłonne. Dla zapracowanych praktyczniejszą opcją będzie
wysypanie ścieżek żwirkiem, można pokusić się o fantazyjne wzory różnokolorowych żwirków.
Jeśli przed założeniem ogrodu przemyślimy, jaki klimat najbardziej nam
odpowiada i jaki główny cel ma spełniać
nasz ogród, stworzymy miejsce idealne
do odpoczynku i rozwijania swoich pasji
ogrodniczych.
Beata Rosiek
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Żurawina – właściwości i zastosowanie
Żurawina jest niską rośliną z rodziny wrzosowatych. Najczęściej spotykanymi odmianami są: żurawina
wielkoowocowa (Vaccinium macrocarpon L) oraz żurawina błotna (Oxycoccus palustris). Jest to roślina
zimozielona posiadającą małe okrągłe owoce w kolorze czerwonym, wielkością przypominające jagody.
W smaku owoc jest kwaśny i cierpki.
W Polsce żurawina rośnie na niżu aż po
Podkarpacie, można ją także spotkać
w Sudetach. Najlepszym stanowiskiem
dla niej są gleby kwaśne i wilgotne –
mogą być umiarkowanie nasłonecznione.
W odróżnieniu od innych owoców leśnych dojrzewanie żurawiny przypada
na miesiące od czerwca do września,
a zbiór rozpoczyna się od października
i trwa nawet do listopada. Dlatego też
świeże owoce możemy dostać w sklepie
dopiero od późnej jesieni.
Żurawina jest rośliną bardzo znaną
i popularną ze względu na to, że posiada szerokie spektrum właściwości leczniczych i prozdrowotnych. Jej owoce są
niewielkich rozmiarów. Żurawina pomaga zachować właściwą równowagę
w organizmie sprzyjając rozwojowi pożytecznych bakterii.
W kuchni żurawina znalazła zastosowanie jako dodatek do mięs, serów,
wędlin czy słodkich deserów. Często wykorzystywana jest jako zamiennik rodzynek lub suszonych owoców.
Oprócz szerokiego zastosowania
w kuchni ma ona również bardzo ważne zastosowanie prozdrowotne. Najważniejsze właściwości to działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.
Substancje lecznicze występujące
w żurawinie to m.in. witaminy C, B1, B2,
E oraz A, a także a składniki mineralne:
magnez, fosfor, potas i żelazo. Zawiera
ona również najwięcej antyoksydantów i fitosubstancji odżywczych spośród
owoców i warzyw.
Przepis na konfiturę z żurawiny

Bardzo ważną wartością tej rośliny jest jej wpływ na układ moczowy
– przyspiesza leczenie infekcji dróg moczowych. Dzięki składnikom takim jak
mannoza i proantocyjanidy wykazuje
działanie przeciwbakteryjne. Składniki
te zapobiegają przyczepianiu się bakterii E. coli do ścian pęcherza moczowego. Zwiększają wydalanie bakterii z moczem, działają moczopędnie oraz dzięki
zawartości witaminy C obniżają pH. Środowisko przez to staje się mniej przyjazne do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Regularne spożywanie
żurawiny obniża ryzyko, a także często
eliminuje występowanie stanu zapalnego w pęcherzu moczowym.
Żurawina wspiera układ immunologiczny, układ krążenia oraz ważny dla
nas układ trawienny. Utrudnia ona przyleganie do ścian żołądka bakterii H. pylori oraz osłabia jej rozwój i ułatwia jej
usuwanie. Zmniejsza się dzięki temu
ryzyko wrzodów układu trawiennego
a w następstwie ryzyko nowotworów jelita grubego. Zaleca się stosowanie żura-

Składniki:
0,5 kg owoców żurawiny,
⅓ szklanki wody, ¾ szklanki cukru, 1 cytryna.

Sposób przyrządzenia:
Owoce myjemy i pozbywamy się tych zepsutych i niedojrzałych. Do
garnka wlewamy wodę i dodajemy cukier, gotujemy kilka minut. Gdy
zrobi się gęsty syrop wsypujemy owoce i dusimy kilka minut aż pękną
i puszczą sok. Do tego ścieramy skórkę z połowy cytryny i wyciskamy
z niej sok. Gotujemy aż konfitura stanie się gęsta i odparuje niemal cały
sok. Gorącą konfiturę przekładamy do słoików i układamy do góry dnem.
Możemy ją spożywać z mięsem, serami lub deserami.
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winy wzmacniająco w przeziębieniach,
w przypadku osłabienia pracy żołądka,
jelit i trzustki, a także na awitaminozę i przemęczenie. Dzięki składnikom
– beta-karotenie i luteinie – żurawina
wspiera funkcjonowanie narządu wzroku. Z przedstawionych informacji wynika, że roślina ta wspomaga leczenie
wielu chorób oraz działa zapobiegawczo.
Można ją kupić świeżą, suszoną lub
w postaci soku. W sklepach dostępne są
różne herbatki oraz produkty spożywcze z dodatkiem żurawiny. W aptece możemy zakupić również suplementy z naturalnym wyciągiem na bazie żurawiny.
Należy jednak pamiętać, że im owoc
mniej przetworzony, tym ma więcej dobroczynnych właściwości. Dlatego warto samemu przygotować jesienią słoiczki
przetworów z tego właśnie owocu. Gotowanie nie niszczy bowiem jego właściwości bakteriobójczych.
Żurawina jest warta stosowania
w życiu codziennym. W okresie zimowym, kiedy nasz organizm jest osłabiony, należy wspomagać się naturalnymi
witaminami – zwłaszcza tymi, które
mamy w spiżarni, które uodpornią nas
od wielu infekcji oraz pomagają wrócić
do zdrowia.
Agnieszka Ochnicka
Źródła:
Easley T., Horne S., Zioła, które leczą, Białystok 2019.
www.domzdrowia.pl [dostęp: 17.02.2022].
www.fajnyogrod.pl [dostęp: 17.02.2022].
www.foodsbyann.com [dostęp: 17.02.2022].

Przepis na sok z żurawiny:
Najczęściej na 1 kg owoców używamy 700 ml
wody. W celu sporządzenia soku z żurawiny
bez cukru owoce należy wcześniej zamrozić. Później gotujemy je w garnku z wodą aż
zaczną pękać. Następnie przelewamy sok do
uprzednio wyparzonych lub wygotowanych
słoików. Po wystygnięciu należy przechowywać go w lodówce.
Jeżeli chcemy mieć sok z dodatkiem cukru
wówczas na 0,5 kg owocu dodajemy 10 dkg
cukru. Sok z dodatkiem cukru możemy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.

MODR poleca bezpłatne wydawnictwa dla rolników:

Broszury technologiczne

NASZ DOM
I OGRÓD
PRZEDSIEBIORCZOŚĆ
,
NA WSI

TECHNOLOGIA
PRODUKCJI
EKOLOGIA
TECHNIKA
ROLNICZA

Małopolski Informator Rolniczy „DORADCA”

Wydawnictwa można pobrać ze strony www.modr.pl
– zakładka „Wydawnictwa” lub zamówić:
⇒

tel.: 12 285 21 14, wew. 240, 241

⇒

e-mail: wydawnictwa@modr.pl

