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Relacja z seminarium „Gospodarstwa opiekuńcze –
badania potencjału społecznego i rynkowego”
W dniu 27.04.2022 r. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyło się seminarium nt. „Gospodarstwa opiekuńcze – badania potencjału społecznego i rynkowego”, które poprowadziła
prof. Wioletta Knapik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Celem seminarium było podsumowanie dotychczasowych wyników badań
potencjału społecznego i rynkowego.
Podczas spotkania poruszone i przedstawione zostały kwestie i etapy projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju
obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych GROWiD”. Projekt ten realizuje konsorcjum, na czele którego stoi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim,
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego.
Spotkanie otworzył zastępca dyrektora, Pan Karol Sepielak, który przywitał uczestników. Dyrektor podkreślił, że
powstanie gospodarstw opiekuńczych
na obszarach wiejskich jest istotne przy
tendencji starzejącego się społeczeństwa. W seminarium wzięli udział rolnicy, samorządowcy, osoby prowadzące
gospodarstwa agroturystyczne oraz
podmioty zamierzające uruchomić działalność opiekuńczą w przyszłości.
Na wstępie omówione zostały założenia projektu „Gospodarstwa opiekuńcze
w rozwoju obszarów wiejskich wobec
wyzwań demograficznych GROWiD”.
Przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych na etapie projektu, które
dotyczyły potencjału jednostek samorządu terytorialnego, wpływu zróżni-
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cowania terytorialnego na
uwarunkowania powstawania gospodarstw opiekuńczych oraz potencjału w zakresie świadczenia usług
społecznych i opiek uńczych dla osób starszych.
Uczestnicy spotkania mieli
także możliwość wysłuchania paneli na temat potrzeb
i oczekiwań osób starszych
w zakresie usług społecznych i opiekuńczych, opinii
opiekunów osób starszych
dotyczących potrzeb seniorów, a także przedstawiono rekomendacje dotyczące
modelu gospodarstwa opiekuńczego na przykładzie 16
województw.
Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się,
że m.in. gospodarstwo opiekuńcze będzie mogło być prowadzone
przez rolnika, a świadczone w nim usługi będą tylko rozszerzeniem i uzupełnieniem prowadzonej już działalności
rolniczej. Z kolei zakres podstawowych
świadczonych usług będzie obejmował
agroterapię dla uczestników – realizowanie programu zajęć terapeutycznych
i aktywizacyjnych opartych na rolniczym potencjale gospodarstwa.
Powstanie gospodarstw opiekuńczych wydaje się być coraz bliższe.

W dużej mierze przyczynią się one
do odciążenia rodzin w sprawowaniu
dziennej opieki nad seniorami. Obecna
perspektywa Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wzmacnia rozwój usług
opiekuńczych na obszarach wiejskich.
Podsumowaniem seminarium była dyskusja i możliwość wymiany doświadczeń.
Ewelina Czarnik

Małopolskie Spotkania Hodowców 2022 r.
W marcu br. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów
Mleka oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy zorganizowali konferencję dla hodowców
bydła mlecznego i producentów mleka.
Tematem przewodnim była higiena doju
– całokształt zabiegów wpływających
na jakość surowca, jakim jest mleko. Jej
wskaźnikiem, od którego zależy w jakiej klasie zostanie sprzedane mleko,
jest ogólna liczba bakterii (OLB) w 1 ml
mleka. Pozaklasowe mleko spowoduje
obniżenie ceny za każdy oddany litr.
Temat wpływu higieny i rutyny doju
na zdrowie wymienia omówiła Anna
Słania-Słowińska z firmy CID LINES.
Zwróciła uwagę, że wszystkie etapy doju
mają wpływ na zdrowotność wymienia
i jakość mleka. Poszczególne elementy, takie jak: higiena przed dojem oraz
po nim, higiena hali udojowej i sprzętu,
mycie i dezynfekcja wymion, przedzdajanie, podłączenie aparatu udojowego
oraz dipping po doju, są istotne w codziennej rutynie. Prelegentka podkreśliła, że higiena przed dojem jest bardzo ważna, ponieważ ogranicza stany
zapalne na tle środowiskowym. Przed
dojem należy dokładnie oczyścić wymię z brudu, zdezynfekować, dokonać
stymulacji i pielęgnacji. Do czyszczenia
poleciła pianę, która poprzez długi czas
kontaktu ze strzykiem (powyżej 30 sekund) dokładnie usuwa brud oraz działa dezynfekująco. W przeciwieństwie do
brudnych ścierek piana nie przenosi patogenów oraz ogranicza zużycie wody.
Za rekomendowaną rutynę doju uważa
naniesienie piany na strzyki, następnie
przedzdajanie mleka z pianą, wytarcie wymienia do sucha jednorazowym
ręcznikiem, podłączenie aparatu udojowego i nałożenie dippingu. Specjalistka
wyróżniła cztery substancje do higieny doju: dwutlenek chloru, jod, kwas
mlekowy i chlorheksydynę. Ich dobór
uzależniony jest od kondycji wymienia
oraz indywidualnej sytuacji danego gospodarstwa.
Dr hab. Piotr Wójcik, przedstawiciel
Instytutu Zootechniki, mówił o możliwościach wykorzystania preparatów
ziołowych w profilaktyce wymienia.
Zaprezentował ilościowe i jakościowe
badania cytologiczne mleka, zwracając
uwagę na obecność w nim zarazków
mastitis (patogenów). Doktor Wójcik
przedstawił kształtowanie się poziomu LKS (liczba komórek somatycznych)
w zależności od fazy doju w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych. Następnie porównał je z po-

ziomem LKS po zastosowaniu maści
ziołowej z uwzględnieniem rasy. Dobre efekty w postaci zmniejszenia ilości komórek somatycznych przyniosło
zastosowanie dodatku ziołowego do
paszy dla krów mlecznych. Omówił wykorzystanie preparatów ziołowych do
dippingu strzyków, które mogą być stosowane w gospodarstwach ekologicznych. W składzie jednego z nich były:
propolis, czosnek, rumianek, arnika
i mięta pieprzowa. Natomiast podkreślił, że preparaty ziołowe używane do
dippingu strzyków nie są preparatami
leczniczymi. Przy formach ostrych zapalenia wymienia preparaty ziołowe
nie są skuteczne. Ziołowe preparaty jedynie zabezpieczają i podnoszą odporność wymienia na czynniki zewnętrzne.
Podstawą dobrostanu zwierząt jest
stały dostęp do wody, która warunkuje
zdrowie krów i wpływa na ich wysoką
wydajność. Jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych i przemian biochemicznych zachodzących w każdym organizmie. Ten
ważny temat został omówiony przez
dr inż. Agatę Karpowicz z Instytutu Zootechniki. Dowiedzieliśmy się o behawiorze bydła związanym z pobieraniem
wody oraz zapotrzebowaniu krów na
wodę. Krowa na wytworzenie 1 l mleka potrzebuje pobrać 3,5 l wody. Ciekawostką jest, że krowy preferują picie

z lustra wody, a optymalna temperatura
cieczy ma wynosić 12–16°C. W swoim
wystąpieniu podkreśliła niekorzystny
wpływ niedoboru wody u krów na obniżenie wydajności mlecznej. Równie
istotny okazał się temat jakości oraz
zanieczyszczeń wody spożywanej przez
bydło. Doktor zwróciła uwagę, że „nieprawidłowe poziomy niektórych parametrów wody mogą doprowadzić do
zmniejszenia jej pobrania, a w konsekwencji do odwodnienia, pomimo jej
dostępności”. Przedstawiła nowoczesne metody oczyszczania i uzdatniania
wody oraz możliwości retencjonowania
jej w gospodarstwach. Stosuje się ultrafiltrację UF wody, która skutecznie ogranicza stosowanie środków chemicznych
oraz odwróconą osmozę, pozwala na
odsolenie wody i oczyszczenie ścieków.
Wojciech Rasiński, kierownik Przedstawicielstwa w Zabierzowie PFHBiPM,
przedstawił najlepszych hodowców bydła mlecznego z województwa małopolskiego za rok 2021: bydło rasy montbeliarde (MO) – GR Tazik Edward, bydło
rasy polskiej czerwono-białe (ZR) –
Sołtys Franciszek, bydło rasy polskiej
czarno-białej (ZB) – Wojtyczka Stanisław, bydło rasy simental (SM) – GR Kogut Marek, bydło rasy polskiej czerwonej (RP) – Kraus Mirosław, bydło rasy
polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej (PHF RW) – Mydlarz
DORADCA MAJ CZERWIEC 2022
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Maciej, bydło rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (PHF
HO) – Jończy Antoni. Następnie omówił
ofertę PFHBiPM dotyczącą audytu somatycznego oraz pakietu somatycznego
plus. Doradztwo somatyczne to analiza problemu mastitis w stadzie, ocena
stanu zdrowotnego stada. Poznaliśmy
praktyczne wykorzystanie pulsometru
do oceny pracy urządzeń udojowych.
Mogliśmy również utrwalić informacje
o środkach do higieny doju oraz dowiedzieć się jak prawidłowo dbać o sprzęt
udojowy.
Inwestycje mające na celu ochronę
wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych były tematem wystąpienia Pana
Łukasza Nawalany, Kierownika Biura
Wsparcia Inwestycyjnego. O udzieleniu pomocy hodowcom krów mlecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
Pakietu 2 – Dobrostan krów w ramach
Działania, Dobrostan zwierząt PROW
2014-2020 opowiedziała Pani Joanna
Baradziej z Biura Działań Społecznych
i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich. Omówiła również planowane zmiany w zakresie przyznawania
płatności w kampanii 2022.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wielu cennych uwag,
które w przyszłości mogą posłużyć poprawie higieny doju krów mlecznych.
Konferencja zakończyła się pytaniami
do wykładowców i wspólną dyskusją.
Weronika Dudek

AgroLiga 2022
Małopolski Ośrodek Doradztwa
W konkursie może wziąć udział każdy estetyka obejścia i otoczenia gospodarrolnik
i przedsiębiorca, który spełni wa- stwa lub firmy.
Rolniczego zaprasza rolników
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolrunki
odpowiednie
dla danej kategorii.
i firmy rolnicze do wzięcia udziału
niczego
organizuje wojewódzki etap
Do
kategorii
Rolnicy
kwalifikują
się
w konkursie AgroLiga 2022.
Ogólnopolski konkurs AgroLiga organizowany jest od 1993r. Składa się
z dwóch etapów. Pierwszy etap - wojewódzki organizowany jest przez
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, gdzie
wybierani są laureaci z poszczególnych
województw. Drugi etap – krajowy przeprowadzany jest przez Redakcję Audycji
Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Zwycięzcy z obu kategorii
(Rolnicy i Firmy) w poszczególnych województwach rywalizują między sobą
o tytuł Krajowego Mistrza AgroLigii.
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osoby prowadzące samodzielnie lub
wraz z rodziną gospodarstwo rolne
spełniające warunki określone regulaminem.
Do kategorii Firmy kwalifikują się wyłącznie przedsiębiorstwa działające na
rynku regionalnym i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa,
produkcją maszyn, pasz itp.
Komisja konkursu przeprowadzi analizę szeregu danych dotyczących poszczególnych kandydatów. Między innymi pod uwagę brane będą zasady BHP,

konkursu AgroLiga 2022. Dokumenty
zgłoszeniowe dostępne są na stronie
www.modr.pl lub w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Podpisane zgłoszenia do konkursu wraz
z oświadczeniami o niekaralności można składać w biurach PZDR lub w MODR
Karniowice, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice, z dopiskiem AgroLiga 2022, do
dnia 30 czerwca 2022 r. Podczas jubileuszowej XXX AGROPROMOCJI we wrześniu 2022 r. nastąpi wręczenie nagród
i pucharów laureatom AgroLigi 2022.
Maria Kmak

REGULAMIN Konkursu AgroLiga 2022
Konkurs AgroLiga 2022 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim
przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor Generalny
KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych
AgroLigi 2022 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych
edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2017-2021.
2. Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 2022 r. poprzez wydrukowanie
regulaminu w czasopismach wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki
Doradztwa Rolniczego.
3. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandydatów w kategoriach Rolnicy
i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.
4. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny powołać Komisje
Konkursowe, które dokonają oceny zgłoszeń.
5. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz.Urz.UE L119,s.1 – dalej RODO w związku z uczestnictwem Państwa w Konkursie Agroliga 2022 informujemy, że:
• Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach zwany dalej MODR jest administratorem danych osobowych.
• Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w MODR, z którym
można się kontaktować pod numerem telefonu 12 285-21-13 lub
14 wew. 215, pod adresem e-mail: iod@modr.pl lub pisemnie na
adres siedziby MODR.
• Uczestnik Konkursu Agroliga 2022 wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych przez MODR.
• MODR jako organizator Małopolskiej Edycji Konkursu Agroliga
2022 ma prawo do utrwalania przebiegu postępowania konkursowego przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz
jego emisji w celach reklamowo-promocyjnych w wydawnictwach
MODR i na stronach internetowych MODR. MODR może korzystać
z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika konkursu, jego współpracowników lub
pracowników bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez
konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku
na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji
określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności przez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
6. W czasie swoich prac Komisje Konkursowe powinny wziąć pod uwagę
następujące elementy oceny:
a) Do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie
lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać
wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej
krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych,
przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie
przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej.

W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie.
W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają
ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.
b) Do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające
na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem
usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa,
produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź
dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.
c) Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach
Komisje Konkursowe powinny też brać pod uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.
d) Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organizatorzy AgroLigi 2022 na szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne za weryfikację
płynności finansowej uczestniczących w konkursie firm i gospodarstw
rolnych.
7. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego
AgroLigi 2022 powinna się odbywać na łamach czasopism wydawanych
przez ODR-y. Wskazane jest, by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – w miarę możliwości – rozpropagowały konkurs oraz jego uczestników
na szczeblu wojewódzkim w lokalnej prasie, radiu i telewizji.
8. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2022
w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyć do 30 września 2022 r.
w wyniku oceny Komisji Konkursowej powołanej na szczeblu wojewódzkim.
9. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają sobie prawo do
weryfikacji zgłoszeń w wypadku:
• stwierdzenia braku płynności finansowej zgłaszanych firm i rolników,
• wejścia w konflikt z prawem,
• wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika do odpowiedniej
kategorii.
W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie wówczas Wicemistrz
Wojewódzki.
10. W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2022 w kategoriach
Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi
2022. Zgłoszenia powinny zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu
AgroLiga 2022 na szczeblu wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe
(adres pocztowy, telefon, fax, e-mail, ew. strona www) oraz wizytówki
gospodarcze poszczególnych Mistrzów Wojewódzkich o objętości do
1 strony formatu A4. Zgłoszenia należy przesłać mailem do 31 października 2022 r. pod adresem: agroredakcja@agroredakcja.pl.
11. Kapituła Krajowa konkursu AgroLiga 2022, złożona z Mistrzów Krajowych
AgroLigi z lat 2017-2021 w kategoriach Rolnicy i Firmy oraz przedstawicieli organizatorów na szczeblu krajowym i honorowych patronów,
wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów
Krajowych AgroLigi 2022 na podstawie wizytowania gospodarstw rolnych w przypadku kategorii Rolnicy oraz nadesłanych zgłoszeń przez
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w przypadku kategorii
Firmy.
12. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2022 odbędzie się w II kwartale 2023
roku.
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Żywienie prosiąt

– najważniejsze składniki
mieszanki paszowej
Mieszanki paszowe przeznaczone na pierwszy okres
życia prosiąt muszą spełnić kilka specyficznych funkcji,
które odróżniają je od mieszanek przeznaczonych na
dalsze okresy odchowu.
Podstawową funkcją jest oczywiście dostarczenie zwierzętom energii, składników pokarmowych i mineralnych,
ale nie mniej ważny jest wpływ paszy
na rozwój układu pokarmowego i jego
funkcjonowanie, jak również oddziaływanie na układ immunologiczny
i wzmacnianie odporności organizmu.
Przygotowując receptury mieszanek
paszowych dla tak młodych zwierząt,
należy mieć na uwadze, że ich układ
pokarmowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, zarówno pod względem struktury śluzówki jelit, jak i pod względem
efektywności trawienia. Do czasu zakończenia rozwoju fizjologicznego ilość
i efektywność działania enzymów trawiennych oraz wydzielanie kwasu żołądkowego nie są wystarczające, aby
efektywnie wykorzystywać składniki
pokarmowe pasz stałych. W pierwszych
2 tygodniach życia najaktywniejszym
enzymem jest laktaza, trawiąca cukier
mleka (laktozę). Wydzielanie enzymów, umożliwiających trawienie białek,
tłuszczów i węglowodanów, wzrasta
dopiero około 4 tygodnia życia. W tym
wieku również układ immunologiczny
prosiąt nie funkcjonuje jeszcze odpowiednio, co oznacza, że niedostatecznie pełni funkcję ochrony organizmu
przed infekcjami. Ponadto, prosięta rosną znacznie szybciej niż tuczniki, dla
przykładu w ciągu pierwszych 7 dni ich
masa ciała zwiększa się około 2 razy.
Równie intensywnie zwiększa się masa
narządów wewnętrznych, a szczególnie
układu pokarmowego. Aby pokryć tak
wysokie zapotrzebowanie na składniki
pokarmowe prosiąt, niegotowych jeszcze do efektywnego trawienia, należy
dostarczać im paszy nie tylko odżywczej, ale także łatwostrawnej i zasobnej
w substancje przyspieszające rozwój
układu pokarmowego i immunologicznego. Dodać należy, że kolejnym trudnym dla młodych zwierząt czasem jest
okres okołoodsadzeniowy. Stres związany z odsadzeniem ma charakter wie-
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loczynnikowy – wynika z konieczności
odłączenia od matki, zmiany miejsca
i ustalenia nowej hierarchii w grupie.
Po odsadzeniu prosięta umieszczone
zostają w nowym środowisku zoohigienicznym, a dodatkowym stresem
jest zmiana sposobu żywienia na paszę
stałą jako jedyne pożywienie. Wszystko to przyczynia się do spowolnienia
motoryki przewodu pokarmowego prosiąt oraz powstania szeregu niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu błony
śluzowej jelita i budowie morfologicznej kosmków jelitowych. W takiej sytuacji niestrawione pozostałości paszy
zalegają w jelicie grubym, gdzie stają
się pożywką dla bakterii chorobotwórczych powodujących biegunki. Trudy
rozwoju organizmu prosiąt uwidacznia odsetek padnięć, który w okresie od
urodzenia do odsadzenia wynosi ponad
80% wszystkich strat świń w całym
okresie tuczu. Przebyte, nawet bezobjawowo, schorzenia pokarmowe i stany
zapalne śluzówki jelit są przyczyną zaburzeń środowiska mikrobiologicznego,
powstawania uszkodzeń błony śluzowej
i degeneracji kosmków jelitowych, które z reguły pozostają nieodwracalne,
powodując charłactwo zwierząt. Taki
stan z pewnością odbija się w późniejszej fazie tuczu w postaci wolniejszego
tempa wzrostu, gorszego wykorzystania paszy, dłuższego czasu niezbędnego do osiągnięcia pożądanej ubojowej
masy ciała, co wiązać się będzie z pogorszeniem opłacalności produkcji żywca
wieprzowego. Wybierając materiały paszowe do produkcji mieszanek dla prosiąt, powinno się zwracać uwagę na ich
wysoką jakość, uwzględniając wartość
odżywczą, jak i czystość higieniczną czy
mikrobiologiczną. Pasze takie powinny cechować się wysoką strawnością
składników pokarmowych.
Składniki białkowe
Przeważająca ilość białka w mieszance
dla prosiąt powinna być dostarczana

z pasz pochodzenia zwierzęcego, takich
jak mączka rybna (o zawartości 60–70%
białka ogólnego), odtłuszczone mleko
w proszku (ponad 30% b.o.), czy produkty pochodzące z przetworzenia
krwi. Produkty z krwi to materiały powstające w wyniku odwirowania pełnej krwi i rozdzielenia jej elementów:
suszona plazma krwi (60–80% b.o.) czy
suszone krwinki czerwone (90–95%
b.o.). Materiały te są pozbawione włókna
i substancji antyżywieniowych, więc są
łatwo strawne, choć czynnikiem ograniczającym ich stosowanie może być
wysoka cena. Dostarczają one wysokowartościowego białka, charakteryzującego się dużą zawartością aminokwasów egzogennych (niezbędnych). Są to
także pasze o atrakcyjnym dla zwierząt zapachu i smaku, więc poprawiają
pobranie paszy. Podkreślić należy, że
w produktach z krwi, takich jak suszona
plazma, znajdują się białka wpływające
stymulująco na funkcje obronne układu
odpornościowego.
Ciekawą paszą, zawierającą 40–46%
białka ogólnego, są drożdże paszowe
(Saccharomyces cerevisieae). Charakteryzują się wysokiej jakości białkiem,
więc mogą stanowić częściowy zamiennik droższych pasz pochodzenia zwierzęcego, są łatwo strawne, a ponadto
są źródłem witamin z grupy B. Dodatkową korzyścią ze stosowania drożdży
jest ich działanie prozdrowotne. Drożdże, poprzez przyleganie do nabłonka jelit, tworzą – podobnie jak bakterie
probiotyczne – efekt zajętego miejsca,
uniemożliwiając zasiedlenie się mikroorganizmów patogennych. Natomiast
mannanooligasacharydy, znajdujące
się w ścianie komórek drożdży, pełnią
funkcję probiotyku dla pożądanych bakterii kwasu mlekowego.
Część białka w mieszankach paszowych pochodzi z materiałów roślinnych
(nasiona bobowatych, zboża). Komponenty te powinny być odpowiednio
spreparowane w celu obniżenia po-

ziomu substancji antyżywieniowych
i włókna (np. izolat białka sojowego,
koncentrat białka ziemniaczanego). Jakość białka pasz roślinnych można podnieść, stosując dodatek aminokwasów
krystalicznych (lizyna, metionina, treonina, tryptofan, walina). Dzięki aminokwasom krystalicznym podnosi się
wartość pokarmowa białka, co pozwala
na obniżenie jego poziomu w mieszance.

Składniki energetyczne
Optymalne wykorzystanie składników
pokarmowych paszy, w tym białka, nie
jest możliwe bez zapewnienia zwierzętom odpowiedniej koncentracji energii
metabolicznej. Paszami energetycznymi są ziarna zbóż zawierające skrobię.
W pierwszych tygodniach życia prosiąt
efektywność działania w przewodzie
pokarmowym enzymów trawiących węglowodany nie jest jeszcze dostatecznie
rozwinięta, więc rozkład skrobi trwa
około 4 godzin. Z tego względu zaleca
się, aby ziarno zbóż przed włączeniem
do mieszanek zostało poddane zabiegom
hydrotermicznym w celu skleikowania
skrobi i ułatwienia jej trawienia. Źródłem łatwostrawnej i szybkiej energii
są cukry proste i dwucukry. Przykładem jest cukier występujący w mleku
– laktoza, ale w mieszankach stosowane są też glukoza i maltoza. Dla prosiąt
dostęp do takiej energii jest szczególnie
ważny, choćby dlatego, że mają one często problemy z utrzymaniem właściwej
ciepłoty organizmu. Tłuszcz dodany do
paszy, w celu podniesienia jej wartości
energetycznej, prosięta zaczynają efektywnie wykorzystywać stopniowo wraz
z upływem kolejnych tygodni życia. Wydzielanie enzymu odpowiedzialnego za
trawienie tłuszczy (lipaza) wzrasta do 4
tygodnia życia. Oleje roślinne (rzepakowy, sojowy) oraz olej rybny to tłuszcze
paszowe zawierające dużą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych. Oleje te
charakteryzują się lepszą strawnością,
w porównaniu z nasyconymi tłuszczami zwierzęcymi (smalec wieprzowy, łój
wołowy), więc dobrze nadają się do natłuszczania mieszanek dla prosiąt.
Składniki mineralne i witaminowe
Prawidłowy wzrost i rozwój młodych
zwierząt wymaga dodatku witamin oraz
makro– i mikroelementów. Zwykle podaje się je w tzw. premiksie, w odpowiedniej ilości i we właściwych proporcjach dla każdej grupy wiekowej świń.
Mikroelementy tradycyjnie występują
w formie związków nieorganicznych,
jednakże chcąc zwiększyć ich wykorzystanie przez prosięta, warto stosować
mikroelementy w formie organicznej,

czyli biokompleksy, chelaty. Są to połączenia pierwiastków (Zn, Mn, Cu,
Se, Fe) z substancjami organicznymi
(aminokwasy, hydrolizaty białkowe,
węglowodany), które cechuje lepsza
przyswajalność. Makroelementy dostarczane są zwierzętom w formie kredy
paszowej (węglanu wapnia) i fosforanu. Początkowy etap rozwoju prosiąt
jest okresem szczególnie wrażliwym
na niedobory składników mineralnych
i witaminowych, które są przyczyną gorszego wzrostu i zdrowotności zwierząt,
a ich skutki mogą pozostać nieodwracalne także w dalszych etapach tuczu, obniżając efektywność produkcji. Objawami
awitaminozy czy niedoboru składników
mineralnych jest między innymi brak
apatytu, wolniejsze tempo wzrostu, stany zapalne nabłonka jelit i skóry, wady
rozwojowe raciczek, zaburzenia procesu kostnienia, podatność na infekcje,
anemizacja.

Składniki poprawiające trawienie
i wykorzystanie paszy
Wprowadzenie do mieszanki dla prosiąt
enzymów paszowych ma na celu dostarczenie enzymów endogennych, które
nie są jeszcze w tym wieku wydzielane
w dostatecznej ilości, aby efektywnie
działać, lub enzymów, których układ
pokarmowy świń w ogóle nie wytwarza. Dodatki enzymatyczne umożliwiają
rozkład włókna pokarmowego, w tym
polisacharydów nieskrobiowych, występujących w paszach roślinnych. Rozpuszczalne frakcje włókna zwiększają
lepkości treści pokarmowej, co utrudnia dostęp enzymów trawiennych do
składników paszy, jak również utrudnia
wchłanianie treści pokarmowej przez
ściany jelita. Zalegające resztki paszy
są pożywką do nadmiernej fermentacji
bakteryjnej i przyczyną biegunek. Dodane do mieszanki enzymy hydrolizujące
polisacharydy nieskrobiowe obniżają
lepkość treści pokarmowej, poprawiają
wchłanianie składników pokarmowych
i mineralnych, a tym samym zmniejszają
ilość niestrawionych resztek będących
przyczyną problemów zdrowotnych.
Warunkiem skuteczności działania enzymów jest odpowiednie dobranie ich do
komponentów roślinnych stosowanych
w mieszance, gdyż poszczególne rośliny różnią się rodzajem polisacharydów
nieskrobiowych. Dla przykładu: do mieszanki zawierającej ziarno jęczmienia
lub owsa powinno się dodawać enzym
beta–glukanazę, do pszenicy, żyta lub
pszenżyta – enzym ksylanazę, a z nasionami roślin strączkowych powinno się
stosować enzymy pektynazę i galaktazę. Mieszanka paszowa zawiera zwykle

kilka różnych rodzajów ziarna, więc
podkreślić należy, że efektywniejsze
jest działanie dodatku dwóch lub więcej
enzymów, niż pojedynczych enzymów.
Wprowadzenie do paszy fitazy wspomaga rozkład fitynianów i udostępnia
zwierzętom 30–50% fosforu. Dodatek
fitazy pozwala obniżyć poziom fosforanów w mieszance oraz ograniczyć ilość
fosforu wydalanego do środowiska.

Składniki o działaniu prozdrowotnym
Nieodzownym elementem ochrony stanu zdrowia zwierząt i poprawy
wykorzystania paszy jest stosowanie
w mieszankach paszowych dodatków
regulujących funkcję przewodu pokarmowego. Ich obecność ma za zadanie
stymulować rozwój nabłonka jelitowego, stabilizować środowisko mikrobiologiczne w przewodzie pokarmowym oraz
wzmocnić układ odpornościowy.
Składnikiem mieszanki paszowej,
który pozytywnie wpływa na równowagę mikrobiologiczną jelit, a tym samym na status zdrowotny prosiąt, są
probiotyki. Są to szczepy bakterii specyficznych dla trzody chewnej (np. Lactobacillus acidophilus, L. casei, Bacillus
acidophilus, Bifidobacterium bifidum).
Poprzez wprowadzenie do przewodu
pokarmowego bakterii kwasu mlekowego wywołuje się efekt zajętego miejsca, który ogranicza zasiedlenie się bakterii patogennych. Jako wsparcie dla
bakterii probiotycznych podaje się substancje nietrawione przez prosięta, ale
wykorzystane przez te bakterie jako
źródło energii. Są to prebiotyki, a należą do nich fruktooligosacharydy, oligosacharydy, galaktooligosacharydy lub
wspomniane już mannanooligosacharydy obecne w drożdżach. Prebiotykiem
można nazwać także celulozę, pełniącą
w roślinach rolę materiału budulcowego, gdyż dla bakterii może być ona substratem do fermentacji. Z tego względu
niewielki dodatek (zwykle około 1–2%)
czystego włókna celulozowego do paszy
dla prosiąt działa pozytywnie na funkcjonowanie i rozwój przewodu pokarmowego. Podobnie jak zakwaszacze,
tak i preparaty pro– i prebiotyczne oraz
koncentraty włókna ograniczają przypadki występowania stanów zapalnych
jelit, biegunek, a w konsekwencji wolniejszego tempa wzrostu, charłactwa
lub śmierci prosiąt.
W przypadku prosiąt, u których mikroflora jelitowa nie jest stabilna i które
mają tendencję do biegunek, najważniejszym dodatkiem są zakwaszacze. Rolę
tę mogą pełnić krótkołańcuchowe kwasy organiczne (mlekowy, propionowy,
masłowy, octowy, winowy, jabłkowy),
DORADCA MAJ CZERWIEC 2022
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Powyższy wykres pokazuje, o ile procent poprawiły się wyniki prosiąt otrzymujących w paszy niektóre z dodatków paszowych badanych w Instytucie Zootechniki, w porównaniu do prosiąt żywionych mieszanką bez żadnych specjalistycznych dodatków.

nieorganiczne (fosforowy) oraz ich sole.
Efektywnie działają też preparaty zawierające kwasy średniołańcuchowe,
gdyż są one wolniej wchłaniane, a tym
samym dłuższy jest czas ich działania
w środowisku przewodu pokarmowego. Głównym zadaniem zakwaszania
paszy jest obniżenie pH treści pokarmowej, w celu stworzenia korzystnych
warunków bytowania pożądanych bakterii kwasu mlekowego i ograniczenia
możliwości rozwój bakterii chorobotwórczych.
Preparaty ziołowe, w postaci suszu
lub ekstraktów, to także popularne
i ważne dodatki paszowe stosowane
w żywieniu prosiąt. Łatwiejsze w dozowaniu i dające bardziej powtarzalne
wyniki są suszone (sypkie) ekstrakty
ziołowe, gdyż są standaryzowane co do
gatunku rośliny z której są przygotowane oraz rodzaju i koncentracji substancji
biologicznie czynnych. Spektrum działania substancji czynnych, nawet występujących w jednej roślinie, jest szerokie, ale wyniki wielu badań wskazują,
że skuteczność stosowania mieszaniny
ekstraktów kilku różnych roślin jest
większa, w porównaniu do ekstraktu
z jednej rośliny. Dla przykładu można
wymienić główne funkcje dodatków
ziołowych: czosnek, cebula, oregano –
działanie przeciwbakteryjne i bakteriostatyczne; dziurawiec, rozmaryn,
tymianek, mięta – stymulowanie wydzielania enzymów trawiennych i poprawa wykorzystania paszy; jeżówka,
szałwia, pokrzywa – stymulowanie
układu immunologicznego i zwiększanie odporności na infekcje. Większość
ziół ma przyjemny dla prosiąt zapach
i smak, przez co wyraźnie poprawiają apetyt i pobranie paszy, szczególnie
w stresującym okresie odsadzania.
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Składniki zachęcające do pobierania
paszy
Pobieranie właściwej ilości paszy jest objawem zdrowia zwierząt, umożliwia także odpowiednie tempo wzrostu. U prosiąt odsadzonych można zaobserwować
niewyjadanie paszy, czasem trwające
zbyt długo. Taka sytuacja prowadzi do
zaniku kosmków jelitowych, zmian zapalnych w obrębie śluzówki jelita oraz
upośledza działanie enzymów trawiennych. Zachęcanie prosiąt do pobierania
paszy ma duże znaczenie zdrowotne
oraz pozwala ograniczyć spowolnienie wzrostu, często występujące w tym
okresie. Pasza dla prosiąt powinna więc
charakteryzować się atrakcyjnym zapachem i smakiem. Uważa się, że prosięta preferują smak słodki i owocowy
(np. truskawkowy, jabłkowy) i zapach
waniliowy, dlatego stosowanie w mieszankach paszowych słodzików i preparatów zapachowych może zwiększyć
wyjadanie paszy i poprawić przyrosty
masy ciała. Jest także atrakcyjne dla prosiąt ssących i zachęca do zainteresowania się paszą stałą i szybszego rozpoczęcia jej pobierania.
Składniki paszy dla prosiąt
w badaniach naukowych
W Instytucie Zootechniki Państwowym
Instytucie Badawczym od lat prowadzone są badania nad różnego rodzaju dodatkami paszowymi dla prosiąt.
Otrzymane wyniki wykazały, że efektywność dodatków jest bardzo zróżnicowana – niektóre wyraźnie poprawiają wskaźniki produkcyjne (przyrosty
masy ciała, pobranie i trawienie paszy),
inne mają korzystny wpływ na zdrowie
prosiąt, poprawiają odporność, ograniczają występowanie biegunek, podczas gdy jeszcze inne stymulują rozwój

nabłonka jelit (wydłużanie kosmków
jelitowych odpowiedzialnych za wchłanianie treści pokarmowej), obniżają pH
treści pokarmowej i korzystnie kształtują skład mikroflory przewodu pokarmowego poprzez ograniczenie ilości
bakterii chorobotwórczych (np. Escherichia coli). Zdecydowana większość dodatków paszowych zmniejsza odsetek
prosiąt padłych w okresie od urodzenia
do odsadzenia. Ze względu na złożone
i skomplikowane działanie poszczególnych składników paszy, korzystniejsze
jest stosowanie dwóch lub kilku dodatków paszowych łącznie (wykres).
Podsumowując, zaznaczyć należy, że
żywienie prosiąt jest znacznie bardziej
skomplikowane niż żywienie pozostałych grup wiekowych świń. Zaspokojenie wysokich wymagań prosiąt w zakresie wartości pokarmowej i strawności
paszy, łączyć trzeba z koniecznością
wspomagania rozwoju i funkcjonowania układu pokarmowego i odpornościowego. Warto podkreślić, że błona
śluzowa jelit to nie tylko miejsce trawienia i wchłaniania składników pokarmowych, ale także środowisko, w którym
kształtuje się mikroflora organizmu
oraz większość procesów odpornościowych zapewniających zdrowie zwierząt. Właściwie dobranymi składnikami
paszy możemy wpływać na wszystkie
te aspekty jednocześnie, poprawiając
wskaźniki produkcyjne prosiąt, a tym
samym efektywność produkcji trzody
chlewnej.
Małgorzata Świątkiewicz, Łukasz Gala
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Najczęstsze błędy przy wykonywaniu zabiegów
ochrony roślin
Zabieg ochrony roślin to czynność, do której powinniśmy się odpowiednio przygotować w kwestii praktycznej i teoretycznej. Znajomość przepisów prawnych, w tym ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o ochronie
roślin (Dz. U. z 2019 r., poz.1900 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia
18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 505), to obowiązek
w świadomym stosowaniu chemii rolnej.
Podstawowym dokumentem, w którym zawarte są wszystkie najważniejsze informacje na temat danego środka,
jest jego etykieta. Znajdziemy w niej zezwolenie MRiRW dotyczące tego środka i rejestracje na dane gatunki roślin
i agrofagi, informacje na temat składu,
bezpiecznego stosowania, zalecanych
dawek, okresów prewencji, karencji,
ochrony zdrowia, sporządzania cieczy
roboczej itp.
Znajomość i przestrzeganie zaleceń
ustawy i etykiety środka ochrony roślin to nie wszystko, by bezbłędnie
stosować chemię rolną. Niezbędna jest
wiedza z zakresu uprawy i ochrony
roślin, w tym rozpoznawania agrofagów, oraz umiejętność praktyczna
obsługi opryskiwacza. Podstawy tej
wiedzy można uzyskać na szkoleniu
ze stosowania środków ochrony roślin,
po którym otrzymamy zaświadczenie
ważne 5 lat. Profesjonalny użytkownik
powinien poszerzać i aktualizować tę
wiedzę we własnym zakresie, na bieżąco śledząc informacje na stronach
rządowych, specjalistycznej prasie
i mediach. Niezastąpiony w tym jest
corocznie wydawany program ochrony roślin. Znajdziemy w nim szczegółowe i aktualne zalecenia stosowania
środka w danej uprawie.

Błędy przy wykonywaniu zabiegów
mają wiele przyczyn. Do najczęstszych
należy nieczytanie etykiet i niestosowanie się do jej zaleceń oraz ogólny niski poziom wiedzy związanej z uprawą i ochroną roślin. Innym poważnym problemem
jest ignorowanie przepisów ustawy
o ochronie roślin i integrowanej ochronie oraz nieprzestrzeganie zasad BHP.
Etykieta środka ochrony roślin zawiera wszystkie najważniejsze informacje
dotyczące jego bezpiecznego i skutecznego stosowania. Zapoznanie się ze jej
treścią przed zabiegiem to podstawa
do skutecznego i bezpiecznego zabiegu.

Błędy spowodowane niestosowaniem
się do zaleceń etykiety środka
ochrony roślin:
• Stosowanie środka ochrony roślin,
który jest zarejestrowany w Polsce,
ale na inne gatunki roślin uprawnych
oraz agrofagi. Jeżeli w etykiecie środka ochrony nie ma uwzględnionej rośliny, którą chcemy chronić lub jest,
ale nie ma agrofaga, którego chcemy
zwalczyć, to nie możemy zastosować
tego środka.
• Przekroczenie maksymalnej liczby zastosowań środka ochrony roślin w sezonie wegetacyjnym. Jeżeli w etykiecie ś.o.r. napisane jest: „Maksymalna

•

•

•

•

liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1”, wtedy możemy go zastosować tylko 1 raz, bez względu na to, że
agrofag wystąpił ponownie.
Przekroczenie maksymalnej dawki środka ochrony roślin dla jednego zastosowania. Jeżeli w etykiecie
ś.o.r. podane jest: „Maksymalna dawka dla jednokrotnego zastosowania:
0,1 l/ha”, wtedy możemy zastosować
tyle lub mniej (ale na własną odpowiedzialność), nigdy więcej.
Niezachowanie odstępu pomiędzy zabiegami. Jeżeli w etykiecie ś.o.r. podane jest: „Odstęp między zabiegami:
co najmniej 14 dni”, to jeżeli możemy
wykonywać kilka zabiegów tym środkiem w sezonie, robimy to w odstępach minimum 14-dniowych.
Nieprzestrzeganie terminu stosowania środka ochrony roślin. Jeżeli w etykiecie ś.o.r. podane jest: „Zabieg wykonać na najmniejsze stadia rozwojowe
larw”, to nie stosujemy go, jeśli obserwujemy tylko osobniki dorosłe. Monitoring i znajomość faz rozwojowych
roślin i agrofagów są tu kluczowe.
Nieprzestrzeganie zaleceń ilości
wody w l/ha. Jeżeli w etykiecie ś.o.r.
podane jest „Zalecana ilość wody:
150–400 l/ha”, to każda ilość powyżej i poniżej zalecanej jest niezasto-
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sowaniem się do zaleceń z etykiety.
Ciecz będzie miała za małe lub za
duże stężenie.
• Nieprzestrzeganie zaleceń co do wielkości kropel lub zastosowania dyszy
antyznoszeniowej. Wielkość kropel
jest zależna od tego, czy stosowany
środek jest fungicydem, insektycydem
czy herbicydem oraz od sposobu działania oraz fazy rośliny, a w przypadku
dużej podatności na znoszenie, także
od zastosowania dysz antyznoszeniowych.
• Nieprzestrzeganie okresu prewencji
i karencji. Okres prewencji i karencji
określa nam czas od wykonania oprysku do bezpiecznego wejścia na teren
zabiegu i do zbioru.
• Nieprzestrzeganie zaleceń minimalnej odległości od pasiek i okresu prewencji dla pszczół. W zależności od
środka i jego dawki obowiązkiem jest
stosowanie się do zaleceń minimalnej
odległości od pasieki.

Niestosowanie się do zaleceń
BHP i ustawy o ochronie roślin
i integrowanej ochronie:
• Stosowanie środków ochrony roślin
przez osoby do tego nieupoważnione.
Osoba zatrudniona przy stosowaniu
środków ochrony roślin powinna posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Zabronione jest zatrudnianie kobiet w ciąży i karmiących
piersią przy pracach narażających na
kontakt z środkami ochrony roślin,
niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy. Istnieje również zakaz
powierzania prac z chemicznymi środkami ochrony roślin dzieciom oraz
młodocianym poniżej 18 roku życia.
Osoba stosująca środki ochrony roślin
powinna posiadać aktualne zaświadczenie do tego uprawniające.
• Nieprzestrzeganie zaleceń ochrony
ciała i zdrowia. Środki ochron roślin
to często substancje niebezpieczne dla
człowieka, dlatego należy zachować
ostrożność i zadbać o ochronę ciała
i zdrowia w postaci ubrania ochronnego, rękawic, gogli i maski z filtrami.
Ubrania ochronne posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Należy dobierać
odzież ochronną adekwatną do zagrożenia i wskazań producenta w etykiecie środka.
• Ze względu na możliwe drogi zatrucia
zabronione jest palenie, picie i jedzenie podczas wykonywania zabiegu.
Dzień przed, w trakcie i dzień po nie
należy spożywać alkoholu, gdyż może
on przyśpieszyć zatrucie organizmu.
• Stosowanie środków ochrony roślin
w okresie aktywności pszczół i innych
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owadów zapylających na
kwitnących uprawach
i chwastach. Ze względu na ochronę pszczół
i innych zapylaczy należy przestrzegać pory
wykonania oprysku.
Nieprzykrycie glebą zaprawionych nasion. Nie
przykryte zaprawione
nasiona mogą zostać
pokarmem ptaków i innych zwierząt, prowadząc do ich śmierci.
Nieprzestrzeganie warunków atmosferycznych podczas
stosowania środków ochrony roślin
– w tym dopuszczalnej prędkości wiatru. Maksymalny dopuszczalny wiatr
przy stosowaniu środków ochrony roślina na otwartej przestrzeni to 4 m/s.
W etykiecie środka zawarte są optymalne warunki wilgotności powietrza
i temperatury do stosowania środka.
Nieprzestrzeganie zasad przechowywania i transportu środków ochrony
roślin. Środki ochrony roślin przechowujemy w oryginalnych opakowaniach, a podczas transportu musimy
zadbać, aby nie doszło do niepożądanego otwarcia i wycieku – najlepiej
zabezpieczyć środek w dodatkowym
pojemniku. Zaleca się aby ś.o.r. przechowywać w wydzielonych pomieszczeniach poza budynkiem mieszkalnym i inwentarskim. Pomieszczenie
takie powinno być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
zamykane na klucz oraz dobrze wentylowane. Należy zadbać, by temperatura
w tym pomieszczeniu zawsze była powyżej zera. Warunki przechowywania
są podane w etykiecie środka.
Nieprzestrzeganie zasad postępowania z nadmiarem cieczy po oprysku.
Jeśli to możliwe, nadmiar cieczy użytkowej należy po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg.
Nieprzestrzeganie zasad postępowania z opakowaniami środków ochrony
roślin. Opakowanie po środku ochrony roślin płuczemy trzykrotnie i oddajemy do sklepu, w którym je kupiliśmy, lub innym, który odbiera takie
opakowania
Nieprowadzenie ewidencji stosowania
środków lub błędne zapisy. Zgodnie
z przepisami profesjonalni użytkownicy ś.o.r. muszą prowadzić i przechowywać przez co najmniej 3 lata dokumentację stosowanych przez nich
środków ochrony roślin. Najczęściej
błędnie uzupełniana jest rubryka
„przyczyny wykonania zabiegu”.

• Nieprzestrzeganie wymagań odległości stanowiska do napełniania i mycia
opryskiwacza. Minimalna odległość
przy napełnianiu opryskiwacza i sporządzaniu cieczy roboczej to 20 m od
studni, ujęć wody oraz zbiorników i ceków wodnych. W przypadku mycia ta
odległość to min. 30 m.
• Nieprzestrzeganie zasad postępowania z odpadami zanieczyszczonymi
środkami ochrony roślin
• Ignorowanie zaleceń integrowanej
ochrony roślin. Stosowanie się do zaleceń integrowanej ochrony roślin to
obowiązek, a nie dobra wola rolnika.
Stosowanie środków ochrony roślin
powinno być ostatecznością, poprzedzoną lustracją uprawy.
• Zakup podrabianych środków. Środki
ochrony roślin należy kupować tylko
w legalnych punktach wpisanych do
rejestru.
• Wykonywanie zabiegów ochrony
sprzętem niesprawnym technicznie,
nieskalibrowanym lub bez aktualnych
badań technicznych. Badanie takie
wykonujemy przed upływem 5 lat od
zakupu nowego opryskiwacza i co 3
lata w przypadku starszych. Kalibracja jest obowiązkowa przynajmniej
raz w roku.
Niewiedza nie zwalnia nas z odpowiedzialności za błędy. Dlatego każdy
profesjonalny rolnik wykonujący zabiegi ochrony roślin powinien być na bieżąco z aktualnymi zaleceniami i przepi
sami prawnymi dotyczącymi stosowania środków ochrony rośli oraz przed
przystąpieniem do zabiegu zapoznać się
z etykietą stosowanego środka.
Maciej Wolak
Źródła:
https://www.sadyogrody.pl/agrotechnika/103/najczestsze_bledy_rolnikow_podczas_aplikacji_srodkow_
ochrony_roslin,18040.html
Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin, red. T. Praczyk,
R.Kierzek, Poznań 2020.

Rośliny fitosanitarne
a utrzymanie żyzności gleby
Nadrzędnym celem stosowania nawozów zielonych jest utrzymanie żyzności gleby na stałym, optymalnym poziomie, dzięki dostarczeniu materii organicznej w postaci nawet kilkunastu ton biomasy na hektar
pola. Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza w gospodarstwach, gdzie odeszło się już dawno od hodowli
zwierząt, co za tym idzie, brak jest własnych nawozów naturalnych tj. obornika, gnojówki czy gnojowicy.
Warto jednak pomyśleć o tym, aby jako
nawóz zielony wzbogacający glebę
w próchnicę, zastosować taki gatunek
lub mieszankę, które dodatkowo będą
posiadać właściwości fitosanitarne, czyli
ograniczające występowanie agrofagów.
Rośliny na nawóz zielony najczęściej
uprawia się w międzyplonach i w poplonach. W zależności od terminu
wysiewu i przyorania dzieli się je na:
międzyplony letnie (syn. ścierniskowe, poplon letni), międzyplony ozime
(syn. poplony ozime), międzyplony wiosenne (syn. przedplony).
Międzyplony letnie wysiewane są tuż
po zborze plonu głównego (wcześnie
zbierane rośliny rolnicze lub warzywa)
od początku lipca do końca sierpnia,
a przyorywane są późną jesienią, zwykle w ostatniej dekadzie października.
Aby uzyskać optymalny plon biomasy, nie można opóźniać wysiewu nasion. Należy również dobrać odpowiednie gatunki, które powinny być przede
wszystkim odporne na niesprzyjające
warunki klimatyczno-glebowe w momencie wschodów, a także odporne na
spadki temperatury poniżej 0oC w późniejszym okresie rozwoju. Gdy rośliny zdążą zakwitnąć, mogą dodatkowo
stanowić ostatni pożytek dla pszczół
tuż przed zimą. Do uprawy w międzyplonie nadają się rośliny fitosanitarne,
które również odznaczają się stosunkowo szybkim wzrostem biomasy tj. gorczyca biała, rzodkiew oleista, facelia
błękitna czy gryka zwyczajna. Gatunki
te można stosować w czystym siewie,
jak również w mieszankach. Gorczyca
biała ma właściwości hamujące roz-

wój nicieni. Ponadto charakteryzuje się
ona szybkim wzrostem i dużą biomasą. Nadaje się na słabsze gleby. Rzodkiew oleista również hamuje rozwój
nicieni, stąd wraz z gorczycą zalecane są
w mieszankach tuż przed uprawą roślin
okopowych. Rzodkiew posiada głęboki system korzeniowy, który poprawia
strukturę gleby. Ze względu na szybki
wzrost, zagłusza także rozwój chwastów. Niektóre źródła podają, że gorczyca i rzodkiew mogą hamować również
rozwój drutowców. Facelia błękitna
pozytywnie wpływa na ogólny stan fitosanitarny gleby. Ogranicza także rozwój mątwików. Nadaje się na słabsze
gleby i wzbogaca je w fosfor. Posiada
głęboki system korzeniowy. Ostatnią
rośliną na międzyplon letni jest gryka
zwyczajna. Ma ona właściwości hamujące rozwój pędraków oraz kiełkowanie
nasion chwastów. Wraz z gorczycą i facelią dają one cenny pożytek dla pszczół.
Międzyplony ozime są wysiewane od
połowy sierpnia do połowy września,
a przyorywane są na przełomie kwietnia i maja następnego roku. Uprawia się
je po roślinach z plonu głównego, które
późno schodzą z pola. Gatunki uprawiane w ten sposób muszą cechować się
przede wszystkim zimotrwałością. Do
uprawy w międzyplonie ozimym wśród
roślin fitosanitarnych można wyróżnić: żyto zwyczajne i rzepik ozimy. Żyto
zwyczajne ogranicza rozwój nicieni.
Wśród traw ma tak na prawdę największe znaczenie w międzyplonach, znacząco poprawiając właściwości fitosanitarne gleby. Ponadto wytwarza sporo
biomasy, wzbogacając podłoże w próch-

nicę. Rzepik ozimy hamuje rozwój nicieni, drutowców oraz utrudnia kiełkowanie chwastów. Podobnie jak żyto
charakteryzuje się szybkim przyrostem
cennej biomasy. Ten rodzaj międzyplonu
stosuje się przede wszystkim pod warzywa z późnego siewu lub rozsady, które wymagają nawożenia organicznego,
takie jak np. późna kapusta głowiasta,
kalafior i brokuł na zbiór jesienią lub
ogórek i inne gatunki ciepłolubne wymagające sadzenia rozsady w nagrzaną
glebę, np. melon, dynia czy oberżyna.
Międzyplony wiosenne są najrzadziej
stosowanym rodzajem nawozów zielonych. Wysiewa się je wczesną wiosną
i przyoruje w pierwszej połowie czerwca przed siewem lub sadzeniem roślin
uprawianych na zbiór jesienią. Rośliny stosowane na przedplon muszą charakteryzować się niską temperaturą
kiełkowania i być odporne na wiosenne
przymrozki. Jako międzyplony wiosenne można stosować m. in. żyto zwyczajne oraz owies. Obydwa gatunki ograniczają występowanie nicieni i znacząco
poprawiają właściwości fitosanitarne
gleby. Są bardzo cennym elementem
zmianowania. Międzyplony wiosenne
stosuje się pod warzywa późnego siewu lub sadzenia do gruntu, takie jak
np. późna kapusta, kalafior, brokuł lub
warzywa ciepłolubne, które korzystnie reagują na nawożenie organiczne.
Owies jest również dobrym przedplonem dla zbóż.
Międzyplony są nieocenionym elementem płodozmianu. Szczególnie ważne są jako przerywnik w uprawie zbóż
lub monokultur takich jak np. kukuryDORADCA MAJ CZERWIEC 2022
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dza. Odpowiedni dobór roślin na nawóz
zielony może zmniejszyć zagrożenie
wielu chorób czy szkodników. Nawozy zielone można wysiewać właściwie
przed każdą uprawą, pamiętając jedynie, że nie należy stosować w zmianowaniu pola, po sobie gatunków z tej samej rodziny botanicznej, ze względu
na zwiększone ryzyko występowania
tych samych chorób i szkodników. Zatem po gorczycy, rzepiku czy rzodkwi
oleistej nie należy uprawiać rzepaku,

rzepy, brukwi oraz warzyw kapustowatych i rzepowatych. Nie powinno się
również uprawiać zbóż po życie uprawianym w międzyplonie letnim lub ozimym. W innym wypadku możemy zaszkodzić uprawie głównej.
Nawozy zielone mają ogromne znaczenie w uprawach ekologicznych, gdzie
pełnią – obok nawozów naturalnych
i organicznych – nie tylko funkcję nawozową, ale właśnie fitosanitarną. Należy
mieć na uwadze fragment Kodeksu Do-

brej Praktyki Rolniczej, który mówi, że:
„Ochrona gleby jest szczególnym obowiązkiem rolnika, dla którego stanowi
ona warsztat pracy i podstawę utrzymania”, nawozy zielone, które jednocześnie ograniczają występowanie chorób
i szkodników, są naszymi sprzymierzeńcami w codziennej walce o utrzymanie gleby w dobrej kulturze.
Ilona Maczek

Wykaz wybranych roślin zalecanych do uprawy na nawóz zielony o właściwościach fitosanitarnych (główne źródło: CDR O/Radom. Skrócone normatywy produkcji rolnej. Radom, 2010 (z modyfikacjami).
Roślina

Norma
Termin siewu/rodzaj Głębokość
wysiewu międzyplonu
siewu cm
kg/ha

Nawożenie kg/ha

N

P

Plon
Okres
zielonej wegetacji
masy
dni
dt/ha

Inne

K

Kapustowate

Gorczyca

Rzodkiew
oleista

Rzepik

16-20

do 15 VIII
międzyplony letnie

20-30

do 15 VIII
międzyplony letnie

6-8

15-25 VIII
międzyplony ozime

1-3

2-4

1-3

20-60

20-60

50-70

50-70

20-60 60-120

80-120 150-200

80-120 150-200

120200

250-350

45-55

hamuje rozwój nicieni, szybki
wzrost i duża biomasa,
uprawiana w mieszankach
i w czystym siewie, nadaje się
na słabsze gleby, tanie nasiona,
miododajna

55-65

zalecana w mieszankach przed
uprawą roślin okopowych, gdyż
hamuje rozwój nicieni, posiada
głęboki system korzeniowy,
szybki wzrost biomasy,
zagłusza chwasty

220-240

hamuje rozwój nicieni,
drutowców oraz utrudnia
kiełkowanie chwastów, szybki
przyrost zielonej masy

220-240

ma największe znaczenie wśród
traw w międzyplonach; jest
uprawiane w mieszankach
i w czystym siewie, wytwarza
dużo biomasy

120-150

jest dobrym przedplonem
również dla innych zbóż,
uprawiany w mieszankach
i w czystym siewie, wytwarza
dużo biomasy, znaczenie
fitosanitarne

50-60

wzbogaca glebę w fosfor,
nadaje się na słabsze gleby,
uzupełnia płodozmian –
znaczenie fitosanitarne,
posiada głęboki system
korzeniowy, miododajna

55-65

hamuje rozwój pędraków
i kiełkowanie nasion chwastów,
uprawiana w mieszankach
i w czystym siewie, miododajna

Trawy

Żyto

180-220

Owies

147-197

5-25 IX
międzyplony ozime

wiosną
wsiewki poplonowe

3-6

2-4

20-60 60-100 80-120 250-350

60-70 70-100 90-130 155-164

Inne

Facelia

Gryka

14

10-15

do końca VII
międzyplony letnie

60

do końca VII
międzyplony letnie
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0,5-2

1-3

20-60

20-60

40-60

50-70

60-80

350-400

80-120 150-200

Szkolenia dla hodowców
rasy polskiej czerwono-białej
Rys historyczny
Bydło rasy czerwono-białej (ZR) na terenach Polski znane jest już od ponad 110
lat, natomiast jego historia w Europie
Zachodniej sięga XIII w. Na nizinnych
terenach Europy dominowało wśród ras
plamistych aż do XVII w., po czym zostało wyparte przez bydło o umaszczeniu
czarno-białym. Na ziemie polskie bydło czerwono-białe przybyło z Westfalii,
Nadrenii i Wschodniej Fryzji, początkowo w rejon Dolnego Śląska i Opolszczyzny, następnie w rejon Małopolski.
Przed II wojną światowa stan pogłowia
bydła czerwono- białego był bardzo niski, gdyż stanowiły go tylko nieliczne
stada znajdujące się w powiecie bielskim
i cieszyńskim. Sytuacja zmieniła się dopiero w roku 1945, gdy po odzyskaniu
ziem zachodnich w granicach naszego
państwa znalazły się tereny (obecnie
woj. dolnośląskie i opolskie), gdzie bydło
nizinne czerwono-białe występowało
w przeważającej ilości. W tym okresie
bydło było bardzo zróżnicowane pod
względem pokroju. Można było wyróżnić typ kombinowany z przewagą cech

mięsnych lub mlecznych w zależności
od regionu występowania. Duże zmiany przyniosły dopiero lata 50., kiedy to
przyjęto program doskonalenia tej rasy,
którego celem było uzyskanie zwierząt
o bardzo dobrym umięśnieniu i wydajności na poziomie 4 000 l mleka. Było
to możliwe dzięki użyciu do krzyżowań
buhajów sprowadzonych z Holandii
i Niemiec. W latach 70. XX w. rozpoczął
się w Polsce program „holsztynizacji”
krów mlecznych, przy użyciu importowanego nasienia buhajów pochodzących
z USA. Krowy polskie czerwono-białe
miały niewielki dolew krwi HF, aż do
lat 90., później niskie ceny żywca wołowego i lepsza opłacalność produkcji
mleka doprowadziły do większego zainteresowania typem mlecznym. Mimo
to część hodowców pozostała dalej
przy typie kombinowanym, używając
do krycia buhajków wyhodowanych we
własnym gospodarstwie lub buhajów
rasy simmental. Z perspektywy czasu
można przyjąć, iż takie działania hodowców przyczyniły się do ochrony tej
rasy. W roku 2006 utworzono księgi

WYKRES: http://bydlo.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/liczebnosc#polska-czerwono-biala

hodowlane dla rasy polskiej czerwono-białej, oznaczonej jako ZR, natomiast 26
lipca 2007 roku wprowadzono program
ochrony tej rasy, który koordynowany
jest przez Instytut Zootechniki PIB.

Program ochrony bydła rasy
czerwono-białej
Na początku realizacji programu populację objętą ochroną stanowiło 1 700
krów, zakwalifikowanych na postawie
oceny zgodności z przyjętym wzorcem
rasowym i rodowodu, jeśli był dostępny.
Zgodnie z założeniami programu stopniowo obniżano udział krwi HF u krów
objętych programem ochrony. W chwili
obecnej blisko 90% krów w programie
posiada dolew krwi HF poniżej 25%.
Wprowadzenie programu ochrony miało na celu zachowanie rasy w starym
typie, charakteryzującej się świetnym
przystosowaniem do trudnych warunków środowiskowych, dużą odpornością
i zdrowotnością, długowiecznością oraz
niewybrednością i dobrym wykorzystaniem paszy. Cechy te sprawiają, że
bydło polskie czerwono-białe najczęściej utrzymywane jest w rejonach górskich i podgórskich, gdzie świetnie znosi
trudne warunki i w pełni wykorzystuje
paszę słabszej jakości, która dominuje
w tych regionach. Ciągle niewielka liczebność bydła rasy ZR sprawia, że wymaga ono ochrony, gdyż ma ogromną
wartość dla zachowania bioróżnorodności siedlisk roślin i zwierząt, a także
jest częścią kultury i tradycji regionu.
Trudno wyobrazić sobie beskidzkie łąki
bez pasących się na nich czerwono-białych krów.
Występowanie i zalety bydła
polskiego czerwono-białego
Obecnie bydło rasy polskiej czerwono-białej utrzymywane jest w południowych regionach Polski, w zdecydowanej większości w województwie
małopolskim, gdzie głównymi ośrodkami hodowli tej rasy są powiaty: gorlicki,
DORADCA MAJ CZERWIEC 2022
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nowosądecki, nowotarski i limanowski.
Hodowle zarodowe znajdują się w województwie opolskim i dolnośląskim.
W roku 2021 liczba zwierząt objętych
ochroną wynosiła 3 533 szt., rozlokowanych w 323 stadach. Wynika z tego,
że średnia liczba zwierząt w stadzie to
10,9 szt., co świadczy o tym, że zwierzęta te utrzymywane są głównie w małych rodzinnych gospodarstwach, ekstensywnie użytkujących zwierzęta.
Hodowcy cenią rasę ZR za dużą odporność, wysoką zdrowotność, doskonałe
przystosowanie do trudnych warunków, a także łatwość wycieleń (łatwe
porody stanowią aż 95% wszystkich wycieleń), łagodny temperament, przez co
ich utrzymanie jest łatwe i bezpieczne,
oraz długowieczność, która przekłada
się na życiową produkcję mleka. W tej
kategorii rasa ZR przewyższa nawet
rasę polską holsztyno-fryzyjską – średnia długość życia krów ZR wynosi bowiem ponad 9,5 roku, natomiast średnia
długość użytkowania sięga blisko 7 lat,
podczas gdy rasa polska holsztyńsko-fryzyjska żyje nieco ponad 5 lat, a użytkowana jest niecałe 3 laktacje. Średnia
wydajność za laktację krów rasy polskiej
czerwono-białej wynosi 4200–4500 kg
mleka, natomiast w przypadku bardziej
intensywnego sposobu żywienia może
wynosić nawet 7500–9500 kg.
Krowy tej rasy wypasane na pastwiskach dają mleko bogate w kwasy tłuszczowe z rodziny n-3, w tym kwas linolenowy LNA, kwas eikozapentaenowy
EPA oraz dokozahesaenowy DHA, odpowiedzialne za prawidłową pracę serca,
żył i mózgu. Charakteryzuje się również
wysoką zawartością kwasu CLA niezbędnego do utrzymania prawidłowej
masy ciała oraz wykazującego właściwości antynowotworowe.
Mleko od krów ZR doskonale sprawdza się w przetwórstwie serowarskim,
gdyż wysoka zawartość kazeiny zapewnia wydajność produkcji serów
wyższą o 5–7%. Rasa jest w typie kombinowanym i posiada najlepszą przydatność opasową spośród ras zachowawczych, również mięso zasługuje
na rekomendację. Mięso pochodzące
od buhajków rasy czerwono-białej jest
kruche i szybko dojrzewa (długość doj-

rzewania wynosi do 7 dni), jego smak
jest bardzo wyrazisty, a struktura delikatna.

Certyfikacja marką „Rasa Rodzima”
W ramach finansowanego przez NCBiR
projektu BIOSTRATEG pt. „Kierunki
wykorzystania oraz ochrona zasobów
genetycznych zwierząt w warunkach
zrównoważonego rozwoju” Instytut Zootechniki PIB stworzył niepowtarzalny
znak „Rasa Rodzima”. Ma on na celu promocję produktu pochodzącego od zwierząt polskiej rasy rodzimej, hodowanych
w tradycyjnych systemach utrzymywania i żywienia. Wykorzystanie tego znaku podnosi świadomość społeczeństwa
na temat roli i znaczenia ras rodzimych
jako ważnej części naszego dziedzictwa
narodowego. Znak może być stosowany
na wszystkich produktach pochodzących od zwierząt objętych koordynowanymi przez Instytut Zootechniki Programami Ochrony Zasobów Genetycznych
Zwierząt Gospodarskich. Przykładami
produktów które mogą zostać oznaczone tym logo są tusze, mięso i jego przetwory, mleko i jego przetwory, jaja, miód,
wełna czy skóry. Uczestnik przystępujący do programu certyfikacji musi spełnić kilka warunków, takich jak na przykład: tradycyjny, ekstensywny chów ras
rodzimych na naturalnych paszach, zapewnienie odpowiedniego dobrostanu
zwierząt, jakość i naturalność produktów odzwierzęcych, wytwarzanych bez
użycia konserwantów i wypełniaczy.
Cykl szkoleń organizowanych
przez Instytut Zootechniki PIB
dla hodowców bydła polskiego
czerwono-białego
W roku 2021 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął
cykl szkoleń dla hodowców bydła rasy
polskiej czerwono-białej. Dotychczasowe szkolenia odbyły się w powiatach:
limanowskim, gorlickim i nowosądeckim. Szkolenie poprowadzili pracownicy Instytutu Zootechniki PIB, Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem
oraz Małopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego. Szkolenia dotyczyły ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce, ze szczególnym

uwzględnieniem działań podejmowanych w celu zabezpieczenia bydła
polskiego czerwono-białego poprzez
program ochrony oraz certyfikację produktów marką „Rasa Rodzima”. Wykład
Pani dr inż. Agnieszki Chełmińskiej, koordynatora ochrony zasobów genetycznych ds. ogólnych, dotyczył zagadnień
związanych z ochroną zasobów genetycznych w Polsce, historycznego zarysu, organizacji oraz charakterystyki populacji chronionych i stanowił obszerne
wprowadzenie do właściwego tematu
spotkań W dalszej części szkolenia uwaga Hodowców skierowana została na
realizację programu ochrony ich rasy.
Dr inż. Ewa Sosin, koordynator programu ochrony bydła polskiego czerwono-białego, przedstawiła szczegółowe
informacje na temat zmian obserwowanych w miarę realizacji celów Programu
ochrony. Przedstawiła dane dotyczące
struktury gospodarstw, stad, obserwowanych zmian w zakresie obniżania dolewu HF, długości użytkowania zwierząt
oraz kształtowania się cech produkcji
w odniesieniu do rejonu. Wykłady stały się także doskonałą okazją do wymiany informacji na temat problemów
i trudności jakie napotykają Hodowcy
realizujący program ochrony. Szkolenie
było także sposobnością do wprowadzenia środowiska hodowców w podejmowane działania na rzecz ochrony rasy
ZR metodami ex situ i in vitro. Marta
Nykiel z MCB Krasne, główna specjalistka ds. hodowli, przedstawiła zasady
oceny i selekcji buhajów rasy polskiej
czerwono-białej. Podczas jej wystąpienia zwrócono uwagę na szczególną wartość dla programu nowych buhajków,
ponieważ to właśnie ich niewystarczająca liczba na początku programu skutkuje małą zmiennością genetyczną, co
stanowi jedną z głównych trudności
w realizacji programu ochrony. Kolejne wystąpienie z udziałem dr inż. Ewy
Sosin oraz dra inż. Pawła Radomskiego,
odpowiedzialnego za system certyfikacji marką „Rasa Rodzima”, dotyczyło
szeroko pojmowanej jakości produktów
pochodzących od rasy polskiej czerwono-białej – jakość można bowiem podkreślać przy pomocy systemu certyfikacji i marki „Rasa Rodzima”, będącego

Polska
czerwono-biała

Polska
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Białogrzbieta
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4,74

4,80

2,94
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jej gwarantem, jeśli chodzi o produkt
od ras zachowawczych. W trakcie wystąpienia dr Ewa Sosin podkreślała, iż
każdy z zebranych hodowców wytwarza
produkt niepowtarzalny, niszowy, o bardzo wysokiej jakości, który może być łatwo rozpoznawalny dzięki marce „Rasa
Rodzima” i dedykowany konsumentom,
którzy szukają produktu z gwarancją
najwyższej jakości, nie tylko pod względem wartości odżywczej, ale także jego
wartości socjoetycznej. Przedstawiciele
MODR w Karniowicach, Anna Tobiasz
oraz Andrzej Pisarz swoimi wykładami zachęcali słuchaczy do podjęcia
współpracy, opowiadając o możliwościach tworzenia grup producenckich
oraz sprzedaży bezpośredniej produktu. Zwieńczeniem każdego ze szkoleń
była niezwykle ciekawa dyskusja, dzięki
której przedstawiciele Instytutu Zootechniki PIB mogli poznać oczekiwania
hodowców, trudności, jakie napotykają,
i ich doświadczenia, m.in. dotyczące różnic w budowie zwierząt wynikających
z zastosowania krzyżowań przyjętych
przez program czy zmian w wydajności.
Dotychczasowe wyniki realizacji programu ochrony zostały szeroko omówione i wspólnie przeanalizowane.

Duże zaangażowanie, ożywiona dyskusja, wspaniała, otwarta atmosfera
oraz aktywność hodowców uczestniczących w szkoleniach zachęciły pracowników IZ PIB do zorganizowania
dodatkowego spotkania dla zainteresowanych hodowców z trzech powiatów,
w których wcześniej odbywały się szkolenia. W ramach spotkania roboczego
zorganizowanego przez Koordynatora
programu ochrony, hodowcy spotkali
się z Anną Gołdys z MODR, Brokerem Innowacji, która przedstawiła możliwości
wspólnych działań w ramach różnych
projektów. Nie jest to jednak ostatni
etap cyklu spotkań, gdyż w planach są
kolejne szkolenia, m.in. szkolenie z realizacji programu ochrony dla hodowców powiatu nowotarskiego, warsztaty
komputerowe z układania dawek pokarmowych, na których hodowcy będą
mogli sami ułożyć dawki pod okiem
specjalisty, korzystając z pasz dostępnych w gospodarstwie, a także warsztaty z produkcji serów. Dobrze zbilansowana dawka pokarmowa pozwoli
zmniejszyć koszty żywienia, przy jednoczesnym wzroście wydajności, a także chronić środowisko naturalne przed
nadmiernym wydalaniem przez zwie-

rzęta niewykorzystanych składników
pokarmowych. Warsztaty serowarskie
planowane są w drugiej połowie roku.
Więcej informacji o chronionych rasach i programach ochrony dostępnych
jest na stronie Instytutu Zootechniki
PIB: http://www.bioroznorodnosc.
izoo.krakow.pl/, informacje o systemie certyfikacji znajdą Państwo pod
adresem http://ksb.izoo.krakow.pl.
W przypadku zainteresowania szkoleniami i warsztatami prosimy o bezpośredni kontakt z Koordynatorką Programu ochrony ZR, dr inż. Ewą Sosin,
tel. 666 081 297 (ewa.sosin@iz.edu.pl).
Ewa Sosin, Łukasz Gala
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,
Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
Źródła:
http://bydlo.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/rasy/
polska-czerwono-bialas (izoo.krakow.pl) [dostęp:
06.02.2022]
http://bydlo.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/programy-ochrony/pobierz/program-ochrony-zasobow-genetycznych-bydla-polskiego-czerwono-bialego
[dostęp: 26.04.2022]
Wyniki oceny za rok 2020, PFHBiPM 2020.

Zagrożenia podczas wykonywania zabiegów agrotechnicznych
Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których rejestruje się największą liczbę wypadków przy
pracy, i nieustannie zajmuje trzecie lub czwarte miejsce wśród najbardziej niebezpiecznych zajęć w Unii
Europejskiej. Według KRUS średnio 2/3 poszkodowanych rolników doznaje trwałego albo długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu lub ginie wskutek wypadku przy pracy
Kwestie związane z ochroną zdrowia
i bezpieczeństwem należy traktować
jako priorytet, a czas i pieniądze poświęcone na ten cel jako inwestycję, a nie jako
marnotrawstwo. Pieniądze wydane na
zapobieganie wypadkom będą znacznie
mniejsze od tych, jakie trzeba będzie wydać na leczenie, pracowników na zastępstwo, odszkodowanie lub kary.
Do najczęstszych grup wypadkowych należą: upadki, pochwycenia
i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez
zwierzęta. Do przyczyn tych nieszczęśliwych zdarzeń dochodzi najczęściej
wskutek niewłaściwej organizacji
stanowiska pracy, niestosowania się
do zasad ochrony indywidualnej, nieostrożności i niewłaściwego obsługiwania maszyn rolniczych i zwierząt
gospodarskich.

Rodzaje zagrożeń w gospodarstwie
rolnym
Mechaniczne – oddziaływanie na człowieka, narzędzi i maszyn oraz przedmiotów i zwierząt. Urazy powodowane
są głownie przez przemieszczające się
maszyny oraz transportowane rzeczy,
ruchome i ostre elementy narzędzi i maszyn, śliskie oraz nierówne powierzchnie, żywe zwierzęta. Są to najczęściej
zgniecenia, zmiażdżenia, obcięcia, potłuczenia, otarcia, skaleczenia, zwichnięcia
i złamania.
Chemiczne – środki ochrony roślin,
nawozy, paliwa i oleje. Uszczerbek na
zdrowiu powodowany jest przez trującą ciecz, opary i pyły. Należy zmniejszyć ryzyko kontaktu ze szkodliwymi
substancjami, stosując odpowiednie
środki ochrony indywidualnej takie jak
kombinezon ochronny, gogle, maskę z filtrem, rękawice i buty ochronne. Należy

bezwzględnie przestrzegać zasad stosowania środków ochrony roślin umieszczonych w etykiecie środka.
Biologiczne – mikro i makroorganizmy
oraz substancje przez nie wytwarzane.
Zagrożenie stwarzają w tym przypadku wirusy, bakterie i grzyby oraz alergie i toksyny wytwarzane przez rośliny
oraz drobnoustroje roślin i zwierząt.

Organizacja pracy
Przez wzgląd na bezpieczeństwo ludzi
i zwierząt oraz środowisko naturalne
należy odpowiednio zadbać o organizację pracy na terenie gospodarstwa rolnego i poza nim.
Należy oddzielić część mieszkalną
gospodarstwa od produkcyjnej w taki
sposób, by osoby postronne oraz dzieci
nie mogły tam wejść bez wiedzy rolnika. Także dzikie i bezpańskich zwierzęta nie mogą się tam dostać. NierówDORADCA MAJ CZERWIEC 2022
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ności ciągów komunikacyjnych trzeba
w odpowiedni sposób utwardzić i zniwelować, zapewniając efektywne odprowadzenie wody opadowej oraz
oświetlenie. Śliskie miejsca należy posypywać materiałami antypoślizgowymi. Studzienki, zbiorniki, kanały i inne
otwory technologiczne należy zabezpieczyć szczelnymi pokrywami lub barierami ochronnymi, a większe zbiorniki
otoczyć ogrodzeniem z wejściem zamykanym na klucz. Budynki powinny posiadać sprawną instalację elektryczną
i odgromową, a schody i rampy powinny być wyposażone w poręcze lub barierki zabezpieczające przed upadkiem
z wysokości.

Ocena ryzyka
W celu zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy należy przeprowadzić ocenę ryzyka, która tworzy podstawy zarządzania bezpieczeństwem i ochroną
zdrowia, a także stanowi jeden z obowiązków prawnych. Jest to proces związany z zagrożeniami dla pracodawcy,
pracowników i wszystkich członków
rodziny występujących w miejscu pracy.
Przeanalizowaniu podlega wszystko to,
co może spowodować uraz lub szkodę.
Należy się zastanowić, czy zagrożenia
mogą być wyeliminowane, a jeżeli nie, to
jakie środki zapobiegawcze lub ochronne powinny być dostępne w celu kontrolowania ryzyka.
Dla przykładu ryzyko powstania
urazu kierowcy w wyniku przewrócenia ciągnika waha się w zależności od
ochrony technicznej maszyny. Wysokie
ryzyko istnieje w przypadku ciągnika
bez kabiny, średnie ryzyko w ciągniku
z prętami zabezpieczającymi i niskie
w ciągnikach z kabiną.
Nie ma możliwości wyeliminowania
wszystkich zagrożeń, ale istnieje możliwość ich kontrolowania poprzez regularne przeglądy i monitorowanie oraz
aktualizację oceny ryzyka.

Planowanie
Skuteczne planowanie pomaga przewidywać ryzyko i zapobiegać wypadkom
podczas pracy, którą należy organizować tak, by mieć na uwadze zasoby ludzkie, urządzenia, obiekty oraz charakterystykę terenu. Należy uwzględniać
czynniki, które nie są od nas zależne
– np. pogodę, sezonowość, dostępność
pracowników.

Szkolenia
Należy zadbać by wszyscy pracownicy
byli kompetentni. Prawdopodobieństwo
wypadku jest znacznie mniejsze w przypadku wyszkolonej i doświadczonej

18

DORADCA MAJ CZERWIEC 2022

kadry. Należy prowadzić szkolenia
w miejscu pracy, podczas których pracownicy instruowani będą w zakresie
użytkowania maszyn i sposobu wykonywania powierzonego zadania. Pracownicy powinni mieć świadomość
wszystkich zagrożeń związanych z ich
pracą.
Środki ochrony indywidualnej
Środki ochrony indywidualnej zapewniają ochronę pracownika, ale nie zapobiegają wypadkom. Stanowią ostateczność w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa pracy. Ich zastosowania rozpatruje się po wyczerpaniu
wszystkich możliwych kontroli ryzyka
wystąpienia wypadku podczas pracy.
Należy stosować środki ochrony indywidualnej właściwe dla wykonywanej
pracy, z odpowiednimi certyfikatami
i we właściwych rozmiarach.

Dzieci
Powszechne jest to, że dzieci właścicieli i pracowników gospodarstwa pracują w gospodarstwie rolnym często bez
względu na wiek. Rodzice nierzadko lekceważą zagrożenia, ponieważ uważają,
że dobrze znają swoje dzieci i mogą im
zaufać. Wrodzona dziecięca ciekawość
i pozostawienie bez odpowiedniej opieki
często prowadzi do wypadków. Zagrożone wypadkiem bywają również dzieci odwiedzające gospodarstwo, w tym
koledzy oraz koleżanki ze szkoły i dzieci sąsiadów. Nie znają one gospodarstwa i nie zdają sobie sprawy z zagrożeń z nim związanych. Rolnicy często
pozwalają jeździć dzieciom z nimi ciągnikiem, nie zapewniając im przy tym
odpowiednich środków bezpieczeństwa. Aby zadbać o ich bezpieczeństwo,
należy dopilnować, by osłony maszyn
były na swoim miejscu i najlepiej odgrodzić teren gospodarstwa i niebezpieczne miejsca. Trzymać pod kluczem
rzeczy i miejsca stwarzające zagrożenia.

Studnie, zbiorniki, rowy i doły przykryć
i zabezpieczyć. Przy wykonywaniu niebezpiecznych czynności dzieci należy
trzymać z dala i zapewnić im odpowiednią opiekę. Ważne jest, by wyjaśnić dzieciom niebezpieczeństwa i ustalić proste
zasady, jakich powinny przestrzegać.
Wskazane jest, by w gospodarstwie znalazło się bezpieczne miejsce do zabawy.

Maszyny i urządzenia rolnicze
Wprawdzie ułatwiają nam pracę, lecz
mogą być one również przyczyną wielu wypadków w gospodarstwie. Planując zakup maszyny, trzeba uwzględnić
jej parametry bezpieczeństwa. Przed
planowanym pierwszym użyciem należy koniecznie zapoznać się z jej bezpieczną obsługą. Należy przestrzegać
instrukcji obsługi producenta. Nie wolno zdejmować osłon zabezpieczających
oraz wyłączać funkcji bezpiecznego zatrzymania awaryjnego. Przed każdym
użyciem należy sprawdzić stan techniczny. Jeżeli jest to wymagane, zadbać
o stosowne uprawnienia do użytkowania tego sprzętu. Nie obsługiwać maszyn
po spożyciu alkoholu, środków odurzających bądź leków powodujących senność.
Nie powinno się modyfikować sprzętu
we własnym zakresie, ponieważ takie
modyfikacje mogą negatywnie wpłynąć
na działanie sprzętu i być dla nas niebezpieczne. Konserwacje powinny być wykonywane kompletnie i przez wykwalifikowane do tego osoby. Dobrą praktyką
jest prowadzenie dokumentacji konserwacji i naprawy maszyn.
Maciej Wolak
Źródła:
https://osha.europa.eu/pl/publications/protecting-health-and-safety-workers-agriculture-livestock-farming-horticulture-and
https://www.bhpwrolnictwie.pl/
Mytko K., Zatrudnienie w gospodarstwie rolnym, Poznań
2021.

Zasady uboju z konieczności
Zasady uboju z konieczności rozpisane są w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w którym znajdują się szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.04.2004, str. 55) – załącznik III, Sekcja I („Mięso
zwierząt gospodarskich kopytnych”), rozdział VI, pt. „Ubój z konieczności poza rzeźnią”.
Ubój z konieczności dotyczy: świń,
owiec, kóz, krów oraz koni, czyli tzw.
gospodarskich zwierząt kopytnych. Do
uboju dochodzi poza rzeźnią w przypadku, gdy wyżej wymienione zwierzęta ulegną wypadkowi, na skutek którego nie będą mogły się poruszać, co
uniemożliwi przetransportowanie ich
do rzeźni. Wypadek tyczy się: złamania
kończyny lub kręgosłupa oraz innego
urazu zaburzającego naturalne poruszanie się. W takiej sytuacji można uratować wartość rzeźną zwierzęcia poprzez
dokonanie uboju w miejscu wypadku.
Należy niezwłocznie wezwać lekarza weterynarii (zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich), który
podejmie decyzję o możliwości leczenia,
poddaniu ubojowi z konieczności lub
uśmierceniu.

2. Przed ubojem z konieczności należy
wezwać powiatowego lekarza weterynarii (znajdującego się najbliżej
lokalizacji gospodarstwa), którego
zadaniem będzie przebadać zwierzę
i wystawić świadectwo urzędowe
potrzebne do transportu tuszy i narządów wewnętrznych.
3. Należy poddać zwierzę ubojowi
z konieczności.
Uboju z konieczności może podjąć się
osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje upoważniające do uboju zwierząt
w rzeźni.
Informacje o osobach, które posiadają
uprawnienia do uboju zwierząt, można
znaleźć w Powiatowych Inspektoratach
Weterynarii.

Zasady działania w przypadku
poddania zwierzęcia ubojowi
z konieczności:
1. W pierwszej kolejności należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią,
aby ustalić, czy jest możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia.

Na stronie Głównego Inspektoratu
Weterynarii znajduje się aktualna
lista polskich rzeźni, które spełniają wymogi przejęcia zwierzęcia
poddanego ubojowi z konieczności
(https://zywnosc.wetgiw.gov.pl/
spi/rzeznie/).
W wybranej rzeźni urzędowy lekarz weterynarii dokona badania
poubojowego tuszy oraz narządów,
a następnie oceni przydatność mięsa do spożycia przez ludzi. Wymóg
ten jest konieczny, aby móc wprowadzić dane mięso na rynek sprzedaży i tym samym uratować wartość
rzeźną zwierzęcia.
Mięso, które pozytywnie przeszło
badanie zdatności do spożycia musi
być opatrzone owalnym znakiem
jakości zdrowotnej, a to pozwoli
na wprowadzenie go do obrotu we
wszystkich państwach członkowskich UE (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 853/2004 i 854/2004).

Sposób i warunki, w jakich powinien
się odbyć ubój z konieczności
Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany
do jak najszybszego rozpoczęcia działań
dotyczących uboju. Również należy dołożyć wszelkich starań, aby zwierzę podczas uboju uniknęło niepotrzebnego bólu,
niepokoju i cierpienia. Jednocześnie należy przestrzegać wymagań dotyczących
ochrony zwierząt podczas uboju. Zgodnie
z rozporządzeniem Rady nr 1099/2009
zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione przez osobę posiadające do

tego odpowiednie kwalifikacje. Po uboju
tusza powinna być wykrwawiona. Na
miejscu, pod okiem urzędowego lekarza
weterynarii można usunąć z tuszy żołądek oraz jelita, natomiast trzeba pamiętać
o ich odpowiednim oznakowaniu, tak aby
później można było zidentyfikować tuszę
oraz przynależne do niej narządy. Tusza
wraz z narządami może być przewieziona do rzeźni.

Potrzebne dokumenty
Należy pamiętać aby wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi dostarczyć odpowiednie dokumenty tj.:
1. Oświadczenie rolnika – stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych
lub innych środków, jakie podawano
zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji.
2. Świadectwo urzędowe – stwierdzające korzystny wynik badania
przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności
oraz informację na temat leczenia,
jakiemu poddane było to zwierzę.
Oświadczenie rolnika oraz świadectwo
urzędowe można znaleźć na stronie
Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Warunki przewiezienia tuszy wraz
z narządami do rzeźni
Przewiezienie tuszy wraz z narządami powinno odbyć się najszybciej, jak
to jest możliwe, w przeciwnym wypadku – gdy transport może potrwać dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania
uboju – należy schłodzić tuszę i narządy
wewnętrzne (gdy warunki atmosferyczne na to pozwalają, nie ma konieczności
schładzania).

Przeciwwskazania dotyczące uboju
z konieczności
Może się zdarzyć, że lekarz weterynarii nie zezwoli na ubój z konieczności
i podejmie decyzję o leczeniu zwierzęcia lub jego uśmierceniu. W przypadku uśmiercenia zwierzęcia to lekarz
weterynarii podaje środek usypiający.
Tusze przeznacza się do utylizacji lub
DORADCA MAJ CZERWIEC 2022
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– jeżeli urzędowy lekarz weterynarii wyrazi na to zgodę – można przeznaczyć je do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych. Każdy, kto
chce uzyskać taką zgodę, musi zwrócić
się z prośbą do powiatowego lekarza
weterynarii.
Istnieje możliwość dokonania uboju
zwierząt w celu pozyskania mięsa na
użytek własny. Należy pamiętać, że mięso nie może być przeznaczone do sprzedaży. Tyczy się to: świń, owiec, kóz lub
cieląt do 6 miesiąca życia.
W przypadku, gdy żadna rzeźnia nie
wyrazi zgody na przyjęcie tuszy wraz
z narządami wewnętrznymi, dalsze decyzje podejmuje rolnik. Może zdecydować się na: leczenie zwierzęcia, uśmier-

cenie lub przeprowadzenie uboju w celu
uzyskania mięsa na pożytek własny. Natomiast w przypadku, gdy zwierzę padnie, należy zutylizować zwłoki. Koszty
pokrywa ARiMR.
Jeżeli po badaniu poubojowym przeprowadzanym przez urzędowego lekarza weterynarii okaże się, że tusza nie
nadaje się do spożycia przez ludzi, to
należy ją zutylizować – koszty utylizacji zależą od umowy, jaka została podpisana między rolnikiem a podmiotem
prowadzącym rzeźnię. Istnieje również
możliwość przeznaczenia tuszy do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych – decyzja ta należy do urzędowego
lekarza weterynarii.

Zdarzenie o uboju z konieczności
należy zgłosić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
w przypadku:
• bydła, owiec, kóz lub świń w ciągu
7 dni od zdarzenia,
• świń z terenów objętych restrykcjami
w związku z afrykańskim pomorem
świń, w ciągu 2 dni.
Weronika Dudek
Źródła:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/
uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 853/2004 i 854/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
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Co warto mieć w zanadrzu
przy użytkowaniu opryskiwacza
Współczesne opryskiwacze coraz częściej korzystają z wyposażenia, które trudno byłoby znaleźć w starszych konstrukcjach.
Zdecydowaną jego większość można mieć do dyspozycji w czasie wykonywania zabiegu stosowania środków ochrony roślin
również stosunkowo prostym sprzętem. Warto także skompletować podręczną „apteczkę techniczną” opryskiwacza.

Niewątpliwie niezbędnym elementem
wyposażenia uzupełniającego jest zestaw podstawowych części zamiennych.
Zaopatrując się w zestaw rozpylaczy, koniecznie należy kupić kilka ich sztuk na
zapas. Mogą się one okazać niezbędne
w razie zagubienia lub uszkodzenia tych
używanych, jednak są niezastąpione
zwłaszcza wtedy, gdy dojdzie do zatkania, nawet częściowego, powodującego
deformację kształtu strumienia cieczy
oraz zmianę wydatku jednostkowego.
Szybka wymiana
W trakcie pracy opryskiwacza wygodniej jest zatkany rozpylacz wymienić
na sprawny, a po skończonym zabiegu
zająć się czyszczeniem i sprawdzeniem
tego zdemontowanego. Aby tę zamianę przeprowadzić błyskawicznie, najlepiej przygotować zapasowe zestawy
kilku rozpylaczy zamontowanych w kołpakach z uszczelką. W ostatnich latach
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coraz popularniejsze stają się rozpylacze
zintegrowane z kołpakiem, co przyspiesza ich wymianę.
Zapasowy nowy rozpylacz zamontowany na belce polowej, na której pracują rozpylacze o znacznym przebiegu,
umożliwi nam także ocenę ich stopnia
rozkalibrowania poprzez porównanie
ich wydatku jednostkowego z nominalnym wydatkiem rozpylacza dotychczas
nieużywanego. Warto także przypomnieć, że jeżeli wydatek jednostkowy
rozpylaczy będących w użyciu przekracza 10% wydatku nominalnego, to należy go wymienić. Jeżeli do wymiany
kwalifikuje się znaczna ich liczba, powinno się założyć nowy komplet. Nie
należy także zapomnieć o zapasie co
najmniej kilku indywidualnych filterków opraw rozpylaczy o odpowiednich
gęstościach. W podręcznej „apteczce
opryskiwacza” musimy także uwzględnić kilka kołpaków dostosowanych do

Uzupełniająca instalacja do mycia opryskiwacza

typów używanych rozpylaczy. Zasadniczo w każdym standardzie mocowania
kołpaków (Multijet: ARAG, TeeJet, Lechler) czy systemie Rau (sprzed 2020 r.
i jego klony) bądź Hardi, bądź jeszcze
inne standardy, kołpaki mogą się różnić szerokością otworu osadzającego
sam rozpylacz. Najczęściej ten wymiar
montażowy wynosi 8 mm i będzie odpowiedni do większości rozpylaczy
(standardowe, antyznoszeniowe, eżektorowe kompaktowe). Do niektórych typów rozpylaczy (wybrane modele długich eżektorów, 5-otworowe palcowe
do RSM, a także inne, bardziej specjalistyczne) odpowiednie będą kołpaki
o rozmiarze otworu ustalającego rozpylacz na 10 mm.

Uniwersalne kołpaki
Obecnie warto zaopatrzyć się w kołpaki
uniwersalne o ukształtowanym otworze ustalającym rozpylacz w sposób
umożliwiający ich montaż w wersji zarówno 8 mm, jak i 10 mm. Z eksploatacyjnego punku widzenia polecić należy
także posiadanie co najmniej od kilku
do kilkunastu tzw. kołpaków „ślepych”.
Umożliwią nam one doprecyzowanie
szerokości roboczej belki do zadanej
szerokości opryskiwanej powierzchni
(krańce pola), ponieważ poszczególne wyłączane sekcje belki mogą mieć
w tradycyjnych opryskiwaczach najmniejszą szerokość zawartą w granicach od 2,5 m nawet do 5 m. Oczywiście
ten warunek nie dotyczy belek wyposażonych w wielopozycyjne oprawy rozpylaczy, w których można wybrać położenie pośrednie całkowicie zamykające
prace rozpylacza. Ale nawet wtedy kołpak „ślepy” może znaleźć uzasadnienie,
w praktyce spotyka się bowiem sytuacje, że na wielopozycyjnym korpusie
nie wszystkie króćce (te nieużywane)
mają zamontowane jakiekolwiek kołpaki. W takiej sytuacji należy skorzystać
właśnie z kołpaków „ślepych”. Zapobiega to osadzaniu się zabrudzeń, a także
wnikaniu kurzu oraz wszelkich innych
zanieczyszczeń do wnętrza tych króćców, co w przyszłości może uchronić
przed problemami z zatykaniem poszczególnych filterków bądź samych
rozpylaczy. Wreszcie, koniecznie należy zaopatrzyć się co w najmniej kilka
opraw rozpylaczy kompletnych (skrajnych oraz przelotowych), zapas opasek
zaciskowych, a nawet kawałek odpowiedniego węża (najczęściej o średnicy wewnętrznej 12,5 mm) zasilającego poszczególne sekcje oraz oprawy
rozpylaczy. Można też mieć pod ręką
wszelkiego rodzaje uszczelki, oringi,
przepony zaworów antykropleniowych
(te ostatnie zawsze można „pożyczyć”
z zapasowych opraw rozpylaczy). Dobrze jest także dysponować przeponami tłocznymi pompy oraz przeponami
powietrznika. Przeponę powietrznika
nietrudno wymienić w warunkach polowych, przepony tłoczne o wiele trudniej. Wiąże się to z wymianą oleju, który
także trzeba mieć w zapasie.

Narzędzia, które warto mieć
w zanadrzu w trakcie pracy
Przy ustalaniu wysokości położenia
belki polowej nad powierzchnią opryskiwaną pomocny będzie przymiar liniowy. W przypadku standardowego
rozstawu opraw rozpylaczy o wartości 0,5 m oraz najczęściej występujących szerokościach wachlarzy strumieni

Pośredni zbiornik na wodę do mycia opryskiwacza

rozpylaczy (110° lub 120°) odległość ta
powinna zawierać się w granicach 0,4–
0,7 m. W praktyce optymalna odległość
mierzona od rozpylacza do powierzchni
docelowej, którą może być gleba w przypadku oprysków w początkowych fazach rozwoju, to ok. 0,5 m i odpowiednio wyżej w miarę wzrostu chronionej
plantacji. Przymiar liniowy przydać się
może także do sprawdzenia prostoliniowości belki poprzez pomiar odległości
jej fragmentów od podłoża. Dopuszczalne wartości odchyłek spowodowanych
ugięciem fragmentów belki nie mogą
przekraczać 0,5% jej szerokości roboczej
lub co najwyżej 0,1 m.
Niezbędne do precyzyjnego dozowania środka ochrony roślin metodą objętościową oraz pomiaru wydatku jed-

nostkowego rozpylacza w procedurze
kalibracji opryskiwacza bądź sprawdzanie stopnia rozkalibrowania okaże
się wyskalowane naczynie. Najczęściej
jest to kubek o pojemności 2 l (od 1,8 do
3 l) z działką elementarną 20 ml.

Przyrządy do czyszczenia rozpylaczy
Podstawowym narzędziem tradycyjnie
są firmowe szczoteczki podobne do tych
używanych do czyszczenia zębów. Podstawową różnicą z reguły jest podwójny
układ elementów włókien czyszczących.
W wielu przypadkach użycie szczoteczki na zewnętrznej stronie rozpylacza,
nawet bez jego demontażu, może przynieść poprawę. Markowe szczoteczki
mogą mieć także dodatkową funkcjonalność, np. odpowiednio zorientowany

Przybornik operatora opryskiwacza
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otwór (ALBUZ) służący do właściwego ustawiania płaskostrumieniowych
rozpylaczy w oprawach starszego typu
z gwintowym mocowaniem kołpaka.
Szczoteczka może także być wyposażona w miniuchwyt (LECHLER) służący
do demontażu wkładki wstępnej (kryzy) w rozpylaczach antyznoszeniowych.
Dobrym rozwiązaniem może się okazać
także klasyczny pistolet zasilany sprężonym powietrzem służący do czyszczenia, przedmuchiwania zanieczyszczonych elementów z wykorzystaniem
dostępnego źródła sprężonego powietrza, np. z instalacji ciągnika.

Kluczyk do kołpaków
Specjalistyczne kluczyki ułatwiają demontaż kołpaków oraz rewizję przeponowych zaworów antykropleniowych.
Kluczyki te (STABEN, AGROPLAST) są
niezwykle pomocne w codziennej obsłudze opryskiwacza. Jedna strona kluczyka służy do łatwiejszego demontażu
kołpaka, a druga do wykręcenia nakrętki ustalającej przeponowy zawór antykropleniowy. W oprawach typu RAU
(model sprzed 2020 r.), masowo stosowanych dotychczas w krajowych opryskiwaczach z tak zwaną belką mokrą
(PILMET i inne), demontaż zaworu antykropleniowego bez takiego kluczyka
jest prawie niemożliwy.
Kluczyk do ustawiania osi szczeliny
rozpylacza w stosunku do osi belki to
przyrząd zbędny we współczesnych
opryskiwaczach z bagnetowym mocowaniem kołpaka, w których ustawienie
osi szczeliny następuje automatycznie.
W starszych wersjach z gwintowym
mocowaniem kołpaka kluczyk taki jest
zaś konieczny. Wcześniej można było
spotkać się z tym w niektórych szczoteczkach do czyszczenia rozpylaczy. Dostępne są też oryginalne klucze służące
do tego celu (LECHELR). W praktyce
jednak wystarczy płaski klucz widlasty
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nr 8 oraz 10 z drugiej strony, którego
standardowo kąt odchylenia odpowiada kątowi w oryginalnym przyrządzie
do ustawiania.

Pomocne wyposażenie do kalibracji
opryskiwacza
Oprócz wymienionego wcześniej kubka kalibracyjnego (dozującego) przydatne będą takie przyrządy i narzędzia,
jak stoper, taśma miernicza, tyczki kontrolne ustalające odległość, kalkulator,
tabele kalibracyjne, wymienne tarcze
Quantometeru. Zamiast wyskalowanego kubka można użyć różnego rodzaju
przepływomierzy (mechanicznych lub
elektronicznych). Wtedy pomiar wydatku jednostkowego będzie znacznie szybszy. Ocenę pracy opryskiwacza w polu
lub sadzie w bardzo prosty sposób można dokonać wykorzystując specjalne papierki wodoczułe, które mocujemy na
różnej głębokości uprawy polowej lub
wysokości w uprawach wertykalnych.
Osiadające krople na żółtym papierku
pozostawiają ślad w postaci przebarwienia (na niebiesko), umożliwiając w łatwy,
wizualny sposób ocenić jakość dystrybucji cieczy.

Zapas czystej wody
Zbiornik na czystą wodę do mycia rąk
jest standardem we wszystkich współczesnych opryskiwaczach. Łatwo go
także zamontować na każdym, nawet
starszym opryskiwaczu. Może to być np.
plastikowy kanister z kranikiem o pojemności ok. 20 l dostępny w sklepach
technicznych, taki sam, w jaki wyposażają swoje ciężarówki ich kierowcy.
Warto także rozważyć montaż takiego
lub nawet większego zbiornika na samym ciągniku. Przecież w zasadzie we
wszystkich pracach polowych możliwość umycia rąk jest ważna. Zamontowanie dużo większego (o objętości co
najmniej 10% pojemności zasadniczego

zbiornika na ciecz roboczą) dodatkowego zbiornika na czystą wodę do płukania
i mycia opryskiwacza też nie powinno
nastręczać większych problemów. Do
jego wpięcia w zasadniczą magistralę
cieczową po ssawnej stronie pompy wystarczy dodatkowy zawór trójdrożny.

Mycie w warunkach polowych
Nawet najprostszy opryskiwacz może
pracować w charakterze myjki. Wystarczy do jednego z zaworów sekcyjnych
wpiąć ręczną lancę. Opryskiwacz staje
się wtedy myjką, dając ciśnienie adekwatne do parametrów pompy. Ciśnienie to – rzędu ok. 20 bar – jest mniejsze
niż we współczesnych myjkach ciśnieniowych, ale pamiętajmy, że krajowe
myjki bojlerowe typu MB, produkowane w minionym okresie, wyposażone
były w klasyczną pompę opryskiwacza
polowego (TERMIT). Oczywiście w takim przypadku opryskiwacz powinien
być wcześniej dokładnie przepłukany
od wewnątrz. Kolejna dodatkowa porcja wody wprowadzona do zbiornika
(jeżeli opryskiwacz nie ma zbiornika na
czystą wodę przeznaczoną do płukania
instalacji) umożliwia wymycie nie tylko
opryskiwacza, ale także ciągnika i każdej innej maszyny. Warto także zasygnalizować pojawienie się bardzo prostego
adaptera służącego do płukania nakrętki opakowania z wykorzystaniem dyszy
płuczki znajdującej się najczęściej w rozwadniaczu. Element ten łatwo wykonać
również samemu.

Zasobniki i pojemniki
Współczesne opryskiwacze, zwłaszcza
zaczepiane, korzystają z wielu różnych
zasobników służących do przechowywania i transportu takiego wyposażenia, jak: opakowania ze środkami ochrony roślin oraz opróżnione opakowania,
kubki dozujące, odzież ochronna, przyrządy i narzędzia do kalibracji i regulacji,

Wyposażenie do kalibracji opryskiwacza
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Wodoczułe papierki do oceny jakości pokrycia

a nawet instrukcje obsługi, programy
ochrony roślin oraz inna dokumentacja i etykieta środka ochrony roślin. Ta
ostatnia jest bardzo ważna, gdyż na niej
znajdziemy, oprócz instrukcji stosowania, także telefony alarmowe do ośrodków toksykologicznych. Większość tych
zasobników można samemu zamontować na opryskiwaczu, zwłaszcza na zaczepianym, na którym łatwiej jest wygospodarować odpowiednie miejsce.

pomocy medycznej. Najczęściej będą to
podstawowe apteczki ze środkami opatrunkowymi. Specjalistyczne apteczki
dla stosujących środki ochrony roślin
dostępne są w Instytucie Medycyny Wsi
w Lublinie. Pamiętajmy jednak, że zakup
niektórych elementów ich wyposażenia związany może być z koniecznością
wystawienia recepty przez lekarza, np.
w razie konieczności wymiany ze względu na upływ terminu ważności. Ponadto
stosowanie niektórych medykamentów
możliwe jest przez wykwalifikowany
personel.

Inne wyposażenie
Minimalne wyposażenie to podstawowy zestaw standardowych narzędzi:
klucze, śrubokręty, uniwersalny klucz
nastawny typu do rur, pompka lub minikompresor do uzupełniania ciśnienia w powietrzniku oraz manometr do
kontroli tego ciśnienia. Wyposażenie to
może być elementem wyposażenia ciągnika, podobnie jak apteczka pierwszej

Bez telefonu ani rusz
Smartfon jest dziś nieodzownym wyposażeniem operatora opryskiwacza.
Od dawna mobilny telefon przydatny
był w przypadku sygnalizacji sytuacji
awaryjnej, w tym podejrzenia o zatrucie
środkami ochrony roślin. Na etykiecie

środka ochrony roślin znajdują się telefony kontaktowe do ośrodków toksykologicznych. Dodatkowo powinno się
wpisać w książkę adresowa numer telefonu do miejscowej przychodni, ośrodka
zdrowia i pogotowia ratunkowego.
Smartfon pozwala na przeprowadzenie kalibracji przy użyciu dostępnych
aplikacji zastępujących dotychczasowe
wzory i tabele. Umożliwia on również
szacowanie prędkości jazdy, prognozowanie pogody, kontakt ze specjalistą,
diagnozowanie agrofagów na podstawie analizy fotografii, a także umożliwia
szybki dostęp do programów ochrony.

Eugeniusz Tadel
fot. Eugeniusz Tadel
Artykuł po raz pierwszy opublikowano w magazynie
rolniczym AgroProfil www.agroprofil.pl – zadzwoń
lub napisz SMS 791 790 901, a otrzymasz egzemplarz
bezpłatny.
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Korzyści z udziału w Ogólnopolskiej
Sieci Zagród Edukacyjnych
Nie od dziś wiadomo, że polska wieś posiada olbrzymi potencjał,
który warto wykorzystywać nie tylko do celów rolniczych. Bowiem
obszary wiejskie to nie tylko rolnictwo, ale również agroturystyka
i wypoczynek w gospodarstwie rolnym, w tym możliwość uczestniczenia i pomagania w codziennych pracach, które wykonuje rolnik.
Wieś może być także doskonałym miejscem do edukacji, w szczególności dla
dzieci. Jedną z takich możliwości nauki
w gospodarstwie rolnym jest zagroda edukacyjna. Bez wątpienia wieś to
atrakcyjne miejsce na wycieczkę szkolną, a dla rolnika źródło dochodu, które
może połączyć z funkcjonowaniem podstawowej działalności rolniczej.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zainicjowało powstanie tzw. Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
(OSZE). Sieć skupia indywidulane podmioty prowadzące działania edukacyjne oparte o własny potencjał rolniczy.
Celem działania Sieci jest: podniesienie
prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia
żywności, różnicowanie pozarolniczej
działalności na obszarach wiejskich
oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.
Zagroda edukacyjna jest obiektem
prowadzonym na obszarach wiejskich,
a jego prowadzeniem może zajmować
się mieszkaniec wsi. Gospodarstwo edukacyjne jest zobowiązane do posiadania
zwierząt gospodarskich lub upraw rolni-
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czych przeznaczonych do prezentacji dla
grup dzieci i młodzieży przyjmowanych
w ramach programów szkolnych lub
udostępnianych jako atrakcja turystyczna dla podróżujących indywidualnie.
Obiekt, który chce zostać zagrodą edukacyjną, musi realizować przynajmniej
dwa cele edukacyjne takie jak: edukacja
w zakresie produkcji roślinnej, edukacja
w zakresie produkcji zwierzęcej, edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, edukacja w zakresie świadomości
ekologicznej i konsumenckiej, edukacja
w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
Rolnik, który zdecyduje się na założenie zagrody edukacyjnej, przyczyni się
do promocji swojej działalności, będzie
mógł realizować swoje pasje, a także będzie miał szansę na zwiększenie dochodów. Skorzystają również dzieci, które
odwiedzając zagrodę w ramach zajęć
szkolnych, będą miały możliwość edukacji poprzez bezpośrednie zobaczenie
tego, co dzieje się u rolnika. Będzie to
dobry sposób na urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia oraz poznanie, czym jest wiejskie dziedzictwo
kulturowe.

Nazwa „zagroda edukacyjna” jest objęta ochroną prawną i może posługiwać
się nią gospodarstwo, którego właściciele są członkami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Obiekt spełniający definicję zagrody edukacyjnej
oraz warunki podane w Regulaminie
OSZE może ubiegać się o dołączenie do
Sieci poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, zawierającego
program zajęć edukacyjnych. Ważne,
aby wcześniej jednak uzyskać rekomendacje od właściwego terytorialnie
wojewódzkiego koordynatora – w tym
przypadku pracownika Małopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach.
Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz
promocji działalności gospodarstw
edukacyjnych. Udział w niej jest oczywiście dobrowolny i bezpłatny, a co
najważniejsze, niesie ze sobą wiele
korzyści zarówno dla właścicieli, jak
i odwiedzających. Oferty edukacyjne
zagród są promowane w ogólnopolskim portalu internetowym na stronie:
www.zagrodaedukacyjna.pl. Uczestnicy
Sieci mają możliwość udziału w różnych
spotkaniach, szkoleniach, zlotach zagród, poświęconych tematyce edukacji
w gospodarstwie rolnym oraz otrzymują wsparcie doradcze przy zakładaniu
zagrody.
Ewelina Czarnik

Opłacalność uprawy roślin
zbożowych – pszenica
Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum ssp.vulgare) jest jedną z najważniejszych roślin zbożowych w Polsce i na świecie. Wynika to z jej
wysokiego poziomu plonowania, cennego składu chemicznego oraz
wyjątkowych właściwości technologicznych ziarna.
Wykorzystanie konsumpcyjne pszenicy
wymaga surowca o wysokich walorach
jakościowych spełniających wymagania
technologiczne związane z dalszym jego
wykorzystaniem. Obok wykorzystania
konsumpcyjnego znaczna część zbiorów
pszenicy przeznaczana jest na paszę.
Celem producentów pszenicy jest
osiąganie nie tylko wysokiego plonu,
ale również ziarna o wysokiej jakości.
Zasadniczym kryterium wyboru od-

miany do uprawy jest przeznaczenie
produkowanego ziarna. Inne wymagania są wobec odmian przeznaczonych
na paszę a inne na cele młynarsko-piekarskie. W obydwu przypadkach dużą
wagę przypisuje się do poziomu plonu
i zawartości białka ogółem. Oprócz warunków pogodowych na plonowanie
i zawartość białka w ziarnie pszenicy
ma wpływ również intensywność technologii produkcji. Technologie inten-

Porównanie aktualnych cen netto (bez VAT) wybranych towarów w przedsiębiorstwach
z cenami w analogicznym okresie roku 2021 (na podstawie ZSRIR)
Towar

Cena (zł/tonę)

Pszenica konsumpcyjna
Pszenica paszowa
Żyto konsumpcyjne
Żyto paszowe
Jęczmień paszowy
Kukurydza paszowa
Pszenżyto paszowe

20.03.2022

13.03.2022

1530
1539
1225
1144
1250
1312
1319

1558
1476
1214
1146
1224
1321
1294

Zmiana
21.03.2021 tygodniowa
(%)

950
977
724
722
824
894
835

Zmiana
roczna
(%)

-1,9
4,1
0,9
-0,2
2,1
-0,7
1,9

61,0
57,5
69,2
58,4
51,7
46,8
58,0

Poglądowa kalkulacja opłacalności produkcji kukurydzy na ziarno (wg cen w 1 kwartale
2022 roku)
Lp.

A

B
C
D
E
F

Wyszczególnienie

Plon towarowy dt/ha
Cena zbytu zł / dt
Wartość produkcji z 1 ha (bez dopłat)
Dopłaty bezpośrednie
Razem przychody
Koszty produkcji :
- nasiona
- nawożenie mineralne
- środki ochrony roślin
- koszt eksploatacji sprzętu rolniczego
- koszt usług (kombajnowanie + prasa)
- koszt pracy ludzkiej
- inne koszty
Koszty ogółem na 1 ha
Koszt produkcji 1dt (zł)
Wskażnik opłacalności (%)
Dochód rolniczy z 1 ha
Próg opłacalności w dt/ha

Wartość (zł)

55,0
150,0
8 250,00
925,0
9 175,0
568,0
1 845,0
317,0
1531,0
949,0
460,0
88,0
5 758,0
104,0
159,0
3417,0
38,39

sywne przynoszą zwykle lepsze efekty
produkcyjne i jakościowe, mimo ponoszonych wyższych kosztów, ale często
negatywnie oddziałują na środowisko
naturalne. Przy wysokich cenach i ograniczonych zasobach finansowych wielu
rolników poszukuje technologii mniej
intensywnych ale zapewniających wysoką efektywność ekonomiczną prowadzonej produkcji.
W sytuacji rosnących kosztów większości środków do produkcji rolniczej
wyliczenia opłacalności uprawy zmieniają się z dnia na dzień. Mimo to warto to zrobić by mieć rozeznanie co do
potencjalnych kosztów i spodziewanych choć niepewnych zysków. Bardzo
trudno podjąć decyzję produkcyjną bez
wcześniejszych kalkulacji, choć na wyniku finansowym może zaważyć np.
brak nawozów jak również nieprzewidywalne warunki pogodowe w okresie
wegetacji oraz inne czynniki.
W bieżącym roku w warunkach niestabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej w Europie jeszcze trudniej
planować produkcję w gospodarstwie
rolnym jak w latach poprzednich.
Innymi czynnikami mającymi wpływ
na podjęcie decyzji o uprawie pszenicy
jest wielkość areału uprawy, gwarancja
zbytu wyprodukowanego ziarna oraz
możliwość jego dosuszenia i przechowywania. W powyższej kalkulacji nie
ujęto kosztów dosuszania ziarna. Możliwe, że nie będą poniesione w 2022 roku.
Jeżeli tak to opłacalność, która teraz
wynosi 159 %, będzie jeszcze mniejsza.
Koszty całkowite są wysokie i wynoszą 5 758 zł/ha. Przy cenie sprzedaży
150 zł/dt i plonie 55 dt/ha koszt produkcji 1 dt wyniesie 104 zł. Aby pokryć
koszty produkcji plon pszenicy powinien wynieść 38,39 dt/ha. Duże wyzwanie! Czy warto podjąć ryzyko by zadowolić się zyskiem w kwocie 3 417 zł/ha
lub zbliżonym do tej wielkości? Możliwe,
że wobec wojny na Ukrainie i dużego popytu na rynkach europejskich i światowych na zboża konsumpcyjne jego cena
będzie jeszcze wyższa. Należy jednak
pamiętać, że koszty produkcji mogą być
również wzrosnąć. Trudna decyzja dla
każdego rolnika.
Bogdan Pobereżnik
Źródła:
Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ,
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu
Opracowania własne MODR
DORADCA MAJ CZERWIEC 2022
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Rynek ziemi rolnej w Małopolsce z udziałem
cudzoziemców
W rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy
o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (tj. Dz. U. 2017 poz.
2278) cudzoziemcem jest:
1. Osoba fizyczna nieposiadająca
obywatelstwa polskiego;
2. Osoba prawna mająca siedzibę
za granicą;
3. Nieposiadająca osobowości
prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie
z ustawodawstwem państw obcych;
4. Osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości
prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
kontrolowana bezpośrednio lub
pośrednio przez osoby lub spółki
wymienione w pkt 1, 2 i 3.
Poprzez nabycie nieruchomości,
zgodnie z art. 1 ust. 4 przedmiotowej ustawy uznaje się nabycie prawa
własności nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego, na podstawie każdego zdarzenia prawnego.
W brzmieniu art. 461 Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 1740)
nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które
są lub mogą być wykorzystywane do
prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji
roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając
produkcji ogrodniczej, sadowniczej
i rybnej.
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Wprowadzanie w Polsce regulacji ustawowych dotyczących nabywania
nieruchomości przez obcokrajowców oraz kwestii obrotu nieruchomościami rolnymi rozpoczął się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ogłoszona 24 marca 1920 r. ustawa o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (Dz. U. 1920 nr 31 poz. 178) obowiązuje z pewnymi
zmianami do chwili obecnej (tj. Dz. U. 2017 poz. 2278).
Zgodnie z art. 1 ust. 1 przedmiotowej
ustawy nabycie nieruchomości przez
cudzoziemca wymaga zezwolenia, które
wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych – przy braku
sprzeciwu Ministra Obrony Narodowej,
a w przypadku nieruchomości rolnych
dodatkowo przy braku sprzeciwu ministra właściwego do spraw rozwoju
wsi. Ponadto, na podstawie art. 1a ust.
6 nabycie nieruchomości rolnych przez
cudzoziemców następuje dodatkowo, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260
oraz z 2017 r. poz. 60 i 624).
Przedmiotowe zezwolenie wydawane
jest jeżeli nabycie nieruchomości przez
cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia
obronności, bezpieczeństwa państwa lub
porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa, jak również
gdy wnioskodawca wykaże więzi z Rzeczpospolitą Polską (art. 1a ust. 1). Zezwolenie ważne jest przez okres 2 lat od dnia
wydania (art. 3 ust. 2).
Przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wskazują przypadki, w których nabycie nieruchomości nie wymaga uzyskania
zezwolenia, z zastrzeżeniem że nie stosuje się ich w stosunku do nieruchomo-

ści położonych w strefie nadgranicznej
oraz gruntów rolnych o powierzchni
przekraczającej 1 ha. Na uwagę zasługuje art. 8 ust 2, zgodnie z którym m.in.
nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia
przez cudzoziemców, będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej,
z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia
przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej (tj. od 1 maja 2004 r.
do 30 kwietnia 2016 r.).
Ponadto, zapisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
regulują również kwestie wydawania
zezwoleń, w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, dotyczących
nabywania przez cudzoziemców bądź
objęcia udziałów lub akcji w spółkach
handlowych z siedzibą w Polsce, będących właścicielami lub użytkownikami
wieczystymi nieruchomości (art. 3 e).
Obowiązującymi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie
ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (tj. Dz. U. 2017
poz. 2278) są:
1. Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegóło-

wych informacji oraz rodzajów
dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec
ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
(Dz. U. 2012 poz. 729),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021
r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie trybu postępowania
i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych
lub objętych przez cudzoziemców (Dz. U. 2021 poz. 235).

Wyszczególnienie

Na podstawie art. 8 ust. 4 przedmiotowej ustawy minister właściwy do spraw
wewnętrznych prowadzi rejestr nieruchomości, udziałów i akcji, nabytych
lub objętych przez cudzoziemców bez
uzyskania stosownego zezwolenia lub
na podstawie wymaganych zezwoleń.
Należy jednak zauważyć, że dane zawarte w przedmiotowym rejestrze nie
odpowiadają liczbie zezwoleń wydanych
w danym roku (oraz powierzchni nieruchomości) – ze względu na wspomniany
wcześniej 2-letni okres ważności zezwolenia oraz zaistniałe sytuacje nie skorzystania z zezwolenia z uwagi na odstąpienie od zamiaru zawarcia umowy.

Rok
2003
2004
01.01-30.04
01.05-31.12
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Corocznie publikowane jest Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców.
Analiza dostępnych danych z lat 20032020 pozwoliła na sformułowanie poniższych wniosków dotyczących województwa małopolskiego.
W latach 2003-2020 w województwie
małopolskim wydano zezwolenia na nabycie gruntów rolnych* i leśnych przez
cudzoziemców obejmujące łącznie powierzchnię 762,17 ha, z czego 12,2% dla
osób fizycznych, a pozostałe 87,8% dla
osób prawnych. Należy jednak zauważyć, że w latach 2017-2020 przedmiotowe zezwolenia wydano wyłącznie dla
osób fizycznych.
W latach 2004-2016 zezwolenia na
nabycie gruntów rolnych* i leśnych
przez obywateli i przedsiębiorców Europejskiego Obszaru Gospodarczego**
objęły łącznie powierzchnię 585,48 ha
(z czego 11,6% dla osób fizycznych oraz
88,4% dla osób prawnych), co stanowiło 85,4% powierzchni wszystkich tego
typu gruntów objętych zezwoleniami
w tym okresie.
Z kolei zezwolenia na nabycie gruntów rolnych* i leśnych przez spółki
z siedzibą w Polsce, w których kapitał

dominujący pochodził z kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego**,
objęły powierzchnię 86,79 ha i stanowiły zaledwie 12,6% powierzchni wszystkich tego typu gruntów objętych zezwoleniami w latach 2004-2016.
Natomiast w latach 2003-2020 zezwolenia na nabycie lub objęcie udziałów lub
akcji w spółkach handlowych z siedzibą
w Polsce będących właścicielami lub
użytkownikami wieczystymi gruntów
rolnych* i leśnych objęły powierzchnię
368,78 ha.
W latach 2003-2000 łączna powierzchnia gruntów rolnych* i leśnych
nabytych w województwie małopolskim przez cudzoziemców na podstawie
zezwolenia i bez obowiązku uzyskania
zezwolenia wyniosła 513,4 ha, z czego 55,6% przypadło na osoby fizyczne,
a pozostałe 44,4% na osoby prawne.
Z kolei w latach 2006-2020 (brak dokładnych danych dla lat 2004-2005)
powierzchnia ta wyniosła 492,58 ha,
z czego 55,8% dla osób fizycznych oraz
44,2% dla osób prawnych. Należy jednak zauważyć, że z ww. powierzchni
aż 89,7% (441,73 ha) stanowiła powierzchnia gruntów rolnych* i leśnych
nabytych przez obywateli i przedsiębiorców Europejskiego Obszaru Gospodarczego** – odpowiednio 52,7% dla

w tym
Zezwolenie na nabycie lub objęcie
udziałów lub akcji w spółkach
zezwolenie na nabycie gruntów zezwolenie na nabycie gruntów
handlowych z siedzibą w Polsce
rolnych*
i
leśnych
przez
rolnych*
i
leśnych
przez
spółki
Zezwolenie na nabycie gruntów rolnych* i leśnych
będących właścicielami lub
obywateli i przedsiębiorców
z siedzibą w Polsce, w których
użytkownikami wieczystymi
Europejskiego Obszaru
kapitał dominujący pochodzi z
gruntów rolnych* i leśnych
Gospodarczego**
kraju spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego**
w tym grunty
w tym grunty
osoba fizyczna osoba prawna
osoba prawna
osoba prawna
osoba fizyczna
stricte leśne
stricte leśne
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
2,70
65,25
bbd
bbd
bbd
9,41
2,54
5,25
13,84
13,37
4,52
7,19
5,25
5,23
2,40
9,12
0,95
10,62
0,37
1,21
0,62
2,98
3,12
1,58

bbd
3,49
0,27
3,31
0,42
1,22
1,29
0,00
0,14
10,00
0,00
0,70
0,04
0,16
0,06
0,14

0,00
27,18
19,42
60,68
19,71
44,11
35,29
1,12
156,24
178,23
14,32
1,40
46,12
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00

bbd
1,45
1,16
3,93
8,04
0,00
38,82
0,53
4,60
0,00
2,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

bbd
5,15
12,10
12,93
3,63
6,26
4,07
4,47
0,66
7,86
0,63
10,42
0,00
0,03
-

0,00
27,18
17,79
60,13
19,21
37,09
35,29
1,12
156,24
102,15
13,31
1,40
46,12
0,24
-

0,00
0,00
1,63
0,55
0,50
7,02
0,00
0,00
0,00
76,08
1,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

357,10
0,00
1,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,87
0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

* w 2008 r. oraz 01.01-30.04.2004 r. dane dotyczą wyłącznie gruntów rolnych
** od 2008 r. dane dotyczą obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej
Opracowanie własne na podstawie danych MSWiA

DORADCA MAJ CZERWIEC 2022

27

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Wyszczególnienie

osób fizycznych oraz 47,3% dla osób
prawnych.
Powierzchnia nieruchomości rolnych*
i leśnych nabytych przez spółki z siedzibą w Polsce, w których kapitał dominujący pochodził z kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego**,
w latach 2006-2020 wyniosła 8,72 ha

Rok
2003
2004
01.01-30.04
01.05-31.12
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

i stanowiła zaledwie 1,8% całkowitej
powierzchni tego typu gruntów nabytych na podstawie i bez obowiązku uzyskania zezwolenia.
Natomiast w latach 2006-2020 powierzchnia gruntów rolnych* i leśnych
stanowiących własność lub znajdujących się w użytkowaniu wieczystym

spółek z siedzibą w Polsce, w których
cudzoziemcy nabyli ogół praw i obowiązków, akcje lub udziały, wyniosła
486,55 ha, z czego 51,3% przypadło na
osoby fizyczne, a pozostałe 48,7% na
osoby prawne.
Paulina Mrowczyk-Madeja

w tym
Powierzchnia gruntów rolnych*
i leśnych stanowiących własność
powierzchnia gruntów rolnych*
powierzchnia nieruchomości
Powierzchnia gruntów rolnych* i leśnych nabytych przez
i leśnych nabytych przez obywateli rolnych* i leśnych nabytych lub znajdujących się w użytkowaniu
cudzoziemców na podstawie zezwolenia i bez obowiązku
wieczystym spółek z siedzibą
i przedsiębiorców Europejskiego
przez spółki z siedzibą
uzyskania zezwolenia
w Polsce, w których cudzoziemcy
Obszaru Gospodarczego**
w Polsce, w których kapitał
dominujący pochodzi z kraju nabyli ogół praw i obowiązków, akcje
lub udziały
spoza Europejskiego Obszaru
w tym grunty
w tym grunty
Gospodarczego**
osoby fizyczne osoby prawne
osoby fizyczne osoby prawne
osoby prawne
osoby fizyczne
stricte leśne
stricte leśne
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
0,36
1,3
bbd
bbd
bbd
bbd
bbd
3,15
0,89
6,17
27,30
11,23
10,10
12,90
13,10
16,78
14,80
6,66
6,64
15,56
17,59
33,09
24,60
30,03
34,53

bbd
1,53
0,22
0,90
3,12
1,65
1,40
3,40
0,14
1,42
0,00
1,12
8,94
8,03
8,13
9,75

1,25
3,19
4,51
5,27
24,09
4,42
7,28
21,89
7,45
4,02
10,62
46,03
3,00
2,23
2,19
43,67
26,09
9,42

bbd
0,00
0,00
0,57
1,56
0,00
1,73
0,00
1,06
0,00
2,52
1,89
0,00
7,00
20,49
5,04

bbd
bbd
bbd
25,88
6,72
4,92
11,66
8,57
12,77
9,71
4,19
5,30
13,78
16,92
31,82
24,06
24,92
31,56

bbd
bbd
bbd
4,88
23,59
4,42
7,28
21,89
7,45
4,02
9,61
46,03
3,00
2,23
1,63
40,53
25,32
7,07

bbd
bbd
bbd
0,39
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,01
0,00
0,00
0,00
0,56
3,14
0,77
2,35

* w 2008 r. oraz 01.01-30.04.2004 r. dane dotyczą wyłącznie gruntów rolnych
** od 2008 r. dane dotyczą obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej
Opracowanie własne na podstawie danych MSWiA
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bbd
bbd
bbd
0,00
0,00
0,41
0,00
0,00
138,48
52,74
55,38
0,77
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,87

bbd
bbd
bbd
0,00
0,00
29,08
2,30
4,97
105,92
0,41
3,26
39,56
0,00
0,00
0,91
3,12
44,87
2,54

Sprzedaż produktów ekologicznych w Polsce
po 1 stycznia 2022 r.
Zmiany w przepisach ekologicznych
obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. wynikły z uchylenia dotychczas obowiązującego rozporządzenia Rady (WE) nr
834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania
produktów ekologicznych i zastąpienia go
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z 30 maja
2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych
i uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 834/20071. Jest to podstawowy akt
prawny, nadrzędny w systemie prawnym nad przepisami krajowymi.
Dzięki proekologicznej polityce Komisji Europejskiej zmiany dostosowane
zostały do intensywnego rozwoju sektora, spowodowanego rosnącej wśród
konsumentów od początku pandemii
popularności żywności ekologicznej.
Nowe rozporządzenie będzie więc jeszcze bardziej sprzyjać produkcji i sprzedaży ekologicznej, realizując niektóre
postanowienia „Zielonego Ładu”.
Wpływ na sprzedaż produktów ekologicznych niewątpliwie będzie miał
wzmocniony system kontroli urzędowych i znakowania, dzięki surow1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/?uri=CELEX:32018R0848

szym środkom zabezpieczającym i ściślejszym kontrolom w całym łańcuchu
dostaw. W zakresie znakowania przewiduje się m.in. wprowadzenie kar za
zamieszczanie w reklamie lub opisie
handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie
ekologicznym oznaczeń odnoszących
się do produkcji ekologicznej. Zgodnie
z projektem ustawy, osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która stosuje w reklamie lub opisie
handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie
ekologicznym oznaczenia odnoszące
się do produkcji ekologicznej, w tym
przez oznakowanie określeniem „ekologiczny” lub pochodną tego określenia,
lub określeniem „eko” lub „bio”, podlega
karze pieniężnej w wysokości do 200%
korzyści majątkowej uzyskanej lub którą mógłby uzyskać za wprowadzone do
obrotu produktów, nie niższej jednak
niż 1000 zł2. W praktyce oznacza to, że
wszelkie określenia sugerujące ekologiczność, przykładowo: uprawiane na
ekologicznych obszarach czy pozyskiwane z terenów ekologicznych, będą

2 Projekt Ustawy o rolnictwie ekologicznym,
art. 29, pkt 1, ust. 8)

niezgodne z prawem. Ustawa obejmie
reklamy oraz opisy handlowe również
na stronach internetowych, w sklepach
internetowych oraz we wszystkich
mediach, chociaż w wielu przypadkach
punktem spornym będzie pojęcie „opis
handlowy”3.
Zwiększono elastyczność w zakresie pochodzenia produktów: produkty z oznaczeniem „Rolnictwo UE” będą
mogły zawierać 5% składników spoza
UE, zamiast 2%, jak przewiduje obecne
rozporządzenie.
Wprowadzono obowiązek przestrzegania przez producentów w państwach trzecich tych samych przepisów, które obowiązują producentów
w UE. Produkt może zostać przywieziony z państwa trzeciego celem sprzedaży
go w UE jako produktu ekologicznego,
o ile posiada świadectwo wystawione
przez właściwe organy kontrolne lub
jednostki certyfikujące w państwach
trzecich, potwierdzające, że produkt
jest zgodny z normami UE. Będzie więc
wygaszany system importu produktów
ekologicznych z państw trzecich oparty
3 https://bezpieczenstwozywnosci.wip.pl/
nr-39-luty/rolnictwo-ekologiczne-szanse-i-zagrozenia-dla-producentow-zywnosci.-co-sie-zmienilo-w-2022-roku-4017.html
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o zasadę równoważności, co dodatkowo
zwiększy popyt na surowce ekologiczne
na rynku wewnętrznym4.
Ponadto objęto przepisami ekologicznymi szerszą listę produktów
(np. sól morską i inne rodzaje soli stosowane w żywności i paszy, korek, olejki
eteryczne, wosk pszczeli, herbatę paragwajską, liście winorośli, tradycyjne ziołowe preparaty na bazie roślin)
oraz wprowadzono dodatkowe przepisy (w odniesieniu do produkcji mięsa,
np. jeleniowatych, królików i drobiu).
Umożliwi to wzbogacenie oferty sprzedażowej produktów ekologicznych.
Produkty ekologiczne wytworzone
przed 1 stycznia 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 mogą
być wprowadzane do obrotu po tej dacie
do wyczerpania zapasów5.
Zmiana ww. rozporządzenia spowodowała konieczność dostosowania
polskiego prawa w tym zakresie, a dokładnie ustawy o rolnictwie ekologicznym i rozporządzeń wykonawczych.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował już projekt ustawy o rolnictwie
ekologicznym, który zakłada w ramach
dostosowania się do zmian wynikających z rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/848
zmiany ułatwiające sprzedaż produktów ekologicznych takie jak:
• wprowadzenie jednolitej bazy producentów objętych kontrolą i certyfikacją w rolnictwie ekologicznym,
• wprowadzenie wymogu zapewnienia
przez jednostkę certyfikującą możliwości wyszukiwania danego producenta ekologicznego za pomocą jego
nazwy lub jej części, lub adresu w wykazie prowadzonym przez Głównego
4 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
rolnictwo-ekologiczne1
5 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
przepisy-unijne
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Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
• wprowadzenie możliwości udzielania
dotacji placówkom oświatowym na
zakup żywności ekologicznej do żywienia uczniów tych placówek.
W ramach prac legislacyjnych, projektowane są ułatwienia w prowadzeniu handlu detalicznego. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce włączyć
żywność ekologiczną do Programu
szkolnego, w ramach którego placówki
oświatowe będą mogły starać się o dotacje na zakup żywności ekologicznej do
żywienia uczniów tych placówek.
Projektowana ustawa o rolnictwie
ekologicznym przechodzi etap konsultacji publicznych i można ją znaleźć pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projek t/12347351/
katalog/12791401#12791401
Pomimo, że rynek żywności ekologicznej rozwija się w Polsce sukcesywnie, nadal stanowi niewielki odsetek
wszystkich sprzedawanych produktów
żywnościowych na polskim rynku. Na
dzień 31 grudnia 2020 roku, według
danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Polsce, działało 20274
producentów ekologicznych, którzy
prowadzą produkcję łącznie na powierzchni w okresie konwersji 509.291
ha6. W skali całego rynku spożywczego
jest to zaledwie 0,5% udział szacowany na 1,36 mld zł (wyrażony w cenach
detalicznych brutto) pomimo, że w porównaniu do 2019 roku wartość rynku
wzrosła o 10%7. Inne trendy widoczne
w tym segmencie żywności to wyraźna poprawa w dostępności produktów
6 www.gov.pl/web/ijhars/
dane-o-rolnictwie-ekologicznym
7 „Żywność ekologiczna w Polsce. Raport
2021”, Warszawa 2021, https://jemyeko.com,
strona 7.

z wykorzystaniem e-commerce. Poza
tym systematycznie zwiększa się udział
produktów świeżych w sprzedaży oraz
zauważalny jest dynamiczny wzrost
sprzedaży produktów roślinnych.
Z powyższego jasno wynika, że rynek
jest mocno nienasycony i jest tu jeszcze
dużo do nadrobienia. Widać to też na tle
innych krajów europejskich, gdyż Polska
zajmuje 9 miejsce pod względem obszaru przeznaczonego pod rolnictwo ekologiczne, 7 miejsce pod względem ilości
gospodarstw i przetwórców, 14 miejsce
pod względem wielkości sprzedaży8.
Wydaje się, że wprowadzone zmiany
legislacyjne powinny przynieść korzyści dla producentów żywności ekologicznej i utrzymać, a nawet wzmocnić
trendy w tym segmencie rynku. Nowa
ustawa ma lepiej i skuteczniej chronić
interesy konsumentów i eliminować
z rynku nieuczciwych producentów.
Miejmy nadzieję, że przewidziane
w projekcie zasady certyfikacji produktów ekologicznych w połączeniu
z mechanizmem kar, ale też i ułatwień
w zbyciu tych produktów wyeliminują z rynku podróbki ekologicznej żywności nie spełniające wymogów jakościowych i bezpieczeństwa, jakie stawia
prawo, zwiększając sprzedaż tych właściwych.
Antoni Kiełbasa
Źródła:
https://eur-lex.europa.eu
www.gov.pl/web/ijhars/
„Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021”,
Warszawa 2021.
https://legislacja.rcl.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rolnictwo
https://bezpieczenstwozywnosci.wip.pl

8 „Żywność ekologiczna w Polsce. Raport
2021”, strona 14.
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Możliwości wykorzystania owadów do utylizacji
odpadów
Człowiek stoi przed wieloma wyzwaniami takimi jak zmiany klimatyczne, kurczące się zasoby naturalne
czy problem coraz większej ilości odpadów, które w wielu przypadkach dramatycznie zanieczyszczają środowisko. Celem nadrzędnym w gospodarce odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu, nie jest jednak
możliwe całkowite temu zapobiegniecie.
Część odpadów, które obecnie nie mogą
zostać poddane recyklingowi, gromadzona jest na składowiskach. Wiąże się
to jednak z wieloma zagrożeniami dla
środowiska jak np. skażenie gleb czy
wód podziemnych i powierzchniowych.
Z tego względu ten sposób „pozbywania” się odpadów jest w coraz większym
stopniu ograniczany. Jeśli nie jest możliwe uniknięcie powstania odpadów,
preferowane jest ich ponowne wykorzystanie np. jako źródła surowców lub
energii. Utylizacja niektórych odpadów,
w tym powstających w rolnictwie czy
przetwórstwie spożywczym, jest trudna
lub kosztowna. Z punktu widzenia biogospodarki najbardziej przyszłościowe
są przede wszystkim biologiczne lub biotechniczne metody przetwarzania odpadów. Szczególnie korzystnym rozwiązaniem może być wykorzystanie owadów
do przetwarzania odpadów w użyteczne
produkty, takie jak pasza czy biopaliwa.
Owady to najliczniejsza gromada
zwierząt. Na świecie znanych jest około milion gatunków owadów, jednak ich
rzeczywista liczba szacowana jest na
kilka milionów. Dzięki swoim zdolnościom adaptacyjnym owady zamieszkują wszystkie środowiska lądowe i wodne. Niestety owady zwykle uważane są
za szkodniki lub organizmy uciążliwe,

a nawet niebezpieczne dla człowieka.
Niektóre z nich cieszą się jednak naszą
sympatią jak np. biedronki zjadające
mszyce, pszczoły zapylające rośliny czy
pięknie ubarwione motyle.
Pod względem pobieranego pokarmu
owady są bardzo zróżnicowaną grupą zwierząt. Wiele gatunków owadów
odżywia się roślinami, jednak w większości nie są one uznawane za szkodniki. Inne drapieżne lub pasożytnicze
gatunki odżywiają się pokarmem zwierzęcym, najczęściej innymi owadami.
Wiele gatunków owadów pomaga rozkładać martwe zwierzęta i obumarłe
rośliny, pełniąc w środowisku ważną
rolę w obiegu materii organicznej.
Jeśli chodzi o praktyczne wykorzystanie owadów w gospodarce człowieka, to
najczęstszą praktyką jest prowadzenie
pasiek pszczelich czy hodowla jedwabnika. W niektórych rejonach świata popularne jest wykorzystanie owadów
jako uzupełnienie diety. O ile perspektywa wykorzystania owadów w celach
spożywczych na szerszą skalę, przynajmniej w Europie, wydaje się jeszcze odległa, to inne zastosowania są już coraz
powszechniejsze.
W ostatnich latach na całym świecie
zaczęły coraz liczniej powstawać hodowle owadów z przeznaczeniem na

pokarm dla zwierząt terraryjnych lub
na paszę dla zwierząt gospodarskich.
Również w Unii Europejskiej dostrzeżono szansę w hodowli owadów na cele
spożywcze lub paszowe. Od 2017 r.
w Unii Europejskiej możliwe jest wykorzystanie białka owadziego w paszach
przeznaczonych do karmienia zwierząt
akwakultury. Z owadów można pozyskiwać tłuszcze, chitynę oraz minerały
i witaminy oraz białka, których zawartość – w zależności od gatunku i stadium rozwojowego – wynosi od 5 do
77 g w 100 g. Tłuszcz może stanowić
około 10-50 % masy ciała owada. Nawet
odchody owadów są być cenne dla rolnictwa, ponieważ mogą być wykorzystane w celach nawozowych. Hodowla
owadów obwarowana jest jednak wieloma wymogami. W porównaniu z hodowlą tradycyjnych gatunków zwierząt
jak bydło czy trzoda chlewna, owady
charakteryzują się znacznie lepszym
wykorzystaniem paszy przy mniejszym
zapotrzebowaniu na wodę czy przestrzeń. Bardzo istotną zaletą hodowli
owadów jest niewielka emisja gazów
cieplarnianych w porównaniu do innych
zwierząt hodowlanych.
Przyszłościowym kierunkiem może
być hodowla owadów w celu uzyskania
biopaliw. Szczególnie atrakcyjnie rysuDORADCA MAJ CZERWIEC 2022
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Mącznik młynarek

Karaczany

je się taka perspektywa w przypadku
możliwości wykorzystania odpadowej
materii organicznej. Owady posiadają
niezwykłe zdolności trawienia nawet
trudno rozkładanych materiałów. Niejednokrotnie jest to wynik wspólnego
działania owadów i mikroorganizmów
zasiedlających ich przewody pokarmowe. Prowadzone są badania nad wykorzystaniem termitów do rozkładu
produktów odpadowych zawierających
ligniny, które powstają w przemyśle celulozowo-papierniczym.
Gatunki owadów, które dopuszczono do hodowli w Unii Europejskiej, nie
mogą być gatunkami chronionymi oraz
inwazyjnymi gatunkami obcymi. Ponadto nie mogą one powodować niepożądanych skutków dla zdrowia roślin, zwierząt ani ludzi oraz nie powinny
być wektorami patogenów chorobotwórczych. Gatunkami owadów, które spełniają warunki bezpieczeństwa
w zakresie produkcji owadów do celów
paszowych, są: czarna mucha (Hermetia
illucens), mucha domowa (Musca domestica), mącznik młynarek (Tenebrio molitor), pleśniakowiec złocisty (Alphitobius
diaperinus), świerszcz domowy (Acheta
domesticus), świerszcz bananowy (Gryllodes sigillatus) i świerszcz kubański
(Gryllus assimilis). Co ciekawe, niektóre
z wymienionych gatunków są w pewnych warunkach uważane za szkodniki
(mącznik młynarek, pleśniakowiec złocisty) lub owady uciążliwe dla człowieka (mucha domowa). Mącznik młynarek
jest już od dawna hodowany w Polsce,
przede wszystkim jako karma dla zwierząt domowych czy jako przynęta dla
ryb. Larwy mącznika są bardzo żarłoczne i potrafią żerować nie tylko na materiale roślinnym, ale są również doniesienia o zjadaniu przez nie styropianu.
Innym gatunkiem owada, który może
w przyszłości okazać się odpowiedni do
utylizacji trudno rozkładalnych produktów, jest barciak większy (Galleria mellonella). Gąsienice tego motyla są znanymi
szkodnikami uli, w których niszczą plastry pszczele. Jednak szkodnik ten jest
bardzo żarłoczny i jako pokarm może
też wykorzystywać np. produkty wy-
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tworzone z polietylenu. Niezwykłe właściwości gąsienic związane są z ich naturalną zdolnością do trawienia bardzo
złożonych pod względem budowy chemicznej związków zawartych w wosku.
Obecne prawodawstwo Unii Europejskiej wskazuje nie tylko, jakie gatunki owadów mogą być wykorzystane do
skarmiania zwierząt gospodarskich, ale
również rodzaj pokarmu, który może
być wykorzystany w ich hodowli. Nie
można stosować m.in. produktów pochodzenia zwierzęcego (z pewnymi wyjątkami, np. dozwolone są jaja i produkty
jajeczne), obornika i odpadów, w tym
odpadów gastronomicznych. Obecnie
ogranicza to możliwość wykorzystania
odpadów do karmienia owadów gospodarskich. Jednak w przypadku hodowli
owadów w celu pozyskania biomasy do
produkcji biopaliw takich ograniczeń
już nie ma. Stwarza to bardzo dobre perspektywy dla osób zainteresowanych
możliwością hodowli zwierząt, które
można karmić odpadami. Obecnie hodowla owadów daje możliwość bezpiecznej i skutecznej utylizacji różnych odpadów organicznych, których inny sposób
utylizacji jest trudny i kosztowny.
W Chinach opracowano technologie
utylizacji odpadów gastronomicznych
z wykorzystaniem karaczanów. Odmienne przepisy obowiązujące w Chinach umożliwiają pozyskiwanie białka
na cele paszowe z owadów karmionych
w ten sposób. Owady wykorzystywane
są nie tylko jako pasza dla zwierząt lub
przynęta dla ryb. Ważnym kierunkiem
wykorzystania karaczanów w Chinach
jest również medycyna. Na bazie tych
owadów produkowane są leki używane
np. w leczeniu raka żołądka.
Problemem w hodowli owadów mogą
być choroby atakujące hodowlę oraz
niewystarczająca jeszcze wiedza na
temat warunków prowadzenia takiej
hodowli. Również zapewnienie bezpieczeństwa produktom pozyskiwanym z hodowli owadów pod względem
sanitarnym jest dużym wyzwaniem.
Hodowla owadów może się też spotkać
z brakiem akceptacji społecznej. Znane są w Polsce przypadki zgłaszania

Barciak większy

przez mieszkańców domów sąsiadujących z obiektami, gdzie prowadzona
jest hodowla, problemów z uciekającymi z nich owadami. Odpowiednie zabezpieczenie hodowli oraz jej lokalizacja z dala od budynków mieszkalnych
oraz uświadomienie społeczeństwu
korzyści płynących z hodowli owadów
jest niezbędnym warunkiem akceptacji tego rodzaju działalności. Obecnie
w Polsce działają przede wszystkim
hodowle owadów w celu dostarczenia
karmy dla zwierząt domowych oraz
przynęty dla wędkarzy. Obecnie tylko pojedyncze firmy zajmują się hodowlą owadów w celu produkcji białka
paszowego przeznaczonego do karmienia ryb hodowlanych. Dostępne są
już w Polsce systemy przetwarzania
owadów w celu pozyskania białka na
cele paszowe. Nowoczesne technologie
pozwalają otrzymywać produkt wysokiej jakości taki jak białko owadzie
i olej owadzi, który można dodawać do
pasz przeznaczonych dla trzody chlewnej i drobiu. Dla wielu gospodarstw,
a w szczególności mających problemy
z rentownością, ten rodzaj hodowli
może być w przyszłości interesująca
alternatywą dla tradycyjnej hodowli
zwierząt gospodarskich.
Joanna Ropek
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Produkcja kompostu, czyli jak wyprodukować
naturalny nawóz
Znaczenie nawozów organicznych w gospodarstwie ogrodniczym, czy rolnym jest bardzo duże. Nawozy
naturalne zawierają liczne składniki pokarmowe roślin i mogą z powodzeniem być alternatywą dla mineralnych nawozów, także ze względów ekonomicznych.
Zawierają wszelkie substancje odżywcze niezbędne w żywieniu roślin, które
po wymieszaniu z glebą ulegają przemianom, prowadzącym do wytworzenia
związków próchnicowych i uwalniania
wchłaniania składników mineralnych.
Do nawozów naturalnych zalicza się:
obornik, gnojówkę, gnojowicę, słomę,
komposty, korę drzew oraz nawozy zielone. Wymienione nawozy stanowią
istotę nawożenia w rolnictwie ekologicznym. Ich celem jest utrzymanie lub
podwyższanie biologicznej aktywności
oraz żyzności gleby, aby stworzyć optymalne warunki do rozwoju roślin.
W artykule chciałem się skupić przede
wszystkim na tematyce wytwarzania
kompostu oraz przedstawić warunki
niezbędne do uzyskania tego nawozu,
materiału do kompostowania oraz zasad wykorzystania.
Kompost, zwany czarnym złotem
ogrodników, to jeden z najlepszych
nawozów organicznych stosowanych
w rolnictwie. Wartość nawozowa kompostu, oprócz materiałów użytych do
kompostowania, zależy jest także od
sposobu przygotowania i techniki stosowania. Prawidłowo przygotowany
kompost charakteryzuje się wysoką
zawartością mikroelementów, makroelementów i substancji organicznych.
Kompostowanie opiera się na zamkniętym obiegu materii w środowisku naturalnym. Do jego sporządzenia można
wykorzystać większość organicznych
odpadków, jakie znajdują się w gospodarstwie. Jednak najlepszy kompost
to mieszanka „zielonych” i „brązowych” materiałów. Materiały „zielone”
to nic innego jak odpadki i produkty,
które w naturalny sposób nie nadają się do spożycia. Szybko się rozkładają i są bogate w azot oraz minerały.
Zalicza się do nich m.in.: fusy z kawy
i herbaty, obierki z owoców i warzyw,
różnego rodzaju pestki, np. z dyni, skorupki po jajkach, suchy chleb czy ścinki traw po koszeniu ogródka. Natomiast materiały „brązowe” pochodzą
z twardszych, organicznych części.
Głównie są to rozdrobnione gałązki
drzew, krzewów, gazety, kora, opadnięte liście, rośliny doniczkowe z glebą,

Pryzma kompostowa

trociny z naturalnego drewna i wiele
innych. Wytwarzając kompost warto
wiedzieć, że idealny stosunek organicznych materiałów brązowych do
zielonych powinien wynosić 4:1.
Jednakże nie wszystkie odpady nadają
się kompostowania. Do kompostownika
nie wrzucamy materiałów nieorganicznych typu kamienie, gruz czy śmieci
z odkurzacza. Nie należy kompostować
resztek roślin porażonych chorobami,
na przykład kapust, których liście zostały porażone kiłą kapusty. Czynniki
chorobotwórcze znajdujące się na nich
bardzo długo zachowują żywotność
w glebie. Jeśli zastosujemy potem taki
nawóz w uprawie warzyw, sami zainfekujemy sobie uprawy i w związku z tym
zostaną poniesione znaczne straty.

Gdzie kompostować?
Organiczne odpady pochodzące z gospodarstwa kompostujemy na kompostownikach. Mogą to być konstrukcje
drewniane, metalowe z siatki drucianej, plastikowe pojemniki zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza
oraz szereg innych rozwiązań w zależności od potrzeb gospodarstwa. Na
rynku dostępne są pojemniki o różnej

pojemności i kształtach, łatwe do montażu i estetyczne w wyglądzie. Bardzo
dobrym rodzajem kompostownika jest
jego wykonanie z drewnianych desek
o kształcie prostokąta. Jest to najtańsze
rozwiązanie.

NAJPROSTSZĄ METODĄ
KOMPOSTOWANIA ODPADÓW
JEST PRYZMA.

Ważną kwestią jest miejsce, w którym
ma być umieszczona pryzma.
Pryzma kompostowa powinna znajdować się bezpośrednio na ziemi lub
trawniku. Miejsca, na którym będą składowane odpadki, nie wolno betonować,
gdyż beton uniemożliwia prawidłowy
obieg powietrza, a dżdżownice, mikroby i inne substancje rozkładające nie
mogą migrować w górę i w dół, czyli
z gleby do pryzmy i z powrotem. Nieosłonięte dno i styczność z glebą pozwala na skuteczny drenaż i dotlenienie
biomasy kompostowej.
Pryzma powinna się mieścić na niewielkim wzniesieniu, co zabezpieczy
ją przed zalewaniem wodą opadową.
Ponadto kompostownik powinien znajDORADCA MAJ CZERWIEC 2022
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dować się w ocienionym miejscu, najlepiej pod drzewami, które będą chronić
rozkładającą się masę przed wysuszającym działaniem słońca i wiatru. Jeśli
zakładamy większą pryzmę w polu albo
w niezacienionym miejscu, ważne jest,
aby jej układ był z południa na północ,
a nigdy ze wschodu na zachód. W ten
sposób promienie słoneczne nie padają
bezpośrednio na kompostownik.
Zanim zacznie się budować pryzmę
z odpadków, najpierw trzeba położyć
na ziemi grubsze gałęzie lub 20-centymetrową warstwę torfu. Ma to bowiem zatrzymać składniki mineralne
przed wypłukiwaniem, a także zapewnić właściwą cyrkulację powietrza. Na
tak przygotowane podłoże układa się
odpadki, najlepiej na przemian, warstwami o grubości 15-20 cm, aż do
osiągnięcia maksymalnej wysokości.
Przeważnie jest to pryzma o wysokości
około 1,5 m. Szerokość kompostownika
u podstawy nie powinna przekraczać
2 m, zaś długość może być dowolna. Takie wymiary zapewniają szybkie działanie czynników warunkujących rozkład
masy kompostowej. Do nowego kompostu na początek warto dodać środek
zawierający szczepy mikroorganizmów
wspomagających rozkład materii. Środki te dostępne są praktycznie w każdym
sklepie ogrodniczym. Kompostowany
materiał powinien być dość luźno układany w pryzmie, co ułatwia optymalną
cyrkulację powietrza.
Do właściwego procesu rozkładu konieczne jest spełnienie trzech, niezbędnych warunków, tj. dostęp powietrza,
prawidłowa temperatura oraz utrzymanie stałego poziomu wilgoci. Dlatego od
momentu założenia aż do chwili zastosowania nawozu pryzma kompostowa
wymaga pewnych zabiegów. Jednym
z nich jest utrzymanie stałego poziomu
wilgotności. Kompostowana masa bardzo szybko nagrzewa się, traci wodę
i wysycha. Dlatego pryzmę na wierzchu przykrywa się 10-14-centymetrową
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warstwą ziemi kompostowej, a najlepiej
torfem. Zabieg ten umożliwia zatrzymanie wody przy zwilżaniu organicznej
masy wodą opadową.
Innym zabiegiem jest przerabianie
pryzmy kompostowej. Co miesiąc lub
dwa miesiące konieczne jest przekopanie kompostownika, w celu napowietrzenia i wymieszania materiału
zewnętrznego ze środkowym. Dzięki
tej czynności nawóz szybciej się rozkłada i wcześniej wykorzysta się go
w ogrodzie czy warzywniku. Przy nieprawidłowo przebiegającym procesie
napowietrzania kompost zaczyna gnić
i wydziela nieprzyjemny zapach. Natomiast dobrze dotleniona masa organiczna pachnie leśną ściółką.
Trzecim, niezbędnym warunkiem
i zabiegiem prawidłowego kompostowania jest zachowanie optymalnej
temperatury, która wynosi 35-40oC.
Zarówno przy zbyt niskiej (28oC), jak
i wysokiej (75oC) temperaturze rozkład
materii przebiega słabiej. Kompostowanie najlepiej rozpocząć późną wiosną lub wczesnym latem. Upał pomoże
skrócić czas rozkładu masy organicznej, przy jednoczesnym zachowaniu
prawidłowej temperatury. Zakładanie
pryzmy jesienią, gdy jest chłodniej, nie
jest dobrym pomysłem, ponieważ proces rozkładu znacznie spowalnia. Wówczas, aby utrzymać w miarę właściwą
temperaturę masy kompostowej i żeby
w przypadku mrozów nie zamarzła,
można przykryć materiał kompostowy
np. materiałami słomianymi. W okresie
chłodniejszym materiały organiczne
wolniej się rozkładają, wtedy nie musimy mieszać ich zbyt często.
Celem wszystkich wymienionych wyżej zabiegów jest przyśpieszenie rozkładu substancji organicznych, w jak
najkrótszym czasie, aby móc otrzymać
w pełni wysokowartościowy nawóz
ekologiczny. Cały proces kompostowania trwa zazwyczaj od 12 do 18 miesięcy.
Kompost, który uległ pełnemu roz-

kładowi, przekształcił się w brązową,
sypką lub grudkowatą masę o ziemnej
woni, można wykorzystać w ogrodzie.
Jednak przed zastosowaniem kompost
trzeba przesiać przez drewnianą lub
metalową rafę z siatką. Przesiewając
materiał oddziela się nierozłożone części, które trafią z powrotem do nowej
pryzmy i do dalszego rozkładu.
Gotowy nawóz wykorzystujemy pod
dowolne rośliny i na różnych glebach.
Doskonale nadaje się szczególnie do nawożenia roślin warzywnych i ozdobnych w uprawie polowej. Dobrze spisuje się również jako komponent ziem
ogrodniczych przeznaczonych pod
uprawę rozsad w produkcji szklarniowej. Stosując kompost, uboga w składniki odżywcze i mineralne ziemia staje
się urodzajna, żyzna i bogata w dużą
ilość humusu. Kompost jest nawozem
naturalnym, który możemy stosować
nawet w dużych ilościach i nie spowodujemy przenawożenia.
Odpady organiczne nie powinny trafiać na wysypiska. Stosujmy organiczny,
ekologiczny recykling w gospodarstwie,
którego efektem końcowym jest humus.
Naturalny nawóz w formie kompostu
to korzyść dla nas, dla naszego ogrodu,
ale także i dla całego środowiska naturalnego. Dzięki niemu ograniczamy
produkcję odpadów w przyrodzie. Ich
nadmiar zostaje wykorzystany i dostaje
„drugie życie” w postaci bardzo dobrego
i ekologicznego nawozu.
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Mała retencja wodna na terenie zagrody wiejskiej
Zagroda wiejska oprócz funkcjonalności związanej z działalnością rolniczą powinna charakteryzować się
także szeroko rozumianą estetyką. Coraz częściej rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że chcemy, aby
nasze siedlisko stanowiło również oazę bioróżnorodności i pełniło inne funkcje ekologiczne, m.in. retencyjne.
Niżej wymienione elementy małej retencji wodnej są przykładem założeń, które jednocześnie podnoszą
walory ozdobne ogrodu, ale również pomagają w racjonalny sposób wykorzystać wodę deszczową.
Najpowszechniejszym sposobem na zatrzymanie wody opadowej jest zastosowanie zbiorników na deszczówkę,
które najczęściej są wkopywane pod powierzchnię gruntu. Jednak gdy zdecydujemy się na zbiorniki na powierzchni
ogrodu, warto zadbać, aby stanowiły one
dodatkowo jego ozdobę. Dlaczego warto zbierać deszczówkę? Jest to przede
wszystkim woda miękka i dobrze przyswajana przez rośliny. W okresach suszy
gmina może wydać zakaz wykorzystywania wody z sieci w ogrodzie, wtedy
woda zebrana w zbiornikach jest bardzo
cenna do podlewania rabat lub trawnika. Zbiorniki dekoracyjne podłączane
są do rury spustowej, więc najczęściej
stoją blisko domu na opasce lub przy tarasie. Mają one pojemność nawet 2000
litrów, jednak najwięcej jest modeli ok.
500 litrów. Od strony designu mogą być
ciekawym uzupełnieniem każdego stylu
ogrodu od nowoczesnego po rustykalny, czy nawet klasyczny. Wykonane są
one z tworzyw sztucznych, które imitują
różne materiały, np. beczkę drewnianą,
pień dużego drzewa, antyczną amforę,
kolumnę czy głaz narzutowy. Występują
również w bardziej nowoczesnej formie
wykończonej w imitacji betonu, kamienia naturalnego lub rattanu. Niektóre
z nich wyglądają jak bardzo duże donice,
gdzie jest możliwość posadzenia w nich
niedużej kompozycji sezonowej z roślin
balkonowych. Wodę z takich zbiorników
pobiera się ściągając wieko i zanurzając
w nich po prostu konewkę. Można to
również zrobić za pomocą kranika lub
podłączonego węża ogrodowego z pompą. Należy pamiętać, że taką wodę należy używać systematycznie, gdyż jest ona
narażona na czynniki zewnętrzne i po
dłuższym okresie może się nie nadawać
do podlewania.
Łąki kwietne to kolejny przykład sposobu retencjonowania wody opadowej,
ale już bezpośrednio w gruncie. Są idealną alternatywą dla fragmentu trawnika.
Ostatnio stały się bardzo modnym elementem w przestrzeni miejskiej, a powinny odnaleźć również swoje miejsce
na wsiach, nie tylko na terenie zagrody
wiejskiej, ale także w przestrzeni publicznej. Główną rolą łąk kwietnych jest
zatrzymanie dużej ilości wody w glebie.

Wiążąc deszczówkę, zmniejszają one
powierzchniowy spływ i ograniczają
ryzyko podtopień. Nie wymagają nawożenia, podlewania czy częstego koszenia
(tylko 2 razy w roku), jak przy intensywnej pielęgnacji trawnika. Kwiaty
przyciągają owady pożyteczne, pięknie
wyglądają i pachną. Rośliny oczyszczają
również powietrze oraz glebę z zanieczyszczeń. Łąki kwietne można założyć
praktycznie w każdym siedlisku, zarówno suchym, jak i wilgotnym, dlatego ważne jest, aby odpowiednio dobrać
gatunki roślin. Mieszanki są zarówno
jednoroczne, jak i wieloletnie. Mogą być
to założenia wysokie lub niskie. Tworzy
je wiele gatunków lub składają się tylko
z kilku. Niezależnie jednak od trwałości
założenia, łąki kwietne powinny być zakładane wiosną. Stanowisko nie może
być zbyt zasobne i aby uniknąć ryzyka konkurencji chwastów z roślinami
kwitnącymi, musi być bardzo dokładnie odchwaszczone. Przed siewem zaleca się wymieszać nasiona z piaskiem,
aby uniknąć zbyt gęstej rozstawy, która
może spowodować, że rośliny będą wybiegać do góry i kwitnienie będzie dużo
mniejsze. Powierzchnia na założenie
łąki kwietnej jest dowolna – może być to
większy obszar, jeżeli takim dysponujemy, ale również możemy zagospodarować nieduży pas, np. wzdłuż ogrodzenia

lub małą grządkę. Łąki kwietne wspomagające bioretencję są najlepszym wyborem na przydomowe rabaty na wsi,
szczególnie gdy chcemy nawiązać do
otaczającego nas krajobrazu łąk i pól.
Ogrody deszczowe są niezwykle estetycznym elementem ogrodu. Wyglądają
jak rabaty ozdobne, ale pełnią jednocześnie funkcje retencyjne, spowalniają
spływ wody opadowej, a także oczyszczają ją biologicznie. Najważniejszym
kryterium do założenia takiego ogrodu jest niski poziom wód gruntowych
(tj. 1,5 m poniżej poziomu gruntu). Ponadto teren pod taki ogród powinien
charakteryzować się niewielkimi spadkami, gdyż woda przesiąkająca w głąb
gruntu powinna rozchodzić się równomiernie. Ogród deszczowy nie powinien znajdować się zbyt blisko budynku
(min. 5 m) oraz należy sprawdzić, czy
nie znajdują się w danym miejscu instalacje podziemne lub korzenie drzew.
Budowa ogrodu deszczowego nie jest
bardzo skomplikowana. Przede wszystkim należy zapewnić dopływ wody opadowej z powierzchni, z której woda zostaje odprowadzona, np. z dachu, za
pomocą rury spustowej lub z nawierzchni za pomocą nachylenia tej powierzchni w kierunku rabaty. W celu określenia powierzchni nasadzenia mnoży się
powierzchnię np. dachu podaną w m2
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przez współczynnik spływu dla dachu
(wartości współczynników są ogólnodostępne w internecie), a otrzymany
wynik mnoży się ponownie przez 2%
i wychodzi przybliżona powierzchnia
ogrodu. Po określeniu wielkości ogrodu należy wykonać wykop głębokości
95 cm. Ziemia może być wykorzystana
do uformowania terenu wokół rabaty
lub w innej części ogrodu. Wykop wypełniony jest 3 warstwami. Na dole znajduje się 30 cm kruszywa dolomitowego o frakcji 2-8 mm lub 8-16 mm. W tej
warstwie jest rura drenarska w oplocie
nachylona w kierunku odpływu wody
1-2%. Kolejna warstwa to 45 cm piasku
gruboziarnistego z dodatkami w proporcjach 4:1 lub 3:1. Dodatki to np. tłuczona cegła, kruszywo dolomitowe lub
wapienne. Na samej górze znajduje się
warstwa kilku cm kamienia ozdobnego
o frakcji poniżej 16 mm. Miejsce na zbierającą się wodę to około 10 cm.
Dobór roślin do ogrodu deszczowego
jest dość szeroki, jednak należy pamiętać, że są to zawsze rośliny preferujące
stanowiska wilgotne. Gatunki dobieramy w zależności od miejsca i możliwej głębokości wody (strefa sucha,
zalewowa i mokra). Podstawowe gatunki to m.in. turzyce, kosaćce, tojeść,
skrzyp zimowy, krwawnica pospolita, rdest wężownik, niezapominajka
błotna, mięta nadwodna i paprocie: nerecznica samcza oraz wietlica samicza. Należy pamiętać, że są to w większości byliny, czyli rośliny wieloletnie,
zatem wymagają one corocznej pielę-

gnacji np. usunięcia martwych pędów
lub przycięcia kwiatostanów. Ostatnia
bardzo dobra informacja jest taka, że
ogrodów deszczowych nie nawozimy.
Rośliny mają za zadanie same pobierać
składniki pokarmowe z przepływającej wody opadowej. Gatunki sadzone
na tych rabatach pełnią również rolę
oczyszczającą wodę z metali ciężkich
i innych zanieczyszczeń, co ma dobry
wpływ na środowisko.
Mała retencja to szerokie pojęcie, które dotyczy w dużej mierze także ograniczenia ryzyka powodziowego. Dobrym
rozwiązaniem, aby na terenie ogrodu
nie tworzyły się zastoiska wody opadowej w formie kałuż oraz aby woda była
równomiernie odprowadzana w głąb
profilu glebowego, są powierzchnie ażurowe. Jest to rozwiązanie znane, ale niedoceniane. Kostka ażurowa ma bardzo
dużo zalet – jest ekologiczna, zwiększa powierzchnie biologicznie czynną
i coraz częściej może być estetycznym
elementem ogrodu, gdyż dostępne są
jej różne modele, które można dopasować do różnych stylów ogrodów. Argumentem na jej zastosowanie jest także
tzw. podatek od wody, który jest obecnie w fazie projektu ustawy. Zakłada
on, że na terenie zagrody wiejskiej o powierzchni powyżej 600 m2, w momencie gdy powierzchni biologicznie czynnej jest mniej niż 50%, będzie trzeba
zapłacić spory podatek. Myśląc zatem
przyszłościowo i z dbałością o ekologię,
warto zastanowić się nad wykorzystaniem powierzchni ażurowych w swoim

Rycina przedstawiająca ogród deszczowy.
Źródło: Dzika infrastruktura, https://dzikainfrastruktura.psubraty.pl/2019/10/atrzymywanie-deszczowki-w-miescie/
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ogrodzie. Najlepiej takie nawierzchnie
wykorzystać w mniej formalnym miejscu, gdzie nie będą nam dokuczać minusy takiej powierzchni jak utrudnione
poruszanie się w butach na obcasie czy
o kulach. Może ona również zarastać
w sposób nieestetyczny chwastami, zatem nie zawsze jest to dobre rozwiązanie w strefie reprezentacyjnej ogrodu.
Stosując ww. rozwiązania małej retencji wodnej przyczyniamy się do
ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Ponadto minimalizujemy ryzyko podtopień oraz przeciążenia kanalizacji. Sposobów na małą retencję
wodną na terenie zagrody wiejskiej jest
oczywiście dużo więcej, np. można zakładać różnego typu stawy, niecki czy
oczka wodne. Na niektóre rozwiązania
można wziąć również dofinansowania.
O ogólnopolskim zasięgu jest program
„Moja Woda” z WFOŚiGW, gdzie można
otrzymać nawet 5 tys. zł (www.wfos.
krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/). Warto również na bieżąco
śledzić stronę internetową MODR, gdyż
znajdą tam Państwo informacje o aktualnych naborach do różnych działań
na rzecz małej retencji wodnej. Aby nie
tracić cennej deszczówki, warto wybrać, któryś ze sposobów gromadzenia
jej w miejscu, gdzie ona spada, dzięki
czemu wzrasta wilgotność gleby oraz
lokalnie mamy wpływ na ograniczenie
skutków suszy.
Ilona Maczek

Żaba trawna – naturalny sprzymierzeniec rolnika
Do jednych z najpopularniejszych płazów w Polsce i Europie należy żaba trawna (Rana temporaria ). Zasiedla
bardzo różnorodne siedliska klimatu umiarkowanego, zarówno wodne, jak i lądowe, w tym zwłaszcza lasy.
W pobliżu tych siedlisk muszą znajdować się wody, gdyż żaby te rozmnażają się w płytkich zbiornikach wodnych. Szczególnie w okresie rozrodu można je spotkać w stawach, rzekach i jeziorach (stałych i okresowych).
Żaba trawna bytuje w lasach liściastych, iglastych i mieszanych. Zamieszkuje również busz, tundrę, stepy, tereny porośnięte krzewami, polany leśne,
tereny trawiaste i łąki (suche i podmokłe), a także bagna i torfowiska. Płazy
te spotyka się także na terenach zurbanizowanych: w ogrodach i parkach, na
działkach i polach uprawnych (zarówno na obszarach rolniczych, jak i w miastach). W górach można ją spotkać nawet
na halach i turniach aż do wysokości
3000 m n.p.m. (jednak w Tatrach tylko
do 2000 m n.p.m.).
Płazy te osiągają 7-9 cm, maksymalnie
nawet do 11 cm długości ciała. Samice są
wyraźnie większe niż samce. Różnice te
zmniejszają się jednak wraz z wiekiem.
Gładka skóra tych płazów zawiera obfite chromatofory, przez co ich grzbiet
może przybierać barwę różnych odcieni
brązu (od szarobrązowych, do oliwkowobrązowych), żółci i szarości. Niektóre osobniki mają wybarwienie rudawe
i oliwkowe. Zwierzę to ma grzbiet i boki
wysypane drobnymi większymi plamkami ciemnego koloru (czarne, ciemnobrązowe). Od oczu do nasady kończyn
po obu stronach ciała tych płazów przebiega trójkątna, ciemnobrunatna plama
skroniowa. Na szyi mają z kolei ciemną
plamę o kształcie litery V, a na tylnych łapach ciemne, poprzeczne pasy. Palce ich
delikatnych łap spaja niezbyt silnie rozwinięta błona pławna. Brzuszna strona
ciała u żaby trawnej ma kolor białawy,
żółtawy i szarawy z brązowym, brązowoszarym lub czarnym plamkowaniem.
Płazy te posiadają również tzw. zęby lemieszowe, co wyróżnia je wśród innych
gatunków. W czasie sezonu godowego
podgardle samców przybiera barwę jasnoniebieskawą, a ich ciało wybarwia
się na kolor jasnoszarawy. Samice pozostają brązowo-rude.
Żaby trawne są aktywne o zmierzchu i w nocy. W okresie godowym oraz
w dni deszczowe ich aktywność obejmuje jednak także dzień. Żaba trawna
żeruje na lądzie, poluje na dżdżownice,
owady, pajęczaki oraz ślimaki. Natomiast one same stanowią pokarm m.in.
łasicowatych i niektórych gatunków
ptaków.
Płazy te są dosyć odporne na zimno
i niekorzystne warunki atmosferyczne,

dzięki czemu zimują zagrzebane w mule
na dnie wód (w rowach, źródłach, stawach, jeziorach, rzekach oraz na bagnach i mokradłach). Wpadają wtedy
w letarg nazywany hibernacją, gromadząc się na dnie w duże grupy mogące
liczyć nawet po kilka tysięcy osobników.
Do hibernacji preferują wody płynące.
Okres ich zimowania zależy od długości
i szerokości geograficznej bytowania.
Rozpoczyna się od sierpnia i listopada,
natomiast kończy się w lutym lub do
początku czerwca.
Rozród żaby trawnej odbywa się
od lutego i marca. Samice składają do
wody skrzek (jaja), który jest od razu
zapładniany przez samce. Ze skrzeku
wykluwają się kijanki, które żywią się
roślinami wodnymi, glonami i drobnymi
organizmami wodnymi. Kijanki przeobrażają się (od czerwca do sierpnia)
w żabki o długości 1-1,5 cm. Są one już
mięsożerne. W czerwcu masowo opuszczają zbiorniki wodne i wiodą głównie
lądowy tryb życia, polując o zmierzchu
i w nocy.

Płazy w ogólności, a zwłaszcza ropuchy i żaby, ze względu na zjadanie
ogromnych ilości owadów, w tym również szkodników roślinnych, należą do
bardzo pożytecznych zwierząt. Już sam
fakt owadożerności żab ma ogromne
znaczenie dla człowieka. Żaby jedzą
duże ilości larw i owadów (szarańczowatych, komarowatych, ryjkowcowatych, stonkowatych i chrabąszczy), będących szkodnikami lasów oraz upraw
rolnych. Likwidują szkodniki, których
zwalczanie środkami chemicznymi jest
bardzo trudne, drogie i obarczone skutkami ubocznymi. Ich nocne łowy uzupełniają dzienną działalność ptaków.
Ptaki w czasie wyszukiwania pokarmu
są bardzo ruchliwe i wobec tego wiele owadów szybko poruszających się
i ostrożnych ma możliwość wcześniejszego ukrycia się przed nimi, natomiast
takie owady są łatwym łupem płazów
– zwierząt powolnych, często nawet
czatujących nieruchomo na swoją zdobycz. Ropuchy i żaby są więc naturalnymi sprzymierzeńcami rolnika.
DORADCA MAJ CZERWIEC 2022
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W Polsce żaba trawna nie jest zagrożona wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych,
co oznacza, iż na liście zagrożonych
wyginięciem gatunków organizmów
gatunek ten powszechnie występuje
w stanie dzikim.
Ciekawostka: „Polska Czerwona
Księga Zwierząt” to rejestr wybranych
zagrożonych gatunków zwierząt na
terenie Polski, stworzony na wzór międzynarodowej Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt z dokładnym
ich opisem i mapami rozmieszczenia.
Określa także stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich
występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony. Dla Polski Czerwoną Księgę Zwierząt opracowuje Instytut Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
przy współpracy z kilkudziesięcioma
naukowcami z całej Polski.
Kategorie zagrożenia gatunków
w Polskiej Czerwonej Księdze
Zwierząt:

EX – gatunki wymarłe (2 gatunki:
tarpan, tur);
EXP – gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe w Polsce (14 gatunków, m.in. drop, jaszczurka zielona, jesiotr zachodni, karliczka, norka
europejska, pustułeczka, sęp płowy,
strepet, suseł moręgowaty);

m.in. gniewosz plamisty, minóg
rzeczny, piekielnica, sowa błotna,
wodniczka);

EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone (24 gatunki, m.in.
batalion, cietrzew, koza złotawa, minóg morski, nocek łydkowłosy, orzeł
przedni, podgorzałka, suseł perełkowany, świstak, troć jeziorowa, zając
bielak, żółw błotny, żbik, żubr);

Agnieszka Barnaś
Źródła:
https://zwierzetainformacje.pl/zaba-trawna-rana-temporaria
https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/formy-ochrony-przyrody
Ulotka wydana przez Towarzystwo na Rzecz ochrony
Przyrody.

CR – gatunki skrajnie zagrożone (22
gatunki, m.in. bekasik, dzierzba rudogłowa, gadożer, głuszec, kozica, kraska, kulon, łosoś, modraszek gniady,
orlik grubodzioby, orzełek włochaty, rybitwa czubata i popielata, sokół
wędrowny, świstun, wąż Eskulapa,
żołędnica);

VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie (15 gatunków,

NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia (30 gatunków, m.in.
piskorz, ryjówka średnia, ryś, wilk,
niedźwiedź);
LC – gatunki na razie nie zagrożone wymarciem, z różnych powodów
wpisane do Czerwonej Księgi (23 gatunki, m.in. mroczek posrebrzany,
podkowiec duży, rzęsorek mniejszy,
traszka karpacka, żaba trawna).

DZIEDZICTWO

Dziedzictwo kulturowe Podhala
Podhale jest regionem na południu Polski, które charakteryzuje przede wszystkim bardzo ciekawa
i unikalna kultura, sztuka, a ponadto wspaniały folklor, który służy jako skarb turystycznych atrakcji tego
regionu. Wszyscy kojarzymy te piękne stroje góralskie, gwarę, muzykę, drewniane rzeźby, niebywałą
architekturę charakterystyczną dla śródgórskiego regionu.
Nieodzownym elementem jest również
podhalańska kuchnia, która opiewa
w różnorakie smakołyki: sery górskie
takie jak oscypek, bundz czy bryndza,
a także jagnięcinę, coraz bardziej popularną wśród odwiedzających turystów.
Nazwa Podhala bezpośrednio nawiązuje do usytuowania tego regionu
i trzeba to rozumieć jako „pod-halami”,
inaczej mówiąc pod górskimi pastwiskami. Podhale leży u północnego podnóża Tatr, poniżej Białki, w dorzeczu
górnego Dunajca. Plasuje się w środkowej części Kotliny Podhala, na północy
wkracza w Gorce, gdzie ze względu na
równiejszą rzeźbę terenu i niższe położenie nazywane jest Nizinnym Podhalem. Natomiast na południe wkracza
w Tatry, gdzie ze względu na wysokogórski charakter Tatr nazywana jest
Skalnym Podhalem.
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Osadnicy przybyli na Podhale najprawdopodobniej z terenów aktualnej
Małopolski około w XII wieku. W przeciągu wieków ukształtowały go specyficzne warunki bytowania gospodarczego, większa niezależność i swoboda od
nacisków ogólnopolskich. Tereny wyżej
położone zajmowali pasterze pochodzący z miejscowych wiosek, a także
wołoscy pasterze, którzy przez dłuższy okres wędrowali ze swoim stadem
w poszukiwaniu nowych terenów do
wypasania. Zagospodarowanie tych terenów dużymi stadami owiec zaowocowało w dzisiejszych czasach pielęgnacją
tradycji, związaną ze zbiorowym wypasem. Aktywne kontakty z ludnością
narodu słowackiego czy węgierskiego
doprowadziły do ukształtowania specyficznej i wyraźnie odrębnej ludności.
Mieszkańcy tych terenów mają dużą

świadomość swoistej odrębności kulturowej, co ma przełożenie na kultywowanie lokalnych tradycji (taniec, śpiew,
ubiory, sztuka). Warto pochylić się nad
etnografią, która – obok przyrody – ma
i miała największy wpływ na sztukę
oraz rozwój turystyki w górach.

Folklor podhalański
Muzyka i taniec góralski od dawien
dawna towarzyszą obrzędom ludowym, są nieodzownym elementem tradycyjnych i współczesnych biesiad. Dla
podhalańskich rodzin, zwłaszcza tych
mocno zakorzenionych, bywa zajęciem
i wspólną pasją. Taniec góralski, który
wiele zawdzięcza dawnym wpływom
wołowskim, jest przede wszystkim demonstracją siły, żywotności i sprawności męskiej. Mężczyzna w tańcu góralskim dowodzi, a kobieta odgrywa

rolę drugoplanową, można powiedzieć
dekoracyjną. Jej ruchy, tańce, obrót są
zawsze odpowiedzią na ruchy tancerza. Podczas tańca mężczyzna śpiewa
przyśpiewki, które narzucają tempo
i charakter wykonania, tak naprawdę
cały taniec zależy od wizji oraz temperamentu góralskiego tancerza. Jeżeli
chodzi o muzykę, to górale podhalańscy
nie kopiowali muzyki sąsiadów, tylko
każdą nutę „zgóralszczali”, oswajali na
własny sposób. Muzyce pasterskiej, jak
i skrzypcowej, nadawali własny, rozpoznawalny charakter. Tradycyjna góralska kapela składa się z trzech muzykantów; pierwsze skrzypce zawsze
wiedzie prymista, który odpowiedzialny jest za improwizację nuty, wtóruje mu basista grający na trzystrunowych basach oraz sekundzista – drugi
skrzypek akompaniujący melodycznie
na grubszych strunach. Tak jak taniec,
tak i muzyka, jej brzmienie, zależy od
temperamentu, umiejętności, interpretacji muzykantów.

Stroje podhalańskie
Strój góralski jest najbardziej charakterystycznym materialnym elementem
folkloru i etnografii Podhala. Stroje damskie opiewają w kolorowe, pełne zdobień
gorsety, spódnice z tkaniny tybetowej
z motywem róży, a kontrast tworzy biała, bawełniana koszula z bogatym wzorem haftu maszynowego. Powszechnym
stało się sznurowanie gorsetów czerwoną wstążką. Na nogach góralki noszą
bawełniane lub wełniane skarpety oraz
kierpce. Podstawowe oraz najbardziej
znane elementy stroju męskiego to kapelusze, sukienne spodnie (portki), a także cuchy (czarne i białe) pełniące rolę
okrycia wierzchniego. Ponadto w skład
tego ubioru wchodzą koszule, kamizelki,
pasy oraz obuwie (wysokie buty z cholewami typu węgierskiego, półbuty, buty
do kostek i przede wszystkim kierpce),
a uzupełniają go spinki (do spinania koszul), fajki oraz ciupagi.
Architektura góralska
Ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Podhala jest architektura.
Powszechnie używanym materiałem
w podhalańskim budownictwie jest
drewno jodłowe i świerkowe. Wśród
zabytkowych eksponatów dominuje architektura drewniana, głównie piękne
chałupy podhalańskie, tradycyjne domy
góralskie, bacówki, szałasy, kościoły
drewniane, kapliczki czy dzwonnice.
Ten styl charakteryzują ściany wykonane na zrąb z drewnianych płazów – pni
drzew, które przecinane są na wzdłuż.
Zaś strome dwuspadowe dachy pokryte

są najczęściej gontem. Ewenementem
architektonicznym wśród podhalańskich miejscowości jest Chochołów
w gminie Czarny Dunajec, w którym
znajduje się około 160 obiektów zabytkowych, a 33% z nich zostało uznanych za rezerwat urbanistyczny oraz
architektoniczny.

Kuchnia podhalańska
Kuchnia podhalańska jest najbardziej
charakterystyczna i rozpoznawalna na
tle innych kuchni regionalnych. Kilka
produktów wywodzących się z tej kuchni trafiło na Listę Produktów Tradycyjnych, która zawiera środki spożywcze
i produkty rolne, które wyróżniają się
ugruntowaną i tradycyjną metodą wytwarzania sięgającą co najmniej 25 lat.
Przy rejestracji takiego produktu podstawą jest tradycja wytwarzania oraz

szczególna i niepowtarzalna jakość,
współgrająca z historycznie związanymi przepisami oraz metodami produkcji
i sposobami przetwarzania, które zapewniają wysoką jakość produktu. Najbardziej charakterystyczny model gospodarki na Podhalu opiewa w hodowlę
owiec, toteż najbardziej rozpowszechnionymi wyrobami podhalańskimi są
produkty mleczne, których najwięcej
znalazło się na tej Liście Produktów
Tradycyjnych.
Krystyna Stękała
Źródła:
Reychman J., Podhale, Nasza Księgarnia 1949.
Mlekodaj A., Góralskie serce w zielonym listku. Antologia
poezji regionu Podtatrza, Związek Podhalan oddział
w Ludźmierzu, PPWSZ w Nowy Targu, Ludźmierz 2006.
https://ezakopane.pl/turystyka/podhale
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Promocja obszarów wiejskich,
dzięki gospodarstwom
agroturystycznym

W ostatnich kilku latach możemy zaobserwować trend
spędzania wypoczynku na wsi. Najczęstszym wyborem
wielu ludzi staje się gospodarstwo agroturystyczne. Bowiem agroturystyka jest bardzo mocno związana z wsią.
To właśnie wieś posiada cechy, które ostatnio stały się tak
bardzo poszukiwane przez ludzi.
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Najczęstszymi gośćmi odwiedzającymi gospodarstwa agroturystyczne są
ludzie, którzy na co dzień mieszkają
w mieście. Wyjeżdżając na wieś poszukują ciszy, spokoju oraz ucieczki od codziennego życia i problemów. Główną
istotą wypoczynku właśnie w agroturystce jest zorganizowanie pobytu w czynnym gospodarstwie rolnym, które może
zaoferować swoim gościom wyżywienie
pochodzące prosto z gospodarstwa lub
od okolicznych rolników. Takie atrakcje
oraz uroki wsi będą atrakcyjne nie tylko
dla młodych ludzi, ale również dla rodzin z dziećmi i ludzi starszych, poszukujący aktywnego, ale też spokojnego
wypoczynku.
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Agroturystyka bardzo mocno różni
się od turystyki masowej, dlatego też
stała się tak chętnie wybieraną formą
spędzania wypoczynku. Rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich to
nie tylko szansa dla samego rolnika,
ale również dla całego regionu. Rolnik
prowadzący działalność gospodarczą
– agroturystykę może przyczynić się
do rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Stwarza to szanse
nowych miejsc pracy dla okolicznych
mieszkańców, którzy nie muszą szukać jej w dużych miastach, a co za tym
idzie, musieliby opuścić wieś, to również
dodatkowe źródło dochodu dla samego rolnika i jego rodziny. Działalność

agroturystyczna wymusza bowiem zachowanie potencjału rolniczego, a także
w pewnym stopniu zapewnia ochronę
oraz wzbogacenie walorów nie tylko
przyrodniczych, ale również krajobrazowych obszarów wiejskich. Gospodarstwo agroturystyczne to także nie
tylko miejsce miłego wypoczynku, ale
również oferowanie różnego rodzaju
atrakcji takich jak: zwiedzanie okolicy,
jazda konna, przejazdy bryczkami czy
organizacja zabaw plenerowych.
Agroturystyka i działalność z nią
związana przynosi również sporo korzyści dla samej wsi. Mowa tutaj o zachowaniu dziedzictwa kulturowego nie
tylko wsi, ale także regionu, z którym
związane jest gospodarstwo, czyli odnowienie starej tradycji obyczajów i obrzędów czy też sztuki regionalnej. W gospodarstwach tych ludzie odwiedzający
mogą zobaczyć i poznać ginące zawody
takie jak tkactwo czy garncarstwo. Gospodarstwa, które oferują usługi związane nie tylko z agroturystyką, bardzo

mocno przyczyniają się do zachowania
dawnego charakteru wsi, czyli do spokoju, wolniejszego tempa życia, co w obecnych czasach może okazać się tym, czego
obecni turyści poszukują i oczekują. Pobyt w takim gospodarstwie to dla wielu
ludzi możliwość spróbowania żywności,
która pochodzi prosto od niego, a nawet może się zdarzyć, że turysta sam
uczestniczy w przygotowaniu takiego
produktu. Dzięki temu turyści przyjeżdżający na wieś uczą się szacunku do
ciężkiej pracy rolnika, poznają również
kulturę regionu, do którego przyjechali
oraz po powrocie do domu mogą ją dalej
promować wśród znajomych. Ponadto
gospodarstwa agroturystyczne mogą
podnosić swoją atrakcyjność dzięki serwowaniu gościom regionalnych potraw,
co może przyczynić się także do promowania regionu.
Jednak trzeba zwrócić uwagę, że obok
tak bardzo popularnej agroturystyki
na popularności zyskuje ekoturystyka.
Ekoturystyka w swojej formie kładzie

duży naciska na zapewnienie bezpieczeństwa obszarów o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych,
poprzez ochronę ich środowiska naturalnego, a także przyrodniczego. Ludzie,
którzy wybierają ekoturystykę za cel
swojej podróży, są wrażliwi na przyrodę oraz mają ogromną świadomość
ekologiczną. Dzięki powstaniu właśnie
takich gospodarstw mocno ukierunkowanych na ekologię, wzrasta nie tylko
wiedza mieszkańców na tematy związane z ochroną środowiska, ale również, co bardzo ważne, rośnie zainteresowanie i popularność całego obszaru
wiejskiego.
Należy mieć na uwadze, że wzmożony popyt na turystykę wiejską czasami
może przynieść złe skutki dla środowiska naturalnego. Trzeba także pamiętać, iż przez wzmożony ruch turystyczny może zostać zakłócona praca
rolnika, który wypracował przez lata
pewien rytm pracy. Jednak kluczem do
pogodzenia wszystkich tych aspektów

jest zachowanie równowagi, tak, aby
wszystko było w odpowiednich ilościach i aby agroturystyka cały czas
pozostała agroturystyką ze wszystkimi najlepszymi cechami obszarów wiejskich. Gospodarstwa agroturystyczne
to jednak cały czas ogromna możliwość
rozwoju, a także promocji polskiej wsi,
to też szansa rozwoju dla małych gospodarstw rolnych, które sprzedają swoje
produkty na małą skalę.
Natalia Baster
Źródła:
http://sj.wne.sggw.pl/pdf/RNR_2018_n2_s122.pdf
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6817/Stan%20i%20mo%20liwo%20
ci%20rozwoju%20agroturystyki%20w%20Polsce.
pdf?sequence=1
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/
kwartalnik/Documents/GC%2025.pdf
http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/
Polski-sektor-agroturystyki-w-rozwojuobszar%C3%B3w-wiejskich.pdf
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Skarby natury
Wiosna i wczesne lato to najlepszy okres, by uzupełnić składniki
odżywcze organizmu, nakarmić nasze ciała życiodajną energią
i światłem, aby żyć w jak najlepszym zdrowiu. Kiedy jednak pojawiają
się jakieś problemy zdrowotne, sięgamy po farmaceutyki, z przekonaniem, że to odpowiednie leki na nasze dolegliwości

Wierząc w ogromną moc leków, nie doceniamy tego, co daje nam natura, zapominając o tym, że jest ona matką wielu
leczniczych roślin. Wyniki wielu badań
naukowych dowodzą, że stosowanie
w codziennej diecie różnych owoców,
warzyw, ziół i przypraw może skutecznie zapobiegać rozwojowi nowotworów,
chorobom serca, zawałom i udarom. Od
wieków medycyna niekonwencjonalna
wykorzystuje rośliny, by chronić to, co
najcenniejsze – zdrowie.

PRAWDZIWYM SKARBEM
NATURY SĄ ROŚLINY ZIELONE.

Kolor zielony kojarzy nam się ze świeżością, młodością, wiosną. W terapii
kolorami określa się go „kolorem królów”, działa bowiem uspokajająco, pomaga usunąć dysharmonię, wzmacnia.
Spożywanie produktów zielonych jest
szczególnie zalecane osobom narażonym na zanieczyszczenia środowiska,
życie w ciągłym pośpiechu i stresie.
Rośliny kolor zielony zawdzięczają
chlorofilowi. Im więcej tego barwnika
w roślinie, tym bardziej jest ona zielona.
Chlorofil to dar natury o prozdrowotnym działaniu i właściwościach leczniczych:
• pomaga w leczeniu anemii, obniża wysokie ciśnienie krwi,
• wzmacnia jelita,
• łagodzi stany zapalne,
• wspomaga rozwój korzystnej flory
bakteryjnej jelit,
• poprawia funkcjonowanie wątroby,
odnawia i odmładza tkanki,
• działa detoksykująco, dezaktywuje
wiele karcynogenów.
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Jednakże należy pamiętać, że aby uzyskać pełny terapeutyczny efekt działania roślin bogatych w chlorofil, należy wyeliminować złe nawyki w stylu
życia i zmienić nieprawidłową dietę,
a w szczególności ograniczyć węglowodany.
Rośliny zielone warte stosowania
w diecie to: natka pietruszki, jarmuż,
sałata, brukselka, kapusta włoska, brokuły, bazylia, pokrzywa, mięta, seler
naciowy, koper, fenkuł (koper włoski),
czosnek niedźwiedzi, kalarepa, groszek
zielony, bób, szparagi zielone, awokado.
Właściwie dobrane, bogate w chlorofil produkty zielone powinny stanowić
15-20% diety współczesnego człowieka.
Jest to całkiem spora dawka pożywienia
zielonego. Najprościej wypijać codziennie, w ramach drugiego śniadania lub
podwieczorku, zielony koktajl przygotowany w 40% z zielonych warzyw liściastych i 60% świeżych lub mrożonych
owoców. Tak dobrane proporcje warzyw do owoców gwarantują przyjemny smak napoju. Warzywa, które doskonale sprawdzają się do przygotowania
zielonego smoothie, to: jarmuż, kapusta
włoska, szpinak, sałata, pietruszka, pokrzywa, mięta. Z owoców polecane są:
banany, truskawki, kiwi, mango, jabłka,
pomarańcze, winogrona. Unikajmy natomiast dodawania cukru. Można zastąpić
go odrobiną miodu lub syropu klonowego lub z agawy. Pamiętając o tym, że
koktajl warzywno-owocowy to źródło
między innymi witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A i K), warto dodać
odrobinę oliwy z oliwek, oleju lnianego
czy oleju z pestek winogron.
Niektóre rośliny zielone świetnie
sprawdzają się do przygotowania zup,

kremów, także past. W ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat wzrosła popularność
niektórych suplementów produkowanych z roślin zielonych, takich jak algi
(Chlorella czy Spirulina) oraz trawa
zbóż. Zawierają one więcej chlorofilu
niż jakiekolwiek inne pożywienie, są
bogatym źródłem białka, witamin, minerałów, beta-karotenu, kwasów omega 3, GLA oraz kwasów nukleinowych.
Na szczególną uwagę zasługują także takie dary natury jak chwasty, zioła
i rośliny dziko rosnące, które są cennym uzupełnieniem diety i z całą pewnością są zdrowsze i bezpieczniejsze
niż jakiekolwiek suplementy z fabryki.
Zwłaszcza wiosną i latem, gdy przyroda
rozkwita świeżością, warto skorzystać
z tych darów natury. Na szczególną uwagę zasługują: pokrzywa, babka zwyczajna, jasnota biała, mniszek, bluszczyk kurdybanek, podbiał, krwawnik,
czosnek niedźwiedzi, szczawik zajęczy

i wiele innych. Wystarczy, że dorzucimy
do talerza łyżkę świeżo zebranych ziół
czy chwastów, by organizm sobie sam
pobrał to, czego mu potrzeba.
Dodawajmy też przyprawy takie jak:
kurkuma, imbir, majeranek, cynamon,
które doskonale poprawiają smak potraw, aromat, wpływają na trwałość
przygotowywanych dań, a przede
wszystkim mają pozytywny wpływ na
zdrowie człowieka.
Na szczególną uwagę i szersze omówienie zasługuje kurkuma, która
swoje właściwości zawdzięcza kurkuminie – substancji o działaniu antybakteryjnym, antywirusowym oraz
przeciwgrzybicznym. Kurkuma pomaga na takie dolegliwości jak: stany
zapalne i uszkodzenia skóry, wzdęcia, zaburzenia trawienia, długotrwała biegunka, katar, przeziębienie, ospa
wietrzna i wiele innych. Ponadto kurkuma ma właściwości antyoksydacyj-

ne, wspomaga pracę wątroby i działa
przeciwnowotworowo. Kurkuma barwi potrawy na żółto, w smaku przypomina imbir i nadaje potrawom aromat
pieprzu. Dodatkowo zapobiega psuciu
się potraw.
Inną, najbardziej znaną ze swoich
właściwości leczniczych, stosowaną
w przeziębieniach przyprawą jest imbir. Ponadto imbir wspomaga krążenie,
łagodzi mdłości (jest polecany dla kobiet w ciąży) oraz wpływa korzystnie
na trawienie.
Dobroczynny wpływ na ludzki organizm ma także cynamon. Jest źródłem
błonnika, żelaza i wapnia. Korzystnie
wpływa na krążenie i trawienie. Pomaga zwalczyć biegunki i nudności, obniża
poziom złego cholesterolu, reguluje poziom cukru oraz zapobiega powstawaniu wrzodów.
Warto również pamiętać o popularnym w polskiej kuchni majeranku. Jest

dodawany m.in. do ciężkostrawnych
dań z roślin strączkowych, ze względu na zbawienny wpływ na układ
trawienny. Ponadto jest to naturalny
lek na katar, kaszel czy chore zatoki. Wzmacnia również serce, pomaga
w odchudzaniu oraz w walce z kamieniami nerkowymi.
Eksperymentujmy w kuchni, szukajmy własnych smaków, by przekonać się,
jak organizm nabiera zdrowia i sił witalnych. Ponieważ organizm człowieka jest
zbudowany z żywych komórek, które
potrzebują żywego, nie syntetycznego
zasilania, musimy mu dostarczyć naturalne paliwo, czyli żywność naturalną,
nieprzetworzoną technologicznie. Wybierajmy mądrze i korzystajmy z dobrodziejstw skarbów natury.
Zofia Szewczyk
Oprac. na podstawie czasopism „Zdrowie bez leków”.
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Zasady
prawidłowego
żywienia
dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym
Zachowania żywieniowe należą
do bardzo istotnych czynników
mających wpływ na utrzymanie
stanu zdrowia i funkcjonowanie
organizmu w każdym okresie życia, zwłaszcza w okresie wzrostu ści. Jednocześnie powinna uwzględniać wędliny. Powinny to być chude wędliny
i rozwoju.
równowagę pomiędzy ilością przyję- i mięso, np. drobiowe oraz ryby. Ponadto

Według różnych autorów czynniki żywieniowe warunkują w 20-40% powstanie otyłości u dzieci, a według
standardów Światowej Organizacji
Zdrowia prawie 1/3 polskich 8-latków
ma nadwagę lub jest otyła. Przyczyną
otyłości mogą być czynniki genetyczne
(poziom łaknienia, podstawowa przemiana materii, osobnicza masa ciała)
lub środowiskowe (nieprawidłowe odżywianie, mała aktywność fizyczna,
niedobór snu, stres).
Następstwa i powikłania otyłości są
wielokierunkowe i mogą dotyczyć m.in.:
zaburzeń endokrynologicznych (np. cukrzyca typu 2), zaburzeń układu sercowo–naczyniowego (np. nadciśnienie tętnicze), płuc (gorsza tolerancja wysiłku
fizycznego), układu kostno-stawowego
(bóle kręgosłupa, skolioza, płaskostopie, koślawość kolan), układu pokarmowego (np. kamica pęcherzyka żółciowego). Następstwami otyłości mogą być
również zaburzenia emocjonalne: niska
samoocena, depresja, zaburzenia jedzenia, izolacja społeczna oraz zwiększone
ryzyko otyłości w wieku dorosłym.
Okres szkolny u dzieci i młodzieży to
czas intensywnego rozwoju fizycznego
i umysłowego. Prawidłowo zbilansowana dieta w znaczącym stopniu pomaga wykorzystać młodemu człowiekowi
cały uwarunkowany genetycznie potencjał rozwojowy oraz uniknąć wielu
chorób, zarówno wieku dziecięcego, jak
i tych występujących w późniejszym
okresie życia. Dieta zbilansowana to
taki sposób żywienia, który pokrywa
zapotrzebowanie organizmu na wszystkie składniki odżywcze bez wykluczania poszczególnych rodzajów żywno-
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tych w pożywieniu kalorii a codzienną
aktywnością ruchową. Jest to konieczne
do utrzymania prawidłowego bilansu
energetycznego.
Najprostszą formą, dzięki której można przedstawić zarys prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, adresowaną
do rodziców tej grupy wiekowej oraz samych zainteresowanych, jest graficzna
forma piramidy żywienia i aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży, opracowana przez Instytut Żywności i Żywienia.
Obejmuje ona 4 podstawowe grupy produktów spożywczych: produkty zbożowe, mleko i przetwory mleczne, mięso,
ryby, jaja oraz warzywa i owoce. Ponadto wyodrębniono w niej tłuszcze oraz
cukier i słodycze.
Za bazę prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży przyjęto warzywa i owoce. Produktów tych nie może zabraknąć
w codziennej diecie, powinny być spożywane do każdego posiłku w każdej
formie: przekąsek, zup, sałatek, koktajli.
Dodatkowo spożycie warzyw powinno być większe niż owoców, bowiem
owoce zawierają więcej cukrów prostych i zazwyczaj więcej kalorii.
Kolejne piętro w piramidzie żywieniowej zajmują produkty zbożowe,
które stanowią jedno z głównych źródeł energii dla rozwijającego się młodego organizmu. Najbardziej wartościowe są produkty pochodzące
z pełnego przemiału, są bogate w witaminy i składniki mineralne, dlatego
też na nich w dużej mierze powinien
opierać się jadłospis dziecka.
Okres dzieciństwa i dojrzewania to
także czas, w którym wzrasta zapotrzebowanie na pełnowartościowe
białko, w związku z tym w diecie należy uwzględnić nabiał, jaja, mięso oraz

zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia zaleca się, aby dzieci
piły co najmniej 3-4 szklanki mleka
dziennie, z czego część można zastąpić
produktami mlecznymi takimi jak: kefir, jogurt, maślanka czy sery.
Sam wierzchołek piramidy zajęły
tłuszcze, które w porównaniu z innymi grupami produktów żywieniowych
powinny stanowić najmniejszą część
diety dzieci.
Oprócz głównych produktów, które
stanowią filar prawidłowego żywienia,
po boku piramidy wyodrębniono te, które w zdrowej diecie należałoby ograniczyć lub w zupełności wykluczyć. Są to:
cukier i słodycze, sól oraz słone przekąski. Podstawowym napojem powinna być woda. Zaleca się wyeliminować
z diety słodkie napoje gazowane.
Warto zaznaczyć, że poza rodzajami i proporcjami poszczególnych produktów w diecie niezwykle istotne dla
dzieci i młodzieży jest regularne spożywanie posiłków w ilości 4-5 dziennie, najlepiej co 3-4 godziny, przy czym
ostatni posiłek należy spożyć najpóźniej
2 godziny przed snem.
W piramidzie żywieniowej uwzględniono również inne aspekty wspomagające prawidłowy rozwój młodego organizmu. Bardzo ważny jest zdrowy sen
(trwający 8-10 godzin), zapewniający
lepszą koncentrację, wypoczynek i regenerację sił. Zaleca się również ograniczenie korzystania z urządzeń elektronicznych takich jak: komputer,
tablet, smartfon, do 2 godzin na dobę.
Najbardziej wartościowymi posiłkami są posiłki przygotowywane w domu
na bazie świeżych produktów. Niestety
coraz częściej sięgamy po gotowe dania,
które wystarczy włożyć do mikrofalów-

ki czy też piekarnika. Niewątpliwą ich
zaletą jest wygoda i szybkość przygotowania. Jednak jest to żywność poddana obróbce przemysłowej, zawierająca
znacznie więcej tłuszczu, w tym tłuszcze roślinne utwardzone, tzw. tłuszcze trans, które nie jełczeją, a produkty
przygotowane z ich użyciem są trwałe
i mają długi okres przydatności do spożycia. Najwięcej tłuszczów trans zawierają wyroby cukiernicze, ciasta, frytki
oraz produkty typu fast-food. Ponadto
gotowe dania zawierają więcej soli i cukru niż posiłki przygotowane w domu.
W ich składzie znajduje się również
znaczna ilość substancji konserwujących, zagęszczających, stabilizujących
oraz polepszaczy smaku.

Prawidłowe nawyki żywieniowe należy kształtować od wczesnego dzieciństwa. Rodzice i opiekunowie powinni
wskazywać zasady i sposoby prawidłowego żywienia, a przede wszystkim samodzielnie je stosować, co staje
się codziennym, ważnym wzorem dla
dzieci. Bardzo ważnym elementem codziennego życia tworzącym nawyki żywieniowe są wspólne, rodzinne, zdrowe posiłki, przygotowywane wspólnie
z dzieckiem. To rodzice kształtują fizyczne i społeczne środowisko dziecka od najmłodszych lat, bezpośrednio
wpływając na jego zachowania, zwyczaje i postawy. Dlatego pielęgnujmy posiłki rodzinne, które kształtują wzorce
konsumpcji żywieniowej, uczą kultury

jedzenia, są również okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu rodziców
z dziećmi, przedyskutowania ważnych
problemów. W ten sposób budujemy
więzi rodzinne, a nawyki nabyte we
wczesnym dzieciństwie będą przekazywane kolejnym pokoleniom.
Marzena Szczypka
Źródła:
Jodkowska M., Radiukiewicz K., Zasady prawidłowego
żywienia dzieci i młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
www.zywienie.org.pl
www.przegladpediatryczny.pl
www.gov.pl/web/psse-radomsko/zywienie-dzieci-i-mlodziezy-w-wieku-szkolnym
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