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EDYCJAPROMOCYJNO-HANDLOWA WYSTAWA ROLNICZA

Nawojowa k. Nowego Sącza
7– 8 września 2019

PROGRAM

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

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

11.00 – 14.00  Przeprowadzenie oceny zwierząt

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

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

 TEREN GOSPODARSTWA:
13.00  Finał IX Mistrzostw Polski w Strzyżeniu Owiec Metodą Tradycyjną
15.00 Pokaz Młodego Hodowcy Owiec, Kóz i Drobnego Inwentarza
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Celem spotkania, jak podkreślił otwiera-
jący szkolenie Dominik Pasek, dyrektor 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego, jest rozwój lokalnego przetwór-
stwa. Wprowadzone z dniem 18 lutego 
2020 r. nowe rozporządzenie dotyczące 
produkcji produktów pochodzenia zwie-
rzęcego w rzeźniach o małej zdolności 
produkcyjnej na terenie gospodarstwa 
rolnego rozwiąże wiele barier dla ma-
łych producentów w stosunku do pod-
miotów prowadzących działalność na 
dużą skalę.

Zaznajamiając z tematem, lekarz wete-
rynarii Agnieszka Zacharzewska z Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Weteryna-
rii w Krakowie omówiła najważniejsze 
zagadnienia związane z wprowadza-
niem do obrotu żywności pochodze-
nia zwierzęcego w ramach rolniczego 
handlu detalicznego oraz rzeźni rolni-
czych. W rzeźniach rolniczych ubijane 
mogą być zwierzęta będące własno-
ścią podmiotu prowadzącego rzeźnię, 
a także zwierzęta innych podmiotów 
utrzymane w gospodarstwach położo-
nych w tym samym powiecie, w którym 

zlokalizowana jest rzeźnia lub w po-
wiatach sąsiadujących. Wprowadzo-
no również możliwość rozbioru mięsa 
ze zwierząt ubitych w tych rzeźniach. 
W rozporządzeniu określone zostały 
maksymalne dzienne limity liczby ubi-
tych zwierząt: 6 szt. w przypadku świń, 
owiec lub kóz o wadze powyżej 13 kg, 
1–2 sztuki w przypadku bydła lub koni, 
50 szt. w przypadku drobiu lub zajęcza-
ków. Łączna liczba zwierząt poddawa-
nych ubojowi w danym dniu nie może 
przekroczyć 50 szt. w przypadku drobiu 
albo zajęczaków oraz 15 szt. w przypad-
ku pozostałych zwierząt. Istnieje jed-
nak możliwość podwyższenia limitów 
za zgodą powiatowego lekarza wetery-
narii na wniosek danego podmiotu. Pro-
wadzący rzeźnie rolnicze mogą zbywać 
pozyskane w niej mięso innym podmio-
tom lub zakładom, jak również wprowa-
dzać je na rynek, a także wykorzystać do 
produkcji żywności w ramach innych 
form prowadzonej działalności, w tym 
rolniczego handlu detalicznego. Istnie-
je również możliwość dokonywania 
uboju zwierząt dla innych podmiotów 
utrzymujących zwierzęta w tym samym 

powiecie lub w powiatach sąsiadujących 
w ramach tzw. uboju usługowego.

Kolejnym punktem szkolenia było przed-
stawienie przez Sławomira Więcław-
ka z Biura Wsparcia Inwestycyjnego 
Małopolskiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR zagadnień dotyczących wsparcia 
pomocowego na rozwój rolniczego han-
dlu detalicznego. Rolnicy lub domow-
nicy zamierzający uruchomić działal-
ność przetwórczą na terenie własnego 
gospodarstwa mogą skorzystać z dofi-
nansowania w ramach poddziałania 4.2 
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi lub ich 
rozwój”.

Szkolenie było również okazją do złoże-
nia przez Dyrektora MODR życzeń z oka-
zji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za aktywny udział w szko-
leniu.

Anna Tobiasz

Relacja ze szkolenia „Rolniczy handel detaliczny – 
rolnicze rzeźnie”
29 marca br. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie on-line na temat rolni-
czego handlu detalicznego oraz rolniczych rzeźni. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, rolnicy oraz doradcy działający w zakresie rozwoju krótkich łańcuchów dostaw.

WYDARZENIA MODR KARNIOWICE
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Organizatorami spotkania z hodowca-
mi byli: Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, Polska Federacja Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka – Przedsta-
wicielstwo w Krakowie oraz Instytut 
Zootechniki – Państwowy Instytut Ba-
dawczy w Balicach. Tegorocznymi part-
nerami była firma paszowa DOLFOS oraz 
Małopolskie Centrum Biotechniki z sie-
dzibą w Krasnem.
Konferencję otworzył zastępca dyrek-
tora Ośrodka, Karol Sepielak, który po-
witał uczestników spotkania oraz po-
dziękował wykładowcom i partnerom 
za wsparcie wydarzenia.
Pierwszy wykład dotyczący żywienia 
i związanych z nim kosztów wygłosił 
pan Grzegorz Nagel, doradca żywienio-
wy z firmy Dolfos. Wymienił elementy 
mające wpływ na koszty żywienia (cena 
dodatków mineralno-witaminowych, 
dodatków energetycznych, buforów, 
cena paszy treściwej, cena paszy obję-
tościowej zależna od jakości tych pasz 
oraz strat przy ich produkcji). Zwró-
cił uwagę na nieprawidłowości w ży-
wieniu krów, szczególnie na żywienie 
niezgodne z zapotrzebowaniem (ży-
wienie niedoborowe). „Krowy powinny 
być żywione dawkami zbilansowanymi, 
tj. takimi, których wartość pokarmowa 
pokrywa zapotrzebowanie na składniki 
pokarmowe. Zapotrzebowanie na białko 
(BTJN i BTJE), energię (JPM) oraz skład-
niki mineralne i witaminy wynika z masy 
ciała krowy, z wydajności i składu mleka, 
a także z okresu fizjologicznego” – mówił 
pan Nagel. Podstawowym składnikiem 
niedoborowym w dawkach pokarmo-
wych dla krów wysokowydajnych jest 
w naszym kraju energia (energia netto; 
JPM), a nie białko, jak do niedawna po-
wszechnie uważano. Niedobór energii 
w dawce pokarmowej powoduje zmniej-
szenie wydajności mleka oraz procent 
zawartości białka w mleku. Doradca ży-
wieniowy z firmy Dolfos zalecał stoso-
wanie pasz treściwych produkowanych 
we własnym gospodarstwie. Pasze te 
muszą być jednak dobrej jakości. Nie bez 
znaczenia jest również struktura pa-
szy, jak i częstotliwość jej podawania. Na 

koniec swojego wystąpienia prelegent 
przedstawił koszty związane z wystę-
powaniem kwasicy oraz ujemne skutki 
błędów żywieniowych.
Praktyki ograniczające emisję amoniaku 
omówił dr Wojciech Krawczyk z Insty-
tutu Zootechniki PIB w Balicach. Przybli-
żył przepisy prawne zarówno unijne, jak 
i krajowe obligujące rolnictwo do stoso-
wania praktyk mających na celu redukcję 
emisji gazowych. Problem ten dotyczy 
szczególnie emisji amoniaku z rolnictwa, 
szacowanej na ponad 90%. Metody re-
dukcji emisji amoniaku w hodowli bydła 
można podzielić na trzy obszary: żywie-
nie, systemy utrzymania, przechowy-
wanie i aplikacja nawozów. Precyzyjne 
bilansowanie dawki pokarmowej redu-
kuje NH4 do 15%. Należy dostosować 
koncentrację białka w paszy do zapotrze-
bowania bydła, zachowując odpowiedni 
stosunek białka do energii. Zawartość 
białka ogólnego w dawce pokarmowej by-
dła mlecznego nie powinna przekraczać 
15–16% suchej masy. Polecanym rozwią-
zaniem jest stosowanie białka chronione-
go przed rozkładem w żwaczu, co redu-
kuje NH4 o 25%. Również wydłużenie 
okresu pastwiskowania redukuje NH4 
o 20%. Odchody wydalane na pastwi-
sku szybko ulegają wysuszeniu, a mocz 
jest natychmiast wchłaniany do gleby, co 
zapobiega emisji amoniaku. Wśród prak-
tyk technologicznych prelegent wymie-
nił podwyższenie ściółkowania, system 
wolnostanowiskowy dla krów z boksami 
ściółkowymi bez ściółkowania korytarzy 
gnojowych, częste usuwanie odchodów 
z budynków (3–4 razy dziennie), zasto-
sowanie podłóg separujących i ryflowa-
nych, toalety dla krów, biofiltr powietrza. 
Do dobrych praktyk w zakresie przecho-
wywania i aplikacji nawozów natural-
nych ograniczających emisję amoniaku 
jest przykrywanie zbiorników na gnojo-
wicę, przykrywanie obornika, separacja 
gnojowicy, zakwaszanie gnojowicy, piro-
liza obornika oraz doglebowa aplikacja 
płynnych nawozów.
Ofertę PFHBiPM przedstawił Wojciech 
Rasiński, kierownik krakowskiego 
przedstawicielstwa federacji. Zachęcał 

do korzystania z oceny wartości użyt-
kowej krów oraz z aplikacji interneto-
wej StadoOnLine (SOL). Omówił korzy-
ści z tego wynikające. Rolnik, analizując 
przygotowane raporty, uzyskuje infor-
mację nie tylko o wydajności, ale rów-
nież o zdrowotności, prawidłowości 
żywienia, wartości hodowlanej całego 
stada. Nową usługą, którą przedstawił 
pan Zbigniew Pławecki, jest audyt so-
matyczny, który pozwala na ocenę stanu 
zdrowotnego stada i profilaktyki masti-
tis. Dzięki temu programowi można uzy-
skać informację o stanie zdrowotnym 
wymion. Na podstawie liczby komórek 
somatycznych w mleku szacowany jest 
procentowy udział ćwiartek wymienia 
dotkniętych zapaleniem.
O znaczeniu doboru buhaja dla efektów 
ekonomicznych stada mówił dr Jaro-
sław Jędraszczyk z MCB. Wśród cech 
wpływających na efekt ekonomiczny 
wymienił wysoką produkcję (mleka, 
białka, tłuszczu), płodność krów, zdro-
we wymiona i długowieczność zwie-
rząt. Prelegent zwrócił uwagę, że wybór 
buhajów o niskich parametrach może 
w krótkim czasie zniszczyć wieloletnią 
pracę hodowlaną. „Praca hodowlana to 
proces ciągły, wybiegający daleko w przy-
szłość. To ciągłe dążenie do ideału” – mó-
wił dr Jędraszczyk. Ważna jest również 
jakość wykorzystywanego nasienia. 
Małopolskie Centrum Biotechniki jako 
pierwsze w Polsce stosuje  cytometrię 
przepływową w bieżącej produkcji i oce-
nie nasienia buhajów. Cytometr przepły-
wowy w trakcie badania jednej próbki 
sprawdza jakość nawet 10 000 plemni-
ków. Zasada działania tego urządzenia 
polega na tym, że każdy plemnik badany 
jest oddzielnie. Ocenia się uszkodzenia 
błony komórkowej, fragmentację DNA 
oraz dojrzałość chromatyny plemniko-
wej. Wszystkie te cechy decydują o ja-
kości nasienia.
Na zakończenie spotkania uczestnicy 
mieli możliwość zadawania pytań prele-
gentom oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Ewa Ryjak

Małopolskie Spotkania Hodowców 2021

4 marca br. odbyło się doroczne Małopolskie Spotkanie Hodowców. Ze względu na sytuację epidemiczną 
i obowiązujące obostrzenia konferencja została przeprowadzona w formie on-line. 
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W obecnych czasach ekologia to roz-
wojowy kierunek rolnictwa, a ZSCKR 
w Bystrej jak najbardziej wpisuje się w te 
trendy. Jedną z możliwości kształcenia 
jest profil kształcący uczniów na tech-
ników architektury krajobrazu. W jego 
ramach podejmowane są takie tematy 
jak projektowanie, urządzanie i pielę-
gnowanie ogrodów. Warto zaznaczyć, że 
jest to jedyny kierunek kształcenia w Po-
wiecie Gorlickim uczący szacunku do 
ziemi i piękna krajobrazu. W szkole rol-
niczej w Bystrej istnieje także klasa dla 
przyszłych techników żywienia i usług 
gastronomicznych, a w Szkole Branżo-
wej I stopnia uczniowie mogą zdobywać 
fach kucharski.
Dobrej edukacji sprzyjają odpowiednie 
warunki – doskonale wyposażone pra-
cownie przedmiotowe, zwłaszcza te do 
kształcenia praktycznego. Idąc z duchem 
czasu, szkoła korzysta z programów 
unijnych, dzięki którym doposażone są 
m.in. pracownia komputerowa z progra-
mem Gastro służąca „żywieniowcom” 
i pracownia do komputerowego projek-
towania terenów zielonych. 
Szkoła posiada też najnowocześniejsze 
urządzenia do praktycznej nauki zawo-
du i organizuje zagraniczne wyjazdy stu-
dyjne. Uczniowie od wielu lat podpatrują 
najlepsze rozwiązania dla gospodarstw 
rolnych w krajach europejskich (w Niem-
czech, Holandii, Grecji). Szkoła współ-
pracuje z Państwową Wyższą Szkołą Za-
wodową w Krośnie, która jest uczelnią 

patronacką oraz Uniwersytetem Rolni-
czym w Krakowie. 
Uczniowie mogą korzystać z wielu bez-
płatnych kursów dających im większe 
możliwości na rynku pracy, m.in. z kursu 
prawa jazdy kat. B, T, kursu kelnerskiego, 
barmańskiego, florystycznego czy kursu 
obsługi wózków widłowych.
– To wszystko po to, aby nasi absolwenci 
mieli jak najlepsze atuty na rynku pracy 
– zaznacza Józef Warchoł, dyrektor Ze-
społu Szkół Centrum Kształcenia Rolni-
czego w Bystrej.
Te wszystkie działania sprawiają, że 
szkoła jest rozpoznawalna zarówno 
w mieście, jak i gminie Gorlice. Każdego 
roku instytucja angażuje się w organi-
zację Jarmarku Bożonarodzeniowego na 
gorlickim rynku czy Święto Rydza orga-
nizowane w Wysowej Zdroju. 
W ramach wychowania patriotyczne-
go młodzież opiekuje się cmentarzem 
z I wojny światowej.
Uczniowie ZSCKR w Bystrej odnoszą 
liczne sukcesy w wielu konkursach 
przedmiotowych, m.in. zdobyli I miej-
sce w Narodowej Wystawie Rolniczej 
w konkursie pt. „Zaprojektuj ogród zio-
łowy” organizowanym przez Politech-
nikę Krakowską; zgłosili także swój 
pomysł na projekt ogrodu sensoryczne-
go w konkursie organizowanym przez 
Zespół Szkół Architektury Krajobrazu 
w Gdańsku – Oliwie. 
ZSCKR współpracuje z Powiatowym 
Zespołem Doradztwa Rolniczego 

w Gorlicach. W szkole PZDR prowadzi 
kursy dla rolników, korzystając nieod-
płatnie z multimedialnych sal wykłado-
wych. W ostatnim czasie Zespół Szkół 
podpisał umowę na udostępnienie miej-
sca dla stacji meteorologicznej. Dorad-
cy biorą udział w konkursach i impre-
zach szkolnych jako członkowie komisji, 
a nawet fundatorzy nagród. Organizują 
szkolenia dla uczniów w zakresie PROW 
2014–2020. 
Zespół Szkół wciąż patrzy w przyszłość. 
W styczniu br. został oddany do użytku 
nowy budynek dydaktyczny z pracow-
niami technologii gastronomicznej i ob-
sługi konsumenta.
– Inwestycja powstała z myślą o posze-
rzonym naborze do Szkoły. Uruchamia-
my Szkołę Branżową I stopnia na kie-
runku kucharz. Oczywiście prowadzimy 
także nabór do technikum żywienia 
i usług gastronomicznych oraz techni-
kum architektury krajobrazu – mówi 
Józef Warchoł, dyrektor Zespołu Szkół. 
Mała, bezpieczna szkoła z ciepłą atmos-
ferą i wielką tradycją daje wiele moż-
liwości uczniom – naukę w najnowo-
cześniejszych pracowniach, bezpłatne 
kursy zawodowe oraz praktyki wakacyj-
ne, w czasie których młodzież nie tylko 
może zarobić, ale i zdobyć miejsce stałe-
go zatrudnienia.

Sławek Ornatowski
Doradca zawodowy w ZSCKR w Bystrej

75 lat Szkoły Rolniczej 
w Bystrej k. Gorlic

W tym roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej obchodzi 75-lecie istnienia. Szkoła 
prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stałe wpisała się w krajobraz Powiatu Gorlickiego. 
Od samego początku, czyli od 1946 r. nieprzerwanie edukuje nie tylko młodzież, ale i dorosłych rolników. 
Funkcjonujące przy szkole gospodarstwo zajmuje się przede wszystkim uprawą ekologiczną zboża świętej 
Hildegardy, czyli orkiszu. 

WYDARZENIA MODR KARNIOWICE
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Biostymulacja pierwiastkami 
korzystnymi dla roślin
Nikogo nie trzeba przekonywać o roli 
właściwego odżywienia roślin w uzy-
skaniu satysfakcjonującego plonu wy-
sokiej jakości. Niemniej jednak o wyko-
rzystaniu mniej znanych pierwiastków 
przydatnych w drodze do osiągnięcia 
tego celu wie niewielu. Wiedzę na ten 
temat przekazała uczestnikom szkole-
nia dr inż. Anna Konieczny z firmy IN-
TERMAG. W przeciwieństwie do ma-
kro- i mikroelementów koniecznych dla 
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, 
pierwiastki określane jako korzystne dla 
roślin nie są dla nich niezbędne do przej-
ścia całego cyklu rozwojowego. Zalicza 
się do nich m.in. selen, kobalt, krzem, 
tytan i wanad. Te pierwiastki w for-
mach dostępnych dla roślin, jeżeli apli-
kujemy w małych dawkach, stymulują 
wzrost i rozwój roślin, czego wynikiem 
jest wzrost ilościowy i jakościowy plonu. 
Prelegentka zwróciła jednak uwagę, że 
wykorzystanie pierwiastków korzyst-
nych nie zastąpi podstawowego nawoże-
nia, a jedynie będzie jego uzupełnieniem. 
Niemniej jednak intensyfikacja przez nie 
procesów związanych z przyswajaniem 
składników pokarmowych dobrze wpi-
suje się w obecną strategię obniżania da-
wek nawozów niektórych pierwiastków.
Firma INTERMAG obecnie oferuje trzy 
biostymulatory oparte na pierwiastkach 
korzystnych w formach dostępnych dla 
roślin tj. krzem, tytan i wanad. Są one 

dobrze rozpuszczalne i stabilne w  sze-
rokim zakresie pH, dzięki czemu można 
je zastosować również w większości roz-
tworów kombinowanych np. z nawozami 
czy środkami ochrony roślin. Ich zaletą 
jest dodatkowo wysoka skuteczność przy 
niskiej, zalecanej dawce. Tytanit (z łatwo 
przyswajalnym tytanem) jest stymula-
torem plonowania, który polecany jest 
do wszystkich roślin uprawnych, w tym 
warzywnych i sadowniczych. W jed-
nym z doświadczeń przeprowadzonych 
w uprawie pomidora w Skierniewicach 
po trzykrotnej aplikacji w dawce 200 ml 
na ha stwierdzono wzrost plonu handlo-
wego pomidora o 25%. Do zalet wyni-
kających ze stosowania tego preparatu 
zawierającego tytan należy m.in. inten-
syfikacja fotosyntezy, efektywniejsze za-
wiązywanie nasion i owoców, szybsze 
pobieranie składników pokarmowych 
(głównie K, N, Mg, Ca i Fe). Biostymulator 
Optysil zawiera aktywną formę krzemu. 
Wspiera naturalną odporność roślin na 
stresy. Ponadto krzem wspiera działa-
nie wapnia poprzez wzmocnienie ścian 
komórkowych roślin, dzięki czemu stają 
się one bardziej wytrzymałe na nieko-
rzystne warunki biotyczne i abiotyczne. 
Pomimo suszy rośliny dobrze odżywio-
ne krzemem zatrzymują więcej wody. 
Krzem sprzyja utrzymaniu pionowej 
postawy, zapobiega wyleganiu. Owoce 
są mniej podatne na uszkodzenia skórki 
podczas zbioru, transportu i przechowy-
wania. Przeprowadzone badania nad tym 

biostymulatorem w kilku ośrodkach na-
ukowych dowiodły również, że pod jego 
wpływem m.in. zwiększa się jędrność 
owoców podczas zbioru i zwiększa się 
zawartość cukru w owocach truskawki. 
W innym doświadczeniu na przykładzie 
pomidora odnotowano 18-procentowy 
wzrost plonu w wyniku stosowania bio-
stymulatora Optysil.
Vanadoo jest biostymulatorem opartym 
na organicznym związku wanadu. Jest 
on dedykowany roślinom uprawnym 
o podziemnych częściach użytkowych. 
Intensyfikuje procesy metaboliczne ro-
ślin i aktywuje geny odpowiedzialne 
za syntezę, transport i magazynowa-
nie związków biologicznych w plonie. 
Dokładniejsze badania laboratoryjne 
potwierdziły wyniki polowe, ponieważ 
wykazały, że dolistna aplikacja tego bio-
stymulatora zwiększyła niemal 4-krot-
nie aktywność genu determinującego 
syntezę cukrów w liściach oraz ponad 
3-krotnie aktywność genu odpowie-
dzialnego za transport cukrów z części 
nadziemnych do podziemnych części 
użytkowych. Ponadto organiczny zwią-
zek wanadu zwiększa ponad 2,5-krot-
nie aktywność genu odpowiedzialnego 
za magazynowanie cukrów w organach 
spichrzowych i podziemnych częściach 
użytkowych. Dla przykładu odnotowano 
wzrost białka w selerze (o 10%), karo-
tenu w marchwi (o 11%), cukru oczysz-
czonego w korzeniach buraka cukrowe-
go (o 17%). Plon roślin o spichrzowych 
częściach użytkowych pod wpływem 
Vanadoo wzrastał od 5% do 25%.

Zboża
Nowoczesne technologie nawoże-
nia zbóż w trudnych warunkach upra-
wy były przedmiotem wykładu Jana 

Nowoczesne 
technologie 
nawożenia roślin rolniczych i warzyw

Nowoczesne technologie nawożenia roślin rolniczych i warzyw to głów-
ny motyw przewodni szkolenia on-line, które odbyło się 24 lutego br. 
Szkolenie zostało zorganizowane przez Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z s. w Karniowicach oraz firmy INTERMAG i INSOL. Patronat 
medialny nad wydarzeniem objął portal Warzywa i Owoce Miękkie.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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Gurzyńskiego z firmy INTERMAG. Ty-
tułem wstępu prelegent zwrócił uwa-
gę słuchaczy na coraz częściej występu-
jące anomalia pogodowe, w tym duże 
różnice temperaturowe. Lepiej odży-
wiona roślina jest mniej podatna na 
działanie niekorzystnych warunków, 
choroby i szkodniki. Przytaczając dane 
literaturowe przypomniano, że wśród 
czynników agrotechnicznych nawożenie 
ma największy wpływ na kształtowanie 
plonu (ok. 40–50%). Wymieniono rów-
nież czynniki decydujące o dostępności 
składników pokarmowych dla roślin do-
starczanych wraz z nawożeniem, tj. pH 
gleby, proporcje składników pokarmo-
wych (nadmiar jednego ze składników 
może ograniczać dostępność pozosta-
łych), synergizm i antagonizm jonowy 
oraz warunki środowiskowe (tempera-
turowe, świetlne i wodno-powietrzne). 
Wykładowca przypomniał, że w Polsce 
większość gleb jest zakwaszona i wy-
maga uregulowania odczynu gleby do 
pH zbliżonego do obojętnego (powyżej 
6,0). W takim bowiem odczynie znacznie 
zwiększa się dostępność makroelemen-
tów, siarki i molibdenu w formach dostęp-
nych dla roślin, a maleje ryzyko związane 
z pobieraniem toksycznego glinu. Trzeba 
jednak pamiętać, że trudno o utrzymanie 
właściwego pH zapewniającego dostęp-
ność wszystkich niezbędnych makro- 
i mikroelementów. Z tego względu do-
brze jest, w oparciu o własne obserwacje 
łanu zbóż, dokonywać wszelkich korekt 
odżywiania roślin poprzez dokarmianie 
dolistne. Optymalne nawożenie powinno 
uwzględniać wszystkie składniki pokar-
mowe, co dobrze obrazuje przytoczone 
podczas szkolenia prawo minimum Liebi-
ga, mówiące o tym, że pierwiastek, które-
go znajduje się najmniej względem zapo-
trzebowania roślin, limituje plonowanie. 
Mówiąc o fazach krytycznych roślin zbo-
żowych w kontekście odżywiania nale-
ży zapewnić roślinom dostateczną ilość 
azotu, zwłaszcza od początku krzewienia 
aż do fazy dojrzewania ziarniaków. Z ko-
lei zapotrzebowanie na drugiego, co do 
wielkości, wynoszonego wraz z plonem 
pierwiastka – potasu – jest największe 
w okresie od fazy strzelania w źdźbło do 
rozpoczęcia kwitnienia. Faza krytyczna 
zapotrzebowania zbóż na cynk, mangan 
i miedź przypada na okres krzewienia, 
a w przypadku miedzi także w fazie kło-
szenia i kwitnienia.  
Jednym z proponowanych nawozów do-
listnych był Plonvit Zboża. Ten nawóz 
zawiera azot, magnez, szereg mikroele-
mentów o zbilansowanej ilości dosto-
sowanej do roślin zbożowych w formie 
łatwo dostępnej dla roślin (w formie 
chelatów), a także tytan. Stosuje się go 

w formie wodnego roztworu w daw-
ce 1,5–2 l/ha, zużywając 200 l cieczy 
roboczej na 1 ha uprawy. Można go łą-
czyć z innymi nawozami np. roztworem 
mocznika. Stanowi dobre uzupełnienie 
nawożenia zbóż na glebach zasobnych 
w fosfor i potas. W trudnych okresach 
(przymrozki, nadmierna wilgotność, 
susza) prelegent polecał produkt ami-
nokwasowy o nazwie Aminoprim. Jest 
to stymulator wzrostu przeznaczo-
ny do stosowania dolistnego. Zawarte 
w nim aminokwasy zwiększają tole-
rancję na stresy i przyspieszają procesy 
regeneracyjne. 

Kukurydza
Nawożenie kukurydzy, w tym dolistne, 
uczestnikom spotkania przybliżył Woj-
ciech Karpiak z firmy INTERMAG. Ku-
kurydza jako roślina jara i pochodzą-
ca z klimatu ciepłego nie do końca jest 
przystosowana do uprawy w warun-
kach klimatu umiarkowanego. Oprócz 
hodowli nowych odmian trzeba podjąć 
wszelkie działania agrotechniczne, aby 
duży przyrost biomasy, który charakte-
ryzuje tę roślinę, przebiegał w warun-
kach możliwie najbardziej optymalnych. 
Jednym z czynników jest nawożenie 
i wzbogacenie gleby w mikroorgani-
zmy. Do przedsiewnej regeneracji i po-
budzenia gleby służy preparat Bactim 
Gleba, który oparty jest na bakteriach 
z rodzaju Bacillus, wyizolowanych ze 
środowiska naturalnego. Jest szczegól-
nie polecany w uprawach prowadzo-
nych intensywnie z ograniczoną ilością 
substancji organicznej, aby zwiększyć 
aktywność mikrobiologiczną gleby. Po-
prawia właściwości fizyczne i chemicz-
ne gleby, przyswajalność przez rośliny 
pierwiastków pokarmowych oraz ogra-
nicza ich wypłukiwanie do głębszych 
warstw. Można go stosować we wszyst-
kich systemach przygotowania gleby 
do siewu w dawce 1–2 l/ha w 300–400 
l cieczy roboczej. Kukurydza jest szcze-
gólnie wrażliwa na niedobór cynku, to-
też m.in. jej dedykowany jest preparat 
Bactim Terrastart zawierający ten pier-
wiastek, a także wysoką ilość fosforu 
i bakterie z rodzaju Bacillus. Ma postać 
mikrogranulatu i jego zadaniem jest 
przede wszystkim zapewnić prawidło-
wy rozwój systemu korzeniowego. Prze-
prowadzone przez wykładowcę obser-
wacje wskazują, że w wyniku działania 
tego preparatu młode korzenie kukury-
dzy były dłuższe i ściślej utrzymywała 
się z nimi gleba, co może wskazywać na 
lepsze przyswajanie wody i składników 
pokarmowych przez włośniki. 
Zwrócono uwagę, że niedobór manga-
nu pojawia się na glebach zasadowych 

i objawia się jasnozielonymi przebar-
wieniami blaszki liściowej. Brak cynku 
w uprawie kukurydzy jest widoczny już 
we wczesnych fazach rozwojowych po-
przez blednięcie roślin (podobnie jak 
w przypadku niedoboru azotu). Źró-
dłem łatwo przyswajalnego cynku jest 
Aminoultra Cynk, w którym ten pierwia-
stek jest w formie glicynianu, jest bardzo 
szybko pobierany i przemieszczany w ro-
ślinie. Łatwiejszą oznaką do rozpoznania 
jest niedobór fosforu, przejawiający się 
zwłaszcza w okresie dłużej trwających 
chłodów, kiedy jest on trudno przyswa-
jalny przez rośliny. Cechą charaktery-
styczną jest fioletowo-czerwonawe za-
barwienie brzegów liści, pogłębiające 
się od wierzchołków po nasadę liści. In-
terwencyjne, jak i planowe dokarmianie 
fosforem i cynkiem wykonuje się w opar-
ciu o preparaty Growon oraz Aminoultra 
Cynk. Do nawożenia dolistnego kuku-
rydzy proponowano m.in. nawóz Plo-
nvit Kukurydza będący źródłem azotu, 
magnezu, siarki i szeregu mikroelemen-
tów w ilości dostosowanej do potrzeb 
gatunku oraz tytan. Jest przeznaczony 
do stosowania trzykrotnie w ciągu se-
zonu, w fazach 4 liścia, 7–8 liścia oraz 
przed rozwojem wiechy w ilości 2–3 l/ha 
(200–300 l/ha cieczy użytkowej). 

Ziemniak
Reprezentujący tę samą firmę Piotr Za-
wadzki przedstawił wykład pt. „Na-
wożenie dolistne i biostymulacja ziem-
niaka”. Jego zdaniem strategia uprawy 
ziemniaka ukierunkowana na wysoki 
i dobrej jakości plon zależy od doboru 
odmiany do kierunku uprawy, nawoże-
nia, przebiegu pogody, zabiegów mecha-
nicznych. Prelegent zwrócił uwagę na 
możliwości ochrony ziemniaka poprzez 
zastosowanie preparatów mikrobiolo-
gicznych. Duże zagrożenie w uprawie 
tej rośliny stanowią nicienie tj. mątwik 
ziemniaczany i agresywny, niszczyk zja-
dliwy i ziemniaczak, guzaki i krępaki. 
Nicienie najczęściej występują placowo, 
jednak podczas wykonywania zabie-
gów usprawniających rolę istnieje ry-
zyko ich rozprzestrzenienia na większą 
powierzchnię. Ponadto do czynników 
zwiększających ich populacje, a także 
zasiedlanie nowych terenów należy rów-
nież użycie zarażonego materiału nasa-
dzeniowego oraz brak lub ograniczone 
zmianowanie. Niestety ich żerowanie 
przyczynia się także do łatwiejszej za-
padalności na grzybowe choroby odgle-
bowe. Ochronę ziemniaka przed wymie-
nionym zagrożeniem można wspomóc 
poprzez wykorzystanie biopreparatów 
opartych na mikroorganizmach. Jednym 
z nich jest Bactim Receptor, zawierający 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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grzyby saprofityczne, mikoryzowe i pro-
mieniowce. Należy go stosować w po-
staci oprysku gleby przed sadzeniem 
ziemniaków i płytko wymieszać z gle-
bą oraz w trakcie wegetacji przed ob-
sypywaniem roślin, a następnie desz-
czować. Do zabezpieczenia ziemniaka 
przed rizoktoniozą, parchem zwykłym 
i srebrzystym służy biofungicyd Pro-
radix, stosowany w formie zaprawy 
sadzeniaków (na sadzarce lub na sto-
le rolkowym). Korzystne mikroorgani-
zmy zawarte w preparacie konkurują 
względem patogenu (Rhizoctonia sola-
ni) o przestrzeń życiową (strefę korze-
niową roślin) i składniki pokarmowe. 
Produkują też enzymy działające grzy-
bobójczo, a także stymulują rośliny do 
syntezy związków odpowiedzialnych za 
odporność i rozwój. 
Do wszelkich zabiegów dolistnych 
i ochrony roślin, zarówno ziemniaka, 
jak i innych upraw, aby poprawić wła-
ściwości cieczy roboczej, warto dodać 
adiuwant. Prelegent polecał produkt Fa-
ster, który zmniejsza ilość piany w zbior-
niku, obniża napięcie powierzchniowe 
oprysku, poprawia przyczepność i wy-
dłuża czas odparowania cieczy roboczej.
Uczestnikom spotkania przybliżono sze-
reg informacji nt. objawów niedoboru 
i nadmiaru makro i mikroelementów 
w uprawie ziemniaka. Jednym z nich był 
potas, którego niedobór objawia się m.in. 
brzegową chlorozą i brązowieniem liści, 
pękaniem bulw podczas zawiązywa-
nia i podskórnym ciemnieniem miąż-
szu. Z kolei jego nadmiar przyczynia 
się do nadmiernego uwodnienia bulw, 
a co za tym idzie obniżenia zawarto-
ści skrobi, zwiększonej podatności na 
uszkodzenia mechaniczne i krótszego 
przechowywania.

Rzepak
Rolę boru i innych składników pokar-
mowych w uprawie rzepaku omówił 
Tomasz Kolasa reprezentujący firmę 

INSOL, oferującą głównie nawozy do-
listne do upraw rolniczych i ogrodni-
czych. Według przytoczonych danych 
powierzchnia uprawy rzepaku ozime-
go w Polsce wynosi ok. 0,9 mln ha, przy 
czym plon, jaki uzyskują producenci, 
jest stosunkowo niski (poniżej 5 t/ha) 
względem możliwego potencjału pro-
dukcyjnego (6,5–7,0 t/ha). Specjalista 
zwrócił uwagę na wysokie wymaga-
nia rzepaku względem azotu, a także 
pierwiastków synergistycznych zwięk-
szających jego pobieranie (głównie ma-
gnez, siarka i żelazo). Fazą krytyczną dla 
omawianej rośliny jest okres wzrostu 
od luźnych, widocznych pąków kwia-
towych do pełni kwitnienia. Wówczas 
rzepak pobiera aż 8–10 kg N w ciągu 
1 dnia! Spośród mikroelementów rze-
pak jest szczególnie wrażliwy na nie-
dobór żelaza, manganu i boru. Dostępna 
dla roślin ilość żelaza i manganu maleje 
wraz z podniesieniem odczynu gleby, 
w związku z czym dobrym rozwiąza-
niem jest odżywienie roślin tymi pier-
wiastkami w formie zabiegu dolistne-
go nawozami w formie siarczanów lub 
chelatów. Wykładowca zwrócił jednak 
uwagę, że siarczany lepiej stosować 
w niższych temperaturach (poniżej 
15°C), a chelaty w wyższych (powyżej 
15°C). Dokarmianie rzepaku mikroele-
mentami jest polecane w okresie pełni 
pąkowania. W przypadku boru warto 
pokusić się o nawożenie tym pierwiast-
kiem również jesienią po wykształceniu 
minimum 5 liści oraz wiosną podczas 
wznowienia wegetacji. Bor jest mikro-
elementem słabo przemieszczanym 
w roślinie. Objawami niedoboru boru 
są: pusty rdzeń i asymetria korzenia ro-
śliny, zahamowanie wzrostu pędu głów-
nego, antocyjanowe przebarwienia li-
ści po brzeżnej stronie oraz mniejsze 
wypełnienie łuszczyn nasionami. Bor 
jako jedyny z mikroelementów nie bie-
rze udziału w gospodarce azotem w ro-
ślinie. Jest odpowiedzialny za kontrolę 

poziomu auksyn – hormonów wzro-
stu, kiełkowanie pyłku na znamieniu 
słupka oraz pomaga w budowie prawi-
dłowej struktury ściany komórkowej. 
Wśród czynników ograniczających do-
stępność tego pierwiastka wymieniono 
m.in. suszę glebową, niską zawartość 
substancji organicznej oraz intensyw-
ne opady w okresie jesienno-zimowym 
powodujące wymywanie boru. Z kolei 
przyswajalność boru przebiega prawi-
dłowo m.in. przy pH 5,5-6,5 i dużej za-
wartości łatwo przyswajalnego fosforu 
w glebie. Specjalista przypomniał rów-
nież o najważniejszych zasadach, jakimi 
należy się kierować podczas dokarmia-
nia dolistnego roślin mikroelementami. 
Wspomniane zabiegi należy wykony-
wać w okresie intensywnego przyro-
stu roślin oraz przy dłużej utrzymują-
cej się wysokiej wilgotności powietrza 
(ok. 60-90%). Dobór nawozów powinien 
uwzględniać ich wysoką rozpuszczal-
ność, a pH roztworu nawozów powinno 
mieścić się w przedziale 5,5-6,5.
Ciekawą, zaproponowaną formą nawo-
żenia rzepaku jest połączenie nawozu 
mikroelementowego INSert Rzepak z na-
wozem RSM. Jest to roztwór saletrza-
no-mocznikowy zawierający wszystkie 
formy azotu. Taka kombinacja zapewnia 
synergistycznie działanie wybranych 
mikroelementów z azotem, zmniejsza 
koszty (ograniczenie ilości zabiegów), 
a dzięki kwasom fulwowym zawartym 
w nawozie INSert Rzepak struktura gle-
by poprawia się i uruchomione zostają 
uwstecznione uprzednio formy skład-
ników pokarmowych.

Część relacji dotyczącą nawożenia wa-
rzyw jest zamieszczona na stronie in-
ternetowej MODR oraz została opubli-
kowana na łamach czasopisma Warzywa 
i Owoce Miękkie (4/2021).

Piotr Bucki
fot. Fotolia
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Soja 
wschodząca gwiazda 
na polskich polach
3 marca br. odbyło się szkolenie on-line, którego tematem była agrotechnika soi. 
Hasło przewodnie tego spotkania: „Na polskich polach”. W zarządzaniu marketin-
giem, opisuje się w ten sposób produkty, dla których rynek w najbliższej przyszłości 
okaże się bardzo obiecujący.

Fot.3 Trojeść amerykańska

Fot.1 Wapnowanie pól Gruntcalem z Czatkowic

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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Dziś soja zaliczana jest do grupy upraw 
małoobszarowych1, ale jej przejście do 
kategorii roślin powszechnie uprawia-
nych (takich jak np. pszenica, kukury-
dza) będzie w dużej mierze zależało od 
działań rolników i wsparcia rządowego. 
Na szkoleniu wystąpili wykładowcy 
z kilkunastoletnim doświadczeniem 
w uprawie soi: dr hab. Ewa Szpunar-
-Krok, inż. Franciszek Ostapczuk i Emilia 
Fink-Podyma. Prelegenci zwrócili uwagę 
na punkty krytyczne w uprawie soi. Fun-
damentem, na którym będziemy budow-
li produkcję soi, jest gleba o odpowied-
niej strukturze, zapewniająca roślinom 
niezbędne do życia składniki pokar-
mowe oraz dostateczną ilość wody. Od-
czyn gleby w granicach 6,8–7,0 będzie 
pozwalał na pobranie niezbędnych do 
wzrostu i rozwoju składników pokar-
mowych. Gleby kwaśne, a tym bardziej 
bardzo kwaśne nie powinny być prze-
znaczane pod uprawę soi. Ważna jest 
też struktura gleby, wzajemna relacja 
w niej powietrza, wody i części stałych. 
Niestety używany coraz cięższy sprzęt 
do uprawy gleby doprowadził do tego, 
że rozwój korzeni napotyka na znacz-
ny opór, a skrajności pogodowe (susza, 
gwałtowne ulewy) bardzo szybko nisz-
czą strukturę gruzełkowatą. Obowiąz-
kiem rolnika jest regularne wapnowanie 
swoich gleb i utrzymywanie pH gleby 
na poziomie wymaganym przy uprawie 
danego gatunku rośliny (fot. 1). Struktu-
ra gruzełkowata jest bardzo ważna już 
na początku uprawy podczas wscho-
dów, gleba zaskorupiona uniemożliwia 
młodym roślinom wydostanie się na po-
wierzchnię i powoduje ich zamieranie. 
Osoby zaczynające swoją przygodę 
z soją powinny zacząć od uprawy od-
mian wczesnych na dobrych stanowi-
skach. W kolejnych latach możemy roz-
szerzać wybór odmian, a w Małopolsce 
możemy próbować uprawiać odmiany 
późne, jeżeli w danym roku pogoda na 
początku października pozwoli na zbiór 
roślin. Franciszek Ostapczuk zaleca dy-
wersyfikację odmian i aby równocześnie 
wysiewać odmiany o różnych okresach 
dojrzewania. Na stronach COBORU mo-
żemy uzyskać informacje, jakie odmiany 
są zalecane dla naszego regionu: https://
coboru.gov.pl/PlikiWynikow/39_2020_
IN_3_.pdf .
Soja współżyje z bakteriami brodaw-
kowymi (fot. 2), które mają zdolność 
asymilacji azotu z powietrza, ale żeby 
ta symbioza mogła się rozwinąć należy 
nasiona przed wysianiem zaprawić kul-
turami bakteryjnymi Bradyrhizobium 
japonicum . Można to zrobić samemu lub 

1  Uprawy małoobszarowe – zalicza się do nich rośliny, których powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1% powierzchni użytków rolnych utrzymanych 
w dobrej kulturze rolnej.

zakupić nasiona zaszczepione fabrycz-
nie. Emilia Fink-Podyma przedstawiła 
ofertę firmy Saatbau, nasion gotowych 
do siewu zaszczepionych innowacyj-
ną metodą Fix Fertig. FIX FERTIG - NA-
SIONA GOTOWE DO SIEWU! Materiał 
siewny soi SAATBAU dzięki technologii 
FIX FERTIG jest fabrycznie zaszczepio-
ny bakteriami brodawkowymi Brady-
rhizobium japonicum. W sprawdzonym 
procesie technologicznym nasiona są 
powlekane bakteriami brodawkowymi 
wraz z polimerem, który pełni jedno-
cześnie funkcję środka konserwującego 
i chroniącego przed działaniem promie-
ni słonecznych.
Stanowisko, na którym zamierzamy wy-
siać soję, powinno być wolne od uciąż-
liwych chwastów np. ostrożeń polny. 
Zwalczanie chwastów decyduje o po-
wodzeniu w uprawie soi. W roku 2020 
zaobserwowaliśmy na plantacji soi wy-
stępowanie inwazyjnego chwastu – tro-
jeść amerykańska (fot. 3), w przyszłości 
może stanowić bardzo duży problem 
w ochronie łanu soi.
Bardzo ważną fazą rozwoju, na którą 
powinniśmy zwrócić szczególną uwa-
gę, to okres początku kwitnienia. W tym 
czasie należy wykopać rośliny (nie wy-
rywać) w kilku miejscach, spłukać wodą 
ziemię z korzeni i ocenić stan pokrycia 
korzeni brodawkami. Duża liczba broda-
wek świadczy o tym, że nie należy stoso-
wać azotu w dawce startowej 30 kg/ha. 
Wykład dr hab. Ewy Szpunar-Krok 
był poparty licznymi doświadczenia-
mi polowymi, których wyniki zosta-
ną opublikowane w najbliższym czasie 
i potwierdzają możliwość uprawy soi 
na szeroką skalę w warunkach Polski 
południowo-wschodniej.
Wykładowcy zwrócili uwagę na mo-
ment zbioru soi kombajnem wypo-
sażonym w przyrząd żniwny FLEX 

charakteryzujący się bardzo dużą ela-
stycznością, który może wychylać się do 
góry na dystans 10 cm. Plastikowa płoza 
umożliwia bardzo głębokie cięcie bez 
spiętrzania materiału (fot. 4).
Szkolenie cieszyło się bardzo dużym za-
interesowaniem. Wzięły w nim udział 92 
osoby, rolnicy, doradcy rolniczy – w tym 
nestor doradztwa rolniczego w Polsce 
dr Władysław Kościelniak, specjaliści 
z COBORU, IUiNG w Puławach, dr hab. 
Żaneta Fiedler – redaktor naczelna mie-
sięcznika „Nowoczesna Uprawa”. Wy-
miana poglądów na temat uprawy soi na 
zakończenie wygłoszonych wykładów 
świadczyła o coraz większym zainte-
resowaniu uprawą tej rośliny w Polsce.
Czy potrafimy wykorzystać możliwości 
uprawy soi w Polsce, to będzie zależało 
wyłącznie od nas, czy w sposób opty-
malny potrafimy połączyć wysiłek rol-
nika, przetwórstwa i handlu gotowym 
produktem w imię dobrze pojętego inte-
resu wszystkich biorących udział w tym 
biznesie?
Amerykański łazik, który dotarł na 
Marsa, nazwano Preseverance, co po 
polsku oznacza „wytrwałość” – i czy 
my wytrwamy i pokonamy trudności 
w umieszczeniu soi wśród roślin po-
wszechnie uprawianych w Polsce?

Andrzej Gmiąt

Fot.4 Plastikowa płoza

Fot.2 Bakterie brodawkowe na korzeniach 
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Na wartość progu zagrożenia wpły-
wa duża ilość zmiennych czynników. 
Są to m.in. moment porażenia, stadium 
rozwojowe oraz żywotność agrofaga, 
obecność organizmów pożytecznych, 
przebieg pogody, odporność odmian 
i ich zdolność do regeneracji, ogólny stan 
pola, skuteczność i koszty zastosowane-
go zabiegu, przewidywany plon i jego ja-
kość oraz działania uboczne wykonane-
go zabiegu. Podawane wartości progów 
szkodliwości są orientacyjne i należy 
zawsze uwzględniać ogólny stan pola 
oraz wszystkie inne czynniki.
Podstawowym celem ochrony roślin jest 
zastosowanie zabiegu przeciwko agro-
fagom wtedy, kiedy jego koszty są niż-
sze od strat spowodowanych szkodami 
wyrządzonymi przez sprawców chorób, 
szkodniki czy chwasty. Opłacalność za-
biegu mierzy się różnymi wskaźnikami. 
Za pomocą wskaźnika E porównuje się 

koszt zabiegu i wartość uratowanego 
plonu. Jest to iloraz wartości uratowane-
go plonu i kosztów poniesionych przy za-
stosowanym zabiegu. Jeżeli wartość tego 
wskaźnika jest większa niż 1, oznacza 
to, że zabieg jest opłacalny. Natomiast 
wskaźnik Q określa stosunek kosztów 
środków ochrony roślin do wartości plo-
nu. Wyrażony jest w procentach. Jeże-
li wartość Q przekracza 10%, oznacza 
to, że zabieg jest nieopłacalny. W Pol-
sce przy braku zwalczania agrofagów 
straty w plonie szacuje się na 20–30%. 
Wartości upraw i strat plonu szacuje się 
z uwzględnieniem dopłat. W celu spraw-
dzenia poziomu szkodliwości danego 
agrofaga, prowadzi się obserwacje na 
polach według odpowiednich metodolo-
gii. W zależności od wielkości pola i ga-
tunku agrofaga, analizuje się od 100 do 
150 roślin pobieranych z losowo wybra-
nych z 4–5 reprezentatywnych miejsc. 

Pobiera się po 25 sztuk roślin lub liści, 
korzeni, łuszczyn, kłosów, owoców lub 
innych części roślin, w zależności od spe-
cyfiki danego fitofaga. Jeżeli pole jest 
większe niż 2 ha, to należy zwiększyć 
o jeden punkt do poboru prób na każdy 
kolejny hektar. Na podstawie zebranych 
roślin lub ich części oblicza się procent 
porażonych lub uszkodzonych roślin.
Poniżej przedstawiono charakterystykę 
chorób rzepaku, dla których ustalono 
progi szkodliwości oraz wartość tych 
progów. 

Cylindrosporioza 
Sprawcą choroby jest Pyrenopeziza 
brassicae, st. kon. Cylindrosporium con-
centricum. Objawami tej choroby to kon-
centrycznie ułożone białe punkty, które 
wraz z rozwojem są powodem pękania 
skórki oraz deformacji i w konsekwen-
cji zamierania liści. Z kolei na łodydze są 
widoczne białe lub szare punkty z czar-
nymi cętkami na obwodzie, przekształ-
cające się w podłużne, jasnobrunatne 
plamy z ciemną obwódką o chropowa-
tej i popękanej powierzchni. Natomiast 
na łuszczynach można zaobserwować 
podłużne, brązowe plamy, wskutek 
których następuje deformacja. Choroba 
najczęściej pojawia się w okresie wil-
gotnej i chłodnej jesieni oraz po łagod-
nej i chłodnej zimie, a także po mokrej 
wiośnie. Zabieg przeciwko tej chorobie 
można przeprowadzić profilaktycznie 
w fazie 4–8 liści. Natomiast próg szkodli-
wości wynosi 10–20% roślin z objawa-
mi choroby w fazie formowania łodygi 
wiosną po ruszeniu wegetacji. Obserwa-
cje szkodliwości patogena wykonuje się 
w fazie dojrzewania łuszczyn. Wybiera 
się do analizy 25 losowo wyznaczonych 
roślin w 4–6 punktach pola, razem jest to 
100–150 roślin. Poddaje się ocenie pro-
cent roślin z objawami choroby.

Czerń krzyżowych 
Chorobę wywołują grzyby z rodzaju Al-
ternaria. Rozwój choroby następuje we 
wszystkich fazach wzrostu rzepaku, ale 

Progi 
ekonomicznej 
szkodliwości 
na przykładzie 
chorób rzepaku
Istotnym elementem integrowanej ochrony roślin są tzw. wartości 
progowe. Należy do nich ekonomiczny próg zwalczania, polegający 
na zrównoważeniu korzyści ekonomicznej związanej z wykonaniem 
zabiegu zwalczania z jego kosztami oraz próg zagrożenia ekono-
micznego: ilość czynnika szkodliwego, od której powinien być wpro-
wadzony zabieg zwalczania w celu uniknięcia zmniejszenia plonu. 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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najbardziej niebezpieczny jest w okre-
sie kwitnienia, tworzenia i dojrzewania 
łuszczyn. W fazie siewki można zauwa-
żyć przewężenie szyjki korzeniowej oraz 
czarne plamy na części podliścieniowej 
łodygi. Natomiast na liścieniach są wi-
doczne brunatne, owalne plamy oraz ne-
krozy. W wyniku tych zmian następuje 
osłabienie roślin i ich zamieranie. Na li-
ściach występują owalne, wklęsłe plamy 
koloru od jasnobrunatnego do czarnego 
z żółtą obwódką. Na większych plamach 
można zauważyć koncentryczne stre-
fowanie. Następuje również stopniowe 
zlewanie się plam. Na pędzie głównym 
i pędach bocznych powstają podłużne, 
czarne lub bladoszare plamy o wyraź-
nie zaznaczonych brzegach. Na łuszczy-
nach pojawiają się podłużne lub owalne, 
wklęsłe plamy o barwie brunatnej bądź 
czarnej, wskutek czego następuje de-
formacja łuszczyn oraz zbyt wczesne 
ich pękanie. Najczęściej choroba jest za-
grożeniem dla upraw, kiedy pomiędzy 
fazą kwitnienia i dojrzewania notowane 
są częste opady i wysoka temperatura. 
Aby zapobiec występowaniu choroby, 
należy dobierać odporne odmiany oraz 
niszczyć resztki pożniwne i samosie-
wy rzepaku. Kontrolę pola rzepaku wy-
konuje się losowo pobierając z różnych 
części pola po 50 liści. W sumie próbek 
powinno być 150–200. Kontrolę prze-
prowadza się w następujących fazach 
rozwoju rzepaku: jesienią w fazie 3–8 
liści, na wiosnę po ruszeniu wegetacji, 
w fazie formowania łodygi oraz w fazie 
kwitnienia, od początku kwitnienia do 
tworzenia pierwszych łuszczyn, gdy są 
jeszcze zielone liście. Określa się procent 
porażonych roślin.
Oprysk fungicydem należy wykonać je-
sienią, gdy rzepak jest w fazie 4–8 liści, 
gdy 20–30% roślin jest porażonych pa-
togenem. Natomiast wiosną zabieg jest 
zasadny po ruszeniu wegetacji w fazie 
formowania łodyg, gdy na 15–20% roślin 
stwierdzono plamy charakterystyczne 
dla choroby. A w fazie kwitnienia od opa-
dania pierwszych płatków kwiatowych 

do tworzenia pierwszych łuszczyn, gdy 
jest porażonych 10–15% roślin. Jeżeli 
plantacja nie jest prowadzona w inten-
sywny sposób, wtedy progi szkodliwości 
można zwiększyć.

Szara pleśń
Sprawcą choroby jest grzyb Botryotinia 
fuckeliana st. kon. Botrytis cinerea. Na 
liściach pojawiają się zagłębione, niere-
gularne plamy koloru sinozielonego po-
kryte szarobrązowym nalotem grzybni 
i zarodników konidialnych. Liście ule-
gają deformacji i zamierają. Na łodygach 
i łuszczynach są widoczne nieregularne, 
zagłębione plamy koloru szarobrunat-
nego, pokryte szarym nalotem grzybni 
i zarodków konidialnych. Łodygi czę-
sto się wyłamują i zamierają. Natomiast 
na łuszczynach można zaobserwować 
przedwczesne zasychanie i pękanie oraz 
wysypywanie się nasion. Choroba prze-
nosi się przez resztki pożniwne, zaka-
żone nasiona oraz sklerocja znajdujące 
się w glebie.
Zabieg należy wykonać jesienią, jeżeli 
stwierdzono na roślinach 20-30% liści 
porażonych przez patogena. Natomiast 
wiosną po ruszeniu wegetacji w fazie 
formowania łodygi zabieg należy wy-
konać, gdy na 15–20% stwierdza się ob-
jawy choroby. W okresie od początku 
kwitnienia do tworzenia pierwszych 
łuszczyn, gdy 10–15% jest zarażonych, 
wtedy powinniśmy zaplanować zabieg 
ochronny.

Sucha zgnilizna kapustnych 
Chorobę wywołuje Leptosphaeria ma-
culans, L. biglobosa st. kon. Phoma lin-
gam. W fazie siewki są widoczne bru-
natne, owalne nekrozy oraz przewężenie 
szyjki korzeniowej albo części korze-
nia. Na liściach pojawiają się najpierw 
małe, żółte plamki, które następnie się 
powiększają i tworzą jasnobrązowe lub 
beżowe nekrozy. Często plamy są oto-
czone żółtą, chlorotyczną obwódką. Na 
ich powierzchni widoczne są skupiska 
piknidiów w postaci czarnych, kulistych 

punktów. Na szyjce korzeniowej można 
zaobserwować najpierw ciemnobrunat-
ne plamy, które się pogłębiają, korko-
wacieją i murszeją, co powoduje łama-
nie się roślin w okresie dojrzewania. Na 
łodydze i łuszczynach występują pla-
my w kolorze jasnobrunatnym, otoczo-
ne brunatną obwódką. Na powierzchni 
plam występują skupiska piknidiów. Naj-
bardziej podatne na zakażenie są rośliny 
uszkodzone przez szkodniki, grad. W ro-
ślinie grzybnia rośnie powoli. Pikidia 
z zarodnikami konidialnymi powstają 
we wszystkich miejscach zakażenia pod 
skórką. Na starszych pędach jesienią po-
wstają otocznie, z których wydostają się 
zarodniki workowe. Jeden i drugi rodzaj 
zarodników może przeżyć od 2 do 4 lat. 
Mogą się uwalniać już jesienią, jeżeli wy-
stępuje wysoka wilgotność powietrza 
oraz niezbyt wysoka temperatura. Jeżeli 
jesienią obserwuje się 15–20% roślin za-
każonych, zasadny jest zabieg fungicydo-
wy. Natomiast jesienią, jeżeli jest porażo-
nych 10–15% roślin, stosujemy oprysk.

Zgnilizna twardzikowa
Chorobę wywołuje Sclerotinia sclerotio-
rum. Zakażone liście brunatnieją i za-
mierają. Na łodydze występują białosza-
re, niekiedy koncentrycznie strefowane 
plamy, które stopniowo pokrywają cały 
obwód łodygi. Na powierzchni plam wy-
stępuje gęsta, watowata, biała grzybnia, 
która przerasta wnętrze łodygi, gdzie 
powstają czarne, owalne przetrwalniki 
grzyba-sklerocja. Łuszczyny bieleją. Po-
wstają owalne, często przypominające 
nasiona sklerocja.
Najdogodniejszym okresem na wyko-
nanie zabiegu jest faza opadania pierw-
szych płatków, gdy 50% kwiatów na 
głównym kwiatostanie jest otwarta. 
Próg ekonomicznej szkodliwości wyno-
si 1% porażonych roślin lub obecność 
1–5 sklerot grzyba na 1 m².

Anna Krzemień
źródła: Häni F., Popow G., Reinhard H., Schwarz A., Tanner 
K., Vorlet M., Ochrona roślin rolniczych w uprawie inte-
growanej, Warszawa 1998.
Jajor E, Mrówczyński M. (red.), Metodyka integrowanej 
ochrony i produkcji rzepaku jarego i ozimego dla dorad-
ców, Poznań 2016.
Wielkopolan B., Bandyk A., Roik K., Jakubowska M., 
Tratwal A., Monitorowanie i prognozowanie cho-
rób i szkodników w uprawie rzepaku, wyd. Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, 
2015.
https://www.ior.poznan.pl/1715,kalkulator-oplacalnosci
https://www.ior.poznan.pl/651,integrowana-ochro-
na-roslin
https://www.ior.poznan.pl/1715,kalkulator-oplacalnosci

https://www.ior.poznan.pl/1715,kalkulator-oplacalnosci
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Osoby zajmujące się zawodowo ogrod-
nictwem wiedzą, że w celu zmniejsze-
nia ryzyka pojawienia się odporności 
wśród chwastów, najważniejsza jest ro-
tacja środkami ochrony roślin. Przypo-
mnijmy na czym ona polega na przykła-
dzie ochrony marchwi przed chwastami 
jednoliściennymi za pomocą zalecanych 
graminicydów.
Powszechnie wiadomo, że nie powin-
no się stosować po sobie tego samego 
preparatu handlowego. Zatem, gdy za-
stosujemy Preparat 1, który w swoim 
składzie zawiera chizalofop-P-etylowy, 
w następnej kolejności powinniśmy za-
stosować inny preparat. Bardzo ważny 
jest również zapis na etykiecie infor-
mujący o maksymalnej liczbie zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym w danej upra-
wie. Najczęściej będą to max. 1-2 zabie-
gi. Musimy bezwzględnie przestrzegać 
wszelkich zapisów znajdujących się na 
etykiecie.
Zawsze należy zwracać uwagę na sub-
stancję czynną, która znajduje się 
w danym preparacie. Nie powinno się 
stosować przemiennie środków zawie-
rających tę samą substancję. Zatem, gdy 
Preparat 2 zawiera w swoim składzie 
tak samo jak Preparat 1 chizalofop-P-
-etylowy, nie powinniśmy ich rotować.

Idąc dalej, czy zatem po Preparacie 1 
można zastosować Preparat 3, w któ-
rym substancją aktywną jest chizalo-
fop-P-etylu? Niestety nie, gdyż chizalo-
fop-P-etylu należy do tej samej grupy 
chemicznej „FOP”, tak samo jak chizalo-
fop-P-etylowy. W ochronie roślin istotna 
jest rotacja nie tylko substancji czyn-
nych, ale również grup chemicznych, do 
których należą.
Każda substancja czynna należy do jesz-
cze bardziej ogólnej kategorii – mecha-
nizmu działania danej grupy chemicz-
nej. Dla herbicydów jest to klasyfikacja 
HRAC (ang. Herbicyde Resistance Ac-
tion Commitee) stworzona przez mię-
dzynarodową organizację powołaną 
w celu koordynowania badań dotyczą-
cych odporności i opracowywania zasad 
przeciwdziałania temu zjawisku wśród 
chwastów. Należy w miarę możliwości 
wyeliminować systematyczne stoso-
wanie środków, o takich samych mecha-
nizmach działania. Zatem jeżeli Preparat 
4 zawiera w swoim składzie kleotodym, 
czy możemy go zastosować po Prepara-
cie 1 w celu zwalczenia np. uciążliwej 
chwastnicy? Niestety nie, gdyż Prepa-
rat 4 należy co prawda do innej grupy 
chemicznej „DYM”, ale grupa ta nale-
ży do tej samej kategorii „HRAC – A”, 

co chizalofop-P-etylowy znajdujący się 
w Preparacie 1.
Z praktycznego punktu widzenia nie 
musimy wiedzieć, na czym dokładnie 
polega mechanizm zwalczania chwa-
stów w danej grupie, ale musimy wie-
dzieć czy preparaty, a dokładniej sub-
stancje aktywne w nich zawarte, które 
planujemy zastosować tuż po sobie nale-
żą do tej samej kategorii HRAC. Niestety 
tylko etykiety nowych środków ochro-
ny roślin zawierają w opisie działania 
informacje na temat klasyfikacji HRAC. 
W przypadku starszych środków w celu 
określenia mechanizmu działania kon-
kretnego herbicydu można posłużyć się 
tabelą 1. Podział herbicydów na grupy 
HRAC jest najważniejszy z punktu wi-
dzenia zapobiegania odporności chwa-
stów na herbicydy. 
Jak widać na przykładzie tabeli, ochro-
na roślin zgodnie z zasadą rotacji wg 
mechanizmu działania danej grupy 
chemicznej jest często bardzo trudna. 
W przypadku ochrony warzyw przed 
chwastami należy korzystać z właści-
wego programu zwalczania chwastów, 
z uwzględnieniem rotacji preparatów. 
Obecnie obowiązkowym wymogiem 
przy rejestracji środków jest określenie 
strategii ograniczania ryzyka wystąpie-
nia i rozwoju odporności na herbicydy, 
co powinno mieć pozytywny wpływ na 
ograniczenie ciągłego stosowania pre-
paratów o podobnych mechanizmach 
działania. 
Tabela 1 została celowo zawężona do 
mechanizmów działania oraz substancji 

Rotacja środków ochrony roślin 
na przykładzie herbicydów w polowej uprawie warzyw

Odporność chwastów na herbicydy to zdolność niektórych roślin 
do przeżycia i reprodukcji po zastosowaniu herbicydu w dawce 
śmiertelnej dla innych roślin tego samego gatunku. Konsekwencją 
zignorowania problemu na danym polu jest masowe pojawienie 
się tzw. formy odpornej.

AGROLIGA  2021
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach zaprasza rolników i firmy rolnicze z te-
renu Małopolski do udziału w konkursie AGROLIGA 2021. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR, Dyrektor Generalny KOWR, Prezes KRUS. Patronat medialny 
pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Zgłoszenia kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Mało-
polski w kategoriach: „Rolnik” i „Firma” przyjmują do 30 czerwca 2021 r. Powiatowe Zespoły Doradztwa Rol-
niczego  w województwie małopolskim oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach, 
ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice.
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czynnych, gdyż najlepiej pokazuje to, że 
tak naprawdę mamy do dyspozycji zale-
dwie 14 mechanizmów działania. Biorąc 
pod uwagę zwalczanie chwastów jedno-
liściennych zaledwie kilka grup może 
brać udział w rotacji. Ponadto w wielu 
grupach ryzyko uodpornienia się chwa-
stów jest duże lub średnie. Szczególnie 
duże ryzyko występuje w grupie A, czyli 
wśród powszechnie stosowanych grami-
nicydów w ochronie przed chwastami 
jednoliściennymi. Należy pamiętać, że 
dobierając herbicydy należy brać pod 
uwagę m.in. również fazę BBCH rośliny 
uprawnej, a często także samego chwa-
stu. Musimy szczególnie zwracać uwagę, 
czy dana substancja czynna oraz prepa-
rat są dedykowane konkretnej uprawie. 
Nie bez znaczenia jest również szeroko 
pojęta profilaktyka, dlatego na planta-
cjach przestrzegających obowiązkowy 
wymóg stosowania systemu Integro-
wanej ochrony roślin (IOR) pojawie-
nie się chwastów odpornych jest mało 
prawdopodobne. Metoda IOR daje naj-
lepsze efekty ograniczania występo-
wania chwastów. Podstawowe zasady 
profilaktyki w walce z roślinami towa-
rzyszącymi uprawom to m.in. wybór od-
powiedniego stanowiska, płodozmian, 
zrównoważone nawożenie, odpowied-
ni termin i gęstość siewu, nawadnianie 
w okresach niedoboru wody czy zabie-
gi fitosanitarne. Ponadto w pierwszej 
kolejności stosuje się tu zawsze metody 
niechemiczne, co znacznie redukuje sto-
sowanie chemicznych środków ochrony 
roślin i ma znaczący wpływ na skutecz-
ność ewentualnych zabiegów chemicz-
nych. Ponadto silne rośliny znacznie 
lepiej radzą sobie z chwastami i są dla 
nich bardziej konkurencyjne. W wielu 
gatunkach warzyw najlepsze efekty daje 
łączenie metody agrotechnicznej z ra-
cjonalnym stosowaniem chemicznych 
środków ochrony roślin. 

Zjawisko uodparniania się chwastów na 
herbicydy jest w rolnictwie problemem 
narastającym i powoduje coraz więk-
sze straty gospodarcze, a niekiedy tak-
że dodatkowe obciążenie środowiska. 
Ograniczanie występowania chwastów 
należy do jednych z podstawowych za-
biegów wykonywanych na plantacjach 
warzyw, gdyż presja roślin towarzyszą-
cych może obniżyć wielkość plonu oraz 
jego jakość. Ciągłe wycofywanie sub-
stancji aktywnych, ograniczanie sto-
sowania w danych uprawach, ale rów-
nież tworzenie nowych środków, ale 
za to bardzo drogich, może spowodo-
wać nie tylko uodpornienie się samych 

chwastów na herbicydy, ale także do-
prowadzić do zmniejszenia konkuren-
cyjności polskich produktów rolnych na 
tle innych krajów UE. 

Ilona Maczek
Źródła:
Program ochrony roślin warzywnych uprawianych 
w polu 2020, IO w Skierniewicach.
T. Praczyk, G. Skrzypczak. 2004. Herbicydy. PWRiL, 
Poznań.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komu-
nikat---nowe-terminy-na-sprzedaz-i-stosowan-
ie-srodkow

Grupa chemiczna pod 
względem mechanizmu 
działania HRAC

Substancja czynna w herbicydach
Ryzyko 
uodpornienia się 
chwastów

Grupa A
propachizafop, fluazyfop-P-butylowy, chizalofop-P-
etylowy, chizalofop-P-etylu, chizalofop-P-tefurylowy, 
cykloksydym, kletodym

duże

Grupa B rimsulfuron, imazamoks duże
Grupa C1 metamitron, metrybuzyna, lenacyl, fenmedifan średnie
Grupa C2 metobromuron średnie
Grupa C3 bentazon, pirydat średnie
Grupa E aklonifen, oksyfluorofen małe
Grupa F1 flurochloridon, diflufenikan małe
Grupa F2 tembotrion małe
Grupa F3 chlomazon małe
Grupa G glifosat małe
Grupa K1 benfluralina, pendimetalina, propyzamid średnie

Grupa K3
s-metolachlor, metazachlor, napropamid, dimetenamid-P, 
flufenacet

małe

Grupa N prosulfokarb, etofumesat średnie
Grupa O MCPB, dicamba, chlopyralid, 2,4-D małe

Tabela 1. Mechanizmy działania HRAC (oznaczenia kodowe) oraz należące do 
danej grupy substancje czynne herbicydów stosowane w uprawie polowej wa-
rzyw z uwzględnieniem ryzyka uodpornienia się chwastów na daną grupę (źródła: 
Program ochrony roślin warzywnych uprawianych w polu 2020, Instytut Ogrodnictwa 
w Skierniewicach oraz T. Praczyk, G. Skrzypczak. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań)
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Pierwsze alpaki przybyły do Polski 
z Chile w 2004 r. Aklimatyzacja tych 
ssaków w naszych warunkach pogodo-
wych przeszła bardzo dobrze, co spowo-
dowało wzrost hodowli na przestrzeni 
kolejnych lat. Zainteresowanie i wzrost 
populacji alpak w Polsce zaowocował 
utworzeniem w 2012 r. Polskiego Związ-
ku Hodowli Alpak. W 2016 r. oszacowano 
liczbę tych ssaków na około 2 tys. sztuk. 
Wyróżnia się dwie rasy alpak. Domi-
nującą w światowej populacji jest rasa 
huacaya (ponad 85%), natomiast dru-
ga rasa alpak, suri, liczebnie stanowi 
mniejszość. Rasy różnią się między sobą 
strukturą i organizacją runa. Alpaki hu-
acaya cechuje większa odporność na wa-
runki środowiskowe i atmosferyczne, 
szybciej przystosowują się do chłodniej-
szego klimatu. Natomiast suri wymagają 
nieco łagodniejszych warunków.
Zarówno samce, jak i samice osiągają 
średnie rozmiary i mierzą w kłębie 80–
90 cm. Różnią się jedynie masą ciała, 
która dla ogierów wynosi 60–90 kg, a dla 
klaczy 50–70 kg u dorosłych osobników. 
Ssaki te cechuje długowieczność, mogą 
żyć nawet do 25 lat. 
Alpaki są zwierzętami stosunkowo ła-
godnymi i bardzo przyjaznymi, zwłasz-
cza wobec osób, które się nimi opiekują. 
Przy obcych zachowują nieco większy 
dystans związany z oceną ewentualne-
go zagrożenia. Kiedy czują się w sytuacji 
dla nich niebezpiecznej, uciekają, wydają 
ostrzegawcze dźwięki, a w ostateczno-
ści plują.
Alpaki potrafią przystosować się prak-
tycznie do każdego klimatu i warun-
ków środowiskowych. W przydomo-
wym chowie mogą dzielić pomieszczenia 

gospodarcze zamieszkane przez inne 
zwierzęta gospodarskie. Jako schro-
nienie wystarczy im stodoła lub nie-
ocieplone pomieszczenie przerobione 
na budynek inwentarski, ponieważ gęste 
runo doskonale chroni je przed zimnem. 
W okresie zimowym warto wypuszczać 
alpaki na wybieg, gdyż bardzo lubią ta-
rzać się w śniegu, co korzystnie wpływa 
na ich dobrostan i samopoczucie. Nato-
miast w okresie letnim trzeba pomy-
śleć o zamontowaniu wiaty, która będzie 
chronić zwierzęta przed deszczem, sil-
nym wiatrem i przede wszystkim słoń-
cem, by nie dopuścić do przegrzania ich 
organizmu. To spowodowałoby spadek 
kondycji zwierzęcia, a w skrajnych przy-
padkach zagrożenie życia.
Wybiegi powinny być zlokalizowane 
przy stajni, bezpośrednio obok budyn-
ku inwentarskiego. Warto zadbać, aby 
na wybiegu rosły drzewa. Dadzą one 
cień i pozwolą zwierzętom schować się 
w upalne dni. Okólnik powinien być wy-
posażony w paśniki, najlepiej zadaszone, 
musi być ich tyle, by każde zwierzę miało 
swobodny dostęp do karmy. 
Pomieszczenia powinny być przewiew-
ne i dobrze oświetlone. Należy wyście-
lić je słomą. W odróżnieniu od innych 
hodowlanych zwierząt, alpaki swoje 
odchody umieszczają w jednym miej-
scu, nie zanieczyszczając reszty ściółki. 
W kojcach powinny mieścić się paśniki 
na siano, rynienki na treściwą paszę oraz 
poidła lub wiadra na wodę. 
Obsada użytków zielonych w dużej mie-
rze zależy od rodzaju terenu, dostępno-
ści do pastwiska, opadów deszczu itp. 
Optymalna liczba alpak to 10–14 na 1 ha 
pastwiska. 

Alpaki to zwierzęta asezonalne, wy-
kazują ruję przez cały rok i mogą być 
kryte w każdym okresie. Ciąża u samic 
trwa zwykle 340–345 dni (11,5 miesią-
ca), a na świat przychodzi jedno młode. 
Bliźniacze ciąże zdarzają się raz na 2 tys. 
narodzin.
Klacze do rozrodu przeznacza się, kiedy 
osiągną minimum 75% masy ciała doro-
słego osobnika albo ukończą 2. rok życia. 
Przestrzeganie parametrów gwarantu-
je prawidłowy rozwój ciąży i ogranicza 
niebezpieczeństwo pojawienia się kom-
plikacji okołoporodowych. 

Hodowla alpak 
nowatorska alternatywa dla 
gospodarstw wiejskich
Liderem na świecie w hodowli alpak jest Ameryka Południowa. 
Największa populacja i centrum chowu znajduje się w okolicach 
miasta Puna w Peru, liczy ona ponad 4 mln sztuk, na drugim 
miejscu plasuje się Boliwia i Chile. Hodowla alpak w Polsce staje 
się coraz bardziej popularna w gospodarstwach nie tylko agro-
turystycznych, ale także w przydomowym chowie zwierzęta te 
wykorzystywane są jako źródło dochodu ze sprzedaży wełny 
i jej wyrobów. 

Alpaki na wystawie zwierząt podczas Agropromocji 2019

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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Alpaki to zwierzęta stadne. Funkcjono-
wanie w grupie daje im poczucie bez-
pieczeństwa, co sprawia, że są spokojne 
i zrelaksowane. Samotne osobniki żyją 
w ciągłym stresie. Może to doprowa-
dzić do ciężkiej choroby, a nawet śmier-
ci. Dlatego kupując alpaki, należy wziąć 
pod uwagę zakup minimum 3–4 sztuk. 
Alpaki to zwierzęta przeznaczone do 
wszechstronnego użytkowania. 
Światową sławę alpaki uzyskały dzię-
ki cennemu włóknu o bardzo dobrych 
właściwościach termicznych. Ich runo 

absorbuje wilgoć i pozwala skórze od-
dychać w gorące dni latem, a zimą za-
trzymuje ciepło, chroniąc przed wy-
chłodzeniem. Według badań włókno 
alpak jest 3 razy trwalsze i 6 razy cie-
plejsze od owczej wełny, nie deformuje 
się, dlatego odzież z niego wytworzo-
na służy przez długie lata. Na świecie 
rocznie produkuje się około 6500 ton 
wełny z alpak, z czego 4500 ton pocho-
dzi z Peru.
Obie rasy dostarczają mięsa o wysokich 
wartościach odżywczych, skóry wyko-
rzystuje się w przemyśle futrzarskim 
i rzemiośle. 
W ostatnim czasie na popularności co-
raz bardziej zyskuje turystyka i rekre-
acja z udziałem alpak oraz alpakoterapia 
wykorzystująca zwierzęta w leczeniu 
ludzi z różnymi zaburzeniami. W nie-
których krajach Ameryki Południo-
wej ssaki te zastąpiły psy pasterskie 
w ochronie stad owiec przed drapieżni-
kami. Wymienione zalety sprawiają, że 
popyt na alpaki jest ogromny i wzrasta 
z każdym rokiem.
Alpaki stanowią nowatorską alterna-
tywę dla gospodarstw wiejskich, które 
mogą uzyskać nową perspektywę eko-
nomicznego rozwoju, uwzględniając ro-
snący popyt na atrakcje rekreacyjne, 
rozrywkowe i kulturalne wśród miesz-
kańców miast. 
Wykorzystanie alpak w agroturystyce 
może być ciekawą propozycją. Ssaki te 

doskonale sprawdzają się w tego typu 
działalności, dzięki bardzo dobrej akli-
matyzacji w polskich warunkach i ma-
łych wymaganiach pokarmowych oraz 
środowiskowych. 

Alpakoterapia – na czym polega 
i komu jest polecana?
Ze względu na swój łagodny i nieśmiały 
charakter alpaki doskonale sprawdzają 
się w zooterapii. Alpakoterapia obec-
nie cieszy się coraz większą popular-
nością wśród ludzi i terapeutów. Praca 
terapeutyczna opiera się na obcowa-
niu z alpakami, które są zwierzętami 
przyjaznymi, łagodnymi i towarzyski-
mi. Nie wykazują zachowań agresyw-
nych, dodatkowo są bardzo przyjemne 
w dotyku. Dzięki pogodnemu uosobie-
niu skutecznie poprawiają samopoczu-
cie, a zajęcia stanowią doskonałą formę 
wsparcia dla terapii specjalistycznych. 
Leczenie z wykorzystaniem alpak przy-
nosi w przypadku wielu osób pozy-
tywne rezultaty. Polecane jest ludziom 
borykającym się z zaburzeniami ner-
wicowymi, lękowymi, a nawet depre-
sją. Ponadto może być wsparciem dla 
osób dotkniętych chorobą nowotworo-
wą. Terapia wspomaga również rozwój 
dzieci w wielu sferach. Na najmłodszych 
działa motywująco, zachęca do ruchu, 
kształtuje kompetencje komunikacyjne 
i społeczne. Kontakt z alpakami sprzy-
ja uspokojeniu, rozluźnieniu i wycisze-
niu. Poleca się go szczególnie dzieciom 
nadpobudliwym, z zespołem Downa, 
z problemami rozwojowymi, poraże-
niem mózgowym, czy autyzmem. Alpa-
koterapia znajduje zastosowanie także 
w przypadku osób starszych, cierpią-
cych z powodu rozmaitych chorób. 
Spotkania z alpakami organizowane 
są na pastwisku, gdyż można nie tylko 
przyglądać się zwierzętom, ale też gła-
skać je i przytulać się do nich. 
Hodowla alpak to doskonałe rozwiąza-
nie dla ludzi, którzy mieszkają na przed-
mieściach dużych aglomeracji lub wsi, 
zastanawiają się, czym wypełnić swój 
czas albo jak wykorzystać przestrzeń. 
Przyszły hodowca musi spełnić szereg 
wymogów, jednak kwestią prioryte-
tową jest zapewnienie alpakom odpo-
wiednich warunków bytowych, a tak-
że poświęcenie im wystarczająco dużo 
czasu. Wielkość hodowli zależy od środ-
ków finansowych, którymi dysponu-
jemy na zakup zwierząt, powierzchni 
posiadanego areału oraz ilości pomiesz-
czeń gospodarskich. 

Wincenty Kmak

Alpaki na pastwisku (fot. pixabay.com)
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Kiedy węże i rury rozlewowe są 
uzasadnione?
Wykorzystanie techniki rozlewu płyn-
nego nawozu doglebowego typu RSM 
z zastosowaniem węży, rur rozlewo-
wych, przedłużaczy rurowych czy 
wreszcie aplikatorów rzędowych typu 
Dropleg pozwala rozszerzyć możliwość 
nawożenia w każdej fazie rozwojowej 
roślin. Nie pozwalają na to popularne do-
tychczas tradycyjne sposoby nawożenia. 
Stosowane przedsiewnie lub we wcze-
snych fazach rozwoju roślin stałe formy 

nawozów mogą nie być efektywnie wy-
korzystane w okresie późniejszym, 
w fazach maksymalnego zapotrzebo-
wania roślin na składniki pokarmowe 
na skutek strat bądź unieruchomienia 
w glebie. Technikę rozlewu płynnego 
nawozu doglebowego RSM z wykorzy-
staniem węży bądź rur należy traktować 
jako komplementarną lub alternatyw-
ną do rozlewu/oprysku grubokropli-
stego z użyciem specjalistycznych roz-
pylaczy/rozlewaczy wielootworowych 
bądź wachlarzowych. 

Węże i rury rozlewowe do RSM
Zdecydowana większość płynnego nawożenia doglebowego roz-
tworem saletrzano-mocznikowym RSM realizowana jest przy użyciu 
specjalistycznych rozpylaczy i rozlewaczy wielootworowych lub wa-
chlarzowych. Warto jednak wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego 
dla roślin wykorzystania węży i rur rozlewowych w tych stadiach roz-
woju upraw, gdzie oprysk grubokroplisty może wiązać się z ryzykiem 
poparzenia roślin.

Prezentacja węży  rozlewowych

Aplikator 
DROPLEG

TECHNIKA
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Faza wzrostu rośliny 
Większość zaleceń doboru technik roz-
lewu RSM proponuje obydwie meto-
dy jako wzajemnie się uzupełniające 
w zależności od fazy rozwoju rośliny 
uprawnej. Kryterium wyboru jest faza 
wzrostu bądź charakterystyka nawo-
żonej rośliny, która determinuje ryzy-
ko ewentualnego poparzenia skoncen-
trowanym nawozem. RSM jako płynny 
nawóz doglebowy powinien być apliko-
wany w sposób możliwie ograniczają-
cy jego kontakt z powierzchnią rośliny, 
musi on możliwie równomiernie zo-
stać naniesiony na powierzchnię gleby 
i przez korzeń odżywić roślinę. W upra-
wach zbożowych momentem przejścia 
z techniki oprysku grubokroplistego na 
technikę rozlewu wężami/rurami jest 
faza rozwojowa 30-31 BBCH (początek 
strzelania w źdźbło), ale już w przypad-
ku kukurydzy w zasadzie jedyną możli-
wością aplikacji są rury rozlewowe lub 
aplikatory typu Dropleg z rozpylaczem 
wielootworowym typu FL lub wachla-
rzowym typu FT 1400. Pamiętajmy, 
że kukurydza pobiera najwięcej azotu 

w późnych fazach rozwojowych (powy-
żej BBCH 39). Wyjątkiem są oczywiście 
zabiegi nawożenia przedwschodowego, 
które możemy wykonać techniką opry-
sku. W uprawie rzepaku nawożenie RSM 
prowadzimy do fazy początków rozwo-
ju pąków kwiatowych (faza około 53 
BBCH), stosuje się wtedy alternatywnie 
technikę oprysku oraz rozlewu. W póź-
niejszym okresie (kwitnienie do fazy 65 
BBCH) np. w Niemczech praktykowane 
jest również stosowanie RSM jako dodat-
ku do cieczy roboczej ze środkiem ochro-
ny roślin w rozcieńczeniu 1:4 i w dawce 
poniżej 50l RSM/ha. Wtedy taki roztwór 
cieczy roboczej stosowany jest w for-
mie oprysku grubokroplistego z wyko-
rzystaniem rozpylaczy eżektorowych, 
w tym także (uwaga!) rozpylaczy eżek-
torowych dwustrumieniowych, które 
nie nadają się do czystego RSM ze wzglę-
du na wysoki stopień naniesienia, któ-
rego w tym przypadku musimy unikać.

Węże i rury rozlewowe firmy STABEN
Firma STABEN z Nowego Dworu Gdań-
skiego od ponad ćwierć wieku oferuje 
podwójne węże rozlewowe do zbóż, po-
jedyncze i podwójne rury rozlewowe 
do upraw rzędowych oraz przedłuża-
cze rurowe umożliwiające rozlew lub 
oprysk wybraną kategorią kroplistości 
oraz określonym kształtem strumienia 
w zależności od zamontowanego rozpy-
lacza. Węże i rury rozlewowe dostarcza-
ne są z kompletami kryz o rozmiarach 
0,8; 1,0; 1,2; 1,5; co umożliwia regu-
lację dawki w szerokim zakresie. Węże 
rozlewowe wyposażone są w sprężyste 
łączniki służące do łączenia dwóch są-
siadujących węży z poszczególnych par 
zasilanych z jednej oprawy rozpylacza. 
Ten sposób łączenia uniemożliwia skrę-
cenie, a w konsekwencji odpięcie się trój-
nika mocującego węże na skutek oporów 
łanu. Do upraw rzędowych Staben oferu-
je pojedyncze i podwójne rury rozlewo-
we mocowane w dowolnej rozstawie za 
pośrednictwem wężowych adapterów 
przytwierdzonych do opraw rozpylaczy 
oraz przyłącza rurowego. Przedłużacz 
rurowy oprócz nawożenia płynnego do-
glebowego umożliwia także opryskiwa-
nie pasowe i rzędowe środkami ochrony 
roślin bezpośrednio przy powierzchni 
gleby pod rośliną. Warto się także za-
opatrzyć się w wyjątkowe rozwiązanie 
firmy Staben, którym jest odbojnik mo-
cowany na końcu belki. Ogranicza on 
kontakt belki polowej z powierzchnią 
gleby, zapobiegając uszkodzeniom węży 
czy rur rozlewowych. Węże i rury rozle-
wowe dostępne są w standardzie moco-
wania kołpaka zarówno ARAG/Multijet, 
jak i RAU/PILMET (starsza wersja).

Rozwiązania firmy AGROPLAST
Bogatą i wielowariantową ofertę urzą-
dzeń rozlewowych (węży, rur) posiada 
firma AGROPLAST. Uzupełniając infor-
macje zawarte w artykule Rozpylacze do 
RSM, opublikowanym wcześniej w „Do-
radcy”, należy zwrócić uwagę na wąż 
RSM krótki AGROPLAST. Nazwa „wąż” 
może sugerować rozwiązanie służące do 
bezpośredniego rozlewu RSM pod ko-
rzeń, poniżej poziomu liści rośliny. Jednak 
ze względu na jego ograniczoną długość 
jest to rewelacyjne rozwiązanie mogące 
być wykorzystane do współpracy z rozle-
wakami wielootworowymi, a nawet wa-
chlarzowymi, kierującymi strugi nawozu 
do tyłu w sytuacji, gdy konstrukcja belki 
stwarza ryzyko samooprysku. W takich 
przypadkach skazani byliśmy na rozpy-
lacze otworowe kierujące ciecz prosto 
w dół lub na stosowanie bardzo krótkich 
i sztywnych przedłużaczy pojedynczych 
bądź mocowanych kaskadowo w zależ-
ności od konieczności obniżenia rozle-
waka w stosunku do belki. Rozwiązanie 
AGROPLAST ze względu na elastyczny 
element wężowy może także zmniejszyć 
ryzyko uszkodzeń rozpylaczy w przy-
padku kontaktu z przeszkodą zewnętrz-
ną bądź w trakcie położenia transpor-
towego po złożeniu belki polowej. Na 
pochwałę zasługuje także dostępność 
krótkiego węża RSM Agroplast z moco-
waniem kołpakowym w standardach 
ARAG/MULTIJET, HARDI, a także RAU 
(wersja do 2000 r.), który w naszym kra-
ju jest bardzo popularny (PILMET oraz 
pochodne z belką „suchą”, gdzie oprawy 
rozpylaczy łączone są wężami). Wąż taki 
może zatem równocześnie pełnić rolę re-
dukcji/przejściówki miedzy systemami 
mocowania. Oczywiście standard mo-
cowania samego rozpylacza/rozlewaka 
również może być przedmiotem szcze-
gółów zamówienia. Zalety wielowarian-
towego mocowania dotyczą oczywiście 
także klasycznych, „długich”, pojedyn-
czych i podwójnych węży rozlewowych 
firmy AGROPLAST. Dostępne są także tak 
zwane „rozpórki”, czyli elementy łączą-
ce sąsiednie węże. Na szczególną uwagę 
zasługuje oferta kryz do rozlewaków: 
polimerowe, stalowe nierdzewne oraz ce-
ramiczne. Ceramika to nowa specjalność 
naszego krajowego producenta, techno-
logię tę opanowali tylko nieliczni produ-
cenci rozpylaczy i kryz.

Wąż RSM krótki AGROPLAST
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Rury spływowe firmy TeeJet
Firma TeeJet, oprócz szeregu rozwią-
zań rozlewaczy otworowych do RSM 
ze szczególnym podkreśleniem inno-
wacyjnego rozpylacza siedmiootwo-
rowego SJA-VR z elastomerową kryzą 
zwiększającą trzykrotnie zakres regu-
lacji dawki w stosunku do klasycznego 
rozwiązania ze sztywną kryzą, oferu-
je także rury spływowe umożliwiające 
aplikację do fazy kłoszenia. Rura taka, 
o długości 62 lub 39 cm, w dolnej części 
posiada przyłącze Quick TeeJet do połą-
czenia z dyszą SJ7 lub Turbo FloodJet. 
Wersja z elastyczną, wykonaną z nylonu 
rurą zmniejsza ryzyko uszkodzenia tego 
„przedłużacza rurowego” w przypad-
ku nadmiernej wibracji belki w płasz-
czyźnie poziomej. Rura mocowana jest 
w standardzie bagnetu TeeJet/ARAG/
Multijet ze specjalnym króćcem wcho-
dzącym do korpusu w miejsce filterka 
oraz dodatkową oponkową podkładką 
zabezpieczającą przed rozszczelnieniem 
układu przedłużacza z korpusem przy 
kołysaniu rury w łanie.

Węże, rury rozlewowe, Dropleg firmy 
LECHLER
Firma Lechler od lat oferuje węże roz-
lewowe pojedyncze i podwójne, a także 
przedłużacze rurowe służące zarówno 
do nawożenia, jak również do ochro-
ny roślin. Nowością ostatnich lat są po-
jedyncze węże rozlewowe RSM typu 
5S oraz uniwersalny zestaw oprysko-
wy Dropleg. Węże rozlewowe typu 5S 
z chwilą pojawienia się na rynku od razu 
zostały przyjęte z entuzjazmem. Pierw-
sza reakcja użytkowników to stwier-
dzenie: „dlaczego tego wcześniej nie 
wymyślono?!”. Istotą rozwiązania jest 
elastyczny wąż utrzymywany w pionie 
za pomocą obciążnika, który jest rów-
nocześnie rozpylaczem pięciootworo-
wym (pracującym analogicznie jak roz-
pylacz FL), wykonanym precyzyjnie ze 

stali nierdzewnej. W dotychczas zna-
nych rozwiązaniach utrzymanie prosto-
liniowego, pionowego przebiegu węża 
realizowane było najczęściej za pomocą 
plastikowych bądź metalowych sztyw-
nych elementów. Umieszczenie w spod-
niej stronie węża rozpylacza/obciążni-
ka eliminuje ryzyko uszkodzenia roślin 
nawet w przypadku kontaktu tego ele-
mentu z ziemią. W odróżnieniu od kla-
sycznych rozwiązań wielootworowych, 
które kierują strumień nawozu z reguły 
do tyłu (oprócz tych, które kierują pro-
sto w dół), ten pięciootworowy rozpy-
lacz powinien być wyjątkowo zorien-
towany w kierunku pracy do przodu. 
Celem jest uniknięcie ryzyka oprysku 
rośliny od dołu do góry w sytuacji, kie-
dy rozpylacz/obciążnik dotknie ziemi 
i pochylając się mógłby skierować ciecz 
do góry. W przypadku, kiedy jest skiero-
wany do przodu, zgodnie z kierunkiem 
jazdy, jego pochylenie kieruje ciecz bez-
pośrednio na glebę. Węże produkowane 
są w dwóch wersjach: 5S (dla dawek 80-
250 l/ha) oraz 5SL (dla dawek 200-450 l/
ha) – każda z wersji posiada dedykowa-
ne rozmiary kryz. Jednym z najbardziej 
uniwersalnych, zarówno do nawożenia 
płynnego, jak i ukierunkowanego stoso-
wania środków ochrony roślin, jest ze-
staw opryskowy Dropleg. Urządzenie to 
można montować na każdym typie i ro-
dzaju belek polowych, uzyskując dowol-
ny rozstaw dzięki elastycznemu wężo-
wi zasilającemu. Sama rura zawieszona 
jest na przegubie montażowym pozwa-
lającym na błyskawiczne składanie do 
pozycji transportowej bez demontażu. 
Urządzenie jest trwałe i waży około 400 
g. Dzięki możliwości montażu różnego 
typu rozpylaczy możemy stosować na-
wozy płynne, a także środki ochrony 
roślin. Środki ochrony roślin możemy 
stosować także od dołu do góry, istnieje 
także możliwość równoczesnej pracy 
z rozpylaczami zamontowanymi na bel-
ce. Ciekawe są również doświadczenia 
z wykorzystaniem tego urządzenia do 
stosowania środków ochrony roślin po-
niżej poziomu kwiatostanów w kwitną-
cym rzepaku. System Dropleg znajduje 
się także w ofercie firmy AGROTOP.

Na co zwrócić uwagę
Kupując wybrany system, uwzględnijmy 
specyfikę naszego opryskiwacza, a więc 
przede wszystkim sposób składania bel-
ki - tak, aby przy jej składaniu nie zacho-
dziła potrzeba demontażu rur, węży czy 
aplikatorów.
Należy rozważyć montaż dodatkowej 
magistrali cieczowej z rozstawem roz-
pylaczy odpowiednim dla danych upraw 
rzędowych.
Montaż dodatkowej belki/magistrali 
może okazać się konieczny w przypad-
ku opryskiwaczy z rozpylaczami pneu-
matycznymi (Eurofoil-Danfoil).
Pamiętaj, że w podwójnych wężach roz-
lewowych montujemy kryzy na każdym 
wężu oddzielnie, a nie po jednej na wej-
ściu do trójnika; umożliwi nam to rów-
nomierny rozdział cieczy na każdy wąż.
Zamawiając rozmiar kryz dozujących dla 
rur lub węży, a także rozmiar współpra-
cujących z przedłużaczami rozlewaczy/
rozpylaczy, zastanów się, jakie dawki 
cieczy roboczej (RSM) na 1 ha planujesz 
realizować oraz z jaką prędkością jazdy 
zamierzasz się poruszać.
Stosowanie płynnych nawozów przy 
użyciu opryskiwacza musi być po-
przedzone jego kalibracją, podobnie 
jak w przypadku stosowania środków 
ochrony roślin.
Planując zastosowanie techniki rozlewu 
nawozu typu RSM przy użyciu węży, rur 
rozlewowych czy przedłużaczy ruro-
wych, rozważmy, czy w istniejących 
warunkach, charakterystyce upraw, 
poziomie technicznym sprzętu i infra-
struktury wariant wyłącznie związany 
z wykorzystaniem techniki oprysku gru-
bokroplistego nie byłby wystarczający.

Eugeniusz Tadel

Przyłacze węży Lechler Węże rozlewowe RSM typu 5S

Węże rozlewowe RSM typu 5S

Kupię ciągnik Zetor oraz przystawkę 
do kukurydzy, siewnik do kukurydzy 
i rozsiewacz nawozów.
Kontakt: tel. 728 032 907

TECHNIKA
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Usługi świadczone w ramach rolnic-
twa społecznego mogą być kierowane 
do różnych grup odbiorców mających 
tymczasowo lub stale szczególne potrze-
by, w tym m.in. do osób starszych, dzieci, 
młodzieży, a także do osób niepełno-
sprawnych, wykluczonych społecznie, 
opuszczających zakłady penitencjarne 
czy osób uzależnionych.
Jak wiadomo, jesteśmy społeczeństwem 
starzejącym się, wzrasta więc zapotrze-
bowanie na nowoczesne usługi rehabi-
litacyjne, terapeutyczne, integracyjne 
i opiekuńcze. W tej sytuacji ważne jest, 
aby zapewnić osobom starszym dostęp 
do tego typu usług, aby zapewnić im od-
powiednie standardy życia. Istotne jest 
bowiem, by seniorzy jak najdłużej mogli 
pozostać sprawni i aktywni społecznie, 
dlatego szansą mogą stać się tutaj go-
spodarstwa opiekuńcze i prowadzone 
w nich usługi opiekuńcze.

Gospodarstwo opiekuńcze = rolnic-
two + opieka nad osobami wymaga-
jącymi wsparcia

Wpisujące się w nurt tzw. rolnictwa spo-
łecznego gospodarstwo opiekuńcze 
jest formą wsparcia w zakresie opieki 
i integracji społecznej w ramach gospo-
darstwa prowadzącego działalność rol-
niczą. Usługi w nim oferowane świad-
czone są w oparciu o infrastrukturę 
i zasoby czynnego gospodarstwa rol-
nego z produkcją roślinną lub zwierzę-
cą, gdzie jest możliwość prowadzenie 

agroterapii (programów zajęciowych 
bazujących na rolnictwie).
Pobyt w gospodarstwie opiekuńczym 
zapewnia przebywającym w nim oso-
bom dostęp do przyrody, z którą mogą 
nie mieć styczności w codziennym ży-
ciu. Biorąc pod uwagę postępującą nie-
korzystną w naszym kraju sytuację de-
mograficzną, gospodarstwa opiekuńcze 
w początkowym okresie funkcjonowa-
nia powinny być adresowane właśnie 
do osób starszych, które często skazane 
są na samotność, brak kontaktu z na-
turą i możliwości wyjścia na świeże 
powietrze. Dla seniorów przebywanie 
w gospodarstwie opiekuńczym to spo-
sobność do kontaktu ze zwierzętami, 
roślinami, ale przede wszystkim z ludź-
mi. Otoczenie jest ważne, ponieważ dzia-
łalność rolnicza ma rzeczywisty cel. Od 
opieki nad zwierzętami po uprawę roślin 
– ludzie mogą zaangażować się w bez-
pieczny i zorganizowany sposób. 
Opieka nad seniorami w gospodarstwie 
świadczącym usługi opiekuńcze za-
wsze powinna być dostosowana do osób 

korzystających z takiej formy opieki, czy 
to dziennej, czy całodobowej, w zależno-
ści od wybranej formy przedsięwzięcia. 
Ze względu na brak odpowiednich prze-
pisów prawa odnośnie możliwości łącze-
nia usług opiekuńczych z rolnictwem na 
chwilę obecną działalność ta może być 
finansowana komercyjnie albo wpisy-
wać się w już istniejące formy takie jak 
Dzienny Dom Pobytu, Rodzinny Dom Po-
mocy czy placówka całodobowej opieki 
prowadzona w ramach działalności go-
spodarczej. Rekomendowane jest jednak, 
by była to opieka świadczona w dzień.
Osobom przebywającym w gospodar-
stwie możemy zaproponować określo-
ne nadzorowane programy zajęciowe. 
Program gospodarstwa opiekuńcze-
go jest zaplanowaną sekwencją dzia-
łań o charakterze edukacyjnym i tera-
peutycznym, który musi być oparty na 
przyjaznych i przyjemnych zadaniach, 
zgodnych z możliwościami uczestni-
ków, powinien również mieć na uwa-
dze wspólne spędzanie czasu czy od-
poczynek. Gospodarstwo opiekuńcze 

Pomysł na 
gospodarstwo 
opiekuńcze
W Polsce coraz dynamiczniej roz-
wija się rolnictwo społeczne, które 
jest innowacyjnym podejściem do 
tematu, polegającym na wprowa-
dzaniu usług społecznych do funk-
cjonujących gospodarstw rolnych. 
W jego zakres wchodzą zajęcia 
reedukacyjne i terapeutyczne, in-
tegracja w obszarze pracy i włą-
czenie społeczne, działania peda-
gogiczne oraz usługi opiekuńcze.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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może oferować udział w pracach polo-
wych, pomoc w hodowli zwierząt, po-
moc w uprawianiu roślin, ekoprodukcji, 
przetwórstwie produktów rolnych, jak 
również uczestnictwo w tradycyjnych 
zajęciach wiejskiego gospodarstwa do-
mowego, które obejmują rękodzieło, rze-
miosło, zajęcia plastyczne, sztukę ludo-
wą, obrzędy, potrawy regionalne, gry, 
zabawy itd. Ważne, aby gospodarstwo 
miało na siebie pomysł i wiedziało, ja-
kie zajęcia zaproponować i czym mogli-
by zajmować się seniorzy, którzy będą 
w nim przebywać.
Opiekun w gospodarstwie społecznym 
powinien być przeszkolony w zakre-
sie opieki nad osobami starszymi i nie-
pełnosprawnymi, powinien również 
posiadać gruntowną wiedzę na temat 
sposobu wykonywania codziennej pra-
cy przewidzianej w ramach programu 

gospodarstwa. Podopieczny jest tu na 
pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dzia-
łania do niego dostosowane. Miejmy na 
uwadze, że nie wszystkie osoby starsze, 
które będą przebywać w gospodarstwie, 
miały wcześniej kontakt z rolnictwem 
i zwierzętami gospodarskimi. Wszelkie 
kwestie związane z bezpieczeństwem 
muszą być spełnione; seniorzy powinni 
czuć się bezpiecznie podczas wykony-
wania zajęć. 
Jedną z wielu zalet rolnictwa opiekuń-
czego jest to, że uczestnicy spędzają 
dużo czasu na naturalnych, otwartych 
przestrzeniach. Zapewnia to nie tylko 
regenerujące oddziaływanie natury, ale 
także umożliwia aktywność fizyczną, 
co skutkuje poprawą poczucia własnej 
wartości i pewności siebie. Liczne ba-
dania naukowe wskazują, że obszary 
wiejskie i rolnictwo stwarzają ogromne 

możliwości w zakresie rozwoju tego 
typu usług. Kontakt z naturą, przeby-
wanie w gospodarstwie rolnym i uczest-
nictwo w jego codziennym życiu mają 
dobroczynny wpływ na ludzkie zdrowie 
i kondycję.
Temat gospodarstw opiekuńczych i pro-
wadzenia opieki oraz terapii w opar-
ciu o gospodarstwo rolne już od wie-
lu lat rozwija się w Europie Zachodniej, 
oczywiście w poszczególnych krajach 
znajduje się on w różnej fazie rozwoju. 
Kraje europejskie różnią się także spo-
sobem organizacji, finansowania oraz 
ukierunkowania działalności w zakre-
sie rolnictwa społecznego. W Polsce go-
spodarstwa opiekuńcze bez wątpienia 
są pomysłem przyszłościowym. Waż-
ne jest zatem, aby stworzyć odpowied-
nie regulacje prawne umożliwiające 
rozwój tych gospodarstw oraz zabez-
pieczenie środków finansowych na ich 
funkcjonowanie. 
Europejski model rozwoju wsi i rolnic-
twa, zakłada promowanie wsi jako miej-
sca do życia i rozwoju zawodowego. Wy-
korzystanie nowych funkcji rolnictwa, 
jak rolnictwo społeczne, w tym tworze-
nie gospodarstw opiekuńczych, przyczy-
ni się z jednej strony do rozwoju przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich 
w innowacyjnych kierunkach, a z drugiej 
pozwoli rozwiązać problemy związane 
z opieką oraz wyłączeniem społecznym 
osób starszych i niepełnosprawnych. 

Ewelina Czarnik
Źródła:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Krakowie [on-line:] http://cdrkursy.edu.pl/
SocialFarms & Gardens [on-line:] www.farmgarden.
org.uk - 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

http://cdrkursy.edu.pl/
http://www.farmgarden.org.uk
http://www.farmgarden.org.uk
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W większym stopniu angażują się 
w działalność samorządową. Po wybo-
rach w 2019 r. liczba sołtysek zaczęła 
dorównywać ilości sołtysów na wsi. Rola 
sołtysa co prawda nie daje dużej wła-
dzy formalnej, ale pozwala na zyskanie 
widoczności w środowisku wiejskim. 
Kobiety częściej niż mężczyźni inicjują 
sprawy integrujące mieszkańców wsi 
i są konsekwentne w ich realizacji.
Z raportu „Sytuacja kobiet na wsi” przy-
gotowanego przez firmę Martin & Jacobs 
na zlecenie banku BNP Paribas wynika, 
że nastawienie kobiet związanych z rol-
nictwem do wsi uległo zmianie. Dużą 
rolę odgrywa coraz lepszy dostęp do In-
ternetu. Prawie 100% kobiet robi zakupy 
w sieci; ok. 80% korzysta z bankowości 
internetowej i szuka porad związanych 
z dotacjami ARiMR czy KRUS; w grupie 
poniżej 30 lat prawie 72% uczestniczy 
w specjalistycznych szkoleniach rolni-
czych online.
Zwłaszcza młode rolniczki są często in-
nowacyjne w działaniu. W UE na 96% 
rodzinnych gospodarstw rolnych już 
30% oficjalnie jest zarządzanych przez 
kobiety. Od sześciu lat Krajowa Rada 
Izb Rolniczych wraz z europejską orga-
nizacją rolników COPA COGECA przy-
znaje kobietom nagrody za innowacje. 
W 2020 r. tematem edycji były „Rol-
niczki za sterem innowacji w dziedzinie 
klimatu”. Obecnie trwa nabór zgłoszeń 
na VI edycję konkursu, który odbywa 
się co 2 lata. W poprzedniej edycji jed-
ną z laureatek była reprezentantka wo-
jewództwa małopolskiego: Magdalena 
Węgiel, która wraz z córką Agnieszką 
Sendor prowadzi Gospodarstwo Rybac-
kie „Pstrąg Ojcowski”. W gospodarstwie 
znajdującym się w Ojcowie prowadzona 
jest metodą tradycyjną hodowla pstrą-
ga potokowego. Pani Magdalena jest 
także laureatką wielu innych konkur-
sów, np. „Sposób na Sukces” czy „Rolnik 
– Farmer Roku”. Podczas małopolskiej 
edycji konkursu AgroLiga 2020 orga-
nizowanej przez Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego została Mistrzy-
nią Małopolski w kategorii „Firma” i bę-
dzie prezentować nasze województwo 

w ogólnopolskim konkursie AgroLiga 
2020, który rozstrzygnie się w czerwcu 
2021 r. na Gali AgroLigi w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie.
W 2018 r. Mistrzem Małopolski w kon-
kursie AgroLiga 2018 w kategorii „Rol-
nik” została Barbara Fryc prowadzą-
ca rodzinne gospodarstwo rolne oraz 
sprzedaż bezpośrednią w ramach Rol-
niczego Handlu Detalicznego.
W Małopolsce kobiety corocznie i coraz 
częściej biorą udział w różnego rodza-
ju konkursach dla osób pracujących na 
wsi. W 2020 r. w Małopolskim Konkur-
sie Pasiek organizowanym już po raz 25. 
przez Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego tegorocznymi laureatkami 
zostały: Sylwia Adamczyk–Kucharska 
z Paczółtowic w gminie Krzeszowi-
ce, która zajęła jedno z dwóch dru-
gich miejsc i Monika Sekuła z Zelczyny 
w gminie Skawina, która zajęła jedno 
z dwóch trzecich miejsc.
W małopolskim konkursie na najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne również 
organizowanym przez Małopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego pierwsze 
miejsce zdobyła Sylwia Pach prowadzą-
ca gospodarstwo „Malowane Wierchy” 
z Gładyszowa w powiecie gorlickim. 
Dodatkowo pani Sylwia otrzymała na-
grodę specjalną KOWR „Polska smakuje 
w agroturystyce”, która przyznawana 
jest dla gospodarstwa oferującego kuli-
naria – to wpisuje się w działania promo-
cji żywności lokalnej, regionalnej i tra-
dycyjnej. Trzecie miejsce w konkursie 
agroturystycznym zajęła Anna Julia Gas 
prowadząca gospodarstwo „Łopusze” 
w Żegocinie w powiecie bocheńskim.
W małopolskiej edycji konkursu na „Naj-
lepsze gospodarstwo ekologiczne” pierw-
sze miejsce zajęła Bogumiła Błoniarczyk 
zamieszkała w miejscowości Piorunka 
w powiecie nowosądeckim. Dwa wyróż-
nienia otrzymały: Agnieszka Rousseau 
z Pawlikowic w powiecie wielickim i Ka-
rolina Flema zamieszkała w Pawlikowi-
cach w powiecie krakowskim.
Kobiety zdominowały także konkurs 
na najlepszego doradcę ekologicznego 
w Małopolsce. Pierwsze miejsce zdobył 

Jan Pajdzik z MODR Karniowice, ale czte-
ry kolejne miejsca zajęły panie: drugie 
przypadło Lucynie Kmak z PZDR w Gor-
licach, a trzecie Halinie Puto z PZDR Li-
manowa; dwa wyróżnienia otrzyma-
ły: Jolanta Wróbel z PZDR Dąbrowa 
Tarnowska i Irena Wielowska z PZDR 
Limanowa.
Ogólnopolskimi organizatorami konkur-
sów na najlepsze gospodarstwo ekolo-
giczne i na najlepszego doradcę ekolo-
gicznego są: Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Ra-
domiu. Organizatorem wojewódzkich 
edycji jest Małopolski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego z s. w Karniowicach. 
Organizatorem I edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu „Doradca Roku” jest Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwino-
wie, Oddział w Poznaniu we współpracy 
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. W etapie wojewódzkim zostali 
wyróżnieni najlepsi doradcy pracujący 
w MODR Karniowice. Laureatką pierw-
szej edycji tego konkursu została Halina 
Puto z PZDR Limanowa.
Trudno wymienić wszystkie osiągnię-
cia kobiet pracujących na wsi, zarów-
no prowadzących gospodarstwa, jak 
i pełniących ważne role w lokalnym ży-
ciu publicznym. Współczesne rolnicz-
ki postrzegają siebie jako niezależne, 
zaradne i nowoczesne. Prawie 2/3 ba-
danych chce poszerzać wiedzę i zdoby-
wać nowe kompetencje. Coraz więcej 
zamierza ukończyć studia dyplomowe. 
Wpływ na takie nastawienie kobiet do 
życia na wsi ma poprawa warunków ży-
ciowych i możliwość realizowania wła-
snych ambicji w miejscu zamieszkania, 
bez konieczności opuszczania wsi. 60% 
badanych powyżej 40 roku życia twier-
dzi, że na wsi żyje się znacznie wygodniej 
niż w mieście.
 
Marek Rowecki
źródła: 
Wit-Kossowska I., Paniom na wsi idzie świetnie, 
Tygodnik Rolników „Za miastem”, 3.09.2020.
Wyniki badania sondażowego „Sytuacja kobiet na wsi”, 
Martin & Jacob na zlecenie BNP Paribas.

Kobiety na wsi
Rola i pozycja kobiet na wsi z roku na rok się zmie-
nia. Do tej pory działały głównie w Kołach Gospo-
dyń Wiejskich. Dziś coraz częściej samodzielnie 
prowadzą gospodarstwa rolne i firmy związane 
z rolnictwem. Chętniej niż kiedyś decydują o swo-
im otoczeniu.
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W ziarnach kukurydzy są duże ilości cu-
krów, a także fosforu i magnezu oraz 
znaczne ilości potasu, selenu, chromu, 
cynku, miedzi, żelaza oraz niklu. Ziarnia-
ki kukurydzy nie zawierają natomiast 
glutenu. Odmiana cukrowa dostarcza 
cennych dla człowieka węglowoda-
nów, a pozostałe typy to bardzo cenna 
w diecie zwierząt gospodarskich pasza 
węglowodanowa. Technologia uprawy 
kukurydzy na ziarno dla przemysłu pa-
szowego nie różni się zasadniczo spo-
sobem uprawy od kukurydzy cukrowej 
traktowanej pod względem użytkowym 
jako warzywo.
Kukurydza to roślina, która nie reaguje 
gwałtowną obniżką plonu, jeśli jest upra-
wiana na tym samym stanowisku przez 

okres kilku lat. Zalecana ilość wysiewu 
to około 80 000 sztuk/ha. Głębokość sie-
wu powinna wynosić do 4 cm na glebach 
cięższych i około 7 cm na lżejszych. Ku-
kurydza wymaga siewu w ogrzaną gle-
bę, dlatego nie powinna być siana zbyt 
wcześnie. W uprawie kukurydzy 10–20 
lat temu zalecano jesienne zastosowanie 
obornika. Ten nawóz organiczny wpro-
wadza do gleby podstawowe składni-
ki pokarmowe i mikroelementy i po-
prawia jej strukturę. Dawka 30 ton/ha 
obornika dostarcza ok. 120 kg N, 90 kg 
P2O5, 180 kg K2O i 50 kg MgO, przy czym 
w pierwszym roku wykorzystywane 
jest ok. 30% azotu i fosforu oraz 80% 
potasu. Dzisiaj na dużych areałach nikt 
nie stosuje obornika pod kukurydzę. 

W uprawie kukurydzy cukrowej częściej 
stosuje się obornik granulowany, które-
go 1 t kosztuje około 1 000 zł. Wysokość 
nawożenia mineralnego jest uzależnio-
na od zasobności gleby, na której rośliny 
są uprawiane. Dlatego wcześniej należy 
wykonać badania gleby na zawartość 
podstawowych składników mineralnych 
oraz makroelementów. 
Uprawiając kukurydzę na ziarno oraz 
kukurydzę cukrową, należy zachować 
odpowiednią izolację przestrzenną od 
kukurydzy uprawianej na cele pastew-
ne, ze względu na jakość otrzymanych 
kolb. Odległość od najbliższej uprawy 
odmian pastewnych kukurydzy powin-
na wynosić minimum 500 m.
Aby uzyskać pewniejszy plon na dużym 
areale, należałoby uprawiać kilka od-
mian kukurydzy o możliwie krótkim 
okresie wegetacji. Zbiór kukurydzy od-
bywa się w zależności od warunków 
pogodowych od końca października do 
grudnia. 
Głównym czynnikiem mającym wpływ 
na podjęcie decyzji o uprawie kukury-
dzy jest wielkość areału uprawy, gwa-
rancja zbytu wyprodukowanego ziarna 
oraz możliwość jego dosuszenia i prze-
chowywania. W innym wypadku może 
się okazać, że zaistnieje konieczność 
sprzedaży tzw. kukurydzy „mokrej”, 
której cena może wahać się od 40 do 50 
zł/dt. W 2020 r. plony kukurydzy były 
wysokie, sięgały niekiedy ponad 100 
dt/ha. Wysokie były niestety też koszty 
dosuszania ziarna ze względu na dużą 
wilgotność ziarna po zbiorze.

Bogdan Pobereżnik 
Źródło: 
Niedziółka I., Rybczyński R., Szymanek M., Technologia 
produkcji kukurydzy cukrowej, „Acta Agrophysica”, 
Lublin 2004.

Opłacalność uprawy roślin 
zbożowych na przykładzie 
kukurydzy

Lp. Wyszczególnienie Wartość (zł)

 
 

Plon towarowy w szt. z 1 ha 90,0

Cena zbytu zł/dt 85,0

A Całkowita wartość produkcji 7 650,00

 
 
 
 
 
 
 

Koszty produkcji:  

 - nasiona/sadzonki 544,00

 - nawożenie mineralne 1 384,53

 - środki ochrony roślin 522,50

 - koszt mechanizacji 985,32

 - koszt usług (siew punktowy, sadzenie, dosuszanie) 1 828,00

 - koszt pracy ludzkiej 510,00

B Koszty ogółem na 1 ha 5 774,35
C Dopłaty bezpośrednie 788,18

D Koszt produkcji 1 dt (zł) 64,16

E Wskaźnik opłacalności (%) 146,13

F Dochód rolniczy z 1 ha 2 663,83
G Próg opłacalności w dt/ha 67,93

Tabela 1. Poglądowa kalkulacja opłacalności produkcji kukurydzy na ziarno

Jednym ze zbóż jest kukurydza zwyczajna (łac. Zea mays), 
roślina jednoroczna, która należy do rodziny traw. Choć nie 
jest podobna do innych zbóż, uznaje się ją za zboże i wy-
różnia ponad 200 jej typów. Do tych, które mają największe 
znaczenie gospodarcze, należą: kukurydza zwyczajna (twar-
da), kukurydza koński ząb (pastewna), kukurydza pękająca 
o formie perłowej lub ryżowej oraz kukurydza cukrowa. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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Wybór odmiany uzależniony będzie od 
szeregu czynników, a mianowicie: wa-
runków klimatyczno-glebowych, bli-
skości rynku zbytu, atrakcyjności dla 
konsumentów, profilu gospodarstwa 
czy formy sprzedaży (bezpośrednia, 
markety, przemysł). Powinniśmy wy-
brać odmiany nie tylko takie, które 
obecnie dobrze się sprzedają, ale i ta-
kie, które dopiero wchodzą do sprzeda-
ży  i będą atrakcyjne. Do tego potrzebna 
jest znajomość rynku w kraju i za gra-
nicą dotycząca m.in. relacji cenowych 

miedzy poszczególnymi odmianami. 
Ponieważ rynek europejski nie jest wy-
równany pod tym względem, powinno 
się sadzić kilka odmian. Wybieramy 
takie, które będą dojrzewać w różnej 
porze, aby przez długi czas mieć świeże 
owoce i znaleźć czas na ich zbiór i prze-
twarzanie. Owoce powinny charakte-
ryzować się dobrą jakością nie tylko 
po zbiorze, ale także po przechowaniu. 
Poza tym bierze się pod uwagę ich wy-
gląd, smak oraz twardość. Warto pod-
kreślić, że handel preferuje odmiany, 

których owoce są trwałe w obrocie 
i w sklepie mogą poleżeć dłużej.
Niektóre odmiany jabłoni charakteryzu-
ją się przemiennością owocowania, czyli 
owocują co drugi rok. To także należy 
wziąć pod uwagę. W przypadku wielu od-
mian, coroczne owocowanie można uzy-
skać, stosując przerzedzanie zawiązków 
lub kwiatów. Dysponujemy już wieloma, 
atrakcyjnymi i sprawdzonymi odmia-
nami jabłoni, które cieszą się na rynku 
dużym popytem, również zagranicznym. 
Ramy tego artykułu nie pozwalają na 
opisywanie odmian – ich charakte-
rystyka podana jest w tabelach. Są to 
m.in. Santana, Topaz, Szampion i jego 
mutanty (Szampion Arno, Szampion 
Reno2), Rubinola, Rewena, Pinova, 
Ariwa, Piros, Katja, Elise, Ligolina,  
Enterprise (Tabela 1). 
Natomiast warto szerzej opisać odmia-
ny stare, czyli dawne, lepiej przystoso-
wane do naturalnych metod gospoda-
rowania. Powinny być one uprawiane 
i upowszechniane, zwłaszcza tam, gdzie 
są tradycje ich uprawy. Są lepiej przy-
stosowane do miejscowych, często 
trudnych warunków środowiskowych 
(klimatycznych i glebowych), w jakich 
zostały ukształtowane. Odznaczają się 

Odmiany jabłoni do uprawy ekologicznej

Odmiana Termin zbioru Siła wzrostu
Owoc Podatność na

Wytrzymałość na mróz
Masa [g] Barwa rumieńca mączniaka zarazę ogniową

Early Freegold 2 poł. VIII średnia 160–250 różowy mała średnia duża

Sawa połowa IX duża 150–270 karminowy średnia średnia duża

Free Redstar 2 poł. IX duża 140–220 ciemnokarminowy mała mała duża

Freedom połowa IX średnia 140–200 karminowo-czerwony mała średnia duża

Rajka 2 poł. IX średnia 180–220 ceglastoczerwony mała mała brak danych

Melfree 2 poł. IX średnia 140–230 czerwony mała średnia średnia

Ecolette koniec IX duża 120–150 ciemnoczerwony duża brak danych brak danych

Rubinola 2 poł. IX duża 160–190 czerwony mała mała brak danych

Ariwa IX/X średnia 170–180 pomarańczowo-czerwony mała brak danych brak danych

Topaz 1 poł. X średnia 190–220 pomarańczowo-karminowy mała duża brak danych

Enterprise połowa X średnia / duża 180–220 ciemnoczerwony średnia mała / średnia duża

Tabela 1. Polecane odmiany jabłoni do uprawy ekologicznej
a) odmiany odporne na parcha i mało podatne na inne choroby

Bardzo duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji o założeniu 
sadu ma wybór odpowiednich odmian, które chcemy posadzić. 
Decyzja wcale nie jest łatwa. Ma ona większe znaczenie w produk-
cji ekologicznej niż w konwencjonalnej. Sadownicy, którzy chcą 
prowadzić sady metodą ekologiczną, powinni wybierać odmiany, 
które odznaczają się większą odpornością na najważniejsze choro-
by (parch, mączniak, zaraza ogniowa) oraz są bardziej wytrzymałe 
na mróz, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej 
metodzie zabronione jest stosowanie większości środków ochrony 
roślin. Można sadzić zarówno stare, jak i nowe towarowe odmia-
ny o wyższej odporności na choroby. 

Jabłka z sadu ekologicznego (wygląd owoców nie ustę-
puje tym z produkcji konwencjonalnej).

Jabłoń w sadzie ekologicznym w pełni kwitnienia.Przegorzan kulisty – doskonały pożytek dla owadów 
zapylających rośliny sadownicze.

EKOLOGIA
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dużą odpornością (na choroby, mróz) 
i zdrowotnością. Mogą być uprawiane 
przy ograniczonym stosowaniu ochrony, 
dlatego stanowią źródło owoców zdro-
wych, pozbawionych chemicznych po-
zostałości. Poza tym charakteryzują się 
długowiecznością. Od starych odmian 
możemy pozyskiwać produkty o uni-
kalnej jakości, mające wielowiekową 
tradycję wytwarzania, a owoce często 
posiadają specyficzne walory smakowe. 
Warto wymienić niektóre z nich: Ananas 
Berżenicki, Antonówka Półtorafuntowa, 
Beforest, Boiken, Bukówka, Cesarz Wil-
helm, Cytrynówka, Glogierówka, Gro-
chówka, Grafsztynek, Kosztela, Malino-
wa Oberlandzka, Reneta Szara, Reneta 
Złota, Reneta Sudecka, Kantówka Gdań-
ska, Kronselska, Koksa Pomarańczowa, 
Landsberska, Oliwka Inflancka, Sztetyna 
Czerwona i Zielona, Titówka, Żeleźniak 
(Tabela 2).

Wybierając odmiany, należy pamiętać 
o zapylaczach, ponieważ wiele odmian 
jest obcopylnych i żeby doszło do zawią-
zania owoców, musi dojść do zapylenia 
kwiatów pyłkiem innej odmiany. Przy 
doborze zapylaczy trzeba pamiętać, że 
nie każda odmiana się do tego nadaje. 
Są też odmiany częściowo samopylne, 
ale zapylenie obcym pyłkiem zwiększa 
plonowanie. Potrzebne informacje o za-
pylaczach można uzyskać przy zakupie 
drzewek w szkółkach.
W zamieszczonych tabelach wymienio-
ne zostały odmiany przydatne do sadze-
nia w sadach ekologicznych.
Kolejne odmiany, które można zapropo-
nować do nasadzeń, to odmiany współ-
czesne, powszechnie znajdujące się 
w uprawie towarowej, zwane umownie 
odmianami tradycyjnymi. Można z nich 
wybrać te, które wyróżniają się mniej-
szą podatnością na choroby (Tabela 1.b).

Poza wyżej wymienionymi odmianami 
jabłoni, w sadach ekologicznych można 
sadzić także bardzo stare odmiany, któ-
re uprawiane były w przeszłości. War-
to po nie sięgnąć, bo rodzą doskonałe 
owoce. Przydatne są nie tylko do bez-
pośredniego spożycia, ale również na 
przetwory i suszenia. Jest to liczna gru-
pa odmian o dużym zróżnicowaniu za-
równo pod względem wyglądu i smaku 
owoców, jak i terminu zbioru. Na liście 
tej, oprócz odmian wrażliwych na cho-
roby, znajdują się i takie, które są mniej 
podatne na choroby. Nadal cieszą się 
one, zwłaszcza na rynku lokalnym, spo-
rym zainteresowaniem kupujących, ze 
względu na specyficzny aromat i smak 
owoców. 

Józef Rusnak
fot. Józef Rusnak

Odmiana Termin zbioru Siła wzrostu
Owoc Podatność na Wytrzymałość 

na mrózMasa [g] Barwa rumieńca parcha mączniaka zarazę ogniową

Piros VII/VIII średnia/mała 110–160 jaskrawoczerwony mała mała b. duża średnia

Julia 1 poł. VIII średnia 120–160 czerwony mała mała mała duża

James Grieve 1 poł. VIII średnia 150–270 czerwono-pomarańczowy mała mała b. duża średnia

Katja 1 poł. VIII średnia 95–151 szkarłatny mała mała/średnia brak danych duża

Jester połowa IX średnia 130–200 szkarłatny mała mała brak danych duża

Gala i mutanty 1 lub 2 poł. IX średnia 160–170 pomarańczowo-czerwony średnia mała średnia średnia

Szampion i mutanty IX średnia 180–210 karminowo-czerwony mała mała duża mała

Elise 2 poł. IX słaba ok. 200 ciemnoczerwony mała mała średnia średnia

Boskoop i mutanty koniec IX b. duża 180–260 czerwony mała mała mała mała

Ligol IX/X średnia 180–250 karminowy mała/średnia mała duża średnia/duża

Ligolina IX/X średnia 170–210 czerwono-różowy średnia mała duża średnia/duża

Pinova IX/X średnia 170–180 pomarańczowo-czerwony mała mała duża średnia

Odmiana Termin zbioru Siła wzrostu
Podatność na choroby Wytrzymałość 

na mróz
Owoc

parcha jabłoni mączniaka jabłoni Masa [g] Barwa rumieńca

Oliwka Żółta połowa VII średnia mała mała b. duża 100–120 brak

Ananas Berżenicki połowa VIII b. duża mała mała duża 120–180 brak

Grafsztynek 1 dek. IX duża mała mała b. duża 160–180 purpurowo-karminowy

Antonówka Półtorafuntowa 2 dek. IX b. duża mała mała b. duża 180–210 brak

Cesarz Wilhelm IX/X b. duża mała mała duża 160–200 czerwony

Kosztela 2–3 dek. IX b. duża mała mała b. duża 120–160 brak

Kronselska początek IX duża duża duża duża 100–180 pomarańczowy

Królowa Renet 2 poł. IX średnia mała mała mała 100–150 różowawy

Kantówka Gdańska 3 dek. IX duża mała mała duża 100–160 karminowy

Malinowa Oberlandzka 2 poł. IX średnia średnia mała średnia 160–180 brudnokarminowy

Boiken połowa X średnia b. duża średnia duża 90–150 brak

Landsberska IX/X duża duża duża mała 90–150 pomarańczowy

Grochówka 2 dek. X duża mała mała duża 70–120 różowo-czerwony

Tabela 2. Stare odmiany jabłoni uprawiane w tradycyjnych sadach przydomowych

Tabela 1. Polecane odmiany jabłoni do uprawy ekologicznej
b) odmiany tradycyjne

EKOLOGIA
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Zalety chwastów:
 − stanowią miejsce życia i źródło po-
karmu dla organizmów pożytecz-
nych, które niszczą agrofagi roślin 
uprawnych, a nasiona chwastów są 
pożywieniem dla ptaków,

 − zmniejszają erozję gleb, chronią 
wierzchnią warstwę gleby przed za-
skorupieniem czy wysuszeniem,

 − rozluźniają głębsze warstwy gleby, 
poprawiają warunki powietrzno-
-wodne w glebie,

 − po obumarciu są źródłem pokarmu 
dla mikroorganizmów,

 − wiążą nadmiar składników pokar-
mowych,

 − są roślinami wskaźnikowymi właści-
wości gleb i wskazują fenologiczne 
pory roku,

 − posiadają właściwości lecznicze 
i mają zastosowanie w ziołolecznic-
twie i medycynie weterynaryjnej,

 − służą do sporządzania preparatów-
-gnojówek, wywarów, które są sto-
sowane w ochronie przeciw szkod-
nikom i chorobom roślin uprawnych.

Ograniczanie zachwaszczenia reali-
zowane jest poprzez działania zapo-
biegawcze oraz przez bezpośrednie 
zwalczanie.

Działania zapobiegawcze:
 − właściwy płodozmian zawierający 
rośliny wiążące azot, rośliny szybko 
wschodzące, jare i ozime, jednorocz-
ne i wieloletnie, głęboko i płytko ko-
rzeniące, uprawiane w zwartym łanie 
i szerokich rzędach,

 − prawidłowe nawożenie i jakość na-
wozów organicznych i naturalnych, 

 − odpowiednie dawki nawozów we 
właściwych terminach, staranne 
kompostowanie materiałów orga-
nicznych, które mogą zawierać na-
siona chwastów,

 − odpowiedni dobór gatunków, od-
mian, mieszanek roślin uprawnych, 
które wyróżniają się szybkim kiełko-
waniem, dynamiką wzrostu począt-
kowego, dużą powierzchnią liściową 
i szybkim tempem pobierania skład-
ników pokarmowych,

 − uprawa międzyplonów (ozimych, 
ścierniskowych) i śródplonów (wsie-
wek) lub uprawa roślin współrzędnie 
w międzyrzędziach,

 − czyszczenie materiału siewnego za-
pobiega wprowadzeniu do gospodar-
stwa razem z materiałem siewnym 
nasion chwastów,

 − odpowiednia uprawa roli – zespół 
upraw przedsiewnych, pielęgnacyj-
nych i pożniwnych,

 − ściółkowanie i mulczowanie stoso-
wane głównie w warzywnictwie i sa-
downictwie 

 − wykorzystywanie do okrycia po-
wierzchni gleby biomasy organicz-
nej, np. słomy, trocin rozkładanych 
w międzyrzędziach, albo ściółek syn-
tetycznych, np. czarnej folii, włókniny, 

 − dbałość o miedze i nieużytki – w są-
siedztwie upraw nie powinny rozprze-
strzeniać się wysiewające się chwasty,

 − dbałość o czystość maszyn i narzę-
dzi, która zapobiega przemieszczaniu 
się nasion lub części wegetatywnych 
chwastów (rozłogów, kłączy, bulw) 
przez użytkowane maszyny.

Bezpośrednie zwalczanie:
 − metody mechaniczne,
 − metody termiczne.

Podstawową metodą ograniczania za-
chwaszczenia po wschodach roślin 
uprawnych w uprawach ekologicznych są 
zabiegi mechaniczne, które oprócz nisz-
czenia chwastów, likwidują skorupę na 

powierzchni gleby, ograniczają parowa-
nie wody oraz pobudzają zboża do krze-
wienia i rozwoju systemu korzeniowego.
Pielenie (mechaniczne, ręczne) – wy-
bór narzędzi zależy od rodzaju wystę-
pujących chwastów i rośliny uprawnej, 
a skuteczność zależy od wilgotności gle-
by i temperatury powietrza.
Najpopularniejszym sprzętem stosowa-
nym do odchwaszczania pól jest brona 
chwastownik. Może być stosowana na 
polach przed wschodami zbóż i roślin 
okopowych oraz na polach ze zbożami 
do stadium krzewienia. 
Zboża można odchwaszczać do momen-
tu szpilkowania i od fazy czwartego li-
ścia do momentu krzewienia, bronować 
w poprzek lub ukośnie do rzędów. Psze-
nicę ozimą, pszenżyto ozime i późno 
siane żyto można bronować na wiosnę 
dwu- lub trzykrotnie. Niewskazane jest 
stosowanie tego zabiegu jesienią. 
Bobik, groch, wykę można bronować 
w dni słoneczne i ciepłe, najlepiej po połu-
dniu, kiedy rośliny są nieco przywiędnię-
te i łatwo poddają się działaniu narzędzi.
Ziemniaki można odchwaszczać do mo-
mentu rozkrzewienia, a kukurydzę do 
wschodów i od 2–3 liścia.
W roślinach uprawianych w szerokich 
rzędach, wschodzące chwasty można 
niszczyć za pomocą opiekaczy wielo-
rzędowych. Efekty działania narzędzi 
będą tym lepsze, im więcej tego typu 
zabiegów się wykona i im wcześniej się 
je rozpocznie.

Ograniczanie zachwaszczenia w gospodarstwie 
ekologicznym
Z rolniczego punktu widzenia chwasty to rośliny pojawiające się w uprawach polowych i trwałych użytkach 
zielonych wbrew woli rolnika. Konkurują z roślinami uprawnymi o miejsce, światło, wodę i składniki pokar-
mowe, obniżając ilość i jakość plonów. Chwastami mogą być rośliny dziko rosnące, np. ostrożeń polny, jak 
i rośliny uprawne, np. samosiewy zbóż w rzepaku.
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Inną metodą zwalczania chwastów jest 
płomieniowe wypalanie, które przepro-
wadza się specjalnymi dyszami na gaz 
propan-butan. Tę termiczną metodę sto-
suje się przede wszystkim w uprawach 
warzyw wolno kiełkujących, takich jak 
marchew, cebula, buraki ćwikłowe, ku-
kurydza cukrowa.
W gospodarstwach ekologicznych sto-
sowane są też niekonwencjonalne me-
tody walki z chwastami. Zabiegi upra-
wowe przeprowadza się w nocy, przy 
„ciemnym księżycu”, czyli w IV kwadrze 
nazywanej kwadrą uprawy. Uprawa 
w takim czasie powoduje zmniejszenie 
ilości kiełkujących chwastów (tych ga-
tunków, u których impuls światła jest 

niezbędny do kiełkowania). Inną me-
todą jest spopielanie nasion chwastów 
i przygotowanie zdynamizowanego roz-
tworu (zgodnie z zasadami rolnictwa 
biodynamicznego).
W rolnictwie ekologicznym nie dąży się 
do całkowitego wyeliminowania chwa-
stów z pól uprawnych. Celem zabiegów 
ograniczających liczebność chwastów 
jest zachowanie niezbędnej kontroli nad 
ich występowaniem. Chwasty powinny 
pobudzać, a nie hamować plonowanie 
roślin uprawnych. Ich występowanie 
nie może jednak utrudniać wykonywa-
nia zabiegów pielęgnacyjnych i zbiorów. 
Z tego względu zamiast o zwalczaniu 
chwastów, mówi się o ograniczaniu 

zachwaszczenia lub występowania ro-
ślin towarzyszących.

Jadwiga Polewka
Źródła: 
Neuerburg W., Padel S. i in., Rolnictwo ekologiczne w prak-
tyce, Warszawa 1994.
Dryjańska E., WODR w Poznaniu, Ograniczanie za-
chwaszczenia w uprawach ekologicznych [online:] http://
www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/srodowisko/
rolnictwo-ekologiczne/zasady-produkcji-ekologicznej-
-na-poziomie-gospodartwa/item/2578-ograniczanie-
-zachwaszczenia-w-uprawach-ekologicznych [dostęp: 
15.04.2021].
Duer I.,  Feledyn-Szewczyk B., Przewodnik ograniczenia 
zachwaszczenia w gospodarstwie ekologicznym, IUNG 
Puławy 2008.

Początkowo używano jej jako egzotycz-
nej dekoracji, jednak z czasem zaczę-
to doceniać kulinarne i prozdrowotne 
zalety, a obecnie jest uprawiana po-
wszechnie. W Polsce dynia szybko stała 
się popularna, trafiając na stoły zarówno 
pańskie, jak i chłopskie.
Znamy ponad 20 gatunków dyni, jednak 
największym znaczeniem cieszą się: dy-
nia olbrzymia, dynia zwyczajna i dy-
nia figolistna. Do gatunku dyni nale-
żą również: kabaczek, cukinia, dynia 
makaronowa i patison. W ostatnich 
latach wielką popularnością cieszy się 
również dynia oleista, której nasiona 
zawierają do 50% tłuszczu. W Austrii 
odmiany oleiste uprawiane są na dużą 
skalę. Dzięki długoletniej uprawie dopra-
cowano technologię tłoczenia tej rośliny 
na olej oraz mechanizację jej uprawy. 
Nieduże przetwórnie tłoczą ekologicz-
ny olej dyniowy, eksportując go do wielu 
krajów Europy i poza nią. Obecnie dy-
nia ma ogromne znaczenie w gospodar-
ce niemal całego świata. Wiele odmian 

znalazło zastosowanie do celów lecz-
niczych, kosmetycznych lub dekoracyj-
nych. Z dyni figolistnej wytwarza się 
słodycze, a także napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe. 
Warzywo to jest rośliną zielną, roczną, 
o silnie płożących się pędach. System 
korzeniowy jest płytki, dorastający do 
25–30 cm, rozgałęziony. Łodygi i korze-
nie mogą się rozrastać w promieniu kil-
ku metrów. Liście dyni są duże, sercowa-
te lub dłoniaste, owłosione i szorstkie. 
Kwiaty duże, żółte i obcopylne. Owo-
cem dyni jest jagoda fałszywa zrośnięta 
z dnem kwiatowym. Wielkość owoców 
uzależniona jest od odmiany. 
Dynia w swym składzie zawiera dużo 
witamin z grup: A, B1, B2, C, PP oraz 
składników mineralnych takich jak: że-
lazo, wapń, magnez, potas, kwasy tłusz-
czowe omega-3, fitosterole oraz 10–15% 
cukrów, 1–3% białka i 0,5–0,7% 

tłuszczu. Wykorzystywana jest pod-
czas stosowania diet odkwaszających 
i wzmacniających odporność organizmu.

Wymagania klimatyczne i glebowe
Dynia należy do warzyw ciepłolubnych. 
Lubi stanowiska słoneczne, z dala od 
przeciągów. Optymalna temperatura 
wzrostu roślin to 25°C, a powyżej 12°C 
nasiona kiełkują już po 6–8 dniach od 
siewu. Najlepiej rośnie na glebach śred-
nio zwięzłych, o znacznej zawartości 
próchnicy, żyznych, przepuszczalnych 
i przewiewnych, szybko nagrzewających 
się, o odczynie obojętnym lub lekko kwa-
śnym (pH 6,0–7,2). Dynia źle znosi zacie-
nienie i niedobór wody. Jest to związane 
z dużą powierzchnią liści oraz płytkim 
systemem korzeniowym. Jeżeli roślina 
trafi na długotrwałe niedobory wody, jej 
owoce są mniejsze, ale zawierają więcej 
suchej masy i są słodsze.

Uprawa dyni 
ekologicznej
Dynia pochodzi z Ameryki Połu-
dniowej, gdzie uprawiana była 
już 3 000 lat p.n.e. przez Indian. 
Zgodnie z ich wierzeniami, dynie 
powstały z ciał zmarłych bogów 
i z tego powodu były przedmiotem 
kultu. Do Europy trafiła w XV w. po 
odkryciu Ameryki przez Kolumba. 

EKOLOGIA

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/odmiana
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/kuchnia/slodycze-wlasciwosci-sklad-i-rodzaje-slodyczy,26745.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/napoj
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/alkohol
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/kwasy-tluszczowe-omega-3-i-omega-6-wystepowanie-zrodla-i-proporcje,22641.html
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/kwasy-tluszczowe-omega-3-i-omega-6-wystepowanie-zrodla-i-proporcje,22641.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/odpornosc
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Dynie powinno się uprawiać na tym 
samym stanowisku co 3–4 lata.

Nawożenie
W gospodarstwach ekologicznych dynię 
należy uprawiać na oborniku lub kom-
poście. Nawożenie organiczne oborni-
kiem powinno być wykonane na jesień 
w dawce 30–40 t/ha. Kompost najlepiej 
zastosować na wiosnę, zalecana dawka 
to 40–60 t/ha. Dobrym przedplonem dla 
dyni są wieloletnie rośliny motylkowate 
w mieszankach z trawami, przyorywane 
po pierwszym lub dwóch latach upra-
wy. Zastosowanie tych roślin nie tylko 
wzmacnia strukturę gleby, ale także po-
prawia jej stan fitosanitarny, gdyż hamuje 
rozwój larw, nicieni oraz wielu chorób, 
które mogą wystąpić na plantacji. Zapo-
trzebowanie dyni na składniki pokarmo-
we wynosi 26 kg N, 12 kg P205 i 45 kg 
K2O na każde 10 t plonu.

Przygotowanie gleby pod uprawę
Uprawiając dynię przed zimą, wykonuje 
się orkę na średnią głębokość. Wiosną 
zaleca się kultywatorowanie i bronowa-
nie, natomiast w przypadku wystąpie-
nia podeszwy płużnej należy zastoso-
wać głębosz. Gleba powinna być dobrze 
uprawiona do głębokości 20–30 cm. 
Uprawki wiosenne należy ograniczyć 
do minimum oraz unikać zbyt głębokie-
go, częstego spulchniania, przesusza-
nia i rozpylania gleby, czego skutkiem 
są wielokrotne zabiegi uprawowe. Po 
zastosowaniu głębiej działającego kul-
tywatora oraz gdy rola jest zbyt pulch-
na, dobrze jest ją przywałować wałem 
pierścieniowym i w ślad za nim wykonać 
bronowanie lekką broną przedsiewną. 
Na glebach cięższych można użyć agre-
gatu uprawowego i wału strunowego. 

Na glebach lżejszych lepiej użyć brony 
z wałem strunowym. Do przedsiewnego 
przygotowania gleby mogą być też przy-
datne brony aktywne i inne narzędzia 
doprawiające rolę pod zasiew w czasie 
jednego zabiegu.

Dobór odmian 
W przypadku dyni przeznaczonej do 
przetwórstwa o wyborze gatunku i od-
mian decyduje przede wszystkim od-
biorca. Parametry jakościowe, przy-
datność danego gatunku oraz cechy 
odmianowe (barwa, zawartość suchej 
masy) – to decyduje o jej przeznaczeniu. 

Zalecane odmiany dyni w uprawach 
ekologicznych: 
Amazonka, Ambar, Justynka F1, Karo-
wita, Uchiki Kuri, Bambino, Hokkaido.

Termin siewu i norma wysiewu
Dynię można uprawiać zarówno z sie-
wu, jak i z rozsady. Nasiona wysiewa się 
bezpośrednio do gruntu na początku 
II dekady maja. Termin siewu uzależ-
niony jest od warunków atmosferycz-
nych i powinien być tak zaplanowany, 
aby wschody przypadły już po „zimnych 
ogrodnikach”. Na 1 ha należy wysiać, 
około 3–5 kg/ha nasion. Siew odbywa 
się za pomocą siewnika do warzyw lub 
ręcznie. Zalecana rozstawa w uprawie 
dyni wynosi 1,0 x 1,30–1,50 m, a głę-
bokość siewu 3–4 cm. Odległość mię-
dzy rzędami roślin jest dostosowana do 
maszyn używanych do odchwaszczania. 
Rozsadę dyni przygotowuje się w donicz-
kach, ponieważ dynia źle znosi przesa-
dzanie. Jej produkcja trwa około 4–5 ty-
godni. W połowie kwietnia wysiewa się  
nasiona do doniczek o średnicy 8–10 cm, 
wypełnionych podłożem, po siewie nie 

należy utrzymywać nadmiernej wilgoci, 
ponieważ nasiona łatwo gniją. Do gruntu 
wysadza się w połowie maja.

Zabiegi pielęgnacyjne – 
odchwaszczanie 
Dynia jest rośliną bardzo łatwą do od-
chwaszczania, ponieważ w sprzyja-
jących warunkach szybko kiełkuje 
i można wcześnie rozpocząć uprawki 
mechaniczne. Siew lub wysadzanie po 15 
maja umożliwia staranne przedsiewne 
odchwaszczenie pola, a szerokie mię-
dzyrzędzia i odstępy pomiędzy rośli-
nami umożliwiają stosowanie pielnika. 
Rozrastająca się dynia pokrywa liść-
mi całą powierzchnię pola i nie dopusz-
cza do późniejszego wzrostu chwastów. 
Terminowe i sprawne odchwaszczenie 
międzyrzędzi i rzędów roślin,  1–2 razy, 
na początku wzrostu pozwala uzyskać 
plantację wolną od chwastów. 

Plon
Plony dyni uzyskiwane w rolnictwie 
ekologicznym są przede wszystkim 
uzależnione od gatunku (np. dynia ol-
brzymia Bambino 40–60t/ha, dynia ol-
brzymia Hokkaido 10–20 t/ha, dynia 
piżmowa 20–40t/ha).
 
Zbiór i przechowywanie
Dojrzała dynia ma odpowiednie dla da-
nego gatunku zabarwienie skórki oraz 
miąższu. O dojrzałości dyni świadczy 
drewniejący ogonek, który z barwy zie-
lonej przekształca się w żółtą. Owoce 
dyni zbiera się ręcznie najczęściej we 
wrześniu lub październiku, przed na-
staniem przymrozków. Dynię przezna-
czoną do przetwórstwa sprzedaje się 
bezpośrednio po zbiorze, niekiedy za-
chodzi konieczność jej przechowania, 
wtedy (nawet jeśli miałoby ono trwać 
krótko) należy zbierać ostrożnie, unikać 
ułamywania ogonków i innych uszko-
dzeń mechanicznych. 
Optymalna temperatura przechowywa-
nia zaraz po zbiorze wynosi 26–30°C, 
a wilgotność powietrza ok. 80%. W ta-
kiej temperaturze dynia powinna być 
przechowywana przez 10–14 dni, na-
stępnie należy obniżyć temperaturę do 
5–10°C, a wilgotność do 70–80%. Okres 
przechowywania dyni w takich warun-
kach trwa kilka miesięcy. 

Mirosława Rogacz
źródła:
Le Page R., Meudec G., ABC Warzywnictwa – krok po 
kroku, Warszawa 2014.
Borowska A., Dynie, cukinie, kabaczki, Warszawa 2011.
Gajc-Wolska J., Przybył J., Warzywa dyniowate, 
Warszawa 2005.
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Od 20 lat ideą konkursu „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo – Smaki Regionów” jest 
identyfikacja najlepszych regionalnych 
produktów i potraw w każdym regionie 
Polski. Dlatego właśnie pierwszy etap 
konkursu ma miejsce w poszczególnych 
województwach, a po jego zakończeniu 
odbywa się Wielki Finał. Tradycyjnie 
ma on miejsce w Poznaniu, w czasie pre-
stiżowego święta produktów regional-
nych na targach „Smaki Regionów”. Od 
20 lat Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Karniowicach 
jest współorganizatorem Finałów Re-
gionalnych, które odbywają się pod-
czas Wystawy Rolniczej Agropromocja 
w Nawojowej.
Regionalne produkty muszą być związa-
ne z określonym obszarem geograficz-
nym, charakteryzować się szczególnymi 
cechami, często wynikającymi ze specy-
ficznych warunków klimatycznych i gle-
bowych regionu, z którego pochodzą. 
Powinny być wytwarzane w małej ska-
li, tradycyjnymi metodami, wywodzić 
się z tradycji i kultywowanych w danym 
regionie zwyczajów oraz być od dawna 
znane w okolicy.
W oczekiwaniu na kolejną edycję kon-
kursu warto „pospacerować” po sma-
kach, które w ciągu 19 lat pojawiały 
się na konkursowych stołach, a była to 
nie lada gratka nie tylko dla podniebie-
nia, ale również uczta dla pozostałych 
zmysłów. 

PIERWSZYMI NAGRODZONYMI w kon-
kursie produktami (mowa tu o nagro-
dzonych najwyższym laurem na szcze-
blu krajowym) przyznanymi w 2001 r. 
były:
Sołdra (szynka z kością) zgłoszona przez 
Franciszka Organiściaka z Frydmana,
Oscypek zgłoszony przez Czesławę 
i Stanisława Pawlikowskich z Bańskiej 
Niżnej.
Śliwowica łącka zgłoszona przez Sto-
warzyszenie „Dolina Dunajca” z Łącka.
Te sztandarowe dla naszego regionu 
produkty do dziś służą jako wizytówka 

Małopolski, a oscypek szczyci się wpi-
sem unijnym w rejestrach Chronionych 
Nazw Pochodzenia (ChNP) i Chronio-
nych Oznaczeń Geograficznych (ChOG). 
Śliwowica łącka, wpisana na Listę Pro-
duktów Tradycyjnych, często nazywa-
na jest krasilicą. Termin ten utworzono 
od słynnego powiedzenia: „Daje krze-
pę, krasi lica, nasza łącka śliwowica”. 
Jak mawiają łąccy górale: „krasilica jest 
wódką, którą upijać się nie wolno, należy 
ją smakować jak najprzedniejszy koniak, 
a przy smakowaniu trzeba uważać, bo 
zdradliwa beskurcyja okropnie. Łagod-
nie przechodzi przez gardło, mocy się jej 
absolutnie nie czuje, zostawia w ustach 
cudowny smak i zapach, a jeśli się o je-
den kusztyczek za dużo wychyli, zwala 
z nóg jak snopek owsa”.

KOLEJNE LATA PRZYNIOSŁY nagrody 
innym równie wspaniałym produktom, 
były wśród nich:
Miód spadziowy „Kamiańskie złoto” od 
Emilii i Jacka Nowaków z Pasieki „Barć” 
w Kamiannej. 
Skąd taka nazwa? Warto wiedzieć, że 
sięga ona do przepowiedni sprzed wie-
ków, która mówi, że na tej ziemi złoto 

będzie rodzić się na kamieniu – tym zło-
tem jest oczywiście miód spadziowy 
(spadające krople spadzi z drzew igla-
stych na kamieniste podłoże w lasach 

„Perłowa” retrospekcja
Rok 2020 przyniósł nieoczekiwane efekty rozprzestrzeniającej się po całym świecie pandemii COVID-19. 
W związku z tym Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, organizator ogólnopolskiego konkursu 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, na swojej stronie internetowej poinformowała: „tegoroczną, 
XX jubileuszową edycję zmuszeni jesteśmy przesunąć na przyszły 2021 rok”.

Perła za miód spadziowy Kamiańskie złoto 2003

Oscypek 

DZIEDZICTWO
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Kamiannej połyskiwały w słońcu i z da-
leka sprawiały wrażenie, że to nie ka-
mienie, a żyłki złota).

NASTĘPNE LATA przyniosły nagrody 
dla charakterystycznych dla regionu 
produktów:
Sądecki miód spadziowy od Sądeckiego 
Bartnika z miejscowości Stróże. 
Miody spadziowe charakterystyczne dla 
Małopolski zawsze znajdą uznanie, a Go-
spodarstwo Pasieczne „Sądecki Bart-
nik” jest ambasadorem miodów nie tylko 
w Polsce, ale również poza jej granicami.
Kiełbasa lisiecka (ChOG), polędwica 
w ziołach, kiełbasa krakowska sucha – 
produkty od Stanisława Mądrego z No-
wej Wsi Szlacheckiej.
W Nowej Wsi Szlacheckiej w okolicach 
podkrakowskich Liszek mieści się ro-
dzinna firma Państwa Mądrych, która 
specjalizuje się w produkcji tradycyj-
nych wyrobów wytwarzanych w opar-
ciu o stare receptury przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Stąd wywodzi 
się również pasztet wieprzowy zgło-
szony przez panią Annę Mądry, żonę 
p. Stanisława. 
Legendarna Kiełbasa lisiecka powsta-
je z najlepszych kawałków mięsa wie-
przowego z dodatkiem soli i naturalnych 
przypraw. W gminach Liszki i Czerni-
chów wytwarza się ją od wieków według 
tej samej, starej i niezmiennej od pokoleń 
receptury. Była wielokrotnie nagradza-
na i doceniana na całym świecie. Gościła 
na stole papieża Jana Pawła II. Niestety 
Stanisław Mądry, najlepszy dostawca 
wędlin z Liszek, zmarł w 2018 r. Mówio-
no o nim: „Mądry król kiełbas”.
Obwarzanki krakowskie, których produ-
centem jest Grzegorz Czaja z Grupy pro-
ducentów obwarzanków krakowskich.
Znak unijny (ChOG), kratka po ruszcie 
oraz to, że obsypany jest solą, sezamem 
albo makiem tylko do połowy – oto, po 
czym poznasz oryginalnego krakow-
skiego obwarzanka. Tradycja jego wy-
twarzania może liczyć nawet ponad 600 
lat. Obwarzanki niegdyś nazywane były 
„obarzankami”. Skąd wzięła się ich na-
zwa? Od „obwarzania” czyli od wkła-
dania ich przed pieczeniem do gorącej 
wody. Gdybyśmy o tym zapomnieli, za-
miast obwarzanka powstałaby pękata, 
drożdżowa bułka. Stąd to obwarzanie 
jest najważniejszym elementem pro-
dukcji. Robi się to po to, żeby uzyskać 
chrupiącą skórkę na zewnątrz i miękki 
środek. W 2010 r. Unia Europejska ob-
jęła obwarzanki Chronionym Oznacze-
niem Geograficznym, co spowodowało, 

1 Zob. Skąd się wziął słynny krakowski obwarzanek? [on-line:] https://podroze.onet.pl/polska/malopolskie/obwarzanek-precel-bajgiel-z-krakowa-historia-
ciekawostki-produkcja/3pzwdv0

że producenci, którzy nie mają certy-
fikatu, nie mogą produkować obwa-
rzanków krakowskich pod tą nazwą, 
więc sprzedają wyroby podobne pod 
nazwą precle. 
Za unijnym oznaczeniem kryje się wiele 
zasad, np. taka, że produkcją może zaj-
mować się tylko osoba z certyfikatem. 
Podobno naprawdę ciężko jest go zdo-
być, bo w całym Krakowie produkuje go 
tylko 8 piekarni, z czego 3 na co dzień1.
Piwo Jasne „Grybów Premium”, którego 
wytwórcą jest Zakład Piwowarski Bro-
war „Grybów” z Siołkowej. 
Po wielu latach od zdobycia nagrody 
w konkursie, po wielu perypetiach bro-
waru, obecnie piwo Pilsvar z Grybowa 
oferuje niezwykłe w smaku doznania 
i zachwyca niepowtarzalnym, natural-
nym aromatem. To piwo regionalne dla 
prawdziwych smakoszy tego trunku. Co 
jest jego sekretem? Ten efekt osiąga się 
dzięki krystalicznie czystej wodzie z lo-
kalnego źródła oraz tradycyjnej recep-
turze i technologii warzenia. 
Jabłko w płynie (tłoczony sok z jabłek) 
od Krzysztofa Maurera z Zarzecza (obec-
nie: Tłocznia Maurera). 
Wytwórca deklaruje: „Ekologiczny i na-
turalny sok zawiera w sobie wszystko 
to, co w naturze najlepsze. Wszystkie 
soki tłoczone są w naszej tradycyjnej 
tłoczni, przy zachowaniu odpowiedniej 
temperatury oraz bez stosowania kon-
serwantów, wody czy dodatku cukru. 
Soki to jednak nie wszystko. Produku-
jemy też unikalne w kraju okowity, wina 
oraz cydry”.
Jabłko Łąckie od Stowarzyszenia „Łącka 
Droga Owocowa”. 
Produkt ten jako pierwszy z Polski otrzy-
mał w Unii Europejskiej status Chronio-
nego Oznaczenia Geograficznego. 
Suski sechlońskie (suszone śliwki) od 
Kazimiery Jonik z Sechnej. 
Suski sechlońskie samą nazwą zachęca-
ły do bliższego ich poznania – a „suski”, 
bo suszone w suszarniach tradycyjnych, 
„sechlońskie”, bo pani Kazimiera Jonik 
mieszka w Sechnej, która jest zagłębiem 
produkcji tych suszonych śliwek, nie 
mających sobie równych w całym świe-
cie. Powstał nawet „Śliwkowy szlak” 
– trasa turystyczna stworzona w celu 
promocji tradycji uprawy i przetwarza-
nia śliwek na terenie Małopolski. Wyrób 
suszonych śliwek ma tu wielopokolenio-
we tradycje. W ramach szlaku organizo-
wane są cykliczne imprezy turystyczne, 
np. Spotkajmy się na Śliwkowym Szlaku, 
Święto Suszonej Śliwki, Festiwal Śliwki, 
Miodu i Sera.

Rok 2005 przyniósł wyróżnienia kolej-
nych produktów, które są bardzo cha-
rakterystyczne dla regionu Małopolski:
Fasola „Piękny Jaś” tyczny od Janiny 
Molek z Tropia. 
Czego pani Jasia nie zrobiła z fasoli Pięk-
ny Jaś? Sama z uśmiechem odpowiada, 
że począwszy od tradycyjnej zupy „Mol-
kówki”, przez pasztety, nadzienie do pie-
rogów, kiełbasy, a nawet słodkie torty 
i nagrodzoną w późniejszych edycjach 
konkursu wódkę: Fasolówkę z fasoli 
„Piękny Jaś”. Wytwórczyni nazwana 
przez media Fasolową Królową wspania-
le reklamowała fasolę przez przygoto-
wywanie wyśmienitych potraw z udzia-
łem „Jaśka”.
Fasola z orzełkiem od Zenona Szewczy-
ka z Podegrodzia.
Ta starodawna, tradycyjna, łatwa 
w uprawie karłowa odmiana fasoli prze-
trwała próbę czasu i jest polską fasolą 
niepodległości z orzełkiem. Jest też na-
zywana fasolą patriotyczną, ze wzglę-
du na charakterystyczny znak orzeł-
ka. Oprócz mówiącej wszystko nazwy, 
ta może pochwalić się niebagatelną 
rolą, którą zapisała się w naszej histo-
rii, a wszystko to dzięki znakowi orzeł-
ka w koronie, który widnieje na każdej 
fasolce.
Bundz, którego producentem jest Kazi-
mierz Furczoń z Leśnicy. 
Wytwórca jako pierwszy baca w Polsce 
uzyskał certyfikat unijny na sprzedaż 
swoich produktów. Najpierw była bryn-
dza podhalańska, potem oscypek, re-
dykołka i jagnięcina podhalańska. 
Pan Kazimierz nazywany był Głównym 
Bacą Podhala;  zmarł w 2019 r.
Brawuś z kómory, pasztet z dziczyzny – 
specjał Bacówki Towary Tradycyjne sp. 
z o.o. Sp. k. w Rajbrocie. 
Wyroby przygotowywane są w nawią-
zaniu do wiekowych, sprawdzonych re-
ceptur, dzięki czemu możemy pochwa-
lić się m.in. produktami wyróżnionymi 

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca
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znakiem „Jakość Tradycja” czy wędlina-
mi wpisanymi na Listę Produktów Tra-
dycyjnych. Wyjątkowy smak i aromat 
wędlin z Bacówki to zasługa starannie 
selekcjonowanego mięsa, peklowanego 
z dodatkiem autorskiej mieszanki przy-
praw, a następnie wędzonego w dymie 
olchowym, bukowym bądź jałowcowym. 
Szynka Podstolego, kiełbasa wiejska 
z Podstolic, kiełbasa piaszczańska 
z kija, kiełbasa polędwicowa, kiełbasa 
małopolska z dorobku Szczepana Gawo-
ra z Produkcji Wędlin Jakość i Tradycja.
Aż 5 wyrobów tej wytwórni wędlin się-
gnęło po najwyższe laury. Prawie co 
roku producent zdobywał „Perłę”! Jakość 
i tradycja, które zawarto w nazwie, są tu 
pieczołowicie pielęgnowane. Potwierdza 
się to w smaku wędlin, z których każda 
ma ciekawą historię.
Salceson i Szynka dziadka z Zakładu 
Masarskiego Dariusza Kmaka
Są to kolejne produkty z małego przed-
siębiorstwa, które posiada „wielkie ser-
ce”. Pan Dariusz przyznaje, że receptury 
do produkcji swoich wyrobów zaczerp-
nął od ojca, który był doświadczonym 
technologiem produkcji w zakładach 
mięsnych. Przestrzeganie tradycyjnych 
receptur przynosi efekty.
Kiełbasa wieprzowo-cielęca zgłoszona 
przez Przetwórstwo Mięsne „Płatek” s.j. 
Produkcja wędlin i wędzonek trwa tu 
nieprzerwanie od lat 50-tych ubiegłego 
wieku. Wyrobem zajmował się ówcze-
śnie ojciec i dziadek obecnych właścicie-
li, który uczył się u mistrza wędliniar-
stwa Władysława Przebindy. Nazwisko 
to jest znane obok innych wytwórców 
kiełbasy lisieckiej. Obecni właściciele na-
dal bazują na doświadczeniu ojca i dziad-
ka, zachowując jednocześnie znakomitą 
jakość, jak również tradycję.
Żur od Piskorka 
Żur od Piskorka na zakwasie jest z pew-
nością najzdrowszym i najpożywniej-
szym produktem tego typu na rynku. 
Jego nazwa pochodzi od nazwiska pro-
ducenta – p. Andrzeja Piskorka. Żur 
powstaje w wyniku naturalnej, kilku-
dniowej fermentacji. Zawiera wyłącznie 
naturalne składniki oraz świeży polski 
czosnek. To, co wyróżnia żur, to zakwas, 
który jest do niego dodawany – jest on 
produkowany nieprzerwanie od ponad 
80 lat w rodzinnej piekarni. 
Ser Galuś od Wojciecha Gala z F.P.U. SER-
-GAL Mochnaczka Wyżna. 
Sery z mleka ekologicznego od krów 
rasy polskiej czerwonej są wytwarzane 
w przydomowej wytwórni, spełniającej 
wszystkie wymogi MOL.
Bryndza sądecka i śmietana 18% od 
OSM Nowy Sącz.
Nowosądecka OSM to wzorcow y 

przykład małej, ale za to bardzo pręż-
nie działającej i dbającej o tradycyjny 
sposób produkcji mleczarni.
Sądeckie lody tradycyjne produk-
cji Bernadetty Argasińskiej i Dariusza 
Kopecia-Argasińskiego. 
Kto nie zna smaku tych lodów, niech ża-
łuje. W 1937 r. Kazimierz Argasiński za-
łożył firmę pod nazwą „Wyrób i Sprze-
daż Lodów – Lwowianka”, nawiązując 
do wcześniejszego miejsca zamieszkania 
i pracy. Pierwsze kroki w tym rzemiośle 
pobierał w latach 1926–1929 u znakomi-
tych cukierników w Stanisławowie, na-
stępnie do 1934 r. we Lwowie w Hotelu 
George. W 1979 r. po zdaniu egzaminu 
przed Krakowską Izbą Rzemieślniczą, 
wspólnikiem została Bernadeta Arga-
sińska, córka Pana Kazimierza. Ambit-
ny plan utrwalenia dobrej renomy ro-
dzinnej firmy – jak śmiemy twierdzić 
– udał się.
Piernik Kasztelański (Kasztelan Biec-
ki) od Polskich Piekarni Sp. z o.o. Iwona 
Rudek. 
Biecz stał się powszechnie znany i ko-
jarzony nie tylko z uwagi na piękne za-
bytki i długą, sięgającą średniowiecza 
historię, na czele z legendą o Szkole Ka-
tów. W XX wieku miasto mogło również 
pochwalić się swoim słynnym przysma-
kiem w postaci legendarnego piernika 
„Kasztelana”, o którym mówiło się nie 
tylko w regionie, ale i w całej Polsce. 
Przysmak przyniósł Wytwórni Pieczy-
wa Cukierniczego „Kasztelanka” oraz 
miastu dużą renomę, a jego niepowta-
rzalny smak do dzisiaj wspomina wiele 
osób. Polskie Piekarnie Sp. z o.o. konty-
nuują produkcję tego przysmaku. 
Jagnięcina od Romana Wasylczaka 
z Owczar.
Pan Roman był największym hodowcą 
owiec rasy czarnogłówka w powiecie 
gorlickim (270 owiec w stadzie zacho-
wawczym). Przyrządzanie jagnięciny 
nie miało dla niego sekretów. Wszyst-
kie tajniki hodowli i tradycje kulinarne 
przekazywał synom. Zmarł w 2020 r.
Marmolada z renklod – specjał Elżbiety 
Zięby z Juraszowej. 
Z ziemi sądeckiej, o tradycjach sadow-
niczych, ze starych odmian śliw ren-
klod powstała wspaniała, przygotowa-
na tradycyjnymi metodami marmolada, 
która pobudza zmysły i wspomnienia 
z dzieciństwa.
Kapusta kiszona charsznicka od Agniesz-
ki Malinowskiej i Firmy Agro-Wit. 
Na polskim rynku producentów żywno-
ści przedsiębiorstwo działa od 1990 r. 
i produkuje znakomite kiszonki. Pań-
stwo Jacek i Agnieszka Malinowscy upra-
wiają kapustę na powierzchni ponad 15 
ha w Jelczy – niewielkiej miejscowości 

w gminie Charsznica, w powiecie mie-
chowskim. W procesie kiszenia sól sta-
nowi jedyny dodatek, dzięki czemu 
proces fermentacji zachodzi w sposób 
samoczynny i naturalny, bez wykorzy-
stywania sztucznych ulepszaczy. Ki-
szonki to nieodłączny element polskiej 
kultury kulinarnej.
Cydr z Chodorowej, wino czerwone 
Rondo z Winnicy Chodorowej.
Winnica jest położona w sercu Ziemi 
Sądeckiej, pośród wzniesień Pogórza 
Rożnowskiego, na Szlaku Architektury 
Drewnianej. Właściciele powracają do 
staropolskiej tradycji winiarskiej, two-
rząc wina najwyższej jakości i wyjąt-
kowej świeżości. Dzięki pasji i dbaniu 
o każdy szczegół podczas produkcji, wy-
twórcy gwarantują, że w każdej butelce 
odnajdzie się wino najwyższej jakości.
Wino Zamkowe z „Sad-Maru” Gospo-
darstwa Sadowniczego Marcina Ostręgi 
w Łoniowej. 
Jest to wino czerwone o wyjątkowych 
walorach smakowych.
Litworówka, Miodula Tatrzańska od 
F.H.U „U Bafii”. 
Anita Bafia z Poronina prowadzi przed-
siębiorstwo, w którym powstają naj-
wyższej jakości produkty ekologiczne, 
sporządzone domową metodą, ze sta-
rannie dobranych, wyłącznie natural-
nych składników. Nie zawierają kon-
serwantów, sztucznych barwników 
i wzmacniaczy smaku. Litworówka to 
nalewka produkowana wg staropol-
skich, tatrzańskich receptur na bazie li-
tworu – niezwykle rzadkiej rośliny, spo-
tykanej w Tatrach. Robiona od setek lat 
w góralskich domach nalewka korzenna 
zadowoli najbardziej wymagających en-
tuzjastów dobrego smaku i zwolenni-
ków produktów naturalnych.
Nalewka z mirabelek od Andrzeja Miko-
łajewicza z Czorsztyna. 
Gospodarz prowadzi wraz z żoną gospo-
darstwo agroturystyczne, a specjalizuje 
się w produkcji przetworów ziołowych 
oraz nalewek. Spod jego ręki wychodzą 
krystaliczne, zadbane w każdym szcze-
góle, niebagatelne nalewki z owoców 
i ziół zebranych na terenie Pienin.
Wymienione produkty zostały nagro-
dzone najwyższym laurem na szczeblu 
krajowym. Wiele pozostałych, zgłasza-
nych i nagradzanych w konkursie na 
etapie regionalnym czeka na to wyróż-
nienie. Miejmy nadzieję, że rok 2021 bę-
dzie łaskawszy i uda się przeprowadzić 
kolejną, tym razem jubileuszową edycję 
konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo 
– Smaki Regionów.

Lucyna Kmak

DZIEDZICTWO
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Nazwa tego produktu pochodzi od miej-
scowości Sechna położonej w gminie La-
skowa, skąd wywodzi się lokalna tra-
dycja wędzenia śliwek. Źródłosłowem 
nazwy wsi Sechna jest wyraz sechnie, 
czyli „suszenie”, co wskazuje na ścisły 
związek między tym obszarem a jego 
tradycją kulinarną suszenia owoców. 
Charakterystyczna metoda konser-
wacji rozprzestrzeniła się na ościenne 
gminy. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 
897/2010 z dnia 8 października 2010 r. 
wydanym przez Komisję Europejską 
suska (śliwka) sechlońska została włą-
czona do rejestru Chronionych Nazw 
Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń 
Geograficznych, a nazwę produktu wy-
korzystują 4 gminy województwa mało-
polskiego: Laskowa, Iwkowa, Łososina 
Dolna i Żegocina.
Źródła historyczne nie podają dokład-
nie, kiedy zapoczątkowano tę tradycję. 

Według lokalnych przekazów metoda 
suszenia związana jest z działalnością 
miejscowego duszpasterza, który roz-
powszechnił wśród parafian zwyczaj 
konserwowania śliwek w procesie wę-
dzenia. Zwyczaj ten dotrwał w niezmie-
nionej formie do czasów obecnych.
Suszarnie budowane są wg charaktery-
stycznego planu: na podmurówce, w ob-
rębie której znajduje się palenisko oraz 
osłonięta komora (2 x 3,5 m) z jednym 
poziomem rusztu z drewnianych lasek. 
Rusztowanie położone jest około 1,8 m 
nad paleniskiem, co umożliwia odpowied-
nią cyrkulację nagrzanego powietrza. Po-
mieszczenia zamykane są drewnianymi 
drzwiami, które pozwalają na zasypywa-
nie rusztów owocami oraz zabezpieczają 
przed spadkiem temperatury. Suszarnie 
przykryte są dwuspadowym dachem. 
Najczęściej występują suszarnie dwu-, 
trzy- a nawet pięciokomorowe. 

Najstarsza suszarnia ma ponad 100 lat. 
Mimo że nie jest już używana, ma taką 
samą konstrukcję i właściwości, jak 
obecnie stosowane suszarnie, co świad-
czy o zachowaniu tradycyjnej formy su-
szenia od ponad 100 lat. Na obszarze, 
gdzie produkuje się suskę sechlońską, 
znajduje się aż 677 suszarni, a wszystkie 
są zaprojektowane i zbudowane przez 
lokalnych mieszkańców tak, aby były 
dostosowane do miejscowego ukształ-
towania terenu.
Do wyrobu suski sechlońskiej ChOG 
(Chronione Oznaczenie Geograficzne) 
wykorzystywane są owoce odmiany śli-
wy domowej typowej, tzw. węgierki (łac. 
Prunus domestica L.) i jej pochodnych: 
Promis, Tolar, Nektawit, Valjevka i Stan-
ley. Owoce tych odmian doskonale nada-
ją się do suszenia i wędzenia, ponieważ 
mają dużą zawartość cukru i stosunko-
wo mało wody. 

Kulinarne tradycje – śliwka sechlońska
W poszukiwaniu starych, sprawdzonych tradycji kulinarnych coraz częściej korzystamy z produktów lokal-
nych, które wytwarzane są przez pokolenia i wpisały się w regionalne menu. Stąd też dużym uznaniem 
cieszy się wędzona tradycyjnie śliwka sechlońska.
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Śliwki sechlońskie mogą być sprzedawa-
ne zarówno z pestkami, jak i bez. Wiel-
kość pojedynczego owocu to 1,5–4,5 cm, 
co jest uzależnione od odmiany wyko-
rzystywanej do suszenia. Śliwka cha-
rakteryzuje się elastycznym, mięsistym 
miąższem i pomarszczoną, lepką, ciem-
nogranatową lub czarną skórką.
Owoce muszą odznaczać się wysoką ja-
kością; do suszenia nie nadają się śliwki 
z objawami gnicia, z uszkodzeniami ani 
zanieczyszczeniami. Zgodnie ze specy-
fikacją zawartą w ww. Rozporządzeniu, 
do suszenia nadają się tylko owoce zdro-
we, nieuszkodzone przez choroby lub 
szkodniki. Śliwki przesypane na ruszt 
tworzą warstwę o grubości około 20–
40 cm. Producenci raz dziennie odwra-
cają masę suszących się śliwek za pomo-
cą specjalnej łopaty.
Czas trwania procesu podsuszania 
i podwędzania wynosi od 4 do 6 dni i za-
leży od grubości warstwy śliwek. Dym 
unoszący się nad paleniskiem podnosi 
temperaturę w suszarni do 45–60°C. 
Dym wysusza i konserwuje owoce, a tak-
że nadaje im niepowtarzalny kolor oraz 
aromat i słodkawo-wędzony posmak. 
O tym, że tradycja produkcji tego lokal-
nego przysmaku jest wciąż żywa, świad-
czy organizowane od 2001 r. w miej-
scowości Dobrociesz Święto Suszonej 
Śliwki. Odwiedzający region mogą rów-
nież wybrać się na wycieczkę „Szlakiem 
Suszonej Śliwki” wytyczonym pomiędzy 
miejscowymi sadami śliwowymi i su-
szarniami owoców. 
Suska sechlońska ChOG nie tylko przy-
ciąga do regionu turystów, lecz także na 
przestrzeni lat otrzymała wiele wyróż-
nień, jak np. w konkursie „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo” w 2000 r., nagrodę „Per-
ła 2004” na najlepszy polski regionalny 

produkt żywnościowy, a w 2006 r. I miej-
sce w plebiscycie „Małopolski Smak”.
Kolejnym wyróżnieniem było wpisa-
nie przez Komisję Europejską w 2010 r. 
suski sechlońskiej do rejestru ChOG, 
w uznaniu wyjątkowego związku mię-
dzy tym produktem a obszarem jego 
pochodzenia.
Jednak, aby móc ocenić wyjątkowość wa-
lorów smakowych śliwki sechlońskiej, 
najlepiej sprawdzić to samemu i wypró-
bować ją we własnych kulinarnych dzia-
łaniach. Poniżej kilka propozycji.

Kulki energetyczne
Składniki:
170 g orzechów nerkowca
200 g suski sechlońskiej ChOG bez pestek
30 g kakao w proszku
50 g wiórków kokosowych
Rozdrobnij orzechy nerkowca w robocie 
kuchennym. Dodaj 30 g kakao w proszku 
i szczyptę soli. Dodaj 200 g suski sech-
lońskiej ChOG bez pestek. Miksuj aż do 
połączenia składników. Uformuj masę 
w około 20 kulek. Obtocz kulki w wiór-
kach kokosowych. Tak przygotowane 
kulki są gotowe do podania.

Sos do mięs
Słodki i wędzony smak suski świet-
nie komponuje się z różnymi mięsami, 
zwłaszcza drobiem czy dziczyzną. Wy-
drylowane śliwki moczymy w wodzie 
ok. 10–15 minut, a następnie dusimy 
z wywarem mięsnym, białym winem 
i suszoną żurawiną, na koniec dodaje-
my kwaśną śmietanę i doprawiamy solą 
oraz pieprzem.

Koreczki
Koreczki to łatwa w przygotowaniu i cie-
sząca się dużym uznaniem przekąska ze 

śliwką sechlońską w roli głównej. 
Piekarnik nagrzewamy do 200oC.
Każdą śliwkę dokładnie zawijamy w pla-
sterek boczku, spinamy wykałaczką.
Układamy w żaroodpornym naczyniu, 
wstawiamy do piekarnika na ok. 10–
15 min. Boczek powinien się porządnie 
przyrumienić.

Szaszłyki
Śliwka sechlońska doskonale nadaje 
się do kompozycji szaszłyków, np. w to-
warzystwie pokrojonej w kostkę pier-
si kurczaka, cebuli, boczku wędzonego 
i papryki.

Desery 
Wypestkowaną suskę zanurzamy w cze-
koladzie (rozpuszczonej z odrobiną ole-
ju kokosowego) i schładzamy przez 2–3 
godziny. 
Śliwki duszone z miodem i cukrem wa-
niliowym po zmiksowaniu nadają się do 
nadzienia ciast (kruchego lub biszkoptu).

Nalewka
Składniki:
1 kg śliwek
1/2 litra spirytusu
5 łyżek miodu
1 szklanka soku z czarnych porzeczek 
Produkty mieszany w szklanym słoiku 
i umieszczamy w ciemnym miejscu. Na-
leży codziennie wymieszać wszystkie 
składniki. Po tygodniu przecedzamy.

Maria Stawiarz
źródło: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/fo-
od-safety-and-quality/certification/quality-labels/eu-
-quality-food-and-drink/suska-sechlonska-pgi_pl

DZIEDZICTWO
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Co może nam zaoferować wieś? Gospo-
darstwa agroturystyczne? Co one mają 
i czym różnią się od hoteli? Czy nie lepiej 
wydać więcej pieniędzy i pojechać gdzieś, 
gdzie jest więcej ludzi, gdzie wszystko jest 
przygotowane przez obsługę hotelu, niż 
spędzać wakacje właśnie na wsi?
Otóż może się wydawać, że ludzie chęt-
niej wybierają wakacje w hotelu. Nic 
bardziej mylnego – coraz więcej osób 
decyduje się na wypoczynek na obsza-
rach wiejskich. Teraz wieś ma do zaofe-
rowania dużo więcej niż niejeden hotel. 
Istotnym i najważniejszym aspektem 
dla ludzi, którzy wybierają wypoczy-
nek na wsi, jest to, że gospodarstwa te 
prowadzone są z dala od dużych miast, 
a zatem nie ma tłumów, powietrze, któ-
rym się oddycha, jest świeże i niezanie-
czyszczone. Poza tym wieś potrafi za-
oferować wspaniałe formy wypoczynku 
aktywnego czy biernego, a ludzie, którzy 
zamieszkują tereny wiejskie, są mili i za-
wsze służą pomocą, wiedzą i radą. 
Agroturystyka stała się ciekawą formą 
spędzania wolnego czasu czy wakacji. 
Gospodarstwa agroturystyczne oferują 
dużo atrakcji i aktywności na świeżym 
powietrzu. Ludzie, którzy na co dzień 
żyją w mieście, w ciągłym stresie i w nie-
ustającym biegu, chociaż na parę dni 
mogą odetchnąć i odpocząć, uporządko-
wać swoje myśli i nabrać sił do dalszego 
działania, a także czasami przewarto-
ściować swoje życie, przemyśleć kwestię 
wiecznej pogoni. Dzięki takim formom 
wypoczynku wczasowicze wiejscy mogą 
poznać, jak wygląda rytm życia i pracy 

na wsi. Oferuje im ona także swoje natu-
ralne bogactwa takie jak czyste powie-
trze, świeża woda, cisza i spokój, a także 
piękno natury.
Pobyt w gospodarstwach agroturystycz-
nych może odbywać się na zasadzie po-
mocy rolnikowi w jego codziennej pracy. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu gospodarz 
może zmniejszyć koszty pobytu czy za-
oferować nam nieograniczony dostęp 
do dobroci swojego gospodarstwa. Bo 
komu się nie marzy spróbować pomido-
ra prosto z krzaka, zakosztować chleba 
świeżo wypiekanego przez panią domu, 
jajecznicy z jeszcze ciepłych jajek dopie-
ro zebranych z kurnika, czy spróbować 
mleka prosto od krowy? To tylko nie-
liczne przysmaki, jakie można znaleźć 
w niejednym polskim gospodarstwie. 
Czas, jaki spędzimy na wsi, może sprzy-
jać poprawie zdrowia nie tylko fizyczne-
go, ale także psychicznego. Piesze wy-
cieczki, wspinaczka górska, spacery po 
lasach i łąkach, wycieczki rowerowe czy 
konne przejażdżki to tylko jedne z nie-
licznych form aktywnego wypoczynku, 
który wpływa na poprawę naszego sa-
mopoczucia. Szczególnie docenić to mogą 
ludzie, którzy na co dzień żyją w mieście. 
Ponadto dzięki takim gospodarstwom 
urlopowicze, którzy odwiedzają dany re-
gion, mogą poznać jego kulturę, zabytki 
architektury czy skanseny. Zdarza się, 
że wczasowicze spędzający wypoczynek 
na wsi mogą uczestniczyć w wydarze-
niach lokalnej społeczności, takich jak 
festyny, dożynki czy odpusty podczas 
świąt kościelnych.

Teraz w czasie pandemii COVID-19 wa-
kacje na wsi to idealna forma spędzania 
urlopu, ponieważ gospodarstwa agrotu-
rystyczne prowadzone są z dala od du-
żych miast oraz ludzkich skupisk. Wieś 
oferuje to, co w dobie pandemii najważ-
niejsze: duże, otwarte przestrzenie oraz 
świeże powietrze, które dla osób, które 
wybierają chęć spędzenia wolnego czasu 
na wsi, jest bardzo ważne. Wakacje w go-
spodarstwach agroturystycznych to bę-
dzie najlepszy wybór dla osób, które pra-
gną uciec od dużego miasta, cenią sobie 
ciszę, spokój, leniwie płynący czas oraz 
pragną odpocząć z rodziną, a także od-
kryć cenne bogactwa, jakie oferuje pol-
ska wieś. To idealna forma wypoczynku 
dla rodzin z dziećmi czy osób starszych. 
Każdy tam znajdzie coś dla siebie – jeden 
odkryje, że lubi długie spacery leśnymi 
i polnymi drogami, a innemu spodoba się 
codzienna praca na gospodarce. Tylko od 
nas zależy, w jaki region Polski się uda-
my, aby odkryć to, co w gospodarstwach 
agroturystycznych i na wsi jest najcen-
niejsze oraz najpiękniejsze. 

Natalia Baster 
źródła: 
Roman M. Niedziółka A., Agroturystyka, jako forma 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa 2017, s. 21, 27, 29.
http://agroturystykapolska.pl/artykuly/wakacje-na-w-
si-1/moda-na-agroturystyke-4
https://www.kalendarzrolnikow.pl/8742/moda-na-a-
groturystyke-kwalifikowana

Agroturystyka – moda na wypoczynek na wsi
Agroturystyka jest to forma spędzania wypoczynku na wsi, a także jedna spoza rolniczych działalności go-
spodarstw rolnych. Definicja agroturystyki autorstwa M. Drzewieckiego z 1995 r. mówi, że agroturystyka jest: 
„formą wypoczynku na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, opartą na bazie noclegowej, najczęściej 
także żywieniowej. Stanowi ona formę aktywności rekreacyjnej związanej z gospodarstwem rolniczym 
i jego otoczeniem przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym”. Natomiast według Meyera agroturystyka 
nie jest skierowana tylko do turystów, ale także do ludzi, którzy chcą brać udział w atrakcjach oferowanych 
przez takie właśnie gospodarstwa i niekoniecznie korzystać przy tym z noclegu.

AGROTURYSTYKA

http://agroturystykapolska.pl/artykuly/wakacje-na-wsi-1/moda-na-agroturystyke-4 
http://agroturystykapolska.pl/artykuly/wakacje-na-wsi-1/moda-na-agroturystyke-4 
https://www.kalendarzrolnikow.pl/8742/moda-na-agroturystyke-kwalifikowana 
https://www.kalendarzrolnikow.pl/8742/moda-na-agroturystyke-kwalifikowana 
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Promocja lokalnych produktów 
a gospodarstwo agroturystyczne
Połączenie agroturystyki z serwowa-
niem gościom lokalnych produktów jest 
pierwszą nasuwającą się na myśl metodą 
promocji wyrobów tradycyjnych. Wciąż 
rozwija się moda na podróże kulinarne, 
a zwłaszcza teraz, w dobie światowej 
izolacji, agroturystyka zyska przewagę 
nad dużymi komercyjnymi hotelami. 
Wychodząc naprzeciw kształtującym 
się w społeczeństwie trendom, gospoda-
rze powinni serwować gościom na stoły 
skarby regionu, by ci mogli w pełni za-
smakować charakteru miejsca i poznać 
lokalne produkty. 

Aż 80% konsumentów województwa 
małopolskiego zna i uczestniczy w ta-
kich wydarzeniach jak festiwale żyw-
ności, festyny, konkursy czy pokazy 
produktów lokalnych, tradycyjnych i re-
gionalnych. Niestety, aktualnie, w sy-
tuacji zagrożenia epidemicznego, duże 
wydarzenia nie mogą być organizowa-
ne. Sprzedaż produktów z gospodarstw 
agroturystycznych otwiera możliwość, 
by ludzie, którzy nie mieli szansy usły-
szeć o takich regionalnych produktach 
jak krówka regulicka, sucha sechlońska, 
mogli podczas zbliżającego się sezonu 
wakacyjnego skosztować ich i się w nich 
rozsmakować. Także osoby, które już 

znają te produkty i ich poszukują, mogą 
do nich wracać, korzystając ze sprzeda-
ży od gospodarstw agroturystycznych. 
Przy tej okazji lokalni przedsiębiorcy 
mogą również opowiedzieć o produk-
tach tradycyjnych, podpowiedzieć, gdzie 
można kupić regionalny produkt po po-
wrocie do domu. Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego prowadzi plat-
formę internetową o nazwie „e-Bazarek” 
wspomagającą sprzedaż tradycyjnych 
produktów oraz promuje inicjatywy 
„Paczka od Rolnika”, „Polska smakuje” 
i „Platforma żywnościowa”. 
Dobrym rozwiązaniem jest rekla-
ma swoich produktów poprzez media 

Forma promocji produktu lokalnego 
przez gospodarstwa agroturystyczne
Świat zmienia się, nie zmienia się za to charakter polskich tradycyjnych produktów spożywczych. Polscy 
konsumenci coraz częściej stawiają na żywność naturalną, produkowaną ręcznie. Konsumenci doceniają 
specyficzny, lokalny aromat i smak artykułów tradycyjnych. Lokalny producent, chwaląc się na opakowaniu 
znakiem jakości, musi przykładać szczególną do niej uwagę, rezygnując tym samym z produkcji dużych 
ilości wyrobu gotowego.

AGROTURYSTYKA
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społecznościowe takie jak Facebook lub 
Instagram, dzięki którym odbiorcy mogą 
dowiedzieć się o istnieniu lokalnych pro-
duktów oraz o możliwości skorzysta-
nia z pobytu w gospodarstwie agrotu-
rystycznym czy odwiedzenia zagrody 
edukacyjnej. Produkty zamówione przez 
media społecznościowe można dowieźć 
w miejsce dogodne dla klientów. Rosnący 
trend sprzedaży produktów rolniczych 
przy użyciu mediów społecznościowych 
wydaje się być obecnie kluczowy, aby 
mali producenci żywności regionalnej 
przetrwali pandemię COVID-19. Produk-
ty promowane tymi kanałami dotrą do 
szerokiej grupy konsumenckiej, dlatego 
każdy lokalny producent powinien zain-
westować w promocję swoich produk-
tów w taki sposób, tym bardziej, że jest 
to proste, szybkie i skuteczne. W razie 
problemów polecamy poszukać pomo-
cy u profesjonalistów zajmujących się 
marketingiem. W ramach prowadzenia 
zagród edukacyjnych można przekazać 
wiedzę na temat produkcji żywności.
Należy promować wśród konsumen-
tów lokalne specjały oraz oferty gospo-
darstw agroturystycznych. W końcu być 
w Krakowie i nie zjeść obwarzanka kra-
kowskiego oznacza nie zwiedzić Krako-
wa wcale. Zasada ta dotyczy każdego 
obszaru geograficznego, należy tylko 
zadbać o właściwą edukację na temat 
regionu oraz dostosować wiedzę do 
grupy wiekowej gości. Dla dzieci moż-
na zorganizować warsztaty, gry i zaba-
wy wpisujące się w działalność zagród 
edukacyjnych, dla dorosłych sprawdzą 
się degustacje. Gospodarstwa agrotury-
styczne w dobie pandemii są kołem ra-
tunkowym promocji lokalnej żywności, 
ponieważ niewielka ilość osób w reżimie 
sanitarnym będzie mogła w czasie wy-
poczynku lub na zaproszenie gospoda-
rzy poznać produkty wyrabiane trady-
cyjnymi metodami.
Jak widać na powyższych przykładach, 
weryfikacja żywności przed zakupem 
nie zawsze jest prosta i oczywista. 
W wielu przypadkach trzeba wiedzieć, 
jaka cecha stanowi o oryginalności pro-
duktu. Warto zaznaczyć, że wyrobów 
tradycyjnych zarejestrowanych do roku 
2020 na ministerialnej liście produk-
tów tradycyjnych jest aż 2004, w tym 
223 w samym województwie małopol-
skim. Natomiast produktów regional-
nych oznaczonych znakami europej-
skiego systemu ochrony produktów 
regionalnych i tradycyjnych zarejestro-
wanych przez Polskę jest 44, w tym 14 
w Małopolsce. 
Pobyt w gospodarstwie agroturystycz-
nym to wymarzone miejsce, żeby poznać 
i zrozumieć cechy odróżniające żywność 

z certyfikatem od żywności wyrabia-
nej niezgodnie z tradycyjną recepturą. 
Obecny rynek konsumencki, za sprawą 
programów telewizyjnych oraz rosną-
cej mody na zdrowe odżywianie, staje 
się coraz bardziej wymagający. Według 
badań konsumenci zwracają szczególną 
uwagę na takie aspekty żywności trady-
cyjnej jak:
 • względy prozdrowotne / naturalny 

skład,
 • możliwość zakupu żywności prosto 

od producenta (zakup u producenta 
daje gwarancję jakości i autentycz-
ności).

W nawiązaniu do serwowania produktu 
regionalnego w gospodarstwach agro-
turystycznych można omówić sposób 
komunikowania się z konsumentem za 
pomocą opakowania. Powinno być ono 
estetyczne i nowoczesne oraz nieść ze 
sobą konkretny przekaz. Współczesne 
opakowania powinny zawierać określo-
ne przez prawo informacje, takie jak data 
przydatności, numer partii, skład, a do-
datkowo wykorzystywać nowoczesne 
metody promocji z uwzględnieniem ele-
mentów lokalnych. Tego wymaga współ-
czesny rynek konsumencki.  Niestety 
bardzo często zdarza się, że opakowania 

spełniają wymogi prawne co do obliga-
toryjnych informacji, ale nie zaspokajają 
wymagań estetycznych konsumenta, co 
utrudnia sprzedaż. W takim wypadku 
rozpoznawalność rynkową może pro-
duktowi zapewnić znak jakości, wśród 
których wyróżnia się m.in.:
ChNP – Chronioną Nazwę Pochodzenia,
ChOG – Chroniony Obszar Geograficzny,
GTS – Gwarantowaną Tradycyjną 
Specjalność,
a także Produkt polski, Poznaj Dobrą 
Żywność, Gwarancję Jakości, Jakość 
Tradycję, Quality standard, Produkt 
ekologiczny.
Reasumując, promocja lokalnych pro-
duktów poprzez sprzedaż bezpośrednią 
w gospodarstwach agroturystycznych 
z uwzględnieniem różnych form pro-
mocji wspomaga dotarcie do nowych 
odbiorców. Oferta produktów certyfi-
kowanej żywności wspomaga rozpozna-
walność oraz buduje zaufanie do ofero-
wanego produktu. W obecnej sytuacji 
zaufanie oraz poszerzanie rynków zbytu 
poprzez budowanie lokalnych sieci jest 
najlepszą metodą do osiągnięcia zysku 
i szybszego rozwoju gospodarstwa. 

Karolina Kalinowska
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Jak zaprojektować 
mały ogród przydomowy
W ostatnich kilkudziesięciu latach możemy zaobserwować, że na terenach wiejskich coraz więcej osób 
chce mieć zadbany i ładnie utrzymany teren wokół domu. Część osób zleca odpłatnie wykonanie 
ogrodów profesjonalnej firmie. Inni samodzielnie wykonują projekt i zakładają ogrody. 

NASZ DOM
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Jeden z najłatwiejszych do zaprojekto-
wania ogrodów to tzw. „mały ogród”. 
Jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj 
zaprojektowania terenu ma ograniczo-
ną powierzchnię, dodatkowo jesteśmy 
w stanie chętniej wydać na to pieniądze 
i uzyskujemy szybki efekt po osadze-
niu roślin. W „małych ogrodach” łatwiej 
można stworzyć intymny nastrój przy 
użyciu wielu różnych roślin. Znacznie 
łatwej można realizować oryginalne po-
mysły i motywy (np. wykorzystywanie 
materiałów z odzysku). Warunkiem uzy-
skania dobrego efektu jest zachowanie 
stylu. Określone style w ogrodzie wiążą 
się ze specyficznymi elementami. Pomy-
sły możemy czerpać z publikacji związa-
nych z tym tematem, z katalogów, gazet, 
stron internetowych itp.
Najłatwiejszym sposobem projekto-
wania ogrodu jest zagospodarowanie 
całej powierzchni przeznaczonej pod 

przyszły ogród, a z biegiem czasu w traw-
niku wycięcie rabat pod rośliny ozdob-
ne. Założenie samego trawnika wyma-
ga licznych przygotowań. Uwagę należy 
skupić przede wszystkim na przygoto-
waniu gleby. Teren planowany pod zało-
żenie trawnika powinien być wyczysz-
czony z rzeczy, które mogą powodować 
nieprawidłowy rozwój (zakopane filie, 
resztki gruzu, śmieci itp.). Trawnik mo-
żemy założyć, kupując gotową darń do 
ułożenia lub po prostu wysiewając go sa-
modzielnie do gruntu. Optymalny okres 
zakładania trawników z siewu to okres 
letnio-jesienny, pod warunkiem możliwo-
ści podlewania posianych nasion. Przed 
założeniem trawnika warto także spraw-
dzić pH gleby. Zbyt niskie (kwaśnie) pH 
spowoduje trudności w uzyskaniu dobre-
go efektu (np. nadmierny rozwój mchów). 
Ogrodu nie musimy kształtować od razu, 
możemy rozplanować go etapami, aby 

oszczędzić czas oraz pieniądze. W pierw-
szym etapie należy wykonać utwardze-
nie miejsc, w których planujemy wyko-
nać ścieżki czy też taras. Później możemy 
posadzić pojedyncze drzewa oraz krze-
wy ozdobne, trzymając się zamierzonego 
planu (oczywiście możemy dokonywać 
odpowiednich modyfikacji).
Dobrym sposobem osiągnięcia szybkie-
go efektu w ogrodzie jest rozmieszcze-
nie w miejscach utwardzonych lub koło 
drzwi wejściowych pojemników z letni-
mi kwiatami. W ten sposób ogród może 
spełniać wrażenie ukończonego. 

Marcin Rychlicki
źródła:
Sue Philips, Encyklopedia małych ogrodów, Warszawa 
2006.
John Brookes, Projektowanie ogrodów, Warszawa 2001.
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W zależności od pochodzenia, typu 
wzrostu i rodzaju kwiatów odmiany 
pelargonii dzielimy na bluszczolistne, 
rabatowe i wielokwiatowe.
Pelargonie bluszczolisne, zwane też zwi-
sającymi, dobrze prezentują się w wi-
szących pojemnikach czy donicach. Są 
odporne na niekorzystne warunki po-
godowe i nie wymagają skomplikowanej 
pielęgnacji. Długość ich pędów jest impo-
nująca – zwisając i tworząc efektywne 
kwietne zasłony, mogą dorastać nawet 
do 120 cm. 
Pelargonie rabatowe, zwane też ogro-
dowymi lub pasiastymi, nadają się do 

sadzenia w ogrodzie na rabatach, ale 
również w doniczkach na balkonach. 
Mają proste, sztywne i silnie rozgałęzio-
ne pędy, mierzące od 25 do 50 cm. Liście 
są okrągławe, lekko omszone o karbo-
wanych brzegach. Kwiaty są różnoko-
lorowe; mogą być pojedyncze, półpełne 
i pełne.
Pelargonie wielokwiatowe, zwane też 
angielskimi, zachwycają barwą i wiel-
kością kwiatów. Ich charakterystyczną 
cechą są kontrastowe plamki u nasady 
płatków. Kwiaty mają kształt zbliżony 
do kielicha, podobne do azali. Ich liście są 
duże, ząbkowane na brzegach i leciutko 

owłosione. Niestety te odmiany są bar-
dzo wrażliwe na niekorzystne warunki 
pogodowe, w związku z czym muszą być 
uprawiane w pomieszczeniach. Jedynie 
latem można je wystawić na balkon.
Wymagania pelargonii co do podłoża 
są niewielkie. Najlepiej będą się czuły 
w ziemi kompostowej z dodatkiem pia-
sku i torfu, ale wystarczy im także zwy-
kła ziemia uniwersalna. Przy sadzeniu 
należy pamiętać, by w donicach lub na 
rabatach między sadzonkami pozosta-
wić 20–25 cm odstępu. Wtedy będą mia-
ły przestrzeń potrzebną do tego, by się 
pięknie rozrastać. Pelargonie wymagają 

Pelargonie 
niezawodne 
rośliny na 
balkony

Pelargonie królują na naszych balkonach niezmiennie od wielu lat. Rośliny te będą rosły i kwitły w prawie 
każdych warunkach – to właśnie one gwarantują nawet początkującemu ogrodnikowi sukces, czyli tonący 
w kwiatach balkon. Ale to nie jedyna ich zaleta. Pelargonie kwitną najdłużej ze wszystkich roślin balkono-
wych, od maja aż do jesiennych przymrozków, dlatego warto je zaprosić na nasze balkony.
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regularnego podlewania, ale krótkie 
przesuszenie im nie zaszkodzi. Dłuższa 
susza może jednak sprawić, że ziemia 
wolno będzie przyjmowała wodę, gdy 
znów ją podlejemy. Ważne, by podlewać 
kwiaty rano i wieczorem, nie w połu-
dnie, gdy słońce najmocniej grzeje. Aby 
pomóc pelargoniom w odpowiednim go-
spodarowaniu wodą, na dno doniczki 
należy wsypać keramzyt, potłuczone 
doniczki gliniane lub żwir. Można też 
dodatkowo dodać do ziemi hydrożel 
– substancję chłonącą wodę. W czasie 
kwitnienia pelargonie trzeba przynaj-
mniej raz w tygodniu zasilać. Najlepiej 
nawozem w płynie podczas podlewa-
nia. Wtedy odpłacą się wielką ilością 
pięknych, dorodnych kwiatów. By pe-
largonie obficie i długo kwitły, należy 
systematycznie usuwać podeschnięte 
liście i przekwitające kwiaty.

Pelargonie można przezimować, muszą 
jednak przejść okres przechłodzenia, 
aby zakwitły w kolejnym roku. Gdy zdej-
miemy je z balkonu, przycinamy je, zo-
stawiając pędy o długości około 10 cm. 
Zapewniamy im temperaturę od 8 do 
10°C oraz sporo światła. Temperatura 
nie może być wyższa niż 14°C, gdyż ro-
śliny wznowią wegetację. Zimą podle-
wamy je rzadko i niewiele, tak, by nie 
przesuszyć ziemi. Na przełomie marca 
i kwietnia możemy już wymienić ziemię 
i w ciepłe dni w południe wystawiać na 
balkon na kilka godzin, by je zahartować.
Pelargonie są celem ataków rozmaitych 
patogenów i szkodników. Najbardziej 
niebezpieczna jest choroba wywoła-
na przez bakteriozę Xanthomonas, zgo-
rzel korzeni siewek oraz bakteryjną 
plamistość. Mokre lato sprzyja wzmo-
żonym atakom szarej pleśni. Spośród 

szkodników – oprócz wszędobylskich 
mszyc – dokuczliwe są wciornastki i roz-
tocze. Żerowanie można rozpoznać po 
skorkowaceniach na spodniej stronie 
liści. Możliwe jest także korkowacenie 
spowodowane wysoką wilgotnością 
i nieregularną gospodarką wodną.
Pelargonie rozmnażamy generatywnie 
(z nasion) oraz wegetatywnie (poprzez 
sadzonki). W temperaturze 18–20°C 
ukorzeniają się po 2–3 tygodniach.
Przeciwnicy pelargonii mówią, że to po-
spolite kwiaty, ale odmian tych roślin 
jest tak wiele, że nawet najbardziej wy-
bredni znajdą coś dla siebie.

Joanna Bobowska
źródło: 
Kawollek W., Wielka księga ogrodnika i działkowca, 
Poznań 2017.
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Chociaż ma licznych wielbicieli, zalicza 
się je obecnie do jednego z ginących za-
wodów. Na rozwój tkactwa ludowego 
duży wpływ miało zachowanie się daw-
nych technik i narzędzi, które umożliwi-
ły tworzenie różnorodnych typów ma-
teriałów. Równie ważne były panujące 
w danym regionie obyczaje i tradycje, 
które kształtowały oryginalny styl po-
wstających tam wyrobów.
Źródła archeologiczne potwierdzają, że 
już około 6 tys. lat temu na ziemiach pol-
skich zaczęli pracować pierwsi tkacze. 
Początkowo było to zajęcie wykonywa-
ne w obrębie własnego gospodarstwa 
i na własny użytek. Wszystkie czynno-
ści związane z otrzymaniem produktu 
finalnego były realizowane przez jedną 
osobę. Wraz z postępem społecznym 
następowała stopniowa specjalizacja 
zajęć i około XIII w. można już było wy-
odrębnić zawody: gręplarza, prządki, 
płóciennika, sukiennika, folusznika i far-
biarza. Pod wpływem rewolucji prze-
mysłowej, jaka miała miejsce w XIX w., 
zaczęły powstawać duże fabryki włó-
kiennicze oparte na pracy maszyn, 
a tkactwo, jako zajęcie domowe, zacho-
wało się głównie na wsi i to właśnie tutaj 
najdłużej funkcjonowały stare technolo-
gie i urządzenia.
Warsztat tkacki lub krosno tkackie 
to urządzenie służące do tkania tkanin. 
Składa się z dwóch połączonych ram, na 
których wspiera się cały mechanizm: 
wał tylny (nawój) z trybiastym kołem 
do nawijania osnowy przeniesionej ze 
snowadła, wał przedni do przejmowania 
wykonanej tkaniny i wał pomocniczy do 
naciągania i przesuwania tkaniny. Niciel-
nice z przewleczonymi nićmi osnowy 
podwieszone są na wieszakach, a dołem 
podwiązane do pedałów (podnóżków). 
Do wyrobu płótna stosowano tylko 2 ni-
cielnice. Przy tkaninach o skomplikowa-
nych wzorach liczba nicielnic dochodzi 
nawet do 8 lub 12. 
Oprócz tego elementami krosna są wspo-
mniane pedały (2 lub więcej), służące do 

operowania warsztatem. Kolejną ważną 
część stanowi płocha z bidłem, która 
służy do dobijania nitek wątku celem 
uzyskania należytej gęstości tkaniny. 
Niezbędnym elementem krosna jest czó-
łenko tkackie. Do tkania kolorowych tka-
nin używano kilku czółenek. Tkanie po-
lega na przesuwaniu czółenka z wątkiem 
przez przesmyk (ziew) z prawej ku lewej 
stronie i odwrotnie. 
Ziew tworzy się przez unoszenie w górę 
nicielnicy (po naciśnięciu podnóżka) 
z nićmi osnowy (np. parzystymi), pod-
czas gdy pozostałe nici (w tym wypadku 
nieparzyste) pozostają w dole. Następ-
nie podnosi się drugą nicielnicę – i tak 
na przemian. Po każdym przerzuceniu 
czółenka, przeciągnięty wątek dobija się 
płochą z bidłem. Czółenko tkackie to ele-
ment krosna tkackiego, mechanicznie nie-
połączony z pozostałymi mechanizmami, 
będący przenośnikiem i „magazynem” 
wątku. Swą nazwę zawdzięcza temu, że 
kształtem przypomina czółno (łódkę). 
Wątek zmagazynowany jest w nawoju 
(na specjalnej cewce lub w postaci bez-
cewkowej), umieszczonym wewnątrz 
czółenka. W zależności od numeru (gru-
bości) przędzy, jest to kilkanaście lub kil-
kaset metrów nitki. Czółenko jest prze-
rzucane przez mechanizm przerzutowy 
z jednej strony przesmyku na drugą. 
W czasie przelotu przez przesmyk, od-
wijający się z nawoju wewnątrz czółen-
ka wątek jest układany między nitkami 
osnowy, tworząc w ten sposób elementy 
tkaniny. 
Osnowa to jeden z dwóch układów nitek 
tworzących tkaninę. Jest to układ (od 
kilkudziesięciu do kilku tysięcy) nitek 
biegnący wzdłuż tkaniny, prostopadle 
do wątku. Parametry osnowy są zależne 
od typu i przeznaczenia projektowanej 
tkaniny. Są wyliczone lub przyjęte na 
etapie projektowania tkaniny. W pier-
wotnych, prymitywnych urządzeniach 
do tkania, osnową były pasma nici za-
wieszone na poziomej belce wspartej na 
dwóch słupach. Ograniczało to długość 

wytwarzanej tkaniny do kilku metrów.
Wyróżniamy krosna poziome oraz pio-
nowe. Te drugie przeznaczone są głów-
nie do wyrobu tkanin dekoracyjnych.
Klasyczne tkaniny dekoracyjne, wy-
konane na krosnach, można podzielić 
z punktu widzenia technicznego na dwa 
rodzaje:

 − wyroby tkane, w których nici wątku 
przeplatają się z nićmi osnowy, jak 
zwykłe płótna, kilimy, gobeliny,

 − wyroby wiązane, złożone z licznych, 
wystających ponad tkaninę węzłów, 
umieszczonych na nitkach osnowy. 

Połączenie tych dwóch układów według 
określonego porządku, czyli splotu, two-
rzy strukturę tkaniny. Przędza użyta 
do wykonania osnowy i wątku posia-
da pewne cechy, które mają wpływ na 
właściwości wykonanej z nich tkaniny. 
Tkanina to wyrób mniej elastyczny niż 
dzianina i jest nierozciągliwy. Charakte-
rystyczny jest też podział tkanin w za-
leżności od ich reprezentatywności: na 
codzienne i odświętne, bardziej bogate 
i efektowne. Wśród wzorów dominują-
cych w tkaninie, za najpopularniejszy 
należy uznać wzór w formie pasków, 
znacznie rzadszym wzorem są kraty. 
W naszym rejonie odbywają się warsz-
taty tkackie, choć może nie na taką ska-
lę jak dawniej. Są jeszcze osoby, któ-
re umieją pracować na krosnach, tkać 
i tworzyć piękne chodniki czy gobeliny. 
Są osoby sprytne i przedsiębiorcze, któ-
re umieją z tego czerpać zyski, jak rów-
nież bezinteresowne, które chcą to ocalić 
i zachować w pamięci dla następnych 
pokoleń. Tworzą izby regionalne, w któ-
rych organizują i prowadzą warsztaty, 
wystawy i pokazy rękodzieła ludowego.

Barbara Stanek
źródło: http://kultura.mazury.pl/publikacje/pliki/reko-
dzielo.pdf 
zdjęcia: Warsztat tkacki w izbie regionalnej 
w Ochotnicy Górnej (autor: M. Budzik)
Tkane chodniki (autor: B. Stanek)

Wątek, 
osnowa…
Tkactwo to jedno z najstarszych 
rzemiosł uprawianych przez czło-
wieka, wymaga dużego nakładu 
pracy, kunsztu, dokładności oraz 
cierpliwości.

NASZ DOM



DORADCA MAJ CZERWIEC 2021 43

Drodzy Małopolscy Rolnicy!

W roku 2021 po raz kolejny wnioski o przyznanie płat-
ności bezpośrednich z PROW 2014-2020 można 
składać za pośrednictwem internetowej 
aplikacji eWniosek Plus. Wydłużony ter-
min składania wniosków: do 17 czerw-
ca 2021 r. 

Doradcy Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego pomagają 
rolnikom w wypełnianiu e-wnio-
sków o dotacje unijne. Gwaran-
tujemy profesjonalną i komplek-
sową obsługę z zachowaniem zasad 
szczególnego bezpieczeństwa obsługi 
bezpośredniej. W związku z sytuacją 
epidemiologiczną i zagrożeniem rozprze-
strzeniania się wirusa Covid-19, pracujemy 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pra-
wa oraz zaleceniami służb sanitarnych.

K A MPA N I A  P Ł AT N O Ś C I  
BE ZP OŚREDN ICH

W Y P E Ł N I J  

e W n i o s e k P l u s  

Z  D O R A D C Ą  

M A Ł O P O L S K I E G O  

O Ś R O D K A  D O R A D Z T W A 

R O L N I C Z E G O !

termin d0 17 czerwca!

Uwaga! 

Obowiązuje wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu 
ustalenia terminu i miejsca (biuro Powiatowe-

go Zespołu Doradztwa Rolniczego, urząd 
gminy) osobistej konsultacji! 

Dane kontaktowe do biur Powia-
towych Zespołów Doradztwa Rol- 
niczego znajdują się na stronie 
internetowej MODR:
 www.modr.pl/kontakt

Dzwoniąc do biura PZDR, uzy-
skają Państwo także nr telefonu  

do doradcy obsługującego gminę,  
w której Państwo mieszkają. Nie cze- 

kaj z wypełnieniem wniosku do ostat- 
niej chwili, już dziś umów się z doradcą 

Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego!

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
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