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XXIX
EDYCJAPROMOCYJNO-HANDLOWA WYSTAWA ROLNICZA

Nawojowa k. Nowego Sącza
7– 8 września 2019

PROGRAM

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

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

11.00 – 14.00  Przeprowadzenie oceny zwierząt

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

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

 TEREN GOSPODARSTWA:
13.00  Finał IX Mistrzostw Polski w Strzyżeniu Owiec Metodą Tradycyjną
15.00 Pokaz Młodego Hodowcy Owiec, Kóz i Drobnego Inwentarza
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Zapraszamy do Starego Sącza !

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, w jubileuszowym 
wydaniu i nowej lokalizacji powraca AGROPROMOCJA – największa, 
cykliczna wystawa rolnicza w Małopolsce.

XXX jubileuszowa edycja AGROPROMOCJI odbędzie się 
10-11 września w Starym Sączu, na terenie Diecezjalnego 
Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II.

Po dwóch latach przerwy spowodowanej 
pandemią, w jubileuszowym wydaniu 
i nowej lokalizacji powraca AGROPRO-
MOCJA – największa, cykliczna wystawa 
rolnicza w Małopolsce.

XXX jubileuszowa edycja AGROPRO-
MOCJI odbędzie się 10-11 września 
w Starym Sączu, na terenie Diecezjal-
nego Centrum Pielgrzymowania im. Jana 
Pawła II.

Organizatorem wystawy jest Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
a współorganizatorami: Instytut Zoo-
techniki Państwowy Instytut Badawczy 
oraz Uniwersytet  Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie.
Partnerem wystawy jest Wojewódz-
two Małopolskie.

Patronat honorowy nad wystawą ob-
jęli: Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Łukasz Kmita Wojewoda Ma-

łopolski i Witold Kozłowski Marszałek 
Województwa Małopolskiego.

Zabytkowe miasto Stary Sącz w po-
wiecie nowosądeckim - nowe miejsce 
wystawy - nie jest przypadkowe. Diece-
zjalne Centrum Pielgrzymowania dys-
ponuje rozległym terenem; posiada do-
skonałe zaplecze logistyczne i hotelowe; 
położone jest w otoczeniu pól upraw-
nych, które stanowią piękne uzupełnie-
nie wystawy o tematyce rolniczej. 

Wyjątkowość i historyczność tego 
miejsca związana jest ze spotkaniem 
papieża Jana Pawła II z wiernymi 
w 1999 roku, podczas siódmej piel-
grzymki do Polski. Duchowy, symbo-
liczny charakter tego miejsca podkreśli 
rozpoczynająca pierwszy dzień wysta-
wy, uroczysta, wzbogacona o specjal-
ną oprawę artystyczną Msza Święta – 
dziękczynna za tegoroczne plony rolne, 
odprawiana w intencji małopolskich 
rolników i ich rodzin.

Ideą, która przyświeca AGROPROMO-
CJI od 30 lat, jest promocja małopolskie-
go rolnictwa, firm działających w branży 
agrobiznesu, a także dorobku gospodar-
czego i kulturowego regionu, poprzez 
ukazanie jego bogactwa i różnorodno-
ści. Na AGROPROMOCJI zobaczyć  można 
wszystko, co do zaoferowania ma ma-
łopolska wieś. Zakres tematyczny wy-
darzenia obejmuje m.in. przetwórstwo 
rolno-spożywcze, zdrową, ekologicz-
ną żywność, pszczelarstwo, wystawę 
zwierząt, ciągniki rolnicze i maszyny do 
produkcji rolnej, budownictwo wiejskie 
i inwentarskie, środki ochrony roślin, 
nasiennictwo, ogrodnictwo, sadownic-
two i szkółkarstwo. Promowana będzie 
również agroturystyka i walory tury-
styczne Małopolski, dziedzictwo kuli-
narne, rękodzieło ludowe i folklor. Swo-
ją ofertę wystawienniczą zaprezentują 
duże, liczące się na rynku firmy rolnicze, 
Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzysze-
nia, instytucje działające na rzecz rolnic-
twa, urzędy gmin oraz rolnicy indywidu-
alni. Duży teren Diecezjalnego Centrum 
Pielgrzymowania umożliwi podzielenie 
AGROPROMOCJI na bloki tematyczne, 
z wygodną możliwością poruszania się 
po alejkach wystawienniczych.

Dla wystawców, którzy wezmą udział 
w wydarzeniu, AGROPROMOCJA stano-
wić będzie wyjątkową okazję do zapre-

WYDARZENIA
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zentowania swoich produktów i usług 
tysiącom zwiedzających. Umożliwi więc 
trafienie ze swoją ofertą do szerokie-
go grona klientów, nawiązanie relacji 
biznesowych i promocję własnej mar-
ki. Natomiast rolnicy, którzy przyjadą 
do Starego Sącza, zapoznają się z nowy-
mi technologiami dla rolnictwa, wzbo-
gacą swoją wiedzę i wymienią cen-
ne doświadczenia. Podczas wystawy 
specjalistycznych porad udzielać będą 
przedstawiciele firm uczestniczących 
w AGROPROMOCJI oraz pracownicy in-
stytucji obsługujących rolnictwo.

Wydarzenie sprzyjać będzie promocji 
nowości technologicznych w rolnictwie, 
a w jego programie przewidziany zo-
stał pokaz prac polowych z wykorzysta-
niem najnowszych maszyn rolniczych. 
Wśród ciągników zaprezentowana zo-
stanie szeroka gama nowych maszyn, 
znanych nie tylko na rynku polskim, ale 
także europejskim i światowym. Po-
nadto, wzorem lat ubiegłych, pokaźną 
grupę wystawców stanowić będą fir-
my wyspecjalizowane w nowoczesnych 
systemach grzewczych oraz producen-
ci kotłów centralnego ogrzewania. Nie 
zabraknie też reprezentantów produ-
centów i dystrybutorów odnawialnych 
źródeł energii oraz różnych materiałów 
budowlanych. 

Tak jak w poprzednich edycjach, tak-
że tegoroczna AGROPROMOCJA swoją 
ofertą wykroczy poza wymiar czysto 
biznesowo-technologiczny i obejmie 
szereg dodatkowych atrakcji, np. wy-
stawę maszyn retro. Ponadto uczestni-
cy będą mogli wziąć udział w pokazie 
strzyżenia owiec, licznych konkursach 
z nagrodami, degustacjach produktów 
regionalnych, kiermaszach rękodzie-
ła ludowego oraz kiermaszu ogrodni-
czym. Ważnym aspektem wydarzenia 
jest identyfikacja i promocja polskich 
produktów regionalnych, głęboko osa-
dzonych w polskiej tradycji i od lat wy-
twarzanych tymi samymi metodami, 
według sprawdzonych receptur. Pod-
czas wystawy zwiedzający będą mieli 
okazję spróbować tradycyjnych, lo-
kalnych produktów i nabyć je bezpo-
średnio od wytwórców. Zwłaszcza dla 
mieszkańców miast i rodzin z dzieć-
mi AGROPROMOCJA jest świetną oka-
zją do bezpośredniego zetknięcia się 
z rolnictwem, produktami tradycyj-
nymi i regionalnymi oraz zwierzętami 
hodowanymi na obszarach wiejskich 
(konie, krowy, króliki, owce, kozy, al-
paki, drób). Najmłodszych uczestni-
ków wystawy zapraszamy do udziału 
w konkursie plastycznym pt. „Skąd 
się bierze mleko?”, organizowanym 
przez PFHBiPM Przedstawicielstwo 

w Zabierzowie oraz do specjalnie przy-
gotowanej na tę okazję strefy zabaw 
i wypoczynku.  

Podczas AGROPROMOCJI Instytut Zo-
otechniki Państwowy Instytut Badaw-
czy, współorganizator wystawy, przy-
gotuje wystawę ras rodzimych zwierząt 
gospodarskich. Zwiedzający będą mogli 
skosztować wyjątkowych produktów 
przygotowanych z surowców pocho-
dzących od tych ras: mięsa (jagnięci-
ny, wieprzowiny, gęsiny) oraz serów 
(owczych, kozich i krowich) oraz wiele 
innych. W sobotę 10 września odbędzie 
się pokaz pieczenia byka wraz z degu-
stacją wołowiny oraz pokaz rozbioru 
tuszy gęsi białej kołudzkiej, połączony 
z przygotowaniem okrasy gęsiej – pro-
duktu wpisanego na Listę Produktów 
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. W niedzielę 11 wrze-
śnia będziemy wspólnie piec i sma-
kować jagnięcinę oraz wieprzowinę, 
przygotowywać bigosiki jagnięce we-
dług staropolskich przepisów. Dodatko-
wo zwiedzający będą mieli możliwość 
uczestniczenia w konkursie wyrabiania 
masła metodą tradycyjną.

Wystawa będzie również okazją do 
uroczystego rozstrzygnięcia wielu wo-
jewódzkich konkursów. W programie 
wydarzenia przewidziano ogłoszenie 
wyników konkursów: Agroliga 2022, 
Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, 
Najlepsze Gospodarstwo Agroturystycz-
ne, Najlepszy Doradca Ekologiczny, Do-
radca Roku, Nasze Kulinarne Dziedzic-
two – Smaki Regionu, Konkurs Potraw 
Regionalnych oraz konkursów organi-
zowanych przez instytucje partnerskie: 
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Krako-
wie, Polską Federację Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka Przedstawiciel-
stwo w Zabierzowie.

Dodatkowo imprezie towarzyszyć bę-
dzie ciekawa oprawa muzyczna. Obej-
rzymy i posłuchamy szeregu występów 
zespołów regionalnych, w tym zespołu 
„Skalni” i „Paradnice”.

XXX Jubileuszową Wystawę AGROPRO-
MOCJA zwieńczy koncert „Kapeli Ciu-
paga”, która w swojej twórczości łączy 
folklor z nowoczesnością i wykorzystuje 
takie instrumenty jak skrzypce, akorde-
on, kontrabas, altówka czy cymbały wę-
gierskie. Występ zespołu z Sądecczyzny 
odbędzie się w niedzielę od godz. 19:00.

Całość wydarzenia została objęta pa-
tronatem medialnym przez TVP3 Kra-
ków, „Gazetę Krakowską”, Radio Kra-
ków, Telewizję Trwam, Radio Maryja, 
Radio RDN Małopolska, „Dobry Tygo-
dnik Sądecki” oraz czasopisma branżo-
we: „Jagodnik” i „AgroProfil”.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego organizuje AGROPROMOCJĘ 
od 30 lat. Wystawa ma długą tradycję 
i renomę, trwale wpisała się w kalen-
darz imprez promocyjno-handlowych 
w Małopolsce, gromadzi najlepsze firmy 
z całego kraju i od lat przyciąga tysiące 
zwiedzających. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do 
udziału w XXX Jubileuszowej Wystawie 
Rolniczej AGROPROMOCJA 2022! 

Spotkajmy się w Starym Sączu w drugi 
weekend września!

Katarzyna Gwiżdż
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Otwarcie terenu wystawy dla zwiedzających
Uroczysta Msza Święta
Uroczyste otwarcie XXX Jubileuszowej Wystawy
Rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów: 
Agroliga, Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, 
Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne
Rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego XIX 
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne - OR KRUS w Krakowie
Występ Zespołu „Skalni”
Promocja produktów tradycyjnych i lokalnych
Pokaz rozbioru tuszy gęsi białej kołudzkiej oraz 
przygotowanie okrasy gęsiej
Panel dyskusyjny 
„Produkt Loklany - Marką Regionu”
Rozstrzygnięcie konkursów: Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo - Smaki Regionu, Konkurs Potraw 
Regionalnych
Zakończenie pierwszego dnia wystawy

Otwarcie terenu wystawy dla zwiedzających 
Otwarcie drugiego dnia wystawy
Rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów: 
Najlepszy Doradca Ekologiczny, Doradca Roku
Występ Zespołu muzycznego „Paradnice”
Pokazy tematyczne
Występ Zespołu muzycznego „Paradnice”
Pokazy tematyczne
Występ Zespołu muzycznego „Paradnice”
Spoty tematyczne
Rozstrzygnięcie konkursów organizowanych 
przez MIR 
Rozstrzygnięcie konkursów PFHBiPM 
Przedstawicielstwo w Zabierzowie
Pokazy tematyczne
Rozstrzygnięcie konkursów publiczności
Uroczyste zakończenie wystawy
Występ „Kapeli Ciupaga”

10.00
10.30–10.45
10.45–11.45

11.45–12.00
12.00–13.00
13.00–13.15
13.15–13.45
13.45–14.00
14.00–15.00
15.00–15.30

15.30–16.00

16.00–17.00
17.00–18.00
18.00–19.00
19.00–20.00

09.00
10.00–11.30
11.30–12.30
12.30–13.30

13.30–14.20

14.20–14.50
14.50–15.20
15.20–16.00

16.00–17.00

17.00–18.00

18.00

WYDARZENIA
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21 czerwca 2022 r. w Zajeździe Kościusz-
kowskim w Dworku Białoprądnickim 
w Krakowie odbyła się gala finałowa wo-
jewódzkich etapów XII Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla Dzieci oraz 
III Ogólnopolskiego Konkursu na Rymo-
wankę o Bezpieczeństwie w Gospodar-
stwie Rolnym. Oba konkursy zostały 
zorganizowane przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Rolniczego Oddział Re-
gionalny w Krakowie i przebiegały pod 
hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo 
ryzyko upadków znamy”.

Swoją obecnością galę zaszczycili za-
proszeni goście, tj. m.in. Dyrektor Mało-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go zs. w Karniowicach  –  Pan Dominik 
Pasek, Prezes Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego  –  dr Aleksandra 
Hadzik, Wojewoda Małopolski  –  Pan Łu-
kasz Kmita, Dyrektor Centrum Kultury 
i Kształcenia Ustawicznego Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie  –  dr inż. Mi-
chał Szanduła, Z – ca Dyrektora Oddziału 
Terenowego Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa w Krakowie  –  Pan Miro-
sław Boruta, Z – ca Dyrektora Oddziału 
Małopolskiego Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w Krako-
wie  –  Pani Elżbieta Wróbel oraz wielu 
innych gości. Do konkursu plastycznego 
przystąpiło 8 213 uczniów z 548 szkół 
podstawowych z terenu województwa 
małopolskiego. Natomiast do konkursu 
na rymowankę wpłynęło aż 416 prac. 
Najlepsze prace uczniów, promujące po-
zytywne zachowania związane z pracą 
i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa 
rolnego doczekały się uznania i nagród. 
W pierwszej kolejności nagrody wręczo-
no laureatom konkursu na Rymowan-

kę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie 
Rolnym, a następnie nagrody otrzymali 
uczestnicy wyróżnieni w konkursie pla-
stycznym oraz laureaci etapu wojewódz-
kiego. W tym roku Dyrektor Oddziału 
Regionalnego KRUS w Krakowie dr Ju-
styna Kosecka uhonorowała Wyróżnie-
niem Specjalnym jedną z prac plastycz-
nych. Wielkim sukcesem w konkursie 
plastycznym było zdobycie III miejsca 
na szczeblu centralnym w I kategorii 
wiekowej przez ucznia z województwa 
małopolskiego  –  nagrody dla laureata 
wręczała na gali dr Aleksandra Hadzik  –  
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego objął Honorowym Patronem 
Konkurs na Rymowankę o Bezpieczeń-
stwie w Gospodarstwie Rolnym i ufun-
dował nagrody dla laureatów obydwu 
konkursów.

Galę uświetnili uczniowie ze Szkoły 
Muzycznej I stopnia z Łącka, którzy za-
śpiewali rymowankę laureata I – go miej-
sca etapu wojewódzkiego, który jedno-
cześnie zdobył uznanie dla swojej pracy 
na szczeblu centralnym. Na zakończenie 
dzieci zaprezentowały utwory muzycz-
ne w akompaniamencie instrumentów 
muzycznych.

Zaproszeni goście w swoich przemó-
wieniach podkreślali kluczową rolę 
bezpieczeństwa w innowacyjnym go-
spodarstwie rolnym oraz wagę świado-
mości dzieci w tym zakresie. Uświada-
mianie ryzyka i zagrożeń ma szczególne 
znaczenie w zakresie prac podejmowa-
nych w gospodarstwie rolnym, a organi-
zowane konkursy mają w tym zakresie 
wymiar edukacyjny i prewencyjny.

Oddział Regionalny KRUS w Krakowie

„Bezpiecznie na wsi mamy,  
bo ryzyko upadków znamy” 
 – gala finałowa konkursów KRUS
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Prezydent
Rzeczypospolitej

Polskiej

Honorowym Patronatem AgroLigę 
2021 objęli: Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej, Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Dyrektor Ge-
neralny Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa oraz Prezes Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

W wydarzeniu uczestniczyli: Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda wraz z małżonką Agatą Kornhau-
ser – Dudą, Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech An-
toni Kołakowski oraz przedstawiciele 
instytucji rządowych działających na 
rzecz rolnictwa: Prezes ARiMR Halina 
Szymańska, Prezes KRUS Aleksandra 
Hadzik i Zastępca Dyrektora General-
nego KOWR Marek Chibowski.

W swojej wypowiedzi Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda 
nadmienił: 

„Być może, że przed nami na najbliższy 
czas także nowe wyzwania. Wojna, która 
w tej chwili toczy się za naszą granicą na 
Ukrainie, może spowodować ogromny 
kryzys żywnościowy na świecie. To pro-
blem tego, że Ukraina na wielu rynkach 
stanowiła absolutny fundament importu 
zboża, oleju słonecznikowego i wielu in-
nych produktów rolnych. Nie wiadomo, 
ile tegorocznych plonów uda się z Ukra-
iny wyeksportować w świat, ile krajów 
będzie mogło je kupić. Te sprawy cały 
czas stoją pod znakiem zapytania. Z całą 
pewnością będzie wzrastał w związku 
z tym również i popyt na żywność.”

Podczas Gali AgroLigii w Pałacu Pre-
zydenckim zostali utytułowani Mi-
strzowie Małopolski: Ilona i Krzysztof 
Ciesielscy ze Sierosławic w powiecie 
proszowickim, którzy zdobyli tytuł I Wi-
cemistrza Polski w kategorii „Rolnik”, 
a Rolniczo – Handlowa Spółdzielnia Pra-

cy z Nowego Sącza została Laureatem 
w kategorii „Firma”.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego z s. w Karniowicach reprezen-
towali: Dominik Pasek  –  Dyrektor Mało-
polskiego Ośrodka Rolniczego, Andrzej 
Pisarz  –  Kierownik Działu Ekonomiki 
i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym 
i Jolanta Cebulska  –  Doradca z Powia-
towego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Proszowicach. 

Partnera MODR przy organizacji wo-
jewódzkiej edycji Konkursu AgroLiga 
2021 reprezentowała Pani Justyna 
Szafraniec  –  Rzecznik Prasowy Grupy 
Generali.

Laureatom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Maria Kmak

Gala AgroLigi 2021
27 maja 2022 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się 29. uroczysta Gala Konkursu 
Agroliga 2021. Kapituła Konkursu wyłoniła laureatów spośród mistrzów z 16 województw, 
w kategoriach: „Rolnik” i „Firma”.

źródło: www.prezydent.pl
zdjęcia: Grzegorz Jakubowski / KPRP, Andrzej Pisarz

WYDARZENIA
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Kategoria ROLNICY

MISTRZ 
KRAJOWY • Teresa i Mariusz Smolarkowie

I WICEMISTRZ 
KRAJOWY

• Ilona i Krzysztof Ciesielscy
• Katarzyna i Robert Jeromińscy

WICEMISTRZ 
KRAJOWY

• Jolanta i Sławomir Tupikowscy
• Beata i Sławomir Witkowscy
• Renata i Janusz Dziak
• Małgorzata i Marek Borkowscy

LAUREAT 
KRAJOWY

• Elżbieta i Wiesław Skop
• Mirosława i Mirosław Kubik
• Dorota i Rafał Niesłuchowscy
• Karina i Roland Zimnik
• Joanna Truś
• Monika i Karol Mazur

Kategoria FIRMY

MISTRZ 
KRAJOWY

• Zakład Produkcji Rolnej sp. z o.o.
• Miodziarze sp. z o.o.

I WICEMISTRZ 
KRAJOWY • Olvita Gołuch sp. k.

WICEMISTRZ 
KRAJOWY

• Agro Frankopol Tomasz Abramczuk
• Spółdzielnia Dostawców Mlek
• Zakład Produkcji Spożywczej „JAMAR” Szczepaniak sp. j. 
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Ostoja Natury”

LAUREAT 
KRAJOWY

• Ogrodnictwo K.W. Perek  –  Waldemar Perek
• Mariusz Roszkowski Olejarnia Zagłoby
• Firma POLANA sp. z o.o.
• Rolniczo – Handlowa Spółdzielnia Pracy 
• BIOCHEM S. Jabłoński, D. Czyż sp. j.
• Rury Walczaka sp. z o.o.

Mistrz krajowy w kategorii „Rolnik”  –  Państwo Teresa i Mariusz Smolarkowie I Wicemistrzowie krajowi w kategorii „Rolnik”  –  Państwo Ilona i Krzysztof Ciesielscy 
z Sierosławic 

Pani Alicja Plata, Prezes Rolniczo – Handlowej Spółdzielni Pracy w Nowym Sączu  –  Laureat krajowy w kategorii „Firma”

Laureaci Konkursu AgroLiga 2021
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Podczas trzech dni trwania imprezy rol-
nicy z całej Polski, mieszkańcy stolicy 
i miast ościennych oraz uczniowie szkół 
i uczelni mieli możliwość zobaczyć wy-
stawy maszyn rolniczych (w tym dużych 
ciągników przeznaczonych dla wielko-
obszarowych, wyspecjalizowanych go-
spodarstw) i środków do produkcji rol-
niczej, zapoznać się z ofertą instytucji 
działających na rzecz rolnictwa czy też 
skosztować kulinariów wsi mazowiec-
kiej, przygotowanych przez koła gospo-
dyń i stowarzyszenia wiejskie.

Podczas targów uczestnicy mogli za-
kupić zdrową żywność (pieczywo, pro-
dukty mięsne i mleczne, owoce, warzy-
wa, miody, ciasta, ziarna itp.), wyroby 
twórców ludowych i rękodzielników, 
a podczas kiermaszu ogrodniczego: na-
siona, rośliny ozdobne, sadzonki drzew 
i krzewów owocowych.

W ramach Dni Pola organizator udo-
stępnił zwiedzającym rozległe poletka 
doświadczalne o powierzchni prawie 
30 ha, z bogatą kolekcją odmian roślin 
rolniczych. Na co dzień Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowa-
dzi tam doświadczenia polowe, testuje 
nowoczesne technologie uprawy i nowe 
odmiany roślin oraz przeprowadza 
skomplikowane zabiegi agrotechniczne.

Tegoroczna edycja Krajowych Dni 
Pola odbywała się pod hasłem rolnic-
two przyszłości. Rolnicy mogli zobaczyć 
wystawę roślin wyhodowanych in – vitro 
oraz zapoznać się z aplikacją „e – DWIN, 
czyli internetową platformą doradztwa 
i wspomagania decyzji w integrowanej 
ochronie roślin”.

Program targów wzbogaciły tema-
tyczne konferencje oraz panele dys-
kusyjne na bieżąco transmitowane 
w serwisie YouTube, z udziałem wielu 
specjalistów.

Atrakcją wydarzenia były XV Ama-
torskie Zawody w Powożeniu Zaprzę-
gami Konnymi czyli pokazy ujeżdżania 
koni i przejazdy pojazdów konnych (bry-
czek i zaprzęgów), pokazy gotowania na 
żywo, warsztaty edukacyjno – zielarskie 
„Zero waste”, konkursy i gry terenowe 
dla rodzin z dziećmi.

Podczas III Krajowych Dni Pola rol-
nicy mieli okazję osobiście spotkać się 
z doradcami rolniczymi z niemal całej 
Polski, aby zasięgnąć rad przydatnych 
w codziennej pracy w gospodarstwie. 
W dwóch dużych namiotach wystawien-
niczych pod nazwą „Doradztwo rolnicze 

w praktyce” zaprezentowało się dzie-
więć Wojewódzkich Ośrodków Doradz-
twa Rolniczego oraz Centrum Doradz-
twa Rolniczego Oddział w Radomiu.

W wydarzeniu uczestniczył również 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego, prezentując swoją ofertę doradczą 
i wydawniczą.

Na stoisku MODR gościliśmy Henryka 
Kowalczyka  –  Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Wiceprezesa Rady Ministrów. 
Ponadto Minister rozmawiał z rolnikami 
i zwiedził wystawę.

Program III Krajowych Dni Pola ob-
fitował w szereg ciekawych wystaw 
i zgromadził tłumy zwiedzających.

Katarzyna Gwiżdż

III Krajowe Dni Pola w Płońsku, 
czyli poletka doświadczalne, duże ciągniki rolnicze i kulinaria 
mazowieckiej wsi

Za nami duże targi rolnicze w centralnej Polsce. III Krajowe Dni Pola odbyły się w dniach 11 – 13 czerwca 
br. w Płońsku pod Warszawą. Organizatorem wydarzenia był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

fot. arch. MODR, fot. Katarzyna Olszewska, PODR 
w Szepietowie

Anna Gembicka, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z uczestnikami wystawy. Od lewej: Dominik Pasek, Dyrektor 
MODR Karniowice

WYDARZENIA
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Henryk Kowalczyk Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiedza wystawę Henryk Kowalczyk Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stoisku MODR



12 DORADCA LIPIEC SIERPIEŃ 2022

Wyjazd studyjny „Agroleśnictwo w teorii i praktyce”
Małopolska Izba Rolnicza wspólnie z partnerem, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zs. w Kar-
niowicach, zorganizowała w dniach 20 – 22 czerwca 2022 roku 3 – dniowy wyjazd studyjny do południo-
wo – wschodniej Małopolski i województwa podkarpackiego pn. „Agroleśnictwo w teorii i praktyce”.

Szkolenie odbyło się w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

WYDARZENIA
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Głównym celem wyjazdu studyjnego 
była wymiana wiedzy i wsparcie rol-
ników w zakresie promowania syste-
mów rolno – leśnych. W szkoleniu udział 
wzięło 40 uczestników: przedstawiciele 
projektu, MIR i MODR oraz rolnicy z wo-
jewództwa małopolskiego.

Szkolenie było podzielone na część 
teoretyczną, w czasie której specjaliści 
przekazywali wiedzę m.in. z zakresu 
znaczenia agroleśnictwa, współrzęd-
nej uprawy drzew z innymi roślinami 
uprawnymi  –  systemy alejowe, sylwopa-
storalizmu, charakterystyki gleb Polski 
i metod przeciwdziałania ich degradacji. 
Natomiast część praktyczna szkolenia 
oparta była na wizytach w gospodar-
stwach, w których agroleśnictwo jest 
stosowane w praktyce.

Pierwszego dnia wyjazdu, po dotar-
ciu do hotelu „Panorama” w Nowym 

Sączu, uczestnicy mieli okazję posłu-
chać dwóch bardzo ciekawych wy-
kładów nt. znaczenia agroleśnictwa, 
które definiowane jest jako „zbiorcza 
nazwa systemów i praktyk użytkowa-
nia gruntów, w których rośliny drzewia-
ste są celowo zintegrowane z uprawą 
roślin lub hodowlą zwierząt na tym sa-
mym obszarze”, oraz nt. systemów ale-
jowych, które polegają na współrzęd-
nej uprawie drzew z innymi roślinami 
uprawnymi (najczęściej zielnymi), gdzie 
drzewa są nasadzone w postaci rzędu lub 
pasów wielorzędowych. Oba wykłady 
wygłosił dr inż. Robert Borek, pra-
cownik Zakładu Biogospodarski i Ana-
liz Systemowych Instytutu Nawożenia 
i Gleboznawstwa  –  Państwowy Insty-
tut Badawczy w Puławach. Po części 
wykładowej wszyscy uczestnicy udali 
się autokarem do miejscowości Łazy 

Brzyńskie do gospodarstwa ekolo-
gicznego pana Andrzeja Majerskie-
go, w którym prowadzi wypas bydła 
rasy Simental w tradycyjnym sadzie 
jabłoniowym. W dobrym roku pozy-
skuje z sadu nawet 70 ton jabłek, z któ-
rych tłoczy świeży, ekologiczny sok lub 
sprzedaje owoce.

Drugiego dnia ponownie w hotelu 
„Panorama” odbył się wykład dotyczą-
cy systemów leśno – pastwiskowych  –  
sylwopastoralizmu, wygłoszony przez 
mgr inż. Marcina Wójcika, rolnika 
prowadzącego Ekologiczne Gospodar-
stwo Rolne OIKOS. Sylwopastoralizm, 
o którym opowiadał pan Marcin, to sys-
tem użytkowania pastwisk, w którym 
na gruncie poza roślinnością runi pa-
stwiskowej pojawiają się krzewy i/albo 
drzewa. Założeniem sylwopastorali-
zmu jest występowanie runi charakte-
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rystycznej dla pastwiska pod korona-
mi drzew, a układ samych drzew może 
przyjmować formę zarówno liniową, 
jak i spontaniczną.

W kolejnej prelekcji pan Wójcik pod-
jął problematykę planowania i zakłada-
nia systemów rolno – drzewnych, czyli 
prawidłowego procesu planowania  –  od 
lokalizacji pasów wiatrochłonnych, 
ukształtowania terenu, aż po dobór od-
powiednich gatunków drzew i krzewów 
do nasadzeń. Po wykładach cała gru-
pa udała się do miejscowości Krzywa 
koło Sękowej na zwiedzanie Gospodar-
stwa Ekologicznego OIKOS. W gospodar-
stwie była okazja wysłuchać polowego 
wykładu z prezentacją odkrywki gle-
bowej. Wykład polowy przedstawił dr 
inż. Jacek Niedźwiecki z Zakładu Gle-
boznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów 
IUNG – PIB w Puławach. Doktor poruszył 
tematykę gleb Polski i ich charaktery-
stykę użytkowania rolniczego. Ponadto, 
omówił zagrożenia i metody przeciw-

działania degradacji gleb w naszym kra-
ju. Po skończonym wykładzie pan Marcin 
Wójcik oprowadził wszystkich po swoim 
gospodarstwie oraz pastwiskach, na któ-
rych pokazał praktyczne zastosowanie 
zadrzewień leśno – pastwiskowych.

Ostatniego dnia wyjazdu studyjnego 
uczestnicy udali się do miejscowości 
Daliowo koło Jaśliska w województwie 
podkarpackim, do ośrodka Fundacji 
Wspierania Bioróżnorodności HORB. 
Fundacja ta prowadzi gospodarstwo, 
w którym hodowane są kozy podkar-
packie. Pozyskiwane od zwierząt mle-
ko w całości jest wykorzystywane do 
wyrobów własnych sera. Uczestnicy 
szkolenia mieli okazję poznać działal-
ność spółdzielni socjalnych pod nazwą 
„Mądra Koza” i „Dzikie Wino”. Ponadto, 
w gospodarstwie fundacji prowadzi 
się kuchnię regionalną, którą uczest-
nicy mieli okazję spróbować podczas 
obiadu. W ośrodku Fundacji Wspiera-
nia Bioróżnorodności HORB odbyły się 

także dwa wykłady poszerzające wie-
dzę na temat agroleśnictwa. W pierw-
szej kolejności przedstawiciel fundacji 
zaprezentował wykład dotyczący Pod-
karpackiego Naturalnego Wypasu oraz 
działalności FWB HORB, następnie pan 
mgr inż. Marcin Wójcik omówił plan-
tacyjne uprawy drzew w systemach 
rolno – drzewnych. Całość prezenta-
cji została zakończona żywą dysku-
sją całej grupy uczestników wyjazdu 
studyjnego.

Zdobyte podczas wyjazdu studyjnego 
wiadomości o doświadczeniach i zasto-
sowanych praktycznych rozwiązaniach 
w południowo – wschodniej Małopolsce 
i województwie podkarpackim na pew-
no będą bardzo pomocne przy tworze-
niu i rozwoju nowych rozwiązań w go-
spodarstwach nie tylko Małopolski, ale 
i Polski.

Dawid Madej

WYDARZENIA
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W świecie przyrody nie ma dwóch iden-
tycznych organizmów. Różnorodność bio-
logiczna jest jednym z najważniejszych 
zagadnień, jakimi zajmuje się ekologia, 
ochrona środowiska, a nawet polityka.

Zazwyczaj o różnorodności biologicz-
nej mówimy niestety w kontekście za-
grożeń, jakie człowiek stwarza środowi-
sku przyrodniczemu, wywierając coraz 
większe presje na świat przyrody. Róż-
norodność biologiczna służy nam także 
jako narzędzie do szacowania zagrożeń 
oraz strat, jakie powstały w środowisku 
przyrodniczym.

Stan różnorodności biologicznej 
w bardzo dużym stopniu jest uzależ-
niony od działalności rolniczej. Również 
w tym przypadku niestety częściej mó-
wimy o zagrożeniach, jakie rolnictwo 
powoduje dla środowiska przyrodni-
czego. Jednak przed tą gałęzią gospo-
darki stoi ogromne wyzwanie, jakim 
jest zapewnienie społeczeństwu żyw-
ności odpowiedniej jakości, ale w taki 
sposób, aby nie szkodzić, a nawet po-
prawiać istniejący stan środowiska. Nie 
da się tego zrobić bez dobrego poznania 
przez rolników zagadnień związanych 
z bioróżnorodnością. W procesie pro-
dukcji rolniczej zawsze korzystają oni 
przecież z zasobów przyrody, a skutki 
ich działania są niezwykle istotne dla 
różnorodności biologicznej.

Dlatego w bieżącym roku rozpocznie 
się na obszarze województwa małopol-
skiego cykl szkoleń skierowanych do 
rolników i mieszkańców wsi na temat 
ochrony różnorodności biologicznej 
w warunkach produkcji rolnej.

Szkolenia te będą realizowane przez 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego zs. w Karniowicach w ramach 
wdrażanego przez Agencję Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa pod-
działania 1.1. „Wsparcie dla działań 
w zakresie kształcenia zawodowego 
i nabywania umiejętności” w ramach 
działania „Transfer wiedzy i działalność 

informacyjna” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 (część nr 49 zamówienia).

Na obszarze naszego wojewódz-
twa w okresie od września 2022 r. do 
grudnia 2023 r. zaplanowano 67 takich 
szkoleń dla 1340 osób w różnych miej-
scowościach. Grupy szkoleniowe będą or-
ganizować doradcy rolniczy w Powiato-
wych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Już we wrześniu 2022 roku przewi-
dziano do realizacji 10 szkoleń z tego 
zakresu.

Trzy szkolenia odbędą się w powie-
cie gorlickim: 20 września w Łosiach, 
21 września w Zdyni oraz 28 września 
w Śnietnicy.

Również trzy szkolenia będą mia-
ły miejsce w powiecie tarnowskim: 
14 września w Wierzchosławicach, 
21 września w Gromniku oraz 22 wrze-
śnia w Żabnie.

Realizację szkoleń na wrzesień zapla-
nowano także w powiatach:

 − krakowskim  –  20 września 
w Karniowicach,

 − dąbrowskim  –  27 września 
w Zalipiu, 

 − limanowskim  –  20 września 
w Tymbarku, 

 − nowotarskim  –  20 września 
w Krempachach.
Wszystkie szkolenia będą się rozpo-

czynały o godzinie 8.30.
O kolejnych terminach będziemy in-

formować na bieżąco. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich rol-

ników i mieszkańców obszarów wiejskich 
do uczestnictwa w szkoleniach. Informa-
cji będą udzielać doradcy w Powiatowych 
Zespołach Doradztwa Rolniczego, a także 
Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochro-
ny Środowiska Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej  –  
szkolenia dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020  –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach. Operacja współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Różnorodnością biologiczną lub bioróżnorodnością określamy zróżnicowanie życia na wszystkich jego po-
ziomach organizacji. Obejmuje ona zróżnicowanie na poziomie genów, gatunków, ekosystemów, a nawet 
na poziomie krain geograficznych. 

Program szkolenia „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Godz. Temat
Wymiar 

godzinowy

Forma i metody 
przeprowadzanych szkoleń 

(np. wykład, warsztaty)

2. 3. 4.

8.30  –  8.45 Rejestracja uczestników 15 min  

8.45  –  9.30
Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE 
i przepisach krajowych

1 wykład 

9.30  –  10.15 Ochrona bioróżnorodności ochrona środowiska 1 wykład 

10.15  –  10.30 Przerwa kawowa 15 min  

10.30  –  11.15 Zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie 1 wykład

11.15  –  12.00 Zasady integrowanej ochrony roślin 1 wykład

12.00  –  12.15 Przerwa kawowa 15 min  

12.15  –  13.00
Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności 
i zapewniające jakość surowców rolniczych

1 wykład

13.00  –  13.45
Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „Pro-
gramie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015 – 2020”

1 wykład

13.45  –  14.30

Działania wdrażane w ramach PROW 2014 – 2020 przyczyniają-
cych się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich 
realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści 
stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej

1 wykład

14.30  –  15.00 Obiad 30 min  

WYDARZENIA
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020  –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach. Operacja współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego z siedzibą w Karniowicach re-
alizuje operację w zakresie organizacji 
i przeprowadzenia szkoleń pn. „Normy 
i wymogi wzajemnej zgodności” w ra-
mach poddziałania „Wsparcie dla działań 
w zakresie kształcenia zawodowego i na-
bywania umiejętności” w ramach działa-
nia „Transfer wiedzy i działalność infor-
macyjna” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Realizacja operacji prowadzi do osią-
gnięcia celu szczegółowego dla działania 
„Transfer wiedzy i działalność informa-
cyjna”, jakim jest „odtwarzanie  ochrona 
i wzbogacanie ekosystemów powiąza-
nych z rolnictwem i leśnictwem”.

Cykl 73 bezpłatnych szkoleń roz-
pocznie się na początku września 2022 
r. W ramach operacji zaplanowano prze-
szkolenie łącznie 1815 osób, z terenu 
wszystkich powiatów województwa 
małopolskiego, zgodnie z poniższym 
programem. Uczestnicy otrzymają ma-
teriały szkoleniowe oraz zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia. Zapewniony zo-
stanie również catering podczas przerw 
kawowych i obiadowej.

Informacji na temat możliwości wzię-
cia udziału w szkoleniach udzielają pra-
cownicy Powiatowych Zespołów Do-
radztwa Rolniczego Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Realizacja operacji „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” 
w województwie małopolskim

Liczba zaplanowanych szkoleń w powiatach 
województwa małopolskiego
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Uczestnicy wydarzenia mieli oka-
zję zapoznać się z następującymi 
zagadnieniami:

 − działalność SDOO Węgrzce,
 − nowo zarejestrowane odmiany roślin 
uprawnych,

 − innowacyjne preparaty do upraw rol-
niczych i warzywnych firmy AGRA-
RIUS,

 − technologia uprawy roślin bobowa-
tych grubonasiennych i soi  –  Inicjaty-
wa Białkowa COBORU,

 − system rolnictwa ekologicznego, czyli 
droga do korzystnego oddziaływania 
człowieka na środowisko naturalne,

 − Internetowa Platforma Doradztwa 
i Wspomagania Decyzji w Integrowa-
nej Ochronie Roślin  –  system e – DWIN.
Przybyłych gości przywitał pan 

mgr inż. Krzysztof Słowiak, kierow-
nik Działu Badawczo  –  Doświadczal-
nego (DBD). Po poletkach doświadczal-
nych uczestników oprowadzała pani 
mgr inż. Magdalena Słowiak, spe-
cjalista ds. doświadczeń. Prelegentka 
zaznaczyła, że głównym celem prowa-
dzonych doświadczeń w SDOO w Wę-
grzcach jest stworzenie i poszerzanie 
bazy informacyjnej oraz wiedzy doty-
czącej wartości gospodarczej odmian 
wpisanych do Krajowego Rejestru Od-
mian. Odmiany te sprawdzano w wa-
runkach klimatu Małopolski, przez co 
będą przydatne w praktyce rolniczej 
naszego województwa. 

Jak poinformowali uczestników spe-
cjaliści z SDOO, w porównaniu do roku 
ubiegłego presja ze strony chorób nie 
była do tej pory zbyt dotkliwa, więk-
szym problemem była dzika zwierzyna. 
Przede wszystkim ptactwo oraz dziki, 
które żerowały na poletkach doświad-
czalnych z uprawą soi, łubinu, grochu 
oraz ziemniaków.

Na terenie Stacji prowadzone są do-
świadczenia z zakresu rolnictwa eko-
logicznego, które mają na celu spraw-
dzenie i wskazanie odmian nadających 
się do uprawy w gospodarstwach eko-
logicznych. W tym roku badaniami ob-
jęto odmiany od bardzo wczesnych po 
późne, ziemniaków oraz zboża uprawne 
ozime i jare. 

Na poletkach doświadczalnych prowa-
dzone są również badania porównawcze 
roślin bobowatych, realizowane w ra-
mach Inicjatywy Białkowej COBORU. 
Doświadczenia prowadzone są na trzech 
poziomach, przy jednakowej agrotech-

nice. Inicjatywa Białkowa COBORU za-
kłada rozszerzenie zakresu doświad-
czalnictwa odmianowego, zwiększenie 
areału upraw roślin bobowatych w Pol-
sce i umożliwienie powszechnej reko-
mendacji odmian w tej grupie roślin, 
w tym soi.

W ostatnich latach wyraźnie zwiększa 
się zainteresowanie uprawą soi z uwagi 
na wszechstronność tej rośliny i dużą 
popularność w innych krajach, w przy-
szłości stanie się ona również istotnym 
gatunkiem upraw w naszym kraju.

Dzień Pola w SDOO w Węgrzcach był 
dla uczestników wydarzeniem, podczas 
którego pozyskali nową, cenną wiedzę. 
Ponadto, na stoisku wystawienniczym 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego mogli się zapoznać z Interneto-
wą Platformą Doradztwa i Wspomaga-
nia Decyzji w Integrowanej Ochronie 
Roślin  –  systemem e – DWIN.

Dawid Madej

Dzień Pola w Węgrzcach
24 czerwca 2022 roku pracownicy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Karniowicach, 
wspólnie z grupą rolników z województwa małopolskiego, wzięli udział w lustracji poletek doświadczalnych 
w ramach Dnia Pola, organizowanego corocznie przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Węgrzcach, 
a w tym roku pod nazwą „Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania postępu 
w rolnictwie”.

WYDARZENIA
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Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań 
w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność 

informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

CELEM OPERACJI JEST ODTWARZANIE, OCHRONA I WZBOGACANIE EKOSYSTEMÓW 
POWIĄZANYCH Z ROLNICTWEM I LEŚNICTWEM

W ramach operacji  Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach będzie prowadził 
jednodniowe, bezpłatne szkolenia stacjonarne, na terenie wszystkich powiatów województwa małopolskiego. 

Pierwsze szkolenia będą realizowane od wrzesień br. 

Docelowo planuje się przeszkolenie 6 000 osób.

RAMOWY PROGRAM SZKOLEŃ OBEJMUJE TEMATY:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W KARNIOWICACH 
PRZYSTĄPIŁ DO REALIZACJI OPERACJI:

„OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE”

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ HARMONOGRAM SZKOLEŃ MOŻNA POZYSKAĆ W POWIATOWYCH ZESPOŁACH 
DORADZTWA ROLNICZEGO.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne  –  znaczenie dla 

rolnictwa.

Korzystanie z wód, usługi 
wodne, własność wód oraz 
obowiązki ich właścicieli.

Zarządzanie wodami, w tym 
zarządzanie ryzykiem 
powodziowym oraz 

przeciwdziałanie skutkom 
suszy.

Zabiegi agrotechniczne 
oraz zabiegi kształtowania 

krajobrazu sprzyjające 
zatrzymywaniu wody.

Ochrona wód przed 
zanieczyszczeniem azotanami 

pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych.

Zasady wykonywania                       
i utrzymywania urządzeń 

melioracji wodnych.

Zasady ochrony wód, w tym 
rolnicze wykorzystanie 

ścieków oraz zakaz 
gromadzenia odchodów 

zwierzęcych na obszarach 
szczególnego zagrożenia 

powodzią.

Zgody wodnoprawne dla 
rolnictwa.

Kontrola oraz 
instrumenty ekonomiczne 

w gospodarowaniu wodami.
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Czym są pożyteczne owady?
Owady pożyteczne to owady pełniące 
pozytywne funkcje w środowisku upra-
wowym. Zwykle obejmuje to zapylanie 
lub zwalczanie szkodników. Mogą one 
występować naturalnie lub można je 
wprowadzać w celu zwiększenia pozy-
tywnych efektów w środowisku. Wy-
korzystywanie działania pożytecznych 
owadów jest cenną ekonomicznie prak-
tyką w produkcji rolniczej. Szczególnie 
w integrowanej ochronie roślin oraz 
produkcji ekologicznej.

Prowadząc lustracje upraw pod kon-
tem występowania agrofagów można 
znaleźć również owady pożyteczne, któ-
re są naturalnymi wrogami ich wrogami. 
Zaletą owadów pożytecznych nad inny-
mi formami zwalczania szkodników jest 
niewielki nakład finansowy oraz brak 
negatywnych skutków dla środowiska 
naturalnego.

Jak chronić pożyteczne owady?
Istnieje kilka sposobów na ochronę 
owadów pożytecznych. Należy im za-
pewnić pożywienie i schronienie. Jeże-
li chcemy, aby owady pożyteczne były 
obecne przez cały rok na naszym polu 
lub działce, musimy zadbać o dobre wa-
runki dla ich rozwoju. Pozostawienie 
miedz, zadrzewień i zakrzaczeń śród-
polnych oraz zachowanie stref bufo-
rowych podczas wykonywania zabie-
gów ochrony roślin to bardzo ważne 

działania w kierunku ochrony owadów 
pożytecznych. Dobrym sposobem jest 
wprowadzenie roślin towarzyszących. 
Im większa rozmaitość gatunków kwit-
nących, tym większa pewność, że pod-
czas całego sezonu owady będą miały 
zapewnione pożywienie.

Owady pożyteczne możemy kupić od 
komercyjnego sprzedawcy, a następnie 
wprowadzić je na naszą uprawę zarów-
no polową jak i pod osłonami.

Niezależnie od tego, czy są to owady 
występujące naturalnie, czy z zakupu, 
musimy zadbać, aby nie zostały uszko-
dzone lub zabite przez inne stosowane 
przez nas metody ochrony roślin. Wiele 
zastosowanych pestycydów mających 
na celu zwalczenie agrofagów, może być 
szkodliwe dla owadów pożytecznych. 
Możemy je chronić testując daną meto-
dę ochrony na mniejszej powierzchni lub 
stosując środki selektywne.

W celu ograniczenia ryzyka zatrucia 
pszczół i innych owadów zapylających 
oraz pożytecznych należy bezwzględ-
nie przestrzegać zapisów zawartych 
w etykiecie środków ochrony roślin, nie 
opryskiwać roślin pokrytych spadzią, 
opryski przeprowadzać wieczorem, po 
zakończeniu oblotu przez pszczoły, za-
pobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, 
informować pszczelarzy o planowa-
nych zabiegach ochrony roślin oraz nie 
stosować tych środków na kwitnące 
chwasty i uprawy.

Jednym z powszechnych i skutecz-
nych sposobów zwalczania szkodników 
jest stosowanie środków odstraszają-
cych. Repelenty odstraszą niechciane 
szkodniki bez zabijania owadów poży-
tecznych.

Coraz większą popularnością cieszą 
się budki (domki) dla owadów. W takim 
miejscu schronienie znajduje szeroka 
gama owadów – pszczoły, trzmiele, waż-
ki, motyle, chrząszcze (np. biedronki), 
bzygi, złotooki itp.

Domek dla owadów powinien być wy-
konany z materiałów naturalnych – de-
ski drewniane, słoma, szyszki, kora, wi-
klina, bambus, mech, pędy malin, bzu 
czarnego, suche łodygi bylin, traw, rurek 
trzcinowych. Można również skorzy-
stać z materiałów budowlanych takich 
jak cegła dziurawka czy pustak lub do-
niczki ceramiczne. Miejsce w którym 
postawimy domek dla owadów powinno 
być osłonięte od wiatru i deszczu, naj-
lepiej nieopodal drzew i krzewów. Jeśli 
przewidujemy domek tylko dla pszczół 
umieszczamy go w miejscu słonecznym, 
a jeśli myślmy o większej ilości gatun-
ków to w miejscu pół cienistym. W pobli-
żu warto zamontować poidełko. Należy 
pamiętać, że nie każdy domek dostępny 
w sklepach, często ładnie wyglądający 
będzie odpowiedni dla owadów.

Maciej Wolak

Ochrona owadów pożytecznych
Chociaż istnieje wiele owadów uważanych za szkodniki, mogących stanowić zagrożenie dla upraw, o wiele 
więcej jest owadów pożytecznych, które są naszymi sprzymierzeńcami w uprawie roślin. W tym artykule 
wyjaśnię czym są pożyteczne owady, jak je chronić i wykorzystywać.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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W okresie intensywnej uprawy po-
krewnego barszczu Sosnowskiego 
(Heracleum sosnowskyi) w celach pa-
szowych, również omawiany gatunek 
mógł być wprowadzany do ekspery-
mentalnych upraw przy PGR i doświad-
czalnych stacjach rolniczych.  W pol-
skich ogrodach botanicznych Barszcz 
Mantegazziego znajduje się w uprawie 
od 1967 roku (UMCS, Lublin), obecnie 
w czterech  –  na niewielkim areale, po-
jedyncze osobniki. Bywa również upra-
wiany na terenach miast i wsi, przy po-
sesjach i pasiekach.

Barszcz Mantegazziego jest to rośli-
na dwu  –  lub wieloletnia o wysokości 
200 – 500 cm i masywnej budowie. Gatu-
nek ten w swoim cyklu rozwojowym tyl-
ko raz kwitnie i wydaje nasiona, po czym 
obumiera. Korzeń jest gładki, ciemno-
żółty lub brązowy o długości 40 – 65 cm, 
grubiejący z wiekiem, w okresie kwit-
nienia osiągający do 15 cm średnicy. Li-
ście są duże, potrójnie pierzastodzielne, 
głęboko wcięte, ich końcowe odcinki są 
wydłużone i ostro zakończone, lekko 
owłosione od spodu, zebrane w rozetę li-
ściową o średnicy do 3 m. Pęd o średnicy 
do 10 cm jest pusty, bruzdowany, w gór-
nej części owłosiony, czerwono nakra-
piany lub purpurowo plamisty. Roślina  
zakwita w 2 – 5 roku wegetacji, w czerw-
cu lub lipcu, tworzy wówczas 5 – 9 balda-
chów o średnicy 20 – 80 cm. Zawiązuje od 
7,5 do 46 tys. białych lub różowawych 
kwiatów. Do zapylenia dochodzi z udzia-
łem owadów, które wabione są nektarem 
gatunku. Owocem  jest rozłupnia. Gatu-
nek tworzy duży bank nasion w glebie, 
a nasiona wykazują zdolność kiełkowa-
nia przez 7 lat. Rozmnaża się wyłącznie 
przez nasiona, których wytwarza zwy-
kle ok. 20 tys. z jednego osobnika. Po 

rozsianiu  nasion, 95% z nich utrzymuje 
się w wierzchniej warstwie gleby, do głę-
bokości 5 cm. W warunkach klimatycz-
nych Europy Środkowej nasiona kiełku-
ją w marcu następnego roku. Barszcz 
Mantegazziego występuje w różnych 
warunkach siedliskowych  –  od terenów 
wilgotnych po skrajnie suche, preferuje 
stanowiska odsłonięte lub częściowo 
zacienione. Rośliny mogą występować 
pojedynczo lub tworzyć różnej wielkości 
skupienia, dobrze widoczne w krajobra-
zie. Z powodu trudności w odróżnieniu 
barszczu Mantegazziego od barszczu 
Sosnowskiego dokładna liczba stano-
wisk tego gatunku nie jest znana. W cią-
gu ostatnich 20 lat stwierdzono wie-
le nowych stanowisk gatunku, przede 
wszystkich na terenach zabudowanych, 
łąkach i brzegach rzek, skąd przenika 
do lasów łęgowych i ziołorośli. Tylko 
w województwie dolnośląskim w 2010 
roku odnotowano 30 stanowisk gatun-
ku liczących łącznie 11441 dojrzałych 
osobników, dla innych regionów kraju 
brak tak szczegółowych danych. Gatu-
nek może występować na przydrożach, 
terenach kolejowych, dzikich wysypi-
skach śmieci, w otoczeniu budynków, 
wzdłuż rowów melioracyjnych, na łą-
kach, obrzeżach pól uprawnych, odło-
gach, na obrzeżach jezior, rzek i strumie-
ni, w zadrzewieniach i zakrzewieniach, 
lasach i na śródleśnych polanach. 

Obecnie gatunek nie zagraża istotnie 
uprawom zbóż i roślin okopowych, choć 
znane są przypadki lokalnej ekspansji na 
polach ziemniaków. Gatunek może po-
wodować zarastanie łąk i pastwisk, co 
utrudnia zabiegi agrotechniczne na tere-
nach, gdzie występuje. Na niebezpieczny 
kontakt z gatunkiem narażone są zwie-
rzęta hodowlane i domowe, zwłaszcza 

o jasnym umaszczeniu. Oparzeniom 
najczęściej ulegają jasne części ciała, 
u krów  –  wymiona, a u psów  –  okolice 
nosa. Spożycie dojrzałych, surowych li-
ści gatunku przez krowy może powo-
dować poparzenia układu pokarmowe-
go i krwawe biegunki, w konsekwencji 
prowadząc do strat w pogłowiu bydła. 
Zatrucia obserwowano również u owiec.

Sok rośliny zawiera duże stężenie fu-
ranokumaryn, stanowiących zagroże-
nie dla zdrowia i życia ludzi. Mogą one 
powodować oparzenia (tzw. fotoderma-
tozy) wszystkich trzech stopni, a także 
inne objawy ogólnoustrojowe. Oparze-
nia powstają pod wpływem działania 
promieni UV, które inicjują reakcję che-
miczną zachodzącą w skórze.

Do kontroli populacji gatunku w Pol-
sce, głównie ze względów ekonomicz-
nych, najczęściej stosuje się opryski 
chemiczne i koszenie. Opryski nie przy-
noszą jednak oczekiwanych rezultatów, 
powodują też straty w towarzyszącej 
florze i faunie. Koszenie nie jest metodą 
zwalczania  –  nie eliminuje osobników 
gatunku, lecz wzmacnia ich potencjał 
regeneracyjny i przyczynia się do wzro-
stu stężenia substancji toksycznych. Ko-
szenie barszczu Sosnowskiego i Man-
tegazziego (nawet trzykrotnie w roku) 
nie przynosi zamierzonych rezultatów 
z uwagi na ogromny potencjał rośliny 
do regeneracji  –  oznacza to, że w następ-
nym roku rośliny odrosną.

Przyjazne dla środowiska i bardziej 
skuteczne są metody mechaniczne 
tj. wykopywanie (z utylizacją), podcina-
nie korzeni na głębokości >10 cm. Dużą 
skuteczność daje głęboka orka i uprawa 
ziemi. Okres zwalczania gatunku zale-
ży od rozmiaru jego populacji i stoso-
wanych metod  –  od 1 roku (usunięcie/
zniszczenie pojedynczego nieowocują-
cego osobnika z korzeniem) do ok. 7 lat 
(do wyczerpania banku nasion) przy 
założeniu, że w czasie zwalczania nie 
dopuszcza się do wydania nasion przez 
barszcze oraz nie dochodzi do zasilania 
terenu (objętego zwalczaniem) dopły-
wem nasion z zewnątrz.

Ewa Rhein

Barszcz Mantegazziego
Gatunek był w Polsce wprowadzany do środowiska jako roślina ozdob-
na w I połowie XX w. W dawnym województwie szczecińskim upra-
wiano go w wiejskich parkach, skąd samorzutnie się rozprzestrzeniał. 

Źródła:
Karta informacyjna gatunku Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Izabela Sachajdakiewicz, Michał Śliwiński, Barbara 
Tokarska - Guzik
Zespół ekspertów Barszcz.edu.pl
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii 
i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
http://projekty.gdos.gov.pl/igo-heracleum-mantegazzianum
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Materia organiczna ma istotne 
znaczenie w kształtowaniu żyzno-
ści i urodzajności gleb. W zasadni-
czy sposób wpływa na utrzymanie 
fizycznych, chemicznych i biolo-
gicznych właściwości gleb, na ich 
aktywność biologiczną i struk-
turę, odgrywa także decydującą 
rolę zarówno w obiegu wody, jak 
i kształtowaniu bioróżnorodności. 

W wyniku mineralizacji, w naszych wa-
runkach klimatycznych ubywa rocznie 
z gleby 2 – 4% substancji organicznej. Do 
zmniejszenia masy organicznej dosta-
jącej się do gleby, prowadzącej do spad-
ku zawartości próchnicy, przyczyniają 
się uproszczone zmianowania i mono-
kultury, niedostateczny lub całkowity 
brak nawozów naturalnych, co wynika 
z postępującej w gospodarstwach spe-
cjalizacji w zakresie produkcji roślinnej 
i zwierzęcej. W praktyce rolniczej nale-
ży dążyć do utrzymywania co najmniej 
zerowego bilansu tej substancji w glebie.

Dawka obornika wynosząca 9 – 10 t/
ha na rok (35 – 40 t/ha co 4 lata) prak-
tycznie całkowicie kompensuje mine-
ralizację glebowej materii organicznej, 
powodowaną uprawą roślin przy śred-
niej strukturze zasiewów, występującej 
w kraju. Zmniejszenie jej natomiast do 
około 5 t/ha, czyli do stanu występują-
cego w ostatnich latach, prowadzi już do 
ujemnego salda bilansu glebowej materii 
organicznej. Utrzymanie takiego stanu 
w dłuższym okresie czasu prowadzi do 
spadku żyzności gleby, co jest szczegól-
nie groźne na glebach o małej zawarto-
ści próchnicy, jakie dominują w Polsce. 

Podstawowym źródłem substancji or-
ganicznej w przypadku gospodarstw 
bezinwentarzowych są nawozy orga-
niczne, a wśród nich powszechnie do-
stępna słoma, którą możemy zagospo-
darować bezpośrednio po zbiorze plonu 
głównego. Przyjmuje się, że 5t/ha sło-
my zbożowej ma działanie zbliżone do 
15t/ha obornika. Z kolei resztki roślin 
bobowatych są cennym źródłem azotu. 
Dodatkowo, np. bobik posiada zdolność 
pobierania fosforu z głębszych warstw 
gleby, gdzie nie byłby dostępny dla in-
nych roślin, a może do nich trafić wraz 
z resztkami po zbiorze tej rośliny. W celu 
zrównoważenia bilansu glebowej mate-
rii organicznej, na każdy hektar gruntów 

pod zasiewami powinno się przeznaczać 
około 1 t słomy na cele nawozowe. 

Zboża są najpopularniejszymi rośli-
nami uprawianymi na polskich polach, 
średnio przyjmuje się, że po zbiorze zbóż 
pozostaje 5t/ha resztek pożniwnych. 
Taka ilość zapewnia 15 – 45 kg/ha azo-
tu, 30 – 60 kg/ha K2O, 6 – 10 kg/ha P2O5, 
15 – 20 kg/ha CaO oraz mikroelementy, 
takie jak bor, miedź i molibden.

Po zbiorze rzepaku ozimego na polu 
pozostaje 10 – 12t/ha resztek pożniw-
nych. Ta ilość oprócz cennej materii 
organicznej wnosi 70 – 90kg/ha azotu, 
30 – 35 kg/ha P2O5, 200 – 220 kg/ha K2O, 
150 – 180 kg/ha CaO i 130 – 150 kg/ha 
MgO. Jeśli chodzi o mikroelementy, sło-
ma rzepakowa bogata jest w cynk, man-
gan, bor, miedź czy molibden.

W przypadku zbioru kukurydzy na 
ziarno, wszelkie resztki pożniwne po-
zostają na polu. Ich masa sięga nawet 
30t/ha, z czego słoma może stanowić 
nawet 15t/ha. Oznacza to dużą daw-
kę materii organicznej i składników 
pokarmowych, tona resztek kukury-
dzianych zawiera średnio 10 kg azotu, 
2,5 kg P2O5, 15 kg K2O, 4 kg CaO i 2 kg 
MgO. Tak duża ilość resztek pożniw-
nych stanowi wyzwanie dla maszyn 
uprawowych. Normą staje się talerzo-
wanie lub mulczowanie ścierniska po 
kukurydzy, dzięki czemu resztki lepiej 
mieszają się z glebą, a jednocześnie 
ogranicza się populacje szkodników. 

Również słoma bobowatych boga-
ta jest w cenne składniki pokarmowe. 
Ilość resztek pożniwnych po zbiorze 
oscyluje wokół 5t/ha. Po zbiorze bobiku 
na polu zostaje średnio 40 kg/ha azotu, 
25 kg/ha P2O5 i 80kg/ha K2O. Resztki 
po zbiorze grochu wnoszą przeciętnie 
55 kg/ha azotu, 25 kg/ha P2O5 i 90 kg/
ha K2O. W resztkach pożniwnych łubi-
nu żółtego znajduje się 80 kg/ha azotu, 
20 kg/ha P2O5 i 50 kg/ha K2O.

Dostępność składników nawozowych 
zawartych w słomie uzależniona jest 
między innymi od jej rozdrobnienia, do-
stępności azotu, głębokości wymiesza-
nia/przyorania, temperatury, wilgotno-
ści i odczynu gleby. Niezwykle istotne 
jest staranne, równomierne rozmiesz-
czenie pociętej słomy na powierzchni 
pola, tak aby na etapie uprawek poż-

niwnych nie utrudniała prac, a mieszana 
z glebą nie tworzyła poduszek słomia-
nych, które powodują słabszy wzrost, 
a nawet zamieranie roślin. Kolejną spra-
wą jest głębokość wymieszania słomy 
z glebą. W tym celu wykonuje się płytki 
zabieg uprawowy, najczęściej talerzowa-
nie. Na glebach lekkich zaleca się słomę 
wymieszać głębiej do 10 – 12 cm, nato-
miast na glebach ciężkich 6 – 8 cm. 

Przed zmieszaniem resztek pożniw-
nych z glebą warto wspomóc ich roz-
kład. W tym celu stosuje się wapnowanie 
lub niewielką dawkę nawozu azotowe-
go, która powinna wynosić  5 – 10 kg/t 
słomy. Zalecenie to wynika z faktu, że 
słoma zawiera w swoim składzie dużo 
węgla, co stymuluje rozwój mikroor-
ganizmów glebowych, które zużywają 
azot zawarty w słomie i w glebie. W tej 
sytuacji może zajść zjawisko czasowego 
unieruchomienia azotu. Na słomę może-
my aplikować nawozy mineralne azoto-
we, zarówno w postaci stałej, jak i płyn-
nej, a także można na słomę rozlewać 
gnojówkę czy gnojowicę. Na stanowi-
skach o bardzo wysokiej zawartości azo-
tu można zrezygnować z tego zabiegu. 

W celu jak najlepszego wykorzystania 
słomy jako nawozu należy przestrzegać 
następujących zasad:
 • przed przyoraniem słoma powin-

na być pocięta na krótkie kawałki 
(5 – 8 cm) i równomiernie rozrzucona 
na całym polu,

 • słomę mieszamy broną talerzową na 
głębokość 6  –  8cm, bądź przeorujemy 
na głębokość nie większą niż 12 cm,

 • najlepsze efekty uzyskuje się na gle-
bach ciepłych, wilgotnych i o uregu-
lowanym pH gleby,

 • w przypadku uprawy roślin ozimych 
trzeba zastosować azot mineralny 
w ilości około 5 – 10 kg N na 1 tonę 
słomy,

 • do nawożenia pod oziminy najlepiej 
wykorzystać szybko rozkładającą się 
słomę rzepakową bądź roślin strącz-
kowych,

 • zbyt krótki okres pomiędzy przyora-
niem słomy a siewem roślin ozimych 
może powodować słabsze wschody, 
dlatego niektórzy zalecają by zwięk-
szyć normę siewu nasion o 10%,

 • w zmianowaniach o dużym udziale 
zbóż najlepiej nawozić słomą co 2 lata, 
ze wskazaniem pod rośliny jare.

Agnieszka Pinas

Słoma  –  źródło 
reprodukcji glebowej 
materii organicznej

Źródła:
Grzebisz W., Nawożenie roślin uprawnych. T 2 Nawozy 
i systemy nawożenia. 
Harasim A., Gospodarowanie słomą. 
Kuś J., Madej A., Zagospodarowanie słomy a bilans glebowej 
materii organicznej.
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Środki ochrony roślin stosuje się w róż-
nym czasie w okresie wegetacji, a tak-
że podczas przechowywania płodów 
rolnych. Ich substancje czynne ulegają 
degradacji w różnym tempie. Nawet je-
śli środki ochrony roślin są stosowane 
zgodnie z przepisami to ich pozostało-
ści nadal mogą znajdować się w zebra-
nych plonach. W szczególności jeśli są 
używane na krótko przed lub nawet po 
zbiorach oraz jeśli ich pozostałości są 
szczególnie trwałe. 

Przed dopuszczeniem środków ochro-
ny roślin do obrotu, poziom ich pozo-
stałości w żywności surowej i przetwo-
rzonej jest eksperymentalnie określany. 
Zaraz po dopuszczeniu środka ochrony 
roślin do sprzedaży organy kontrolne 
dodatkowo dokumentują informacje 
o faktycznie występujących pozostało-
ściach w żywności. Dzieje się to poprzez 
określenie najwyższego dopuszczalne-
go poziomu pozostałości (NDP). Jest 
to maksymalny dopuszczalny poziom 
pozostałości substancji czynnej środ-
ka ochrony roślin w towarze spożyw-
czym oraz na jego powierzchni, a także 
w paszy. Zanim będzie można określić 
NDP, należy upewnić się czy jego ilość 

może być monitorowana. W tym celu 
musi istnieć możliwość analitycznego 
oznaczenia NDP  –  najlepiej przy użyciu 
szybkiej i prostej rutynowej procedu-
ry analitycznej. Maksymalne poziomy 
pozostałości są ustalone na niskim po-
ziomie, który nie stanowi zagrożenia 
dla zdrowia konsumentów. Jednocze-
śnie nigdy nie są one ustalane wyżej, 
niż jest to wymagane przy spełnieniu 
wszystkich warunków przewidzianych 
dla wnioskowanych zastosowań środ-
ków ochrony roślin zgodnie z zasadami 
„dobrej praktyki rolniczej”. Podstawą 
ustalenia NDP są badania pozostałości 
przeprowadzone zgodnie z wnioskiem 
o zastosowanie środka ochrony roślin 
w sposób niezbędny do zwalczania 
danego agrofaga. Próby odbywają się 
w kontrolowanych warunkach i mają 
na celu przetestowanie najbardziej kry-
tycznych planowanych aplikacji. Innymi 
słowy: najwyższej dopuszczalnej daw-
ki aplikacji, najwyższej dopuszczalnej 
ilości aplikacji, ostatniego dopuszczal-
nego terminu aplikacji i najkrótszego 
czasu oczekiwania między ostatnim za-
stosowaniem, a zbiorem. Wyniki badań 
są wykorzystywane do określenia nie-

uniknionej ilości pozostałości w zebra-
nych zbiorach, a jeśli nie ma ryzyka dla 
konsumenta, proponuje się odpowied-
nie maksymalne poziomy pozostałości. 
Narażenie konsumentów, określa się na 
podstawie ilości pozostałości środków 
ochrony roślin w żywności oraz ilości 
tej żywności powszechnie spożywanej.

Kontrolą pozostałości środków ochro-
ny roślin w produktach roślinnych po-
chodzących bezpośrednio z produkcji 
podstawowej zajmuję się Państwowa 
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa (PIORIN). Ma ona na celu stwierdze-
nie prawidłowości stosowania środków 
ochrony roślin, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa oraz zapobieganie 
wprowadzaniu do obrotu płodów rol-
nych stwarzających zagrożenie zdrowia 
ludzi i zwierząt. Jeśli produkty rolnicze 
nie spełniają norm dotyczących pozo-
stałości środków ochrony roślin  –  nie 
mogą być wprowadzane do obrotu ani 
jako żywność ani jako pasza dla zwie-
rząt, z których pozyskuje się mięso i inne 
produkty żywnościowe.

Naruszenie przepisów dotyczących 
pozostałości środków ochrony roślin 
podlega sankcjom karnym i administra-
cyjnym. Zgodnie z przepisami ustawy 
o środkach ochrony roślin stosowanie 
ich niezgodnie z zawartymi w etykie-
cie wymaganiami, zagrożone jest karą 
grzywny. Dodatkowo konsekwencją na-
ruszenia norm i wymogów wzajemnej 
zgodności, w tym wymogów dotyczą-
cych właściwego stosowania środków 
ochrony roślin, jest zmniejszenie płat-
ności bezpośrednich, a także niektó-
rych innych płatności w ramach PROW 
2014 – 2020.

W 2021 r. na potrzeby urzędowe wy-
konano badania pozostałości środków 
ochrony roślin w płodach rolnych oraz 
wodach podziemnych i powierzchnio-
wych w pobliżu miejsca produkcji. Były 
one prowadzone przez Państwową In-
spekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
(PIORIN), Inspekcję Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno – Spożywczych (IJ-
HARS) i Państwową Inspekcję Sanitar-
ną (PIS). Przebadano 2000 prób  –  1300 
próbek w ramach kontroli pozostało-
ści na potrzeby PIORIN, 500 oznaczeń 
na potrzeby PIS oraz 200 próbek w ra-
mach monitoringu wód. Kontrole obję-
ły 470 substancji biologicznie czynnych 
środków ochrony roślin, ich izomerów 
i metabolitów. Przebadano 25 rodzajów 
upraw  –  9 sadowniczych (553 próbki), 
9 warzywniczych (531 próbki) i 7 rol-
niczych (215 próbek). 

W 36,4 % ogółu analizowanych prób 
(PIORIN) nie stwierdzono pozostało-
ści środków ochrony roślin. W 60,8 % 

Pozostałości środków ochrony 
roślin w płodach rolnych
Pozostałości środków ochrony roślin to resztki substancji czynnych 
i produktów ich rozkładu, które pozostają na powierzchni roślin lub 
w żywności oraz paszy. Substancje te mogą powstawać podczas me-
tabolizmu roślin lub, np. w wyniku działania ciepła, wilgoci czy światła 
słonecznego.
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ogółu analizowanych próbek (PIORIN) 
wykryto pozostałości poniżej najwyż-
szej dopuszczalnej pozostałości, a 11,7 
% tych próbek zawierało pozostałości 
nieprawidłowo zastosowanego środka. 
W 2,8 % ogółu analizowanych próbek 
(PIORIN) stwierdzono przekroczenie 
najwyżej dopuszczalnej pozostałości 
środków ochrony roślin.

Dla Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej (PIS) wykonano analizę 500 próbek 
(35 % owoce, 53 % warzywa, 12 % pro-
dukty zbożowe) żywności pochodzącej 
z importu do Polski, w tym 92 na potrze-
by kontroli granicznej, pozostałe próbki 
pochodziły ze sklepów oraz magazynów 
(zarówno produkty świeże, jak i prze-
tworzone). Próby zostały przebadane 
na potencjalną obecność 516 substan-
cji. W 10 % ogółu przebadanych prób 
nie stwierdzono obecności analizowa-
nych substancji. W pozostałych próbach 
stwierdzono od 1 do 19 różnych pozo-
stałości. W 4,2 % ogółu analizowanych 

próbek stwierdzono przekroczenie NDP. 
Były to najczęściej próby truskawek 
pochodzących z Egiptu (6 prób) i Chin 
(1 próba) dotyczące pestycydów, które 
nie mają zastosowania na terenie UE 
oraz papryki pochodzącej z Hiszpanii, 
w której stwierdzono środek zabronio-
ny do stosowania w tej uprawie w UE.

Analiza wód wykazała że 97 % prób 
można zakwalifikować do kategorii A1 
jakości, czyli wód wymagających proste-
go uzdatniania fizycznego.

Powyższe wyniki badań napawają 
optymizmem porównując do raportu 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA) za rok 2020, od-
noszącego się do krajów Unii Europej-
skiej oraz Norwegii i Islandii, gdzie ogół 
prób z przekroczonym najwyższym do-
puszczalnym poziomem pozostałości 
środków ochrony roślin wyniósł 5,1 %. 
Niestety nadal długi czas oczekiwania 
na wyniki analiz (średnio 36 dni) pró-
bek w praktyce uniemożliwia Państwo-

wej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa wydanie ewentualnego zakazu 
przeznaczania do spożycia i wprowa-
dzania do obrotu płodów rolnych za-
wierających przekroczoną najwyższą 
dopuszczalną pozostałość środków 
ochrony roślin.

Maciej Wolak

Niestety, wiele czynników wpływa 
na to, że żywienie bydła nie przebiega 
w sposób prawidłowy. Prowadzi to do 
wielu poważnych konsekwencji, np. cho-
rób metabolicznych, które w znacznym 
stopniu obniżają produkcyjność, najbar-
dziej zauważalne jest to poprzez zmniej-
szenie wydajności mlecznej.

Typowymi schorzeniami metabolicz-
nymi są: ketoza, zaleganie poporodowe, 
przemieszczenie trawieńca, zasadowica, 
kwasica żwacza i zespół stłuszczonej 
wątroby. Niektóre z nich zostaną opisa-
ne bliżej w dalszej części. 

Bardzo ważnym okresem w żywieniu 
jest zasuszanie. Jego przebieg decydu-
je o późniejszej kondycji i wydajności 
krów. W początkowym okresie musi-
my pamiętać, iż jest to czas odpoczynku 
i regeneracji dla wymienia, jak i innych 
narządów. Skarmiamy pasze objętościo-
we jak siano, sianokiszonka, zielonka, 
a unikamy kiszonki z kukurydzy (ze 
względu na jej wartość energetyczną) 
i innych pasz treściwych. W etapie przej-
ściowym, tj. na około 2 – 3 tyg. przed pla-

nowanym porodem powinniśmy zacząć 
przyzwyczajać żwacz na pasze, jakimi 
będzie karmiona krowa po porodzie. Ze 
względu na bardzo duży wydatek ener-
getyczny związany z szybkim wzrostem 
płodu, produkcją siary i innymi zmiana-
mi hormonalnymi zachodzącymi w tym 
okresie w organizmie krowy, muszą być 
to pasze o wysokiej koncentracji energii. 

W okresie przejścia z ciąży do laktacji 
krowa nie jest w stanie pobrać tyle ener-
gii, ile jej organizm potrzebuje na zwięk-
szającą się produkcję mleka i występuje 
wtedy tzw. ujemny bilans energii, czy-
li ketoza. Krowa która jest zbyt inten-
sywnie karmiona w okresie zasusze-
nia, w wyniku ujemnego bilansu energii, 
uwalnia swoje rezerwy tłuszczu. Jednak 
niewystraczająca ilość glukozy nie po-
zwala na spalenie kwasów tłuszczów. 
Zostają one przekształcone w związ-
ki, które odkładają się w wątrobie pro-
wadząc do stłuszczenia i upośledzenia 
jej funkcji, mówimy wtedy o ketozie 
typu II. Natomiast w okresie pomiędzy 
3 a 6 tygodniem laktacji spotykamy 

się z ketozą typu I. Złe zbilansowanie 
dawki pod względem energetycznym 
sprawia, że krowa jest niedożywiona, 
a wchodzi wtedy w okres największej 
produkcji mleka. Wyliczono, że koszty 
wystąpienia ketozy są większe w przy-
padku pierwiastek, wynoszą ok. 375$ 
(1 550 PLN), a w przypadku wieloródek 
256$ (1 010 PLN). Dlatego należy pa-
miętać także o prawidłowym żywieniu 

Wpływ żywienia na występowanie chorób 
metabolicznych u krów mlecznych
Żywienie odgrywa olbrzymią rolę w produkcji zwierzęcej. Odpowied-
nio dobrany sposób karmienia, jak i poprawnie zbilansowana dawka 
pokarmowa, pozwala na dostarczenie składników odżywczych po-
krywających zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne krów, będących 
w różnych fazach laktacji i stanach fizjologicznych.
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jałówek, nie należy ich przekarmiać 
aby nie dochodziło do ich nadmierne-
go otłuszczenia. Wysoki koszt wystą-
pienia ketozy, bierze się ze strat spo-
wodowanych obniżeniem mleczności 
i zmian parametrów mleka, powoduje 
to wzrost zwartości tłuszczu, kosztem 
zawartości białka. Zbadano również, że 
krowy cierpiące na ketozę, miały o 20% 
niższą skuteczność pierwszego zabie-
gu inseminacji w porównaniu do gru-
py krów zdrowych. Ketoza przyczynia 
się do wystąpienia innych zaburzeń, np. 
przemieszczenie trawieńca.

Do przemieszczenia przyczynia się 
również intensywne żywienie pasza-
mi treściwymi w okresie późnej ciąży 
i bezpośrednio po porodzie. Zapomina-
my o dostatecznym wypełnieniu jamy 
brzusznej paszami strukturalnymi, jak 
siano. Niezbędne jest też dostarczenie 
dobrej jakości pójła zawierającego dużo 
elektrolitów, a także zachęcanie kro-
wy do wypicia jak największej ilości 
wody. Spowoduje to wypełnienie żwa-
cza i jego odpowiednią lokację w jamie 
brzusznej, ograniczając tym samym 
przemieszczenie trawieńca. Objawy 
tej choroby są bardzo podobne do ke-
tozy. Krowy stają się osowiałe, zanika 
przeżuwanie, przez co obniża się mo-
toryka układu pokarmowego. Struk-
tura i ilość wydalanego kału, który jest 
cuchnący, ciemny i wodnisty, zmniejsza 
się. Charakterystycznym objawem jest 
metaliczny odgłos podczas opukiwa-
nia w miejscu łączenia żeber z lewym 
dołem głodowym. Lewostronne prze-
mieszczenie udaje się często wyleczyć 
bez interwencji chirurgicznej. W przy-
padku groźniejszego prawostronnego 

przemieszczenia jedyną szansą na ra-
tunek jest zabieg chirurgiczny. 

W okresie zasuszania należy zwró-
cić uwagę na zbilansowanie dawki pod 
względem mineralno  –  witaminowym. 
Na początku zasuszania dawki powin-
ny być ubogie w wapń (Ca), tj. do 50 g/
dzień dla sztuki. Zwiększać ilość Ca nale-
ży na około tydzień przed planowanym 
porodem. Unikamy także w tym czasie 
pasz bogatych w potas, np. lucerna, koni-
czyna, buraki pastewne. W samym dniu 
porodu, należy podać krowie preparaty 
zawierające wapń do psyka lub do żwa-
cza za pomocą bolusa. Wszystko to ma 
chronić krowę przed wystąpieniem za-
legania okołoporodowego. 

Chcąc zagwarantować krowie wyso-
ką zawartość energetyczną dawki, nie 
można przedawkować z ilością pasz tre-
ściwych, takich jak zboża i wytworzo-
ne z nich pasze. Zawarta w nich skrobia 
ulega rozkładowi w żwaczu. Jednak za 
duża ilość pasz skrobiowych prowadzi 
do zaburzeń fermentacji, co skutkuje ob-
niżeniem pH czyli kwasicy. Powodować 
ją może także niewłaściwa struktura 
dawki, np. nadmierne rozdrobnienie. 
Taka forma paszy nie podrażnia ślinia-
nek, przez co obniżona jest produkcja 
śliny, której zasadowy odczyn, a także 
zawarte w niej naturalne bufory, chro-
nią żwacz przed zakwaszeniem. Kro-
wa z takim schorzeniem ma zmniejszo-
ną strawność. Pobiera mniej paszy, a to 
prowadzi do obniżonej produkcji mleka 
i zmiany jego parametrów, zbyt mała 
ilość włókna powoduje niski poziom 
tłuszczu w mleku. 

Podsumowując, przytoczone powy-
żej niektóre choroby metaboliczne są 

bardzo kosztowne dla hodowcy, można 
uniknąć je poprzez prawidłowy sposób 
żywienia krów. Podstawowe zasady, któ-
re musimy stosować podczas karmienia 
krów, to prawidłowa zbilansowana daw-
ka pod zapotrzebowanie żywieniowe dla 
poszczególnych krów. Wykorzystywa-
nie pasz o wiadomej wartości pokarmo-
wej, a także pozbawione jakichkolwiek 
zanieczyszczeń. Trzeba pamiętać o nie 
zmienianiu często paszy i zapewnieniu 
stałego dostępu do wody pitnej. Należy 
zadbać o odpowiednią suplementację 
mineralno – witaminową. Wszystko to 
przełoży się na lepsze zdrowie, a przez 
to wyższą wydajność i płodność krów.

Barbara Kawula
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Wścieklizna jest zakaźną chorobą 
ośrodkowego układu nerwowego zwie-
rząt stałocieplnych oraz człowieka. Wy-
wołuje ją wirus RNA z rodziny Rhabdu-
viridae, rodzaju Lyssavirus. Zazwyczaj 
kończy się śmiercią, a jej objawem jest 
zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego. 
Na wściekliznę nie ma leku, można ją je-
dynie zwalczać profilaktycznie poprzez 
szczepienia.

Źródło zakażenia
Źródłem zakażenia są dzikie zwierzęta 
mięsożerne, zwierzęta domowe zaka-
żone przez przypadek, np. psy, koty, jak 
również nietoperze, gryzonie, wyjątko-
wo kleszcze i owady krwiopijne.

 Wirus ginie w 60oC po 5 min., a przy 
100oC po 2 min. Jest wrażliwy na środ-
ki odkażające formalinowe i fenolowe 
(1% NaOH) oraz na promienie UV  –  
ginie po 5 min. W zakopanych zwło-
kach utrzymuje zakaźność przez kilka 
miesięcy.

Wrota zakażenia i drogi szerzenia się 
choroby
Na 1 – 3 dni przed wystąpieniem obja-
wów klinicznych wirus pojawia się w śli-
nie zakażonego zwierzęcia i utrzymuje 
się aż do jego śmierci. Do zakażenia do-
chodzi najczęściej po pogryzieniu przez 
chore zwierzę, poprzez nieuszkodzoną 
lub uszkodzoną mechanicznie błonę ślu-
zową, rzadko przez oślinienie ran.

Wirus po wniknięciu do organi-
zmu wędruje drogą nerwów obwodo-
wych do rdzenia kręgowego i mózgu. 
W ośrodkowym układzie nerwowym 
namnaża się, a następnie wędruje po-
przez układ nerwowy do ślinianek. Na 
koniec zostaje uwolniony z zakończeń 
nerwów czuciowych w błonie śluzowej 
jamy i noso – gardzieli.

Objawy choroby u człowieka:
 • Okres wylęgania waha się od 1 – 3 mie-

sięcy (sporadycznie może przebiegać 
szybciej, tj. od 10 dni do roku).

 • Początkowe objawy choroby powodu-
ją pewne trudności w rozpoznaniu, są 
to: gorączka, ból głowy, nudności.

 • Następnie mogą pojawiać się napa-
dy szału, wodowstręt (objawiający 
się gwałtownymi skurczami mięśni 
gardła i głośni, przy próbach poły-
kania, czasem również na sam wi-
dok płynu), obfite wydzielanie śli-
ny, omamy wzrokowe i słuchowe, 
niepokój, światłowstręt, trudności 
w oddychaniu.

 • Do śmierci dochodzi w ciągu tygodnia 
od wystąpienia pierwszych objawów 
choroby w następstwie porażenia ru-
chowo – czuciowego i śpiączki.
Szczególnie istotne w rozpoznaniu 

choroby jest przeprowadzenie wywia-
du epidemiologicznego, w czasie które-
go trzeba się dowiedzieć czy dana osoba 
miała kontakt ze wściekłym zwierzę-
ciem lub podejrzanym o wściekliznę.

Objawy u zwierząt
Okres inkubacji choroby (czyli okres 
od momentu zakażenia do wystąpienia 
objawów klinicznych) jest różny i zale-
ży od wielu czynników. Przyjmuje się, 
że okres inkubacji u zwierząt trwa od 
kilku dni do ponad 7 lat, przy czym za-
zwyczaj wynosi on:
 • u małych zwierząt (pies, kot, owca, 

koza, świnia)  –  od kilku do 90 dni,
 • u dużych zwierząt (bydło, koniowa-

te)  –  od kilku do 180 dni.

Przy objawach wścieklizny u zwie-
rząt dochodzi do zaburzeń ośrodkowego 
układu nerwowego. Na podstawie psów 
wyróżnia się trzy fazy choroby:
1.  Faza prodromalna, tzw. zwiastuno-

wa (trwa ok. 1 – 3 dni).
 Występuje: gorączka, rozszerzo-

ne źrenice, zmiany w zachowaniu, 
nerwowość, odczucie niepokoju, 
zwierze szuka samotności  –  chowa 
się, przestaje jeść i pić oraz sprawia 
wrażenie przestraszonego.

2. Faza pobudzenia (trwa ok. 1 – 7 dni).
 Występuje: wzmożona reakcja na 

bodźce wzrokowe i słuchowe, nadpo-
budliwość i niepokój, światłowstręt, 
zwierzę łapie wyimaginowane 
przedmioty, dochodzi do braku ko-
ordynacji ruchowej, agresji powodu-
jącej chęć gryzienia wszystkiego, co 
znajduje się w jego otoczeniu.

3. Faza porażenia (trwa ok. 2 – 4 dni). 
Następuje po 1 – 10 dniach od wy-

Wścieklizna 
– choroba 
 zakaźna
Wścieklizna to wirusowa choroba odzwierzęca. Przenoszona na ludzi i zwierzęta zwykle wraz ze śliną przez 
ukąszenia i zadrapania. Z danych WHO wynika, że rocznie (głównie w Azji i Afryce) powoduje ok. 60 tys. 
zgonów. Po pojawieniu się objawów klinicznych, praktycznie w 100% powoduje śmierć. Okazuje się, że psy 
są odpowiedzialne w 99% za przenoszenie wirusa na człowieka.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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stąpienia pierwszych objawów cho-
robowych. Do tej fazy może dojść 
z pominięciem fazy drugiej, co zda-
rza się u kotów.

 Występuje: utrudnione przełykanie, 
powodujące ślinotok, zwierze wyda-
je nienaturalne dźwięki, może dojść 
do opadania żuchwy, problemu z od-
dychaniem, mogą wystąpić objawy 
porażenia.

Choroba może przebiegać w postaci 
szałowej, w której występuje nadmierne 
pobudzenie oraz w postaci cichej. Obie 
formy trwają krótko i szybko dochodzi do 
porażenia. Śmierć następuje po 10 dniach 
od chwili pierwszych objawów choroby.

Typowe objawy u innych gatunków 
zwierząt
U kotów zarażonych wścieklizną docho-
dzi do nagłych ataków gryzienia, drapa-
nia, zwierze unika kontaktu  –  chowa się. 
Śmierć poprzedza porażenie kończyn.

Natomiast wścieklizna u krów prze-
biega podobnie jak u psów. Dodatkowo 
dochodzi do obniżenia laktacji, zabu-
rzeń kurczliwości żwacza, ślinienia się, 
biegunki lub zaparć. Ponadto może wy-
stępować parcie na przeszkody, nienatu-
ralne położenie głowy, chwiejność, po-
rażenie kończyn tylnych oraz trudność 
z piciem wody. W okresie podniecenia 
krowy ryczą i biją nogami.

Chore konie są nadmiernie pobudzo-
ne, występuje u nich wzmożony popęd 
płciowy oraz objawy kolki. Wścieklizna 
objawia się również poprzez gryzienie, 
kopanie, brak pragnienia oraz koordy-
nacji ruchowej.

Świnie stają się lękliwe, ochryple 
chrząkają, gryzą ściółkę. Obserwujemy 
u nich również kurczowe ruchy głowy.

Chore owce i kozy stają się niespokoj-
ne, występuje u nich wzmożony popęd 
płciowy, ochrypłe beczenie. Na koniec 
dochodzi do nagłego porażenia i upadku.

Dzikie zwierzęta  –  charakterystycz-
nym objawem wścieklizny jest u nich 
utrata wrodzonego lęku. Stają się agre-
sywne, atakują ludzi, zwierzęta domowe 
i gospodarskie. U nietoperzy można za-
uważyć utratę zdolności lotu. Zwierzęta 
przewracają się na grzbiet, są nadpobu-
dliwe na dotyk i dźwięk, wykazują rów-
nież aktywności w trakcie dnia, co jest 
nienaturalne u zdrowych osobników.

Zapobieganie:
 • należy unikać bezpośredniego kon-

taktu ze zwierzętami (domowymi 
i dzikimi) zachowującymi się w nie-
typowy sposób,

 • przeprowadzać obowiązkowe szcze-
pienia zwierząt domowych (kotów 
i psów),

 • nie dotykać padłych dzikich zwierząt.

Co w przypadku gdy zobaczymy 
podejrzane zwierzę?
W takim przypadku trzeba jak naj-
szybciej zgłosić to do powiatowego le-
karza weterynarii, który stwierdzi czy 
zgłoszenie jest zasadne. Następnie na 
podstawie obserwacji lub po podda-
niu padłego zwierzęcia badaniom labo-
ratoryjnym stwierdzi wściekliznę lub 
ją wykluczy. Czynności, które powin-
na wykonać Inspekcja Weterynaryjna, 
w przypadku stwierdzenia wścieklizny 
zawarte są w: ustawie z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. 
w sprawie zwalczania wścieklizny.

Postępowanie w przypadku 
pogryzienia przez zwierzę
 • porządnie przemyj ranę wodą i my-

dłem (przez 15 – 20 min),
 • zdezynfekuj ranę,
 • załóż jałowy opatrunek,
 • jak najszybciej skontaktuj się z pla-

cówką medyczną dysponującą szcze-
pionką, a w razie potrzeby także su-
rowicą przeciwko wściekliźnie,

 • oprócz szczepionki lub surowicy może 
zaistnieć konieczność leczenia anty-
biotykiem i profilaktyki przeciwtęż-
cowej, o czym decyduje lekarz.
Zwierzę musi zostać poddane kwaran-

tannie, która trwa 15 dni. Jeżeli w tym 
czasie nie pojawią się żadne objawy 
chorobowe, to zwierzę można uznać 
za zdrowe. W przeciwnym wypadku 
doszło by już do śmierci zwierzęcia. 
W przypadku gdy: nie znamy zwierzę-
cia, uciekło lub było to zwierzę dzikie, 
sprawę należy zgłosić do powiatowego 
lekarza weterynarii.

Profilaktyka wścieklizny
Obowiązkowemu ochronnemu szczepie-
niu przeciwko wściekliźnie, podlegają 
psy powyżej trzeciego miesiąca życia. 
Właściciele są zobowiązani zaszcze-
pić psy przeciwko wściekliźnie w ter-
minie 30 dni od dnia ukończenia przez 
psa trzeciego miesiąca życia, a następ-
nie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od 
dnia ostatniego szczepienia. Szczepień 
psów przeciwko wściekliźnie dokonują 

lekarze weterynarii, świadczący usłu-
gi weterynaryjne w ramach działalno-
ści zakładu leczniczego dla zwierząt. Po 
przeprowadzeniu szczepienia, właści-
cielowi psa wydaje się zaświadczenie 
lub dokonuje się wpisu w paszporcie psa.

Aktualnie wskazane są również szcze-
pienia kotów (obecnie na zagrożonych 
terenach woj. mazowieckiego są one 
obowiązkowe od 31 grudnia 2021r., 
zgodnie z rozporządzeniem nr 49 Wo-
jewody Mazowieckiego)  –  w terminie 
30 dni od dnia ukończenia przez kota 
3. miesiąca życia, a następnie nie rza-
dziej niż co 12 miesięcy od dnia ostat-
niego szczepienia.

Niezaszczepienie psa (a teraz również 
kota, którego właścicielem jest miesz-
kaniec terenu objętego obszarem za-
grożonym wystąpieniem wścieklizny 
u zwierząt) jest uznawane za wykro-
czenie i skutkuje otrzymaniem mandatu 
nawet do 500 zł.

Głównym rezerwuarem wścieklizny 
w Polsce jest lis rudy. Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowa-
dzania ochronnych szczepień lisów wolno 
żyjących przeciwko wściekliźnie zobowią-
zuje Inspekcję Weterynaryjną do prze-
prowadzania szczepień lisów żyjących 
na wolności. 

Tyczy się to obszarów, które są naj-
bardziej narażone na ryzyko wystąpie-
nia wścieklizny. Lisy przyjmują lek do-
ustnie. Dlatego też wcześniej informuje 
się mieszkańców o terminie rozkłada-
nia blistrów zatopionych w przynęcie. 
Należy bezwzględnie unikać kontaktu 
ze szczepionką przeznaczoną dla lisów 
oraz uniemożliwić taki kontakt zwierzę-
tom domowym. W sytuacji gdy miało się 
kontakt ze szczepionką należy zgłosić 
się do lekarza medycyny, a w przypadku 
zwierząt do lekarza weterynarii.

Weronika Dudek

Źródła:
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2. https://medycynatropikalna.pl/choroba/wscieklizna
3. https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/
wscieklizna
4. https://pssekrakow.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=320&catid=89&Itemid=212
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CHOROBA PODLEGAJĄCA 
OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA

(załącznik nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt)
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Gospodarstwo opiekuńcze to świad-
czenie w gospodarstwie rolnym usług 
w zakresie opieki dziennej, w tym inte-
gracji społecznej na rzecz osób szczegól-
nie zagrożonych społecznie. Jak wiado-
mo, do tej pory prowadzenie tego typu 
działalności było możliwe w ramach po-
zarolniczej działalności gospodarczej 
lub w ramach dziennej opieki (reko-
mendowane, by była to dzienna opieka) 
jednostek systemu pomocy społecznej, 
np. Dziennego Domu Pobytu.

W tym czasie trwające prace nad pro-
jektem pn. „Gospodarstwa opiekuńcze 
w rozwoju obszarów wiejskich wobec 
wyzwań demograficznych GROWID”, 
realizowanym w konsorcjum przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie i Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie Oddział 
w Krakowie, przyczyniły się do wypra-
cowania wzoru modelu gospodarstwa 
opiekuńczego i strategii jego wdrażania. 
Wypracowany przez konsorcjum model 

pokazuje, jak może wyglądać prowadze-
nie opieki w gospodarstwie rolnym i na 
jakich zasadach może funkcjonować go-
spodarstwo opiekuńcze.

Świadczenie usług opiekuńczych 
w oparciu o propozycję GROWID wy-
daje się być coraz bliższe. Bowiem bez 
wątpienia można powiedzieć, że prace 
konsorcjum doszły już do etapu opraco-
wywania tak długo wyczekiwanych od-
powiednich ram prawnych dla gospo-
darstw opiekuńczych, które  –  mamy 
nadzieję  –  że finalnie będą wypracowa-
ne. Powstanie regulacji prawnych było-
by dużym ułatwieniem dla osób chcą-
cych prowadzić działalność opiekuńczą 
w gospodarstwie w oparciu o daną pro-
pozycję projektu GROWID. Warto li-
czyć się jednak z tym, że nie każdy bę-
dzie mógł prowadzić tego typu usługi. 
Gospodarstwo opiekuńcze będzie mo-
gło być prowadzone przez osoby, któ-
re mają status rolnika, a świadczone 
w nim usługi będą tylko rozszerzeniem 
i uzupełnieniem prowadzonej już dzia-
łalności rolniczej. 

Przykładowy model gospodarstwa 
opiekuńczego na przykładzie realizo-
wanego projektu GROWID zakłada, że 
zakres podstawowych usług w gospo-
darstwie rolnym będzie obejmował: 
aeroterapię dla uczestników  –  realizo-
wanie programu zajęć terapeutycznych 
i aktywizacyjnych opartych na rolni-
czym potencjale gospodarstwa, zajęcia 
grupowe dla uczestników, pomoc w za-
łatwianiu codziennych spraw uczest-
ników, a także pomoc w czynnościach 
higienicznych czy podawanie posiłków 
uczestnikom.

Takie gospodarstwa, oprócz świad-
czenia usług obowiązkowych, będą mo-
gły również prowadzić różnego rodzaju 
usługi fakultatywne, a prowadzący go-
spodarstwo będzie mógł podejmować 
decyzje, w jakich dniach i godzinach bę-
dzie prowadził usługi. Zaczynamy od 
osób starszych, bo seniorzy będą tą gru-
pą, która najwięcej skorzysta. W przy-
szłości również tego typu usługi będą 
dedykowane dla innych osób zagrożo-
nych, bądź wyłączanych zawodowo.

Rozpoczęcie działalności gospodar-
stwa opiekuńczego w oparciu o pro-
pozycje konsorcjum GROWID będzie 
wiązało się z koniecznością rejestracji 
w Urzędzie Wojewódzkim. Rejestra-
cja ta będzie musiała jednak zostać po-
przedzona uzyskaniem niezbędnych 
pozwoleń, odbyciem szkolenia i przej-
ściem procesu certyfikacji, zapewnia-
nego przez Centrum Doradztwa Rolni-
czego. Znaczną rolę przypisuje się tu 
również doradztwu rolniczemu, które 
będzie służyć wsparciem dla właścicieli 
gospodarstw rozpoczynających działal-

Gospodarstwa opiekuńcze 
szansą rozwoju obszarów wiejskich
W dzisiejszych czasach prowadzenie opieki, a także różnego rodzaju 
terapii dla osób zagrożonych społecznie, w tym starszych, wydaje się 
być słuszne i potrzebne, zwłaszcza z uwagi na problem, jakim zdaje 
się być fakt starzejącego się społeczeństwa. Jednym z innowacyjnych 
rozwiązań, które pojawiło się w ostatnich latach na obszarach wiejskich, 
jest rolnictwo społeczne, a w szczególności gospodarstwa opiekuńcze.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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ność opiekuńczą. Specjalista w dziedzi-
nie gospodarstw opiekuńczych na etapie 
tworzenia (wraz z właścicielem) progra-
mów agroterapii będzie weryfikował 
infrastrukturę gospodarstwa.

Pewne jest również, że gospodarstwa 
opiekuńcze nie będą mogły być prowa-
dzone przez wszystkich zainteresowa-
nych tego typu działalnością, w tym 
agroterapią. Wiąże się z tym fakt, że go-
spodarstwo opiekuńcze nie może być 
„łatwiejszą formą” świadczenia tego 
typu usług w porównaniu do innych roz-
wiązań prawnych i organizacyjnych ani 
biznesem działalności opiekuńczej na 
wsi. Powinna to być forma opieki dzien-
nej, której specjalistyczny charakter wy-
nika z realizacji programów terapeu-
tycznych opartych na infrastrukturze 
gospodarstwa rolnego. 

Programy opiekuńcze w gospodar-
stwie powinny bazować na przyja-
znych i przyjemnych zadaniach, które 
są zgodne z możliwościami uczestnika, 
w tym również powinny mieć na uwa-
dze wspólne spędzanie czasu czy odpo-
czynek. Proste czynności, jak zbieranie 
owoców, wykopki, robienie przetwo-
rów, praca przy pieleniu grządek nie 
tylko uspokajają, ale sprawiają, że oso-
by wymagające specjalnego podejścia 
czują się potrzebne. Szczególne miejsce 
w tym procesie zajmują również zwie-
rzęta hodowane nie w celach konsump-
cyjnych, ale do prowadzenia terapii z ich 
udziałem. Aktywność połączona z po-
bytem na świeżym powietrzu sprzyja 
wytwarzaniu tzw. hormonów szczęścia. 
Dlatego pobyt na wsi w gospodarstwie 
to recepta na poprawę samopoczucia, 
a także sposób na aktywizację społecz-
ności osób starszych.

Bez wątpienia nie będzie to praca na-
stawiona na zysk. Musi być ona prowa-
dzona przez osoby z dużą empatią, po-
siadającego odpowiednie kwalifikacje, 
które odnajdą się w roli opiekuna osób 
starszych. Ludzie starsi mają swoje po-
trzeby, którym trzeba będzie sprostać. 
Musimy zdawać sobie sprawę z trudno-

ści, które mogą wyniknąć w trakcie wi-
zyt, np. kłótnie uczestników ze względu 
na różne charaktery, problemy zdrowot-
ne gości czy różne inne nieprzewidziane 
sytuacje, które mogą się wydarzyć.

Rolnictwo społeczne może być szansą 
zarówno dla rolników, jak i całych spo-
łeczności lokalnych. Powstanie gospo-
darstw opiekuńczych będzie sprzyjać 
podnoszeniu jakości życia mieszkań-
ców obszarach wiejskich, w tym roz-
wojowi przedsiębiorczości, kreowaniu 
nowych miejsc pracy. Mogą przyczynić 
się do rozwiązania problemu nierówno-
ści w dostępie usług społecznych, któ-
re szczególnie dotykają mieszkańców 
mniejszych miejscowości. W dużej mie-
rze przyczynią się one także do odcią-
żenia rodzin w sprawowaniu dziennej 
opieki nad seniorami.

Polityka Unii Europejskiej kładzie 
duży nacisk na deinstytucjonalizację, 
a i idea zielonej opieki właśnie w ten 
trend deinstytucjonalizacji usług spo-
łecznych się wpisuje. 

W kontekście opieki nad osobami 
starszymi można rozumieć to pojęcie 

jako przejście z opieki instytucjonal-
nej, świadczonej w zakładach opieki 
stacjonarnej, w kierunku opieki świad-
czonej właśnie w środowisku lokalnym 
z uwzględnieniem licznych instytucji 
formalnych i nieformalnych. Gospodar-
stwo opiekuńcze staje się więc szansą 
w pierwszym etapie dla seniorów wy-
magających wsparcia, by jak najdłużej 
mogli pozostać w swoim domu czy lo-
kalnym środowisku.

Jeżeli innowacja społeczna, jaką są go-
spodarstwa opiekuńcze, ma przyczynić 
się i pomóc w rozwiązaniu problemów 
społecznych polskiej wsi, w tym ogra-
niczyć problem starzejącego się społe-
czeństwa oraz wpłynąć na rozwój ob-
szarów wiejskich, tego typu działalność 
musi powstać masowo, dlatego szcze-
gólnie ważne jest, aby kreować powsta-
wanie gospodarstw opiekuńczych na 
obszarach wiejskich.

Ewelina Czarnik

Źródło:
Model gospodarstw opiekuńczych GROWID-https://growid.pl/
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W poddziałaniu „Restrukturyza-
cji małych gospodarstw” kwota pre-
mii wynosi 60 000 zł, która podzie-
lona jest na dwie raty. Pierwsza rata 
wynosi 48 000 zł, natomiast druga to 
pozostałe 12 000 zł, którą należy roz-
liczyć po trzech lata od daty otrzyma-
nia pierwszej raty. ARiMR wypłaca II 
ratę po zrealizowaniu przez beneficjen-
ta biznesplanu, który był załącznikiem 
do wniosku. W celu rozliczenia II raty 
należy przypomnieć sobie, przegląda-
jąc biznesplan, jakie były założenia i co 
w nim zostało wpisane do realizacji. Jest 
to podstawowy dokument, z którym 
ARiMR sprawdza, czy zadanie zostało 
zrealizowane. Na podstawie biznespla-
nu ARiMR sprawdza cele, jakie nałożył 
na siebie rolnik, w szczególności te, któ-
re dawały dodatkowe punkty podczas 
weryfikacji wniosku. ARIMR przyzna-
wała punkty za szkolenia, które podczas 
weryfikacji muszą być potwierdzone 
zaświadczeniem z ukończenia takiego 
szkolenia, dodatkowo sprawdzana jest 
spójność tematów. Podobnie sprawdza-
ne są punkty czy rolnik spełnił obecny 
zakres, np. innowacyjność, postęp bio-
logiczny itp. Wszystkie te informacje 
zostały zawarte w biznesplanie w za-
kładce „Cele”, tabela 2.

ARiMR sprawdza osiągniętą wartość 
ekonomiczną wpisaną do biznesplanu. 
Wpisana we wniosku wartość ekono-
miczna wstępnie weryfikowana jest na 
podstawie dopłat obszarowych za rok, 
w którym składana jest II rata. ARiMR 
sprawdza także własność lub stosunek 

dzierżawy. W roku 2017 stosunek ten 
wynosił 70% własności do 30% dzier-
żawy. Obecnie wynosi 50% dzierżawy 
do 50% własności. W biznesplanie nale-
ży sprawdzić, czy w zakładce „zwierzę-
ta rok docelowy” spełniamy obiecany 
obrót zwierząt.

Ważnymi elementami biznesplanu 
są tabele związane z planowanymi in-
westycjami z zakresu ochrony środo-
wiska (tab. 18), inwestycji pozostałych 
(tab.19) oraz planowane zakupy (tab. 
20). W tabelach tych zostały umiesz-
czone elementy planowane do zakupu. 
ARiMR sprawdza, czy zakupione rzeczy 
związane z inwestycją spełniają obieca-
ne kryteria, np. techniczne. Wszystkie 
inwestycyjne rzeczy muszą stanowić mi-
nimalny wydatek 60 000 zł. Wydatek ten 
nie może być poniżej tej kwoty. W przy-
padku rozliczanie inwestycji wymagane 
jest dostarczenie faktur lub rachunków, 
które potwierdzają poniesione koszty. 
Dodatkowo należy udokumentować, czy 
wszystkie faktury lub rachunki są zapła-
cone. W przypadku przelewów z konta 
wystarczające jest potwierdzenie zapła-
ty (w tytule przelewu musi być napisane, 
co zostało zapłacone, np. nr faktury lub 
rachunku). W przypadku płatności go-
tówką na fakturze lub rachunku musi 
być wpisane sformułowanie „zapłaco-
no gotówką”. W przypadku braku ww. 
informacji ARiMR wymaga oświadcze-
nia od sprzedającego, że faktura bądź 
rachunek są zapłacone. Beneficjent nie 
może zalegać z płatnościami za zakupy 
realizowane z biznesplanu.

Zakładka „zestawienie” w biznespla-
nie sprawdza podstawowe informacje 
dotyczące wydatkowania kwoty 60 000 
zł oraz kompletność i poprawności 
wprowadzonych danych.

Wszystkie wymienione elementy biz-
nesplanu można aktualizować składając 
wniosek z prośbą o aktualizację bizne-
splanu. ARiMR ponownie ocenia bizne-
splan. Po ocenie biznesplanu „wyrażą 
zgodę” lub też „nie wyraża zgody” na 
zmiany w biznesplanie. 

Wniosek o II ratę programu „Restruk-
turyzacja małych gospodarstw” można 
złożyć w wersji papierowej lub elektro-
nicznej poprzez portal przygotowany 
przez ARIMR. Jeżeli wniosek przygo-
towujemy w wersji papierowej, należy 
ściągnąć aktualny wniosek o II ratę oraz 
sprawozdanie z wartości ekonomicznej 
gospodarstwa. Wniosek o II ratę wy-
pełniamy, wpisując w nim wszystkie 
informacje związane z realizacją za-
dania. Do wniosku dołączamy faktury 
(rachunki) lub kopie z potwierdzenia 
„za zgodność z oryginałem”, zaświad-
czenia np. ze szkoleń itp. Wniosek roz-
patrywany jest w dość szybkim czasie, 
pod warunkiem, że jest spójny z biz-
nesplanem. W celu weryfikacji danych 
ARiMR może skierować wniosek do 
kontroli „na miejscu”, gdzie sprawdza-
ne są dokumenty, powierzchnie upraw 
oraz faktury i rachunkowość. Prowa-
dzenie dokumentacji rachunkowej jest 
obligatoryjne dla każdego beneficjenta 
programu. Do sprawozdania z realiza-
cji biznesplanu wpisujemy powierzch-
nię upraw zgodną z dopłatami obszaro-
wymi za dany rok, w którym składamy 
wniosek o płatność.

Ważne jest to, że po rozliczeniu wnio-
sku o II ratę mamy obowiązek nadal 
prowadzić rachunkowość, tzn. czwarty 
i piąty rok od otrzymania pierwszej raty. 

Od stycznia 2022 r. ARiMR wprowa-
dziła do programów premiowych takich 
jak „Restrukturyzacja małych gospo-
darstw” ocenę oddziaływania na śro-
dowisko. Jeżeli beneficjat w biznespla-
nie zawarł inwestycję, która wpisuje się 
w taką ocenę, będzie musiał dostarczyć 
taki dokument przy składaniu wniosku 
o I ratę. 

Marcin Rychlicki

Jak rozliczyć II ratę wniosku „Restrukturyzacja 
małych gospodarstw”
Poddziałanie 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” jest to jeden 
z bardziej popularnych programów premiowych, z których korzystają 
rolnicy. Pierwszy nabór na to działanie ARiMR przeprowadziła w roku 
2017, w związku z tym są już rolnicy, którzy rozliczyli II ratę. 

Źródło: 
materiały informacyjne ARiMR
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Koniunktura gospodarstw rolnych 
w roku 2021, jak i obecnie, jest nie-
korzystna. W ocenie rolników pro-
gnoza na kolejne miesiące również 
jest pesymistyczna. Taką sytuację 
przedstawia analiza opublikowana 
przez Główny Urząd Statystyczny.

W ostatnim czasie sytuacja na rynkach 
europejskich i światowych jest niesta-
bilna. Należy rozpatrzyć, jak wygląda 
sytuacja gospodarstw w momencie nie-
stabilnych cen płodów rolnych i środ-
ków produkcji. 

Pod koniec marca 2022 r. Główny 
Urząd Statystyczny opublikował analizę 
koniunktury w gospodarstwach rolnych 
za II półrocze 2021 r., w której nie brakuje 
pesymistycznych ocen rolników. Pesymi-
styczne opinie rolników różnią się w za-
leżności od następujących czynników:

 − formy prawnej gospodarstwa rolnego,
 − powierzchni użytków rolnych,
 − ukierunkowania produkcyjnego go-
spodarstw rolnych,

 − rodzaju prowadzonych upraw i gatun-
ków / grup użytkowych utrzymywa-
nych zwierząt gospodarskich,

 − wieku i wykształcenia osoby kierują-
cej gospodarstwem.

 − Analiza odpowiedzi badanych gospo-
darstw pokazała, że:

 − Zarządcy gospodarstw indywidu-
alnych byli bardziej pesymistyczni 
w ocenie zmian, jakie zaszły w II pół-
roczu 2021 r. niż kierujący gospodar-
stwami posiadającymi osobowość 
prawną i niemających osobowości 
prawnej. Jednocześnie osoby kierują-
ce gospodarstwami indywidualnymi 
patrzą z większym pesymizmem na 
kolejne miesiące.

 − Koniunktura gospodarstw rolnych 
była lepiej oceniana przez gospodar-

stwa specjalizujące się w produkcji 
roślinnej niż zwierzęcej. Jednak naj-
więcej negatywnych opinii wyrazi-
li rolnicy prowadzący gospodarstwa 
wielokierunkowe.

 − Bardziej optymistycznie była ocenia-
na koniunktura gospodarstw przez 
użytkowników gospodarstw o po-
wierzchni do 1 ha użytków rolnych, 
a także gospodarstw o powierzchni 
powyżej 10 – 15 ha użytków rolnych.

 − Najbardziej optymistyczne opinie 
wyrażali producenci w wieku do 24 
lat, z wyższym wykształceniem rol-
niczym oraz kierujący gospodarstwa-
mi rolnymi od 2 do 5 lat.
W ocenie sytuacji ogólnej gospodarstw 

rolnych około 76% rolników stwierdziło, 
że ogólna sytuacja w ich gospodarstwach 
rolnych jest normalna lub dobra. Nale-
ży jednak zwrócić uwagę na dane z po-
przedniego roku, gdzie procent ten był 
wyższy o ponad 10, co wiąże się z tym, 
że zwiększyła się przewaga opinii o złej 
sytuacji gospodarstw rolnych. Użytkow-
nicy gospodarstw rolnych ukierunko-
wanych na produkcję roślinną ocenili 
swoją sytuację najmniej pesymistycz-
nie, jednak ocena użytkowników go-
spodarstw tradycyjnych była najgorsza. 
W gospodarstwach prowadzących pro-
dukcję roślinną najmniej negatywnych 
opinii wyrazili rolnicy specjalizujący się 
w produkcji roślinności przemysłowej 
oraz rzepaku i rzepiku. Z kolei najgorzej 
swoją sytuację oceniają rolnicy zajmują-
cy się produkcją buraków cukrowych. 
Wśród gospodarstw ukierunkowanych 
na produkcję zwierzęcą najwięcej pesy-
mistycznych opinii jest od rolników zaj-
mujących się chowem drobiu rzeźnego 
i trzody chlewnej. (Wykres 1.) 

 Niekorzystne prognozy z grudnia 
2021 r. dotyczące sytuacji ogólnej gospo-
darstw rolnych, opłacalności produkcji 

1. Wykres przedstawiający odpowiedzi dotyczące ogólnej sytuacji go-
spodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej i popytu na produk-
ty rolne. źródło: GUS

2. Wykres przedstawiający odpowiedzi dotyczące prognozowanej w I pół-
roczu 2022 r. ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji 
rolniczej oraz popytu na produkty rolne. źródło: GUS

Koniunktura w gospodarstwach rolnych
rolniczej, a także popytu na wytwarzane 
produkty były jednak bardziej optymi-
styczne niż prognozy z grudnia 2020 r. 
Z badań wynika, że największe obawy 
mają użytkownicy gospodarstw pro-
wadzący uprawy warzyw gruntowych, 
ziemniaków, drzew i krzewów oraz 
rolnicy zajmujący się chowem trzody 
chlewnej. Z kolei rolnicy specjalizujący 
się w chowie bydła mlecznego i drobiu 
nieśnego wyrażali najbardziej optymi-
styczne opinie. (Wykres 2.)

Analogicznie jak w latach poprzed-
nich najważniejszym czynnikiem 
sprzyjającym rozwojowi gospodarstw 
rolnych w roku 2021 były dopłaty unij-
ne. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym 
były korzystne ceny sprzedawanych 
produktów rolnych. Jednakże w porów-
naniu do roku 2020 należy zauważyć, 
że znacznie wzrósł procent badanych 
respondentów, u których nie wystąpił 
żaden czynnik wspierający rozwój go-
spodarstw rolnych.

Około 92% badanych wskazało, że 
czynnikami ograniczającymi rozwój 
gospodarstw rolnych jest występowa-
nie barier utrudniających rozwój, takich 
jak zbyt niskie ceny wytwarzanych pro-
duktów rolnych, niekorzystne warunki 
atmosferyczne oraz zbyt wysokie ceny 
środków produkcji.

Badania dotyczące koniunktury w rol-
nictwie pozwalają ocenić bieżącą, jak 
i prognozowaną sytuację gospodarstw 
rolnych. Dane przedstawiają, jakie na-
stroje panują wśród właścicieli gospo-
darstw rolnych. Na chwilę obecną są one 
pesymistyczne.

Maria Kmak

Źródło:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo- 
lesnictwo/rolnictwo/koniunktura-w-gospodarstwach- 
rolnych-w-drugim-polroczu-2021-roku,10,19.html
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Współczesne gospodarstwa, aby ist-
nieć na rynku i rozwijać się, potrzebu-
ją sprawnego zarządzania opartego na 
wiedzy, której podstawą jest znajomość 
wewnętrznych uwarunkowań.

Podstawowym źródłem informacji 
o funkcjonowaniu gospodarstwa jest 
rachunkowość rolna. 

Zdarza się, że rolnicy nie zdają sobie 
sprawy z korzyści, jakie niesie ze sobą 
systematyczne ewidencjonowanie zda-
rzeń gospodarczych oraz w jaki sposób 
można wykorzystać informacje, które 
w niej się znajdują.

Rachunkowość rolna jest ważnym 
źródłem informacji o funkcjonowaniu 
gospodarstwa. Skuteczne zarządza-
nie, podejmowanie trafnych decyzji jest 
uzależnione od posiadanej wiedzy i in-
formacji o gospodarstwie. Rachunko-
wość dostarcza informacji na potrze-
by zarządzania, może stanowić bazę 
w analizach ekonomicznych oraz być 
podstawą w strategicznych decyzjach 
dla gospodarstwa.

Należy pamiętać, że podstawową 
funkcjom rachunkowości jest funkcja 
informacyjna. Oznacza to, że rachun-
kowość dostarcza informacji o funk-
cjonowaniu gospodarstwa. Uzyskane 
informacje poddane analizie mogą słu-
żyć do bieżącej oceny wyników osią-
ganych przez gospodarstwo, kontroli 
dokonywanych rozliczeń z odbiorcami 
produktów i dostawcami materiałów, 
porównania uzyskanych wyników z pla-
nowanymi. 

Ewidencjonowanie wpływów i wy-
datków umożliwia poznanie zdolności 
płatniczej w różnych okresach roku. Sys-
tematyczne ewidencjonowanie wpłat 
i wypłat pieniężnych w 12 kolejnych 
miesiącach dostarcza danych obrazu-
jących wielkość i strukturę rodzajo-
wą strumieni pieniężnych wpływają-
cych i wypływających z gospodarstwa 
rolnego. Dzięki takim danym możemy 
uzyskać informacje na temat nadwyżki 
wpłat nad wypłatami w gospodarstwie. 
W wielu gospodarstwach, w wyniku 

sezonowości produkcji i sezonowości 
sprzedaży, wydatki często przewyższa-
ją bieżące dopływy pieniędzy. Wpłaty 
nie pokrywają się z kwotami wypłat, co 
może prowadzić do braku możliwości 
realizacji wyznaczonego przez rolnika 
programu produkcji.

W Polsce nie występuje jeden obliga-
toryjny dla wszystkich gospodarstw 
rolnych system rachunkowości. Jednym 
z formalnych systemów rachunkowości 
jest FADN, czyli europejski system zbiera-
nia danych rachunkowych z gospodarstw 
rolnych. FADN jest jednym z narzędzi, 
które wspomagają programowanie i re-
alizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej. 
Rachunkowość ta w Polsce prowadzo-
na jest w ponad 12000 gospodarstw, co 
stanowi reprezentatywną próbę towa-
rowych gospodarstw rolnych. 

Kolejną grupą gospodarstw objętych 
rachunkowością są gospodarstwa pro-
wadzące produkcję w ramach działów 
specjalnych produkcji rolnej. W tych go-
spodarstwach rachunkowość jest pro-

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
Rolnicy często traktują rachunkowości jako kłopotliwe zobowiązanie, zapominając o licznych 
korzyściach wynikających z jej prowadzenia. Prowadzenie ewidencji jest często postrzegane 
przez rolników jako uciążliwy obowiązek, a niesie ze sobą wiele plusów. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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wadzona na cele rozliczeniowe. Wyli-
czenie dochodu z prowadzonych działów 
specjalnych może następować na pod-
stawie prowadzonych podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów.

Spotykaną w polskich gospodar-
stwach formą ewidencjonowania zda-
rzeń gospodarczych związanych ze stre-
fą obiegu pieniędzy w gospodarstwie 
jest tzw. uproszczona rachunkowość. Do 
prowadzenia tej rachunkowości, czyli 
ewidencji przychodów i wydatków, zo-
bowiązani są beneficjenci działań Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Zobowiązanie to dotyczy gospodarstw 
rolnych, które korzystają z działań „Re-
strukturyzacja małych gospodarstw”, 
„Premie dla młodych rolników”, „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych”. 

Należy pamiętać, że prowadzenie ra-
chunkowości w gospodarstwie rolnym 
niesie wiele korzyści. Kierujący gospo-
darstwem, chcący w świadomy sposób, 
sprawnie zarządzać swoim gospodar-
stwem, powinni przynajmniej ewiden-
cjonować swoje wpływy i wydatki.

Podejmując decyzje produkcyjne doty-
czące np. zmiany kierunku produkcji czy 
zmiany technologii produkcji nie można 
opierać się na przypuszczeniach, lecz na 
rzetelnej wiedzy. Źródłem wiedzy o go-
spodarstwie jest prawidłowo i rzetelnie 
prowadzona rachunkowość.

W Internecie można łatwo znaleźć 
przykłady ewidencji przychodów i wy-
datków, lecz najlepiej opierać się na 
sprawdzonych źródłach. Pierwszy wzór 
ewidencji ukazał się w Rozporządzeniu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

Wzór do prowadzenia ewidencji w gospodarstwie

13 lipca 2015 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania, 
wypłaty oraz zwrotu pomocy finanso-
wej na operacje typu „Premie dla mło-
dych rolników” w ramach poddziałania 
„Pomoc w rozpoczęciu działalności go-
spodarczej na rzecz młodych rolników” 
objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

PRAWIDŁOWE PROWADZENIE 
EWIDENCJI WYMAGA 

ZAZNAJOMIENIA SIĘ Z ZASADAMI 
JEJ PROWADZENIA. 

Rozporządzenie zawiera objaśnienia do 
ewidencji: 

 − W kolumnie 1 wpisuje się kolejny nu-
mer wpisów do ewidencji. Tym samym 
numerem oznacza się dowód stano-
wiący podstawę dokonania wpisu.

 − W kolumnie 2 wpisuje się dzień miesią-
ca wynikający z dokumentu stanowią-
cego podstawę dokonywania wpisu 
(datę poniesienia wydatku, otrzyma-
nia towaru lub uzyskania przychodu 
albo datę zestawienia sprzedaży).

 − W kolumnie 3 wpisuje się numer fak-
tury lub innego dowodu. Jeżeli wpisów 
dokonuje się na podstawie dziennego 
zestawienia sprzedaży, wpisuje się 
numer zestawienia faktur.

 − W kolumnie 4 wpisuje się przychody, 
np. ze sprzedaży wyrobów (towarów 
handlowych), sprzedaży usług.

 − W kolumnie 5 wpisuje się rozchody 
(wydatki).

 − W kolumnie 6 wpisuje się uwagi co 
do treści wpisów w kolumnach 2 – 5. 
Kolumna ta może być także wykorzy-
stywana np. do wpisywania pobra-
nych zaliczek, obrotu opakowaniami 
zwrotnymi.

 − Po zakończeniu miesiąca wpisy do-
konane w danym miesiącu podkreśla 
się, a dane z kolumn 4 i 5 sumuje się. 
Wynikłe z podsumowania kwoty pod-
kreśla się. Beneficjent może pod pod-
sumowaniem danego miesiąca wpisać 
w poszczególnych kolumnach sumy od 
początku roku do miesiąca poprzedza-
jącego dany miesiąc i w kolejnej pozy-
cji wpisać w poszczególnych kolum-
nach sumę od początku roku.

 − Jeżeli beneficjent nie dokonuje podsu-
mowania wpisów kolejnych miesię-
cy narastająco od początku roku, po 
zakończeniu roku sporządza na od-
dzielnej stronie w księdze zestawienie 
roczne. W tym celu wpisuje do właści-
wych kolumn sumy z poszczególnych 
miesięcy i dodaje je.
Jakość informacji uzyskanych z pro-

wadzonej rachunkowości i możliwość 
ich wykorzystania do dalszej analizy 
zależą od poprawności i rzetelności za-
pisów w ewidencji. Istotnym jest, aby 
zapisy w ewidencji przychodów i roz-
chodów dotyczyły wyłącznie zdarzeń 
gospodarstwa rolnego. Ewidencja po-
winna zawierać wszystkie wpływy 
i wydatki związane z gospodarstwem. 
Nie należy dokonywać żadnych wyklu-
czeń, pamiętając o wpływach z tytułu 
np. uzyskanych dopłat obszarowych lub 
innych dofinansowań oraz o wydatkach 
(podatki, ubezpieczenia czy wydatki 
inwestycyjne).

Podstawą zarzadzania gospodar-
stwem rolnym są informacje na temat 
jego funkcjonowania. Takie informacje 
można uzyskać jedynie na podstawie 
systematycznego ewidencjonowania 
wpływów i wydatków. Informacje uzy-
skane z prowadzonej rachunkowości 
mogą posłużyć do dalszych analiz eko-
nomicznych, które usprawnią funkcjo-
nowanie gospodarstwa poprzez wspo-
maganie decyzji produkcyjnych.

Agnieszka Tomczyk

Źródła:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 
na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach 
poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej 
na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
www.fadn.pl
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Unia Europejska w nowej perspektywie finansowej za-
kłada wzmocnienie obecnych i wprowadzenie nowych 
działań korzystnych dla środowiska i klimatu. Dlatego 
też Plany Strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2013 – 2017 w poszczególnych krajach Wspólnoty muszą 
uwzględniać założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Podstawowym i obowiązkowym elementem nowej WPR ma 
być tzw. Warunkowość, która łączy obecne wymogi zazielenienia 
i zasady wzajemnej zgodności (cross – compliance). 

Otrzymywanie przez rolników płatności bezpośrednich oraz 
obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020 uzależnione jest od spełniania zasady 
wzajemnej zgodności (cross – compliance), na którą składają się:
•  normy dotyczące utrzymania gruntów wchodzących w skład 

gospodarstwa rolnego w dobrej kulturze rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska (GAEC  –  Good Agricultural and Enviro-
mental Conditions),

•  podstawowe wymogi z zakresu zarządzania (SMR  –  Statutory 
Management Requirements).

Warunkowość wiązać będzie otrzymywanie wsparcia finan-
sowego przez rolników ze spełnieniem minimalnych norm i wy-
mogów w obszarach takich jak: środowisko, klimat, zdrowie pu-
bliczne, zdrowie roślin, zdrowie zwierząt i dobrostan zwierząt. 

Z kolei podejmowane przez rolników dobrowolne działania 
wykraczające poza wspomniany minimalny poziom będą obję-
te dodatkowym wsparciem finansowym, realizowanym m.in. 
w ramach Ekoschematów (w filarze I) oraz Działań Klimatycz-
no – Środowiskowych (w filarze II).

Ekoschematy to nowy rodzaj rocznych płatności bezpośred-
nich związanych z realizacją działań mających korzystnie od-
działywać na środowisko i klimat. Są one obowiązkowe do wpro-
wadzenia przez kraje wspólnotowe, a środki na ich realizację 
mają stanowić minimum 25% kwoty przeznaczonej na dopłaty 
bezpośrednie w danym kraju. Zgodnie z polityką Unii Europej-
skiej, programowane Ekoschematy powinny być dostępne dla 
jak największej liczby rolników, aby zapewnić osiągnięcie naj-
lepszego efektu prośrodowiskowego. Warunkiem otrzymania 
płatności będzie realizacja co najmniej jednego Ekoschematu 
na poziomie gospodarstwa. Stawki dopłat dla poszczególnych 
Ekoschematów będą zróżnicowane i w ostatecznym rozrachun-
ku uzależnione od skali zainteresowania nimi na poziomie kraju. 
Co do zasady, płatności te będą przyznawane do powierzchni, na 
której realizowane będą podjęte zobowiązania. O wsparcie w ra-

Ekoschematy WPR, a stan lokalnych zasobów wodnych
mach Ekoschematów będzie można ubiegać się w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

14  grudnia 2021 r. Rada Ministrów podjęła uchwa-
łę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategiczne-
go Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. Z kolei 
22 grudnia 2021 r. projekt PS WPR został przekazany 

Ekoschematy zaproponowane w przyjętym        projekcie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023  –  2027
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do akceptacji Komisji Europejskiej. 
28 kwietnia 2022 r. KE opublikowała 
uwagi do przedmiotowego projektu. 
Obecnie trwają prace nad jego korek-
tą i ostateczną akceptacją. Zakłada się, 
że wdrażanie PS WPR nastąpi w 2023 r.

W ramach 16 Ekoschematów zapro-
ponowanych w projekcie Planu Strate-
gicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023 – 2027 znajdują się takie, których 
wdrożenie bezpośrednio lub pośrednio 
wpłynie m.in. na poprawę lokalnych za-
sobów wodnych, zarówno w ujęciu jako-
ściowym, jak i ilościowym. 

Opracowanie i przestrzeganie planu 
nawożenia, opartego na chemicznej ana-
lizie gleb, pozwala na zrównoważone 
i efektywne nawożenie (uwzględniające 
dostosowanie ilości, metod i terminów 
aplikacji), co z kolei wpływa m.in. na 
poprawę jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych. Ponadto, wdrożenie sys-
temu Integrowanej Produkcji Roślin po-
woduje redukcję oraz racjonalizację zu-

życia środków ochrony roślin, a co za 
tym idzie przyczynia się do zmniejszenia 
ich depozycji w glebie i wodzie. Podobny 
efekt można osiągnąć poprzez stosowa-
nie rolnictwa ekologicznego  –  z uwa-
gi na ograniczenie zużycia nawozów 
i pestycydów, jak również biologicznej 
ochrony roślin, z wykorzystaniem pre-
paratów mikrobiologicznych.

Z kolei stosowanie międzyplonów ozi-
mych/wsiewek śródplonowych wpły-
wa na ograniczenie erozji wodnej, któ-
ra prowadzi do degradacji warstwy 
ornej, wymywania gleby i składników 
mineralnych, a w konsekwencji do za-
nieczyszczenia i zamulenia wód po-
wierzchniowych. Ich uprawa ma rów-
nież korzystny wpływ na strukturę 
gleby, zwiększając jej zdolności reten-
cyjne. Co więcej, ciągła okrywa roślin-
na zmniejsza efekt parowania. Zbliżone 
rezultaty można uzyskać stosując zale-
sianie gruntów rolnych, zakładanie za-
drzewień śródpolnych i systemów rol-
no – leśnych.

Stosowanie uproszczonych systemów 
uprawy (bezorkowej lub pasowej) oraz 
pozostawianie resztek pożniwnych 
wpływa na zwiększenie zawartości 
próchnicy w glebie, poprawę struktury 
i porowatości gleby, a w konsekwencji 
do zwiększenia jej zdolności retencyj-
nych. Dodatkowo ogranicza erozję wod-
ną i wietrzną, jak również redukuje pa-
rowanie i straty azotu.

Natomiast retencjonowanie wody na 
trwałych użytkach zielonych sprzyja 
poprawie gospodarki wodnej oraz za-
chowaniu siedlisk hydrogenicznych.

Pomimo że, ostateczna lista i zakresy 
zobowiązań w ramach poszczególnych 
Ekoschematów nie są jeszcze zatwier-
dzone, już teraz warto zastanowić się 
nad możliwością ich wdrożenia, z uwa-
gi na płynące korzyści dla samego go-
spodarstwa, ale również środowiska 
i klimatu.

Paulina Mrowczyk – Madeja

Źródło:
https://www.gov.pl/web/wprpo2020

Ekoschematy zaproponowane w przyjętym        projekcie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023  –  2027
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To właśnie sprawiło, że w wielu krajach 
od ponad 30 lat poszukuje się sposo-
bów zapobiegania zanieczyszczeniom 
środowiska i żywności. Jednym takim 
modelem gospodarowania jest rolnic-
two ekologiczne. Gospodarowanie to 
całkowicie wyklucza stosowanie chemii 
rolnej. Dlatego większość konsumentów 
poszukuje ekologicznych produktów, 
które uważają za zdrowe i pozbawio-
ne chemii. Ta tendencja to także wyraz 
troski o stan środowiska naturalnego. 
Nie ma bardziej przyjaznej praktyki dla 
otaczającej przyrody, jak produkcja eko-
logiczna. Współczesna wiedza na temat 
gospodarowania ekologicznego pozwala 
osiągnąć bardzo dobre wyniki.

Jedną z ważnych dziedzin rolnic-
twa ekologicznego jest chów bydła 
i związany z nią dobór odpowiednich 
ras do hodowli ekologicznej, w zależ-
ności od kierunku (mleczny, mięsny, 
mieszany). W gospodarstwach stosuje 
się organiczne metody produkcji, przy 

jednoczesnym zachowaniu równowa-
gi między ochroną środowiska, a po-
trzebami ekonomicznymi. W Polsce do 
najpopularniejszych ras bydła mlecz-
nego utrzymywanych metodami eko-
logicznymi zalicza się Czarną – Białą, 
Czerwono – Białą, Simentalską, Polską 
Czerwoną, a w ostatnim czasie coraz 
popularniejsza staje się rasa Jersey 
i Montbeliarde. Natomiast wśród po-
lecanych ras bydła mięsnego wyróż-
nia się Charolaise, Limousine, Blonde 
A’Aguitane, Hereford, Aberden Angus 
oraz Salers i Piemontese.

Najpopularniejszą w chowie ekolo-
gicznym rasą jest bydło czarno – białe, 
będące kombinowanym typem mlecz-
no – mięsnym z nastawieniem na użytko-
wość mleczną. Rasa polska czarno – biała 
odznacza się średnią wydajnością mlecz-
ną na poziomie 4000 – 5000 kg mleka 
rocznie o zawartości 4% tłuszczu i 3,3% 
białka. Masa dorosłych osobników osią-
ga około 620 kg, a wysokość w kłębie 

130 – 140 cm. Polska czarno – biała to 
bydło o dobrych cechach mlecznych 
i mięsnych, idealnie pasująca dla gospo-
darstw ogólnoużytkowych wykorzy-
stujących naturalne pastwiska. Nieste-
ty z roku na rok ubywa krów i stad ze 
względu na wzmożoną „holsztynizację” 
produkcji zwierzęcej. Kolejną rasą bydła 
godną uwagi w chowie ekologicznym 
jest rasa polska czerwono – biała, któ-
ra zajmuje drugą pozycję wśród hodo-
wanych w Polsce ras o typie mlecznym. 
Krowy te pokrojem przypominają rasę 
czarno – białą, ale są jednak nieco cięż-
szym i niższym bydłem. Ma umaszczenie 
niejednolite czerwono – białe z przewagą 
barwy czerwonej. Przeciętna wysokość 
w kłębie wynosi 125 – 140 cm przy masie 
ciała między 600 – 1100 kg w zależności 
od płci. Wydajność mleczna waha się od 
3000 do 6000 kg mleka rocznie przy za-
wartości 4,06% tłuszczu i 3,33% białka. 
Doskonale nadaje się do wypasu pastwi-
skowego na terenach górzystych.

Bydło rasy polskiej czerwonej jest za-
liczone do grupy bydła prymitywne-
go. To jedna z rodzimych ras, która od 
niepamiętnych czasów towarzyszyła 
plemionom słowiańskim zamieszkują-
cym tereny środkowej Europy. Obecnie 
w Polsce występuje w południowych 
rejonach kraju i częściowo na terenach 
województwa warmińsko – mazurskie-
go, podlaskiego, świętokrzyskiego i pod-
karpackiego. Polska czerwona stanowi 
zaledwie 3% populacji bydła w Polsce. 
Rasa ta odznacza się średnią wielkością 
o wysokości w kłębie 140 cm przy masie 
ciała około 600 kg. Wydajność mlecz-
na nie jest wysoka, przeciętnie wynosi 
4000 kg mleka rocznie przy zawartości 
tłuszczu 4,56% i białka 3,57%. Bydło 
cechuje się długowiecznością, odpor-
nością na choroby i dobrą płodnością. 
Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie 
w chowie ekologicznym zyskują dwie 
zagraniczne rasy: Jersey i Montbeliarde. 
Rasy te mają bardzo dobrą mleczność, 
która oscyluje w granicach 7000 – 8000 
kg mleka rocznie. Ponadto ich mleko jest 
wykorzystywane do produkcji serów 
twardych późno dojrzewających.

W chowie bydła mlecznego musimy 
pamiętać, że kierunek produkcji zwią-
zany jest z wytwarzaniem pasz obję-
tościowych, które w gospodarstwach 
ekologicznych stanowią paszę podsta-
wową. Chów bydła mlecznego metoda-
mi ekologicznymi wymaga odpowied-
niej technologii i systemów utrzymania. 
Przy wyborze rasy ważnym aspektem 
pod kątem produkcji ekologicznej jest 
uwzględnienie szeregu parametrów, ta-
kich jak zdolność do adaptacji w nowych 
warunkach środowiskowych, żywienio-

Rasy bydła mlecznego i mięsnego 
do chowu ekologicznego
Początki rolnictwa ekologicznego w obecnym kształcie w Polsce przy-
padają na koniec lat 70  –  i 80 – tych. Wraz z coraz większą popularnością 
i wsparciem wspólnej polityki rolniczej na znaczeniu nabierają alter-
natywne systemy gospodarowania, do których należą gospodarstwa 
ekologiczne.

EKOLOGIA
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dując się na ekologiczną hodowlę bydła 
trzeba posiadać przynajmniej ogólną 
wiedzę na temat fizjologii trawienia, 
rozrodu, żywienia i utrzymania tych 
zwierząt.

Dawid Madej

wych, czas użytkowania, długowiecz-
ność, płodność, właściwości zdrowotne 
oraz technologiczne mleka, a także ła-
twość wycielenia.

W przypadku gospodarstw nasta-
wionych na ekologiczną hodowlę by-
dła mięsnego do chowu wyróżnić moż-
na m.in. rasy: Simentalską, Limousine, 
Charolaise, Blonde d’Aguitane, Herefort, 
Aberden Angus, czy Salers i Piemon-
tese. Podobnie jak u bydła mlecznego, 
również w chowie ras mięsnych trzeba 
uwzględnić prawidłowy dobór do panu-
jących warunków środowiska poszcze-
gólnych regionów.

Wśród najpopularniejszych ras mię-
snych utrzymywanych w gospodar-
stwach ekologicznych w kraju jest bydło 
simentalskie, które hodowane jest głów-
nie na terenach południowo – wschod-
niej Polski. Simentale są masywne, cięż-
kie, rosłe i bardzo dobrze umięśnione. 
Reprezentują typ kombinowany mię-
sno – mleczny. Wysokość w kłębie waha 
się między 138 a 158 cm przy masie ciała 
około 750 – 1200 kg. Wydajność mleczna 
sięga 6000 kg mleka rocznie, a wydaj-
ność rzeźna oscyluje od 56,7% do 60% 
przy przyrostach dziennych 1300 g. Si-
mentale w Polsce, jako wiodąca rasa, 
są hodowane głównie na Podkarpaciu, 
w innych regionach są idealnym kom-
ponentem do krzyżowania towarowe-
go. Na drugiej pozycji plasuje się bydło 
rasy Charolaise. Jest największą pod 
względem kalibru francuską rasą ty-
powo mięsną hodowaną w kraju. Kro-
wy osiągają 700 – 900 kg i około 135 cm 
w kłębie, buhaje ważą 1100 – 1400 kg 
i mają do 155 cm wysokości. Charakte-
ryzują się wysoką wydajnością rzeźną  –  
71% z dobowymi przyrostami rzędu 
1300 – 1600 g. Buhaje tej rasy są bardzo 
dobrym komponentem do krzyżowa-
nia towarowego z krowami ras krajo-
wych. Trzecią i ostatnią rasą popular-
ną w polskiej hodowli ekologicznej jest 
bydło Limousine. Rasa ta posiada duże 
zdolności adaptacyjne do trudnych wa-
runków środowiskowych oraz doskona-
ły instynkt stadny pozwalający na ich 
chów w warunkach ekstensywnych. By-

dło o średnim kalibrze, buhaje osiągają 
około 150 cm wysokości w kłębie, krowy 
140 cm. Masa ciała waha się u samców 
w przedziale 1000 – 1200 kg, a u samic 
700 – 900 kg. Przyrosty dobowe wynoszą 
1100 – 1300 g, przy wydajności rzeźnej 
na poziomie 68%. Podobnie jak wyżej 
wymienione rasy, buhaje są doskonałym 
komponentem do krzyżowań towaro-
wych, zwłaszcza z krowami mlecznymi 
o niższej wydajności, bowiem dzięki wy-
dłużonej sylwetce i delikatnemu kośćco-
wi hodowca nie będzie miał problemów 
z przebiegiem porodów.

Niezależnie od kierunku produkcji 
i wyboru rasy, w gospodarstwie eko-
logicznym trzeba pamiętać o rosnących 
wymaganiach konsumentów wobec 
wartości zdrowotnej żywności. Ekolo-
giczna produkcja mleka i wołowiny na-
biera coraz większego znaczenia. Decy-

Źródła:
H. Pawlak, Znane i mniej znane rasy bydła, Pro Agricola Sp. 
Z o.o., Gietrzwałd 2013.
Chów bydła mlecznego metodami ekologicznymi, praca 
zbiorowa w ramach projektu PHARE PL 01.01.04 Rolnictwo 
Ekologiczne, Radom 2004.
Chów bydła mięsnego metodami ekologicznymi, praca 
zbiorowa w ramach projektu PHARE PL 01.01.04 Rolnictwo 
Ekologiczne, Radom 2004.
https://pl.timacagro.com/krowa-polska-czarno-biala-co-
musisz-wiedziec/
https://www.modr.mazowsze.pl/porady-dla-rolnikow/
produkcja-zwierzeca/189-rasy-bydla-w-rolnictwie-
ekologicznym
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Rola owiec 
w utrzymaniu 
bioróżnorodności

Szybki i ekspansywny rozwój urbanistyczny terenów wiejskich i podmiejskich oraz wzrost 
demograficzny na świecie wzmaga popyt na produkty rolne, a przez to i masową produk-
cję zwierzęcą. Niestety przez tak prowadzoną gospodarkę rolną rzadkie gatunki zwierząt 
gospodarskich i roślin ulegają zmniejszeniu. Degradacji ulega także środowisko naturalne, 
w których te zwierzęta bytowały. W związku z tym ważne jest, aby dążyć do zapewnienia 
jak najbardziej ekonomicznych i ekologicznych sposobów hodowli zwierząt, w tym owiec, 
co może przyczynić się do ich użytkowania w zgodzie z koncepcją zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich.

EKOLOGIA
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Dbałość o biosferę, powinna być jednym 
z priorytetów świadomego gospodaro-
wania świadomego rolnika. Mieszkaniec 
wsi zdaje sobie bowiem sprawę, że śro-
dowisko, w którym żyje, ma wielorakie 
znaczenie dla niego samego i innych lu-
dzi. Jednym z aspektów takiego działa-
nia świadomego rolnictwa jest hodowla 
i chów owiec.

Bioróżnorodność, związana z półna-
turalnymi łąkami i pastwiskami, czyli 
takimi, które są wytworem człowieka, 
wymaga zachowania i promocji kultu-
ry pasterskiej, która przez stulecia była 
umiejętnie kreowana i leżała u podstaw 

egzystencji mieszkańca wsi. Oprócz 
zmian klimatycznych, niebezpieczna 
dla przyrody jest działalność człowieka.

Trzeba też wspomnieć, że monokultu-
rowe uprawy rolne przyczyniły się do 
zubożenia ekosystemów tak pod wzglę-
dem florystycznym, jak i faunistycznym. 
Zagrożeniem dla łąk i pastwisk jest tak-
że brak prowadzenia tradycyjnej gospo-
darki rolnej, co powoduje postępowanie 
sukcesji wtórnej.

Łąki, pastwiska i lasy mieszane były 
naturalnym miejscem, w którym pro-
wadzony był wypas, a przez to powstały 
biotopy, które bez takiego działania zni-
kają, zaś ich odtworzenie nie zawsze ma 
szanse powodzenia. Pozostawione łąki 
i polany śródleśne samoczynnie zostają 
zalesione. Wchodzą na nie najpierw ga-
tunki lekkonasienne, a później stają się 
siedliskami porolnymi dla właściwych 
ekosystemów leśnych. Jedną z możli-
wości ratunku dla takich siedlisk jest 
powrót owiec w tereny, w których mia-
ły swoje historyczne bytowanie. Trzeba 
zaznaczyć, że owce w sposób naturalny, 
poprzez zgryzanie krzewinek, krzewów 
i drzewek, ograniczają rozprzestrzenia-
nie się wspomnianych już wcześniej ga-
tunków ekspansywnie wchodzących na 
tereny rolne. Przez ich naturalną aktyw-
ność na tych terenach może zostać za-
chowany dawny ekosystem z roślinami 
użytecznymi dla zwierząt, ale także dla 
ludzi. W szczególności zachowane zosta-
ną rośliny lecznicze.

W trakcie wypasu owce wzrusza-
ją wierzchnie warstwy gleby, jedno-
cześnie niszcząc pozostałe szczątki 
martwych roślin wpływają na lepszy 
rozwój gatunków roślin, odsłaniając po-
wierzchnię gleby. Poprzez takie działa-
nie następuje większy dostęp światła 
słonecznego do niższych partii runa, 
a za tym idzie, dużo lepszy wzrost oraz 
rozwój roślin runa. Niemniej ważne 
jest pobudzenie nasion, które zalega-
ją w glebie, a naruszenie jej struktury 
przez owce daje im szansę na pobudze-
nie i wzrost. Taki wypas owiec ma za-
tem niezwykle istotne znaczenie dla 
środowiska naturalnego. Nie można nie 
wspomnieć, że owce przenoszą też na-
siona roślin na swojej runi. Takie samo-
czynne działanie owiec ma zatem wie-
loaspektowe znaczenie dla ekosystemu.

Kształtowanie krajobrazu to nie 
wszystko. Trzeba też zaznaczyć, że owce 
są typowymi zwierzętami pastwisko-
wymi, które preferują pobieranie paszy 
na pagórkach i stromym terenie, przez 
co udeptują ziemię. Takie udeptywanie 
przez owce darni ma wpływ na krzewie-
nie się traw, a to zaś zatrzymuje wodę 
opadową i zapobiega erozji gleb, a na-

wet magazynuje niewielki ilości wody 
w glebie.

Spośród wielu zwierząt gospodarskich 
owce są także szczególnie atrakcyjne 
dla turystów. Mogą one pełnić funkcje 
promujące region, gdyż widok pasą-
cych się owiec na pastwisku zwiększa 
atrakcyjność krajobrazu. Niezwykle 
ważnym aspektem jest pozyskiwana 
wełna oraz skóry, które dość, że są eko-
logiczne, to wytworzone z nich ubrania 
od lat uznawane są za sprzyjające zdro-
wiu. Owce, ze względu na swoje usposo-
bienie i żywy temperament, są niezwy-
kłym urozmaiceniem pobytu turystów 
w gospodarstwie agroturystycznym. 
Małe owce mogą służyć jako element 
edukacyjny dla dzieci, które stykają się 
z przyrodą i mogą zrozumieć jej funk-
cjonowanie. 

Coraz większą popularnością cieszy 
się także mięso jagnięce i baranie, któ-
re ze względu na smakowe i prozdro-
wotne właściwości jest cenione przez 
koneserów i kucharzy. Nie można nie 
wspomnieć niezwykłych walorach se-
rów owczych i żyntyce, które mają swo-
ich odbiorców w coraz szerszym gre-
mium osób nastawionych na naturalne 
odżywianie.

Jak zatem widzimy, rola owiec 
w kształtowaniu krajobrazu wiejskie-
go, a także utrzymaniu w dobrej kultu-
rze środowiska naturalnego, jest bardzo 
istotna w polskich realiach. Niezwy-
kle cennym jest utrzymywanie ras ro-
dzimych owiec, co jest praktykowane 
w wielu wysoko rozwiniętych krajach 
świata. W Polsce ochroną ras rodzimych, 
na trwale związanych z konkretnym 
ekosystemem, zajmuje się Instytut Zoo-
techniki  –  Państwowy Instytut Badaw-
czy, który prowadzi promocję tych ras 
i wskazuje na konieczność ich hodowli 
w celu utrzymania bioróżnorodności tak 
gatunków owiec, ale także ekosystemu, 
do którego konkretne rasy od stuleci 
były dostosowane.

W tym aspekcie należy zaznaczyć, że 
ochrona środowiska naturalnego jest 
częścią składową dbałości państwa o jej 
zachowanie. Cele te realizowane są przez 
administrację państwową i samorządy 
terytorialne. Dlatego niezwykle cenne 
są przykłady wspierania aktywności 
samorządów, które podejmują działania 
na rzecz reaktywacji pasterstwa w celu 
zachowania bioróżnorodności, ochrony 
środowiska, wzmocnienia potencjału 
turystycznego i zachowania kultury pa-
sterskiej.

dr Krzysztof Duda
Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB

opracował: Witold Ćwikowski
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Będzie to kolejny Finał Regionalny dla 
Małopolski, podczas którego będziemy 
poszukiwać produktów charakterystycz-
nych dla poszczególnych regionów woje-
wództwa małopolskiego i równocześnie 
zostaną zidentyfikowane i będą mogły 
służyć promocji naszych małych ojczyzn.

Oprócz produktów zaprezentowane 
zostaną również tradycyjne potrawy 
(gastronomia), przygotowywane przez 
karczmy, restauracje, gospodarstwa 
agroturystyczne itp.

Konkursy przeprowadzane w ubie-
głych latach cieszyły się dużą popular-
nością wśród producentów naszej tra-
dycyjnej żywności. Najlepsi z nich są 
nagradzani najwyższą prestiżową na-
grodą konkursu: „PERŁĄ”. Wielki Finał 
Konkursu odbywa się podczas Targów 
Smaki Regionów w Poznaniu.

Nasza historia kulinarna jest ważnym 
elementem dziedzictwa kulturowego. 
Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two” pokazuje wspaniałą i oryginalną 
żywność, jaką polscy producenci mogą 
zaoferować konsumentom nie tylko 
z kraju. Laureaci konkursu zdobywa-
ją rynek i prestiż  –  poprzez promocję 
w mediach ich wyroby docierają m.in. 
do sieci ekskluzywnych sklepów z tra-
dycyjną żywnością.

Większość produktów wpisanych na 
krajową Listę Produktów Tradycyjnych 
oraz posiadających certyfikaty unijne 
(Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chro-
nione Oznaczenie Geograficzne i Gwa-
rantowana Tradycyjna Specjalność) 

zostało nagrodzonych właśnie w tym 
konkursie. Wielu laureatów konkursu 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo” może 
poszczycić się certyfikatami „Jakość Tra-
dycja”  –  jedynego krajowego systemu 
jakości dla żywności tradycyjnej.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego od samego początku istnienia 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two  –  Smaki Regionów” (już od 21 lat) 
organizował Finały Regionalne dla Ma-
łopolski podczas wystawy AGROPRO-
MOCJA. 

Również w tym roku wszystkich zain-
teresowanych kultywowaniem rodzin-
nych tradycji zachęcamy do udziału 
w konkursie poprzez zgłoszenie lokal-
nych oraz regionalnych wyrobów, osa-
dzonych w polskiej tradycji i od lat wy-
twarzanych tymi samymi metodami, 
według tych samych receptur.

Więcej informacji o konkursie znaj-
duje się na stronie internetowej Polskiej 

Izby Produktu Regionalnego i Lokalne-
go: www.produkty regionalne.pl, gdzie 
można dowiedzieć się więcej o konkur-
sie oraz z zakładki „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo” można pobrać karty zgło-
szeniowe.

Zgłoszenia prosimy kierować na ad-
res e – mail doradcy MODR Karniowi-
ce  –  Powiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Gorlicach  –  Lucyna 
Kmak: lucyna.kmak@modr.pl, lub re-
trostowarzyszenie@wp.pl, tel. 573 
486 052 lub 510 077 417 (w celu we-
ryfikacji zgłoszenia).

Laureaci małopolskiego etapu kon-
kursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo  –  
Smaki Regionów” zostaną wyłonieni 
pierwszego dnia XXX Jubileuszowej 
Wystawy Rolniczej AGROPROMOCJA 
2022. 

Równocześnie w tym samym dniu 
odbędzie się Konkurs Potraw Regio-
nalnych, w którym wezmą udział Koła 
Gospodyń Wiejskich z różnych regio-
nów Małopolski. W tym konkursie nie 
tylko zapachnie regionalnymi przy-
smakami, ale też będziemy mogli na-
cieszyć oko barwnymi strojami regio-
nalnymi i pięknym wystrojem stoisk. 
Panie przygotują do konkursu potrawy 
charakterystyczne dla swoich najbliż-
szych okolic, więc oczekujemy dużej 
różnorodności potraw.

Smakowicie zapraszamy do Starego 
Sącza na Agropromocję 2022!

Lucyna Kmak

Smakowita Agropromocja 2022
Kolejna odsłona ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo  –  Smaki Regionów” odbędzie się w tym roku podczas XXX 
Jubileuszowej Wystawy Rolniczej AGROPROMOCJA 2022 w Starym 
Sączu w dniu 10 września 2022 roku.

DZIEDZICTWO
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Oferty żywieniowe, które gospodar-
stwa agroturystyczne oferują, można 
podzielić na trzy różniące się od siebie 
ilością posiłki:
 • pełne wyżywienie (śniadania, obiady, 

kolacje),
 • niepełne wyżywienie (obiadokolacje 

lub śniadania i obiadokolacje),
 • samodzielne wyżywienie (organizacja 

posiłków w gestii gości).
Jednak to, na jaką formę zdecydują się 

gospodarstwa, zależeć będzie od prefe-
rencji gości, jakich będą chcieli przyjmo-
wać. Rodzaj gości ma tu duże znaczenie, 
bo z reguły na pierwszy wariant, czyli 
pełne wyżywienie decydują się zazwy-
czaj rodziny z dziećmi czy osoby starsze, 
dla których posiadanie takiego udogod-
nienia w cenie to rzecz bardzo ważna. 
Natomiast ludzie młodzi albo tacy, któ-
rzy jeszcze nie posiadają dzieci, raczej 
będą wybierać miejsca, gdzie jest niepeł-
nie wyżywienie lub w ogóle go nie ma.

Przyjmowanie gości i oferowanie im 
wyżywienia w gospodarstwie bardzo 
mocno związane jest z gościnnością. 
Szczególnie da się to zauważyć w ofer-
tach gospodarstw właśnie agrotury-

stycznych. Wspólne przygotowywanie 
posiłków, a później wspólne ich spo-
żywanie przy jednym stole albo nawet 
w jednym pomieszczeniu tworzy swo-
istą wieź między gośćmi a właścicielami. 
Z czasem, kiedy zyskamy naszych sta-
łych klientów (gości), granica, jaką jest 
usługodawca a usługobiorca zostanie 
zatarta i można zacząć traktować ich jak 
swoich dobrych przyjaciół. Bardzo waż-
ne jest, aby zbudować dobrą więź z go-
śćmi, bo jeden zadowolony klient poleci 
nas innym. Takie zachowanie świadczyć 
może o gościnności, która  –  obok bezpie-
czeństwa czy komfortu  –  uważana jest 
za jedną z dewiz, na których oparty jest 
idealny obiekt agroturystyczny.

Decydując się jednak na oferowanie 
usług gastronomicznych w gospodar-
stwie, trzeba mieć na uwadze przepi-
sy prawne, które dotyczą tego typu 
usług. Zapewnienie wyżywienia dla 
gości przez właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych wymaga od nich 
spełnienia podstawowych wymogów 
sanitarno – higienicznych oraz właści-
wego bezpieczeństwa, a także wyso-
kiej jakości, zdrowe posiłki, które będą 

przygotowywane. Wyżywienia oraz za-
pewnienia usługi żywienia gości w go-
spodarstwie agroturystycznym dotyczy 
Ustawa z dnia 25.08.2006 r. dotycząca 
żywności i żywienia, później zmieniona 
Ustawa z dnia 08.01.2010 r. o zmanie-
nie ustawy o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia. W ustawie tej zostały zawar-
te wymagania oraz procedury dotyczące 
zapewnienia bezpieczeństwa żywności 
i żywienia według przepisów Unii Euro-
pejskiej. Właściciele gospodarstw agro-
turystycznych, w których świadczone są 
usługi gastronomiczne, muszą również 
zastosować się do wymagań sanitar-
nych. Nadzór nad tymi wymaganiami 
sprawuje właściwy dla miejsca wykony-
wanej działalności Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny. Jednak, aby 
mieć 100 – procentową pewność, że go-
spodarstwo jest pod względem sanitar-
nym bezpieczne, właściciel agroturysty-
ki ma prawo wystąpić do powiatowego 
inspektora sanitarnego o wystawienie 
stosownej opinii w tej sprawie.

Wybierając się na wypoczynek, ten 
dłuższy, czy nawet weekendowy, zawsze 
wybierałam agroturystykę, która jest 
korzystna pod względem finansowym, 
bo kwatery oferują niską cenę za taki 
sam standard, jaki jest oferowany w du-
żych hotelach czy hostelach, oraz dlate-
go, że gospodarstwa agroturystyczne 
mieszczą się zazwyczaj na wsiach nie-
opodal dużych miast i turystycznych 
atrakcji, a panuje w nich cisza i spokój, 
co podczas wymarzonego urlopu cenię 
sobie najbardziej. Jednak moje wybory 
zawsze padały na kwaterodawców, któ-
rzy oferowali pełne lub niepełne wyży-
wienie. Jak dobrze wiemy, gospodarstwa 
agroturystyczne są prowadzone przez 
ludzi, którzy jeszcze oprócz agroturysty-
ki prowadzą działalność rolniczą. Więc 
zazwyczaj na śniadania oferowane było 
pieczywo, które akurat upiekła gospody-
ni albo były podawane domowe wędliny 
czy przetwory. Sama atmosfera, jaka pa-
nowała w pomieszczeniu czy przy stole, 
bardziej przypominała śniadania u bab-
ci niż posiłek w restauracjach w dużych 
hotelach. Świadomość tego, że oferowa-
na żywność jest świeża i przygotowy-
wana na miejscu, a nie kupowana w du-
żych marketach, zawsze przemawiała do 
mnie i nadal przemawiać będzie bardziej 
niż jakakolwiek inna forma.

Natalia Baster

Wykorzystanie żywności 
w gospodarstwie agroturystycznym
Gospodarstwa agroturystyczne to idealne miejsce, aby spróbować 
lokalnych czy też regionalnych potraw, a w szczególności dań. Jednak 
trzeba mieć na uwadze, że aby świadczyć usługi gastronomiczne 
w agroturystyce, trzeba uwzględnić obowiązujące wymogi higieniczne 
i sanitarne.

Źródła:
P. Dominik, materiały szkoleniowe Centrum Doradztwa 
Rolniczego: Kompetentny trener turystyki wiejskiej 
szkolenie uzupełniające, moduł: Organizacja gastronomii 
w agroturystyce

AGROTURYSTYKA
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Czas spędzony w czynnym gospodar-
stwie rolnym oraz możliwość uczestni-
czenia w codziennym życiu wsi to coś, 
czego teraz poszukują urlopowicze. Dla-
tego coraz więcej turystów wybiera wła-
śnie wieś na swój cel podróży. Jest to ide-
alne miejsce dla rodzin z dziećmi czy dla 
ludzi, którzy poszukują kontaktu z przy-
rodą i aktywnego spędzania czasu.

Poprzez coraz większe zainteresowa-
nie wakacjami, w agroturystyce pojawi-
ła się konieczność podjęcia przez właści-
cieli gospodarstw działań mających na 
celu zastosowanie odpowiednich narzę-
dzi marketingowych. Formy promocji, 
z jakich mogą korzystać to, np. reklama 
internetowa i prasowa, wydawnictwa, 
udział w targach turystycznych oraz 
różnego rodzaju konferencjach i sym-
pozjach mających na celu upowszech-
nianie agroturystyki.

Dobra promocja usług agroturystycz-
nych to ważny aspekt w działalności 
rynkowej. W proces ten zaangażowane 
jest wiele instytucji i organizacji działa-
jących na rynku turystycznym. Wśród 
najważniejszych podmiotów, które zrze-
szają regionalne stowarzyszenia, jest 
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej 
„Gospodarstwa Gościnne”. Wielu wła-

ścicieli gospodarstw agroturystycznych 
należy do regionalnych stowarzyszeń 
agroturystycznych. Celem takiego sto-
warzyszenia jest promocja i reklama 
oraz reprezentowanie branży na szcze-
blu regionalnym i centralnym. Promocją 
agroturystyki zajmują się też ośrodki 
doradztwa rolniczego, które wydają ka-
talogi agroturystyczne i na swoich ofi-
cjalnych stronach zamieszczają oferty 
gospodarstw.

Internet stał się jednym z głównych 
sposobów na reklamę. Zazwyczaj jest 
to najtańsza, ale bardzo skuteczna for-
ma promocji. Darmowe portale, z któ-
rych można korzystać, aby promować 
swoje gospodarstwo agroturystyczne, 
to na przykład Facebook czy Instagram. 
Wiąże się to z założeniem darmowego 
konta; w łatwy i szybki sposób można 
udostępniać zdjęcia czy też filmy, które 
pochodzą z gospodarstwa. Za pomocą 
tych serwisów właściciele gospodarstw 
mogą zachęcić do komentowania oraz 
reagowania na zamieszczone treści 
osoby zainteresowane przyjazdem na 
wypoczynek. Należy jednak pamiętać, 
aby strona była przejrzysta oraz łatwa 
w poruszaniu się po niej. Natomiast za-
mieszczana oferta powinna treścią na-

wiązywać do kultury regionu, z którego 
gospodarstwo pochodzi.

Jednak trzeba pamiętać, że to w in-
teresie właściciela gospodarstwa leży 
wypromowanie agroturystyki w mo-
mencie, kiedy ona najbardziej zyskała na 
popularności. Warto również zaznaczyć, 
że dla wielu rolników to właśnie agro-
turystyka stała się alternatywnym źró-
dłem dochodu. Dlatego brak skutecznej 
promocji może doprowadzić do spadku 
jej popularności.

Natalia Baster

Formy promocji gospodarstw agroturystycznych
Gospodarstwa agroturystyczne i związane z nimi usługi w ostatnim czasie zyskują większą popularność 
wśród miejsc odwiedzanych przez turystów. Dzieje się tak dlatego, że agroturystyka posiada cechy, które 
odróżniają ją od innej turystyki, takie jak na przykład wiejski charakter. 

Źródła:
M. Bajgier-Kowalska, M. Tracz, R. Uliszak, Uwarunkowania 
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na 
przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa 
małopolskiego
https://www.dbc.wroc.pl/Content/28355/Niedziolka_
Wspolpraca_Instytucjonalna_w_Zakresie_Promocji_
Agroturystyki_2013.pdf
http://sj.wne.sggw.pl/pdf/RNR_2018_n2_s122.pdf
K. Duda, K. Adamska-Gąszcz, P. Winiarska, J. Smołucha, 
M. Szanduła, Agroturystyka w dobie zagrożenia 
epidemiologicznego, Kraków, Wydawnictwo Naukowe 
Instytut Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego 
2021, s. 65-83.
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Współczesna nauka i terapeuci 
stan szczęścia nazywają harmonią 
między ciałem, umysłem i duszą.

Nie wiem, jak Państwo, ale ja od dziecka 
bywałam szczęśliwa po prostu bawiąc 
się w lesie. To były zwyczajne dziecięce 
zabawy, na przykład z kamykiem, dre-
wienkiem czy liściem, w których naj-
ważniejszą rolę odgrywały doznania 
sensoryczne, czyli poznawanie świa-
ta wszystkimi zmysłami: dotykiem, 
węchem, wzrokiem, słuchem i smakiem. 
To był magiczny czas, który potrafił za-
trzymać się w miejscu. Długim godzi-
nom spędzonym w lesie, niepoliczonym 
zamyśleniom przy strumyku, podczas 
obserwacji życia leśnych stworzeń  –  
nikt nie liczył minut.

Dla dzieci las bywa królestwem el-
fów, skrzatów leśnych, duchów i wró-
żek. Dla mnie był to czas prawdziwej 
magii, bez trosk. Staram się wracać do 
lasu w dni wolne od pracy zawodowej 
i innych obowiązków. Daję słowo, że 
i teraz zdarzy się, że leśny skrzat, jakaś 
wróżka, albo zaskoczona sarna przebie-
gnie mi drogę. 

Wtedy nie miałam pojęcia, że w odle-
głej przyszłości dowiem się o istnieniu 
stosunkowo nowego zawodu, który na-
zywa się: trener kąpieli leśnych  –  SHIN-
RIN – YOKU. Ta dumna i tajemnicza 
nazwa pochodzi z japońskiej sztuki czer-
pania mocy z przyrody. W Japonii, gdzie 
rytm pracy zawodowej doprowadził 
wielu Japończyków do skrajnego wy-
czerpania zawodowego i emocjonalne-
go, postanowiono przyjrzeć się proble-
mowi i bliżej opisać naturalne metody 
przywracania człowieka do równowagi. 

Ale o co chodzi w tych leśnych kąpie-
lach? W skrócie: o pomoc w powrocie 
zabieganemu, miejskiemu społeczeń-
stwu do natury. Powrót do tych kontak-
tów z przyrodą, które były dla ludzi od 
najdawniejszych pokoleń czymś abso-
lutnie naturalnym. Intuicyjnie wyczu-
walnym. Czy musimy jednak po nowe 

wzorce sięgać aż do Japonii? Również 
na naszym kontynencie, w naszej kul-
turze i w naszym położeniu geogra-
ficznym, las – dom był miejscem, 
gdzie nie tylko polowano, żeby 
zdobyć żywność, ale również 
zbierano owoce leśne, grzyby, 
rośliny jadalne, często lecz-
nicze. Budowano domostwa 
w pobliżu lasów lub w lasach, 
na polanach.

Czy ktoś wtedy słyszał o depresji? 
Hormony szczęścia u człowieka, takie 
jak serotonina, noradrenalina i dopa-
mina, tworzyły się przy współudziale 
słońca, ruchu, świeżego powietrza i le-
śnego otoczenia. Przyroda, ożywiona 
i nieożywiona, której jesteśmy częścią, 
karmiła i leczyła.

Dzisiaj już wiemy, dzięki naukowym 
badaniom, że świadome, czujne space-
ry w lesie, które współcześni terapeuci 
nazywają „kąpielami leśnymi”, obniżają 
poziom kortyzolu w krwi, a tym samym 
redukują stres, oczyszczają nasze ciała 
z miejskiego smogu elektromagnetycz-
nego, wyciszają i uspakajają nadgorli-
we myśli. Mają również wpływ na nasz 
układ pokarmowy i oddechowy. Las 
jest pełen olejków eterycznych, żywic, 
strzępków grzybów, glonów, bakterii, 
a to wszystko przywraca wewnętrzną 
harmonię ciała ludzkiego. Zmniejszają 
się niepokoje, rozdrażnienia, zły humor. 
Wraca wigor, życiowa energia, która 
utrzymuje nasze ciała przy życiu i zwy-
czajna radość życia. I to bez tabletek.

Przed nami lato, najpiękniejsza pora 
roku, kiedy flora i fauna, wybudzone ze 

snu zimowego, zachwycają pełnią kolo-
rów i zapachów. Kiedy ptaki wyśpiewują 
miłosne melodie, kiedy zielone listki na-
strajają pozytywnie, a po leśnym runie 
wędrują niezliczone ilości kolorowych 
owadów. Czas, gdy najlepiej smakuje le-
śny szczawik.

Szczególnie teraz, gdy oprócz cywi-
lizacyjnych czynników wzmagających 
powstawanie niekontrolowanego, dłu-
gotrwałego stresu, takich jak: nieustan-
ny pośpiech, lęk związany z utrzyma-
niem pracy i odpowiednich zarobków, 
skażenie środowiska i wielokrotnie 

przetworzona żywność, wielu 
ludziom dodatkowo towarzy-

szy wszechogarniający strach 
o zdrowie własne i członków 
rodziny spowodowany wiru-
sem Covid – 19 i jego mutacja-

mi. Prawdopodobnie, prędzej 
czy później, będziemy musieli na-

uczyć się żyć w obliczu takiego zagro-
żenia, jednak w poszukiwaniu oddechu 
może pomóc nam las, który zawsze był 
i jest naszym sprzymierzeńcem.

Ma on również znaczący wpływ na 
rozwój turystyki i agroturystyki wiej-
skiej. Warto o tym pamiętać, jeśli pla-
nujemy założenie gospodarstwa agro-
turystycznego lub zagrody edukacyjnej. 
Często nie trzeba wiele, aby nasza oferta 
zyskała w oczach potencjalnych klien-
tów, jeśli w bliskiej okolicy znajdują się 
zalesienia, a gospodarze są świadomi 
wszystkich leśnych darów i potrafią od-
powiednio przedstawić je gościom lub 
opisać w materiałach promocyjnych. 
Bywa, że do szczęścia wystarczy ogni-
sko z kiełbaskami na patykach, na odpo-
wiednio przygotowanej do tego i zabez-
pieczonej przed pożarem leśnej polanie. 
Pniaki, na których można usiąść i dobre 
towarzystwo, z którym można pośpie-
wać do późnych godzin wieczornych, 
zamiast oglądać w TV potyczki politycz-
ne lub brazylijskie seriale. I niczym nie-
skrępowana wyobraźnia.

Anna Morawiec

Po witaminę N 
do lasu
Ludzie pragną szczęścia. Jest ono 
naturalną potrzebą człowieka. Ale 
czym tak naprawdę dla nas, ludzi 
jest szczęście? Kiedy czujemy się 
szczęśliwi? Warto sobie od cza-
su do czasu zadać takie pytanie 
i znaleźć czas na odpowiedź, która 
płynie wprost z naszego serca.

NASZ DOM
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Zagrody wiejskie cechowała duża róż-
norodność. Infrastruktura wpasowana 
była w krajobraz, ale przede wszystkim 
miała praktyczne znaczenie. W gospo-
darstwach rolnych część powierzchni 
związanej z prowadzeniem działalno-
ści rolniczej wyraźnie oddzielała się od 
powierzchni przeznaczonej do odpo-
czynku po pracy, zabawy dla dzieci. Po-
wierzchnia taka często nazywana jest 
ogrodem.

Oprócz funkcji wypoczynkowej, na 
tej powierzchni był ogródek warzyw-
ny, rosły drzewa owocowe, drzewna 
ochronne (głównie lipy) i krzewy owo-
cowe. W ostatnich 20 latach, idąc za 
modą, nastąpiły bardzo duże zmiany. 
Warzywniki albo całkowicie wyeli-
minowano, albo zastąpiono rabatami 
kwiatowymi. Wycięto w pierwszej ko-
lejności stare drzewa owocowe, nie-
kiedy bardzo cenne, ograniczono lub 
całkowicie pozbyto się krzewów owo-
cowych. Cudownym lekarstwem na pu-
ste miejsca okazały się drzewa i krze-
wy, głównie iglaste. Takie ogrody są 
może praktyczne zwłaszcza dla leni-
wych, ale bez wyrazu, koloru i uroku. 
Są szare, monotonne, a przede wszyst-
kim bezproduktywne. Okazało się rów-
nież, że krzewy iglaste są schronieniem 
dla ślimaków, gryzoni i pajęczaków, 
zwłaszcza kleszczy. Wszystkie wymie-
nione nie są raczej pożądane w ogrodzie 
rekreacyjno – wypoczynkowym.

W ostatnich latach, kiedy idea zdro-
wego stylu życia, której jednym z ele-
mentów jest zdrowa żywność, skłoniła 
ludzi do refleksji między innymi w kwe-
stii pozyskania owoców i warzyw. Wy-
daje się, że dobrym rozwiązaniem nie 
tylko na obszarach wiejskich, ale też na 
obrzeżach miast jest powrót do uprawy 
krzewów owocowych w celu uzyskania 
owoców. Taki sposób uprawy, przy od-
powiedniej wiedzy, pozwala na kontro-
lowanie technologii uprawy, nawożenia 
i ochrony. Krzewy owocowe są zazwy-

czaj łatwe w uprawie i pielęgnacji, szyb-
ko zaczynają owocować, a odpowiednio 
dobrane odmiany nie wymagają specja-
listycznej ochrony.

Dobór krzewów owocowych do ogro-
du powinien wynikać z naszych ocze-
kiwań, co do przeznaczenia owoców, 
warunków glebowych, wilgotności i na-
słonecznienia. Odpowiednio dobrane 
gatunki krzewów owocowych zapew-
nią owoce od czerwca do października. 
Owoce mogą być wykorzystane bezpo-
średnio do konsumpcji, jak również do 
przygotowania przetworów na zimę, 
a pozostawione na krzakach stanowią 
doskonałą karmę dla owadów i pta-
ków. Najczęściej polecane do sadzenia 
w ogrodach przydomowych są: porzecz-
ki, agrest, maliny, aronia, jeżyny, borów-
ki głównie borówka wysoka, ale też de-
serowe odmiany winorośli, pigwowiec, 
jagoda kamczacka, żurawina.

Wybierając do uprawy gatunki i od-
miany krzewów owocowych należy 
zwrócić uwagę na wrażliwość na mróz. 
Największą wytrzymałość na niskie 
temperatury ma porzeczka czerwona, 
porzeczka biała oraz agrest. Ważnym 
jest osłonięcie od wiatru miejsca, w któ-
rym będą posadzone krzewy owocowe. 
Krzewy najlepiej rosną i obficie owocują 
w miejscu dobrze nasłonecznionym, na 
glebie zasobnej w składniki pokarmo-
we, umiarkowanie uwilgotnionej w ca-
łym okresie wegetacyjnym, z dużym 
udziałem próchnicy i o odczynie lekko 
kwaśnym. Jedynie borówka wysoka 
i żurawina wymaga podłoża o odczy-
nie kwaśnym.

Zakup sadzonek krzewów powinien 
być poprzedzony wizytą u znajomych 
działkowiczów, którzy mają doświad-
czenie w uprawie krzewów owocowych, 
w celu zebrania informacji o konkret-
nych gatunkach, lokalizacji w ogrodzie, 
sąsiedztwa, terminu sadzenia oraz 
dojrzewania. Przed wizytą w punk-
cie sprzedaży dobrze jest przygoto-

wać listę gatunków i odmian krzewów 
owocowych. Najlepiej zakupu dokonać 
w szkółce zajmującej się produkcją sa-
dzonek, dlatego że oprócz dobrego ma-
teriału możemy skorzystać również 
z fachowego doradztwa. Zakup sadzo-
nek krzewów owocowych na targowi-
skach lub w sklepach ogrodniczych oka-
zyjne sprzedających taki asortyment 
wiąże się z dużym ryzykiem. Po pierw-
sze zazwyczaj sprzedający nie ma facho-
wej wiedzy na temat odmian, po drugie 
sadzonki są przechowywane w nieod-
powiednich warunkach, po trzecie nie 
mamy szans na reklamację zakupionych 
sadzonek. Wybierając sadzonki krze-
wów musimy zwrócić uwagę na stan 
roślin. Najlepiej, aby sadzonki były w po-
jemnikach, nieuszkodzone np. przez 
grad, pędy muszą być zdrowe i spręży-
ste, bez oznak przeschnięcia. Sadzonki 
wykopane z gruntu muszą mieć zdrowe 
korzenie w odpowiedniej długości i ma-
sie. Dla sadzonek krzewów owocowych 
pierwszego wyboru określone są wy-
mogi dotyczące średnicy pędów i liczby 
korzeni. Dla agrestu minimum 3 pędy 
o grubości 5 mm, dla porzeczki białej 
i czerwonej 3 pędy o grubości 7 mm, 
dla porzeczki czarnej 3 pędy o grubości 
8 mm, natomiast wiązka korzeniowa dla 

Uprawa krzewów owocowych 
w ogrodzie przydomowym
Moda na sposób zagospodarowania działki, która prawdopodobnie 
dotarła na wieś z obszarów miast, od wielu lat preferuje trawnik i krze-
wy ozdobne, zwłaszcza iglaki. Wydaje się, że taki trend niekoniecznie 
wpisuje się w klimat i krajobraz obszarów wiejskich. 

NASZ DOM
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tych sadzonek nie powinna być krótsza 
niż 15 cm. Dla malin wysokość pędów to 
minimum 80 cm, grubość 7 mm, każdy 
pęd powinien mieć minimum 3 korzenie 
o długości 10 mm.

Najlepszym i zalecanym terminem sa-
dzenia większości krzewów owocowych 
jest jesień, od października, nawet do 
połowy listopada. Krzewy posadzone 
w tym okresie mają szansę się ukorze-
nić i zadomowić w nowych warunkach 
odbiegających zazwyczaj od panujących 
w szkółce. Wiosną są gotowe do wegeta-
cji. Zalecane jest zabezpieczenie na zimę 
posadzonych krzewów, zwłaszcza tych 
bardziej wrażliwych na mróz. Sadzenie 
krzewów wiosną jest mniej korzystne, 
zwłaszcza dla krzewów wykopanych 
z gruntu, ponieważ czas adaptacji do 
nowych warunków opóźnia wegetację. 
Krzewy owocowe powinny być sadzo-
ne głębiej niż rosły w szkółce o 5 – 8 cm. 
Należy wykopać odpowiednio duży do-
łek, nie za głęboki (krzewy zazwyczaj 
nie korzenią się głęboko, z wyjątkiem 
winorośli) i odpowiednio szeroki. Zale-
cane jest, aby przed posadzeniem dołek 
zalać wodą, a kiedy wsiąknie, na spód 
nasypać trochę odpowiednio przygo-
towanej ziemi (mieszaninę dobrej zie-
mi uprawnej z kompostem). Następnie 

umieścić sadzonkę, obsypać ziemią, 
udeptać, zwrócić uwagę, aby sadzonka 
umieszczona była prosto. Dla prawi-
dłowego rozwoju i wzrostu krzewów 
oraz możliwości wykonywania zabie-
gów pielęgnacyjnych, krzewy należy 
sadzić zachowując odpowiedni rozstaw 
nie tylko między krzewami, ale również 
od budynków i trwałych elementów in-
frastruktury, takich jak płoty, murki, 
ścieżki. Jeśli ogród nie jest ogrodzo-
ny, krzewy należy zabezpieczyć przed 
zwierzętami.

Pielęgnacja krzewów owocowych wią-
że się z cięciem, nawożeniem, podlewa-
niem oraz ochroną przed chorobami 
i szkodnikami. Cięcie należy wykonać 
na przełomie lutego i marca. Dzięki pra-
widłowemu wykonaniu cięcia można 
sprawdzić stan krzewów oraz pobudzić 
je do lepszego owocowania. Po usunięciu 
części gałęzi oraz pędów do wnętrza ko-
rony dociera światło, które odpowiada 
za wielkość i jakość owoców. Owoce doj-
rzewające na słońcu są zazwyczaj lepiej 
wybarwione i smaczniejsze.

Nawożenie krzewów w ogrodzie 
przydomowym powinno być oparte 
o kompost, którym należy obsypywać 
krzewy, mieszając z podłożem. W razie 
widocznych objawów braków składni-

ków odżywczych można zastosować 
specjalistyczne nawozy doglebowe tzw. 
odżywki. Krzewy owocowe podlewa się 
rzadko, ale obficie. W czasie okresowego 
braku opadów należy podlewać zwłasz-
cza krzewy młode i bardziej wrażliwe na 
deficyt wody. Zabezpieczeniem przed 
wysychaniem gleby jest ściółkowanie.

Ochrona chemiczna krzewów owo-
cowych w ogrodzie przydomowym to 
ostateczność. Jeśli chcemy mieć zdrowe 
i smaczne owoce, warto sadzić odmiany 
odporne na choroby, które nie wymagają 
oprysków. W razie potrzeby sięgać ra-
czej po naturalne środki. 

Założenie ogrodu, w którym rosną też 
krzewy owocowe, to ogromna satysfak-
cja z tego, że w tym miejscu można wy-
począć i posmakować owoców.

Leszek Leśnik

Źródło:
https://poradnikogrodniczy.pl/krzewy -owocowe-na-
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http://www.e-ogrodek.pl/a/kiedy-i-jak-sadzic-drzewa-i-
krzewy-owocowe-16654.html
https://ladnydom.pl/Ogrody/7,162391,24908424,krzewy-
owocowe-podstawowe-zasady-pielegnacji-krzewow-
owocowych.html
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Bo w jaju jest wszystko, co potrzebne 
do jego stworzenia: precyzyjnie zapla-
nowany komplet białek, kwasów tłusz-
czowych, witamin, związków mineral-
nych, wszystko w idealnych proporcjach. 
Dwie sztuki dziennie pokrywają całko-
wite zapotrzebowanie organizmu na 
cholinę (witaminę B4) wspomagającą 
i chroniącą wątrobę oraz na aminokwa-
sy potrzebne do odbudowy wszystkich 
komórek i tkanek. Nie jesteśmy w stanie 
sami wyprodukować kilkunastu ami-
nokwasów niezbędnych do utrzymania 
przy życiu naszego organizmu i musi-
my dostać je z pożywieniem. Występu-
ją one także w mleku, mięsie, roślinach, 
ale to jaja mają ich najwięcej i w dodat-
ku najlepszej jakości. Białko jaja zosta-
ło uznane przez Światową Organizację 
Zdrowia za międzynarodowy wzorzec 
składu aminokwasowego. Jajo zawiera 
też liczne fosfolipidy, m.in. lecytynę po-
trzebną do sprawnego funkcjonowania 
mózgu i układu nerwowego, składni-
ki mineralne, m.in. fosfor i żelazo oraz 
niemal wszystkie witaminy, w tym cały 
kompleks witamin B, zwłaszcza B12, na 
której niedobór są narażeni zwłaszcza 
wegetarianie. Nie potrzeba nam jej wie-
le, ale jest ona kluczowa w metabolizmie, 
szczególnie tłuszczu i cukrów. Występu-
je tylko w produktach zwierzęcych, dla-
tego wegetarianom zaleca się uzupełnia-
nie witaminy B12. Tymczasem dwa jaja 
dostarczają nam 100 procent dziennego 
zapotrzebowania na tą witaminę. W do-
datku występuje ona  w towarzystwie 

lipidów, które jeszcze wzmacniają jej 
przyswajalność. 

Dwa jaja to także sporo luteiny, która 
wzmacnia wzrok i pokrywa zapotrze-
bowanie organizmu na witaminy A i E. 
W swoim składzie jaja nie zawierają wi-
taminy C, dlatego  w posiłkach powin-
niśmy uwzględnić warzywa i owoce. 
Cholesterol z jaj nie powoduje arterio-
sklerozy (miażdżycy tętnic) ani chorób 
układu krążenia u osób z normalnym 
metabolizmem. Głównym sprawcą zła 
nie jest cholesterol z jaj, tylko ten, któ-
ry wytwarzany jest w wątrobie. Pro-
dukujemy go codziennie mniej więcej 
tyle, ile znajduje się w piętnastu jajach, 
jednak jest on niezbędny dla prawidło-
wego funkcjonowania organizmu. Wy-
stępuje  w każdej błonie komórkowej, 
w miliardach wszystkich komórek na-
szego ciała, jest konieczny w tworze-
niu hormonów płciowych, witaminy D 
i kwasów żółciowych. Owszem, chole-
sterol jest czynnikiem ryzyka w rozwoju 
miażdżycy i choroby wieńcowej serca, 
ale przede wszystkim u osób obciążo-
nych genetycznie hipercholesterolemią 
(hipercholesterolemia to zwiększenie 
stężenia cholesterolu w osoczu). Jest nie-
zaprzeczalnym faktem, że u części ludzi 
organizm nie radzi sobie z nadprodukcją 
cholesterolu i odkłada go w naczyniach. 
Natomiast zdrowy, sprawny organizm 
sam reguluje jego poziom, bez względu 
na to, ile go przyjmiemy  z pożywieniem.

Nie bójmy się spożywać jaj. Powinny 
być składnikiem diety u dzieci ze wzglę-

du na proces ich wzrostu i rozwoju oraz 
u osób starszych w związku z niedobo-
rem w ich organizmie wielu składników. 
Spożywając pamiętajmy, że najlepsze są 
jaja, w których białko jest lekko ścięte, bo 
w takiej postaci nie jest zbyt alergenne, 
natomiast żółtko powinno być płynne, 
bo zawarte w nim są aktywne fosfoli-
pidy i peptydy. Jajo to także błona pod-
skórna wykorzystywana  w medycynie 
ludowej jako kolagen regenerujący skó-
rę oraz białko surowe do smarowania 
miejsc dotkniętych bólami reumatycz-
nymi, nie mówiąc o skorupce jako na-
turalnym źródle wapnia. Najwięcej jaj 
na świecie spożywają Japończycy – 400 
sztuk rocznie, czyli dwa razy tyle co Po-
lacy. Podobnie Izraelczycy i Chińczycy.

Jakie jajka preferujemy? Polak woli 
skorupkę żółtą, Amerykanin – wyłącz-
nie białą. Barwa żółtka zależy od karo-
tenoidów. Kura z wolnego chowu zjada 
ich sporo z roślinnością, nioskom fermo-
wym dodaje się do paszy susz z lucerny 
lub wyciąg z cytrusów czy papryki.

Aby zapewnić przysłowiową kopę jaj 
zachęcamy do przyzagrodowego chowu 
drobiu, w tym kur, bo to co jemy może 
nas leczyć albo przyprawić o chorobę. 
A skoro leczenie przez żywienie, to jajo 
jest produktem idealnym. 

Zofia Szewczyk

Źródło:
„Jajczarstwo. Nauka. Technologia. Praktyka” pod redakcją 
prof. Tadeusza Trziszki. Prof. Tadeusz Trziszka – technolog 
żywności i żywienia, profesor nauk rolniczych.

Jajka 
na zdrowie
Jajka to najlepsze naturalne źródło bioaktywnych składników. Nie ma w naturze drugiego produktu, 
w którym jest tyle potencjału. Jeśli zapłodnione jajo przez 21 dni będziemy podgrzewać w temperaturze 
40 stopni, wykluje się pisklę z układem nerwowym, kostnym, krwionośnym, immunologicznym, itd. 
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