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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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W konferencji uczestniczyli: Pan JM dr 
hab. inż. Sylwester Tabor – prof. UR Rek-
tor Uniwersytetu Rolniczego w Krako-
wie, Pan dr Krzysztof Duda - Dyrektor 
Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, 
Pani Janina Burzyńska – Dyrektor Od-
działu Terenowego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Krakowie, Pani 
dr Justyna Kosecka - Dyrektor Oddziału 
Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Krakowie, Pani 
Jolanta Brudnik – Dyrektor Centrum 
Doradztwa Rolniczego Oddział w Kra-
kowie, Pan dr Michał Szanduła – Dy-
rektor Centrum Kultury i Kształcenia 
Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, Pani Izabela Stefańczyk - 
Z-ca Dyrektora Małopolskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Pan Mirosław 
Boruta Krakowski – Z-ca Dyrektora Od-
działu Terenowego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Krakowie, Pani 
Krystyna Janecka  – wiceprezes Małopol-
skiej Izby Rolniczej oraz przedstawiciele 
stowarzyszeń agroturystycznych, kwa-
terodawcy i doradcy.
Konferencja miała charakter hybrydo-
wy. Celem przedsięwzięcia była popu-
laryzacja wiedzy w zakresie innowacyj-

nych form rozwoju obszarów wiejskich 
poprzez tworzenie w agroturystyce sieci 
współpracy na szczeblu lokalnym oraz 
aktywizacja do podejmowania działań 
kooperacyjnych.
W programie spotkania znalazły się te-
maty takie jak: działania samorządu Wo-
jewództwa Małopolskiego oddziałujące 
na środowisko i otoczenie rolnictwa jako 
przestrzeni funkcjonowania turystyki 
wiejskiej, dziedzictwo kulturowe a agro-
turystyka, bezpieczeństwo w gospodar-
stwie agroturystycznym, identyfikacja 
produktów gospodarstw agroturystycz-
nych, przedsiębiorczość kobiet w zakre-
sie zrównoważonego rozwoju turystyki 
wiejskiej.
Otwierając konferencję Pan Domi-
nik Pasek – Dyrektor Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy-
bliżył znaczenie funkcjonowania tu-
rystyki wiejskiej. Agroturystyka jest 
formą dywersyfikacji dochodów drob-
nych gospodarstw, szczególnie w wo-
jewództwie małopolskim, o niskim 
areale produkcyjnym. Nowe koopera-
tywy współpracy lokalnej przyczynią 
się do podjęcia innowacyjnych wyzwań 
w zakresie potencjału dziedzictwa kul-
turowego, produktu tradycyjnego czy 

przedsiębiorczości w szeroko pojętym 
rozwoju obszarów wiejskich.
W wykładzie wprowadzającym Pan 
Krzysztof Jabłoński, przedstawiciel 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich UMWM, nakreślił 
znaczenie potencjału środowiska natu-
ralnego w kreowaniu turystyki wiej-
skiej, jak również możliwości promocji 
oraz pozyskiwania małych grantów na 
rozwój i tworzenie sieci współpracy. 
W kolejnym wystąpieniu Pan dr Mi-
chał Szanduła z Akademii Ignatianum 
w Krakowie zaznaczył, jak ważne zna-
czenie w agroturystyce ma dziedzic-
two kulturowe – poprzez kreowane 
lokalnej marki tworzymy sieć współ-
pracy. Udział kwaterodawców w róż-
nych formach sieciowania produktów 
umożliwia promocję. Tradycje kuli-
narne przekazywane z pokolenia na 
pokolenie są istotnym czynnikiem kul-
tywowania naszej lokalnej tożsamości, 
z wykorzystaniem różnych narzędzi, 
w tym szeroko rozwiniętej agrotury-
styki jako wachlarza możliwości dla 
rozwoju tradycyjnej kuchni regional-
nej czy produktu finalnego. Wykład 
Pani dr Justyny Koseckiej, Dyrektor 
Oddziału Regionalnego KRUS w Krako-

Relacja z konferencji pn. „Promocja obszarów 
wiejskich poprzez tworzenie sieci współpracy 
w agroturystyce”
8 czerwca br. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję pn. „Promocja obsza-
rów wiejskich poprzez tworzenie sieci współpracy w agroturystyce”. Partnerem wydarzenia był Oddział 
Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie.

Dominik Pasek – Dyrektor MODR otwiera konferencję Janina Burzyńska – Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Krakowie

WYDARZENIA
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wie, był kompendium wiedzy na temat 
bezpieczeństwa gospodarstw agro-
turystycznych. Bezpieczeństwo na 
każdym etapie funkcjonowania pod-
miotu jest jednym z najważniejszych 
elementów, szczególnie w obecnej sy-
tuacji pandemicznej. W trakcie spotka-
nia Pan Piotr Szopa, przedstawiciel Od-
działu Terenowego KOWR w Krakowie, 
omówił narzędzia identyfikacji pro-
duktów gospodarstw agroturystycz-
nych, takie jak „Produkt Polski” czy 
„Polska smakuje”. Podsumowaniem 
konferencji było przedstawienie przez 
Panią Karolinę Bobę z CDR Oddział 
w Krakowie praktycznych przykładów 
przedsiębiorczości. Kobiece inicjatywy 
wyłonione w projekcie Erasmus+ na 
płaszczyźnie zrównoważonego roz-
woju obszarów wiejskich pokazały, jak 
duży wpływ w wypracowaniu określo-
nego celu ma każdy element przedsię-
biorczości lokalnej.

Pan Dominik Pasek, Dyrektor Małopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
składa serdeczne podziękowania part-
nerowi przedsięwzięcia za zaangażo-
wanie w inicjatywę, przedstawicielom 
instytucji za udział w wydarzeniu, wy-

kładowcom za wyczerpujące przedsta-
wienie tematu oraz właścicielom gospo-
darstw agroturystycznych, doradcom 
i mieszkańcom obszarów wiejskich.

Anna Tobiasz

Stoisko promujące MODR i partnera inicjatywy KOWR

Dr Justyna Kosecka – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUSDr Michał Szanduła z Akademii Ignatianum w Krakowie

Uczestnicy konferencji
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Honorowym Patronatem AgroLigę 
2020 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 Rolnictwa.  

Mistrzami Polski za 2020 r. w kate-
gorii „Rolnik” zostali wspólnie: 

Monika i Piotr Wójcik z Osuchowa (woj. 
mazowieckie), Małgorzata i Dariusz Za-
ręba oraz Natalia i Damian Zaręba z Ja-
strząbki Małej (woj. podlaskie).

I Wicemistrzami krajowymi zostali:
Urszula i Władysław Berezińscy z Tu-
szynka Majorackiego (woj. łódzkie) oraz 
Małgorzata i Dariusz Pucer z Pastwisk 
(woj. warmińsko-mazurskie).

Wicemistrzami krajowymi zostali:
Maria i Jarosław Janowscy z Murczy-
na (woj. kujawsko-pomorskie), Kordula 
i Andrzej Kuźmicz ze Starego Uścimo-
wa (woj. lubelskie), Felicja i Dariusz Sta-
chowscy z Łanów Wielkich (woj. śląskie), 
Anna i Witold Rydzykowscy z Tychowa 
(woj. zachodniopomorskie).

Laureatami krajowymi zostali:
Barbara i Józef Filipek z Sechny (woj. ma-
łopolskie), Lilla i Maciej Kaiser z Wiewie-
rza (woj. dolnośląskie), Jadwiga i Stani-
sław Kowal z Jabłonowa (woj. lubuskie), 
Dominika i Tomasz Kalwa z Baborowa 
(woj. opolskie), Wioletta i Artur Guzik 
z Głowienki (woj. podkarpackie), Mar-
cin Świtała z Knapówki (woj. święto-
krzyskie), Beata i Rafał Andrzejewscy 
ze Strzelec Małych (woj. wielkopolskie).

Mistrzem Polski za 2020 r. w katego-
rii „Firma” został:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT 
J. Grot s.j. Starowa Góra (woj. łódzkie).

I Wicemistrzem krajowym została:
Biogazownia Rypin sp. z o.o. z Rypina 
(woj. kujawsko-pomorskie).

Wicemistrzami krajowymi zostali:
Gospodarstwo Rybackie Pstrąg Ojcow-
ski Magdalena Węgiel z Ojcowa (woj. ma-
łopolskie), DAR VIT Dariusz Konarski 
z Marcinowic (woj. dolnośląskie), ROL-
MECH sp. z o.o. z Płońska (woj. mazo-
wieckie), NAMYSLO-LANDTECHNIK ze 
Zwiastowic (woj. opolskie), AGROTECH-
NIK Wojciech Dzięgielewski z Tafiły (woj. 
podlaskie), MARBOJ – Ubój Trzody i By-
dła, Przetwórstwo Mięsa Marek Suliga 
z Nieznanowic (woj. świętokrzyskie).

Laureatami krajowymi zostali:
PU – H Roltex Siedliszcze sp. z o.o. z Sie-
dliszcz (woj. lubelskie), Winnica Pod Lu-
buskim Słońcem z Łask (woj. lubuskie), 
LEADASER Leszek Jakimowicz z Wólki 
Krowickiej (woj. podkarpackie), Firma 
Handlowo-Usługowa Nowpol sp. j. Le-
szek i Grażyna Nowak z Żelisławic (woj. 
śląskie), Zajazd Tusinek Grzegorz Wi-
niarek z Rozogi (woj. warmińsko-ma-
zurskie), ROLPOL sp. z o.o. Bohdan Rataj 
z Łeczyny (woj. zachodniopomorskie).
W wydarzeniu uczestniczyli: Prezy-
dent RP Andrzej Duda, Sekretarz Stanu 
w KPRP Andrzej Kwiatkowski, Przewod-
niczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich przy Prezydencie RP Jan 
Krzysztof Ardanowski, Prezes ARiMR 
Halina Szymańska, p.o. Dyrektora Ge-
neralnego KOWR Małgorzata Gośniow-
ska–Kola, Prezes KRUS dr Aleksandra 
Hadzik. Listy gratulacyjne, puchary, oko-
licznościowe dyplomy i nagrody wrę-

czali Prezydent RP oraz Prezes ARiMR.
W swojej wypowiedzi Prezydent RP An-
drzej Duda powiedział: 

„Przyczyniacie się Państwo do budo-
wy potencjału polskiego rolnictwa, 
czynicie polskie rolnictwo nowocze-
śniejszym. To Państwo pokazujecie 
innym, że można. Jesteście dla nich 
wzorcem, a co najważniejsze, przy-
czyniacie się do zapewnienia Polakom 
bezpieczeństwa żywnościowego. Rol-
nictwo jest niezwykle ważną częścią 
polskiej gospodarki – absolutnym jej 
fundamentem”.

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył tak-
że Złote Krzyże Zasługi osobom zasłu-
żonym w działalności na rzecz rozwoju 
rolnictwa w Polsce.

Podczas Gali AgroLigi w Pałacu Pre-
zydenckim zostali utytułowani Mi-
strzowie Małopolski: Gospodarstwo 
Rybackie Pstrąg Ojcowski Magda-
lena Węgiel z Ojcowa w powiecie 
krakowskim zostało Wicemistrzem 
Polski w kategorii „Firma”, a Barba-
ra i Józef Filipek z Sechny w powie-
cie limanowskim zostali Laureatami 
w kategorii „Rolnik”.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego z s. w Karniowicach reprezen-
towali: Andrzej Pisarz – Kierownik 
Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospo-
darstwem Rolnym i Joanna Bobowska 
– Kierownik Powiatowego Zespołu Do-
radców Rolniczych w Krakowie.
Grupę Concordia Ubezpieczenia repre-
zentowali: Piotr Adamczyk – Dyrek-
tor Biura Likwidacji Szkód i Krzysztof 
Mrówka – Dyrektor Biura Ubezpieczeń 
Rolnych. 
Concordia Ubezpieczenia była partne-
rem MODR przy organizacji wojewódz-
kiej edycji Konkursu AgroLiga 2020 
i współpracuje przy organizacji tego-
rocznego konkursu. 

Marek Rowecki
Źródła: www.arimr.com.pl 
www.prezydent.pl

2 lipca 2021 r. w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie odbyła się doroczna, już 28., 
uroczysta Gala Konkursu AgroLiga 2020. Ka-
pituła Konkursu wyłoniła laureatów spośród 
mistrzów z 16 województw, w kategoriach: 
„Rolnik” i „Firma”.

Gala AgroLigi 2020
WYDARZENIA
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Celem konkursu jest promowanie pozy-
tywnych zachowań związanych z pracą 
i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa 
rolnego. Honorowy patronat nad kon-
kursem objął Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Grzegorz Puda, a wsparcia or-
ganizacyjnego udzielały: Państwowa 
Inspekcja Pracy, Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Wśród fundatorów nagród dla laure-
atów konkursu znalazł się również 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego z siedzibą w Karniowicach.

Pomimo pandemii oraz nauki zdalnej 
w szkołach, do konkursu przystąpiło aż 
9 079 uczniów z 576 szkół podstawowych 
z terenu Małopolski. Po raz kolejny Komi-
sja Konkursowa podjęła się trudu wyło-
nienia laureatów etapu wojewódzkiego.

W związku z tym, iż prace odznacza-
ły się niezwykłą znajomością tematyki 
bezpiecznej pracy i zabawy na wsi, na 
wniosek Dyrektora Oddziału Regional-
nego KRUS w Krakowie Pani dr Justyny 
Koseckiej, wyróżniono aż 102 uczniów 
na szczeblu wojewódzkim.
Uroczysta gala finałowa konkursu od-
była się 23 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Kra-
kowie. Swoją obecnością zaszczycili za-
proszeni goście, m.in.  Prezes Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego dr 
Aleksandra Hadzik, Wicewojewoda Ma-
łopolski Ryszard Pagacz, Sekretarz Wo-
jewództwa Małopolski Wojciech Piech, 
Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. 
Andrzej Bogdał, Wicekurator Oświaty 
Halina Cimer, Główny Inspektor Pracy 
Józef Bajdel oraz wielu innych gości.
Narody zostały wręczone w dwóch ka-

tegoriach wiekowych: dzieci młodsze 
(klasy 0–3) oraz dzieci starsze (klasy 
4–8). Wyjątkowo w tym roku uznanie 
zdobyły dwie prace, które otrzymały 
Nagrodę Specjalną Wojewody Małopol-
skiego Łukasza Kmity. Wielkim sukce-
sem jest zdobycie I miejsca na szczeblu 
centralnym oraz uhonorowanie dwóch 
uczniów małopolskich szkół wyróżnie-
niami Prezesa Kasy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w na-
stępnej edycji Konkursu.
Wszystkim laureatom i uczestnikom 
serdecznie gratulujemy!
Życzymy udanych i bezpiecznych 
wakacji!

Marta Dzięcioł
Główny Specjalista
Oddział Regionalny KRUS w Krakowie
fot.  KRUS

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi 
mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” rozstrzygnięty
„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała kolejną edycję konkursu plastycznego dla dzieci z terenów 
wiejskich, poświęconą działaniom prewencyjnym KRUS na przestrzeni 30 lat. 
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Nieracjonalne korzystanie z zasobów 
środowiska skutkuje nieodwracalny-
mi zmianami klimatycznymi, spadkiem 
naturalnych zdolności retencyjnych na 
lądach i sukcesywnym ograniczaniem 
dostępu do wody. 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych, w rezolucji A/
RES/47/193 z 22 grudnia 1992 r., usta-
nawiającej 22 marca każdego roku Świa-
towym Dniem Wody, zwróciło uwagę 
na powszechny problem niedoceniania 
zasobów wodnych – wszelka działalność 
społeczna i gospodarcza zależy w du-
żym stopniu od dostaw i jakości świeżej 
wody. Zauważono również, że promowa-
nie ochrony wód i zrównoważonej go-
spodarki wodnej wymaga prac na pozio-
mie lokalnym, regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym.
Punktem wyjścia ku racjonalnemu go-
spodarowaniu wodą i zwróceniu uwa-
gi na powagę sytuacji może okazać się 
stworzenie sieci współpracy między 
partnerami – m.in. instytucjami/orga-
nizacjami/mieszkańcami działającymi 
na rzecz zarządzania zasobami wody 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich na 
poziomie lokalnym. Inicjatywę dotyczą-
cą tworzenia sieci tzw. Lokalnych Part-
nerstw ds. Wody (LPW) podjęło Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie, we współpracy z Wojewódzkimi 
Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Za-
łożeniem projektu jest to, aby wszyscy 
zarządzający wodą na danym obszarze 
i korzystający z wód nawiązali współ-
pracę w celu diagnozy stanu gospodarki 
wodnej, by móc podjąć działania służące 
wypracowaniu metod racjonalnego go-
spodarowania wodą.

W 2020 r. rozpoczęto program pilotażo-
wy – I etap projektu, który zakładał powo-
łanie LPW w co najmniej jednym powiecie 
w każdym z województw. W całym kraju 
utworzono łącznie 18 pilotażowych LPW, 
w tym 2 w województwie małopolskim 
– w powiecie miechowskim (23 partne-
rów) oraz w powiecie proszowickim (18 
partnerów). Celem przeprowadzonych 
pilotaży była integracja środowisk lokal-
nych oraz diagnoza sytuacji w zakresie 
zarządzania zasobami wodnymi pod ką-
tem potrzeb rolnictwa, a w konsekwencji 
wypracowanie wspólnych rozwiązań na 
rzecz gospodarki wodnej w regionie i pro-
pozycji norm prawno-organizacyjnych 
przyszłych struktur LPW oraz opracowa-
nie raportu diagnostycznego dotyczącego 
obszaru danego powiatu. 
W województwie małopolskim projekt 
zrealizowano w ramach operacji pod 
nazwą „Lokalne Partnerstwo ds. Wody 
(LPW)” o przewidzianej w planie opera-
cyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich na lata 2020–2021 w zakresie SIR, 
współfinansowanej ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W trakcie trwania projektu, w 2020 r.:
 • zorganizowano 6 spotkań z partne-

rami (w formie stacjonarnej i/lub 
w formie telekonferencji), w których 
uczestniczyło łącznie ponad 200 
osób; spotkania obejmowały m.in.:

 − omówienie założeń LPW, wzajemne 
poznanie zakresów działań poszcze-
gólnych jednostek oraz wstępną wy-
mianę dotychczasowych doświad-
czeń związanych z zarządzaniem 
zasobami wody,

 − realizację modułów tematycznych: 
Zasady korzystania z wód, Funkcjo-
nowanie spółek wodnych, Upowszech-
nianie dobrych praktyk w zakresie 
gospodarki wodnej i oszczędnego go-
spodarowania nią w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich, Perspektywy 
i możliwości rozwiązań (analiza prio-
rytetowych działań w obszarze wody, 
dofinansowania ze środków unijnych 
lub krajowych inwestycji związanych 
z gospodarką wodną),

 − prezentację wstępnych wersji ra-
portów końcowych LPW oraz planu 
działań na przyszłość;

 • na stronie internetowej www.modr.pl, 
po przeprowadzeniu spotkań organi-
zacyjnych, zamieszczono informacje: 
Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie 
miechowskim – program pilotażowy oraz 
Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powie-
cie proszowickim – program pilotażowy, 
w których zawarto opis założeń LPW, 
przebiegu spotkania oraz możliwości 
wzięcia udziału w projekcie;

 • zebrano od partnerów dane niezbęd-
ne do opracowania raportów końco-
wych LPW;

 • przeprowadzono 70 ankiet wśród rol-
ników w powiecie miechowskim i 60 
wśród rolników w powiecie proszo-
wickim celem wstępnego rozpozna-
nia obszaru pod kątem posiadanych 
zasobów i działań związanych z go-
spodarką wodną;

 • zrealizowano filmy informacyj-
ne z udziałem przedstawicieli part-
nerów oraz rolników: Erozja wodna 
powierzchniowa oraz Spółki wodne 
w teorii i praktyce, które udostępniono 
w serwisie YouTube na kanale MODR 
Karniowice;

Zarządzanie zasobami wody 
– Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)

„Zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności i gospodarki oraz ochronie wód 
i środowiska związanego z tymi zasobami” – w ten sposób określony jest cel zarządzania zasobami wody 
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – prawo wodne (t.j. Dz.U.2020.0.310).

WYDARZENIA
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 • wydano ulotkę informacyjną Funkcjo-
nowanie spółek wodnych;

 • wydano broszury informacyjne: Za-
sady korzystania z wód w powiecie 
miechowskim. Pobór wód powierzch-
niowych i podziemnych do nawodnień 
oraz Zasady korzystania z wód w po-
wiecie proszowickim. Retencja wody 
w rolnictwie;

 • wydano Raport końcowy Lokalnego 
Partnerstwa ds. Wody w powiecie mie-
chowskim oraz Raport końcowy Lokal-
nego Partnerstwa ds. Wody w powie-
cie proszowickim, które udostępniono 
również na stronie internetowej: 
https://woda.cdr.gov.pl/.

W wyniku odbytych spotkań, analiz 
przedstawionych przez partnerów da-
nych oraz ankietyzacji jednoznacznie 
wskazano w obu powiatach na potrze-
bę m.in.:
 • rozwiązania problemu braku sieci ka-

nalizacyjnej; 
 • przeglądu i oceny stanu istniejących 

melioracji podstawowych i szczegó-
łowych;

 • modernizacji istniejącej sieci meliora-
cji (melioracje sterowane);

 • zwiększenia retencji wodnej glebowej 
i krajobrazowej;

 • koncepcji lokalnej renaturyzacji rzek 
i potoków;

 • utrzymania/powstania spółek wod-
nych, które zajęłyby się utrzymaniem 
i konserwacją melioracji.

Realizacja przynajmniej części z ww. 
potrzeb będzie zależała nie tylko od 
zaangażowania partnerów, ale także 
od przyszłych umocowań prawnych 
struktur LPW czy uruchomienia źró-
deł finansowania projektów z zakresu 
poprawy i kształtowania warunków 
wodnych. Obecnie, na szczeblu krajo-
wym, w oparciu o wnioski z przepro-
wadzonych pilotaży, trwają prace nad 
ww. aspektami.
W bieżącym, 2021 r., rozpoczął się II etap 
projektu, który zakłada sukcesywne two-
rzenie LPW w kolejnych powiatach w każ-
dym z województw, a w konsekwencji 
w miarę potrzeb i możliwości powołanie 
LPW w każdym powiecie w kraju. 

Prace w ramach tworzenia kolejnych 
LPW w województwie małopolskim pla-
nowane są do przeprowadzenia równo-
legle, tak, jak miało to miejsce podczas 
prac pilotażowych, w grupach powia-
tów uwzględniających podobieństwa 
uwarunkowań geograficznych i eko-
nomiczno-społecznych prowadzenia 
działalności rolniczej oraz problemów 
związanych z korzystaniem z wód pod-
ziemnych i powierzchniowych, w konfi-
guracji: 1. powiaty gorlicki, limanowski, 
nowosądecki; 2. powiaty nowotarski, 
suski, tatrzański; 3. powiaty myślenic-
ki, oświęcimski, wadowicki; 4. powia-
ty dąbrowski, tarnowski; 5. powiaty 
bocheński, brzeski; 6. powiaty olkuski, 
chrzanowski oraz 7. powiaty krakow-
ski, wielicki. Projekt zakłada realizację 
spotkań/telekonferencji tematycznych 
z partnerami, jak również realizację 
filmów informacyjnych nt. rozwiązań 
lokalnych problemów z gospodarką 

wodną. Zgodnie z założeniem Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 
w wyniku prac poszczególnych LPW 
powinny zostać stworzone wielolet-
nie plany strategiczne z listą inwestycji 
poprawiających gospodarkę wodną do 
wykonania. Plany takie mogą okazać 
się pomocne w procesie ubiegania się 
o środki na inwestycje z różnych źró-
deł zewnętrznych, w sposób właściwy 
i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców.
Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w projekcie zapraszamy do kontak-
tu i współpracy: ekonomika@modr.pl, 
tel. 12 285 21 13/14 wew. 271 oraz do 
zapoznania się z wynikami przeprowa-
dzonych pilotaży w całym kraju na stro-
nie internetowej poświęconej tematyce 
Lokalnych Partnerstw ds. Wody: 
https://woda.cdr.gov.pl/.

Paulina Mrowczyk-Madeja

Partnerzy LPW

powiat miechowski i powiat 
proszowicki:

Małopolski Urząd Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 
Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie
Małopolski Odział Regionalny Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Krakowie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Krakowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Małopolska Izba Rolnicza

powiat miechowski:

Starostwo Powiatowe w Miechowie
Urząd Gminy i Miasta Miechów
Urząd Gminy Charsznica
Urząd Gminy Gołcza
Urząd Gminy Kozłów
Urząd Gminy Książ Wielki
Urząd Gminy Racławice
Urząd Gminy Słaboszów
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
Nadleśnictwo Miechów
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miechowie
Osoba fizyczna z gminy Książ Wielki

powiat proszowicki:

Starostwo Powiatowe w Proszowicach
Urząd Gminy i Miasta Koszyce
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Urząd Gminy i Miasta Proszowice
Urząd Gminy Koniusza
Urząd Gminy Pałecznica 
Urząd Gminy Radziemice
Wodociągi Proszowickie Spółka z o.o.
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Proszowicach

„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 pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Schemat II.
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Naturalne predyspozycje i cechy 
hodowli
Uwarunkowania genetyczne gatunków 
i odmian względem zasobności wilgo-
ci w glebie decydują o ich przydatno-
ści w określonych warunkach środowi-
skowych. Przy ograniczonych zasobach 
wodnych polecane są bardziej zboża ozi-
me niż jare (bardziej tolerancyjne na 
często występującą wiosną suszę), a tak-
że soja, słonecznik, kukurydza i sorgo. 
Dobrze radzą sobie też tzw. przewódki, 
czyli odmiany zbóż jarych wysiewane 
od końca października, a przy korzyst-
nej aurze nawet zimą. Charakteryzują 
się dużą zimotrwałością i stanowią do-
bre rozwiązanie dla kontynuacji wyko-
rzystania pola po uprawie roślin późno 

schodzących, gdy siew ozimin już minął. 
Do jarych odmian przewódkowych psze-
nicy należą m.in.: Mandaryna, Koksa, Ty-
balt, Parabola, Smolicka i Waluta; pszen-
żyta: Dublet, Mazur, Kargo i Matejko; 
żyta – Bojko. Warto rozważyć uprawę 
roślin, które szybko zadarniają glebę. 
Jedną z nich jest dynia olbrzymia. Prak-
tyka pokazuje, że wystarczy zapewnić 
jej dużo wilgoci w początkowym okresie 
wegetacji. Potem, pomimo dużej bioma-
sy i wciąż wysokich wymagań względem 
wody, jest tolerancyjna na okresowy nie-
dobór. Powodem tego są szybko rosnące 
pędy zabezpieczające glebę przed bez-
produktywnym parowaniem wody. Cen-
ną cechą roślin uprawnych, dobrze ra-
dzących sobie mimo niskiej wilgotności, 

są warzywa, których liście pokrytwają 
się nalotem woskowym ograniczającym 
transpirację, np. kapustne. Wśród roślin 
sadowniczych na pierwszy plan wysuwa 
się winorośl – z uwagi na miejsce pocho-
dzenia jest dobrze przystosowana do 
suszy. Gatunki posiadające silnie rozga-
łęziony, głęboko penetrujący glebę w po-
szukiwaniu wody system korzeniowy są 
bardziej tolerancyjne w tym zakresie. 
Hodowla nowych odmian ukierunko-
wana jest przede wszystkim na zwięk-
szenie potencjału produkcyjnego. Trud-
no zatem oczekiwać, by ich wymagania 
względem jednego z największych fila-
rów plonowania były mniejsze. Stąd 
też wynika przekonanie, że uprawa no-
wych odmian pozwala osiągnąć znacz-

Ostatnie lata wskazują na okresowe niedobory wody niezbędnej w prowadzeniu gospodarstwa na wysokim 
poziomie. Bez wody nie ma życia – to proste stwierdzenie obecnie nabiera coraz większego znaczenia. Przy 
oszczędnym nawadnianiu, zabiegom sprzyjającym utrzymaniu wilgoci i odpowiednim doborze gatunków 
i odmian susza będzie mniej dotkliwa, a plony satysfakcjonujące.

Rolnictwo sprzyjające gromadzeniu wody

Uprawa pomidora z wykorzystaniem ściółek degradowalnych w wysokim tunelu foliowym, fot. Piotr Bucki
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nie większe plony, ale przy zapewnieniu 
roślinom optymalnych warunków. Nie-
mniej jednak w praktyce wielu produ-
centów potwierdza większą tolerancję 
na niedobór wody nowych odmian przy 
zachowaniu wyższych parametrów ilo-
ściowych plonu w stosunku do standar-
dowych odmian. 

Uprawa zatrzymująca wodę
Parowanie wody z gleby jest jedną z naj-
częstszych przyczyn jej braku, które 
producent może i powinien zminimali-
zować. Kierując się obserwacjami przy-
rody, gdzie każdy grunt wcześniej czy 
później pokrywa się roślinnością, po-
dobnie należy gospodarować powierzch-
niami uprawnymi. Osiągnięcie tego celu 
jest możliwe wraz ze skróceniem okresu 
między poszczególnymi uprawami, kie-
dy to gleba pozostaje pozbawiona okry-
wy. Spośród uprawek mechanicznych 
należy unikać tych, które silnie prze-
suszają glebę (np. orka wykonywana 
wiosną), na poczet przerywających pa-
rowanie, np. włókowania. Wysoce pole-
cana w zakresie zminimalizowania strat 
wody jest konserwująca uprawa roli. 
Celem tej technologii jest ograniczenie 
liczby przejazdów i uprawek maszyna-
mi rolniczymi działającymi degradująco 
na strukturę gleby i zachowanie dużej 
ilości resztek pożniwnych po uprzed-
niej uprawie. W uprawie pasowej, jako 
przykładzie uprawy bezorkowej, ważne 
jest równomierne pozostawienie resz-
tek pożniwnych po to, by części robocze 
do spulchniania warstwy, do umiesz-
czania nasion i nawozów nie zapycha-
ły się. Wówczas podczas jednego prze-
jazdu z wykorzystaniem odpowiednich 
agregatów uprawowo-siewnych moż-
na wykonać jednocześnie uprawkę, 
wysiew nasion i nawozów. Niewątpli-
wą zaletą tego typu technologii upraw 
jest oszczędność czasu i paliwa (orka 
jest liderem pod względem pracochłon-
ności i zużycia paliwa). Jej wady z kolei 
wiążą się z nieodwracaniem roli, a co 
za tym idzie m.in. ze zwiększoną presją 
ze strony agrofagów, zwłaszcza chwa-
stów (nasiona pozostają w wierzchniej 
warstwie gleby i łatwo kiełkują) oraz 
trudnością w zapewnieniu właściwego 
odżywienia roślin pierwiastkami słabo 
przemieszczającymi się w głąb profilu 
glebowego, np. fosforu. W przypadku 
bardzo zwięzłych gleb, i gdy orka była 
dotychczas wykonywana stale na okre-
śloną głębokość, godnym polecenia za-
biegiem jest głęboszowanie. Pozwala 
ono na rozluźnienie warstwy profilu 
glebowego, dotychczas niepoddawanej 
zabiegom mechanicznym. Dzięki temu 
właściwości retencyjne gleby wzrastają 

się, powiększając rezerwuar wody dla 
roślin, których system korzeniowy może 
sięgać głębiej.

Materia organiczna to podstawa
Kluczem do retencji wody w glebie jest 
też obecność materii organicznej, skła-
dającej się z nierozłożonych zupełnie na-
wozów organicznych (roślinnych i zwie-
rzęcych) i produktów ich rozkładu oraz 
fauny glebowej. Próchnica stanowiąca 
80–90% materii organicznej zatrzymu-
je 3–5-krotnie więcej wody dostępnej 
dla roślin w stosunku do swojej masy. 
Ogranicza erozję i poprawia właściwo-
ści wodno-powietrzne gleby. Głównym 
źródłem materii organicznej był do nie-
dawna obornik, obecnie niestety jego za-
soby są ograniczone. Dobrą alternatywę 
może stanowić np. podłoże po uprawie 
grzybów. Według danych literaturowych 
składników odżywczych w 1 m3 podło-
ża popieczarkowego może być nawet do 
3 razy więcej niż w tej samej objętości 
świeżego obornika. Ciekawostką jest też, 
że niektóre tego typu podłoża po upra-
wie mają właściwości utrudniające roz-
wój nicieni (np. podłoże po boczniaku). 
Jak dotąd jednak najbardziej popular-
nym zamiennikiem są rośliny „na zielony 
nawóz”. Ich rolą jest  m.in. pobudzenie 
życia biologicznego gleby, jej spulchnie-
nie, napowietrzenie, „przywrócenie” do 
obiegu składników pokarmowych wy-
mytych uprzednio do głębszych warstw, 
ograniczenie zachwaszczenia, a także 
szereg innych czynników wynikających 
z dostarczenia materii organicznej do 
gleby. Ponadto mogą one stanowić do-
datkowe źródło azotu i działać regeneru-
jąco na glebę (np. ograniczyć liczebność 
szkodników i patogenów).
W kontekście odpowiedniego zarządza-
nia materią organiczną w dobie ogra-
niczonych zasobów wodnych istotnym 
zabiegiem staje się wapnowanie prze-
prowadzone na słomę bezpośrednio po 
sprzęcie zbóż. Jest ono nawet bardziej 
polecane zamiast powszechnie wyko-
nywanego w tym czasie nawożenia azo-
tem. Przyspieszają mineralizację słomy 
w wyniku „zmuszenia” mikroorgani-
zmów glebowych do jeszcze intensyw-
niejszych przemian materii organicz-
nej i wiązania azotu atmosferycznego, 
aby uzyskać ten pierwiastek niezbędny 
również dla nich samych. Wapnowanie 
minimalizuje powstawanie toksycz-
nych związków dla roślin następczych 
i podwyższa pH gleby, które dodatko-
wo wpływa pozytywnie na warunki 
fizyko-chemiczne gleb i ogranicza ich 
zaskorupianie i zlepianie się cząstek. 
Dodatkowym atutem wapnowania jest 
uniknięcie reakcji z nawozami fosfo-

rowo-potasowymi, które najczęściej 
wprowadza się jesienią, podobnie jak 
obornik.
Jedną z najprostszych metod sprzyjają-
cych zachowaniu wody, a zarazem wyso-
ce skuteczną w uprawie roślin, zwłasz-
cza ogrodniczych, jest ściółkowanie 
gleby. Zapobiega ono także nadmierne-
mu zachwaszczeniu i erozji oraz wpły-
wa korzystnie na mikroklimat wokół 
uprawianych roślin. Skuteczność ogra-
niczenia parowania przez ściółkę zależy 
przede wszystkim od rodzaju użytego 
surowca. Służą do tego materiały orga-
niczne (np. pokos z trwałych użytków 
zielonych, trociny) i nieorganiczne (folie 
i włókniny). W przypadku tych pierw-
szych należy pamiętać o konieczności 
ich uzupełniania, gdyż podczas wegeta-
cji stale rozkładają się, użyźniając gle-
bę. Ustalenie odpowiedniej warstwy 
ściółek pochodzenia naturalnego jest 
stosunkowo kłopotliwe z powodu ich 
osiadania. Dobrym wyznacznikiem jest 
warstwa ograniczająca zachwaszcze-
nie przez chwasty nasienne. Zbyt gruba 
warstwa ściółki może być powodem jej 
gnicia i wypadania roślin w wyniku za-
lania w czasie długotrwałych opadów, 
a także miejscem bytowania ślimaków. 
Suche ściółki organiczne powinny być 
rozkładane na wilgotną glebę.  Z uwagi 
na niekorzystny stosunek C:N materiały 
pochodzenia drzewnego (kora, trociny, 
itp.) polecane są głównie pod rośliny sa-
downicze. Pewną modyfikacją jest wy-
siew tzw. żywych ściółek, gatunków ro-
ślin towarzyszących roślinie uprawnej. 
Powinny one być wysiewane w między-
rzędzia po przekroczeniu tzw. krytycz-
nego okresu konkurencji (największej 
wrażliwości względem innej roślinno-
ści). Charakteryzują się szybkim wzro-
stem i efektem zadarniania gleby. Można 
je sukcesywnie kosić, a po sprzęcie rośli-
ny uprawnej, płytko wymieszać z glebą 
i potraktować jako „zielony nawóz” i do-
datkowe źródło materii organicznej. 

Piotr Bucki
Źródła: Dawidowicz L., Lepsze niż obornik [w:] 
„Warzywa i Owoce Miękkie” 2021, nr 3, s. 35–37.
Dobrzyńska N., Dembek W. [red.], Gospodarowanie 
wodą w rolnictwie w obliczu susz, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2020.
Jaskulski D., Jaskulska I., Współczesne sposoby i systemy 
uprawy roli w teorii i praktyce rolniczej, Poznań 2018. 
Kibler M., Uprawa warzyw metodami ekologicznymi na 
różnych typach ściółek, Radom 2010.
Kuś J., Glebowa materia organiczna – znaczenie, zawar-
tość i bilansowanie [w:] „Studia i Raporty IUNG-PIB” 
2015, z. 45(19), s. 27–53.
Maziarek A., Krawczyk A., Gleba jako środowisko odżyw-
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Przemawiać ma za tym przede wszyst-
kim nieopłacalność uprawy dla prze-
twórstwa (wysokie koszty energii mro-
żenia) oraz rosnąca konkurencja z tańszą 
truskawką przemysłową z Turcji, Maro-
ka czy Egiptu. Ponadto kluczowe będzie 
poszukiwanie nowych rynków zbytu 
dla polskiej truskawki deserowej, np. 
w Hiszpanii, w momencie, gdy nie ma 
tam optymalnych warunków do upra-
wy tego owocu. Zatem coraz większą 
wagę należy przywiązywać do pro-
dukcji dobrej jakości owoców o wyso-
kiej trwałości w obrocie tzw. shelf-life. 
Oczywiście obecnie nie ma mowy o cał-
kowitej rezygnacji z uprawy truskaw-
ki dla przetwórstwa, jednak z czasem 
będzie obserwowana zmiana proporcji 
na rzecz truskawki deserowej. Nic więc 
dziwnego, że hodowla truskawki idzie 
właśnie w kierunku odmian, które po-
siadają wyśmienity smak i wygląd oraz 
nadają się do nowoczesnych technologii 
uprawy np. sterowanej pod osłonami, 
od wczesnej wiosny aż do pierwszych 
przymrozków. W niniejszym artykule, 
przedstawię kilka najciekawszych no-
wych odmian truskawki deserowej. 
Allegro jest odmianą, która wzbudza 
wśród producentów, którzy rozpoczęli 
jej uprawę zaledwie 2 lata temu, najwię-

cej emocji. Część plantatorów ocenia ją 
jako zawodną, jednak specjaliści z zakre-
su technologii produkcji mówią jasno, że 
Allegro jest odmianą, którą uprawia się 
inaczej niż znane nam standardy. Przede 
wszystkim odmianę tę powinno sadzić 
się w większych rozstawach, gdyż rośnie 
bardzo silnie. Z tego samego powodu na-
wożenie azotem powinno być niższe od 
standardu. Allegro to odmiana wczesna, 
plenna i bardzo smaczna. Jej owoce są 
średniej wielkości, o regularnym stoż-
kowym kształcie oraz błyszczącej, ja-
snoczerwonej skórce. Kwiaty znajdują 
się pod liśćmi lub równo z nimi, zatem 
są one chronione przed przymrozkami. 
Allegro  jest odmianą odporną na mącz-
niaka i choroby odglebowe. Nadaje się 
również na tzw. gleby zmęczone.
Odmianą, która zrobiła już niemal euro-
pejską karierę, jest Grandarosa. Jest to 
średnio-wczesna polska odmiana dese-
rowa wyhodowana w Instytucie Ogrod-
nictwa w Skierniewicach. Grandarosa 
jest bardzo plenna. Jej owoce są duże, 
stożkowate, pomarańczowo-czerwone, 
z połyskiem. Ponadto są smaczne i zna-
komicie wytrzymują nawet długotrwa-
ły transport. Odmiana ta nadaje się do 
uprawy zarówno w gruncie, jak i na 
przyspieszony zbiór pod osłonami. Oczy-

wiście polecana jest również do uprawy 
amatorskiej. Dobrze radzi sobie z cho-
robami oraz jest wytrzymała na prze-
marzanie. Truskawka ta stała się jedną 
w wielu z twarzy kampanii „Czas na pol-
skie superowoce”. W siedzibie Głównego 
Inspektora Sanitarnego odbyła się pro-
mocja i degustacja wielu nowych odmian 
m. in. Allegro czy Asia [czyt. azja], jednak 
to odmiana Grandarosa stała się naj-
większym odkryciem w ostatnim cza-
sie oraz okazała się ogromnym polskim 
sukcesem hodowlanym. 
Do grupy odmian średnio-wczesnych na-
leży również włoska, bardzo plenna od-
miana Asia. Cechują ją przede wszystkim 
bardzo smaczne i duże owoce o kształcie 
stożkowato-kulistym, a skórka i miąższ 
mają zabarwienie pomarańczowo- 
-czerwone. Asia zaliczana jest do odmian 
odpornych na przemarzanie, zatem moż-
na ją uprawiać wiosną oraz jesienią, za-
równo w tunelu, jak i w gruncie. Ponadto 
odmiana ta jest mało lub średnio podatna 
na choroby grzybowe. 
Kolejną wartą uwagi, nową odmianą 
średnio-wczesną jest Verdi, znana rów-
nież jako FE1711. Jej owoce posiadają naj-
lepsze cechy odmiany truskawki desero-
wej, gdyż są ciemnoczerwone, błyszczące, 
twarde i jędrne. Wyróżniają się wśród 

Nowe odmiany truskawek
W ostatnich latach szkółki oferują coraz większą gamę nowych odmian 
truskawek. W najbliższym czasie pojawią się jeszcze nowsze, opisywa-
ne pewnie jako plenniejsze, smaczniejsze i trwalsze – niestety często 
nie będą sprawdzone w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. 
Wiele specjalistów z zakresu uprawy roślin jagodowych jasno wskazuje, 
że w Polsce przyszłością będzie uprawa truskawki deserowej głównie 
spod osłon.
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innych odmian dobrą trwałością pozbior-
czą, choć skórka jest podatna na otarcia. 
Owoce są średniej wielkości, smaczne 
i aromatyczne z nutą kwasowości. Jest to 
truskawka, która nadaje się głównie do 
uprawy w gruncie. Rośnie dość silnie, jed-
nak słabiej niż Allegro. Jej kwiaty znajdu-
ją się pod liśćmi lub równo z nimi, zatem 
są one chronione przed przymrozkami. 
Rośliny te cechują się dobrą zdrowotno-
ścią i odpornością na choroby odglebowe 
oraz pleśń. Dobrze radzi sobie z wysokimi 
temperaturami, jednak wymaga regular-
nego nawadniania. Bardzo ważne w jej 
uprawie jest zrównoważone nawożenie, 
szczególnie w okresie kwitnienia i zbioru, 
kiedy stosunek potasu do wapnia powi-
nien wynosić 7:2. 
Nowością z odmian późnych jest Ma-
illing Allure. Jest to truskawka, która 
cechuje się niezwykle dużymi i smacz-
nymi owcami. Są one barwy pomarań-
czowo-czerwonej, błyszczące, jednolite 
i jędrne. Odmianę Mailling Allure wyróż-
nia wysoka plonotwórczość, a odsetek 
owoców klasy A wynosi średnio nawet 
91% w próbach hodowlanych. Owoce 
są dobrze wyeksponowane, zatem zbiór 
jest łatwy i szybki. Podobnie jak w przy-
padku odmiany Allegro, zaleca się upra-
wę w większej rozstawie, ze względu na 
silny rozwój części wegetatywnych. Od-
miana ta wykazuje dobrą odporność na 
mączniaka. Nie zaleca się jej uprawy na 
glebach ciężkich i zlewnych, ze względu 
na średnią odporność na choroby od-
glebowe. 
Wszystkie wymienione odmiany mają 
wiele pozytywnych cech, jednak z punk-
tu widzenia producenta truskawki, naj-
istotniejszym czynnikiem warunkują-
cym powodzenie uprawy towarowej jest 

sprawdzenie się danej odmiany w wa-
runkach klimatyczno-glebowych kon-
kretnego regionu Polski. W obecnych 
czasach, przy niezliczonej wręcz ilości 
odmian, plantator nie jest w stanie sa-
modzielnie sprawdzić nawet ich części, 
zatem musi opierać się na sprawdzonych 
źródłach wiedzy, tj. badaniach w jed-
nostkach naukowych, m. in. w Instytucie 
Ogrodnictwa w Skierniewicach, lub na 
wiedzy i doświadczeniu innych autory-
tetów w dziedzinie uprawy truskawki. 
Można również samemu przeprowadzić 
ocenę kilku wytypowanych odmian na 
niewielkiej powierzchni np. kilkunastu 
do kilkudziesięciu arów i sprawdzić, nim 
rozpoczniemy uprawę towarową, jak 
każda z nich radzi sobie w określonych 
warunkach przyrodniczych, jak smaku-
je oraz jaki daje plon. Na smak owoców 
i wiele innych cech ogromny wpływ ma 
oczywiście odmiana, ale nie bez zna-
czenia jest także technologia uprawy, 
m. in. sposób nawożenia czy nawad-
nianie, które staje się już coraz częściej 
koniecznością na plantacjach truskaw-
ki. Nie można również zapominać, że 
podstawą smacznych i dużych owoców 
jest zdrowa i wysokiej jakości sadzonka. 
Trudno jest także wydać jednoznaczny 
osąd na temat danej odmiany, po jednym 
roku uprawy, gdyż warunki pogodowe 
różnią się od siebie znacząco w każdym 
sezonie wegetacyjnym, więc nie stawiaj-
my na jedną kartę, gdy odmiana się uda 
w dobrym roku dla truskawki, ale też nie 
dyskryminujmy danej odmiany dlatego, 
że nie udała się w bardzo trudnych wa-
runkach pogodowych. 
W ostatnich latach, a szczególnie 
w 2020 r., dużym problemem był brak 
rąk do pracy. Łatwość zbioru, to czyn-

nik, który będzie wpływał na opłacal-
ność produkcji. Duży odsetek owoców 
w I klasie, ograniczony wzrost wegeta-
tywny oraz długie pędy kwiatostanowe, 
zakończone dużymi wyeksponowany-
mi owocami, spowodują, że pracownicy 
chętnie będą zbierać owoce odmiany 
o wyżej wymienionych cechach. Należy 
również pamiętać, że jednym z głów-
nych czynników, które warunkują zysk 
z uprawy, jest jej odpowiedni dobór pod 
kątem preferencji konsumentów czy sie-
ci handlowych. Większą część produkcji 
powinny stanowić odmiany, które się po 
prostu sprzedają lub są tzw. odmianami 
niezawodnymi jak np. Rumba. Należy 
jednak szukać nowych, gdyż w konse-
kwencji ich niezliczonej ilości w końcu 
zaczną one wypierać stare. Muszą one 
jednak być sprawdzone w danych wa-
runkach klimatycznych oraz przypaść 
do gustu konsumentom. Nowe odmia-
ny są gwarantem powodzenia uprawy 
truskawki deserowej spod osłon oraz 
mogą przyczynić się w znacznej mierze 
do uzyskania stabilności plonów i po-
wtarzalności jakości.

Ilona Maczek
Źródła:
Jagodnik, webinarium Akademii Uprawy Truskawek 
2021 on-line: Odmiany i jakość materiału szkółkarskiego, 
on-line: https://www.youtube.com/watch?v=eDDJl-
SPCW7o [dostęp: 28.06.2021].
Doradca Jagodowy, webinar III: Jak wybrać sadzon-
kę i odmianę truskawek do nowych nasadzeń, on-line: 
https://www.youtube.com/watch?v=q45sF6vPSug 
[dostęp: 28.06.2021].
polskiesuperowoce.pl
www.jagodnik.pl
borynaplant.pl
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Aby przeciwdziałać temu zjawisku, po-
winniśmy zwracać uwagę na to, jaką 
substancję aktywną zawiera stosowany 
przez nas herbicyd, a właściwie jaki jest 
mechanizm jej działania. Substancje ak-
tywne w roślinie zakłócają jakiś proces 
fizjologiczny, w wyniku czego niepożą-
dana roślina ginie. Znanych jest około 
30 mechanizmów działania. Większość 
z nich jest jednak podobna. W praktyce 
podzielono substancje czynne na 7 grup. 
Na etykietach herbicydów jest informa-
cja o mechanizmie działania, podzie-
lonym na grupy wg organizacji HRAC. 
Najprostszym rozwiązaniem, jeżeli za-
uważymy chwasty odporne, jest zasto-
sowanie herbicydów z innej grupy, czyli 
oznaczonych innymi literami.
Obecnie najbardziej powszechne są od-
porności w obrębie grupy B, czyli inhibi-
tory syntezy aminokwasów. Większość 
środków z tej grupy jest przeznaczo-
na do zwalczania chwastów w zbożach 
i kukurydzy. Wiele z nich służy do zwal-
czania miotły zbożowej. Kolejną grupą, 
gdzie notowane są uodpornienia, są in-
hibitory fotosyntezy. Słowo inhibitor 
oznacza w tym przypadku związek che-
miczny spowalniający lub powodują-
cy całkowity zanik konkretnej reakcji 
biochemicznej. Inhibitory fotosyntezy 

pochodzą z różnych grup chemicznych. 
Jeżeli jednak zauważymy, że substancja 
z grupy C1 jest nieskuteczna, to zastoso-
wanie herbicydu z grup C2 i C3 również 
nie przyniesie pożądanego rezultatu. 
Do tej grupy należą zarówno środki do-
glebowe, jak i nalistne. Preparaty do-
glebowe są pobierane przez kiełkujące 
nasiona i aktywują się podczas wscho-
dów, czyli w momencie kontaktu ze 
światłem. Kolejna grupa to inhibitory 
wzrostu merystemów, które zakłócają 
wzrost w momencie kiełkowania nasion. 
Są to substancje doglebowe pochodzące 
z różnych grup chemicznych. W wyniku 
ich działania często dochodzi do zaniku 
wschodów, więc siewki chwastów mogą 
ulec całkowitemu zniszczeniu. Odnoto-
wano mniej przypadków uodpornień 
na inhibitory wzrostu merystemów niż 
na inhibitory fotosyntezy. Jako najbar-
dziej bezpieczne uważa się regulatory 
wzrostu – można te substancje znaleźć 
również pod nazwą inhibitory wzrostu 
lub rozwoju albo syntetycznych auksyn. 
Należą do nich najstarsze środki chwa-
stobójcze. Herbicydy te są głównie stoso-
wane w zbożach, kukurydzy i użytkach 
zielonych, a część z nich także w rzepa-
ku, burakach i niektórych bobowatych. 
Są one selektywne w stosunku do traw. 

Najmniej uodpornień obserwuje się na 
auksyny syntetyczne. Wynika to z faktu, 
że rośliny produkują ten związek i dopie-
ro w dużych stężeniach jest on dla nich 
toksyczny. Chwasty nie rozpoznają tego 
związku jako trucizny i nie uruchamia-
ją mechanizmów obronnych. Na rynku 
krajowym jest zarejestrowanych około 
150 środków chwastobójczych opartych 
na tych związkach. Są to na przykład 
Chwastox i Aminopielik. To, że herbi-
cydy te są stosunkowo bezpieczne, nie 
oznacza, że można zaniechać stosowa-
nia naprzemiennie środków opartych 
na różnych substancjach aktywnych. 
Kolejna grupa herbicydów to destruk-
tory błon komórkowych, czyli grupa E 
wg HRAC. Są to środki kontaktowe czy-
li parzące. Przykładami tych środków 
są Fox (substancja aktywna binefoks) 
oraz Aurora (substancja aktywna kar-
fentrazon etylowy). Występuje jeszcze 
jedna grupa substancji aktywnych – są 
to inhibitory syntezy pigmentów (gru-
py F1, F2, F3 wg HRAC). Przykładem 
takiego środka jest Command (substan-
cja aktywna chlomazon), zalecany do 
zwalczania chwastów w rzepaku, ziem-
niakach i niektórych bobowatych. Nie 
obserwuje się uodpornień na te substan-
cje, głównie dlatego, że są stosunkowo 

Odporność chwastów na herbicydy
O odporności chwastów na herbicydy mówimy w przypadku, gdy stosujemy środek w zalecanych dawkach, 
a mimo to nie obserwujemy spodziewanego efektu. 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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łatwe do zastąpienia. W zbożach stosuje 
się Herbalex (jedną z substancji aktyw-
nych jest beflutamid), Racer (substan-
cja aktywna – florochronidon), Legato 
(substancja aktywna – Diflufenikan). 
Preparaty z tej grupy są też stosowane 
w kukurydzy. Środki zarówno z grupy 
E i F są stosowane w rzepaku (chloma-
zon), zbożach (diflufenikan) i kukurydzy 
(Mezotrion). Ostatnią z grup są inhibi-
tory syntezy lipidów, popularnie zwa-
ne jako graminicydy. Substancje te są 
stosowane nalistnie i mają selektywne 
działanie w stosunku do chwastów i ro-
ślin dwuliściennych. Problemy z uodpar-
nianiem dotyczą dwóch substancji z tych 
grup: fenoksatropu p-etylu (obecnego 
np. w Pumie Uniwersal) i pinoksadenu 
(np. w Axialu).
W Polsce obszar, na którym zauważono 
chwasty odporne na herbicydy, wzrasta. 
Odporność niektórych chwastów jest 
problemem ekonomicznym, zwłaszcza 
w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym 
i ponadto w kilku przypadkach w rze-
paku ozimym. W pszenicy ozimej jest 
duży problem z odpornymi biotypami 
miotły zbożowej głównie na herbicy-
dy sulfonylomocznikowe, takie jak: jo-
dosulfuron, mezosulfuron, pyroxulam, 
propoksykarbazon z grupy B. W Polsce 
w 2015 r. znajdywało się około 300 000 
– 400 000 ha, gdzie rolnicy mieli pro-
blem ze zwalczaniem miotły zbożowej. 
Odporne biotypy pojawiały się w całym 
kraju, ale są rejony, gdzie jest to szcze-
gólnie poważny problem.

Mechanizm działania 
oraz kod według HRAC

Substancje czynne

Inhibitory syntezy 
lipidów [A]

chizalofop-P-etylowy, chizalofop-P-tefurylu, 
cykloksydym, fenoksaprop-P-etylu, fluazifop-P-
butylowy, haloksyfop-P, kletodym, pinoksaden

Inhibitory syntezy 
aminokwasów [B]

amidosulfuron, chlorosulfuron, flazasulfuron, 
florasulam, flupyrsulfuron metylowy, foramsulfuron, 
imazamoks, jodosulfuron metylosodowy, metsulfuron 
metyl, mezosulfuron metylowy, nikosulfuron, 
penoksulam, piroksysulam, propoksykarbazon 
sodowy, rimsulfuron, sulfosulfuron, tienkarbazon 
metylu, tifensulfuron metyl, triasulfuron, tribenuron 
metylowy, triflusulfuron, tritosulfuron

Inhibitory fotosyntezy 
[C1, C2, C3]

bentazon, bromoksynil, chlorotoluron, chlorydazon, 
desmedifam, fenmedifam, lenacyl, linuron, 
metamitron, metobromuron, metrybuzyna, pirydat, 
terbutyloazyna

Destruktory błon 
komórkowych [E]

bifenoks, karfentrazon etylu

Inhibitory syntezy 
pigmentów 
[F1, F2, F3]

beflubutamid, chlomazon, diflufenikan, 
fluorochloridon, izoksaflutol, mezotrion, sulkotrion, 
tembotrion, topramezon

Inhibitory wzrostu 
merystemów 
[I, K1, K3, N]

dimetachlor, dimetenamid-P, etofumesat, flufenacet, 
metazachlor, napropamid, pendimetalina, 
propyzamid, prosulfokarb, S-metolachlor

Regulatory wzrostu [O]
2,4-D, aminopyralid, chinomerak, chlopyralid, 
dikamba, fluroksypyr, halauksyfen metylu (Arylex), 
MCPA, mekoprop, mekoprop-P, pikloram

Tabela 1. Wykaz substancji czynnych herbicydów według mechanizmów działania 
(na podstawie HRAC).

Mechanizm działania Przykładowe herbicydy i substacje aktywne

Inhibitory syntezy 
lipidów [A]

Chizalofop-P-etylowy (Targa), chizalofop-P-tefurylu 
(Pantera), cykloksydym (Focus Ultra), fenoksaprop-P-
etylu (Puma Uniwersal), fluazyfop-P-butylowy (Fusilade 
Forte), haloksyfop-P (Perenal), kletodym (Select Super), 
pinoksaden (Axial)

Inhibitory syntezy 
aminokwasów [B]

Amidosulfuron (Faraon 75 WG), chlorosulfuron 
Glean 75 WG), etametsulfuron metylu (Salsa 75 WG), 
flazasulfuron (Chiara 25 WG), Florosulam (Kantor 
050 EC), flupyrsulfuron metylu (Lexus 50 WG), 
foramsulfuron (Raper 31 OD), imazamoks (Cleversa 
285 S.C.), jodosulfuron metylowy (Huzar 100 OD), 
metsulfuron metylowy (Coma 20 WG), mezosulfuron 
metylowy (Atlantis 12 OD), nikosulfuron Hector 53,6 
WG), penoksulam (Buffalo), piroksulam (Mover 75 
WG), propopsykarbazon sodowy (Atriibut 70 S.C.), 
rimsulfuron (Titus 25 WG), sulfosulfuron (Apyros 75 WG), 
tifensulfuron metylowy (Tytan 75 WG), triasulfuron 
(Longran 20 WG), tribenuron metylowy (Granstar 75 
WG), tritosulfuron (Alladyn 71,4 WG), 

Tabela 2. Przykłady herbicydów wg grup działania.
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Ponadto jest również obecna na pol-
skich polach miotła zbożowa, odporna 
na Inhibitory ACC (grupa A) i rośnie 
odporność na fenoxaprop i pinoxaden. 
Jednak na razie to nie jest duży pro-
blem. Wyczyniec polny i owies głu-
chy, należące do traw, są gatunkami, 
których odporność również jest kło-
potliwa. Problem z odpornym owsem 
głuchym był widoczny w 2015 r. na 
2 000–3 000 ha, natomiast z wyczyń-
cem polnym na 3 000–4 000 ha. W tym 
samym regionie rolnicy mają poważny 
problem z wyczyńcem polnym, zwłasz-
cza jeżeli w zmianowaniu przychodzi 
rzepak ozimy po pszenicy ozimej. Owies 
głuchy i wyczyniec polny mają biotypy 
odporne na inhibitory ACC i ALS (grupy 
A i B). Odporność bławatka na sulfony-
lomoczniki (grupa B, tribenuron mety-
lowy) pojawia się w zbożach ozimych 
na około 1 000 ha. W latach 2014–2016 
prowadzono badania w okolicach Po-
znania i Mazur, w ich wyniku stwier-
dzono odporność rumianku polnego na 
tribenuron metylowy znajdujący się m. 
in. w herbicydzie Granstar 75 WG. W la-
tach 2004–2016 prowadzono badania 
w różnych częściach Polski nad odpor-
nością miotły zbożowej na izoprotu-
ron z grupy HRAC C2, czyli inhibitorów 
fotosyntezy. Użyto środka Protugan 
500 SC w ilości 3,0 l/ha-1. Stwierdzo-
no odporne na tę substancję biotypy 
miotły zbożowej. W naszym kraju ob-
serwujemy jej odporność na herbicydy 
z grupy C i z grupy B. Coraz częściej sły-
szy się o odporności wyczyńca polnego 
na środki z grupy A i B, czyli inhibitory 
syntezy lipidów i aminokwasów. Alter-
natywą dla tych środków są herbicydy 
zawierające flufenacet z grupy K3, znaj-
dujący się np. w środku Komandos 560 
S.C., oraz pikolinafen z grupy F1, znajdu-
jący się np. w środku Picona. Herbicydy 
te stosuje się doglebowo lub wcześnie 
powschodowo. W badaniach zastoso-
wano mieszaninę tych środków. Bio-
typy odporne na substancje z grupy B 
wykazywały zróżnicowaną odporność 
na oprysk mieszaniną flufenacetu i pi-
konafenu. 

Anna Krzemień
Źródła:
Adamczewski K. i in., Występowanie biotypów rumian-
ku pospolitego (Matricaria Chamonilla L = M. Reciutta 
L.) odpornego na tribenuron metylowy, Poznań 2018.
Adamczewski K. i inni, Występowanie biotypów miotły 
zbożowej (Apera Spica –Venti L.) odpornej na izoprotu-
ron, Poznań 2017.
Błaszczyk M., Stankiewicz-Kosyl M., Reakcja wybranych 
populacji wyczyńca polnego na mieszaninę flufenacetu 
z pikolinafenem, Warszawa 2020.

Korbas M., Paradowski A. i in., Vademecum środków 
ochrony roślin, Poznań 2017. 
Paradowski A., Uodparnianie się chwastów – cz. I. 
Inhibitory syntezy aminokwasów [w:] „Raport Rolny” 
2016, nr 3, s. 20–22.
Paradowski A., Uodparnianie się chwastów – cz. III: wi-
doczne działania oraz graminicydy [w:] „Raport Rolny” 
2016, nr 5, s. 14.

Paradowski A., Uodparnianie się chwastów – inhibitory 
i regulatory, cz. II [w:] „Raport Rolny” 2016, nr 4, s. 14.
http://www.weedscience.org/Pages/Country.aspx?Co-
untryID=33
http://www.wodr.poznan.pl/powiaty/powiaty-c-k/ze-
spol-doradczy-w-koninskim/item/8113-ochrona-ros-
lin-w-2018-roku
https://www.agropolska.pl/uprawa/ochrona-roslin/
problemy-ze-zwalczaniem-chwastow,263.html

Inhibitory fotosyntezy 
[C1, C2, C3]

bentazon (Basagran 480 SL) bromoksynil (Bromoxynil)
chlorotoluron (Tolurex 500 SC) chlorydazon (Pyrami 
Turbo 520 SC) desmedifam (Destor 160 EC) fenmedifam 
(Betasana 160 SC) izoproturon (pendigan 500 SC)lenacyl 
(Venzar 500 SC)linuron (Arelon Dyspersyjny 500 SC)
metamitron (Goltix 500 SC) metrybuzyna (Sencor Liquid 
600 SC)pirydat (Lentagran 500 SC)terbutyloazyna (Click 
500 SC)

Destruktory błon 
komórkowych [E]

Bifenoks (Fox), karfentrazon etylowy (Aurora

Inhibitory syntezy 
pigmentów ]F1, F2, F3] 

Beflubutamid (Herbaflex – komponent), chlomazon 
(Command), diflufenikan (Legato), fluorochloridon 
(Racer), izoksaflutol (Adengo – komponent), mezotrion 
(Callisto), sulkotrion (Shado), tembotrion (Laudis), 
topramezon (Stellar – komponent

Inhibitory 
merystemów wzrostu 
[I, K1, K3, N]

dimetachlor (Teridox 500 SC), dimetenamid-P (składnik 
mieszanin fabrycznych), etofumesat (Kemifam Super 
Koncentrat 500 SC), flufenacet (składnik mieszanin 
fabrycznych), metazachlor (Butisan 400 SC), napropamid 
(Devrinol 450 SC), pendimetalina (Stomp 330 EC), 
propyzamid (Kerb 50 WP), prosulfokarb (Boxer 800 EC), 
S-metolachlor (Dual Gold 960 EC)

Regulatory wzrostu [O] 

2,-4-D (Aminopielik Standard 420 EC), aminopyralid 
(Mustang Forte SL), chloromerak Butisan Star 416 S.C.), 
chlopyralid ( Lontrel 300 SL), fluroxypyr (Starane 250 EC), 
MCPA (Chwastox 500 SL), mekoprop –p (Chwastox 600 
SL), pikloram (Cyklop 334 SL), 

Tabela 2. Przykłady herbicydów wg grup działania –cd.

Tabela 3. Ocena wystąpienia ryzyka wg HRAC.

CZYNNIK RYZYKA 
ODPORNOŚCI

POZIOM RYZYKA WYSTĄPIENIA ODPORNOŚCI

NISKI ŚREDNI WYSOKI

SPOSOBY DZIAŁANIA 
HERBICYDÓW

>2 mechanizmy 
działania

2 mechanizmy 
działania

1 mechanizm 
działania

SPOSÓB ZWALCZANIA 
CHWASTÓW

Np. biologiczny lub 
inny mechaniczny 

oraz chemiczny

Np. biologiczny lub 
inny oraz chemiczny Tylko chemiczny

STOSOWANIE HERBICYDÓW 
O TAKICH SAMYCH 

MECHANIZMACH DZIAŁANIA
Jednorazowe Więcej niż jeden raz Wielorazowe

ZMIANOWANIE ROŚLIN Pełna rotacja Częściowa rotacja Monokultura

STAN ZACHWASZCZENIA Niski Średni Wysoki

ZWALCZANIE CHWASTÓW W 
OSTATNICH TRZECH LATACH Skuteczne Średnie Słabe

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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Tusze młodych zwierząt charaktery-
zują się bardzo dobrym umięśnieniem 
i niskim stopniem otłuszczenia, są one 
bowiem karmione głównie mlekiem 
lub preparatami mlekozastępczymi. 
Krowy mamki i krowy wybrakowane 
po intensywnym wypasie sprzedaje 
się na rzeź. Ich szybkie otłuszczanie się 
powoduje, że nie opłaca się ich utrzy-
mywać w innym systemie. System pół-
intensywny to system z jednym sezo-
nem pastwiskowym, opasa się głównie 
buhajki i krowy wybrakowane. Żywie-
nie oparte jest na wypasie pastwisko-
wym wiosną, latem na sianokiszonce, 
natomiast jesienią i zimą to krowy kar-
mi się paszami treściwymi. 

W zależności od systemu utrzymania by-
dła mięsnego należy zapewnić wszyst-
kim zwierzętom minimalne wymogi 
utrzymania zgodnie z Ustawą o ochro-
nie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
W przypadku utrzymywania zwierząt 
w systemie otwartym należy im za-
pewnić możliwość ochrony przed nie-
korzystnymi warunkami atmosferycz-
nymi i drapieżnikami, np. wilkami. 

W systemie utrzymania bydła mięsne-
go w budynkach otwartych, ze stałym 

dostępem do wybiegów i okólników, po-
wierzchnia pod zadaszeniem powinna wy-
nosić na 1 sztukę: dla jałówki – min. 10 m2, 
krowy z cielęciem – 15 m2, buhaja – 20 m2. 

Normy te są zgodne z wymagania-
mi właściwego dobrostanu jałówek re-
produkcyjnych i matek odchowujących 
cielęta. 

Najbardziej wpisujący się w specyfikę re-
gionu Małopolski system utrzymania by-
dła opasowego to system ekstensywny. 
Zwierzęta są wypasane w dwóch sezonach 
pastwiskowych: wiosną i latem. Do wypa-
su przeznacza się głównie jałówki, krowy 
mamki i wolce. 

Ekstensywny system opasu bydła ba-
zuje na tanim, oszczędnym żywieniu, 
przede wszystkim paszami gospodar-
skimi. Małopolska to głównie użytki zie-
lone. Rozdrobnienie gospodarstw zmu-
sza hodowców i producentów bydła do 
wykorzystania zielonych areałów, tym 
bardziej, że są to tereny górzyste. Przy-
rosty dobowe sięgają ok. 500 g. Po pierw-
szym okresie wypasu młode zwierzęta 
są żywione w budynkach inwentarskich 
paszami objętościowymi takimi jak: sia-

no, kiszonka z traw, słoma jęczmienna 
i owsiana oraz wysłodki buraczane. 
W drugim sezonie pastwiskowym star-
sze zwierzęta najlepiej wykorzystują 
zielonkę, ze względu na lepiej rozwinięty 
przewód pokarmowy. Osiągane przyro-
sty są na poziomie 700 g/dobę. Pod ko-
niec opasu stosuje się tzw. szybki opas 
przed sprzedażą. Buhajki ras mięsnych 
najczęściej opasa się do 15–16 miesiąca 
życia, a jałówki do 14–15 miesięcy. 
W żywieniu krów mamek z cielętami 
najważniejszą rolę odgrywa pastwisko. 
Jakość pastwiska i dostatek zielonki de-
cyduje o wzroście i rozwoju cieląt oraz 
zdrowiu i kondycji krów. Cielęta w wie-
ku ok. 5 miesięcy powinny poza mlekiem 
matki pobierać ok. 40–50% składników 
pokarmowych z runi pastwiskowej. Kro-
wy mięsne powinny zakończyć sezon pa-
stwiskowy w dobrej kondycji, wówczas 
w okresie zimowym nie trzeba ich dokar-
miać paszami treściwymi. Przykładowa 
dzienna dawka pokarmowa w okresie 
zimowym na krowę mamkę wynosi: ki-
szonki – 15 do 30 kg, siana – 1 do 2 kg, 
słomy – 3 do 5 kg. Celem uzupełnienia 
ewentualnych niedoborów stosuje się 
okresowo ok. 1–2 kg paszy treściwej 
dziennie/szt. oraz dodatki witaminowo-
-mineralne i lizawki solne. W szczycie lak-

Systemy żywienia bydła mięsnego
Wyróżniamy trzy systemy opasu bydła mięsnego: intensywny, półintensywny i ekstensywny. Intensywny 
system opasu jest bardzo podobny do alkierzowego, z tym wyjątkiem, że odbywa się w budynku. Grupa 
zwierząt opasanych to głównie cielęta na białe mięso, buhajki, krowy mamki i krowy wybrakowane. Ży-
wienie oparte jest głównie na kiszonce z kukurydzy oraz paszy treściwej. 
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tacji, czyli ok. 2 miesiące po wycieleniu, 
mamki mogą mieć zwiększoną potrzebę 
na paszę treściwą: 1–2 kg/szt. na dobę. 
Pozwoli to utrzymać odpowiednią wydaj-
ność. Masa ciała przy odsadzeniu cieliczki 
od matki powinna wynosić 40% masy 
ciała dorosłej mamki danej rasy. Pod ko-
niec pierwszej zimy jałówki w wieku ok. 
14–15 miesięcy powinny osiągnąć 50% 
masy ciała dorosłych krów. 
Najwyższą masę ciała mają krowy przed 
porodem. Potem w związku z produk-
cją mleka i wykorzystywaniem rezerw 
masa ciała spada i jest najniższa przy 
wyjściu krów na pastwisko. W czasie ży-
wienia pastwiskowego masa ciała krów 
się zwiększa i następuje odbudowanie 
rezerw organizmu. Duży niedobór skład-
ników w dawkach pokarmowych oraz 
zła kondycja krów może powodować ob-
niżenie wagi urodzeniowej cieląt, spadek 
produkcji mleka oraz pogarszanie wy-

ników rozrodu. Bardzo 
ważne jest to w przy-
padku krów pierwia-
stek, które jeszcze rosną 
i składniki pokarmowe 
dawki wykorzystują 
na rozwój płodu i wła-
snego organizmu. Przy 
niedoborowym żywie-
niu w trakcie pierwszej 
laktacji może występo-
wać trwałe zahamowa-
nie rozwoju układu ko-
stnego i mięśniowego, 

co powoduje odstawanie tych krów od 
stada. Krycie jałówek poniżej 18 miesię-
cy przy masie ciała do 400 kg powoduje 
ciężkie porody, po których opóźnia się 
owulacja i wystąpienie rui po porodzie. 
W przypadku krów wybrakowanych po-
winno się je zasuszyć i opasać, ponieważ 
bez opasu dają wołowinę złej jakości. 
Przy opasie ok. 3 miesięcy zwiększa się 
masa ciała, poprawia się umięśnienie. 
Zaleca się stosowanie kiszonki z kukury-
dzy, sianokiszonki, z dodatkiem ok.  3 kg 
mieszanki treściwej z jednoczesnym wy-
korzystaniem tanich pasz pochodzenia 
przemysłowego np. wysłodków buracza-
nych, wywaru, młóta. 
Przykładowa dawka dla buhajów 
w okresie rozpłodowym (żywienie zi-
mowe): kiszonka z traw – 9 kg, siano – 
4 kg, mieszanka treściwa – 3 kg, słoma 
do woli. Dawka pokarmowa powinna 
zaspokoić potrzeby bytowe. 

Tabela 1. Skład mieszanek treściwych 
dla młodego bydła opasowego (źródło: 
Maciaszek K., Strzetelski J., Bilansowanie 
dawek pokarmowych dla opasanych buha-
jów według energii metabolicznej lub ener-
gii netto, Kraków 2004).

Pasza
Skład mieszanek %

1 2 3 4

Śruta jęczmienna 58 60 30 20

Śruta z pszenżyta 18 18 30 –

Śruta owsiana – – – 20

Śruta żytnia – – – 20

Śruta kukurydziana – – – 13

Otręby pszenne – – 10 5

Śruta z bobiku 7 – – –

Śruta z łubinu słodkiego – 5 2 –

Makuch rzepakowy 15 15 25 20

Mieszanka mineralna 2 2 2 –

Ewelina Stajnder
Źródła: https://www.agrofakt.pl/systemy-opasu-by-
dla-miesnego/
http://odr.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo/o-zywieniu-
-bydla-miesnego/
https://wz.izoo.krakow.pl/files/WZ_2014_3_art05.pdf

Jedną z najbardziej popularnych krów 
typu mlecznego użytkowanych w Polsce 
jest bydło holsztyńsko-fryzyjskie (HF). 
Rasa ta wywodzi się z Fryzji, obecnie 
pogranicza Danii, Holandii oraz Niemiec, 
ale za miejsce jej powstania uznaje się 
Amerykę Północną. Tam nastąpił pełen 
rozkwit użytkowy bydła na szerszą ska-
lę. Bydło holsztyńsko-fryzyjskie uzna-
wane jest za jedną z najbardziej wysoko-
wydajnych ras, o czym świadczą bardzo 
duże ilości produkowanego mleka, na 
poziomie nawet 11 000 kg rocznie. In-
tensyfikacja hodowli prowadzona w celu 
przyśpieszenia postępu genetycznego 

spowodowała, iż obecnie krowy w po-
równaniu ze swoimi przodkami odzna-
czają się lepszą mlecznością, zdrowot-
nością, budową kończyn i zdolnościami 
adaptacyjnymi do otaczających warun-
ków środowiska.
Cykl rujowy u bydła to proces zależny od 
wielu czynników hormonalnych, nerwo-
wych, żywieniowych, środowiskowych, 
wydajności i pory roku. Wzajemne i pra-
widłowe oddziaływanie hormonalnego 
układu ma istotne znaczenie w rozro-
dzie będącym nadrzędnym celem ho-
dowcy. Cykl rujowy u krowy następuje 
w chwili osiągnięcia przez jałówkę doj-

rzałości płciowej, ok. 10. miesiąca życia 
zwierzęcia. Niezbędnym warunkiem do-
puszczenia do krycia lub unasieniania 
samicy jest osiągnięcie przez nią pełnej 
dojrzałości hodowlanej, jaką samice typu 
mlecznego uzyskują między 15. a 18. 
miesiącem życia. Cykl rujowy występuje 
co 21 dni z wahaniami od 18 do 24 dni, 
wyróżnia się cztery podstawowe fazy 
cyklu płciowego: fazę przedrujową (pro-
estrus), fazę rui właściwej (estrus), fazę 
porujową (metestrus) i okres bezrujo-
wy, czyli fazę międzyrujową (anestrus), 
w czasie których zarówno w zachowaniu 
zwierzęcia, jak i na jajnikach, jajowodach 

Zastosowanie programów hormonalnych 
w chowie krów mlecznych
Bydło to zwierzęta asezonalne wielorujowe, u których dojrzałość płciowa oraz cykliczne ruje pojawiają się 
między 7. a 10. miesiącem życia jałówek, a stałe i regularne cykle w wieku 9 miesięcy. Dojrzałość do rozpło-
du osiągają około 18. miesiąca. Dopiero po uzyskaniu wieku rozpłodowego można przeprowadzić po raz 
pierwszy zabieg inseminacji, o ile jałówka osiągnęła 75% masy dorosłej matki.
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oraz w narządach rozrodczych pojawiają 
się specyficzne zmiany.
Z cyklem rujowym nieodłącznie związa-
ne jest rozmnażanie, jedno z podstawo-
wych funkcji organizmu. Za sterowanie 
tą funkcją odpowiadają ściśle ze sobą 
współpracujące układy, hormonalny 
i nerwowy. Układ nerwowy odpowiada 
za przesyłanie sygnałów pochodzących 
z zewnątrz do organizmu i kontroluje 
procesy zachodzące w nim, natomiast 
system hormonalny produkuje sub-
stancje chemiczne, zwane hormonami, 
które sterują większością procesów ży-
ciowych. Nadzór nad cyklem płciowym 
sprawuje oś: podwzgórze – przysadka – 
gonady, działająca za pomocą sprzężenia 
zwrotnego.
Wydajność rozrodcza i produkcyjna 
w stadach bydła mlecznego jest jednym 
z ważniejszych czynników, które wpły-
wają na rozród. Obecne hodowle bydła 
mlecznego borykają się z problemami 
zaburzeń w rozrodzie. Wydajność roz-
rodcza dzieli się na wiele składowych, 
które powodują jej obniżenie i niską 
wartość. Jedną z ważniejszych składo-
wych jest obserwacja objawów rujowych 
i owulacyjnych. To czasochłonny proces 
wymagający bardzo dobrej obserwacji 
krów oraz dobrej synchronizacji pracy 
w hodowli. Duże problemy mogą powo-
dować nieodpowiedni dobrostan zwie-
rząt oraz niewłaściwy sposób żywienia. 
W ostatnim czasie coraz częściej obser-
wuje się wzrost wykorzystywania hor-
monów i ich analogów w biotechnikach 
rozrodu do tzw. wspomagania rozrodu. 
Owe programy hormonalne stosowane 
są w celu zmniejszenia problemów wy-
dajności rozrodczej, synchronizacji rui, 
synchronizacji owulacji oraz w celu le-
czenia zaburzeń płodności w stadach. Na 
rynku dostępnych jest wiele rodzajów 
programów hormonalnych polecanych 
przez różnorodne firmy farmaceutycz-
ne, bazują one głównie na podawaniu 
preparatów hormonalnych w ściśle 
określonej sekwencji czasowej. 
Za początki nowoczesnej ery opierającej 
się na sterowaniu rozrodem, zwłasz-
cza w stadach krów mlecznych uznaje 
się program OvSynch stworzony przez 
Pursleya i jego współpracowników 
w 1995 r., który obecnie użytkowany 
jest na całym świecie przez hodowców 
w stadach krów mlecznych. OvSynch 
oparty jest na trzech hormonalnych inie-
kcjach gonadoliberyny (GNRH), które 
następują po sobie w określonej sekwen-
cji. Po pierwszym zastrzyku ma miejsce 
stymulacja i rozwój pęcherzyków jajni-
kowych. Druga dawka GNRH aplikowa-
na jest po upływie 48 godzin po iniek-
cji prostaglandyny. Pod wpływem tej 

aplikacji następuje zsynchronizowanie 
i przygotowanie dominującego pęche-
rzyka do owulacji, natomiast insemina-
cję przeprowadza się między 16. a 24. 
godziną po drugiej iniekcji GNRH. Za-
stosowanie programu OvSynch popra-
wiło wskaźnik ciąży o około 30%, a za-
pładnialność krów wzrosła do poziomu 
47%. Poza programem OvSynch wyróż-
nia się także jego modyfikacje działające 
na podobnej zasadzie, ale poprawiające 
tylko wskaźnik ciąży, a zapładnialność 
nie ulega zmianom. Do modyfikantów 
zalicza się program CoSynch, PreSynch, 
SelectSynch, HeatSynch czy UltraSynch. 
Kolejne programy stosowane w rozro-
dzie bydła opierają się na zastosowaniu 
prostaglandyny. 
W Polsce programy prostaglandynowe 
wprowadzone zostały w latach 90. i ba-
zują na podaniu prostaglandyny albo jej 
analogów mających na celu synchroniza-
cję rui poprzez indukcję loteolizy, co daje 
skrócenie fazy lutealnej cyklu rujowego. 
Zastosowanie prostaglandyny opiera 
się na jednokrotnym lub dwukrotnym 
podaniu jej w dystansie 11–14 dni kro-
wich. Ruja pojawia się zazwyczaj po 1–4 
dniach po iniekcji. Programy oparte na 
progestagenach wykorzystują w bio-
technice rozrodu wkładki dopochwowe, 
umieszczane krowom na okres 7 dni. Na-
sączone są progesteronem oraz jego syn-
tetycznymi analogami, uwalniają hor-
mon stopniowo i działają jako egzogenne 
ciałko żółte, wywołujące stan naśladu-
jący fazę lutealną. Funkcje podwzgórza 
i przysadki zostają zahamowane przez 
ujemne sprzężenie zwrotne. Zarówno 
przedowulacyjny wyrzut LH (hormonu 
luteizującego), jak i owulacja nie wystą-
pią. Usunięcie egzogennego źródła jakim 
jest progesteron we krwi, sprawia na-
głe obniżenie jego stężenia, co skutkuje 
wzrostem i uwalnia LH. Po uwolnieniu 
pulsacyjnego LH dojrzewa dominujący 
pęcherzyk, który stymuluje produkcję 
estradiolu i pojawiają się objawy rujowe. 
Najpopularniejszymi wkładkami dopo-
chwowymi stosowane w synchroniza-
cji rui u krów są wkładki CIDR i PRID. 
CIDR – Control Internal Drug Realis to 
wewnątrzmaciczne wkładki nasączone 
progesteronem, stosowane są w połą-
czeniu z hormonami w celu zsynchroni-
zowania krów mlecznych, mięsnych oraz 
jałówek. Wkładki te powstały w Nowej 
Zelandii, mają kształt litery „T” z dwoma 
bocznymi i giętkimi ramionami, które po 
włożeniu aplikatora składają się. Umożli-
wia to łatwe wprowadzenie do pochwy 
samicy. Po drugiej stronie ramion mieści 
się linka wystająca na zewnątrz pochwy, 
korzysta się z niej aby w łatwy sposób 
wyjąć wkładkę. Progesteron zawarty 

we wkładce dostarczany jest do całego 
krwioobiegu przez błonę śluzową po-
chwy, dzięki czemu koncentracja wzra-
sta do poziomu > 2,0 ng/ml. Wkładki 
dopochwowe CIDR założone zostają na 
7 dni, w tym czasie zahamowane zosta-
je pulsacyjne uwalnianie LH z przysadki 
poprzez egzogenny progesteron. Przed 
wyjęciem wkładki, w szóstym dniu sa-
mice otrzymują iniekcję preparatem 
hormonalnym na bazie prostaglandy-
ny, spowoduje ona luteolinę ciałka żół-
tego obecnego na jajniku. Po usunięciu 
wkładki poziom progesteronu zmniej-
sza się bardzo szybko i w przeciągu 6 
godzin dojrzewa pęcherzyk, pojawia się 
ruja i owulacja. Analogiczne działanie 
posiadają wkładki dopochwowe PRID 
delta – Progesterone Releasing Intrava-
ginal Device, składające się z białawego 
trójkąta z linką nasączoną 1,55 g proge-
steronu stanowiącego substancję czyn-
ną. Podobnie jak CIDR używane są w celu 
zsynchronizowania rui krów i jałówek 
wraz z iniekcją prostaglandyny. Jeżeli 
krowy lub jałówki nie przejawią cykli, 
to wkładkę PRID delta stosuje się wraz 
z gonadotropiną surowicy klaczy źreb-
nej (eCG) i prostaglandyną. Po wyjęciu 
wkładki inseminacji dokonuje się po 56 
godzinach. Zastosowanie wkładek dopo-
chwowych CIDR oraz PRID delta popra-
wia skuteczność w wywoływaniu rui 
i owulacji u krów nawet o 35%.
Racjonalne zastosowanie nowoczesnych 
metod w biotechnice rozrodu krów 
mlecznych poprawia nie tylko wskaź-
nik zacieleń, czy zapładnialność krów, 
ale również w znacznym stopniu elimi-
nuje problemy związane z zaburzenia-
mi płodności krów, jak ciche ruje, acy-
klia, problemy z torbielami na jajnikach. 
Dlatego warto monitorować hodowane 
krowy i zadbać o prawidłowe techniki 
wspomagające rozród, aby cieszyć się 
wartościowym stadem. 

Dawid Madej
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Pierwsze pisane wzmianki na temat rasy 
datowane są na II w. naszej ery, kiedy 
w Japonii upowszechniono na szeroką 
skalę uprawę ryżu. Dlatego poza użyt-
kowaniem mlecznym i mięsnym bydło 
wagyu było również wykorzystywane 
jako zwierzęta juczne i siła pociągowa 
przy pracach polowych. 
Spożywanie mięsa zwierząt czworonoż-
nych było zakazane w Japonii przez ponad 
1 000 lat (do 1868 r.). Wpływy buddyzmu 
i inne tradycje kulturowe były początko-
wo odpowiedzialne za te restrykcje, ale 
główne przyczyny wynikają z konieczno-
ści ochrony bydła użytkowanego jako siły 
pociągowej i jucznej na plantacjach ryżu. 
To, co uchroniło tę rasę od krzyżowania się 
z innymi, to wprowadzony w 1910 r. reżim 
hodowlany. Przyczyną było pogorszenie 
jakości mięsa pochodzącego z krzyżówek. 
Po II wojnie światowej stwierdzono, że 
okres selekcji został zakończony i że usta-
liły się trzy następujące typy japońskiego 
bydła wagyu: Kuroge Cashu (japońska 
czarna), Katsumo Cashu (japońska bru-
natna), Mukaku Cashu (japońska bezroga). 
Obecne bydło wagyu wg standardów 
europejskich jest bydłem o średnim ka-
librze i masie ciała. W zależności od typu 
i miejsca pochodzenia osiąga następu-
jące rozmiary: buhaj 140 cm w kłębie, 
krowa 125–130 cm w kłębie, masa ciała 
u buhaja ok. 700–950 kg, u krowy 420–
560 kg. Do lat 70. XX wieku ustawodaw-
stwo japońskie zakazywało eksportu 
bydła rodzimego za granicę. Pierwsze 
buhaje były sprzedane do USA dopiero 
w 1976 r. (4 sztuki). Kolejne zwierzę-
ta wyeksportowano w 1993 i w 1994 r. 
Właśnie od lat 90. ubiegłego wieku no-
tuje się gwałtowny wzrost zaintereso-
wania tą rasą na świecie. 
Współczesne bydło wagyu pochodzi od 
lokalnych ras azjatyckich z niewielką 

domieszką krwi ras europejskich i ame-
rykańskich. Ze względu na wąski zad 
u krów występują problemy przy poro-
dach. Taka budowa stwarza problemy 
z wycieleniem przy krzyżowaniu towa-
rowym z europejskimi rasami o więk-
szym kalibrze. Ponadto omawiana rasa 
krów charakteryzuje się małą produkcją 
mleka, co może wiązać się z dodatkowym 
kosztem odchowu cieląt. Masa urodzenio-
wa cieliczek to 28–32 kg, buhajków 30–
35 kg. Japończycy skupiali się na jakości 
mięsa wołowego, a nie jego ilości. W tam-
tejszej kuchni delikatna, jasna, marmur-
kowata wołowina z dużą ilością tłuszczu 
międzymięśniowego to podstawa takich 
dań, jak np.: sukiyaki. Marmurkowatość 
wołowiny wagyu wyróżnia ją spośród 
mięsa innych ras. Cecha ta powstaje na 
drodze odkładania się tłuszczu między-
mięśniowego. Bydło to ma bardzo cienką 
warstwę tłuszczu podskórnego i otrzew-
nowego. Nie tylko wyjątkowe cechy kuli-
narne, ale również walory prozdrowotne 
czynią tę wołowinę wartościową. Mięso 
pochodzące od bydła wagyu ma bowiem 
korzystny profil kwasów tłuszczowych, 
między innymi wysokie stężenie kwa-
sów omega-3 i omega-6 oraz zwiększony 
stosunek kwasów jednonienasyconych 
do nasyconych kwasów tłuszczowych. 
Przypisuje się jej także właściwości an-
tyoksydacyjne. Bydło wagyu swoje cechy 
użytkowe zawdzięcza również sposobo-
wi chowu i żywienia. Opas prowadzony 
jest zazwyczaj na burakach pastewnych 
i ziemniakach uzupełnianych paszami 
zbożowymi z dodatkiem piwa lub sake, 
mających zwiększyć pobranie pasz ob-
jętościowych przez zaostrzenie apetytu. 
Każde zwierzę opasowe jest codziennie 
ręcznie masowane.
Większość bydła w Japonii utrzymy-
wana jest na uwięzi przez całe życie, 

a w dawce pokarmowej nie ma zazwy-
czaj pasz pochodzących z użytków zie-
lonych, ponieważ w Japonii występują 
one tylko na wyspach Hokkaido i Kiu-
siu. Taki sposób żywienia powoduje, że 
bydło otrzymuje tzw. dawkę finiszową 
przynajmniej przez 16 miesięcy przed 
ubojem. Ubój najczęściej przeprowadza-
ny jest w wieku 30–34 miesięcy, jeśli 
chodzi o buhaje, i nawet w wieku 46 mie-
sięcy w przypadku jałówek lub młodych 
krów (dopuszczalne jest jedno ocielenie 
przed ubojem). 
Ze względu na bardzo długi okres opasu, 
szczególnie w okresach letnich występu-
je interakcja grubości tłuszczu podskór-
nego z wysokimi temperaturami i wyso-
ką wilgotnością powietrza – wpływa to 
drastycznie na zmniejszenie pobierania 
paszy przez zwierzęta, aż do zaprzesta-
nia. W takich przypadkach podawanie 
piwa jest sprawdzonym i skutecznym 
środkiem do poprawy apetytu. Rów-
nież codzienny masaż zapewnia mini-
mum dobrostanu. Ograniczone możli-
wości ruchu wywołują u zwierząt stres 
i przykurcze mięśni. W takich warun-
kach bezpośredni masaż pobudza je do 
życia, wydłuża czas opasu, a przez to 
zwiększa potencjalne możliwości odkła-
dania tłuszczu śródmięśniowego. Znacz-
na część opasów wagyu w Japonii jest 
regularnie szczotkowana przy użyciu 
piwa lub wina ryżowego. Japońscy eks-
perci twierdzą, że jakość okrywy włoso-
wej, delikatność i miękkość skóry mają 
bezpośredni wpływ na poziom mięsa.

Barbara Myrdko
Źródła: 
https:/bydlo.com.pl/wagyu
https:/ projektagrar.pl/abc-ras-bydla-japonskie-by-
dlo-wagyu

Japońskie 
bydło 
wagyu
To japońskie bydło wywodzi się 
od rodzimego bydła azjatyckie-
go z Chin i Korei, ale genetyczna 
separacja krów japońskich od ich 
azjatyckich przodków nastąpiła 
bardzo wcześnie, tj. ok. 3 500 lat 
temu. 
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Kiszonek nie wolno przechowywać 
bezpośrednio na gruncie, a należy 
w silosach, rękawach foliowych, na pły-
tach lub podkładzie z folii, sieczki, słomy 
lub innego materiału, który pochłania 
odcieki oraz pod przykryciem foliowym.
Jedną z możliwości prawidłowego zaki-
szania pasz jest posiadanie silosu prze-
jazdowego lub najazdowego. Zakisza-
nie w takim silosie jest znacznie tańsze 
niż np. zakiszanie w belach czy w silosie 
zlokalizowanym w stodole. Silos prze-
jazdowy to płyta na kiszonkę, wyposa-
żona w ściany o wysokości co najmniej 
1 m. Może być on otwarty z obydwu 
końców lub też mieć trzy ściany. Zaleca 
się jednakże stosowanie jedynie ścian 
bocznych, co umożliwia wybieranie ki-
szonki z obydwu końców; ponadto brak 
narożników niedostępnych dla pojaz-
du ugniatającego gwarantuje lepszą ja-
kość zakiszanego materiału na całej po-
wierzchni. Od strony otwartych boków 
silosu zaleca się wykonanie betonowe-
go podjazdu. Od strony jednego końca 
silosu musi znajdować się odpowiednio 
duży plac betonowy dla pojazdów uży-
wanych przy napełnieniu i opróżnieniu 
silosu, co zapobiega zanieczyszczeniu 
kiszonki ziemią. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego obiekty gospodar-
cze związane z produkcją rolną i uzupeł-
niające zabudowę zagrodową w ramach 
istniejącej działki siedliskowej (w tym 

naziemne silosy na materiały sypkie, 
o pojemności do 30 m3 i wysokości nie 
większej niż 7 m oraz silosy na kiszonki, 
bez względu na pojemność) nie wyma-
gają uzyskania pozwolenia na budowę, 
a jedynie podlegają zgłoszeniu do sta-
rostwa powiatowego. 

Odległość silosów na kiszonki od in-
nych obiektów powinna wynosić co 
najmniej: 

1. 25 m od pomieszczeń przeznaczo-
nych na pobyt ludzi, jednak nie mniej 
niż 30 m od otworów okiennych 
i drzwio wych w tych pomieszcze-
niach, 

2. 50 m od budynków służących prze-
twórstwu artykułów rolno-spożyw-
czych i magazynów środków spo-
żywczych, 

3. 8 m od budynków magazynowych 
pasz i ziarna, 

4. 15 m od instalacji służących do 
otrzymywania biogazu rolniczego, 

5. 15 m od składu węgla i koksu, 
6. 5 m od granicy działki sąsiedniej.

Z kolei zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa wodnego kiszonek nie 
wolno przechowywać w odległości 
mniejszej niż 25 m od: studni lub ujęć 
wody (jeżeli nie ustanowiono oddzielnej 
strefy ochronnej) oraz od linii brzegowej 
wód powierzchniowych.

Podczas zakiszania świeżych zielo-
nek powstaje odciek, tzw. sok kiszon-
kowy, który powinien być wyłapany 
i skierowany do specjalnego, osobnego 
zbiornika lub zbiornika na gnojówkę. 
Ilość odcieku jest bardzo zróżnicowa-
na, głównie w zależności od stopnia 
wilgotności zakiszanego surowca, ale 
także od technologii kiszenia. W prze-
ciwieństwie do gnojówki czy gnojowicy, 
gdzie zalecany jest 6-miesięczny okres 
przechowywania, ze względu na moż-
liwość wykorzystania przez rośliny 
składników pokarmowych zawartych 
w tych naturalnych nawozach, soki ki-
szonkowe nie wymagają tak długiego 
okresu przechowywania. Po to jednak, 
by nawet w krótkim okresie czasu soki 
mogły być zbierane, potrzebne są odpo-
wiednie zbiorniki dostosowane pojem-
nością do ilości powstających soków. Za 
wystarczającą można uznać pojemność, 
która pozwoli zebrać soki kiszonkowe 
powstające w okresie 2–3 dni. Każde 
wydłużenie czasu gromadzenia soków 
wiąże się bezpośrednio z powiększe-
niem pojemności zbiorników, a to z ko-
lei będzie mieć bezpośredni wpływ na 
koszt ich budowy. 
Silosy można wykonywać jako nadziem-
ne lub częściowo zagłębione w gruncie, 
co jest korzystniejsze, gdyż ściany w ta-
kich silosach są bardziej zabezpieczone 
przed wypchnięciem podczas ugniata-
nia masy oraz przemarzaniem kiszonki 

Budowa silosów na pasze/kiszonki  
zgodnie z przepisami prawa budowlanego
Jedną z metod konserwowania pasz jest kiszenie, które polega na zakwaszeniu masy roślinnej kwasem 
mlekowym. Jest on wytwarzany przez bakterie zwane bakteriami fermentacji kwasu mlekowego, które 
znajdują się w zakiszanym surowcu. Obecność kwasu mlekowego w odpowiednim stężeniu i brak dostępu 
powietrza powodują, że kiszonka nie psuje się i może być przechowywana przez długi czas. 

TECHNIKA
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w okresie mrozów. Można również obsy-
pać ziemią od zewnątrz ściany nadziem-
ne, aby uzyskać podobny efekt.
Typowe, najczęściej stosowane, parame-
try silosu to: 30 m (długość) × 6 m (sze-
rokość) × 1,8 m (wysokość ścian).
Konstrukcja silosów może być wyko-
nana z prefabrykowanych elementów 
żelbetowych, z betonu monolitycznego, 

z bloczków betonowych lub z pustaków 
szalunkowych zalewanych betonem.
Zalecaną konstrukcją budowy ścian silo-
sów jest konstrukcja prefabrykowana 
z gotowych elementów, które cechują się 
wysoką wytrzymałością oraz precyzją 
wykonania. Ściany silosu zbudowane-
go z prefabrykowanych płyt są gładkie, 
dzięki czemu nie trzeba stosować folii 

na wyścielenie boków pryzmy w czasie 
sporządzania kiszonki. 
Płyta denna silosu powinna być wy-
konana z betonu klasy C35 o grubości 
20 cm i ze spadkami w kierunku wyła-
pania soków kiszonkowych. Płytę loka-
lizujemy na podłożu z betonu podkła-
dowego (chudego) o grubości min. 5 cm 
oraz na podłożu z materiałów sypkich 
(odsączających) o grubości min. 15 cm. 
Soki kiszonkowe powinny być odpro-
wadzone do studzienek zbiorczych, sta-
nowiących integralną część składową 
silosów.

Tomasz Stanek
Źródło: Magazynowanie pasz: poradnik, IMBER, 
Warszawa 2004.

Przewidywana pojemność 
silosu [m3]

Ilość zakiszanej masy 
zielonki [dt]

Zalecana pojemność zbiornika na soki kiszonkowe

% zakiszanej masy 
zielonki

[m3]

do 1250 do 750 3,0 do 20,0

1251–2250 751–1500 2,5 20,0–30,0

2251–3750 1501–2500 2,0 30,0–50,0

powyżej 3750 Powyżej 2500 1,5 50,0 i więcej

Tabela 1. Zalecane pojemności zbiorników na soki przy silosach na kiszonki.

Od kilku lat drony (bezzałogowe statki 
powietrzne) traktowane są jako pro-
fesjonalny sprzęt pomagający w co-
dziennej pracy i zyskują ogromną po-
pularność w wielu branżach. Historia 
dronów sięga początków lotnictwa, 
a na rozwój ich technologii w olbrzy-
mi sposób wpłynęło zapotrzebowa-
nie militarne. Do niedawna kojarzone 
jako symbol globalnej walki z terro-
ryzmem, dziś stają się codziennością. 
Przy pomocy dronów firmy kurierskie 
dostarczają przesyłki, szpitale trans-
portują krew, służby ratownicze lo-
kalizują zagubionych, a straż pożar-
na gasi pożary. Ich zastosowanie jest 
praktycznie nieskończone. Ta techno-
logiczna transformacja nie ominęła 
również rolnictwa. Drony z sukcesem 
wykorzystywane są do opryskiwania, 
nawożenia i nawadniania, monitoro-
wania stanu upraw oraz odstrasza-
nia dzikiej zwierzyny. Dają ogromne 
korzyści zarówno rolnikom, jak i są 

bardziej przyjazne dla środowiska. 
Obecnie stanowią nieodłączny element 
rolnictwa precyzyjnego. 
Do oceny stanu roślin wykorzystu-
je się kilka rodzajów kamer. Kamery 
RGB przechwytują światło czerwone, 
zielone i niebieskie. To standardowe 
wyposażenie każdego profesjonalnego 
drona. Uzyskany obraz to obraz rzeczy-
wisty, łatwy do interpretacji. Kamery 
NIR (podczerwone), do których należą 
kamery multispektralne, przechwy-
tują światło czerwone, zielone i nie-
bieskie oraz bliskiej podczerwieni. Ta 
technologia wymaga znacznie więk-
szych nakładów finansowych, ale uzy-
skany obraz jest dokładniejszy i daje 
więcej możliwości interpretacyjnych. 
Firma BZB UAS podaje, że jednym ze 
wskaźników dostarczanych rolnikom 
przez drony z kamerą multispektralną 
jest NDVI – czyli Znormalizowany Róż-
nicowy Wskaźnik Wegetacji. Na jego 
podstawie można wykryć rośliny żywe 

i ich zielone części oraz rośliny, które 
rozwijają się nieprawidłowo.
Instytut Rolnictwa Precyzyjnego 
przedstawia wiele możliwości wyko-
rzystania dronów w rolnictwie. Na 
podstawie zdjęć wykonanych dronem 
można określić żyzność gleby oraz wy-
kryć niedobory składników odżyw-
czych, a na podstawie zebranych da-
nych sprecyzować nawożenie. Jest to 
olbrzymia korzyść dla rolnika i środo-
wiska naturalnego – dzięki minimali-
zacji zużycia środków ochrony roślin, 
nawozów i wody przy jednoczesnym 
zwiększeniu plonu. Możliwość identy-
fikacji chorób, szkodników i chwastów 
oraz stopnia porażenia pozwala na 
szybką i dokładną reakcję na wystąpie-
nie agrofagów. Obserwacja z wysokości 
pozwala zliczyć ilość roślin i oszacować 
potencjalny plon. Uzyskane zdjęcia uła-
twiają dokładne oszacowanie wielkości 
szkód, co pomaga w egzekwowaniu 
odszkodowania i jego wysokości. Przy 

Wykorzystanie dronów i robotów 
w rolnictwie i ogrodnictwie

Trudno wyobrazić sobie dzisiejsze rolnictwo bez ciągników i maszyn usprawniających pracę. Sytuacja 
ekonomiczna gospodarstw oraz presja wynikająca ze zwiększonego zapotrzebowania na żywność i 
ze zmian klimatu sprawiają, że ciągłe udoskonalanie produkcji staje się koniecznością. Obecny rozwój 
technologiczny w rolnictwie przejawia się wprowadzaniem na rynek innowacyjnych urządzeń ułatwia-
jących szybką lustrację pola.
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użyciu kamer termowizyjnych można monitorować i lokali-
zować zwierzęta hodowlane nawet w nocy, a sam dron, od-
straszając dziką zwierzynę, zmniejsza potencjalne szkody 
wywołane żerowaniem, np. dzików.
Jak podaje portal dronywrolnictwie.pl, istnieje możliwość 
zaprogramowania drona do automatycznego lotu, a nowo-
czesny system zasilania pozwala na pracę przez cały dzień, 
bez konieczności korzystania z wielu akumulatorów. We-
dług przedstawicieli firmy MEGADRON precyzja dronów 
sprawdza się idealnie w przeprowadzaniu oprysku, szcze-
gólnie na fragmentach pola, gdzie występuje znaczne po-
rażenie lub zasiedlenie roślin przez szkodniki. Olbrzymia 
ilość zbieranych przez drony danych jest wykorzystywa-
na na bieżąco przez skomplikowane algorytmy uczenia 
maszynowego, a sztuczna inteligencja pozwala zwiększyć 

efektywność gospodarstwa w niemożliwy wcześniej do 
osiągniecia sposób.
 

W niedalekiej przyszłości drony wpiszą się nieodwra-
calnie w krajobraz polskich wsi i gospodarstw.

Maciej Wolak
Źródła: https://dronywrolnictwie.pl/
https://rolnictwoprecyzyjne.eu/blog/podstawy-rolnictwa-precyzyjnego-czyli-
-kamery-multispektralne/
https://bzbuas.com/artykuly/drony-w-rolnictwie/
https://megadron.pl/pl/blog/drony-w-rolnictwie-czy-drony-moga-efektywnie-
-wspierac-prace-rolnikow-1537529700.html
Zdjęcia: https://drony-w-rolnictwie.pl i megadron,pl
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Należy jednak pamiętać, że uprosz-
czona rachunkowość rolna nie do-
tyczy właścicieli gospodarstw, tj. 
beneficjentów PROW 2014–2020, 
którzy prowadzą pełną rachunko-
wość, ponieważ oni muszą prowa-
dzić księgę przychodów i rozchodów 
lub księgę rachunkową. 

Obowiązek ewidencjonowania przy-
chodów i rozchodów pojawia się 
w momencie otrzymania Decyzji 
ARiMR o przyznaniu pomocy lub pod-
pisania Umowy (dotyczy Beneficjen-
tów działania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”) i trwa przez okres 
5 lat, licząc od daty otrzymania pierw-
szej raty pomocy. 

Wzór prowadzenia ewidencji określa 
załącznik nr 3 ww. Rozporządzenia. 
W ewidencji odnotowujemy wszystkie 
zdarzenia finansowe związane bezpo-
średnio z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego. Zapisów dokonujemy na podsta-
wie faktur, faktur VAT RR, rachunków, 
opłat pocztowych i bankowych, prze-
lewów, innych dowodów potwierdzają-
cych dokonanie operacji gospodarczej, 
które zawierają co najmniej: określenie 
stron uczestniczących w operacji, czyli 
nazwę i adres, datę wystawienia oraz 

datę realizacji operacji, przed-
miot operacji, jego ilość i wartość 
oraz podpisy osób uprawnio-
nych, np. umów kupna sprzeda-
ży itp. Po stronie kosztów zapisu-
jemy takie zdarzenia jak zakup: 
nawozów, środków ochrony 
roślin, paliwa na cele rolnicze, 
zwierząt, pasz, materiału siew-
nego, sadzeniaków, ale także 
opłaty związane bezpośrednio 
z prowadzeniem gospodarstwa 
tj. ubezpieczenie budynków go-
spodarczych, pojazdów rolni-
czych, upraw, KRUS, podatku rolnego. Po 
stronie przychodów należy odnotować 
nie tylko wszystkie wpływy wynikające 
ze sprzedaży produktów rolniczych, ale 
także przychody z tytułu dopłat obsza-
rowych, ONW, rolnośrodowiskowych, 
rolnictwa ekologicznego, premii i refun-
dacji otrzymanych z ARiMR, zwrotu ak-
cyzy za paliwo rolnicze, odszkodowań 
z tytułu strat spowodowanych przez 
niekorzystne zjawiska atmosferyczne. 
Zaznaczyć należy, że wszelkie płatności 
otrzymane z ARiMR związane z prowa-
dzeniem gospodarstwa nie podlegają 
opodatkowaniu. Ewidencję można pro-
wadzić w formie papierowej (poniżej 
wzór zgodny z zał. nr 3 Rozporządzenia), 
ale można również skorzystać z bezpłat-

nej aplikacji przygotowanej przez Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwi-
nowie, Oddział w Radomiu. Aplikacje 
zostały opracowane w arkuszu kalku-
lacyjnym Excel, należy takową pobrać 
i zapisać na wybranym komputerze pod 
odpowiednią własną nazwą. Aplikacja 
sama za nas policzy kwoty przychodów 
i rozchodów oraz pokaże nam, jaki jest 
bilans naszej działalności na koniec da-
nego roku. Aplikacja znajduje się pod 
adresem www.cdr.gov.pl.

Stanisław Drabik 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. oraz załącznik nr 3 
Rozporządzenia

Ewidencja przychodów i rozchodów 
w gospodarstwie rolnym
W myśl Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 
wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 
„Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Po-
moc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz mło-
dych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 982), beneficjenci 

programów: „Młody rolnik”, „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” zobo-
wiązani są do prowadzenia uproszczonej rachunkowości 
rolnej w swoim gospodarstwie. Jej celem jest sprawdzenie, 
w jakim stopniu i jak dana inwestycja wpłynęła na wzrost 
dochodu w gospodarstwie. 

 LP.
Data zdarzenia 
gospodarczego

Nr dowodu księgowego
Przychód Wydatki Uwagi
 zł  gr  zł gr  

1 2020-09-20 Fakt. 20/09/20  2500   Jabłka przemysłowe
2 2020-09-22 Fakt. 2111K1/7066/20 150 03  Paliwo ON
3 2020-09-25 Fakt VAT FA/1/09/20 350  Nawozy – mocznik
  Suma strony 2500 500 03  
  Przeniesienie z poprzedniej strony 1500 25 1000 40  
  Razem od początku roku 4000 25 1500 43  

Wzór ewidencji

Imię i nazwisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr gospodarstwa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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W społeczności tej występują silne więzi 
społeczne wynikające ze wspólnych po-
trzeb i interesów oraz przynależności do 
zamieszkiwanego miejsca wraz z obecną 
na jego terenie kulturą. Bez względu na 
to, gdzie i w jakiej roli obywatele wystę-
pują, kierują się oni dobrem jednostki, 
jak i wspólnoty. Ważne, by ludziom w da-
nym miejscu poprawiła się jakość życia. 
Każda wspólnota posiada lokalnych li-
derów, którzy pełnią ważną funkcję. To 
oni bowiem często napędzają działania 
i aktywizują nie tylko daną społeczność, 
ale także lokalne instytucje i służby. Pro-
ces aktywizacji polega na motywowaniu 
mieszkańców danej społeczności do po-
dejmowania różnych działań, propono-
wanych przez daną osobę. Takim lokal-
nym liderem lub liderką może być sołtys, 
bo to on najlepiej zna mieszkańców wsi. 
Podejmowane w celu integracji ludzi 
działania mogą być różne oraz zależ-
ne od konkretnych potrzeb, np. organi-
zacji festynu, promocji obszarów wiej-
skich czy opieki nad osobami starszymi, 
dziećmi itp. Wizyta w gospodarstwie 
u lokalnego rolnika na „borówkobra-
nie”, wspólna uprawa ogrodu społecz-
nego, grill lub ognisko w agroturystyce, 
różnego rodzaju warsztaty w zagrodzie 
edukacyjnej – to również propozycje na 
aktywizację lokalnej społeczności na 
obszarach wiejskich. Potrzeb i możliwo-
ści jest dużo, a ludzie, poprzez wspólne 
działania mogą osiągnąć to, czego do-
tychczas nie osiągnęli.
Warto więc znaleźć sposób, aby uświa-
domić mieszkańcom wsi, co mogą dzię-
ki temu zyskać – nowe znajomości, in-
tegrację, rozrywkę, odkrycie nowych 
zdolności. Liczy się pomysł, chęci i za-
angażowanie. Pomocne mogą okazać się 
wszelkie szkolenia dla liderów i człon-
ków organizacji, z których można uzy-
skać wiedzę, inspiracje czy zaczerpnąć 
dobre pomysły.
Kiedy chcemy zaangażować lokalną 
społeczność w podejmowanie inicjatyw 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, 
warto pomyśleć o założeniu organiza-
cji pozarządowej, poprzez którą będzie 
możliwość pozyskiwania funduszy i re-
alizowania wielu działań aktywizują-
cych, takich jak różnego rodzaju warsz-

taty, szkolenia czy wycieczki dla 
mieszkańców danej społeczności 
itp. Na wsi z reguły jakieś podmio-
ty formalne czy nieformalne już 
działają. Warto pomyśleć też o po-
łączeniu sił czy współpracy. Koła 
Gospodyń Wiejskich, Ochotni-
cze Straże Pożarne, Kluby Senio-
ra to organizacje, które odgrywają 
jedną z ważniejszych ról w akty-
wizowaniu wiejskiej lokalnej spo-
łeczności.
Pewne jest, że świetlica wiejska 
jest miejscem wielu wydarzeń. Po-
winna znajdować się w każdej wsi, 
bo służy do integracji jej mieszkańców. 
Sąsiedzi mogą spędzać w niej wspólnie 
czas, realizować swoje pomysły i współ-
pracować. Takim miejscem jest zazwy-
czaj remiza, budynek szkoły czy po-
mieszczenie w domu parafialnym. 
Za integrowanie społeczności wiejskiej 
odpowiada również władza i admini-
stracja samorządowa. Dobrze śledzić 
więc lokalną gazetę, forum interneto-
we, tablice ogłoszeń czy, coraz bardziej 
popularne, aplikacje na telefon, gdyż to 
dobre źródła informacji i pozwalają do-
trzeć do wielu mieszkańców. 
Godnym uwagi wydaje się być poję-
cie smart village. Inteligentne wioski to 
nowa koncepcja w zakresie kształtowa-
nia polityki Unii Europejskiej. Ma ona 
bardzo istotne znaczenie dla rozwoju 
obszarów wiejskich, zarówno ze wzglę-
du na nowe możliwości tworzenia miejsc 
pracy, jak i z punktu widzenia jakości 
życia na wsi.  Wieś, która jest „smart”, 
to taka wieś, gdzie technologie cyfrowe 
i przeróżne innowacje poprawiają jakość 
życia, zapewniają wyższy jego standard, 
a także usługi publiczne dla obywateli. 
Co ważne, koncepcja ta dostosowuje się 
do potrzeb i możliwości konkretnych 
miejsc, jest oparta na konkretnych po-
trzebach, ale też potencjale i specyfice 
różnych wsi. Ograniczeń właściwie nie 
ma, a spoiwem łączącym poszczegól-
ne dziedziny jest poprawa jakości życia 
mieszkańców. Pomysł na smart village 
to również pomysł na zaktywizowanie 
mieszkańców lokalnej wsi. W jej kon-
cepcje wpisuje się także wymiana infor-
macji pomiędzy kołami gospodyń wiej-

skich, tablica ogłoszeń przed domem 
sołtysa, a nawet sąsiedzka inicjatywa. 
Aktywizacja wiejskiej społeczności lo-
kalnej może przebiegać więc na kilku 
poziomach. Z jednej strony może to być 
angażowanie członków lokalnych orga-
nizacji pozarządowych w przygotowa-
nie wydarzeń w środowisku lokalnym, 
np. w organizację festynu, targów, doży-
nek. Z drugiej strony w aktywizacji da-
nej społeczności lokalnej istotnym może 
stać się położenie akcentu na tworze-
nie nowych usług i rozwiązań służących 
rozwojowi aktywności obywatelskiej.
W dzisiejszych czasach obserwuje się 
migrację mieszkańców z miasta na wieś, 
aktywizacja nowych mieszkańców ze 
starymi wydaje się być więc na czasie. 
Napływowi mieszkańcy czerpią korzy-
ści z mieszkania na wsi, mają oni bowiem 
dostęp do świeżych jaj, warzyw czy mio-
du prosto z pasieki od rolnika. Zaprosze-
nie do pomocy przy żniwach również 
może okazać się dobrym pomysłem na 
aktywizację wiejskiej społeczności lo-
kalnej. Nowoprzybyli mieszkańcy mogą 
przy okazji poznać specyfikę pracy rolni-
ka, a jeżeli uda się dzięki temu rozwiązać 
konflikty wagi „kogut za głośno pieje…”, 
to również będzie to duży sukces. Po-
mysł, determinacja i, co najważniejsze, 
sama społeczność to klucz do sukcesu 
w aktywizowaniu mieszkańców. Warto 
poznać swoich sąsiadów.

Ewelina Czarnik
Źródło: 5 pomysłów na lokalną aktywność, 
red. A. Jachimowicz, Elbląg 2008.

Aktywizacja mieszkańców wsi
Aktywna społeczność to wspólnota obywateli tworzona przez 
ludzi zamieszkujących na określonym terenie, np. wsi, osiedlu, 
gminie, która świadomie i odpowiedzialnie zarządza swoim 
lokalnym terytorium.
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Dzięki gospodarstwom opiekuńczym 
istnieje możliwość stworzenia sieci 
miejsc przyjaznych, z których skorzystać 
i otrzymać wsparcie będą mogły osoby 
starsze, cierpiące na różne choroby, nie-
pełnosprawne lub samotne. Dzięki po-
wstaniu sieci takich gospodarstw możli-
we będzie sprostanie wyzwaniom, przed 
jakim stoi polska wieś. Mowa tutaj o co-
raz szybszym starzeniu się społeczeń-
stwa oraz pojawieniu się konieczności 
podniesienia jakości życia mieszkańców 
obszarów wiejskich, a także poszukiwa-
niu dodatkowych źródeł dochodu dla 
właścicieli gospodarstw rolnych. 
Aby pomóc gospodarstwom rolnym pod-
jąć inicjatywę opiekuńczą, powstał pro-
jekt „Gospodarstwa opiekuńcze w roz-
woju obszarów wiejskich wobec wyzwań 
demograficznych GROWID”. Cele, jakie re-
alizować chce projekt GROWID, to przede 
wszystkim opracowanie modelu takiego 
gospodarstwa, a także przygotowanie 
jego systemu wdrażania. Aby zamierzone 
cele zostały osiągnięte, za ich powodzenie 
odpowiadają dwa zjawiska, które teraz 
można zaobserwować w Polsce. Pierwsze 
z nich dotyczy przemian, jakie zachodzą 
w społecznościach wiejskich. Kiedyś wieś 
była miejscem jednorodnym nie tylko 
pod względem ekonomicznym, ale także 
kulturowym, a grupa mieszkańców funk-
cjonowała w stabilnym systemie społecz-
nym. Dziś ta sama społeczność wiejska 
doświadcza globalizacji: ekonomicznej 
i kulturowej, co prowadzi do wyludniania 
się obszarów wiejskich, szybszego sta-
rzenia się mieszkańców, a także migracji 
zarobkowej. Drugim elementem, który 
przyczynił się do podjęcia prac nad pro-
jektem GROWID, jest proces dotyczący 
starzenia się społeczeństwa. W Polsce 
o tym zjawisku świadczy fakt, iż wzra-
sta odsetek osób powyżej 60. roku życia 
w ogólniej liczbie populacji. Dlatego tak 
ważne jest, aby zapewnić tym osobom 
przystępne cenowo i cechujące się wyso-
ką jakością usługi opiekuńcze. Dostęp-
ność takich miejsc powinna wpłynąć nie 
tylko na polepszenie sytuacji osób star-
szych, ale też na poprawę funkcjonowania 
rodzin oraz lokalnych społeczności. Kry-
zys, który wywołuje starzenie się społe-

czeństwa, stwarza szanse rozwojowe, po-
nieważ pojawia się zapotrzebowanie na 
nowoczesne rozwiązania dotyczące opie-
ki. Takim innowacyjnym rozwiązaniem 
są właśnie gospodarstwa opiekuńcze. 
Przewidują one wykorzystanie natural-
nych zasobów, jakie oferuje wieś i rolnic-
two, aby stworzyć wysokiej jakości oferty 
związane z usługami opiekuńczymi. 
Osiągnięcie celów postawionych w pro-
jekcie GROWID pozwala na większy do-
stęp do usług społecznych na obszarach 
wiejskich – ułatwi to lepszą aktywizację 
zawodową tym, którzy opiekują się oso-
bami niesamodzielnymi, otworzy dodat-
kowe możliwości osiągnięcia dochodów 
przez gospodarstwa rolne, stworzy wię-
cej nowych miejsc pracy w gospodar-
stwach oraz przyczyni się do rozwoju 
społeczności lokalnej zamieszkującej 
obszary wiejskie. Dzięki oferowanym 
usługom poprawi się jakość życia osób 
z nich korzystających. Natura i przeby-
wanie na świeżym powietrzu mają po-
zytywny wpływ na zdrowie, podobnie 
jak utrzymywanie relacji społecznych 
w niewielkich grupach – to zadziała ko-
rzystnie na osoby starsze czy z niepeł-
nosprawnościami. 

Próby, jakie zostały podjęte w Polsce, aby 
stworzyć takie gospodarstwa w obec-
nych uwarunkowaniach prawnych, ryn-
kowych oraz społeczno-kulturowych, na-
potykają wiele barier. Konieczne jest więc 
wprowadzenie nowych regulacji praw-
nych, które w znaczący sposób ułatwiają 
powstanie gospodarstw opiekuńczych. 
Wprowadzenie systemu gospodarstw 
opiekuńczych dzięki GROWID to długo-
trwały proces. Projekt powstał, aby w ła-
twy sposób pomagać gospodarstwom 
rolnym przekształcić je na gospodarstwa 
opiekuńcze. Istotnym warunkiem jego 
powodzenia jest dopracowanie regulacji 
prawnych oraz sposobu finansowania 
gospodarstw, które pozwoliłyby na roz-
wój takiej formy opieki. Brak tego aspek-
tu skutkuje tym, że nie są one realnym 
oraz systemowym sposobem rozwiąza-
nia problemów społecznych wsi. Jednak 
patrząc na rezultaty, jakie zostały osią-
gnięte przez gospodarstwa opiekuńcze 
w innych krajach, pokazują, że posiadają 
one potencjał do odegrania znaczącej roli.
 

Natalia Baster 
Źródło: https://growid.pl/ 

Regionalne inicjatywy w zakresie  
gospodarstw opiekuńczych
Gospodarstwa opiekuńcze to świadoma usługa w gospodarstwie rolnym w zakresie dziennej opieki lub 
skupienia się na społecznej integracji osób oraz rodzin w celu poprawy ich codziennego funkcjonowania. 
Osoby, które mogłyby skorzystać z takich gospodarstw, wymagają wsparcia podczas wykonywania pod-
stawowych czynności życiowych, opieki higienicznej, zapewnienia kontaktów z otoczeniem czy wsparcia 
z zakresu integracji oraz społecznej aktywizacji.
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Naprzeciw tym problemom staje sku-
teczne zarządzanie ryzykiem w go-
spodarstwie rolnym. Jednym z pod-
stawowych narzędzi radzenia sobie 
z występującymi zagrożeniami są ubez-
pieczenia rolnicze.
Kwestie ubezpieczeń w gospodarstwie 
rolnym regulują przepisy:
 • ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubez-

pieczeniach upraw i zwierząt gospo-
darskich,

 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczeń Komunikacyjnych.

Jak wynika z ww. przepisów na  gospo-
darstwie spoczywa obowiązek ubez-
pieczenia: 
 • budynków wchodzących w skład go-

spodarstwa rolnego, 
 • od odpowiedzialności cywilnej rol-

ników z tytułu posiadania gospo-
darstwa rolnego,

 • pojazdów,
 • 50% upraw i zwierząt gospodar-

skich.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej rolnika ma obowiązek zawrzeć 
każda osoba fizyczna zajmująca się dzia-
łalnością rolniczą, posiadająca areał 
użytków rolnych przekraczający łącz-
nie 1 ha i opłacająca w części lub w ca-
łości podatek rolny. Celem ubezpiecze-
nia jest ochrona osób, które poniosły 
szkodę powstałą w związku z posiada-
niem przez rolnika gospodarstwa. Obo-
wiązek zawarcia umowy ubezpieczenia 
OC rolników powstaje w dniu objęcia 
w posiadanie gospodarstwa rolnego. 
Niedopełnienie tego obowiązku skutku-
je nałożeniem na rolnika opłaty w wyso-
kości równowartości 1/10 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu budyn-
ków w gospodarstwie rolnym podlegają 
te o powierzchni powyżej 20 m2, od dnia 
ich pokrycia. Niespełnienie tego obo-
wiązku skutkuje możliwością nałożenia 
na rolnika kary finansowej w wysokości 
¼ minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie ustawy 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Obowiązkowe ubezpieczenie upraw do-
tyczy 50% powierzchni upraw rolnych 
(zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, 
chmielu, tytoniu, warzyw grunto-
wych, drzew i krzewów owocowych, 
truskawek, ziemniaków, buraków cu-
krowych lub roślin strączkowych) od 
co najmniej jednego z ryzyk: tj. huraga-
nu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, 
pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, 
suszy, ujemnych skutków przezimowa-
nia lub przymrozków wiosennych; lub 
50% zwierząt  (bydła, koni, owiec, kóz, 
drobiu lub świń) od jednego z ryzyk: tj. 
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, 
gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, la-
winy, uboju z konieczności.
W przypadku obowiązkowego ubez-
pieczenia można skorzystać z dofi-
nansowania z budżetu państwa. Do-
płaty z budżetu państwa przysługują 
producentom rolnym w wysokości do 
65% składki – w przypadku zawarcia 
przez producenta rolnego umowy ubez-
pieczenia zawierającej pakiet rodzajów 
ryzyka i określenia przez zakład ubez-
pieczeń stawki taryfowej nieprzekracza-
jących 9% sumy ubezpieczenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi za-
warł umowy w sprawie dopłat do skła-
dek ubezpieczeniowych upraw rolnych 
lub zwierząt gospodarskich na 2021 r. 
z 7 zakładami ubezpieczeń tj.:
1. Powszechnym Zakładem Ubezpie-

czeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajem-

nych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
3. Concordia Polska Towarzystwem 

Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzi-
bą w Poznaniu,

4. Pocztowym Towarzystwem Ubez-
pieczeń Wzajemnych z siedzibą 
w Warszawie,

5. InterRisk Towarzystwem Ubezpie-
czeń SA Vienna Insurance Group 
z siedzibą w Warszawie,

6. TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń 
Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,

7. Vereinigte Hagelversicherung VVaG 
(siedziba w Gießen), Oddział VH 
VVaG TUW w Polsce z siedzibą Od-
działu w Poznaniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listo-

pada 2020 r. w sprawie maksymalnych 
sum ubezpieczenia dla poszczególnych 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
na 2021 r. maksymalne sumy ubezpie-
czenia wynoszą: 
 • do 1 ha upraw rolnych:
 − 15 377 zł –  dla zbóż, 
 − 8 137 zł – dla kukurydzy, 
 − 10 200 zł – dla rzepaku i rzepiku, 
 − 54 682 zł – dla chmielu,
 − 33 058 zł – dla tytoniu,
 − 210 159 zł – dla warzyw grunto-
wych, 

 − 107 200 zł – dla drzew i krzewów 
owocowych, 

 − 42 245 zł – dla truskawek,
 − 43 500 zł – dla ziemniaków,
 − 10 098 zł – dla buraków cukrowych, 
 − 12 639 zł – dla roślin strączkowych; 

 • do 1 sztuki zwierzęcia wynoszą: 
 − 8 932 zł – dla bydła, 
 − 11 160 zł – dla koni, 
 − 705 zł – dla owiec,
 − 700 zł – dla kóz, 
 − 1 791 zł – dla świń,
 − 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
 − 65 zł – dla kaczek, 
 − 250 zł – dla gęsi, 
 − 145 zł – dla indyków, 
 − 1 045 zł – dla strusi.

Rolnik, który nie spełnił obowiązku za-
warcia umowy ubezpieczenia obowiąz-
kowego upraw zgodnie z warunkami 
tego ubezpieczenia określonymi w usta-
wie, jest zobowiązany wnieść opłatę na 
rzecz gminy właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania, w wysokości 
2 euro od 1 ha.
W przypadku, gdy rolnik nie zawrze 
umowy ubezpieczenia obowiązkowego 
z powodu pisemnej odmowy przez co 
najmniej 2 zakłady ubezpieczeń, któ-
re zawarły z ministrem właściwym do 
spraw rolnictwa umowy w sprawie do-
płat, sankcje nie obowiązują.

Agnieszka Tomczyk
Źródła: Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 
upraw i zwierząt gospodarskich
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych
https://www.cdr.gov.pl

Ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym
Rolnictwo jest jednym z najbardziej obciążonych ryzykiem działów gospodarki. Wpływ na 
to mają uwarunkowania prowadzenia produkcji rolniczej, tj. wrażliwość na odziaływanie 
czynników zewnętrznych, m.in. czynników atmosferycznych, oraz opóźnienie zwrotu zain-
westowanego kapitału.
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Ekologiczny chów musi zapewnić zwie-
rzętom odpowiednie warunki utrzy-
mania związane z trybem życia danego 
gatunku, czyli tzw. dobrostan zwierząt. 
„Dobrostan” jest polskim odpowiedni-
kiem angielskiego animal welfare (dobro-
byt, szczęście) lub well-being (pomyśl-
ność, dobre samopoczucie). W skrócie 
dobrostan zwierząt określa się jako 
stan zdrowia fizycznego i psychicznego, 
w którym zwierzęta żyją w pełnej har-
monii ze swoim środowiskiem. Zacho-
wanie dobrostanu odbywa się poprzez 
zapewnienie zwierzętom wystarczają-
cej przestrzeni do naturalnego stania, 
łatwego kładzenia się, obracania oraz 
czyszczenia się, wykonywania wszyst-
kich naturalnych ruchów, jak np. prze-
ciąganie się. Zwierzęta są wolne od gło-
du i pragnienia, bólu, urazów i chorób. 
Należy im dać możliwość przebywania 
na otwartej przestrzeni w towarzystwie 
zwierząt tego samego gatunku. Zwra-
ca się również uwagę na sposób utrzy-
mania zwierząt. Według rozporządzeń 
zabrania się trzymania cieląt w wieku 
powyżej tygodnia życia w indywidual-
nych boksach. Warto nadmienić, że tylko 
w warunkach dobrostanu zwierzęta są 
w stanie w pełni okazać swoje najlepsze 
cechy użytkowe.
Bydło w pomieszczeniach inwentarskich 
powinno być utrzymywane na ściółce ze 
słomy lub innego odpowiedniego mate-
riału naturalnego. Mimo że pomieszcze-
nia dla zwierząt nie są obowiązkowe na 

terenach o odpowiednich warunkach 
klimatycznych, to w warunkach kli-
matycznych naszego kraju odgrywają 
ważną rolę, chroniąc zwierzęta od nie-
korzystnych dla dobrostanu i produk-
tywności warunków zewnętrznych, 
głównie zimna. Niemniej jednak bydło 
mięsne można chować bez budynków 
– na pastwisku przez cały rok. Coraz 
częściej na terenie Polski spotykany jest 
tego typu chów ale do takiego chowu 
nadają się rasy bydła odporne na trud-
ne warunki atmosferyczne. Właśnie ten 
system chowu należałoby preferować 
w gospodarstwach ekologicznych. Na 
pastwisku trzeba zwierzętom zapewnić 
możliwość schronienia się, np. do wiaty 
albo szopy. Można również wykorzystać 
zadrzewienia i zakrzaczenia, np. zagajni-
ki drzew czy krzewów. Takie miejsca są 
odpowiednie do magazynowania pasz 
i dokarmiania bydła w zimie. Jako ściółki 
można wykorzystać niedojady starych 
traw, ale trzeba je skosić. Bardzo waż-
ny jest stały dostęp zwierząt do czystej 
wody. Jeżeli na pastwisku brak jest na-
turalnego wodopoju, wodę dowozi się 
beczkowozem. Dobrze byłoby na okres 
zimy pastwisko wyposażyć w poidła 
niezamarzające. Wokół wodopoju grunt 
powinien być utwardzony.
Złą praktyką jest utrzymywanie bydła 
w pomieszczeniach ciasnych, dusznych 
i ciemnych oborach, źle wentylowanych, 
bez zapewnienia ruchu. Minimalna po-
wierzchnia wewnętrzna pomieszczeń 

dla krów mlecznych powinna wynosić 
6 m2/sztukę, a powierzchnia wybiegu 
(zewnętrzna), z wyłączeniem pastwisk, 
4,5 m2/sztukę. W przypadku bydła 
przeznaczonego do rozrodu i opasowego  
powierzchnia pomieszczeń i przestrze-
ni otwartych uzależniona jest od masy 
ciała zwierząt i wynosi: bydło o wadze 
do 100 kg – minimalna powierzch-
nia wewnętrzna dostępna na sztukę – 
1,5 m2, powierzchnia wybiegu 1,1 m2, 
zwierzęta o wadze do 200 kg odpowied-
nio 2,5 m2 i 1,9 m2, zwierzęta do 300 kg 
– 4,0 m2 wewnątrz pomieszczeń i 3,0 m2 
wybiegu, zwierzęta powyżej 350 kg – 
5,0 m2 wewnątrz, przy czym nie mniej 
niż 1,0 m2/100 kg oraz 3,7 wybiegu, 
przy czym nie mniej niż 0,75 m2/100 kg. 
Natomiast dla buhajów hodowlanych 
powierzchnia pomieszczeń (m2/szt.) 
wynosi 10 m2, a powierzchnia wybie-
gów 30 m2. Bydło potrzebuje dużo świa-
tła i czystego powietrza, dlatego obory 
powinny być wysokie (3-4 m), dobrze 
oświetlone i posiadać dobrą wentylację. 
Wymogi dotyczące oświetlenia określo-
ne są jako stosunek powierzchni okien 
do powierzchni podłogi, który powinien 
stanowić co najmniej 5% jej powierzch-
ni. W rozporządzeniach nie zostały okre-
ślone szczegółowe informacje na temat 
warunków mikroklimatycznych w bu-
dynkach gospodarstw ekologicznych, 
ale wiadomo, że w obiektach dla zwie-
rząt powstaje wiele gazów, których nie 
spotyka się w powietrzu atmosferycz-

Ekologiczne metody w chowie bydła
Zasady ekologicznej produkcji zwierzęcej regulują dwa unijne rozporządzenia, mianowicie Rozporządzenie 
Rady Nr 834/2007/WE oraz Rozporządzenie Rady Nr 889/2008/WE. Wśród przepisów zamieszczonych 
w rozporządzeniach konieczna jest znajomość kilku podstawowych zasad i wymagań, których należy 
przestrzegać decydując się na chów zwierząt metodą ekologiczną.
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nym, a jeśli występują to w dużo mniej-
szych stężeniach. Do gazów tych należy 
przede wszystkim dwutlenek węgla, 
siarkowodór i amoniak. Są to gazy 
toksyczne dla zwierząt i mogą powodo-
wać obniżenie odporności oraz choroby. 
Nadmiar tych gazów może świadczyć 
o złej wentylacji, co może doprowadzić 
do zawilgocenia budynku i zagrzybie-
nia. Temperatura wewnątrz powinna 
być odpowiednia do wieku zwierząt. 
Przyjmuje się, że dla krów mlecznych 
optymalna temperatura waha się w za-
kresie 8-16°C, a dla cieląt 12-20°C . 
Należy zaznaczyć, że mikroklimat po-
mieszczeń inwentarskich jest jednym 
z najważniejszych czynników, nie licząc 
genetycznych i żywieniowych, decydu-
jących o zdrowotności i produktywno-
ści zwierząt.
Bydło nie powinno być trzymane na 
uwięzi. W przypadku, gdy nie mamy 
możliwości podziału zwierząt na grupy 
odpowiednie do ich sposobu zachowania 
się (w pomieszczeniu oprócz bydła są 
inne gatunki zwierząt) owce, kozy, świ-
nie, konie, to w ramach odstępstw bydło 
może być na uwięzi, ale tylko w małych 
gospodarstwach. Wówczas takiemu by-
dłu powinniśmy zapewnić dostęp do 
pastwisk w okresie wypasu oraz dostęp 
do otwartej przestrzeni przynajmniej 
2 razy w tygodniu, gdy wypasanie nie 
jest możliwe. Jeśli system pomieszczeń 
zimowych daje zwierzętom swobodę 
ruchu, to w miesiącach zimowych można 
odstąpić od obowiązku zapewnienia im 
obszarów na wolnym powietrzu. 
Dobrostan zwierząt może zapewnić wła-
ściwa obsada zwierząt. Zbyt duża ich 
liczba sprzyja rozwojowi chorób i sytu-
acji stresowych. Oprócz tego pogarsza 
pobieranie i wykorzystanie paszy, co 
powoduje pogorszenie zdrowia i pro-
duktywności zwierząt. Przyjmuje się, 
że w gospodarstwach ekologicznych ob-
sada zwierząt nie powinna przekroczyć 
rocznego limitu 170 kg azotu na hek-

tar użytków rolnych. W przypadku, 
gdy wartość produkcji azotu w nawo-
zach naturalnych na 1 ha UR mieści się 
w przedziale od 51 kg (30% ze 170 kg) 
do 170 kg (100%), wówczas produkcja 
roślinna jest zbilansowana ze zwierzę-
cą. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi ustala jednostki inwentarskie od-
powiadające temu limitowi. Zatem żeby 
nie przekroczyć rocznego limitu azotu 
(bilans azotu powyżej 100%), to mak-
symalna liczba zwierząt na hektar użyt-
ków gospodarstwa w przypadku bydła 
nie może być wyższa niż: 2 krowy mlecz-
ne, 2 jałówki na opas lub przeznaczone 
do rozrodu, 2 byki dwuletnie i starsze, 
3 jałówki i byki w wieku 1-2 lat, 5 pozo-
stałych zwierząt zaliczanych do bydła 
w wieku poniżej 1 roku.
Zwierzęta powinny być trwale oznako-
wane, w przypadku bydła indywidual-
nie. Rozporządzenia Rady uwzględniają 
wprowadzenie do stada zwierząt po-
chodzących z chowu konwencjonalnego. 
Zgodnie z przepisami zwierzęta nieeko-
logiczne mogą być wprowadzane do go-
spodarstwa ekologicznego tylko w ce-
lach hodowlanych, jedynie wtedy, gdy 
nie są dostępne w wystarczającej liczbie 
zwierzęta ekologiczne oraz z uwzględ-
nieniem pewnych ograniczeń. W przy-
padku odnawiania stada (bydło, ko-
nie), jeśli stado składa się z mniej niż 
10 sztuk zwierząt, można wprowadzić, 
bez zgody WIJHARS, maksymalnie 10% 
dorosłych zwierząt, czyli jedną samicę 
nieródkę rocznie. Jeżeli stado składa 
się z więcej niż 10 sztuk zwierząt moż-
na wprowadzić jedną samicę nieród-
kę na każde 10 sztuk zwierząt. Wyja-
śniam, że przez samicę nieródkę należy 
rozumieć dojrzałość hodowlaną (płcio-
wą) poszczególnych gatunków zwierząt, 
co w przypadku bydła jest to 15 mie-
sięcy. Jeśli natomiast tworzymy stado 
zwierząt po raz pierwszy bydło i konie 
muszą być poniżej szóstego miesiąca 
życia. Tu również nie jest potrzebna zgo-

da WIJHARS na wprowadzenie zwierząt 
konwencjonalnych. Ich odsetek wprowa-
dzany do gospodarstwa ekologicznego 
może być zwiększony do 40%, po uzy-
skaniu wcześniejszej zgody WIJHARS. 
Może to mieć miejsce w szczególnych 
przypadkach (nie dotyczy drobiu), kie-
dy znacznie zwiększa się gospodarstwo, 
zmienia się rasę, rozwija się nową spe-
cjalizację w chowie zwierząt gospodar-
skich, rasy zagrożone są wyginięciem, 
przy czym zwierzęta tej rasy nie muszą 
być nieródkami. Zwierzęta konwencjo-
nalne wprowadzone do gospodarstwa 
ekologicznego od momentu wprowadze-
nia muszą być chowane zgodnie z zasa-
dami produkcji ekologicznej. 
W gospodarstwach ekologicznych wy-
bór rasy powinien uwzględniać zdol-
ność zwierząt do przystosowania się 
do miejscowych warunków, żywotności 
oraz odporności na choroby. Ważne jest 
także, żeby unikać zwierząt z określony-
mi chorobami czy problemami zdrowot-
nymi, które są ściśle powiązane z nie-
którymi rasami wykorzystywanymi 
w intensywnej produkcji (np. poronienia 
czy trudne porody wymagające cesar-
skiego cięcia). Pierwszeństwo powinno 
dawać się rodzimym rasom ze względu 
na to, iż miały najdłuższy czas do odpo-
wiedniego przystosowania się do lokal-
nych warunków.
W przypadku, gdy zwierzęta nieekolo-
giczne zostały wprowadzone do gospo-
darstwa ekologicznego i żeby produkty 
zwierzęce mogły być sprzedawane, jako 
produkty ekologiczne, zwierzęta muszą 
być chowane zgodnie z zasadami pro-
dukcji ekologicznej, czyli przejść okres 
konwersji. W przypadku bydła i koni 
przez co najmniej 12 miesięcy, a w każ-
dym przypadku przez co najmniej trzy 
czwarte ich życia. 
Żywienie zwierząt w gospodarstwach 
ekologicznych powinno się opierać na 
paszy wytworzonej we własnym go-
spodarstwie. Minimum 50% paszy dla 
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zwierząt roślinożernych powinno po-
chodzić z własnego gospodarstwa lub 
jeżeli nie jest to możliwe, być produko-
wane we współpracy z innymi gospo-
darstwami ekologicznymi znajdującymi 
się w tym samym regionie. W celu za-
spokojenia potrzeb odżywczych zwie-
rząt młode ssaki powinny być karmione 
naturalnym mlekiem, najlepiej mlekiem 
matki, trzy miesiące (dla bydła i zwie-
rząt z rodziny koniowatych). Pasza ob-
jętościowa, susz paszowy lub kiszonka 
powinny stanowić przynajmniej 60% 
suchej masy dziennej dawki pokarmo-
wej. Dopuszcza się stosowanie pasz 
w okresie konwersji pod warunkiem, 
że będą one stanowić średnio do 30% 
składu dawki pokarmowej. Odsetek ten 
można zwiększyć do 100%, jeśli pasza 
pochodzi z produkcji własnej gospodar-
stwa w okresie konwersji. 
Żywienie pastwiskowe bydła jest bar-
dzo wskazane. Pasza zjadana jest na 
pastwisku wówczas, kiedy znajduje się 
w odpowiednim stadium rozwojowym 
i jest najbardziej wartościowa. Żywie-
nie takie to nie tylko dobra jakość paszy, 
ale również ruch na świeżym powie-
trzu. Przykładowo krowa (600 kg) na 
pokrycie potrzeb pokarmowych, na do-
brym pastwisku, pobiera w ciągu doby 
do 19 kg suchej masy. Pasąc się przez 
7 do 9 godzin wykonuje do 30 000 skub-
nięć runi i przechodzi dystans ponad 
3 km. Ma to wpływ nie tylko na kondy-
cję i zdrowie zwierząt. Ważną sprawą 
są również koszty produkcji. Przy pa-
stwiskowym żywieniu bydła produkcja 
jest mniej kosztowna. Wynika to stąd, że 
pasza pastwiskowa jest najtańszą paszą 
ze wszystkich rodzajów pasz. Dlatego 
żywienie pastwiskowe powinno być re-
komendowane w mniej intensywnych 
technologiach produkcji zwierzęcej, 
a zwłaszcza w ekologicznym systemie 
produkcji. Należy wiedzieć, że podsta-
wowym kryterium rozpoczęcia wiosen-
nego wypasu jest wysokość roślin wyno-
sząca ok. ok. 10–12 cm. Warto również 

docenić znaczenie terapeutyczne roślin 
występujących w runi pastwiskowej. By-
dło może z nich korzystać jako z natural-
nej apteki, co jest niezwykle ważne przy 
ekologicznym chowie. Dlatego dbałość 
o odpowiedni skład gatunkowy runi, 
z uwzględnieniem występowania w niej 
roślin terapeutycznych, ma bardzo duże 
znaczenie prozdrowotne dla zwierząt 
i pozwala w znacznym stopniu na wyeli-
minowanie leków. Z całą pewnością też 
przyczynia się do poprawy dobrostanu 
zwierząt. Z tego też względu z wypasu 
zwierząt na pastwisku nie powinno się 
rezygnować.
W produkcji ekologicznej można stoso-
wać różne materiały paszowe i dodatki 
wymienione w załącznikach V i VI Roz-
porządzenia Komisji (WE) Nr 889/2008. 
Pamiętajmy również o lizawkach sol-
nych. Wykorzystując naturalną skłon-
ność zwierząt do lizania słonych przed-
miotów, produkowane są lizawki solne. 
Są one łatwo przyswajalnym źródłem 
sodu i chloru. Ze względu na wysoką za-
wartość potasu w paszach objętościo-
wych oraz w ziarnie zbóż bydło cierpi 
na deficyt pokarmowy sodu i chloru. Li-
zawki bardzo smakują krowom i należy 
o nich pamiętać. Podając lizawki zwie-
rzętom zapobiegamy schorzeniom wy-
woływanym niedoborem mikroskład-
ników w paszach. 
Leczenie zwierząt w gospodarstwie 
ekologicznym polega na podawaniu 
różnych środków leczniczych, przy 
czym pierwszeństwo mają leki roślinne 
(np. wyciągi roślinne) i produkty home-
opatyczne (np. substancje roślinne lub 
zwierzęce). Pobudzają one odporność 
organizmu na choroby. Dopuszcza się 
leczenie weterynaryjne antybiotyka-
mi na odpowiedzialność lekarza we-
terynarii, jeżeli zastosowanie innych 
środków jest nieskuteczne w walce 
z chorobą lub obrażeniami, a leczenie 
jest konieczne w celu zapobiegnięcia 
cierpieniu lub stresowi zwierząt. Okres 
karencji w takim przypadku jest dwu-

krotnie dłuższy niż prawnie obowiązu-
jący, a w przypadku, gdy taki okres nie 
został określony, jest to 48 godzin. Jeśli 
zwierzę lub grupa zwierząt przechodzi 
więcej niż trzy kuracje antybiotykami 
lub syntetycznymi produktami wete-
rynaryjnymi w okresie 12 miesięcy lub 
więcej niż jedną, jeżeli ich cykl produk-
cyjny jest krótszy niż rok, dane zwierzę 
lub produkty przez nie dostarczane nie 
mogą być wprowadzone do obrotu jako 
ekologiczne, a konkretne zwierzę musi 
być poddane ponownej konwersji. Na 
potrzeby kontroli lub Jednostki Certyfi-
kującej producent musi mieć prowadzo-
ną szczegółową dokumentację w tym 
zakresie, potwierdzającą wystąpienie 
takich okoliczności.
W gospodarstwie ekologicznym mogą 
znajdować się leki (antybiotyki i alo-
patyczne środki lecznicze) pod wa-
runkiem, że zostały przepisane przez 
lekarza weterynarii, są składowane 
w nadzorowanym miejscu i są wpro-
wadzone do ewidencji.

Uwaga! Bardzo ważna jest higiena 
pomieszczeń w których przebywają 
zwierzęta. Konieczne jest ich codzienne 
sprzątanie i czyszczenie, ponieważ po-
wierzchnie wewnętrzne pomieszczeń 
pokrywają się powłoką nieczystości, 
w której żyją i namnażają się drobno-
ustroje. Niezbędne jest ich mycie co 
pewien czas gorącą wodą. Dezynfekcję 
pomieszczeń inwentarskich powinno 
się przeprowadzać co najmniej 2 razy 
w ciągu roku: wiosną, po rozpoczęciu 
sezonu pastwiskowego i jesienią. Tra-
dycyjnym i dopuszczonym do ekologii 
środkiem dezynfekującym jest wapno 
niegaszone, a także mleko wapien-
ne (1 kg wapna niegaszonego na 1 litr 
wody). Pomieszczenia dla zwierząt mu-
szą być zabezpieczone przed muchami 
i gryzoniami.

Józef Rusnak
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Przestaje to już być zabawne, gdy ludzie 
zostają poważnie przez nie poturbowa-
ni. Jednostki straży miejskiej mogą agre-
sywnego dzika odłowić, lecz nie wolno go 
skrzywdzić, nawet w odwecie. Człowiek, 
jeśli zdoła, może się bronić sam. Dzik 
chroniony jest przez zastępy ekologów. 
W wielu regionach kraju ludzie boją się 
chodzić do pracy, a dzieci do szkoły. Przez 
te zwierzęta mamy w Polsce dziesiątki 
poważnych wypadków samochodowych, 
wielu poszkodowanych ludzi i rozbitych 
aut, a nawet uszkodzone pociągi. Dzików 
wciąż przybywa. Przemieszczają się poza 
obręby naszego kraju do państw sąsied-
nich. Niemcy grodzą już swoją granicę 
przed naszymi dzikami, gdyż codziennie 
przedostaje się tam kilkanaście, a nawet 
kilkadziesiąt osobników.
Jak wyjaśniają leśniczy, przyczyn zwięk-
szania się populacji tych zwierząt w Pol-
sce może być kilka: duża ilość pokarmu 
przez cały rok, zmiany klimatyczne i cie-
płe zimy czy zaniedbania regularnego 
odstrzału. 

Duża ilość pokarmu 
Zmiany w płodozmianie rolniczym, duże 
powierzchnie uprawy kukurydzy, któ-
ra pozostaje na polach nawet zimą, do 
tego ugory, programy rolnośrodowisko-
we, pozostawianie częściowo niesko-
szonych łąk i pastwisk – to daje dzikim 
zwierzętom paszę i schronienie. Dawniej 
trzymały się one lasów, bały otwartych 
przestrzeni, człowieka i zwierząt do-
mowych. Nie zbliżały się do miejskich 
osiedli. Obecnie siedzą miesiącami w ku-
kurydzy i innych uprawach przy „suto 
zastawionym stole”. Tutaj, w pobliżu 
ludzkich siedzib, na świat przychodzą 
nowe pokolenia dzików. Słyszą na co 
dzień głos człowieka, szczekanie psów 
czy warkot rolniczych maszyn i oswajają 
się z tym. W rezultacie nie przeszkadza 
im to ani ich nie płoszy. Są to już zwie-
rzęta prawie udomowione.

Zmiany klimatyczne
Anomalia klimatyczne, których od wie-
lu lat doświadczamy, również mają duży 
wpływ na populację dzików. Dawniej, 

kiedy zimy były mroźne i brakowało 
pokarmu, zwierzęta te miały w ciągu 
roku tylko jeden miot. Obecnie dziki 
mogą wychować rocznie młode dwu-
krotnie i przy łagodnych zimach więk-
szość młodych przeżywa – tylko ten 
czynnik obecnie dwukrotnie powiększa 
coroczną populację.

Zaniedbania odstrzału
Przy intensywnie wzrastającej popula-
cji, spowodowanej nowymi, powyższy-
mi czynnikami, odstrzał większej liczby 
tych zwierząt, liczonej w setkach tysię-
cy, jest nieodzowny i należałoby wyko-
nywać go systematycznie co roku. Przy 
niższym odstrzale populacja dzików na-
dal przekracza unijną normę (0,8/km2), 
stwarzając wielkie zagrożenie dla rolnic-
twa, chowu trzody, ale także dla zdrowia 
i życia ludzi.  

ASF
Choroba ASF (Afrykański Pomór Świń) 
powoduje wielkie straty w chowie 
trzody chlewnej. Przy zbyt dużej ilo-
ści dzików coraz częściej dochodzi do 
wykrywania tej choroby w wielu miej-
scach naszego kraju. Często chore dzi-
ki przedostają się do nas przez granicę 
wschodnią, powodując ogniska chorobo-
we w hodowli świń. Może się też okazać, 
że ASF rozprzestrzeni się wśród dzików 
w całym kraju, co spowoduje olbrzymie 
straty także w chowie świń. 

Szkody w uprawach rolniczych
Dziki powodują przede wszystkim wiel-
kie straty w uprawach rolniczych. Pola 
są niszczone przez watahy dzików, sko-
pane, przeorane głęboko, podziurawione 
jak po wybuchu granatów. Prowadzi to 
nie tylko do obniżenia plonów, ale często 
także do uszkodzenia sprzętu w czasie 
zbiorów. Wyrównywanie pól jest kłopo-
tliwe i pracochłonne, a odszkodowania 
nie pokrywają strat, które nie dotyczą 
jedynie pojedynczych działek – dzieje 
się to w całym kraju na tysiącach hek-
tarów. Ponadto rolnicy ponoszą dodat-
kowe szkody z uwagi na to, że są zobo-
wiązani zgłaszać zniszczone uprawy do 

ARiMR i wówczas nie otrzymują dopłat, 
np. rolnośrodowiskowych.
Rolnicy coraz częściej skarżą się na dziki, 
ponieważ w niektórych rejonach kraju 
muszą rezygnować z ich powodu z upra-
wy ziemniaków, warzyw czy nawet zbóż. 
Nie pomagają żadne zabezpieczenia czy 
urządzenia hukowe. Tam, gdzie przez 
dziesiątki lat rolnicy prowadzili te upra-
wy, teraz nie jest to już możliwe.

W naszym kraju dzików jest dużo wię-
cej niż być powinno. Są coraz większym 
problemem nie tylko dla rolników. Nor-
malny odstrzał, jaki prowadzony jest we 
wszystkich europejskich krajach, u nas 
jest niemożliwy – napotyka olbrzymie 
trudności i opór. Organizacje ekologicz-
ne, imając się różnych sposobów, utrud-
niają go, natomiast dziki rosną w siłę. 
Ci, którzy znają szeroko ten temat i wszyst-
kie powyższe czynniki, wiedzą, że jest jed-
na droga utrzymania populacji dzików 
na właściwym poziomie – sanitarny od-
strzał. Tak jest we wszystkich krajach UE. 
Regulacja pogłowia dzików wymaga 
odważnych decyzji, również w aspek-
cie zmian prawa. Rolnicy, którzy są na-
rażeni na szkody powodowane przez te 
zwierzęta, nie są wystarczająco chronie-
ni. Odszkodowania wyliczane za straty 
wyrządzane przez dziki są niejednokrot-
nie krzywdząco niskie. Istnieją też takie 
sytuacje, w których rolnik zgłaszający 
szkodę automatycznie traci wsparcie 
w ramach programów PROW. Jest to nie-
dopuszczalne, a przepisy prawa powinny 
zabezpieczać przed takimi okolicznościa-
mi. Podjęcie poważnych decyzji w zakre-
sie regulacji pogłowia będzie też z ko-
rzyścią dla samych zwierząt, gdyż zbyt 
duża ich liczba powoduje u nich zmiany 
behawioralne. Dziki są zmuszone do po-
szukiwania nowych miejsc egzystencji 
poza terytorium leśnym, które jest ich 
naturalnym siedliskiem. Zmniejszenie 
liczby pogłowia daje zwierzętom szanse 
na utrzymanie swoich naturalnych zacho-
wań, a to jest dla nich najlepsze.

Jan Pajdzik

Dziki w natarciu
W Internecie można obejrzeć „wesołe filmiki”, w któ-
rych na ulicach naszych miast dziki atakują ludzi. 
Obrona przed tymi zwierzętami w środku miasta 
może okazać się nie lada wyzwaniem. Mają tam one 
swój rewir, czują się pewnie i swobodnie, jakby były 
na własnym terytorium. 
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Główne ramy życia materialnego rodzi-
ny szlacheckiej tworzył dom. W zależno-
ści od statusu społecznego mógł to być 
biały dwór z przybudówkami, bogato 
wyposażony pałac z oficynami, bocz-
nymi pawilonami, z bramą wjazdową, 
parkiem i podjazdem lub apartamen-
ty wielkomiejskiej kamienicy. Dobrze 
wykształceni ludzie posiadali w mia-
rę zamożne domy, które były zasobne 
w dobra pochodzące z ich własnych pól 
i lasów, a także w te od innych mieszkań-
ców pobliskich terenów. 
Rytm życia w staropolskich pałacach 
i dworach wyznaczały pory roku i praca 
nad efektywnym wykorzystywaniem 
całej posiadłości. Zasadnicza cecha tych 
czasów to przywiązanie do ziemi, rolnic-
twa, hodowli, myślistwa, samowystar-
czalności gospodarczej. Majątki ziemskie 
stanowiły swoistą sieć, którą pokryta 
była cała Polska. Dwór był w centrum 
życia kulturalnego wsi, a także całej 
okolicy. Nie było wtedy domów kultury 

ani teatrów, więc sztuki teatralne, kon-
certy muzyczne, żywe obrazy można 
było zobaczyć we dworze. Ich mieszkań-
cy jeździli w odwiedziny do bliższych 
i dalszych sąsiadów. Tam szukano od-
powiedniej „partii” dla córki czy syna, 
sąsiad był ojcem chrzestnym, a jego żona 
matką chrzestną. 
W XIX-wiecznych dworach i pałacach za-
częto dbać o wygodę mieszkańców. Wy-
kształcił się wtedy podział pomieszczeń 
na określone funkcje, bowiem niemal 
każda czynność wymagała osobnego 
pokoju. Ustawicznie przebudowywany 
i rozbudowywany krył w sobie liczne 
pomieszczenia. Zwykle były to osob-
ne dwie sypialnie dla pana i pani domu 
z dwoma przyległymi do nich garde-
robami, buduar (łączący funkcje gabi-
netu, bawialni itp.), pokój do pracy, do 
kąpieli, sypialnie dla gości, pokoje dzie-
cięce, pokój dla bony lub guwernantki, 
kuchnia, salon, sala do tańczenia, kapli-
ca, biblioteka, sala bilardowa, palarnia, 

która pełniła również funkcję pokoju 
myśliwskiego z wiszącymi licznymi tro-
feami. Do mniejszych, równie ważnych 
izb należały: spiżarnia, pomieszczenie 
do przechowywania apteczki, kredens, 
sień, piwnica, strych. 
W pałacach i większych dworach sala ba-
lowa była centrum życia towarzyskiego 
ze względu na częste zjazdy licznych go-
ści. Na bale, które wtedy organizowano 
z przeróżnych okazji, zjeżdżali sąsiedzi 
z bliższej oraz dalszej okolicy wraz ze 
swoimi krewnymi i znajomymi. Dla ni-
kogo nie było zaskoczeniem, gdy uczest-
ników było czasem nawet 300. We dwo-
rze, pałacu drzwi stały otworem. Zawsze 
było dość miejsca by pomieścić gości, 
dość jedzenia by ich nakarmić oraz dość 
służby by ich obsłużyć. Pokarmu nigdy 
nie brakowało. Jeszcze na początku wie-
ku w niektórych dworach stoły zasta-
wiano bez przerwy, jeden posiłek prze-
chodził w drugi. Dla gospodarza obrazą 
było, gdy ktoś nie skosztował wszystkich 

Pałace i dwory 
w krajobrazie XIX-wiecznej wsi

Pałace i dwory z dawnych epok często ulegają zapomnieniu. 
To zabytki archeologiczne, które są źródłem świadomości 
o najstarszych dziejach. Często owiane legendą stanowią 
świadectwo śladów przeszłości, wydarzeń historycznych czy 
działalności wybitnych postaci. Są chyba jednym z najbardziej 
charakterystycznych elementów krajobrazu dawnej Polski. I to 
takich, których nie ma w żadnym innym miejscu na świecie.

DZIEDZICTWO
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z podawanych dań lub odmówił wspól-
nego toastu. Polska gościnność nie tylko 
była uznawana za obowiązek i cnotę, ale 
także za przyjemność, rozkosz czy nawet 
potrzebę życia. 
Salon pełnił funkcję reprezentacyjną. To 
w nim, zwłaszcza w ciepłe dni, w zależ-
ności od zwyczajów domu, popołudnia-
mi i wieczorami spotykała się rodzina, 
by spędzić kilka godzin na rozmowie, 
muzykowaniu czy zabawie. Mieszkań-
cy spędzali też czas w mniejszej, przy-
tulniejszej bawialni lub saloniku z racji, 
że duży salon trudno było ogrzać, kiedy 
nastawały chłodne dni. W pierwszej po-
łowie XIX wieku salon wiejskiego pałacu, 
jeżeli nie miał kaplicy, bywał również 
miejscem udzielania ślubu. 
Na początku wieku XIX bywały jeszcze 
pałace i dwory, które zatrudniały ogrom-
ną ilość służby (np. 200, 150, 60), zależ-
nie od zamożności właścicieli. Z biegiem 
czasu jednak ilość ta zmniejszyła się, bo 
została uznana za niepotrzebne obcią-
żenie, które przerastało możliwości ma-
jątkowe. Do tych dawnych mieszkańców 
dworów i pałaców należeli oczywiście 
gospodarz domu wraz ze swoją rodziną, 
często z kilkoma bliższymi lub dalszymi 
krewnymi, rezydentkami, rezydentami, 
służbą, marszałkiem dworu, pannami 
respektowymi, kamerdynerem, kucha-
rzem, gospodyniami, mamkami, niańka-
mi, bonami dla dzieci, guwernantkami. 
Czasem i również z osobami zupełnie 

obcymi, które nadwyrężały (nieraz ca-
łymi latami) cierpliwość gospodarza, 
który zwykle bardziej dbał o swoją re-
putację gościnnego dobroczyńcy niż za-
pobiegliwego strażnika spiżarni.
W dużych dworach i pałacach można 
było spotkać także kapelana, lekarza, 
cukiernika, pannę wyprawną, kredence-
rza wspomaganego przez chłopców kre-
densowych, kawiarkę, lokajów, kozaków, 
chłopców stajennych, furmanów, pracz-
ki, panny garderobiane, błaznów itp. By-
wał również stróż, mimo iż drzwi dworu 
wiejskiego nikt nie pilnował, bo zawsze 
stały gościnnie otworem dla przyjezd-
nych, również w nocy. 
We dworze często żył także jakiś „ka-
leka”, którego utrzymywano dla błogo-
sławieństwa Bożego. Karzełek utrzy-
mywany był jako osobowość, bowiem 
wywoływał ciekawość i podziw gości. 
W połowie wieku XIX przynajmniej 
w niektórych dworach zaczęto dbać 
również o pomieszczenia dla służby, któ-
ra wcześniej pomieszkiwała „gdzie po-
padnie”, by zawsze była pod ręką Pana. 
Wydzielone dla nich pokoje znajdowały 
się na tyłach domu, także w oficynach, 
przybudówkach lub na poddaszu. 
Dwory i pałace polskie to nie tylko pe-
rełki architektury. To życie rodzinne 
i towarzyskie‚ sposób zachowania‚ go-
ścinność, wartości, dzięki którym pie-
lęgnowano polskie tradycje i obyczaje. 
Tam przechowywano narodowe pa-

miątki oraz wychowywano kolejne po-
kolenia w duchu miłości do ojczyzny. 
Były podstawą gospodarki przez wie-
ki. Dzisiaj te odrestaurowane, dobrze 
reklamowane zabytki mogą stać się 
ogromną atrakcją dla turystów i histo-
ryczną wizytówką miejscowości. Wy-
poczynek w pałacach i dworkach na wsi  
coraz częściej staje się formą spędzania 
czasu wolnego przez indywidualnych 
i zbiorowych turystów. 
Dworki i pałace przekształcane w ho-
tele stają się innowacyjną przestrzenią 
turystyczną, ze względu na sprzyjają-
ce warunki do rozwoju turystyki. Są to 
wyjątkowe kompozycje architektonicz-
no-krajobrazowe połączone z atrakcyj-
nym zapleczem konferencyjnym, SPA, 
salami bilardowymi, jazdą konną czy 
też trasami pieszymi, polami golfowy-
mi. Pamiętajmy, że „dworek” w nazwie 
nie zawsze oznacza, że był to prawdzi-
wy dwór szlachecki. Jeżeli chcemy spę-
dzić czas w takim klimatycznym hotelu, 
pensjonacie z przeszłością, sprawdź-
my wcześniej jego historię, bo może 
okazać się, że z prawdziwym staropol-
skim dworem oprócz nazwy nie ma nic 
wspólnego, a jest to tylko chwyt mar-
ketingowy.

Ewelina Czarnik
Źródło: Elżbieta Kowecka. W salonie i w kuchni. 
Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa .1984
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Przypomnijmy, jakie potrawy ser-
wowane były na gali „Smaki Regio-
nów” w Poznaniu:

Kapelusiki w sosie, kwaśnica góral-
ska z wędzonymi żeberkami – taką 
potrawę zaserwowała Karczma „U Bo-
rzanka” z Nowego Targu, która nie-
przerwanie od 2003 r. gości w swoich 
progach mieszkańców Podhala cenią-
cych sobie smaczną regionalną kuchnię 
i przybywających tu tłumnie turystów. 
Obecnie jest to jedna z najpopularniej-
szych restauracji regionu. Oferuje go-
ściom smaczne posiłki w rozsądnych 
cenach. Doskonała kuchnia, tradycyj-
ny wystrój oraz sympatyczny personel 
to główne powody niemalejącej sławy. 
Karczma regionalna specjalizuje się 
w potrawach typowych dla podhalań-
skiej i polskiej kuchni. Bazuje wyłącznie 
na sprawdzonych, lokalnych produk-
tach, dzięki czemu smak przygotowy-
wanych potraw broni się sam.

Ziemniaczana sakiewka dziadka 
w kapuście – ten specjał wykonała Ma-
ria Olczyk z restauracji Dom Weselny 

„Akropol” (obecnie potrawę możemy 
skosztować w Gospodzie Małastowskiej 
w Małastowie). Pani Maria przygoto-
wała potrawę na podstawie osobistych 
wspomnień – potrawę wykwintną, która 
oddaje czar wspomnień z dzieciństwa. 
Uboga pogórzańska ziemia dawała ubo-
gie plony, ale ludzie potrafili z nich wy-
czarować potrawy, których nie powsty-
dzono by się na szlacheckich stołach. 

Dwukrotną zdobywczynią „Perły” zo-
stała Janina Zborowska z Witowa, któ-
ra wraz z mężem Józefem, prowadząc 
gospodarstwo agroturystyczne, dbała 
o zachowanie piękna (a bardziej sma-
kowitości) góralskiej kuchni. Gospodyni 
przygotowywała potrawy według zapa-
miętanych, przekazywanych z dziada 
pradziada receptur:
– obiad góralski: kartoflana zupa „za-
poroska” z truflami górskimi i „ha-
łuski z liskami” (kluseczki z kurka-
mi) i kompotem z borówek i leśnych 
malin,
– zupa korpielówka i kluski tarcioki.
Za te dwa zestawy potraw pani Jańcia, 
jak ją nazywano, zdobywała w kolejnych 

latach „Perły”. Gospodyni pełnej zapału 
i chęci uczestniczenia w kolejnych kon-
kursach, pani Jańci, nie ma już wśród 
nas, chociaż miała przygotowany w gło-
wie kolejny ciekawy, tradycyjny zestaw.

„Zupa patriotyczna” biało-czerwo-
ny krem z porów i buraków z pastą 
z koziego sera – wyglądający imponu-
jąco krem, nie gorzej smakował. Został 
przygotowany przez kucharzy z Bartnej 
Chaty przy Sądeckim Bartniku w Stó-
żach. Ser kozi, który skutecznie rozdzie-
lał dwa kolory zupy, dodawał niezwykle 
delikatnego smaku. 

Pstrąg w borowikach autorstwa Nata-
lii Skrabskiej i Joanny Spólnik z Zajazdu 
„Pstrąg u Eda” w Łosie. Zajazd, jak sama 
nazwa wskazuje, oferuje pyszną i zdro-
wą rybę przyrządzoną na różne sposo-
by. W menu można znaleźć klasycznego 
pstrąga smażonego, oraz gotowanego. 
Przez cały rok oferują wędzoną rybkę. 
W sezonie letnim dodatkowo poszerza 
się asortyment o tradycyjnie grillowane-
go pstrąga. Wszystkie serwowane ryby 
pochodzą z gospodarstwa rybackiego 

„Perłowe” retrospekcje po nagrodzonych potrawach
Od 20 lat ideą konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” jest identyfikacja najlepszych 
regionalnych produktów (przegląd można znaleźć w poprzednim numerze „Doradcy”) i potraw w każdym 
regionie Polski. Dlatego właśnie pierwszy etap konkursu ma miejsce w poszczególnych województwach, 
a po jego zakończeniu odbywa się Wielki Finał, tradycyjnie w czasie prestiżowego święta produktów re-
gionalnych na targach „Smaki Regionów” w Poznaniu.

DZIEDZICTWO
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znajdującego się obok baru. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu można zjeść własno-
ręcznie złowionego pstrąga.

Polewka leśnego od Koła Gospodyń 
Wiejskich z Kościeliska. Działa ono od 
maja 2014 r. – na początku przy Związ-
ku Podhalan, od grudnia 2014 r. tworzy 
samodzielnie działające stowarzyszenie. 
Celem Koła jest przede wszystkim ak-
tywizacja i promowanie kobiet z Gminy 
Kościelisko w życiu społecznym, kultu-
ralnym i gospodarczym; praca na rzecz 
integracji pokoleń oraz propagowanie 
i pielęgnacja tradycji regionalnych. Panie 
dały temu wyraz, wiernie odtwarzając 
przepis na polewkę leśnego.

Rolada z pstrąga żmiąckiego oraz pie-
rogi z suską sechlońską z sosem na 
śliwowicy autorstwa restauracji „Przy 
Młynie” w Żmiącej, prowadzonej przez 
państwa Nowaków. Restauracja zapra-
sza do skosztowania domowej i regional-
nej kuchni. Serwowane dania rozbudzą 
zmysły niejednego smakosza. „Przy Mły-
nie” to kompleks łączący salę bankieto-
wą, restaurację i stawy w miejscowości 

Żmiąca nieopodal Laskowej – to połącze-
nie urokliwego klimatu i pięknej natury. 
Krystalicznie czysta woda z pobliskiego 
potoku, wypływającego ze zbocza góry 
Jaworz (918 m n.p.m.) zdecydowanie 
wpływa na smak ryb. Obok możliwo-
ści zakupienia świeżego pstrąga i jesio-
tra można tu dobrze zjeść i miło spędzić 
czas. Kuchnia oferuje pstrąga smażo-
nego i wędzonego z własnej produkcji 
chlebem wiejskim, surówką i ogórkiem 
małosolnym (specjalność właściciela). 
 
Kulki z sera koziego przygotowane 
przez gospodarstwo agroturystyczne 
„Gościniec Banica”. Danie jest autorstwa 
Jędrzeja Jakubowskiego. Parę lat ekspe-
rymentów pozwoliło mu na opracowa-
nie własnych receptur, czego efektem 
jest kilka niepowtarzalnych gatunków 
sera koziego. Oferuje sery świeże, doj-
rzewające, miękkie oraz twarde. Poza 
serami, spośród produktów gospoda-
rza dużą popularnością cieszy się także 
świeże kozie mleko, polecane szczegól-
nie dzieciom ze skazą białkową.
Banica ma certyfikat gospodarstwa eko-
logicznego. Część letników przyjeżdża 

tu właśnie dla mleka „prosto od kozy”. 
Sery również bardzo szybko stały się 
podstawowym składnikiem śniadań do-
mowników i gości.

Stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku 
zostało wyróżnione za orawskie mo-
skoliki z masłem chrzanowym oraz 
orawską krzonówkę. Na Orawie spo-
tykamy kilka odmian krzonówki – po-
dawana w Wielki Piątek nazywana jest 
potocznie „gorzkimi żalami”, ponieważ 
podczas przygotowywania wszyscy do-
mownicy ronią łzy. To wersja gotowa-
na na mleku lub serwatce (podbijanej 
jajkiem). Dodaje się do niej święconkę. 
Specyficzna dla rejonu Zubrzycy Górnej 
jest krzonówka podawana w Wielką Nie-
dzielę. Jest to najbogatsza wersja spoty-
kana na Orawie – gotowana na wywarze 
z kości lub żeberek, z dodatkiem świę-
conki. „Nie można się jednakże krzywić 
przy jej jedzeniu, bo wg tradycji będzie 
to oznaczało, że jest się grzesznym” – tak 
opowiadają panie ze stowarzyszenia, 
warząc krzonówkę.

Lucyna Kmak
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Dzięki zwiększonej świadomości eko-
logicznej zaczynamy doceniać rośliny 
oraz uroki, jakie daje nam nasz przydo-
mowy ogród czy nawet balkon, na któ-
rym jest pełno kwiatów. Dla amatorów 
ogrodnictwa posiadających swoje przy-
domowe ogrody czy kwiatowe balkony 
największą skarbnicą wiedzy stał się 
Internet, gdzie można znaleźć fachowe 
informacje o pielęgnacji czy doborze od-
powiednich roślin.
Szybki rozwój Internetu spowodował, 
że coraz więcej właścicieli ogrodów de-
cyduje się na działalność w sieci. Z ta-
kiej formy korzystają najczęściej ludzie 
posiadający ogrody edukacyjne, aby 
dotrzeć do jeszcze większej liczby od-
biorców. To właśnie ogrody edukacyjne 
dają możliwości rozwoju gospodarstw 
rolnych czy agroturystycznych. Dzię-
ki odpowiedniemu przygotowaniu do 
prowadzenia zajęć dla szkół czy też dla 
osób zainteresowanych poznaniem jak 
działają obszary wiejskie, można w ła-
twy sposób przybliżyć się do bogactwa, 
jakie oferuje natura. Takie oferty coraz 
częściej przyciągają większą liczbę tury-
stów do danego regionu, a co za tym idzie 
również go promują. Ogrody edukacyjne 
to wspaniała inicjatywa szczególnie dla 
dzieci – zwłaszcza z miast. Dzięki temu, 
że mogą uczestniczyć w takich warszta-

tach, poznają jak wygląda życie na wsi 
i jak płynie tam czas. 
Istotną rolę w ogrodach odgrywają sami 
właściciele. Dzięki swojej autentyczno-
ści, wartościom, jakimi się kierują oraz 
kulturze pokazują młodemu pokoleniu 
dziedzictwo regionu i przekazują im nie-
zbędną wiedzę. To dla wielu z nich nowa 
rola, w której stają się przewodnikami, 
a nawet mentorami dla młodych ludzi. 
Prowadzenie takiego ogrodu może stać 
się dodatkowym zajęciem do już istnie-
jącej działalności. Wiele gospodarstw 
decyduje się właśnie na założenie ogro-
dów edukacyjnych, ponieważ zależy im 
przede wszystkim na poszerzeniu wie-
dzy młodych ludzi z zakresu znaczenia 
roślin, pracy w ogrodzie czy ogrodów 
ziołowych.
Decydując się na prowadzenie ogrodu 
edukacyjnego, gdzie będą odbywały się 
zajęcia dla dzieci, potrzebne jest odpo-
wiednie zaplecze. Taki ogród powinien 
stanowić nierozłączną część gospodar-
stwa i pełnić ważne funkcje estetyczne. 
Stosując odpowiednie gatunki roślin, 
które mają znaczącą wartość kulturo-
wą, oddaje się tym samym charakter 
regionu, a także bardzo ważne trady-
cje florystyczne polskiej wsi. Charakter, 
w jakim utrzymany jest ogród, często za-
leży od specyfiki danego gospodarstwa, 

ale dzięki temu nadaje on niepowtarzal-
ny urok całemu otoczeniu. Działalność 
ta prowadzona może być jako główna 
lub też jako uzupełnienie już istniejącej 
oferty gospodarstwa rolnego czy agro-
turystycznego. 
Ogrody edukacyjne w Polsce można spo-
tkać w gospodarstwach, które zrzesza 
Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych 
prowadzona przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego oddział w Krakowie, koordy-
nowane przez Ośrodki Doradztwa Rol-
niczego. Warsztaty, jakie oferowane są 
przez te gospodarstwa, są bardzo różno-
rodne. Dotyczyć mogą takich tematów, 
jak: czynna działalność gospodarstw 
rolnych, przetwórstwo produktów spo-
żywczych, tradycyjna żywność, domowa 
kuchnia, rękodzieło, zwyczaje oraz ob-
rzędy, a także wiele innych. Z tak dużej 
oferty różnego rodzaju zajęć każdy od-
najdzie coś dla siebie, co go zainteresuje. 
Oferta, jaką oferują ogrody edukacyjne, 
oparta może być o warsztaty, które kie-
rowane są do dzieci zarówno zdrowych, 
jak i tych, które borykają się z niepełno-
sprawnościami czy też osób dorosłych, 
rodzin, a nawet seniorów. Warsztaty 
edukacyjne zazwyczaj są prowadzane 
stacjonarnie, bezpośrednio w ogrodzie 
lub w wyznaczonym miejscu, które jest 
do tego odpowiednio przygotowane. Za-

Ogrody edukacyjne 
w agroturystyce
Ogrody są miejscem, gdzie możemy pobudzać każdy ze zmysłów, 
poza tym mają one kojący wpływ na nasz układ nerwowy. Coraz 
częściej możemy dostrzec wzrost zainteresowania zdrowym 
stylem życia, który łączy nas z naturą. 

AGROTURYSTYKA



DORADCA LIPIEC SIERPIEŃ 2021 39

jęcia mogą prowadzić sami właściciele 
lub członkowie ich rodzin albo zatrud-
nione do tego wykwalifikowane osoby. 
Jednym z najczęściej wybieranych mo-
tywów występujących w ogrodach jest 
motyw ziół oraz ich zastosowanie. To 
bardzo ważny i istotny temat, ponieważ 
zioła mają duże znaczenie lecznicze, jak 
i poza zdrowotne, a także sensoryczne.  
Jest to też istotne ważne ze względu 
na to, że wiedza na temat ziół zaczyna 
zanikać z pokolenia na pokolenie coraz 
bardziej. Często zdarza się, że na takich 
zajęciach zostaje poruszony temat sze-
roko pojętej edukacji przyrodniczej. Ta-
kie właśnie zagadnienia w znaczącej 
mierze pokrywają się z podstawą pro-
gramową szkół i dlatego też nauczyciele 
chętnie korzystają właśnie z takiej for-
my przekazania wiedzy przyrodniczej. 
Duże znaczenie mają także zajęcia na-
wiązujące do sztuki i tradycji kulinarnej 
danego regionu. Do takich zajęć zaliczyć 
można: pokazy związane z wypiekami 
chleba w tradycyjnym piecu, przyrzą-
dzanie lokalnych specjałów czy specjal-
ności pani domu.
Ogrody edukacyjne oprócz zajęć i warsz-
tatów mogą oferować również usługi 
opiekuńcze dla dzieci, tak zwane zielone 
przedszkola. Za sprawą takich inicjatyw 
dzieci już od małego mogą poznawać 

nowe i ciekawe miejsca, takie jak sad, 
zielnik, szklarnię czy kuchnię na świe-
żym powietrzu. Dzięki takiemu otocze-
niu dzieci czują się swobodnie, co wpły-
wa na ich wyobraźnię i kreatywność. 
Ponadto duża ilość ruchu, która w po-
łączniu z przebywaniem na świeżym 
powietrzu to wręcz idealny sposób, aby 
zbudować naturalną odporność każde-
go dziecka. Edukacja za pomocą zajęć, 
które prowadzone są w ogrodach edu-
kacyjnych to prawdziwa pracownia, aby 
w bezpieczny sposób prowadzić zajęcia 
badawcze, jak i terenowe obserwacje 
oraz różnego rodzaju doświadczenia. 
Dzięki temu dzieci, które korzystają 
z tego, mogą zbudować swoje zaintere-
sowania związane z naturą. Poznanie 
procesu uprawy roślin w łatwy spo-
sób może stać się zachętą do lepszego 
stylu życia, prawidłowego i zdrowego 
odżywiania oraz poprawy sprawności 
fizycznej. 
Żyjemy w takich czasach, kiedy dzieci, 
jak również i coraz większa część doro-
słych, oddalona jest od natury. Dlatego 
istotne stają się właśnie takie inicjatywy 
jak ogrody edukacyjne. Coraz więcej ro-
dziców i nauczycieli decyduje się na taką 
formę edukacji, ponieważ przybliża to do 
natury i obcowania z nią oraz poznania 
procesów pochodzenia żywności. Dzięki 

tym zajęciom dzieci nabierają odpowie-
dzialności i uczą się cierpliwości, a także 
stają się bardziej opiekuńcze. Znaczna 
większość dzieci korzystających z zajęć 
oferowanych w ogrodach edukacyjnych 
mają jedyną szansę zbliżenia się do natu-
ry. Ogrody też są wspaniałym miejscem 
do nauki komunikacji między sobą, ale 
w dużej mierze do nawiązania wspania-
łej relacji międzypokoleniowej. Właści-
ciele gospodarstw agroturystycznych, 
który zdecydowali się założyć ogrody 
edukacyjne, dzięki nim zyskują dodatko-
wą atrakcję, która przyciągnie większą 
liczbę turystów zainteresowanych spę-
dzeniem swojego wolnego czasu na wsi. 
Ogród edukacyjny to nie tylko skarbnica 
wiedzy dla odwiedzających, ale także 
dodatkowe źródło dochodu. Jest to rów-
nież idealna forma promocji, na której 
skorzystać może nie tylko samo gospo-
darstwo agroturystyczne, ale także cały 
region może się poszczycić posiadaniem 
takiego ogrodu. 

Natalia Baster
Źródła: Informacje zaczerpnięte z kursu o ogrodach 
edukacyjnych, który został zorganizowany przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział 
w Krakowie, opracowane przez dr Bożenę Szewczyk-
Taranek
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Serdecznie zapraszamy właścicieli gospodarstw agrotury-
stycznych do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiego kon-
kursu: „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne” 2021 r.  
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych gospodarstw 
agroturystycznych świadczących usługi na obszarach 
wiejskich województwa małopolskiego, jako atrakcyjnego 
miejsca wypoczynku, oraz popularyzacja walorów krajo-
brazowych, kulturowych i kulinarnych regionu.
Konkurs adresowany jest do właścicieli gospodarstw rol-
nych prowadzących usługi agroturystyczne w ramach 
działalności nierolniczej, stanowiącej dodatkowe źródło 
dochodu oraz do właścicieli obiektów turystyki wiejskiej, 
posiadających gospodarstwo rolne na terenach wiejskich. 
Kwalifikacja do udziału w konkursie odbywa się na pod-
stawie zgłoszeń przez Powiatowe Zespoły Doradztwa 
Rolniczego MODR.

Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora MODR, 
na podstawie wizytacji dokona oceny  zgłoszonych przez 
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego gospodarstw 
według kryteriów zawartych w załączonym regulaminie 
konkursu. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy pobrać kartę ze 
strony www.modr.pl (artykuł w zakładce Aktualności), 
wypełnić oraz przesłać do dnia 30 lipca 2021 roku na 
adres:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzi-
bą w Karniowicach, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowi-
ce, (z dopiskiem: Dział ROW), 
drogą mailową: row@modr.pl lub faksem: 12  285 11 07.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Wiele osób twierdzi, że kawa podno-
si ciśnienie, przyczynia się do rozwoju 
raka, jest uzależniająca, powoduje bez-
senność. Czy to aby na pewno prawda? 
W skład niepalonego zielonego ziarna 
kawy palonej wchodzą głównie węglo-
wodany (złożone cukry) i stanowią jej 
40%, tłuszcze – 15%, białka – 13%, woda 
– 11%, kwasy fenolowe (antyoksydanty) 

– 6%, związki mineralne – 4%, kofeina – 
1–4%, a pozostałe związki – 10%. 
Mimo iż same ziarna kawy zawierają 
głównie węglowodany i cukry, to nie do-
minują one w spożywanym przez ludzi 
napoju. Znaczna część węglowodanów 
pozostaje w fusach oraz ulega przemia-
nom w trakcie palenia. Napar z kawy 
jest dietetyczny. Ponadto zawiera błon-

nik, którym żywią się mikroorganizmy 
zamieszkujące w naszym jelicie. Kawa 
zawiera kwasy – są to zdrowe kwasy 
tłuszczowe, a jeżeli chcemy zmniejszyć 
zawartość tłuszczu w kawie, wystarczy 
przefiltrować kawę przez filtr. Także 
grube mielenie eliminuje tłuszcz z na-
paru, ponieważ mniej fusów przedostaje 
się do roztworu.

Kawa 
źródłem składników 
odżywczych

Kawa i herbata to dwa najpopularniejsze napoje na świecie. Wokół tego pierwszego przez ostatnie lata 
narosło bardzo wiele mitów, które powtarzane z ust do ust rozprzestrzeniają się i przynoszą kawie złą sławę. 
Jaka zatem jest prawda o jej właściwościach?

Wojewódzki konkurs „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne” 
2021 r. – zgłoszenia do 30 lipca 

NASZ DOM

AGROTURYSTYKA
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Białka są zawarte jedynie w zielonym 
ziarnie. Podczas prażenia ulegają one 
syntezie z węglowodanami do związków 
aromatycznych, nadają kawie aromat. 
W naparze obecności białek nie stwier-
dzono. Kawa podczas palenia traci wodę, 
w wypalonym ziarnie jej zawartość wy-
nosi 1%. Tak niska zawartość wody po-
zwala długo przechowywać kawę.
Ziarno zawiera także cenne sole mine-
ralne, najwięcej jest w nim wapnia, po-
tasu, magnezu i fosforu. W mniejszych 
ilościach zawiera także żelazo, sód, cynk, 
miedź, kobalt, nikiel, mangan i chrom, 
w śladowych ilościach także fluor i jod.
Kawa jest dobrym źródłem antyok-

sydantów. Są to substancje pozytyw-
nie wpływające na ludzkie zdrowie. 
Wychwytują wolne rodniki, opóźniają 
starzenie, mają działanie podobne do 
wielu witamin. Kawa zawiera od 300 
do 1 000 mg kwasów chlorogenowych, 
a w tym: kwas p-kumarowy, kawowy, 
ferulowy, chinowy, kwasy organicz-
ne. Można wymienić m.in. takie kwa-
sy organiczne jak: kwas cytrynowy, 
jabłkowy, fosforowy. Dodatkowo pod 
wpływem palenia w ziarnach zachodzi 
reakcja chemiczna wywołująca syntezę 
kwasu nikotynowego, czyli witaminy 
PP. W trakcie palenia zachodzi równo-
legle reakcja karmelizacji, brązowienia. 
Karmelizacja jest dość skomplikowa-
nym procesem, w wyniku którego po-
wstają melanoidy. Proces ten możemy 
zaobserwować w naszej kuchni, przy-
palając np. cukier na patelni. 
Związki z grupy polifenoli, do których 
zalicza się malanoidy, mają bardzo po-
zytywny wpływ na działanie komó-
rek nerwowych – według naukowców 
w pewnym stopniu chronią mózg przed 
chorobą Alzheimera. Dodatkowo kwasy 
zawarte w kawie działają moczopędnie 
i przeciwbakteryjnie. Antyoksydanty 
poprawią także odporność. 
Ludzie piją kawę dla fizycznego pobu-

dzenia. Aby poprawić koncentrację, 
spożywają kofeinę, która przyspieszy 
pracę serca i mózgu. Związek ten jest 
alkaloidem, czyli trucizną. Spożywany 
w małej ilości jest nieszkodliwy, mu-
szą na jego spożycie uważać jedynie 
kobiety w ciąży. Kofeina, wbrew opi-
nii publicznej, w niewielkim stopniu 
podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Od-
mianą o większej ilości tego związku 
jest kawa robusta (2–4%), natomiast 
arabika zawiera 1,8–2% kofeiny. Drugi 
z wymienionych gatunków jest smacz-
niejszy, bardziej aromatyczny i odżyw-
czy, o wiele częściej wybieramy arabikę, 
z uwagi na większą słodycz.
Wraz z kawą spożywamy cenne witami-
ny. Są to przede wszystkim: B2, B3, B5, B6, 
E i H (znana jako kwas foliowy).
Jakie jeszcze walory kawy decydują o jej 
dobroczynnym wpływie na organizm? 
Napar zawiera dużo dobrych tłuszczów, 
które wspomagają tworzenie cholesterolu 
o dużej gęstości HDL, potocznie nazywa-
nego „dobrym cholesterolem”. Dodatkowo 
napar z kawy przyspiesza przemianę ma-
terii, przyczyniając się do przemian chole-
sterolu o małej gęstości LDL. 

Regularne spożywanie kawy może 
obniżyć ryzyko zachorowania na 
raka, zwłaszcza wątroby, za sprawą 
dobroczynnego działania diterpenów, 
cafestolu, kahweolu, dzięki kofeinie 
i kwasom fenolowym.

Skąd więc tyle mitów wokół pysznego 
naparu z kawy i czy jest w nich ziarno 
prawdy? 

Kawa kawie nierówna – czym innym 
jest wysokogatunkowa kawa ziarnista 
jakości speciality, a czym innym przemy-
słowa kawa rozpuszczalna. Kawa wyso-
kiej jakości, dobrze zaparzona, zawiera 
wszystkie wyżej wymienione walory 
odżywcze. Ma ona zrównoważony skład, 
jest dobra w smaku i aromatyczna, nie 
zawiera szkodliwych substancji, takich 
jak na przykład szczawiany czy duża 
ilość akrylamidu. 
Natomiast przemysłowo przetworzona 
kawa, zwłaszcza rozpuszczalna, zawie-
ra dużo szkodliwych dla nerek szcza-
wianów oraz bardzo skoncentrowaną 
kofeinę. Dodatkowo suszenie kawy na 
ciepło lub na zimno pozbawia ostateczny 
produkt bardzo wielu cennych składni-
ków, takich jak na przykład kwasy lot-
ne i aromaty. Obróbka taka może pro-
wadzić do jełczenia tłuszczów, co nie 
jest zdrowe dla organizmu. Bardzo czę-
stym błędem podczas zaparzania kawy, 

zwłaszcza z ekspresu, jest zbyt rzadkie 
go oczyszczanie. Wewnątrz urządzeń 
często zdarza się zapleśnienie elemen-
tów przepływowych. Jeżeli kawa w eks-
presie napotka toksyny produkowane 
przez pleśnie, stanie się silnie toksyczna, 
zwłaszcza dla wątroby.

Reasumując, kawa dobrej jakości jest 
zdrowa i odżywcza, opóźnia starze-
nie, poprawia koncentrację, pobu-
dza, odżywia, nawadnia, jest źródłem 
witamin, mikro- i makro elementów, 
przeciwutleniaczy wyłapujących wol-
ne rodniki. Jednak pamiętajmy, że 
kawa jest szkodliwa dla dzieci. 

Potomstwo kobiet w ciąży pijących kawę 
zwykle rodzi się z mniejszą masą uro-
dzeniową w porównaniu do dzieci ko-
biet, które do porodu powstrzymywały 
się od kawy. Właściwości odżywcze nie-
co się zmieniają, gdy kawa jest w postaci 
suszonego roztworu. Taki roztwór za-
wiera o wiele więcej składników szko-
dliwych, np. akrylamid, więcej kofeiny 
(która jest trucizną). Natomiast warto-
ściowe składniki kawy ulegają rozpado-
wi w czasie produkcji. Zatem zarówno 
złe opinie, jak i te dobre są prawdziwe, 
wszystko zależy od tego, jaki rodzaj 
kawy wybierzemy oraz ile naparu wypi-
jemy. Wybierając jakość speciality dbamy 
o swoje zdrowie oraz wspieramy uczci-
wych producentów. Pamiętajmy, dobrze 
jest pić kawę prozdrowotną lub nie pić 
jej wcale.

Karolina Kalinowska
Źródło: Wożny S., Tajemnice Kawy – fascynująca podróż 
po królestwie kawy, Poznań 2011, s. 72–74, 215–217, 
227–231.
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Prawidłowa dieta pomaga utrzymać do-
bry stan zdrowia przez całe życie. Wraz 
z odpowiednią aktywnością fizyczną 
jest niezbędnym elementem profilakty-
ki przewlekłych chorób niezakaźnych.
Według zasad prawidłowego żywienia 
głównym źródłem energii powinny być 
węglowodany (50–70%), przede wszyst-
kim złożone (odsetek energii z cukrów 
prostych nie powinien być wyższy niż 
10–12%), tłuszcze, które mogą dostar-
czać 20–35% energii, i białka 10–15%.
Prawidłowe żywienie oznacza rów-
nież odpowiednią ilość spożywanych 
posiłków – najlepiej 4–5 w ciągu dnia: 
I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwie-
czorek, kolacja. Każdy posiłek powinien 
dostarczać określoną ilość kalorii. Prze-
rwy między posiłkami nie powinny być 
dłuższe niż 3–4 godziny. Kolację nale-
ży spożywać nie później niż 3 godziny 
przed snem.
Według zasad prawidłowego żywie-
nia posiłki powinny być jak najbardziej 
urozmaicone i składać się z różnorod-

nych produktów i potraw. Dieta powinna 
być oparta na pełnoziarnistych produk-
tach zbożowych, warzywach i owocach, 
mleku i jego przetworach, rybach, chu-
dym mięsie, nasionach roślin strączko-
wych. Ważne jest, aby były to produkty 
jak najmniej przetworzone, o wysokiej 
zawartości składników odżywczych 
i błonnika, oczyszczone ze składników 
dodatkowych. Taki sposób żywienia 
dostarcza organizmowi odpowiednich 
ilości wszystkich makro- i mikroskład-
ników niezbędnych do utrzymania do-
brego stanu zdrowia.
Produkty zbożowe powinny być głów-
nym źródłem energii i należy je spoży-
wać w ilości 5 porcji dziennie. Zaleca 
się wybierać produkty pełnoziarniste, 
zawierające znacznie więcej błonnika, 
witamin i soli mineralnych. Warto posta-
wić na różnorodność: razowe pieczywo, 
pełnoziarnisty makaron, grube kasze, 
brązowy ryż, naturalne płatki zbożo-
we. Ciężkie pieczywo można zastąpić 
pieczywem z mąki graham. Jest to rów-

nież jeden z rodzajów mąki pełnoziar-
nistej, jednak struktura wypieczonych 
na niej chlebów lub bułek jest znacznie 
delikatniejsza. Pieczywo typu graham 
jest również dobrym źródłem błonnika 
wspomagającego pracę jelit. Nasiona ro-
ślin strączkowych (fasola, groch, soja, so-
czewica) powinno się spożywać co naj-
mniej 1–2 razy w tygodniu lub częściej, 
zastępując mięso. Zawierają one znaczne 
ilości białka roślinnego, witamin z grupy 
B, a także związków mineralnych: wap-
nia, magnezu, potasu oraz żelaza. Moż-
na je spożywać jako dodatek do sałatek 
warzywnych czy duszonych warzyw lub 
przygotować z nich pasty kanapkowe, 
zarówno na słono, jak i słodko, zupy czy 
sosy do makaronów.
Warzywa powinny być spożywane w ilo-
ści minimum 4 porcji dziennie do każde-
go posiłku tak, aby zapewnić pokrycie 
zapotrzebowania na witaminy, składni-
ki mineralne, antyoksydanty i błonnik. 
Ważne jest zapewnienie różnorodności 
warzyw w diecie – zaleca się codziennie 
spożywanie warzyw z grupy zielonej, 
żółtej, czerwonej i pomarańczowej. Gru-
py te różnią się  rodzajem i ilością zawar-
tych witamin i składników mineralnych.
W racjonalnej diecie nie może zabraknąć 
warzyw niezawierających skrobi, m.in.: 

Racjonalne żywienie i prawidłowa dieta 
sposobem na zdrowe życie
Przez prawidłowe żywienie rozumie się regularne spożywanie 
pokarmów dostarczających organizmowi optymalnych ilości 
energii i składników odżywczych we właściwych proporcjach 
i z odpowiednią częstotliwością.

NASZ DOM
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sałaty, szpinaku, cykorii, pomidorów, 
rzodkiewki, ogórków, selera, kapusty 
(zwłaszcza pekińskiej), brokułów, kala-
fiora, cukinii, kabaczka, bakłażanów, fa-
solki szparagowej, szparagów. Do grupy 
warzyw zalicza się również ziemniaki, 
jednak  z uwagi na wyższą zawartość 
węglowodanów w porównaniu z innymi 
warzywami, mogą znaleźć się w jadło-
spisie tylko raz dziennie (w ilości zależ-
nej od zalecanej kaloryczności diety). 
Warzywa najlepiej jest spożywać na su-
rowo, przynajmniej połowę dziennej ilo-
ści. Do świeżych i gotowanych warzyw 
można dodać niewielką ilość wysokoga-
tunkowego oleju roślinnego lub jogurtu 
naturalnego. Produkty te znakomicie 
zastępują majonez, śmietanę czy masło.
Soki warzywne można przygotować 
w domu, przecierając lub miksując świe-
że warzywa z dodatkiem owoców, a uzy-
skany sok rozcieńczyć wodą, bez dosła-
dzania cukrem. Ze sklepowych soków 
warzywnych należy wybierać te, które 
mają niską zawartość soli. Owoce, po-
dobnie jak warzywa, są źródłem wita-
min, składników mineralnych, antyok-
sydantów i błonnika. Należy pamiętać, 
że zawierają znaczną ilość cukrów pro-
stych, dlatego też ich spożycie powin-
no być mniejsze niż warzyw. Natomiast 
owoce suszone są skoncentrowanym 
źródłem cukrów, należy więc zacho-
wać umiar w ich jedzeniu – spożywane 
w dużych ilościach mogą podwyższać 
stężenie glukozy we krwi, powodować 
fermentację cukrów w jelitach i rozrost 
niekorzystnej mikroflory.
Mleko i jego przetwory dostarczają biał-
ko o wysokiej wartości biologicznej, za-
wierają znaczące ilości dobrze przy-
swajalnego wapnia, witamin z grupy B 
(głównie B2). Osoby dorosłe powinny 
wybierać produkty mleczne o obniżo-
nej zawartości tłuszczu (chude lub pół-
tłuste). Mleko odtłuszczone nie zawiera 
witaminy A i D, natomiast ilość wapnia, 
witaminy B2 i białka są niezmienne. Pro-
dukty mleczne najlepiej spożywać 3 razy 
dziennie. Należy ograniczyć spożycie 
czerwonego mięsa (wieprzowe, wołowe, 
baranina) do 500 g tygodniowo. Staraj-
my się zastąpić je rybami, chudym mię-
sem drobiowym (kurczak, indyk), biał-
kiem jaj. Wybierajmy wyłącznie chude 
części mięsa. Ryby cenione są ze wzglę-
du na zawarte w ich tłuszczu korzystne 
kwasy omega-3, które pomagają w zapo-
bieganiu chorobom serca. Spożywajmy 
je 2–3 razy w tygodniu. Najlepiej wybie-
rać ryby morskie świeże lub mrożone ta-
kie jak: łosoś, makrela, śledź, sardynka, 
tuńczyk, morszczuk, halibut, flądra, sola, 
mintaj, dorsz. Ryby wędzone i konserwo-
wane zawierają znaczne ilości soli. Na-

leży unikać  smażenia ryb, gdyż proces 
ten niweluje ich korzystne właściwości, 
poleca się ich pieczenie lub gotowanie. 
Unikajmy spożywania wędlin produ-
kowanych przemysłowo, zastąpmy je 
pastami z roślin strączkowych, chudym 
nabiałem np. twarogiem, serkiem tofu 
z soi. Wybierajmy  tłuszcze roślinne 
m.in. olej rzepakowy, oliwę z oliwek. Sta-
nowią one źródło jednonienasyconych 
i wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych. Spożywajmy je w niewielkich 
ilościach, najlepiej jako dodatek do su-
rówek lub innych potraw. Do potraw do-
dawajmy tłuszcze po ich przyrządzeniu, 
gdyż dania nasiąknięte tłuszczem są 
ciężkostrawne. 
Każdego dnia zaleca się wypijać przy-
najmniej 2 litry płynów (tj. 8 szklanek). 
Najlepszym wyborem jest woda mine-
ralna niegazowana, ponieważ nawilża 
organizm od środka bez dodatkowych 
kalorii. Warto również sięgnąć po her-
baty owocowe, kawę zbożową, kompoty 
niesłodzone, rozcieńczone soki owocowe 
i warzywne świeżo wyciskane, koktajle 
mleczno-owocowe. Kawę i kakao moż-
na pić w niewielkich ilościach (1 filiżan-
ka dziennie), sporządzone bez dodat-
ku cukru, na chudym lub półtłustym 
mleku. Elementem łączącym się z pra-
widłowym żywieniem jest aktywność 
fizyczna mająca korzystny wpływ na or-
ganizm, funkcjonowanie umysłu i jedno-
cześnie zmniejszająca ryzyko zapadal-
ności na choroby przewlekłe. Najlepsze 
efekty zdrowotne uzyskuje się, upra-
wiając aktywność fizyczną przez więk-

szość dni w tygodniu, przez 30–60 minut 
dziennie. W przypadku osób, których 
aktywność fizyczna jest skrajnie niska, 
wysiłek fizyczny należy wprowadzać 
stopniowo. Zaczynając od krótszego cza-
su jego trwania lub 2–3 razy w tygodniu, 
powoli zwiększać częstotliwość. Można 
także podzielić 30 minut na 3 dziesię-
ciominutowe cykle w ciągu dnia. Osoby, 
które nigdy  nie odpoczywały aktywnie, 
powinny zacząć od spacerów (do pracy, 
po zakupy), pokonując krótkie dystanse 
pieszo, rezygnując z przemieszczania się 
samochodem czy autobusem. 
Aktywność fizyczna pomaga również  
w utrzymywaniu prawidłowej masy 
ciała. W ciągu całego życia należy sta-
rać się być szczupłym w granicach 
prawidłowej masy ciała, tj. BMI od 20 
do 25 kg/m2. Ważne jest także unikanie 
otyłości brzusznej, czyli nagromadze-
nia tkanki tłuszczowej w okolicy ta-
lii. Prawidłowy obwód talii wynosi dla 
kobiet < 80 cm, dla mężczyzn < 94 cm. 
Podsumowując zasady prawidłowe-
go żywienia, warto pamiętać nie tylko 
o spożywaniu różnorodnych produk-
tów spożywczych, z optymalną dla danej 
osoby wartością energetyczną, ale rów-
nież o regularnej aktywności fizycznej. 
Jest to, obok racjonalnego żywienia, nie-
zbędnym elementem profilaktyki cho-
rób dietozależnych. 

Marzena Szczypka
Źródła: www.bip.wsse.katowice.pl/
www.epodręczniki.pl
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