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TANIE NOCLEGI W POBLIŻU KRAKOWA

Ośrodek oferuje:
miejsca noclegowe w pokojach 2-4 osobowych,

pokoje z łazienką w cenie 50 zł od osoby,

dostęp do pomieszczenia kuchennego i jadalni,

świetlicę z tarasem, z możliwością 
zorganizowania grilla,

miejsca parkingowe,

noclegi od 30 zł. 
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Karniowice, ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice
tel. 12 285 21 13/14

tanienoclegi@modr.pl
www.modr.dobrynocleg.pl
www.facebook.com/modrkarniowice

MAŁOPOLSKI OŚRODEK  
DORADZTWA ROLNICZEGO  

z s. w KARNIOWICACH

Ośrodek położony jest w pobliżu doliny kobylańskiej  
i bolechowickiej, co umożliwia spacery, przejażdżki rowerami, 

wspinaczkę, a nawet jazdę konną w otoczeniu jurajskiego krajobrazu.
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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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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

 4 Rozmowa z Dominikiem Paskiem, 
p.o. dyrektora Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego

  Rozmawia Katarzyna Gwiżdż

 6 Agropromocja – rolniczy week-
end w Nawojowej

  Lucyna Kmak, Wincenty Kmak, Tomasz Stanek, 
  Marian Kulpa, Małgorzata Serwaczak
 9 Gala konkursu Agroliga 2018
  Marek Rowecki
 10 XVII edycja ogólnopolskiego kon-

kursu „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne”

  Katarzyna Gwiżdż
 11 Zgłoś sołtysa, rolnika, koło go-

spodyń, sołectwo i gospodynię 
do akcji Mistrzowie Agro!

  Katarzyna Wójcik
 12 Na polu smakuje lepiej – Zgłobice 

2019
  Eugeniusz Tadel
 13 VI Małopolskie Targi Żywności 

„Zasmakuj z UR” oraz XXII Mało-
polska Giełda Agroturystyczna

  Anna Tobiasz
 14 VIII Podhalańska Wystawa Zwie-

rząt Hodowlanych w Ludźmierzu
  Józef Walkosz
 15 „Innowacje w uprawie zbóż, bo-

bowatych grubonasiennych i soi”
  Józef Walkosz

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

 16 Kolorowe ziemniaki
  Ilona Maczek
 18 Uprawa konopi włóknistych kie-

dyś a obecnie
  Marta Rymarczyk
 20 Szczepienie królików
  Maciej Skubis

TECHNIKA

 21 Elektroherbicydy – czysta alterna-
tywa do chemicznej ochrony

  Eugeniusz Tadel

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

 24 Wyjazd studyjny pn. „Innowa-
cyjne formy przedsiębiorczości 
w małym przetwórstwie, krótkie 
łańcuchy dostaw”

  Anna Tobiasz
 25 Wniosek o płatność dla opera-

cji typu „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”

  Marian Kulpa
 27 Normy szacunkowe dochodu 

z działów specjalnych produkcji 
rolnej w 2019 roku

  Bogumiła Bednarz
 28 Rachunkowość w gospodarstwie 

rolnym
  Marek Maj

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

 30 Dlaczego należy zapobiegać 
przedostawaniu się związków 
azotu do wód?

  Jacek Kostuch

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

 32 Zapraszamy na 10. Małopolski 
Przegląd Dorobku Artystycznego 
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiej-
skich do Jabłonki! 

  Ewelina Czarnik
 33 Koło Gospodyń Wiejskich 

w Mszalnicy 
  Katarzyna Piętka

NASZ DOM I OGRÓD

 34 Rabata w cieniu – jakie rośliny 
dobrać do miejsc cienistych i pół 
cienistych.

  Anna Nowak

 36 Dalie – jesienna eksplozja kolorów
  Grażyna Filip

AGROTURYSTYKA

 37 Konkurs „Najlepsze Gospodar-
stwo Agroturystyczne w Mało-
polsce W 2019 r.

  Anna Nowak
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Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolni-
czego wybierały Mistrzów danego wo-
jewództwa, a organizatorzy szczebla 
krajowego, czyli Stowarzyszenie Agro-
BiznesKlub i Redakcje Audycji Rolnych 
I Pr. TVP S.A., wybierały Mistrzów i Wi-
cemistrzów Polski oraz Laureatów.

Komisja Konkursowa, pod przewod-
nictwem Mistrza Krajowego AgroLigi 
2008 – Wojciecha Pysiaka, złożona z Mi-
strzów Krajowych AgroLigi w katego-
rii Rolnik z lat 2013-2018 oraz przed-
stawicieli AgroBiznesKlub i Redakcji 
Rolnych 1 TVP wybrała ogólnopolskich 
zwycięzców AgroLigi 2019 w Kategorii 
„ROLNIK”.

Mistrzami Polski zostali: Agata i Ceza-
ry Kosińscy z Chrołowic (wojewódz-
two podlaskie) oraz Danuta i Zygmunt 
Stromscy z Kaczewa (województwo 
pomorskie).

Wicemistrzami Polski zostali: Agata 
i Wojciech Długosz z Kokuszki (wo-
jewództwo małopolskie) oraz Dorota 
i Marcin Seliga z Przybyszewia (woje-
wództwo mazowieckie); Maria i Arka-
diusz Lechoszest z Grudyni (wojewódz-
two opolskie); Emilia i Dariusz Płuszka 
z Mykanowa (województwo śląskie); Do-
rota i Karol Kania ze Szwarcewa (woje-
wództwo warmińsko-mazurskie); Da-
niela i Tadeusz Walkowscy z Ocieszyna 
(województwo wielkopolskie). Pozo-
stali Mistrzowie Wojewódzcy zostali 
Laureatami.
Komisja Konkursowa, pod przewodnic-
twem Andrzeja Remisiewicza z firmy 
Trans-Rol, Mistrza Krajowego AgroLi-
gi 2011, złożona z Mistrzów Krajowych 
AgroLigi w kategorii Firma z lat 2014-
2018 oraz przedstawicieli AgroBiznes-
Klub i Redakcji Rolnych 1 TVP wybrała 
ogólnopolskich zwycięzców AgroLigi 
2019 w Kategorii „FIRMA”.

Mistrzami Polski zostali: Spółdzielnia 
Mleczarska Spomlek z Radzynia Pod-
laskiego (województwo lubelskie) oraz 
PPHU Hortulus z Dobrzycy (wojewódz-
two zachodniopomorskie).
Wicemistrzami Polski zostali: Olejar-
nia Brzezinki z Brzezinek (wojewódz-
two dolnośląskie); Milkpol S.A. z Czar-
nocina (województwo łódzkie); Browar 
Socho z miejscowości Kożuszki Parcel 
(województwo mazowieckie); Pasieka 
– Halina Buchalik z Kostkowic (woje-
wództwo śląskie); Piekarnia Wiejska 
– Joanna Patan-Nowak z Zębowa (wo-
jewództwo wielkopolskie). Pozostali Mi-
strzowie Wojewódzcy zostali laureatami 
konkursu.
Imienne listy gratulacyjne, puchary, 
okolicznościowe dyplomy oraz nagro-
dy specjalne wręczali: Prezydent An-
drzej Duda, Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz 
prezesi ARiMR, KRUS i dyrektor KOWR. 

Gala AGROLIGI 2019
3 czerwca 2020 r. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 
odbyła się doroczna Gala Konkursu AgroLiga. Najlepsi rolnicy i firmy rolnicze z 16 województw w roku 2019 
zostały ocenione przez komisje konkursowe.
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Pan Zbigniew Krzyżak z Winnicy Chodorowa Pan Wojciech Długosz z żoną z Kokuszki

Prezydent Andrzej Duda podziękował 
wyróżnionym za dawanie przykładu in-
nym rolnikom i przedsiębiorcom, a także 
za zapewnienie bezpieczeństwa żywno-
ściowego. Podkreślił, że pomimo trudno-
ści wynikających z pandemii, dzięki pol-
skim producentom nikomu nie zabrakło 
żywności.
Druga część uroczystości odbyła się 
w Auli Narodowego Instytutu Kultury 
i Dziedzictwa Wsi przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 66. Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanow-
ski wręczył na niej szczególnie zasłu-
żonym rolnikom i przedsiębiorcom rol-

nym Honorowe Odznaki „Zasłużony dla 
Rolnictwa”.
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego reprezentował na Gali AgroLigi 
2019 p.o. Zastępcy Dyrektora Karol Se-
pielak. Obecny był także Prezes Concor-
dia Ubezpieczenia, Grupa Generali - Ma-
ciej Fedyna. Concordia Ubezpieczenia 
jest partnerem MODR Karniowice w or-
ganizacji wojewódzkiej edycji Konkursu 
AgroLiga.

W tym roku podczas XXVII AgroLi-
gi przedstawiciele Małopolski odnieśli 
duże sukcesy. 

Państwo Agata i Wojciech Długosz zo-
stali Wicemistrzami Polski w kategorii 
„Rolnik”, a Winnica Chodorowa Laure-
atem w kategorii „Firma”. Dodatkowo 
Pan Wojciech Długosz i Pan Zbigniew 
Krzyżak z Winnicy Chodorowa otrzy-
mali Honorowe Odznaki „Zasłużony 
dla Rolnictwa”.

Marek Rowecki
fot. archiwum kancelarii Prezydenta RP
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Spotkanie odbyło się 7 lipca br. w sie-
dzibie MODR w Karniowicach. Szkole-
nie zostało zorganizowane w ramach 
cyklu spotkań szkoleniowych dla rolni-
ków i hodowców bydła mięsnego w ca-
łym kraju. W spotkaniu, oprócz pracow-
ników MODR i PZHiBPM, udział wzięli 
przedstawiciele Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szkolenie w Karniowicach otworzy-
ła Pani Ewa Ryjak, kierownik Działu 
Technologii Produkcji Rolniczej i Do-
świadczalnictwa i Pan Janusz Piotrow-
ski, dyrektor Biura Związku PZHiBPM 
w imieniu nieobecnego z przyczyn nie-
zależnych Prezesa Jacka Zarzeckiego.
Głównym prelegentem szkolenia był lek. 
wet. Wojciech Wójcik, przedstawiciel 
Polskiego Związku Hodowców i Produ-
centów Bydła Mięsnego. Temat, który 
zaprezentował, to „Procedury wetery-
naryjno-zootechniczne w hodowli bydła 
mięsnego – zastosowanie i wykonanie 

praktyczne”. Pan Wójcik w obszerny 
i wyczerpujący sposób wyjaśnił, że pra-
widłowo prowadzona profilaktyka we-
terynaryjna bydła pozwala uniknąć 
potencjalnych zagrożeń i zapobiega 
błędom w hodowli. Posiadając podsta-
wową wiedzę i umiejętności jesteśmy 
w stanie dokonać audytu własnego sta-
da w gospodarstwie.
Krytycznym momentem są narodziny 
cielęcia. Po porodzie szczególną uwa-
gę należy zwrócić na pępek, odkażanie 
pępka dwa razy dziennie przez pierw-
sze 3 dni życia poprzez zanurzenie go 
w jodynie, co w dużym stopniu eliminuje 
możliwość wystąpienia zapaleń pępka, 
które może odbić się na zdrowiu cielęcia 
w wyniku wywołania ropnego zapale-
nia, a nawet zgonu. Należy pamiętać, że 
cielę rodzi się praktycznie bez odpor-
ności i to, czy przeżyje kolejne tygodnie 
zależy od tego, w jakim czasie napoimy 
go siarą oraz w jakiej ilości i jakości ona 

jest. W ciągu dwóch pierwszych godzin 
życia cielę musi wypić około 2-3 litrów 
siary bardzo dobrej jakości. Tylko siara 
bardzo dobrej jakości jest w stanie do-
starczyć niezbędnych przeciwciał cie-
lakowi, dlatego oprócz czasu również 
jakoś siary jest niezmiernie istotna. Im 
gorsza jakość siary, tym więcej jej trzeba 
podać zwierzęciu. Siara powinna mieć 
około 40oC. W przypadku, kiedy mamy 
do czynienia z siarą bardzo złej jakości 
lub z niedostateczną jej ilością, idealnym 
rozwiązaniem jest stworzenie w gospo-
darstwie banku siary. Procedura jest 
prosta, a niesie bardzo duże korzyści. Do 
banku przeznacza się nadwyżkę uzyska-
ną z pierwszego doju, którą badamy, aby 
określić jej gęstość. Do mrożenia prze-
znacza się siarę, której gęstość wynosi 
powyżej 1,064, następnie mrozimy ją 
w pakietach 0,5 – 1 litra. Kiedy przycho-
dzi potrzeba, odpowiednią ilość rozmra-
ża się w łaźni wodnej o temperaturze 

Relacja ze szkolenia dla hodowców i producentów 
bydła mięsnego
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła 
Mięsnego zorganizował szkolenie dla hodowców i producentów bydła mięsnego.
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40oC. W banku można siarę trzymać na-
wet przez rok.
Kolejnym poruszonym przez pana le-
karza weterynarii tematem było pra-
widłowe sondowanie cieląt w przypad-
ku zaniku lub słabego odruchu ssania. 
Odległość sondy mierzymy poprzez 
przyłożenie jej końcówki do łokcia sto-
jącego cielęcia z wyprostowaną i lekko 
uniesioną głową, a jego nos wyznacza 
prawidłową długość, na jaką możemy 
ją wprowadzić. Cielę sondujemy przez 
jego unieruchomienie, w taki sposób, że 
opieramy go zadem o ścianę i stajemy 
nad nim okrakiem.
Na koniec wykładu prelegent wspomniał 
o profilaktyce wypalania zawiązków 
rogowych. Usuwanie zawiązków rogo-
wych powinno odbywać się do 6. ty-
godnia życia zwierzęcia. Skórę należy 
wygolić, aby lepiej się leczyła, znieczu-
lić zwierzę przed zabieganiem. Bardzo 
ważny jest czas wypalania, które powin-
no trwać maksymalnie 10 sekund. Zbyt 
krótki zabieg może nie usunąć zawiąz-
ków, natomiast przeciągnięcie spowo-
duje bolesne rany, a nawet doprowadzi 
do zapalenia opon mózgowych.
Kolejny wykład wygłosiła pani Mał-
gorzata Szlachta, pracownik Oddzia-
łu Regionalnego ARiMR w Krakowie. 
Prezentacja nt. „S�rodki pomocowe de-
dykowane hodowcom i producentom 
bydła mięsnego w roku 2020” zrodziła 
wśród uczestników szkolenia wiele py-
tań i kontrowersji, na które przedstawi-
cielka ARiMR odpowiadała i wyjaśniała 

bieżące zmiany oraz aktualizacje zwią-
zane z przepisami i wymogami Agencji.
Ostatni poruszony temat podczas szkole-
nia został ponownie podjęty przez pana 
Janusza Piotrowskiego w imieniu pana 
Jacka Zarzeckiego Prezesa PZHiBPM, 
dotyczył aktualnej sytuacji na rynku wo-
łowiny w Polsce. Ceny wołowiny w do-
bie pandemii związanej z koronawiru-
sem poszły w dół. Pan Wójcik, w ramach 
wsparcia i poprawy sytuacji w indywi-
dualnych gospodarstwach, proponuje 
sprzedaż mięsa wołowego w lokalnych, 
przydomowych sklepach. Propozycja ta 
niezwykle zainteresowała hodowców, 
którzy wyrazili dużą chęć na podjęcie 
takiej działalności.
Zakres tematyki całego szkolenia przede 
wszystkim dotyczył aktualnej sytuacji 
hodowli i produkcji mięsa wołowego. 
Udało się poruszyć wiele problematycz-
nych kwestii związanych z hodowlą by-
dła mięsnego. Prelegenci w szczególny 
sposób przedstawili przebieg procedur 
weterynaryjno-zootechnicznych w pro-
dukcji zwierzęcej oraz możliwość popra-
wy efektywności promocji i sprzedaży 
wołowiny na rynku.
Przedstawiciele PZHiBPM na stoisku 
przygotowali wiele materiałów infor-
macyjnych oraz chętnie odpowiadali na 
zadawane przez rolników pytania. Całe 
szkolenie zakończyło się wspólną dys-
kusją i poczęstunkiem.

Dawid Madej

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego realizując działania mające 
na celu promocję polskich produktów 
oraz budowanie konkurencyjności lo-
kalnych producentów uruchomił od 
czerwca br. portal Małopolski e-baza-
rek https://www.malopolskiebazarek.
pl/. Nowy portal adresowany jest do 
rolników, producentów, przetwórców, 
rękodzielników, usługodawców rolnych 
oraz klientów chętnie korzystających 
z możliwości zakupu towarów i usług 
w sieci internetowej. Uczestnictwo dla 
podmiotów zarejestrowanych w syste-
mie jest bezpłatne i umożliwia im po-
szerzenie rynku zbytu oraz skrócenie 
łańcucha dostaw pomiędzy producen-
tem a klientem. 
MODR informuje, że w dalszym ciągu 
istnieje możliwość rejestrowania się 

na Małopolskim e-bazarku. Zaprasza-
my wszystkich producentów, rolników 
i rękodzielników, którzy do tej pory nie 
skorzystali z możliwości zamieszczenia 
swojej oferty na portalu. Szczególne za-
proszenie kierujemy do producentów 
uczestniczących w cyklicznej wysta-
wie „AGROPROMOCJA”, która w tym 
roku ze względu na pandemię COVID-19 
została odwołana, a małopolski e-ba-
zarek może być również skutecznym 
narzędziem promocji i sprzedaży ofe-
rowanych produktów, stanowiąc al-
ternatywę dla bezpośredniego udziału 
w wystawie. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie oso-
by ceniące dobre, tradycyjne produkty 
do odwiedzania naszego serwisu i ko-
rzystania z oferty i usług wystawców.

MODR zaprasza do Małopolskiego e-bazarku
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

Już jako młody człowiek pomagał i prowadził gospodarstwo 
rolne swoich rodziców. Przejął gospodarstwo od rodziców 
w 1979 r. i stopniowo zakładał swój własny sad. W lutym1983 r. 
uzyskał tytuł inżyniera na Akademii Rolniczej w Lublinie. 
16 lipca 1979 r. rozpoczął pracę w Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w Łącku. Od 1.12.1983 r. przeszedł do Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Nawojowej i zajmował stanowisko 
starszego specjalisty ds. ekonomiki i organizacji produkcji. 
W latach 90. odchodzi z doradztwa rolniczego, zakłada własną 
działalność gospodarczą i zostaje prezesem Zarządu Spółdziel-
ni Ogrodniczej Ziemi Sądeckiej, którą to funkcję piastuje do 
1996 r. W 2006 r. zostaje Kierownikiem Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu. W 2011 r. wraca do 
pracy jako specjalista ds. ekonomiki, po czym ponownie w roku 
2018 obejmuje stanowisko kierownika PZDR w Nowym Sączu. 

Należy wspomnieć, że Tadeusz był wielkim społecznikiem. 
Jego działalność społeczna jest bardzo bogata. Był m.in. 
Prezesem Koła Łowieckiego w Łącku, przez 28 lat prezesem 
OSP Czerniec – Odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP 
RP. Piastował funkcję członka Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Łąckiej od 1989 r. Udzielał się, jako Radny Gminy Łąc-
ko w latach 1998-2002, a także był Radnym Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Nowym Sączu w kadencji 1988-1992. 
Angażował się czynnie w prace rady parafialnej w kościele 
pw. S�w. Jana Chrzciciela w Łącku. Był wielokrotnie odznacza-
ny, np. złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa w 1996 
r., brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego w 2003 r. 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego w 2008 r. Uchwałą 
Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej dostał Złoty Znak związku w 2010 r., który 
jest najwyższym odznaczeniem OSP. W zmarłym straciliśmy 
znakomitego fachowca w dziedzinie rolnictwa i sadownic-
twa. Był człowiekiem czynu, słowa przekuwał w działanie. 
Zawsze uczynny, uśmiechnięty, gotowy by służyć innym. 
Pełen planów na przyszłość. 

Z największym oddaniem poświęcał się pracy w doradztwie 
rolniczym, szczególnie w organizacji Agropromocji. Pozo-
stawił po sobie wspomnienie osoby życzliwej i wrażliwej na 
problemy innych ludzi. Był człowiekiem o wielkim sercu, cał-
kowicie zaangażowanym w swoją pracę. 

Prywatnie ojciec 5. dzieci i dziadek dla 5. wnucząt, zawsze 
mówiący o nich z dumą. Miłośnik przyrody. Wraz ze swoimi 
kolegami sadownikami z przyjemnością oglądał sady innych 
oraz chętnie służył rzeczową pomocą. Uroczystości pogrze-
bowe odbyły się w sobotę 30 maja 2020 r. w kościele pw. S�w. 
Jana Chrzciciela w Łącku. Są pożegnania, na które nigdy nie 

Wspomnienie o śp. Tadeuszu Gurgulu

będziemy gotowi i są w naszym życiu osoby na myśl, o któ-
rych zawsze zasypie nas lawina wspomnień. Takim na 
zawsze w naszych sercach pozostanie Tadeusz. Trudno 
znaleźć słowa oddające osobowość Tadeusza, był niezwy-
kłym człowiekiem… Trudno jest pisać o Koledze w czasie 
przeszłym… Trudno jest powiedzieć żegnaj lub do zoba-
czenia Kolego…

Koleżanki i koledzy

W czwartkowy poranek 28 maja 2020 r., dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Tadeusza Gurgula, 
wieloletniego kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu. 

Tadeusz miał 60 lat. Urodził się 9 września 1959 r. w Łącku
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Wspomnienie o śp. Józefie Walkoszu

Chciałoby się powiedzieć – „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

W poniedziałek 01.06.2020 r. dowidzieliśmy się o nagłej śmierci Św. P. Józefa Walkosza, Kierownika Biura 
Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nowym Targu. Szok i niedowierzanie – przecież rano był 
w pracy…

Urodzony 07.03.1964 r. w Bańskiej Niż-
nej w domu rodzinnym. Ukończył Tech-
nikum Mechaniczne w Nowym Targu, 
od zawsze marzył o Szkole Lotniczej, 
lecz życie podyktowało inny scenariusz 
– w którym się doskonale odnalazł. Był 
absolwentem Mechanizacji Rolnictwa na 
Akademii Rolniczej w Krakowie.
Od początku zawodowo związany z Do-
radztwem Rolniczym. W 1992 roku roz-
począł pracę jako doradca w Powiato-
wym Zespole w Nowym Targu, potem 
został Kierownikiem w powiecie ta-
trzańskim, następnie po scaleniu dwóch 
powiatów w jedną komórkę doradczą 
obejmuje stanowisko Kierownika w No-
wym Targu. Do tego pracownik firmy 
certyfikującej gospodarstwa ekologicz-
ne. Radny Gminy Szaflary przez 16 lat. 
Społecznie udzielał się w Radzie Para-
fialnej Parafii Bańska Niżna. Ojciec 4. 
dzieci i dziadek 3. wnucząt. Kochał sport 
– narty biegowe, jazdę na rowerze oraz 

piesze wędrówki po górach. Do końca 
czynny zawodowo, pomimo złego sa-
mopoczucia w dniu śmierci zobligowany 
sam przez siebie do dopełnienia wszyst-
kich obowiązków zawodowych…. 

Józef dla większości z nas był prawdzi-
wym przyjacielem. Był człowiekiem 
niezwykłym, a jego niezwykłość prze-
jawiała się każdego dnia w drobnych 
gestach i codziennej życzliwości.

Jego praca w Małopolskim Ośrodku Do-
radztwa Rolniczego była nie tylko zwy-
kłym wykonywaniem obowiązków, lecz 
prawdziwą pasją. Kochał kontakt z ludź-
mi, zawsze służył wsparciem na miarę 
swojej szerokiej wiedzy zawodowej. 
Jako Kierownik wspierał Nas pracow-
ników w każdych przeszkodach czy 
problemach – nawet osobistych. Za-
wsze chętnie uczestniczył w wszelkie-
go rodzaju spotkaniach i imprezach 

okolicznościowych, organizowanych na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich te-
renu Podhala. Nieoceniony specjalista 
z zakresu innowacji w rolnictwie oraz 
programów pomocowych.

Twoje odejście Kierowniku to nieodża-
łowana strata, strata dla Małopolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ale 
i dla każdego indywidualnie – strata 
człowieka wielkiej wiary i odwagi. 
Górala z krwi i kości.

Był znany ze swojej życzliwości, dobrego 
serca i poczucia humoru. Gdy ktoś po-
trzebował pomocy, nigdy nie odmawiał. 
Dla wielu osób był przykładem dobrego 
życia. W tak trudnych chwilach ukojenie 
daje nam jedynie świadomość, że być 
może kiedyś spotkamy się ponownie.

Koleżanki i Koledzy
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Temat ten dotyka głównie producen-
tów pierwotnych, ale także osób, które 
zajmują się skupem owoców i warzyw. 
W trakcie całego procesu technologii 
produkcji warzyw i owoców są one na-
rażone na wiele zagrożeń, jednak szcze-
gólnie niebezpieczne są tzw. zagrożenia 
mikrobiologiczne, gdzie czynnikami 
patogennymi są wirusy, bakterie oraz 
grzyby. Niesie to za sobą ogromne ry-
zyko zatruć pokarmowych oraz innych 
poważnych problemów zdrowotnych 
konsumentów, gdyż produkty te są bar-
dzo często spożywane na surowo, bez 
uprzedniej obróbki termicznej, która 
skutecznie usuwa ww. czynniki choro-
botwórcze. Na wstępie należy przypo-
mnieć czym jest produkcja pierwotna.
Produkcja podstawowa (syn. pierwot-
na) to produkcja, uprawa lub hodow-
la produktów podstawowych, w tym 
zbiory, dojenie i hodowla zwierząt 

gospodarskich przed ubojem. Oznacza 
także łowiectwo i rybołówstwo oraz 
zbieranie runa leśnego, a „surowiec” 
oznacza produkty produkcji pierwotnej, 
w tym produkty ziemi, pochodzące z ho-
dowli, polowań i połowów (źródło defi-
nicji GIS). W tym miejscu należy również 
przypomnieć, że przedsiębiorstwa sek-
tora spożywczego prowadzące produk-
cję pierwotną produktów pochodzenia 
roślinnego oraz podmioty prowadzące 
sprzedaż bezpośrednią tych produktów 
obowiązane są złożyć wniosek o wpis 
do Rejestru zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie 
z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia. Ponadto produ-
cenci pierwotni są odpowiedzialni za 
bezpieczeństwo produktów roślinnych, 
które produkują, a także są zobligowani 

do podejmowania działań określonych 
w Rozporządzeniu 852/2004 z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych.
Bardzo cenne wskazówki oraz pomoc 
w poprawnym i jednolitym stosowaniu 
wymogów dotyczących higieny w odnie-
sieniu do produkcji i obróbki świeżych 
owoców i warzyw stanowi

Załącznik 1 do Rozporządzenia 
852/2004 w sprawie wytycznych 
dotyczących ograniczenia ryzyka 
mikrobiologicznego w odniesieniu 
do świeżych owoców i warzyw na 
etapie produkcji podstawowej po-
przez przestrzeganie zasad higieny 
(2017/C 163/01). 

Jest to dokument, który w komplekso-
wy sposób określa główne czynniki ry-
zyka mikrobiologicznego, a następnie 

Higiena produkcji żywności pochodzenia 
roślinnego w gospodarstwie
Jednym z priorytetowych kierunków działalności ODR-ów w 2020 roku jest upowszechnianie wiedzy 
i promocja produkcji zdrowej żywności w tym m.in. w zakresie higieny produkcji żywności pochodzenia 
roślinnego.
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wskazuje na sposoby niwelowania za-
grożeń dla bezpieczeństwa mikrobiolo-
gicznego produktów roślinnych, głów-
nie poprzez poprawne ich rozpoznanie 
oraz wskazanie na dobre praktyki, któ-
re należy stosować podczas całego łań-
cucha produkcji pierwotnej. Wytyczne 
obejmują głównie dobre praktyki higie-
niczne (GHP) oraz dobre praktyki rol-
nicze (GAP) w produkcji podstawowej 
w okresie wzrostu, na etapie zbioru i po 
zbiorze świeżych owoców oraz warzyw 
sprzedawanych konsumentom w sta-
nie surowym (nieprzetworzonych) lub 
w minimalnym stopniu przetworzonych 
(mytych, sortowanych, pakowanych) 
i należy je stosować łącznie z innymi 
wytycznymi, które mają zastosowanie 
w danym przypadku.

Główne czynniki ryzyka mikrobio-
logicznego dotyczące patogenów 
mogących występować w świeżych 
owocach i warzywach określone przez 
EFSA to: czynniki środowiskowe 
w tym rezerwuary zwierzęce, zanie-
czyszczone nawozy i środki ochrony 
roślin oraz woda, a także higiena 
i stan zdrowia pracowników oraz 
warunki higieniczne w zakładach 
produkcji podstawowej. 

Na podstawie ww. zagrożeń opraco-
wano 7 list kontrolnych, które ilustrują 
obowiązki w zakresie bezpieczeństwa 
mikrobiologicznego w danej kategorii 
ryzyka. Każdy producent może je wyko-
rzystać do sprawdzenia czy jego gospo-
darstwo spełnia wymogi UE w zakresie 
higieny. W niniejszym artykule przybli-
żę formę tego dokumentu na podstawie 
ryzyka mikrobiologicznego wynikają-
cego ze stosowania zanieczyszczonych 
nawozów organicznych.
W liście kontrolnej nr 3 dotyczącej na-
wozów określono kilkanaście obszarów 
kontrolnych w formie pytań ankieto-
wych np. „Jeżeli stosuje się nawozy, nale-
ży określić ich rodzaj (tj. organiczne lub 
nieorganiczne)”, „Czy nawozy są odpo-
wiednio przechowywane?”, „Czy wpro-
wadzono środki zapobiegające zanie-
czyszczeniu nawozami organicznymi?” 
itd. W kolumnie obok obszaru kontrolne-
go znajdują się ustalenia, czyli odpowie-
dzi na powyższe pytania. Lista kontrolna 
jest opracowywana na podstawie sto-
sownego aktu prawnego. Listy kontrol-
ne są bardzo praktycznym narzędziem 
do określenia źródła zanieczyszczenia 
i podjęcia odpowiednich działań, w celu 
wdrożenia dobrych praktyk.
W dalszej części szczegółowo opisane są 
dobre praktyki rolnicze i higienicz-
ne w kontekście określonych zagrożeń, 

które należy wdrożyć w swoim gospo-
darstwie. Pozostając dalej przy kontroli 
nawozów organicznych, na wstępie opi-
sane zostały zasady ogólnego stosowa-
nia nawozów, wskazując przy tym, że 
nieprawidłowe ich zastosowanie może 
być źródłem zanieczyszczenia mikro-
biologicznego, jak i chemicznego (metale 
ciężkie). Ponadto w celu zmniejszenia ry-
zyka przetrwania potencjalnych patoge-
nów ludzkich w nawozach organicznych 
wskazuje się na zasadność stosowania 
fizycznych, biologicznych i chemicznych 
metod obróbki tj. kompostowanie, paste-
ryzacja, suszenie termiczne, fermentacja 
alkaliczna, naświetlanie promieniami 
UV, suszenie na słońcu lub kombinacje 
powyższych metod. 
W dalszej części opisane zostały zalece-
nia w zakresie dobrych praktyk, w tym 
rolniczych m.in. konieczność dokładne-
go wymieszania nawozu organicznego 
z glebą, unikania lokalizowania miejsc 
obróbki i składowania nawozów w po-
bliżu obszarów uprawy świeżych wa-
rzyw i owoców, zapobiegania spływowi 
powierzchniowemu lub ich wypłuki-
wania do gleb, co może skutkować za-
nieczyszczeniem użytków rolnych, wód 
powierzchniowych i gruntowych. Jest 
to wiedza powszechnie znana, jednak 
kluczowa w kontekście bezpieczeństwa 
żywności oraz ochrony środowiska na-
turalnego. Dalej opisane są szczegółowe 
zalecenia dla stosowania różnych ro-
dzajów nawozów organicznych, które 
wskazują przede wszystkim na termi-
ny i sposoby nawożenia organicznego 
pod uprawę świeżych warzyw i owo-
ców. Opisują również szczegółowo me-
tody obróbki np. kompostowanie obor-
nika w celu zniszczenia patogenów czy 
wapnowanie gnojowicy w celu uniesz-
kodliwienia patogenów bakteryjnych. 

Ponadto w przypadku obornika i gnojo-
wicy zaleca się je pozostawić do dojrze-
wania na okres co najmniej 3. miesięcy. 
W przypadku nawozów nieprzetwo-
rzonych lub częściowo przetworzonych 
w tym osadów ściekowych wskazuje się 
na minimalne okresy karencji, czyli od-
stępy czasu pomiędzy zastosowaniem 
nawozów na glebę a sadzeniem i zbio-
rem świeżych owoców i warzyw spo-
żywanych na surowo. Okres karencji 
zależy od klimatu, rodzaju gleby i pocho-
dzenia nawozu. W przypadku świeżych 
warzyw liściowych okres karencji powi-
nien wynosić 120 dni, chociaż za okres 
minimalny uznaje się 60 dni. Wytyczne 
te stanowią podstawę dobrej praktyki 
rolniczej oraz higienicznej w gospodar-
stwie i powinny być stosowane podczas 
całego łańcucha produkcji podstawowej. 
Każdy producent pierwotny ma obowią-
zek zapoznania się z powyższym roz-
porządzeniem, a tym samym również 
wdrożyć dobre praktyki w swoim go-
spodarstwie. Wiedza zawarta w tym do-
kumencie ma za zadanie również pomóc 
podnieść świadomość producenta oraz 
jego pracowników w kontekście ryzyka 
mikrobiologicznego, a tym samym pod-
nieść jakość i zachować bezpieczeństwo 
produktów roślinnych wytwarzanych 
w danym gospodarstwie.

Ilona Maczek
Źródło:
Rozporządzenie 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie higieny środków spożywczych
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia 852/2004 w sprawie 
wytycznych dotyczących ograniczenia ryzyka mikro-
biologicznego w odniesieniu do świeżych owoców 
i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez 
przestrzeganie zasad higieny (2017/C 163/01) 
gis.gov.pl
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W zależności od terminu siewu wyróż-
niamy trzy rodzaje międzyplonów:

 − ścierniskowe wysiewane po zbiorze 
plonu głównego z przeznaczeniem 
na paszę lub zielony nawóz, użytko-
wane jesienią,

 − ozime wysiewane jesienią po zbiorze 
plonu głównego, zbierane wiosną na-
stępnego roku,

 − wsiewki międzyplonowe siane wio-
sną wraz z plonem głównym lub 
w czasie jego wegetacji, zbierane je-
sienią tego samego roku.

Największe znaczenie mają międzyplo-
ny ścierniskowe. Uprawa międzyplo-
nów ścierniskowych daje wiele korzy-
ści dla gospodarstwa m.in. ogranicza 
potrzeby nawożenia innymi nawozami, 
wzbogaca glebę w składniki organiczne, 
wpływa fitosanitarnie na środowisko 
glebowe, poprawia strukturę gruzeł-
kowatą gleby. Resztki roślin lub całe ro-
śliny pozostawione na zimę ograniczają 
wymywanie i wywiewanie składników 
pokarmowych. 
Jest wiele gatunków roślin zlecanych do 
uprawy w międzyplonach ściernisko-
wych. Najlepsze efekty daje stosowanie 
wielogatunkowych mieszanek poplo-
nowych. Korzyści płynące z wysiewa-
nia mieszanek jest bardzo wiele. Są one 
następujące:

 − większe plony biomasy nadziemnej 
i korzeniowej,

 − różnorodne wydzieliny korzeniowe,
 − większa aktywność mikrobiologiczna,
 − mniejsze ryzyko wylegania (działanie 
podporowe rośliny sąsiedniej),

 − zwiększenie bioróżnorodności,
 − lepsze tłumienie chwastów. 

Bardzo ważnym jest, aby w mieszance 
dominował gatunek dobrze plonujący 
i dostosowany do warunków glebowo-
-klimatycznych danego rejonu. Między-
plony ścierniskowe przeznaczone na 
zielony nawóz przykrywa się orką prze-
dzimową, późną jesienią.
Przykłady mieszanek „leczących” gleby 
przedstawiono poniżej:

 − owies szorstki + rzodkiew oleista, 
udział wagowy nasion w mieszance 
45% owsa i 55% rzodkwi, ilość wy-
siewu 20 kg/ha, ma działanie nicie-
niobójcze przeciw mątwikowi bura-
ka oraz redukuje populację nicieni 
w uprawie ziemniaka, dobrze działa 
strukturotwórczo na glebę, poleca-
na jako przedplon pod uprawę zbóż, 
ziemniaka, kukurydzy, warzyw ko-
rzeniowych;

 − facelia błękitna + owies szorstki + 
rzodkiew oleista + słonecznik + wyka 
kosmata, udział wagowy nasion 
w mieszance 7% facelii, 45% owsa, 
15% rzodkwi, 18% słonecznika, 15% 
wyki, ilość wysiewu 20 kg/ha, ma 
działanie nicieniobójcze przeciw mą-
twikowi buraka oraz redukuje popu-
lację nicieni w uprawie ziemniaka, 
dobrze działa strukturotwórczo na 
glebę, zalecana jako przedplon pod 
uprawę zbóż, ziemniaka i kukurydzy;

 − owies szorstki + facelia błękitna, 
udział wagowy nasion w mieszance 
85% owsa, 15% facelii, ilość wysiewu 
20 kg/ha, dość dobrze działa struk-

turotwórczo na glebę, zalecana jako 
przedplon pod kukurydzę, zboża, rze-
pak, burak cukrowy;

 − olejarka abisyńska + owies szorstki 
+ wyka jara + facelia błękitna + ko-
niczyna aleksandryjska, udział wa-
gowy nasion w mieszance olejarka 
abisyńska 7%, owies szorstki 55%, 
wyka jara 28%, facelia 5%, koniczy-
na aleksandryjska 5%, ilość wysiewu 
18kg/ha, działa dość dobrze struk-
turotwórczo na glebę, zalecana jako 
przedplon pod kukurydzę warzywa 
korzeniowe, burak cukrowy, rzepak, 
zboża. 

Korzyści ze stosowania międzyplo-
nów są przez rolników znane i cenione. 
Jednakże w praktyce rolniczej na zbyt 
małą skalę stosuje się zasiew wieloga-
tunkowych mieszanek poplonowych 
o działaniu strukturotwórczym i fito-
sanitarnym. Dlatego też wskazane jest 
upowszechnianie stosowania w prakty-
ce mieszanek międzyplonowych. 

Józef Kwinta
Źródło „Nowoczesna uprawa” nr 7 z 2018 roku.

Sprzedam
Czyszczalnię nasion dokładnego 
czyszczenia Typ CZ-2
 • sprawna,
 • kosz zasypowy nasion i tryjer na 

spodzie maszyny,
 • czyści wszystkie nasiona,
 • przerób od 0,5-1 tony zboża,
 • cena ok. 5500 zł,
 • możliwy transport.

Kontakt:
woj. dolnośląskie, pow. Trzebnica
Tel. 668-79-39-26

Międzyplony „lekarstwem” dla gleby
Międzyplony to rośliny uprawiane między dwoma plonami głównymi 
na zbiór zielonej masy, na siano, kiszonkę lub przyoranie na zielony 
nawóz.
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Owoce mogą być wykorzystywane 
bezpośrednio do konsumpcji w stanie 
świeżym jako owoce deserowe lub do 
przetwórstwa, głównie na mrożonki lub 
owoce konserwowane do wyrobu lodów, 
marmolad, dżemów, jogurtów itp. Tru-
skawki są bogatym źródłem witaminy 
C. W 100 gramach świeżych owoców 
znajduje się od 40 do 100 mg witaminy 
C, zależnie od odmiany, warunków pogo-
dowych w czasie dojrzewania owoców, 
stanowiska, na którym rosną rośliny 
i sposobu uprawy. Truskawki zawiera-
ją związki chemiczne takie jak białka, 
węglowodany, kwasy organiczne oraz 
sole mineralne, w skład których wcho-
dzą pierwiastki, przede wszystkim takie 
jak żelazo, wapń, fosfor, potas, magnez 
i mangan. 

Wymagania klimatyczno-glebowe 
Truskawka jest rośliną klimatu umiar-
kowanego, można ją uprawiać na tere-
nie całej Polski. Większość odmian ofe-
rowanych do uprawy jest dość dobrze 
przystosowana do warunków przy-
rodniczych naszego kraju, ale w czasie 
mroźnych i bezśnieżnych zim wszyst-
kie one mogą podmarzać, zwłaszcza te 
pochodzące z cieplejszych regionów. Je-
śli rośliny nie są okryte, to uszkodzeń 
mrozowych można oczekiwać już przy 
dłużej utrzymujących się temperaturach 
w granicach -100C.

Wybór i przygotowanie stanowiska
Gleba. Truskawki należą do roślin o sto-
sunkowo niewielkich wymaganiach gle-
bowych. Lepiej rosną i owocują na gle-
bach lekkich niż na ciężkich, zlewnych 
i podmokłych. Ze względu na stosun-
kowo płytki system korzeniowy i duże 
zapotrzebowanie na wodę, zwłaszcza 

w okresie dojrzewania owoców, wska-
zane jest lokalizowanie plantacji na 
glebach zasobnych w próchnicę, dosta-
tecznie przepuszczalnych i o dużej po-
jemności wodnej. Gleba nie powinna być 
zbyt ciężka i zlewna, o wysokiej zawar-
tości części spławialnych, jak również 
o wysokim odczynie pH. Gleba powinna 
być lekko kwaśna, tzn. o pH od 5,5 do 
6,5 (pH = 7,0 to odczyn obojętny, poniżej 
7,0 - kwaśny, a powyżej 7,0 - zasadowy).
Przedplon. Plantację najlepiej zakła-
dać po roślinach, które zostawiają glebę 
w dobrej kulturze, to znaczy użyźniają 
ją i poprawiają jej strukturę, a jedno-
cześnie nie sprzyjają rozwojowi licz-
nych agrofagów, które mogą stanowić 
zagrożenie dla przyszłej uprawy tru-
skawek. Dotyczy to zarówno chwastów, 
szkodników glebowych jak i grzybów 
patogenicznych będących przyczyną 
niektórych groźnych chorób systemu 
korzeniowego truskawek. Nie powinno 
się sadzić po kapuście, kalafiorach, ogór-
kach czy ziemniakach. W przypadku ko-
nieczności sadzenia truskawek po tru-
skawkach należy zachować co najmniej 
czteroletnią przerwę. Rośliny te sprzyja-
ją namnażaniu się w glebie grzyba, który 
jest sprawcą wertycyliozy, groźnej cho-
roby systemu korzeniowego. 
Odchwaszczanie  pola. Chwasty na 
plantacji są dla truskawek konkurencją 
o składniki pokarmowe, wodę i światło. 
Ich zwalczanie w czasie prowadzenia 
uprawy nigdy nie jest całkowicie sku-
teczne. W przypadku zachwaszczenia 
pola chwastami wieloletnimi lepiej je 
zwalczyć przed założeniem plantacji, 
gdy nie ma ryzyka uszkodzenia truska-
wek poprzez staranną uprawę mecha-
niczną i zwalczanie chemiczne.
Nawożenie pola przed założeniem 

plantacji. Truskawki mają na ogół nie-
wielkie wymagania nawozowe. Jednak-
że na glebach słabszych, a także przy 
intensywnych uprawach warunkiem 
uzyskania dobrego plonu jest zasobność 
gleby w składniki pokarmowe. Najlep-
szym sposobem nawożenia pola przed 
założeniem plantacji jest nawożenie 
wykonywane na podstawie wyników 
analizy gleby. W tym celu należy pobrać 
próbki gleby z pola i przesłać je do labo-
ratorium analitycznego. Przy planowa-
niu nawożenia należy zwrócić uwagę 
na fakt, że rośliny truskawek są wrażli-
we na chlor zawarty w glebie, który źle 
wpływa na wzrost roślin, a w szczegól-
ności na rozwój systemu korzeniowego. 
Truskawki więc źle reagują na nawoże-
nie nawozami chlorkowymi (nawozy rol-
nicze oparte na chlorku potasu). Należy 
zatem stosować nawożenie potasowe 
w formie siarczanowej. Najwygodniej-
sze jest stosowanie nawozów specjali-
stycznych do truskawek, wieloskład-
nikowych wraz z mikroelementami, 
zgodnie z opracowanymi programami 
nawożenia oraz w oparciu o uzyskane 
wyniki analizy gleby.
Podstawowym warunkiem osiągnię-
cia dobrych plonów w polowej uprawie 
truskawki jest właściwe przygotowa-
nie pola przed założeniem plantacji, 
w tym całkowite zniszczenie chwastów, 
a przede wszystkim chwastów uciążli-
wych, wieloletnich, doprowadzenie do 
prawidłowego odczynu pH gleby oraz 
prawidłowe zaopatrzenie w składniki 
pokarmowe.

Zbigniew Żak
źródło: Uprawa truskawek- Edward Żurawicz 
fot. Zbigniew Żak

Uprawa truskawek – 
przygotowanie stanowiska
Truskawki należą do grupy najbardziej cenionych 
owoców świata. Dużą popularność zawdzięczają 
dzięki wielu swoim właściwościom. Są to między 
innymi delikatność i soczystość owoców, dosko-
nały smak, przyjemny zapach i aromat oraz za-
wartość wielu, łatwo przyswajalnych związków 
chemicznych, decydujących o wysokiej wartości 
odżywczej i dietetycznej.
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Poszukuje się różnych metod łagodzenia 
skutków zmian klimatycznych, również 
w rolnictwie, gdzie podejmowanych jest 
wiele działań w zakresie zmian agro-
techniki lub w sposobie hodowli zwie-
rząt w celu ochrony środowiska natural-
nego. Co raz częściej również producenci 
warzyw i owoców stawiają przed sobą 
następujące pytania: Jak w przyszłości 
będą wyglądały uprawy w obliczu tych 
przemian? Czy te zmiany niosą ze sobą 
jakiekolwiek korzyści? Które czynni-
ki pogodowe zagrażają nam coraz bar-
dziej? Które obecne praktyki najbardziej 
wpływają negatywnie na zmiany klima-
tu oraz jakie innowacje mogą być pomoc-
ne w przyszłości, aby załagodzić tempo 
tych przemian?
Na te i inne pytania starali się odpowie-
dzieć prelegenci V edycji konferen-
cji Sady i Ogrody, która miała miejsce 
dniu 7 listopada 2019 roku w Warszawie 
w Global Expo. Jest to coroczne spotka-
nie dla wszystkich przedstawicieli bran-
ży ogrodniczej, towarzyszące VII edycji 
Narodowych Wyzwań w Rolnictwie.
Jednym z głównych wyzwań dla ogrod-
nictwa w kontekście zmieniającego się 
klimatu jest ochrona roślin, głównie 
przed szkodnikami. W to bardzo obszer-
ne zagadnienie wprowadzili uczestni-
ków konferencji prof. dr hab. Marek 
Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB oraz dr 
hab. Inż. Paweł Bereś, ekspert z zakre-
su ochrony roślin i założyciel bloga na 
Facebooku „Działka i ogród naszą pasją”. 

Dyrektor IOR-PIB przedstawił wykład 
pt. „Zmiany klimatyczne a problemy 
z ochroną roślin uprawnych przed 
szkodnikami”. Owady są organizmami 
zmiennocieplnymi, czyli takimi których 
temperatura ciała jest zmienna i zależy 
od temperatury otoczenia. Zatem bardzo 
szybko adaptują się do zmieniającego 
się klimatu. Czynnikami kształtujący-
mi zasięg geograficzny owadów oprócz 
obecności roślin żywicielskich, są rów-
nież warunki klimatyczne. Wpływają 
one bezpośrednio także na zmianę ich 
biologii i aktywności, wzrost liczby po-
koleń w ciągu roku oraz większą prze-
żywalność w okresie zimy. Okazuje się, 
że okres wegetacyjny w Polsce wydłu-
żył się średnio o 10-15 dni. Powoduje to 
wcześniejsze oraz dłuższe naloty i żero-
wanie szkodników na plantacjach. Zmia-
na klimatu powoduje również, nie tylko 
zmianę biologii szkodników, ale rów-
nież ich wrogów naturalnych. W konse-
kwencji przyczynia się to do rozminię-
cia się ich faz rozwojowych oraz braku 
znanej nam synchronizacji, co narusza 
równowagę biologiczną ekosystemów. 
Konsekwencją dla naszych upraw jest 
brak dostępności wrogów naturalnych 
szkodników, w momencie, gdy ich naj-
bardziej potrzebujemy. Wzrost tempe-
ratury powietrza sprawia, że oprócz 
wzrostu liczby pokoleń znanych nam 
szkodników, pojawiają się u nas nowe, 
niewystępujące na danym terenie do-
tąd owady, których skutki pojawu mogą 

okazać się w przyszłości katastrofalne. 
Nowe zagrożenie stanowią m.in. skośnik 
pomidorowy, skośnik buraczak, skoczek 
kukurydziany. Natomiast szkodniki, któ-
re już u nas występują, jednak systema-
tycznie rozszerzają swój zasięg wystę-
powania to np. muszka plamoskrzydła, 
szarek komośnik oraz ćma bukszpano-
wa, nowy szkodnik niszczący bukszpa-
ny, który być może w przyszłości roz-
szerzy swoje spektrum żywieniowe na 
rośliny uprawne. 
Dodatkowo zmiany klimatu, w tym 
wzrost średniej temperatury utrudnia-
ją ochronę roślin. Najwięcej grup sub-
stancji aktywnych stosowanych w che-
micznych środkach ochrony roślin (S�OR) 
działa w temperaturze max. do 20oC. 
Susza również bardzo ogranicza moż-
liwość stosowania S�OR, głównie do za-
stosowania wgłębnego. W czasie niedo-
boru wody w glebie, takie preparaty są 
mniej efektywne. Ponadto wzrosła śred-
nia siła wiatru, która jest na poziomie 
5,5 m/s, natomiast w rozporządzeniu 
MRiRW z dnia 31 marca 2014 w spra-
wie warunków stosowania S�OR, jasno 
określono, że S�OR na terenie otwartym 
można stosować, jeżeli prędkość wiatru 
nie przekracza 4 m/s. Zatem, w obliczu 
ww. zmian klimatu, stosowanie S�OR jest 
mocno utrudnione.
Dużym problemem dla producentów wa-
rzyw i owoców jest również ogranicza-
nie dopuszczonych substancji aktyw-
nych do stosowania w ochronie roślin. 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Relacja z V edycji konferencji Sady i Ogrody

Wpływ zmian klimatu 
na szkodniki upraw ogrodniczych

Zmiany klimatyczne są już faktem i bez wątpienia przyczyniają się one do nagłych przemian w środowisku 
naturalnym. Społeczeństwo ma coraz większą świadomość na temat negatywnego wpływu działalności 
człowieka na intensyfikację i tempo tych zmian.
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Komisja Europejska wycofuje kolejne 
substancje, nie proponując ogrodnikom 
nic w zamian. To może rodzić liczne pro-
blemy ze skutecznością zabiegów ochro-
ny roślin, ale również ze stosowaniem co 
prawda zarejestrowanych S�OR, ale w in-
nych uprawach niż zalecane w etykie-
cie. Takie podejście jest praktykowane 
już w 10% przypadków. Jest oczywiście 
nielegalne i może mieć fatalne skutki 
dla bezpieczeństwa żywności. Dodat-
kowo może podnieść się ryzyko wzro-
stu odporności szkodników, ze względu 
na mniejszą rotację substancji czyn-
nych, czyli tzw. przemienne stosowanie 
S�OR o różnym składzie będzie mocno 
utrudnione. 
Bardzo ciekawy aspekt związany ze 
szkodnikami poruszył dr hab. Paweł 
Bereś w swoim wykładzie pt. „Szkod-
niki upraw ogrodniczych w sezonie 
wegetacyjnym 2019”. Pan doktor mo-
nitoruje objawy szkodników na terenie 
województwa podkarpackiego. Obser-
wuje tam również pewne trendy, które 
następnie uwidaczniają się na terenie 
całej Polski. Prawdą jest, że większość 
szkodników napływa do naszego kra-
ju z południa Europy, czyli z terenów 
cieplejszych niż klimat umiarkowany. 
Jednak przez postępujące zmiany kli-
matu rozszerzają one swój zasięg wy-
stępowania o kolejne kraje. Zatem tereny 
południowej Polski są na pierwszej linii 
frontu w walce z nowymi szkodnikami 
i to u nas powinno się zdobywać wiedzę 
o ich biologii, szkodliwości oraz opraco-
wywać metodyki ochrony roślin przed 
tymi agrofagami. 
Sezon wegetacyjny 2019 na Podkarpaciu 
pokazał, jakie skutki niosą ze sobą zmia-
ny klimatu, na rozwój gatunków owa-
dów, które są powszechnie znane, jednak 

w sprzyjających warunkach mogą być 
bardzo groźne dla upraw, ze względu 
na wzrost ich liczebności. W bieżącym 
roku mszyce oraz przędziorki miały bar-
dzo dobre warunki do rozwoju, gdyż 
sprzyjają im wysokie temperatury. Sta-
nowiły zagrożenie na niemal wszyst-
kich plantacjach od upraw warzywnych 
po sady. Również mączlik warzywny 
oraz tantniś krzyżowiaczek dały moc-
no o sobie znać w uprawach warzyw 
krzyżowych. Ogrodnicy zmagali się ze 
zwiększonym nasileniem szkodników 
glebowych głównie chrząszczy, którym 
warunki klimatyczne i glebowe również 
bardzo sprzyjały.
Pan dr Bereś wskazał na nowe zagro-
żenia ze strony szkodników, które wy-
dawałoby się znamy już bardzo dobrze. 
Jako jeden z przykładów wskazano 
omacnicę prosowiankę. Jest to motyl 
nocny powszechnie znany producen-
tom kukurydzy. Występuje również 
w uprawach chmielu. Jednak okazuje 
się, że może żerować także na papry-
ce, pomidorach, malinach czy w pę-
dach młodych drzewek owocowych. 
Jego występowaniu sprzyja bliskość 
z plantacjami kukurydzy. Dodatkowo 
rozszerzył się również jego zasięg wy-
stępowania na terenie Polski. Jest to 
nowe zagrożenie i na ten moment nie 
ma opracowanych metod integrowanej 
ochrony tego szkodnika w uprawach 
warzyw czy w sadach. Dodatkowo nie 
znajdziemy w Programie Ochrony Ro-
ślin Warzywnych, żadnych dedykowa-
nych chemicznych S�OR do walki z tym 
motylem w uprawach warzywniczych 
oraz sadowniczych.
Jako kluczowy aspekt walki z nowymi 
zagrożeniami ze strony szkodników 
w uprawach ogrodniczych Pan dr Bereś 

wskazał na monitoring za pomocą lu-
stracji wzrokowej oraz przy pomocy róż-
nych pułapek. Niestety ze względu na 
reżim czasowy konferencji Pan doktor 
nie zdążył rozwinąć tego zagadnienia, 
jednak podkreślił, że komunikaty na te-
mat wzrostu zagrożenia poszczególnych 
gatunków, m.in. na stronach interneto-
wych tj. Platforma Sygnalizacji Agrofa-
gów, są bardzo ważne, jednak w walce 
z nowymi szkodnikami, najważniejsza 
jest systematyczna lustracja własnego 
pola. Dodatkowo warunki na naszym 
polu mogą różnić się znacząco nawet od 
pola sąsiedniego, dlatego bardzo ważne 
jest prawidłowe rozpoznanie agrofaga 
i odpowiednio szybka reakcja, zanim 
szkodnik wyrządzi istotne szkody. Ta-
kim przykładem jest słodyszek rzepa-
kowiec, który został zaobserwowany 
przez producentów truskawki. Owad 
ten pojawia się na kwiatach w celu pozy-
skania pyłku. Jednak Pan doktor zwrócił 
uwagę, że w momencie licznego wystę-
powania słodyszka na truskawce należy 
monitorować, czy nie powoduje on jed-
nak uszkodzeń. 
Postępujące zmiany klimatu wymagają 
opracowania nowych strategii ochrony 
roślin z uwzględnieniem zmian biologii 
tych gatunków oraz zmniejszonej do-
stępności zarejestrowanych chemicz-
nych S�OR. Być może na nowo będziemy 
musieli nauczyć się mechanizmów na-
tury, na której działalność człowieka 
odcisnęła swoje piętno oraz powrócić na 
dobre do niechemicznych metod ochro-
ny roślin w walce ze szkodnikami, gdzie 
podstawą będzie monitoring agrofagów 
na polu uprawnym. 

Ilona Maczek
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Wapnowania w Małopolsce w zakresie 
koniecznym i potrzebnym wymaga 65% 
gleb (tabela) — to bardzo dużo. Biorąc 
pod uwagę, że większość gleb w naszym 
województwie to gleby ciężkie, dawki 
wapna w czystym składniku nierzadko 
dochodzą do 8-10 ton CaO/ha w przy-
padku wapnowania regeneracyjnego 
(pH poniżej 5,5). Stąd zachodzi potrzeba 
dzielenia tej ilości (głównie wapno tlen-
kowe) i przeprowadzenia wapnowania 
w dwóch etapach, bowiem tak duża ilość 
wapnia wprowadzona do gleby zakłóci-
łaby równowagę biologiczną. Biorąc pod 
uwagę powyższe uwarunkowania nale-
ży zwrócić uwagę na prawidłowy dobór 
wapna nawozowego. Parametrem, który 
zadecyduje o szybkości wejścia w reak-
cję chemiczną z substancjami chemicz-
nymi gleby, jest reaktywność. Reaktyw-
ność nawozu wapniowego jest określana 
tylko dla formy węglanowej wapna. Za-
leży ona od tego, ile jest w nawozie wę-
glanu wapnia (CaO), stopnia zmielenia 
(powierzchni ziaren, które stykają się 
z roztworem glebowym), warunków 
wilgotnościowych gleby i intensywno-
ści wymieszania z glebą. Rycina 1 poka-
zuje penetrację wody w różne struktury 
węglanu wapnia: marmur, wapno nawo-
zowe „Gruntcal” i kredę jeziorną. Pylista 
forma wapna nawozowego „Gruntcal” 
z uwagi na dużą powierzchnię styku 

z związkami chemicznymi roztworu 
glebowego pozwala szybko wejść w re-
akcję chemiczną i zapoczątkować pro-
ces odkwaszania gleby. Reaktywność 
wapna nawozowego „Gruntcal” wynosi 
blisko 100%. Zupełnie inaczej zachowu-
je się krystaliczna struktura marmuru, 
uniemożliwia zajście tego procesu, stąd 
posąg Dawida autorstwa Michała Anio-
ła pomimo upływu 500 lat ma się ciągle 
bardzo dobrze. Forma pylista wapna na-
wozowego jest również bardzo ważna, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę zmiany kli-
matyczne — występowanie suszy. Zbry-
lone formy wapna nawozowego w takich 
warunkach bardzo trudno będą reago-
wały chemicznie, ich powierzchnia sty-
ku z roztworem glebowym jest mała, 
brak dużych ilości wody w okresie wy-
siewu spowoduje, że większość przeleży 
w glebie do roku następnego. 
Wapno pyliste wymaga dokładnego po-
krycia powierzchni gleby, służy do tego 
specjalistyczny sprzęt ograniczający 
unoszenie się cząsteczek wapna z prąda-
mi powietrza. Usługi tego rodzaju już od 
wielu lat bardzo solidnie wykonują rol-
nicy-przedsiębiorcy związani z Kopal-
nią Wapienia „Czatkowice”. Rolnikiem 
– przedsiębiorcą, z którym od wielu lat 
współpracuje nasz Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego w Brzesku jest 
p. Eugeniusz Niemiec, efekty jego pracy 

możemy oglądać na wielu małopolskich 
polach (fot. 1). 
Najlepszym terminem do wykonania 
zabiegu wapnowania gleby jest okres 
pożniwny. S� ciernisko wraz z dobrze 
rozdrobnioną słomą doskonale nadają 
się na wykonanie tego zabiegu. Wapno 
nawozowe uaktywni bakterie glebowe 
odpowiedzialne za asymilację azotu at-
mosferycznego i poprawi rozkład słomy, 
a kolejne uprawki dobrze wymieszają 
nawóz z glebą.
Jesień to właściwa pora na pobranie 
prób glebowych, wyczerpana gleba po-
każe, jaki jest stan makroskładników: 
magnezu, potasu, fosforu i pH. Analizę 
taką można wykonać w Okręgowej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej w Krakowie na uli-
cy Kołowej 3. Raport z wykonanej ana-
lizy gleby może być podstawą starania 
się o przyznanie dotacji do wapnowania 
gleb z programu „Ogólnopolski program 
regeneracji środowiskowej gleb poprzez 
ich wapnowanie”. 

Zbuduj fundament plonu z wapna pylistego
Poprzez regulację odczynu gleby zapewniamy roślinom optymalne warunki wzrostu i rozwoju. Uwarunko-
wania klimatyczne i geologiczne Polski powodują, że zakwaszenie gleb jest zjawiskiem naturalnym i tylko 
od nas zależy, jak ten problem rozwiążemy w naszym gospodarstwie. 

Penetracja wody w różne rodzaje węglanu wapnia CaCO3  

H2O 

Carrara Czatkowice 

H2O 

Roksana Maćkowska 2011 

Kreda jeziorna 

H2O 

Rycina 1

bardzo 
kwaśny kwaśny lekko 

kwaśny
obo-
jętny

zasa-
dowy konieczne potrzebne wskazane ograni-

czone zbędne bardzo 
niska niska średnia wysoka bardzo 

wysoka
bardzo 
niska niska średnia wysoka bardzo 

wysoka
bardzo 
niska niska średnia wysoka bardzo 

wysoka
Województwo 
małopolskie (12206) 27% 32% 20% 12% 9% 52% 13% 10% 9% 16% 30% 31% 17% 9% 13% 24% 28% 32% 7% 9% 9% 12% 27% 19% 33%

Nowy  Sącz (6) 0% 0% 33% 50% 17% 0% 0% 34% 33% 33% 0% 67% 0% 0% 33% 0% 33% 33% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 100%
chrzanowski (44) 7% 34% 32% 27% 0% 25% 18% 23% 11% 23% 11% 44% 18% 20% 7% 14% 45% 41% 0% 0% 5% 18% 29% 18% 30%
proszowicki (925) 12% 14% 14% 21% 39% 25% 6% 8% 10% 51% 6% 15% 18% 24% 37% 27% 25% 31% 6% 11% 2% 7% 45% 36% 10%
miechowski (1350) 15% 17% 20% 24% 24% 30% 9% 12% 13% 36% 13% 32% 26% 17% 12% 37% 29% 24% 5% 5% 17% 24% 44% 12% 3%
olkuski (434) 21% 20% 30% 22% 7% 36% 13% 18% 18% 15% 31% 35% 18% 5% 11% 41% 30% 20% 4% 5% 37% 30% 22% 7% 4%
oświęcimski (215) 13% 28% 49% 10% 0% 40% 22% 25% 11% 2% 20% 45% 21% 9% 5% 4% 28% 49% 11% 8% 13% 18% 40% 19% 10%
krakowski (1481) 22% 28% 19% 18% 13% 48% 11% 9% 13% 19% 17% 29% 21% 12% 21% 28% 27% 32% 6% 7% 11% 15% 41% 23% 10%
dąbrowski (1975) 33% 34% 19% 11% 3% 49% 15% 11% 11% 14% 35% 31% 16% 8% 10% 21% 35% 29% 8% 7% 9% 9% 14% 10% 58%
bocheński (377) 17% 39% 27% 12% 5% 56% 14% 12% 10% 8% 30% 28% 18% 6% 18% 15% 21% 41% 9% 14% 2% 6% 31% 31% 30%
tarnowski (1908) 33% 38% 21% 5% 3% 57% 17% 11% 7% 8% 43% 32% 13% 5% 7% 20% 29% 35% 8% 8% 6% 9% 14% 15% 56%
Kraków (82) 32% 31% 15% 6% 16% 62% 11% 4% 6% 17% 7% 16% 18% 16% 43% 25% 23% 23% 12% 17% 5% 9% 38% 38% 10%
Tarnów (52) 50% 29% 13% 8% 0% 64% 8% 10% 8% 10% 35% 57% 2% 2% 4% 23% 31% 36% 4% 6% 19% 19% 23% 13% 26%
myślenicki (663) 27% 38% 24% 9% 2% 65% 12% 12% 7% 4% 39% 26% 13% 6% 16% 24% 19% 33% 11% 13% 4% 7% 34% 29% 26%
nowosądecki (469) 30% 36% 21% 9% 4% 65% 14% 7% 6% 8% 42% 29% 11% 7% 11% 35% 26% 22% 8% 9% 0% 2% 16% 25% 57%
wadowicki (180) 24% 44% 30% 1% 1% 68% 17% 13% 1% 1% 38% 35% 17% 3% 7% 22% 39% 36% 2% 1% 16% 20% 35% 19% 10%
gorlicki (575) 34% 39% 17% 8% 2% 70% 13% 7% 6% 4% 50% 31% 10% 4% 5% 24% 29% 33% 5% 9% 3% 7% 27% 22% 41%
wielicki (323) 29% 42% 21% 7% 1% 71% 11% 9% 7% 2% 24% 34% 22% 9% 11% 15% 23% 38% 13% 11% 8% 15% 46% 19% 12%
limanowski (307) 29% 43% 22% 6% 0% 72% 14% 8% 5% 1% 45% 29% 13% 4% 9% 24% 17% 36% 6% 17% 2% 3% 15% 24% 56%
brzeski (776) 52% 32% 13% 3% 0% 77% 9% 6% 5% 3% 53% 31% 9% 2% 5% 19% 27% 36% 7% 11% 2% 6% 17% 16% 59%
nowotarski (64) 48% 42% 5% 3% 2% 88% 5% 2% 3% 2% 40% 34% 13% 5% 8% 22% 17% 25% 9% 27% 8% 17% 29% 19% 27%

Zawartość magnezu
Województwo/

powiaty 
w nawiasie liczba 

próbek

Odczyn pH Potrzeby wapnowania Zawartość fosforu Zawartość potasu

Tabela. Zestwienie odczynu i zasobności  gleb w makroelementy (Dzięki uprzejmości OSChR w Krakowie 2019 r.)
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O dofinansowanie w postaci dotacji, 
na zakup:
 • wapna nawozowego odpowiadające-

go typom wapna nawozowego, okre-
ślonego w załączniku nr 6 do rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
8 września 2010 r. w sprawie sposo-
bu pakowania nawozów mineralnych, 
umieszczania informacji o składnikach 
nawozowych na tych opakowaniach, 
sposobu badania nawozów mineral-
nych oraz typów wapna nawozowego 
(Dz. U. Nr 183, poz. 122);

 • środka wapnującego, o którym mowa 
w przepisach rozporządzenia (WE) 
nr 2003/2003 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r. w sprawie nawozów

mogą ubiegać się posiadacze użytków 
rolnych o pH gleby poniżej lub rów-
nej 5,5 i powierzchni nie przekracza-
jącej 75 ha. Kosztami kwalifikowany-
mi są wyłącznie koszty zakupu wapna 
nawozowego lub środka wapnujące-
go z wyłączeniem kosztów transportu 
i rozsiewania.

Dbanie o prawidłowy poziom pH gle-
by poprzez ich cykliczne wapnowanie 
jest budowaniem solidnego fundamen-
tu pod przyszłe plony i jednocześnie 
ogranicza ryzyko produkcyjne naszego 
gospodarstwa.

Andrzej Gmiąt
Dokumentacja ilustracyjna:
Tabela: wyniki analizy gleby – OSChR w Krakowie 
2019 r.
Ryc. Penetracja wody w różne struktury węglanu 
wapnia
Fot. Wysiew wapna pylistego (CaCO

3
) – Eugeniusz 

Niemiec

fot. 1

bardzo 
kwaśny kwaśny lekko 

kwaśny
obo-
jętny

zasa-
dowy konieczne potrzebne wskazane ograni-

czone zbędne bardzo 
niska niska średnia wysoka bardzo 

wysoka
bardzo 
niska niska średnia wysoka bardzo 

wysoka
bardzo 
niska niska średnia wysoka bardzo 

wysoka
Województwo 
małopolskie (12206) 27% 32% 20% 12% 9% 52% 13% 10% 9% 16% 30% 31% 17% 9% 13% 24% 28% 32% 7% 9% 9% 12% 27% 19% 33%

Nowy  Sącz (6) 0% 0% 33% 50% 17% 0% 0% 34% 33% 33% 0% 67% 0% 0% 33% 0% 33% 33% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 100%
chrzanowski (44) 7% 34% 32% 27% 0% 25% 18% 23% 11% 23% 11% 44% 18% 20% 7% 14% 45% 41% 0% 0% 5% 18% 29% 18% 30%
proszowicki (925) 12% 14% 14% 21% 39% 25% 6% 8% 10% 51% 6% 15% 18% 24% 37% 27% 25% 31% 6% 11% 2% 7% 45% 36% 10%
miechowski (1350) 15% 17% 20% 24% 24% 30% 9% 12% 13% 36% 13% 32% 26% 17% 12% 37% 29% 24% 5% 5% 17% 24% 44% 12% 3%
olkuski (434) 21% 20% 30% 22% 7% 36% 13% 18% 18% 15% 31% 35% 18% 5% 11% 41% 30% 20% 4% 5% 37% 30% 22% 7% 4%
oświęcimski (215) 13% 28% 49% 10% 0% 40% 22% 25% 11% 2% 20% 45% 21% 9% 5% 4% 28% 49% 11% 8% 13% 18% 40% 19% 10%
krakowski (1481) 22% 28% 19% 18% 13% 48% 11% 9% 13% 19% 17% 29% 21% 12% 21% 28% 27% 32% 6% 7% 11% 15% 41% 23% 10%
dąbrowski (1975) 33% 34% 19% 11% 3% 49% 15% 11% 11% 14% 35% 31% 16% 8% 10% 21% 35% 29% 8% 7% 9% 9% 14% 10% 58%
bocheński (377) 17% 39% 27% 12% 5% 56% 14% 12% 10% 8% 30% 28% 18% 6% 18% 15% 21% 41% 9% 14% 2% 6% 31% 31% 30%
tarnowski (1908) 33% 38% 21% 5% 3% 57% 17% 11% 7% 8% 43% 32% 13% 5% 7% 20% 29% 35% 8% 8% 6% 9% 14% 15% 56%
Kraków (82) 32% 31% 15% 6% 16% 62% 11% 4% 6% 17% 7% 16% 18% 16% 43% 25% 23% 23% 12% 17% 5% 9% 38% 38% 10%
Tarnów (52) 50% 29% 13% 8% 0% 64% 8% 10% 8% 10% 35% 57% 2% 2% 4% 23% 31% 36% 4% 6% 19% 19% 23% 13% 26%
myślenicki (663) 27% 38% 24% 9% 2% 65% 12% 12% 7% 4% 39% 26% 13% 6% 16% 24% 19% 33% 11% 13% 4% 7% 34% 29% 26%
nowosądecki (469) 30% 36% 21% 9% 4% 65% 14% 7% 6% 8% 42% 29% 11% 7% 11% 35% 26% 22% 8% 9% 0% 2% 16% 25% 57%
wadowicki (180) 24% 44% 30% 1% 1% 68% 17% 13% 1% 1% 38% 35% 17% 3% 7% 22% 39% 36% 2% 1% 16% 20% 35% 19% 10%
gorlicki (575) 34% 39% 17% 8% 2% 70% 13% 7% 6% 4% 50% 31% 10% 4% 5% 24% 29% 33% 5% 9% 3% 7% 27% 22% 41%
wielicki (323) 29% 42% 21% 7% 1% 71% 11% 9% 7% 2% 24% 34% 22% 9% 11% 15% 23% 38% 13% 11% 8% 15% 46% 19% 12%
limanowski (307) 29% 43% 22% 6% 0% 72% 14% 8% 5% 1% 45% 29% 13% 4% 9% 24% 17% 36% 6% 17% 2% 3% 15% 24% 56%
brzeski (776) 52% 32% 13% 3% 0% 77% 9% 6% 5% 3% 53% 31% 9% 2% 5% 19% 27% 36% 7% 11% 2% 6% 17% 16% 59%
nowotarski (64) 48% 42% 5% 3% 2% 88% 5% 2% 3% 2% 40% 34% 13% 5% 8% 22% 17% 25% 9% 27% 8% 17% 29% 19% 27%

Zawartość magnezu
Województwo/

powiaty 
w nawiasie liczba 

próbek

Odczyn pH Potrzeby wapnowania Zawartość fosforu Zawartość potasu

Tabela. Zestwienie odczynu i zasobności  gleb w makroelementy (Dzięki uprzejmości OSChR w Krakowie 2019 r.)



18 DORADCA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2020

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Zmiany zachodzące w życiu ludzkości, 
takie jak zmiana trybu życia, pożywie-
nia, wynalazki, nowe technologie, roz-
wój infrastruktury doprowadziły do 
całkiem odmiennej roli i stopnia wyko-
rzystania psa domowego. Początkowo 
pies domowy postrzegany był jedynie 
jako zwierzę gospodarskie, wykorzysty-
wane głównie użytkowo. Obecnie czło-
wiek wytwarza z psami silne więzi emo-
cjonalne. Selekcja hodowlana pozwoliła 
wyspecjalizować kilkaset różnych ras 
psów przeznaczonych do pełnienia okre-
ślonych funkcji. 
Należy pamiętać, że psy wciąż pełnią 
wiele użytecznych funkcji, szczególnie 
w gospodarstwach rolnych. Ich cechy 
użytkowe najczęściej wykorzystywane 
są do stróżowania, pilnowania zwierząt 
w gospodarstwie, zaganiania, czasami 
również polują na szkodniki i odstra-
szają dzikie zwierzęta podchodzące do 
gospodarstw, w celu poszukiwania je-
dzenia. Z danych Ośrodka Badania Opinii 
Publicznej wynika, że posiadanie zwie-
rząt domowych z gatunku pies i kot jest 
powiązane ze środowiskiem wiejskim. 
Wynika to z możliwości zapewnienia 
właściwej przestrzeni życiowej. Naj-
większą grupą deklarującą posiadanie 
psa są rolnicy. 
Najbardziej popularną funkcją, jaką peł-
ni pies w gospodarstwie domowym, jest 
stróżowanie. Rolnicy często wyrusza-
ją na cały dzień uprawiać pole, a w ich 
domostwach pozostaje cenny sprzęt 
rolniczy, zwierzęta hodowlane, budyn-
ki gospodarcze, a nawet sam dom. Pies 
stróżujący powinien cechować się nie-
ufnością wobec obcych i dużym przy-
wiązaniem do właściciela. Takie cechy 
pozwolą na odstraszanie i nie wpusz-
czanie na posesję obcych osób. 

Jakie czynniki zdecydowały, że to wła-
śnie pies spośród tak wielu tysięcy ga-
tunków zwierząt występujących na 
całym świece stał się najpopularniej-
szym zwierzęciem towarzyszącym 
człowiekowi?

 − psy posiadają wysoko rozwiniętą 
zdolność komunikacji pozawerbal-
nej – nie potrzebują słów, by przeka-
zać coś właścicielowi,

 − jako zwierzęta stadne z łatwością 
współtworzą grupy z przedstawi-
cielami innych gatunków,

 − mają zdolność adaptacji do różnorod-
nych warunków środowiskowych – 
często całkowicie zmienionych przez 
człowieka,

 − potrzeba kontaktu z innymi osobni-
kami i współtworzenia społecznych 
relacji,

 − możliwość przystosowania się do róż-
norodnego pokarmu,

 − wszechstronność oraz elastyczność 
w pełnieniu określonych zadań.

Wśród ras psów posiadających predys-
pozycje do pracy w gospodarstwie rol-
nym możemy wyróżnić m.in.:

 − psy stróżujące i obronne, 
 − psy polujące,
 − psy pasterskie,
 − szpice i psy pierwotne.

Na wsi bardzo często spotykaną gru-
pą są psy wielorasowe lub mieszańce. 
Wśród takich psów ciężko jest przewi-
dzieć wielkość, cechy budowy i cechy 
charakteru. Nie należy jednak klasyfi-
kować takich psów. Są one niezwykle 
wszechstronne i wiele zależy od wycho-
wania przez właściciela. Bardzo często 
psy ras mieszanych żyją wiele lat, są od-
porne na choroby i bardzo dobrze radzą 
sobie wśród innych zwierząt.

Każdy właściciel psa, niezależnie od 
wykorzystania, rasy i użytkowości jest 
zobowiązany do:

 − zapewnienia zwierzęciu pomiesz-
czenia chroniącego przed opadami 
atmosferycznymi, zimnem i upała-
mi, umożliwiającego dojście światła 
dziennego, z możliwością swobod-
nej zmiany pozycji ciała oraz zapew-
nienie stałego dostępu świeżej wody 
i właściwej karmy,

 − zabronione jest utrzymywanie psów 
na uwięzi krótszej niż 3 m na stałe, 
dłużej niż 12 godzin na dobę; wła-
ściciel zwierzęcia zobowiązany jest 
zapewnić mu niezbędną ilość ruchu,

 − utrzymywanie lub hodowla psów ras 
uznawanych za agresywne wymaga 
zdobycia wcześniejszej zgody wójta 
(prezydenta miasta, burmistrza),

 − zabroniony jest handel psami na tar-
gowiskach, giełdach, targach,

 − zabronione jest rozmnażanie psów do 
celów handlowych, poza zarejestro-
waną działalnością związaną z ho-
dowlą psów rasowych,

 − nie wolno puszczać psów bez możli-
wości ich kontroli, nieoznakowanych, 
bez możliwości identyfikacji właści-
ciela, wyjątek stanowi ogrodzony te-
ren prywatny, uniemożliwiający wy-
dostanie się psa,

 − posiadacz psa ma również obowiązek 
szczepienia przeciwko wściekliźnie 
w terminie 30 dni od dnia ukończenia 
przez psa 3 miesiąca życia, a następ-
nie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od 
dnia ostatniego szczepienia.

Niezależenie od funkcji pełnionej przez 
czworonoga zawsze należy traktować 
zwierzę z poszanowaniem jego praw. Za-
pewniając mu ochronę i opiekę, według 
jego potrzeb gatunkowych. Dobrze trak-
towany pies z pewnością odwdzięczy się 
wiernością i przyjaznym stosunkiem do 
całej rodziny. A my uzyskamy niezawod-
nego pomocnika, stróża i przyjaciela na 
wiele lat. 

Katarzyna Pietrzyk 

Pies w gospodarstwie domowym
Wzajemne relacje człowieka z psem kształtowały się przez wiele tysięcy lat. Poprzez tak długą wspólną 
egzystencję współczesne psy żyjące w gospodarstwach i domostwach znacznie odbiegają od pierwowzoru 
gatunku cechami behawioralnymi, produkcyjnymi i pokrojowymi.
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Produkty te są cennym źródłem skład-
ników pokarmowych dla roślin upraw-
nych w wielu gospodarstwach, ale miej-
sce ich składowania stanowi potencjalne 
źródło zanieczyszczenia wód i gruntów. 
W celu wyeliminowania zagrożenia dla 
środowiska azotem z odchodów zwie-
rzęcych konieczne jest odpowiednie go-
spodarowanie i przechowywanie ich. 
Prawidłowo prowadzona gospodarka 
nawozami naturalnymi zgodna z Dyrek-
tywą Azotanową, która w Polsce wcie-
lana jest w życie przez Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 
roku, wprowadza „Program działań ma-
jących na celu zmniejszenie zanieczysz-
czenia wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobieganie dal-
szemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2018., 
poz. 1339), pozwala na zredukowanie 
ich negatywnego wpływu na środowi-
sko. Ustawa zobowiązuje rolników do 
przechowywania nawozów naturalnych 
w sposób bezpieczny i uniemożliwiający 
przedostawanie się do gruntów i wód. 
Właściwe gospodarowanie nawoza-
mi naturalnymi to nie jest wyłącznie 
ochrona wód gruntowych, powierzch-
niowych, czy atmosfery przed zanie-
czyszczeniem, to sposób na zatrzymanie 
w nawozach azotu dla roślin uprawnych 
oraz zwiększenia plonów. Przyczyny za-
grożenia dla środowiska naturalnego 
wynikają z nieprawidłowego sposobu 

składowania obornika. Większość go-
spodarstw zajmujących się produkcją 
zwierzęcą nie zwraca szczególnej uwa-
gi na brak szczelnych zbiorników i płyt 
obornikowych, powoduje to przenika-
nie azotu do gleby, następnie do wód 
gruntowych i odcieków wodnych. Aby 
przeciwdziałać temu procesowi, usta-
wodawstwo polskie jak i unijne szcze-
gółowo określa procesy technologiczne 
dotyczące przechowywania i utylizacji 
odchodów zwierzęcych (ustawa o na-
wozach i nawożeniu z dnia 26.07. 2000 
roku, Dz. U. Nr 89, poz. 991). Zgodnie 
z ustawą nawozy naturalne w stałej po-
staci przechowuje się przez okres 5 mie-
sięcy na płytach obornikowych lub w po-
mieszczeniu inwentarskim o szczelnym, 
nieprzepuszczalnym podłożu posiadają-
cym instalacje odprowadzające cieki do 
zbiorników, natomiast odchody w posta-
ci płynnej jak gnojówka i gnojowica nale-
ży trzymać w zbiornikach o pojemności 
pozwalającej na ich składowanie przez 
okres 6 miesięcy.
Sprawy związane z zagospodarowa-
niem azotu z produkcji zwierzęcej re-
guluje Dyrektywa Azotanowa 91/676/
EEC z dnia 12. 12. 1991 roku i Dyrekty-
wa Rady 96/61/EEC z dnia 24.09.1996 
o zintegrowanym zapobieganiu i kontro-
li zanieczyszczeniami. Celem niniejszych 
rozporządzeń jest redukcja zanieczysz-
czenia wody przez azotany pochodzenia 

rolniczego oraz regulacje procesami za-
gospodarowania odchodów zwierzę-
cych. Nowelizacje przepisów w Dyrek-
tywie Azotanowej z dnia 5 czerwca 2018 
roku o zastosowaniu azotu z nawozu 
naturalnego, nie powinna przekraczać 
rocznie ilości 170 kg azotu na 1 hektar 
użytków rolnych, czyli dopuszczalna 
dawka roczna obornika wynosi 40 ton/ 
1 ha, a gnojowicy maksymalnie 45 m3/1 
ha. Ponadto, przepisy przyjmują, że na 1 
DJP potrzeba 3,5 m2 powierzchni płyty 
obornikowej, zbiornika na gnojówkę – 
3,0 m3/1 DJP, a na gnojowicę – 11, 0 m3/1 
DJP. W przypadku drobiu płyta oborni-
kowa powinna mieć 1,6 m2 powierzch-
ni, a zbiornik na gnojówkę 0,25 m3. Jeśli 
stosuje się wypas zwierząt w okresie 
letnim, wymagana wielkość miejsc do 
przechowywania nawozów naturalnych 
wówczas wynosi:
 • płyty obornikowe: zwierzęta ho-

dowlane – 2,1 m2, drób – 1,2 m2

 • zbiorniki na gnojówkę: zwierzęta 
hodowlane – 1,4 m3, drób – 0,7 m3

 • zbiorniki na gnojowicę: zwierzęta 
hodowlane – 5,3 m3

Za nieprawidłowe przechowywanie 
produktów pochodzenia zwierzęcego, 
niezgodne z przepisami Wojewódzka 
Inspekcja Ochrony S�rodowiska (WIOS� ) 
ma prawo nałożyć opłatę w wysokości 
3000 złotych, a ARiMR zmniejszyć kwo-
tę należnych płatności rolnikowi o 3%.
W 2019 roku WIOS�  przeprowadziła 
w województwie małopolskim kontro-
lę podmiotów prowadzących działal-
ność rolniczą, w której są stosowane 
lub przechowywane nawozy naturalne. 
Kontroli poddano 180 gospodarstw, pro-
wadzących niniejszą działalność. Pod-
czas niej stwierdzono szereg naruszeń 

Przechowywanie nawozów naturalnych zgodnie 
z programem azotanowym i standardami UE
Produkcja zwierzęca nierozłącznie związana jest z produkcją na-
wozów naturalnych powstających z odchodów zwierzęcych ściółki 
lub wody. W zależności od sposobu utrzymania w systemie ścioło-
wym (głęboka i płytka ściółka) produktem ubocznym jest obornik, 
gnojówka oraz wody gnojowe, natomiast w bezściołowym (ruszta) 
powstaje gnojowica. 
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w stosowaniu programu azotanowe-
go. Potwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły 24 gospodarstw, w których 
źle przechowywano nawozy naturalne 
płynne i stałe oraz nieodpowiednio po-
stępowano z odciekami, w 25 podmio-
tach rolniczych był brak sposobu doku-
mentacji programu, w 8 gospodarstwach 
przekroczona została dopuszczalna ilość 
nawożenia azotem upraw, a po jednym 
gospodarstwie nieprzestrzegano opra-
cowanego planu nawożenia azotem oraz 
nachylenie terenu rolniczego było zbyt 
duże i niezgodne z wymogami. W działa-
niach pokontrolnych zastosowano prze-
pisy z art. 106. Ust. 4 Prawa wodnego.
Zgodę na budowę płyty obornikowej 
i zbiornika na gnojówkę i gnojowicę re-
guluje „Prawo budowlane” z dnia 07. 07. 
1994 roku (z późniejszymi nowelizacja-
mi i zmianami) – Dz. U. 2019, poz. 1186. 
Na jej podstawie pozwolenie na budowę 
płyty obornikowej, zbiornika na gnojów-
kę i gnojowicę o pojemności maksymal-
nej 25 m3 nie jest wymagane, pozwole-
nie konieczne jest w przypadku powyżej 
25 m3 oraz w sytuacji, kiedy mieszczą 
się one poza działką siedliskową. Chęć 
rozpoczęcia inwestycji należy zgłosić 
starostwu powiatowemu lub gminie, 
w zależności który organ wydaje po-
zwolenie na realizację celu. Rozpoczę-
cie prac odbywa się po uzyskaniu zgody 
lub po upływie 30 dni, jeżeli organ nie 
wniesie sprzeciwu oraz nie później niż 
po upływie 2 lat od określonego terminu 
zgłoszenia robót.
Płyta obornikowa zlokalizowana po-
winna być blisko budynku inwentar-
skiego tak, by droga usuwania obornika 
z budynku była krótka i prosta. Powin-
na znajdować się na przedłużeniu ciągu 
technologicznego usuwania obornika od 
boku lub od strony szczytowej budyn-
ku, w zależności od systemu usuwania 
odchodów zwierzęcych oraz stosowa-
nych urządzeń. Minimalne odległości 
płyty na działce siedliskowej określa 
Rozporządzenie  z dnia 07. 10. 1996 roku. 
Wielkość płyty obornikowej zależy od 
obsady zwierząt i ilości produkowane-
go przez nich obornika, natomiast po-
jemność zależy od wysokości pryzmy. 
W praktyce, przy wysokości składowa-
nia 2 m w systemie alkierzowym utrzy-
mania powinna wynosić 3,5 m2/1 DJP. 
Powierzchnię tę zmniejsza się proporcjo-
nalnie do czasu przebywania zwierząt 
na pastwisku.
Program azotanowy pozwala prawi-
dłowo oszacować wymaganą mini-
malną powierzchnię i pojemność płyt 
i zbiorników, a także roczną produkcję 
odchodów zwierzęcych. Zawiera nie-
zbędne informacje o ilości nawozów 

naturalnych produkowanych przez 
zwierzęta gospodarskie, uwzględniając 
ich wydajność, wiek, system utrzymania, 
praktyki żywieniowe oraz okres pastwi-
skowy. Wskaźniki w programie oblicza 
się w oparciu o stan średnioroczny zwie-
rząt z obrotu stada. Dane do obrotu sta-
da można pobrać z Portalu IRZPlus, na-
stępnie wprowadza się je do specjalnej 
aplikacji do sporządzania planu nawoże-
nia azotem opracowany przez Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie od-
dział w Radomiu. Program azotanowy 
określa 3 systemy utrzymania zwierząt 
gospodarskich i produkcji nawozów na-
turalnych. W przypadku chowu na głę-
bokiej ściółce produkowany jest wyłącz-
nie obornik (gnojówka wchłaniana jest 
przez ściółkę), na płytkiej ściółce po-
wstaje obornik i gnojówka. Szacuje się, 
że ilość wyprodukowanej gnojówki od 1 
DJP wynosi 12 dm3 na dobę, a obornika 
w ciągu 6 miesięcy 50 dt od 1 DJP. Przy 
chowie bezściełowym (ruszta) powsta-
je gnojowica, ilość otrzymanej gnojowi-
cy zależy od gatunku i kategorii zwie-
rząt. S� rednia produkcja gnojowicy od 
1 DJP wynosi 55 dm3. Program azota-
nowy przelicza posiadaną ilość zwierząt 
na DJP i przemnaża przez minimalne 
wskaźniki, w ten sposób otrzymuje się 
wymaganą pojemność zbiornika.
Warunki techniczne i użytkowe, ja-
kim powinny odpowiadać zbiorniki na 
płynne odchody zwierzęce, muszą mieć 
szczelne, nieprzepuszczalne podłoże, 
zaopatrzone we właz wejściowy wen-
tylowany albo szczelny właz z dodatko-
wymi wylotami wentylacyjnym. Zbior-
niki naziemne i częściowo zagłębione, 
których wysokość mniejsza jest niż 
1,8 m, muszą być zabezpieczone ogro-
dzeniem o wysokości licząc od pozio-
mu terenu co najmniej 1,8 m. Do budo-
wy zbiorników stosuje się beton klasy 
B35, ale też stal nierdzewną, tworzywa 
sztuczne, na przykład elastyczne wor-
kowe zbiorniki z polietylenu. Na rynku 
kupić można zbiorniki o pojemność od 
100 do 7000 m3 i z gwarancją użytko-
wania 10 lat. Koszt zbiornika na gno-
jówkę/gnojowicę o objętości 200 m3 
to około 29 tys. złotych netto. Warunki 
techniczne i użytkowe, jakim powinny 
odpowiadać płyty obornikowe do skła-
dowania obornika, muszą posiadać ścia-
ny i dno nieprzepuszczalne, konstruk-
cję przystosowaną do występujących 
w terenie zróżnicowanych warunków 
posadowienia, spadek minimum 1% 
w płycie w kierunku rowka ściekowe-
go i 0,5–1,0% w rowku ściekowym, aby 
umożliwić odprowadzenie płynnych 
odcieków. Płyty mogą być płytkie lub 
głębokie, wykonane z betonu klasy B35 

o grubości 20 cm przy realizacji sposo-
bem gospodarczym lub 12 cm z betonu 
zbrojonego przy dostawie z wytwórni. 
W konstrukcji płyty obornikowej nale-
ży uwzględnić wykonanie progu o wy-
sokości 15 cm ze spadkiem 2% w miej-
scu wjazdu pojazdu. Wysokość ścian 
płyt obornikowych jest różna, zależy od 
obsady stada i waha się między 30 a 200 
cm. Jednakże lepiej obornik wyposażyć 
w wyższe ścianki oporowe, ponieważ 
niskie ściany oznaczają duże nakłady 
pracy przy utrzymaniu porządku wokół 
płyty. Im wyższa płyta, tym mniejsza 
zajmowana powierzchnia i lepsza re-
dukcja emisji amoniaku. Ubicie i przy-
krycie nieprzeźroczystą folią pryzmy 
również ogranicza emisję amoniaku 
nawet o 90%.
Program azotanowy dopuszcza prze-
chowywanie obornika w pryzmach 
w bezpośredniej styczności z grunta-
mi rolnymi nie dłużej niż 6 miesięcy, 
lecz pryzmy muszą być zlokalizowane 
na płaskim terenie o 3% spadku, miej-
sce niepodmokłe ani piaszczyste oraz 
w odległości ponad 25 m od linii brzegu 
wód powierzchniowych, ujęć wody itp. 
Zakazuje się przechowywania pomio-
tu ptasiego bezpośrednio w kontakcie 
z gruntem rolnym. Rolnik zobowiązany 
jest posiadać mapy/szkice działki z lo-
kalizacją pryzmy i z datą jej złożenia. Po 
upływie 3 lat od zakończenia przecho-
wywania obornika na gruncie rolnym 
można ponownie umieścić nową pryzmę 
w tym samym miejscu.
W ramach pomocy PROW 2014-2020 
jest prowadzone wsparcie finansowe 
na pokrycie inwestycji i mające na celu 
ochronę wód przed zanieczyszczeniem 
azotanami ze źródeł rolniczych. Wspar-
cie finansowe obejmuje koszty budo-
wy, przebudowy, zakup zbiorników do 
przechowywania nawozów naturalnych 
płynnych i stałych oraz koszty rozbiórki 
i utylizacji. Dofinansowanie inwestycji 
sięga kwoty około 100 tys. złotych i 50% 
kosztów kwalifikacyjnych, 60% w przy-
padki młodych rolników.
Prawidłowo prowadzona gospodar-
ka odchodami zwierzęcymi w oparciu 
o unijne wymogi i program azotanowy 
pozwala znacznie zredukować produk-
cję amoniaku do atmosfery i ograniczyć 
straty składników nawozowych, a także 
zmniejszyć negatywny wpływ na środo-
wisko. Dodatkowo, azot zawarty w od-
chodach zwierzęcych stanowi cenne źró-
dło składników pokarmowych dla roślin 
uprawnych.

Dawid Madej
Zdjęcie: www.pixabay.com
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Wymagania techniczno-sanitarne dla 
studni:
 • każda studnia, z której chcemy pobie-

rać dobrej jakości wodę powinna być 
w dobrym stanie technicznym i odpo-
wiadać następującym wymaganiom: 

 • studnia musi posiadać szczelną na 
całej wysokości obudowę otworu stu-
dziennego (cembrowinę), wykonaną 
najlepiej z betonu lub gliny, łączenia 
między kręgami muszą być szczelne;

 • cembrowina studni musi być czysta, 
wolna od mchów, porostów oraz plam 
zaciekowych;

 • zewnętrzna obudowa studni musi być 
wyniesiona co najmniej 20 centyme-
trów ponad poziom gruntu przy za-
stosowaniu pompy i co najmniej 75-
100 cm przy innym urządzeniu do 
czerpania wody, jak np. wiadro;

 • zewnętrzna obudowa, w tym pokry-
wa, właz musi być bardzo szczelna, 
aby uniemożliwić przedostawanie się 
do studni jakichkolwiek zanieczysz-
czeń;

 • odpowietrzniki służące do wentylacji 
studni winne być zabezpieczone siat-
kami przeciw owadom;

 • studnia musi być zabezpieczona 
przed dostępem osób postronnych;

 • przynajmniej raz w roku należy wy-
brać wodę ze studni, oczyścić cembro-
winę oraz zabetonować ubytki i szpa-
ry, oczyścić dno ze szlamu i wszelkich 
nieczystości, wybrać kilkudziesięcio-
centymetrową warstwę piasku i za-
stąpić ją warstwą przemytego żwiru 
lub gruboziarnistego piasku, następ-
nie przeprowadzić (odkażanie) de-
zynfekcję studni.

Przyczyny zabrudzenia i skażenia 
studni
Woda w studni z biegiem czasu ulega 
zanieczyszczeniu i skażeniu. Jednym ze 
źródeł zanieczyszczenia jest gleba na-
pływająca do studni wraz z wodą. Z cza-
sem tworzy ona na dnie studni warstwę 
mułu, który jest pożywką do rozwoju 
mikroorganizmów chorobotwórczych. 

Zamulenie studni prowadzi do pogor-
szenia jakości wody oraz zmniejsza jej 
wydajność. Ponadto na ścianach studni 
oraz instalacji powstaje warstwa biofil-
mu będącego źródłem niebezpiecznych 
związków bakterii.
Również przyczyną całkowitego za-
nieczyszczenia i skażenia studni jest 
przejście fali powodziowej po terenie, 
na którym ta studnia jest zlokalizowa-
na. Fala powodziowa niesie za sobą za-
nieczyszczenia bakteryjne i chemiczne 
groźne dla zdrowia i życia człowieka. 
Po ustąpieniu powodzi woda w stud-
niach i zbiornikach wodnych nie nadaje 
się do picia.
W celu uzyskania wody bezpiecznej dla 
zdrowia należy bezwzględnie wszystkie 
studnie oczyścić i odkazić je.

Kiedy i jak często należy czyścić 
i dezynfekować studnię?
W celu utrzymania wysokiego poziomu 
czystości studni, niezbędne są czynności 
polegające na monitorowaniu i ocenie 
czystości ujęcia wody. Studnia powinna 
być oczyszczona i zdezynfekowana, gdy: 
 • woda stała się mętna, a smak wody 

wydaje się dziwny, 
 • woda ma nieprzyjemny zapach 

(szczególnie siarkowodoru, w takim 
wypadku trzeba reagować bardzo 
szybko), 

 • po umyciu skóra jest podrażniona, 
 • woda pozostawia rdzawe ślady na 

przyborach sanitarnych lub praniu, 
 • woda pozostawia nalot na armaturze 

lub naczyniach,

 • po powodzi lub zalaniu studni oraz 
gdy studnia była długo nieużywana,

 • po każdorazowym wejściu człowieka 
do studni,

 • w przypadku zatrucia lub innych nie-
pokojących objawów.

W razie normalnego eksploatowania 
studni, zaleca się jej czyszczenie i de-
zynfekcję wraz z badaniem wody mini-
mum co dwa lata, a najlepiej raz na rok. 

Czyszczenie i odkażanie studni 
kopanej 
Po wybraniu lub wypompowaniu wody 
ze studni, do tego stopnia, aby istniała 
możliwość zejścia na dno, trzeba oczy-
ścić dno ze szlamu i wszelkich nieczysto-
ści, wybrać kilkudziesięciocentymetro-
wą warstwę piasku i zastąpić ją warstwą 
przemytego żwiru lub gruboziarnistego 
piasku ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę 
oraz zabetonować ubytki i szpary.
Dezynfekcję należy przeprowadzić we 
wszystkich nowych studniach oraz po 
wszelkich pracach wewnątrz studni. 
Przed przystąpieniem do dezynfekcji 
trzeba zmierzyć przy pomocy tyczki lub 
ciężarka na sznurku głębokość wody 
w studni.
Na każdy metr głębokości wody odmie-
rzamy ilość wapna chlorowanego we-
dług zasad podanych w tabelce:
W przypadku stosowania podchlory-
nu sodu, należy szklankę takiej samej 
objętości jak dla wapna chlorowanego 

Czyszczenie i dezynfekcja istniejącej studni

Średnica studni 
w cm

Ilość wapna chlorowanego 
potrzebna na każdy m głę-
bokości wody

Ilość monochloraminy 
potrzebna na każdy m 
głębokości wody [g]

80 150 g - 1 szklanka 165 g

90 200 g - 1,25 szklanki 220 g

100 250 g - 1,5 szklanki 270 g

120 350 g - 2,25 szklanki 380 g

TECHNIKA
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lub dawki wymienionej w tabelce w gra-
mach dwukrotnie zwiększyć. Aby prawi-
dłowo przeprowadzić dezynfekcję wody 
należy:

 − do wiadra z wodą dodać 2 łyżeczki od 
herbaty wapna chlorowanego i pły-
nem tym wyszorować cembrowinę;

 − po ponownym napełnieniu studni 
wodą odmierzoną według tabeli ilość 
wapna chlorowanego dokładnie roze-
trzeć w wiadrze z niewielką ilością 
wody (na papkę podobną do śmieta-
ny), dopełnić wiadro wodą, rozmie-
szać, po czym całą zawartość wlać 
do studni;

 − wodę w studni zamieszać tyczką lub 
przez nabieranie wiadrem czerpa-
nym i wlewanie z powrotem;

 − po 24 godzinach wybierać lub wy-
pompować wodę aż do zaniku zapa-
chu chloru.

Uwaga: środki odkażające należy 
przechowywać w suchym i ciemnym 
miejscu w szklanym lub drewnianym 
naczyniu.

Odkażanie studni wierconej 
W przypadku studni wierconej wymie-
szanie i wlanie roztworu jest trudne. 
Dlatego w wyjątkowych wypadkach od-
każa się ją wprowadzając roztwór za 
pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj 
w przypadku zanieczyszczenia studni 
dokładnie się ją przepłukuje przez dłu-
gotrwałe pompowanie.

Odkażanie wewnętrznej części 
pompy abisyńskiej
Odkażanie pompy wykonujemy w na-
stępujący sposób: 4 gramy wapna chlo-
rowanego (1 czubata łyżeczka) albo 

7 ml podchlorynu sodu (1,5 łyżeczki) 
rozpuszczamy w dwóch kubkach wody. 
Zdejmujemy kolumienkę studni i nale-
wamy do rury przygotowany roztwór. Po 
nałożeniu z powrotem kolumienki, pom-
pujemy aż do ukazania się wody w wy-
locie pompy. Następnie pozostawiamy 
pompę na 24 godziny. Po tym okresie 
pompujemy aż do zaniku zapachu chlo-
ru w wodzie. Po wykonaniu czyszczenia 
i odkażania studni, woda z niej powinna 
być zbadana przez najbliższą stację sa-
nitarno-epidemiologiczną, która wyda 
orzeczenie czy woda może być używana 
do picia i potrzeb gospodarczych.

UWAGA: Odkażanie studni nie usuwa 
zanieczyszczeń chemicznych

Stanek Tomasz

Wzrost liczby ludności na świecie, a co 
za tym idzie wzrost produkcji żywno-
ści, rozwój przemysłu, urbanizacja oraz 
wszechogarniający konsumpcjonizm do-
prowadzają do nieracjonalnego korzy-
stania z zasobów środowiska, nieodwra-
calnych zmian klimatycznych i skutkują 
spadkiem naturalnych zdolności reten-
cyjnych na lądach i sukcesywnym ogra-
niczaniem dostępu jednego z podstawo-
wych dóbr naturalnych jakim jest woda. 
W Polsce ograniczone zasoby wodne 
oraz złe warunki hydrologiczne spo-
wodowane są jej położeniem w obrę-
bie klimatu umiarkowanego ciepłego 
przejściowego. Nieprzewidywalność 
opadów oraz ich sezonową i obsza-
rową zmienność kształtują ścierają-
ce się wpływy klimatu oceanicznego  
i kontynentalnego. Skutkuje to możli-
wością występowania zarówno pod-
topień, powodzi, jak i susz. Te z kolei 
można minimalizować poprzez zwięk-
szenie pojemności retencyjnej zlewni 

rzek. Szacuje się, że w istniejących zbior-
nikach retencyjnych w Polsce zmagazy-
nowane jest ok. 6,5% objętości średnio-
rocznego odpływu rzecznego, czyli ok. 
4 mld m3 wody. Uwzględniając jednak 
potencjalne możliwości, jakie stwa-
rzają uwarunkowania fizycznogeogra-
ficzne, retencjonowaniu mogłoby pod-
legać nawet 15% średniego rocznego 
odpływu. Z kolei biorąc pod uwagę 
wody podziemne, szacuje się, że w po-
ziomach wodonośnych retencjonowane 
jest ok. 4 tys. km3 wody, z czego ok. 25%  
z nich bierze czynny udział w krążeniu, 
zasilając rzeki. Przepływ roczny rzek 
w 30–70% zasilany jest wodami pod-
ziemnymi, a proporcje te warunkują 
czynniki hydrogeologiczne, geomorfo-
logiczne, klimatyczne oraz zagospoda-
rowanie terenu. 
Zalesianie, zadrzewianie czy odpowied-
nie zabiegi agrotechniczne (np. taraso-
wanie zboczy, głęboka orka, wapnowa-
nie, zwiększanie zawartości próchnicy) 

powodują wzrost potencjału infiltracyj-
nego gleby. W skali kraju szacuje się, że 
możliwości retencyjne gleb leśnych wy-
noszą 8,5 mld m3 wody, a szaty roślinnej 
nawet 19 mld m3. Ważną rolę odgrywa 
również retencja wód opadowych - wy-
korzystująca usługi ekosystemowe, czy 
sieci kanalizacji deszczowej. 
Zastosowanie różnych form retencji 
wody pozwala na różnorodny zakres 
jej wykorzystania. Duża retencja peł-
ni funkcję przeciwpowodziową oraz 
zaopatrzeniową, z kolei mikro- i mała 
retencja oraz glebowa i krajobrazowa 
– zatrzymuje wodę w środowisku i spo-
walnia jej odpływ ze zlewni. 
Zwiększenie retencji wodnej w kraju jest 
niezbędne – świadczy o tym m.in. fakt, 
że Polska znajduje się na przedostatnim 
miejscu pod względem zasobów wod-
nych w przeliczeniu na mieszkańca: 1,6 
tys. m3/rok w stosunku do średniej war-
tości w Europie, która wynosi 4,5 tys. 
m3/rok, ale również ciągłe obniżanie 

Efektywna współpraca na rzecz 
zarządzania zasobami wody
„(…) Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi 
być chronione (...)” – w ten sposób woda scharakteryzowana jest w Ramowej Dyrektywie Wodnej, akcie 
prawnym dotyczącym kompleksowej ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych państw 
wspólnotowych.
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się lustra wód gruntowych, zanikanie 
niewielkich zbiorników wodnych, czy 
stepowienie obszarów użytkowanych 
rolniczo.
Przedstawiciele świata nauki od daw-
na zwracają na to uwagę, a obecnie co-
raz większą sprawę zdają sobie z tego 
również przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, administracji samo-
rządowej i rządowej, jak również rolni-
cy. Dotychczas prowadzone działania 
w tym kierunku nie były synergiczne, 
m.in. z uwagi na istniejący podział kom-
petencji w zakresie zarządzania zaso-
bami wody, brak ciągłości podejmowa-
nych inicjatyw, niewystarczające środki 
finansowe, czy skupienie się na jednym 
wybranym rodzaju zasobów wodnych. 
W efekcie czego zabrakło strategicznego 
i systemowego podejścia do problemu 
retencji wód. 
Dla przykładu w ostatnim dwudziesto-
leciu główne projekty dotyczące retencji 
realizowane były przez Urzędy Marszał-
kowskie, Państwowe Gospodarstwo Le-
śne Lasy Państwowe oraz Wojewódzkie 
Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych 
(obecnie - Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie). Te ostatnie uję-
ły działania mające wpływ na wzrost 
retencji w następujących dokumentach 
planistycznych: przeciwdziałania skut-
kom suszy dla regionów wodnych, go-
spodarowania wodami na obszarach 

dorzeczy, zarządzania ryzykiem powo-
dziowym, utrzymania wód oraz pro-
gramie wodno-środowiskowym kraju. 
W przygotowanym planie przeciwdzia-
łania skutkom suszy dla obszaru kraju 
zawarto: analizę możliwości powiększe-
nia dyspozycyjnych zasobów wodnych, 
propozycje budowy lub przebudowy 
urządzeń wodnych, propozycje niezbęd-
nych zmian w zakresie korzystania z za-
sobów wodnych oraz zmian naturalnej 
i sztucznej retencji, katalog działań słu-
żących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 
We wrześniu 2019 r. Rada Ministrów 
przyjęła projekt „Założeń do Programu 
przeciwdziałania niedoborowi wody na 
lata 2021-2027 z perspektywą do roku 
2030”. Zgodnie z założeniem Program 
ten ma być pierwszym dokumentem, 
w którym zebrane zostaną wszystkie 
działania służące zwiększeniu retencji 
wody, realizowane nie tylko przez Mini-
sterstwo Gospodarki Morskiej i Z� eglugi 
S�ródlądowej czy Polskie Gospodarstwo 
Wodne Wodny Polskie, ale również m.in. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ministerstwo S�rodowiska, Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 
organy administracji samorządowej, or-
ganizacje pozarządowe. Dokument ma 
być komplementarny względem pozo-
stałych ww. dokumentów planistycz-
nych z zakresu gospodarki wodnej i bę-
dzie obejmować obszar całego kraju, 

z uwzględnieniem podziału na obsza-
ry dorzeczy i regiony wodne. Zostaną 
w nim zawarte szczegółowe analizy do-
tyczące identyfikacji obszarów zagro-
żonych deficytem zasobów wodnych, 
aktualnego i przyszłego stanu retencji 
wodnej, stanu prawnego w zakresie re-
tencji wodnej oraz zasobów dyspozy-
cyjnych wód, aktualnych i przyszłych 
potrzeb w zakresie zasobów wodnych.
Należy jednak mieć na uwadze, że pro-
wadzenie ochrony zasobów wodnych 
wyłącznie poprzez działania prawne 
i administracyjne jest zdecydowanie 
niewystarczające, a najbardziej racjo-
nalnym wydaje się być zaangażowanie 
w nią samych użytkowników wód. 
Ponad 1200-letnie doświadczenie w tym 
zakresie posiada Hiszpania, gdzie sys-
tem zarządzania zasobami wody oparty 
jest o tzw. trybunały wodne i samorząd-
ne wspólnoty nawodnieniowe. Pierwsze 
z nich, złożone z sędziów wybieranych 
spośród mieszkańców danego obsza-
ru cieszących się największym szacun-
kiem, rozstrzygają spory sąsiedzkie 
dotyczące korzystania z wody do na-
wadniania pól uprawnych. Z kolei te 
drugie, skupiające rolników korzystają-
cych z konkretnego kanału zasilającego 
dany obszar rolniczy, w sposób samo-
rządny dokonują podziału wody według 
powierzchni upraw, zgodnie z udzielo-
ną im przez administrację państwową 
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koncesją – obecnie limit roczny zuży-
cia wody dla wspólnoty określany jest 
na podstawie analiz hydrologicznych  
i hydrogeologicznych. 
W 2009 r. dwa najstarsze trybunały wod-
ne w Hiszpanii – Rada Mędrców z Murcji 
„Consejo de Hombres Buenos de la Huerta 
de Murcia” oraz Trybunał Wodny z Walencji 
„Tribunal de las Aguas de la Vega de Valen-
cia” zostały wpisane na Listę reprezen-
tatywną niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ludzkości UNESCO.
Z kolei w 2019 r. wspólnota nawodnie-
niowa „Historical Irrigation System at 
l’Horta de València” uzyskała status GIA-
HS FAO - Dziedzictwa Systemów Rolni-
czych o Globalnym Znaczeniu. 
Takie rozwiązanie pozwala na ograni-
czenie zaangażowania poszczególnych 
rolników i urzędników zarządzaniu 
zasobami wody i skrócenie procedu-
ry rozwiązywaniu ewentualnych spo-
rów z tym związanych. Ponadto, warto 
zwrócić uwagę na fakt, że poszczególne 
wspólnoty dysponują największą wie-
dzą dotyczącą uwarunkowań danego 
regionu i problemów lokalnej społeczno-
ści. Dodatkowo, prowadzą one kontrole 
wykorzystania zasobów wodnych oraz 
wybierają swoich reprezentantów do de-
dykowanych jednostek w administracji 
państwowej.
Niestety, jak każdy system, ma on też 
swoje wady, które ujawniły się w mo-
mencie rozwoju technologii umożli-
wiającej rabunkową eksploatację wód 
podziemnych, pozostającą często poza 
jakąkolwiek kontrolą. 
Dowodem na słuszność tworzenia samo-
rządowych wspólnot nawodnieniowych 
jest fakt, że przetrwały one w niemal 
niezmienionej formie wiele wieków i na-
dal są respektowane przez organy admi-
nistracji państwowej, natomiast aktuali-
zacji wymaga prowadzenie monitoringu 
poboru i kontroli zasobów w sposób do-
stosowany do rozwoju technologicznego 
obecnych czasów. 

Bazując na hiszpańskich tradycjach i do-
świadczeniach w zakresie partnerstw 
wodnych Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie, we współpracy 
z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa 
Rolniczego, podjęło inicjatywę dotyczą-
cą tworzenia Lokalnych Partnerstw do 
spraw Wody (LPW) – czyli sieci efektyw-
nej współpracy pomiędzy kluczowymi 
partnerami na rzecz zarządzania zaso-
bami wody w rolnictwie i na obszarach 
wiejskich na poziomie lokalnym. 
W województwie małopolskim do po-
wołania pilotażowego LPW oraz dokona-
nia diagnozy stanu gospodarki wodnej 
wytypowano powiat miechowski. Celem 
partnerstwa jest m.in. wzajemne pozna-
nie zakresów działań poszczególnych 
partnerów, diagnoza sytuacji w zakresie 
zarządzania zasobami wody pod kątem 
potrzeb rolnictwa i mieszkańców obsza-
rów wiejskich danego powiatu - analiza 
problemów oraz potencjalnych możli-
wości ich rozwiązania, upowszechnianie 
dobrych praktyk w zakresie gospodaro-
wania wodą, budowanie sieci współpra-
cy między lokalnym społeczeństwem  
a instytucjami i urzędami oraz poszu-
kiwanie możliwości finansowania in-
westycji na rzecz poprawy stosunków 
wodnych. 
Pierwsze spotkanie w sprawie powo-
łania pilotażowego LPW w wojewódz-
twie małopolskim, w powiecie mie-
chowskim, odbyło się 9 czerwca 2020 
r. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Karniowi-
cach. Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele takich jednostek jak: Małopolski 
Urząd Wojewódzki, Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego, 
Starostwo Powiatowe w Miechowie, 
Urząd Gminy i Miasta Miechów, Urzę-
dy Gmin z powiatu miechowskiego, 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Koł-
łątaja w Krakowie, Instytut Technolo-
giczno-Przyrodniczy Małopolski Ośro-

dek Badawczy, Nadleśnictwo Miechów, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Krakowie, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony S� rodowiska w Krakowie, Ze-
spół Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Małopolskiego oraz rolnicy. 
Z kolei drugie spotkanie, w którym 
udział wzięli rolnicy z Gminy Sła-
boszów, miało miejsce 6 lipca 2020 r. 
w Remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w S�więcicach. Kolejne tematyczne 
spotkania będą odbywać się cyklicznie 
od września do grudnia br. Na bazie 
wyciągniętych wniosków powstanie 
raport służący identyfikacji lokalnych 
potrzeb, stworzeniu ram prawnych 
i określeniu sposobu funkcjonowania 
LPW na terenie całego kraju. Docelowo 
bowiem, założeniem Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi jest stworzenie 
Lokalnych Partnerstw do spraw Wody 
w każdym powiecie w kraju.
Czas pokaże czy polskie Lokalne Part-
nerstwa do spraw Wody przetrwają 
próbę czasu podobnie jak hiszpańskie 
wspólnoty nawodnieniowe.

Paulina Mrowczyk-Madeja
fot. pow. miechowski - P. Mrowczyk-Madeja
źródło:
[https://www.fdpa.org.pl/ochrona-i-ksztaltowanie-za-
sobow-wodnych-na-terenach-wiejskich-publikacja]
M.P. 2019 poz. 941 
[https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/
k9/komisje/2019/krrw/materialy/135_pos2mgwizs.pdf]
Wawer R., 2020. Gospodarowanie wodą w rolnictwie 
w zmieniającym się klimacie. Perspektywa przejścia na 
rolnictwo nawadniane a sprawiedliwe i zrównoważone 
korzystanie z wód w świetle rozwiązań hiszpańskich 
i postępu w informatyce. Polish Journal of Agronomy 
41/200, s. 38-48 
[https://ich.unesco.org/en/RL/irrigators-tribunals-of-
-the-spanish-mediterranean-coast-the-council-of-wise-
-men-of-the-plain-of-murcia-and-the-water-tribunal-
-of-the-plain-of-valencia-00171]
[http://www.fao.org/giahs/giahsaroundthe-
world/designated-sites/europe-and-central-asia/
historical-waterscape-of-lhorta-de-valencia/en/]
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Parlament Europejski i Rada UE osiągnę-
ły porozumienie w sprawie programu 
Horyzont Europa w dniu 17 kwietnia 
2019 r., po czym rozpoczęły się pra-
ce dotyczące: misji, obszarów wspar-
cia badań i innowacji, partnerstw eu-
ropejskich oraz obszarów współpracy 
międzynarodowej.
Horyzont Europa ma umożliwić podej-
mowanie globalnych wyzwań w dzie-
dzinach takich jak zdrowie, starzenie się 
społeczeństw, bezpieczeństwo, zanie-
czyszczenia i zmiana klimatu. Program 
ten ma opierać się na 5 misjach dla klu-
czowych wyzwań, takich jak: 

 − nowotwory, 
 − zmiany klimatu, 
 − zdrowe oceany, 
 − miasta neutralne dla klimatu,
 − zdrowa gleba i żywność.

Podstawowe cele programu to:
 − wzmocnienie bazy naukowej i tech-
nologicznej UE oraz europejskiej 
przestrzeni badawczej;

 − zwiększenie europejskich zdolności 
w zakresie innowacji, konkurencyj-
ności i liczby miejsc pracy;

 − realizację priorytetów obywateli 
oraz utrzymanie naszego modelu 
społeczno-gospodarczego i związa-
nych z nim wartości.

Zaproponowana przez Komisję Euro-
pejską struktura Horyzont Europa ma 
bazować na 3 filarach tj.:

 − doskonała baza naukowa,
 − globalne wyzwania i europejska 
konkurencyjność przemysłowa,

 − innowacyjna Europa.

Zaproponowany przez Komisję Euro-
pejską budżet na program Horyzont Eu-
ropa ma wynosić 100 mld EUR, z czego 
52,7% na filar II „Globalne wyzwania 
i europejska konkurencyjność przemy-
słowa”, 25% na filar I „Doskonała Baza 
naukowa”.
Jednym z kierunków wspieranych przez 
Horyzont Europa są badania i innowacje 
w dziedzinie rolnictwa oraz na rzecz 
środowiska naturalnego. Struktury pro-
gramu dzieli Filar II na klastry, wśród 
których jeden to „Z� ywność, biogospo-
darka, zasoby naturalne, rolnictwo i śro-
dowisko”. Klaster ten zawiera obszary 
inwestycyjne tj.:

 − obserwacja środowiska,
 − rolnictwo, leśnictwo i obszary wiej-
skie,

 − systemy o obiegu zamkniętym,
 − systemy żywnościowe,
 − różnorodność biologiczna i zasoby 
naturalne,

 − morza, oceany i wody śródlądowe,
 − systemy innowacji biotechnologicz-
nych w biogospodarce UE.

Horyzont Europa zawiera wiele instru-
mentów wspierających badania i rozwój. 
Jednym z nich są europejskie partner-
stwa, które zostały podzielone na trzy 
rodzaje:

 − Co-programmed European Partner-
ships,

 − Co-funded European Partnerships 
using a programme co-fund action,

 − Institutionalised European Partner-
ship.

Partnerstwa będą tworzone w ramach 5. 
obszarów. Jednym z obszarów jest: żyw-
ność, bioekonomia, zasoby naturalne, 
rolnictwo i środowisko. Funkcję koordy-
natora udziału Polski w partnerstwach 
będzie pełnić Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju.

Wszystkie informacje o programie znaj-
dują się na stronie Komisji Europejskiej: 
ec.europa.eu

Agnieszka Tomczyk
Źródło:
European Partnerships under Horizon Europe: results of 
the structured consultation of Member States
ec.europa.eu
https://www.consilium.europa.eu
http://www.kpk.gov.pl/
www.ncbr.gov.pl

Horyzont Europa
Horyzont Europa to następny po Horyzont 2020 program inwestycyj-
ny Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji. Przyszły program ma 
obowiązywać w latach 2021 - 2027. Będzie to główna inicjatywa na 
rzecz badań i innowacji w UE mająca wzmocnić europejską przestrzeń 
badawczą wspierając unijne sektory naukowe i techniczne.

Struktura programu Horyzont Europa (Źródło: ec.europa.eu)
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Z dniem 1 lipca 2020 roku za nadzór nad 
jakością handlową artykułów rolno-spo-
żywczych odpowiada Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych. Zmiana dotyczy wejścia w życie 
w dniu 1 lipca 2020 roku ustawy z dnia 
23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy 
o jakości handlowej artykułów rolno-
-spożywczych oraz niektórych innych 
ustaw, która zakłada połączenie zadań 
dwóch inspekcji kontrolujących do tej 
pory w Polsce jakość żywności w obro-
cie i handlu.
Dotychczas kontrolą jakości żywności 
zajmowały się dwie inspekcje w zależno-
ści od etapu obrotu. Produkcja i żywność 
nadzorowana była przez Inspekcję Ja-
kości Handlowej Artykułów Rolno-Spo-
żywczych (IJHARS), a produkty spożyw-
cze w obrocie detalicznym, np. sklepach 

sprawdzała Inspekcja Handlowa (IH). Za 
sprawą nowelizacji ustawy za wszystkie 
kontrole odpowiedzialny będzie IJHARS.
Zadania Inspekcji Handlowej w za-
kresie kontroli artykułów żywno-
ściowych przejęła Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożyw-
czych (IJHARS) i zajmuje się ona kom-
pleksowo kontrolą jakości żywności 
w obrocie i handlu.
Zadaniem IJHARS będzie przeprowadza-
nie kontroli jakości handlowej produk-
tów rolno-spożywczych u producenta 
czy na giełdach żywności prowadzących 
sprzedaż hurtową, nadzorować jakość 
handlową w obrocie detalicznym np. 
w sklepach i na bazarach czy kontrolo-
wać żywność w placówkach gastrono-
micznych - np. w restauracjach i dzia-
łalność cateringową. Takie rozwiązanie 

z pewnością korzystne będzie dla kon-
sumentów, bo przyczyni się do lepsze-
go nadzoru nad jakością żywności oraz 
skuteczniejszego eliminowania nieuczci-
wych praktyk w handlu nią, np. fałszo-
wania żywności.
IJHARS – jako jeden organ sprawują-
cy kontrolę nad jakością handlową ar-
tykułów rolno-spożywczych umożliwi 
szybsze reagowanie na pojawiające się 
na rynku nieprawidłowości, co w rezul-
tacie przyczyni się do efektywniejszego 
eliminowania produktów niespełniają-
cych wskazanych na etykietach wyma-
gań oraz o parametrach jakościowych 
niezgodnych z przepisami prawa.

Ewelina Czarnik
źródło: https://www.gov.pl/

IJHARS jednostką 
kontrolującą żywność 
w obrocie i sprzedaży

Ustawa  z dnia  13  lutego  2020  r. 
o zmianie ustawy – Prawo budow-
lane oraz niektórych innych ustaw 
podpisana przez Prezydenta Rze-
czypospolitej  Polskiej  3  marca 
2020 r. ma na  celu  uproszczenie 
i przyspieszenie procesu inwesty-
cyjno-budowlanego, ale także uła-
twia legalizację niektórych samo-
woli budowlanych tzw. nielegalnych 
dzikich budów. 
Przepisy ustawy będą obowiązywa-
ły od 19 września 2020 roku.
W obowiązującym prawie brak jest 
definicji samowoli budowlanej, lecz 
w praktyce za nielegalną uznaje się bu-
dowę, przebudowę lub rozbiórkę w na-
stępujących przypadkach: 

 − obiekt powstaje lub powstał bez wy-
maganego pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia,

 − pomimo wniesienia sprzeciwu po 
zgłoszeniu przez organ administra-
cji obiekt jest lub został zrealizo-
wany,

 − nastąpiło istotne odstępstwo od za-
twierdzonego projektu bez uzyska-
nia zmiany pozwolenia na budowę,

 − przystąpiono do użytkowania 
obiektu bez uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie, gdy takie było wy-
magane,

 − nastąpiła zmiana sposobu użytko-
wania budynku bez pozwolenia.

Do dzisiaj wiele, dawno wybudowa-
nych obiektów budowlanych zostało 
zrealizowanych bez odpowiednich po-
zwoleń, a obiekty te są dalej użytkowa-
ne na dziko. Do tej pory głównym po-
wodem braku załatwienia formalności 
legalizacyjnych były obawy przed de-
cyzją o rozbiórce budynku lub budowli 
przy niezgodności lokalizacji z miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, a także konieczność 
wpłaty bardzo wysokiej opłaty legali-
zacyjnej. Teraz ma to się zmienić.
Uproszczenie legalizacji dotyczyć 
będzie głównie samowoli budow-
lanych, których budowa została za-
kończona co najmniej 20 lat temu. 
Ustawodawca założył, że ten okres jest 
wystarczający do legalizacji samowoli, 
gdyż w tym okresie organy samorzą-
dowe nie wszczynając procedury le-
galizacyjnej lub nakazu rozbiórki cicho 

zaakceptowały istnienie tego obiektu.
W celu legalizacji takiej samowoli 
będzie trzeba spełnić następujące 
wymogi: 

 − przedłożyć zawiadomienie o zakoń-
czeniu budowy, w tym oświadczenie 
o posiadanym prawie od dyspono-
wania nieruchomością na cele bu-
dowlane i oświadczenie o terminie 
zakończenia budowy, 

 − geodezyjną inwentaryzację powy-
konawczą legalizowanego obiektu,

 − ekspertyzę techniczną, z której bę-
dzie wynikać, że obiekt budowlany 
jest wykonany zgodnie ze sztuką 
budowlaną i nie stanowi zagroże-
nia w użytkowaniu dla zdrowia lub 
życia użytkownika.

Po spełnieniu tych wymogów lega-
lizacja samowoli budowlanej będzie 
możliwa bez konieczności wniesie-
nia opłaty legalizacyjnej. 
W tym wypadku nie muszą być też 
spełnione warunki i wymogi miej-
scowego planu zagospodarowania. 

Tomasz Stanek

Uproszczona procedura legalizacji samowoli budowlanej 
po zmianie przepisów 
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Zgodnie  z zapisami Rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 
2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1009) zmienia-
jącego Rozporządzenie w sprawie szcze-
gółowego zakresu i sposobu realizacji nie-
których zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, wnioski o sza-
cowanie szkód w uprawach rolnych 
spowodowanych przez suszę można 
składać wyłącznie za pośrednictwem 
publicznej aplikacji dostępnej pod ad-
resem https://aplikacje.gov.pl/app/
susza/, korzystając z własnego Profi-
lu Zaufanego*. 

Wniosek o szacowanie szkód w upra-
wach rolnych spowodowanych przez 
suszę można  składać  po  złożeniu 
wniosku o przyznanie płatności bez-
pośrednich w roku, w którym wy-
stąpiła susza (do dnia 15 października 
roku wystąpienia suszy). 
W aplikacji producent rolny podaje 
m.in. informacje o: uprawach i szko-
dach powstałych w wyniku suszy, pro-
dukcji zwierzęcej, stratach w stawach 
rybnych oraz uprawach trwałych, 
a także ubezpieczeniu gospodarstwa 
(w przypadku posiadania ubezpiecze-
nia wymagane jest dodanie skanu polisy 

potwierdzającej ten fakt). Do wniosku 
można również załączyć zdjęcia po-
twierdzające zakres powstałych szkód. 
Wypełniając wniosek, celem zaimporto-
wania list zgłoszonych upraw z eWnio-
sek Plus oraz zarejestrowanych zwierząt 
z IRZ Plus, należy w stosownym miejscu 
w aplikacji wprowadzić login i hasło wy-
korzystywane do logowania się do ww. 
portali.
Wprowadzone we wniosku dane są 
automatycznie weryfikowane przez 
aplikację z danymi Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(w zakresie upraw rolnych zgłoszonych 
do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz 
danymi zawartymi w Systemie Identyfi-
kacji i Rejestracji Zwierząt) oraz Insty-
tutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznaw-
stwa w Puławach (w zakresie zasięgu 
i zakresu suszy wynikającego z Systemu 
Monitoringu Suszy Rolniczej). 
Wniosek może być uzupełniany kil-
kukrotnie,  w miarę  wystąpienia 
kolejnych szkód, jednakże tylko do 
momentu podpisania  go Profilem 
Zaufanym.
Protokół generowany jest automatycz-
nie w przypadku, gdy szkody spowo-
dowane wystąpieniem suszy wynoszą 

powyżej 30% średniej rocznej produkcji 
rolnej z ostatnich trzech lat poprzedzają-
cych rok, w którym wystąpiły te szkody 
- ustalanej na podstawie danych Insty-
tutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Z�ywnościowej - Państwowego Instytutu 
Badawczego.

UWAGA! Po opatrzeniu wniosku Pod-
pisem Zaufanym i wysłaniu go, czyli 
przekazaniu do zatwierdzenia przez 
Wojewodę, nie ma możliwości jego 
edytowania - wprowadzenia zmian ani 
dodania kolejnych szkód, jeśli wystąpią 
w danym roku. Producent rolny otrzy-
muje bowiem wyłącznie jeden proto-
kół z szacowania szkód w uprawach 
rolnych spowodowanych przez suszę 
w danym roku.

Instrukcja wypełniania poprzez apli-
kację wniosku o szacowanie szkód 
w uprawach rolnych spowodowanych 
przez suszę, opracowana przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
dostępna jest pod adresem: https://
www.gov.pl/web/rolnictwo/uwa-
ga-rolnicy-wnioski-o-oszacowanie-
-strat-suszowych-tylko-przez-apli-
kacje.

Paulina Mrowczyk-Madeja
[http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20200001009]
[https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/
profil-zaufany-ego-]
[https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uwaga-rolnicy-
-wnioski-o-oszacowanie-strat-suszowych-tylko-prze-
z-aplikacje]

Nowe zasady składania wniosków o szacowanie 
szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez 
suszę
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*Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w sys-
temach elektronicznej administracji. Obywatel posiadający dostęp do bankowości 
internetowej, może go założyć w serwisach bankowych takich jak: PKO BP, ING Bank 
Śląski, Bank Millennium, Inteligo, Bank Pekao, mBank, Santander, Alior Bank oraz 
w serwisie Envelo – w takim przypadku nie ma konieczności osobistego potwierdze-
nia tożsamości. Profil Zaufany można również założyć poprzez serwis pz.gov.pl – jed-
nakże w tym przypadku wymagane jest osobiste potwierdzenie tożsamości w jednym 
z w wybranych punktów potwierdzających np.: w urzędzie gminy, urzędzie skar-
bowym, urzędzie wojewódzkim, starostwie powiatowym itp. (pełna lista punktów 
dostępna jest pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList).
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Z informacji Ministerstwa Rolnictwa 
nowe przepisy o szczególnych instru-
mentach w ramach tarczy 2.0 przewi-
dują dla rolników i domowników ob-
jętych kwarantanną lub hospitalizacja 
w związku z pandemią zasiłek w wyso-
kości 50 proc. wynagrodzenia za pracę. 
Przewidziane w specustawie dotyczącej 
COVID-19 rozwiązania dotyczące uela-
stycznienia czasu pracy obejmą również 
pracodawców będących przedsiębior-
cami prowadzącymi działalność w sek-
torze rolno-spożywczym związanym 
z wytwarzaniem lub dostarczaniem 
żywności. W okresie obowiązywania 
stanu epidemii pracodawca może na czas 
określony zmienić system lub rozkład 
czasu pracy pracowników w sposób nie-
zbędny dla zapewnienia ciągłości funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. 
Nowelizacja ustawy wprowadza tak-
że rozwiązania dotyczące rolników lub 
przedsiębiorców, w tym prowadzących 
działalność rolniczą w formie np. spół-
ki osobowej, spółki kapitałowej czy 
spółdzielni rolników. Mogą oni liczyć 
na wsparcie udzielane przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu dla przedsiębior-
ców, których działalność jest zagrożo-
na z powodu zakazów lub ograniczeń 
wprowadzonych w związku z COVID-19. 

Chodzi o rozszerzenie zakresu podmio-
tów uprawnionych do zwolnienia ze 
składek na ZUS; zmiany umożliwiające 
ponowną wypłatę świadczenia posto-
jowego; poszerzenie katalogu podmio-
tów uprawnionych do dofinansowania 
zatrudnienia.

Ustawa dotyczy, także pobytu cudzo-
ziemców w Polsce. W przypadku, gdy 
wiza lub karta pobytu straciła waż-
ność w okresie stanu epidemii będą 
mogli oni legalnie przebywać w na-
szym kraju do upływu 30 dnia na-
stępującego po dniu odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, w zależności od tego, który 
obowiązywał jako ostatni. 

Wprowadzone zostaną również zmiany 
w zakresie wypłaty funduszy promocji 
produktów rolno-spożywczych, z tych 
środków będzie można prowadzić dzia-
łania mające na celu przywrócenie nor-
malnych warunków rynkowych w przy-
padku poważnych zakłóceń na rynku, 
utraty zaufania konsumentów lub in-
nych szczególnych problemów. Kolejnym 
mechanizmem będzie również naliczane 
odsetek z tytułu nieterminowego regu-
lowania należności przypadających na 

rzecz danego funduszu promocji pro-
duktów rolno-spożywczych, ciągłość 
terminów wykonania określonych czyn-
ności będzie zawieszona, a dokumen-
ty do dyrektora generalnego Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie 
można składać w formie dokumentu 
elektronicznego za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.
Przewidziane zostały również zmiany 
w zakresie Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2014-2020. Polegają one 
m.in. na zniesieniu bezwzględnego zaka-
zu zwiększenia kwoty przyznanej pomo-
cy oraz zmiany celu operacji; zniesienie 
obowiązku składania weksla in blanco 
przez jednostki sektora finansów pu-
blicznych, zniesienie obowiązku zacho-
wania konkurencyjnego trybu wyboru 
wykonawców; dotyczy to także Krajo-
wej Sieci Obszarów Wiejskich; umoż-
liwienie wydłużania terminów nabo-
rów wniosków o przyznanie pomocy czy 
możliwość uzgodnienia z podmiotem 
wdrażającym innego terminu wykona-
nia zobowiązań określonych w umowie 
o przyznaniu pomocy z przyczyn zwią-
zanych z COVID-19.

Anna Tobiasz
Źródło: www.minrol.gov.pl

Pomoc dla rolników i przetwórców w dobie kryzysu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z rozszerzającym się zagrożeniem epidemiologicznym 
COVID-19 w ramach tarczy antykryzysowej 2.0 przewidziało pomoc dla rolników i przetwórców rolnych 
m.in. zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny lub elastyczny czas pracy. 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopa-
da 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia 
podmiotów prowadzących gospodarstwa 
rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) i udzieleniu 
w dniu 8 kwietnia 2020 r. zgody przez 
Komisję Europejską niewypłacalni pro-
ducenci rolni mogą ubiegać się o:
 • bankowe kredyty restrukturyzacyj-

ne z dopłatami do oprocentowania 
ze środków Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa;

 • pożyczki na spłatę zadłużenia udzie-
lane przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa;

 • gwarancję spłaty bankowych kredy-
tów restrukturyzacyjnych udziela-
nych przez Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa.

Z pomocy będą mogły korzystać go-
spodarstwa rolne zaliczane do katego-
rii mikro, małych i średnich firm. Duże 
firmy prowadzące gospodarstwa rolne 
mogą korzystać - po dokonaniu zgłosze-
nia do Komisji Europejskiej – z pomocy 
indywidualnej.
Do pomocy kwalifikują się gospodar-
stwa rolne, które prowadzą działalność 
rolniczą przez co najmniej 3 lata.
Warunkiem uzyskania powyższych 
form pomocy będzie m.in. przedstawie-
nie przez podmiot prowadzący gospo-
darstwo rolne planu restrukturyzacji 
gospodarstwa rolnego zaakceptowa-
nego przez dyrektora, właściwego ze 
względu na miejsce położenia gospodar-
stwa rolnego, Wojewódzkiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. 

Plan restrukturyzacji ma być realizo-
wany przez okres nie dłuższy niż trzy 
lata. Po tym okresie gospodarstwo rol-
ne objęte pomocą powinno odzyskać 
płynność finansową i długoterminową 
rentowność. Z założenia w trakcie reali-
zacji planu restrukturyzacji producent 
rolny nie może zwiększać produkcji.

Kredyty na restrukturyzację zadłużenia 
będą udzielane przez banki, które zawrą 
umowę o współpracy z Agencją Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Kredyty będą udzielane:

 • do maksymalnej kwoty 5 mln zł na 
spłatę 75% zadłużenia mikro i ma-
łych gospodarstw rolnych i 60% 
średnich gospodarstw rolnych,

 • oprocentowanie dla producenta rol-
nego wynosi 2% w skali roku,

 • okres spłaty kredytu restruktury-
zacyjnego – nie dłuższy niż 10 lat.

Kredyt na restrukturyzację może być 
łączony z gwarancją spłaty tego kre-
dytu udzielaną przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa bankowi, z którym 
producent rolny zawarł warunkową 
umowę kredytu restrukturyzacyjnego. 
Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji 
będzie ustanowienie hipoteki na nie-
ruchomości rolnej, której właścicielem 
jest producent rolny. Prowizja z tytułu 
udzielenia gwarancji wynosi 0,5% kwo-
ty gwarancji.

Pożyczka na spłatę zadłużenia udziela-
na będzie przez Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji:
 • do maksymalnej kwoty 5 mln zł na 

spłatę 75% zadłużenia mikro i ma-
łych gospodarstw rolnych i 60% 
średnich gospodarstw rolnych,

 • oprocentowanie pożyczki wyno-
si 5,84% w skali roku (aktualnie 
5,35%),

 • okres spłaty pożyczki – nie dłuższy 
niż 15 lat.

Pożyczki na spłatę zadłużenia nie mogą 
być łączone z innymi formami pomocy 
państwa.

Łączny budżet przeznaczony na re-
strukturyzację zadłużenia szacuje się 
na kwotę 457,4 mln PLN (około 100 mln 
EUR. Władze polskie szacują, że łączna 
kwota pomocy w przypadku kredytów 
restrukturyzacyjnych wynosi 240 mln 
PLN (około 52,4 mln EUR), a w przy-
padku dopłat do oprocentowania – 17,4 
mln PLN (około 3,84 mln EUR). Gwa-
rancje będą zabezpieczać kredyty na 
łączną kwotę 200 mln PLN (około 43,7 
mln EUR).

Niewiadomych jest wciąż sporo. Jedną 
z nich jest problem 25 procentowego 
udziału własnego.
Beneficjent tj. zadłużony rolnik wnie-
sie wkład w proces realizacji planu re-
strukturyzacji w postaci środków pie-
niężnych, swojej wycenionej pracy oraz 
kosztów amortyzacji środków trwałych 
wykorzystywanych do produkcji rolnej. 
Wartość amortyzacji zostanie określo-
na w planie restrukturyzacji. Minimal-
ny wkład własny zostanie zweryfiko-
wany podczas zatwierdzania planu 
restrukturyzacji.

Wkład własny można zapewnić:
 • ze środków własnych wnioskodawcy;
 • w drodze pozyskania nowego kapi-

tału zewnętrznego na warunkach 
rynkowych np. kredyty, pożyczki);

 • w drodze pozyskania nowego ka-
pitału od istniejących współudzia-
łowców (dotyczy dużych przedsię-
biorstw rolnych).

Można przypuszczać, że rolnik kapi-
tał zewnętrzny będzie chciał pozyskać 
w postaci kredytu komercyjnego. Je-
żeli jest wykazany w Rejestrze Dłuż-
ników BIG z tytułu zaciągniętych i nie-
spłaconych kredytów (tak zazwyczaj 
bywa) praktycznie nie ma możliwości 
uzyskania kredytu komercyjnego jako 
wkładu własnego. O metodzie wyceny 
pracy własnej jako udziału własnego 
nie podano szczegółów. Można odnieść 
wrażenie, że restrukturyzacja zadłuże-
nia, którą większość rolników traktuje 
jako „ostatnią deskę ratunku” wcale nie 
jest tania. Odsetki i prowizja od kredy-
tu oraz wspomniana 0,5% prowizja od 
gwarancji to koszty, których uniknąć nie 
można. Skoro w czwartym roku gospo-
darstwo powinno odzyskać płynność 
finansową to może rozwiązaniem była-
by karencja w spłacie kapitału? Koszty 
karencji obciążałyby jednak budżet pań-
stwa wydłużając okres dopłat do odse-
tek. W czasie pandemii trudno liczyć na 
taką dobroczynność. 

Komisja Europejskiej uznaje, że czas 
restrukturyzacji to okres trzech lat, co 
uznaje się za rozsądne ramy czasowe, 
aby przeprowadzić restrukturyzację 
w celu osiągnięcia rentowności. Po za-
kończeniu restrukturyzacji beneficjent 
powinien w pełni odzyskać możliwo-
ści potencjału produkcyjnego gospo-
darstwa, długoterminową rentowność 
oraz samodzielnie prowadzić działal-
ność spłacając pozostałe zobowiązania . 
Zdobycie udziału własnego może być 
największą przeszkodą do pokonania dla 
zadłużonych rolników mających z regu-
ły ograniczoną zdolność kredytową. Ilu 
zadłużonych rolników zdoła tego doko-
nać? Czas pokaże czy była to skuteczna 
pomoc. 

Bogdan Pobereżnik 
źródło: Materiały Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Komisji Europejskiej

Pomoc na restrukturyzację zadłużenia 
gospodarstw rolnych – aktualne informacje



DORADCA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2020 31

Już w 2025 r. wg szacunków „Rzecz-
pospolitej” rynek ten może osiągnąć 
wartość przekraczającą 750 mln €. 
Oznaczałoby, że sprzedaż produktów 
w standardzie BIO może zwiększyć się 
o blisko 200% w stosunku do 2017 r.
Aktualnie wg danych IJHARS największą 
powierzchnię ekologicznych użytków 
rolnych zajmują w Polsce rośliny na pa-
szę, łąki i pastwiska oraz zboża, które 
stanowią już niemal 77% areału obję-
tego certyfikacją. W gospodarstwach 
ekologicznych najczęściej prowadzony 
jest chów drobiu, owiec i bydła, choć Pol-
ska słynie z produkcji certyfikowanych 
jabłek oraz owoców miękkich, m.in.: tru-
skawek, jagód, aronii i porzeczek. Obser-
wuje się również silny rozwój przetwór-
stwa ekologicznego. Od 2015 do 2017 r. 
liczba podmiotów prowadzących dzia-
łalność w tym zakresie wzrosła z 562 
do 705. Szczególnie dynamicznie rozwija 
się w naszym kraju przetwórstwo ekolo-
gicznych owoców oraz warzyw.
W Polsce zaczyna się rozwijać także pro-
dukcja ekologicznego mleka oraz wyrób 
certyfikowanych serów. O ile w 2015 r. 
wyniosły one zaledwie 4 095,7 ton, o tyle 
w 2017 r. wielkość produkcji osiągnęła 
wartość 149 305,3 ton. Sama liczba pod-
miotów zajmujących się przetwórstwem 
mleka zwiększyła się dwukrotnie w cią-
gu roku – wynika z danych IJHARS. Na-
leży nadmienić, że na krajowym rynku 
nabiału w standardzie BIO pojawiły się 
w tym czasie duże firmy, m.in. Bakoma 
oraz Piątnica.

MOTOREM NAPĘDOWYM BRANŻY EKO-
LOGICZNEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE JEST 
PRZEDE WSZYSTKIM ROSNĄCA ŚWIA-
DOMOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA DOTYCZĄCA 
ZALET PRODUKTÓW Z CERTYFIKATEM 
ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO. 

Z danych SGGW wynika, że sięgają 
po nie najczęściej kobiety z wykształ-
ceniem wyższym lub średnim. Najczę-
ściej są to młodsi mieszkańcy dużych 
miejscowości o średnich lub wysokich 
dochodach, którzy prowadzą zdrowy 
styl życia. Zauważa się też, że wśród kon-
sumentów żywności ekologicznej naj-
częściej przeważają osoby dysponujące 
wolnym czasem, zainteresowane goto-
waniem, ceniące walory smakowe pro-
duktów i czytające etykiety produktów.
Z danych IMAS International wynika, 
że najsilniejsze skojarzenie z produk-
tami ekologicznymi w Polsce to zdro-
wa żywność – 52% wskazań. Choć jest 
ono pozytywne, wiąże się z ryzykiem 
utożsamiania, a więc i mylenia żywno-
ści ekologicznej z całą gamą lokalnych, 
funkcjonalnych lub naturalnych pro-
duktów, które nie są ekologiczne. Drugie 
najczęstsze skojarzenie z produktami 
w jakości BIO to niestety wysoka cena. 
Wskazuje ją 1/5 badanych, trzeba jednak 
podkreślić, że szczególnie są to konsu-
menci rzadko kupujący certyfikowane 
artykuły spożywcze lub niekupujący ich. 
Obiektywną barierę stanowi także słaba 
dostępność produktów ekologicznych, 
którą wskazuje 16% respondentów ba-
dań IMAS International. Ponad 13% 
uczestników badań przyznaje, że skle-
py specjalistyczne z tym asortymentem 
są za daleko, a 11% z nich nie wie, gdzie 
kupić certyfikowaną żywność. 
Zdecydowana większość skojarzeń 
z żywnością ekologiczną w Polsce jest 
jednak pozytywna.
Jeśli chodzi o dystrybucję to największy 
wybór produktów ekologicznych w Pol-
sce nieodmiennie znajduje się w skle-
pach specjalistycznych, których liczba 
przekroczyła 1000 punktów i stale ro-
śnie. Należy jednak zaznaczyć, że żyw-
ność w jakości BIO staje się coraz sze-
rzej dostępna w największych sieciach 

handlowych, sieciach convenience, 
sklepach ogólnospożywczych, na spe-
cjalistycznych i tradycyjnych bazarach, 
w drogeriach oraz sklepach interne-
towych. Konsumenci w Polsce najczę-
ściej kupują żywność EKO w sieciach 
super i hipermarketów lub dyskontów, 
ale trzeba podkreślić, że zakupy w tych 
miejscach są zdecydowanie częstsze 
wśród nabywców nieregularnych. Regu-
larni konsumenci produktów ekologicz-
nych kupują je najczęściej na bazarach 
– 42% oraz w sklepach specjalistycz-
nych – 41%. Co interesujące, im osoby 
młodsze, tym częściej nabywają certyfi-
kowane artykuły spożywcze w sieciach 
handlowych, a rzadziej w sklepach eko-
logicznych. W Polsce zwiększa się liczba 
delikatesów specjalistycznych powstają-
cych nie tylko w centrach największych 
miast, ale także na obrzeżach dużych 
aglomeracji miejskich i w mniejszych 
miejscowościach. Można prognozować, 
że ta tendencja się utrzyma, ponieważ 
wygoda zakupów, oszczędność czasu 
i lokalizacja sklepu ma ogromny wpływ 
na wybór ich miejsca. 
 Rynek produktów ekologicznych wciąż 
kryje w sobie ogromny potencjał biz-
nesowy, który można wykorzystać, 
przekonując konsumentów do licznych 
walorów certyfikowanej żywności, ko-
smetyków i środków czystości. Bez wąt-
pienia wciąż brakuje w naszym kraju 
zakrojonych na szeroką skalę kampanii 
edukujących społeczeństwo i zachęca-
jących do zaufania jakości EKO. Najważ-
niejsze jednak, aby we wszelkich po-
dejmowanych działaniach użyć takich 
argumentów, które okażą się przekonu-
jące dla wszystkich grup konsumentów.

Katarzyna Skura
źródło: Eko Dostawcy, Ogólnopolski miesięcznik 
branżowy

Sprzedaż produktów ekologicznych
Rynek produktów ekologicznych należy obecnie do szczególnie rozwijających się sektorów produkcji 
i handlu w naszym kraju. Mimo, iż do państw takich jak Dania, Niemcy czy Włochy jeszcze nam daleko, 
konsumpcja żywności ekologicznej w Polsce rośnie w oszałamiającym tempie. 
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W starożytności i obecnie uprawia się 
go w celach spożywczych i leczniczych. 
Burak ćwikłowy często pojawia się 
na polskich stołach w postaci ćwikły 
i barszczu czerwonego. Dzięki łatwej 
uprawie oraz wysokiej wartości prze-
chowalniczej spożywany jest w ciągu 
całego roku w ilości od 12 - 14 kg na jed-
nego mieszkańca. 
W Polsce, zajmuje szóste miejsce pod 
względem powierzchni uprawy po kapu-
ście, cebuli, marchwi, pomidorach i ogór-
kach (1,4% ogólnej powierzchni upraw). 
Jest dwuletnią, obco- i wiatropylną ro-
śliną, należącą do rodziny szarłowa-
tych. W pierwszym roku burak wytwa-
rza rozetę liści i korzenie spichrzowe 
o różnej wielkości i kształcie, zależnie 
od odmiany. W drugim roku wytwarza 
ulistnione pędy kwiatostanowe dora-
stające do 1,5 m. 
W swym składzie zawiera między in-
nymi: tiaminę, ryboflawinę, niacy-
nę, kwas foliowy. Obfituje w witaminy 
z grupy B, A, C, E, K, a także minerały, 
takie jak: wapń, żelazo, magnez, fosfor, 
potas, sód i cynk.

Wymagania klimatyczne i glebowe 
buraka ćwikłowego
Nasiona buraków zaczynają kiełkować 
dopiero w temperaturze 8°C, siewki 
natomiast źle znoszą długotrwałe wio-
senne chłody, sprzyjające powstawaniu 
pośpiechów. Optymalną temperaturą 
wzrostu jest 15 - 18°C. Przymrozki są 
bardzo niebezpieczne dla roślin buraków 
ćwikłowych, gdyż może nastąpić silne 
uszkodzenie młodych siewek, a w okre-
sie zbiorów korzeni spichrzowych powo-
dują gorsze ich przechowywanie.
Uprawiane w Polsce odmiany są rośli-
nami dnia długiego, wrażliwe na za-
cienianie i zagęszczanie. Dlatego pod 
uprawę tej rośliny wskazane jest wy-
bieranie stanowisk dobrze nasłonecz-
nionych. Kiełkujące nasiona i siewki 
są bardzo wrażliwe na suszę. W miarę 
wzrostu roślin stają się odporniejsze na 

niekorzystne warunki wilgotnościowe. 
Burak ćwikłowy nie jest wymagają-
cy w stosunku do rodzaju gleby, ale 
najlepiej plonuje na glebach piaszczy-
sto-gliniastych, bogatych w próchni-
cę i zasobnych w wapń, lecz źle tole-
ruje świeże wapnowanie. Gleba pod 
uprawę buraka powinna odznaczać 
się dobrą strukturą i nie mieć skłon-
ności do zaskorupiania się. Nie może 
być kamienista, gdyż będzie powodo-
wała zniekształcenia i rozwidlanie się 
korzeni. Warzywo to jest wrażliwe na 
zakwaszenie gleby, dlatego powinno 
być uprawiane na glebie o odczynie 
zbliżonym do obojętnego lub lekko za-
sadowego (pH 6-7,5). Zbyt niski od-
czyn gleby jest przyczyną słabszych 
wschodów i zamierania siewek, a także 
zaburzeń fizjologicznych roślin.

Uprawa roli i nawożenie
W uprawach ekologicznych nie zaleca się 
bardzo głębokiej orki. Uprawiając bura-
ka ćwikłowego, przed zimą wykonuje się 
orkę na średnią głębokość. W przypadku 
wystąpienia podeszwy płużnej należy 
zastosować głębosz. Wiosenne uprawki 
należy ograniczyć do minimum, najlepiej 
wykonać włókowanie dla zatrzymania 
wody i pobudzenia chwastów do kiełko-
wania. Do głębszego spulchnienia gleby 
można wówczas zastosować kultywator, 
a do wymieszania kompostu glebogry-
zarkę, kultywator lub agregat uprawo-
wy. Przedsiewne zabiegi powinny ogra-
niczyć się do starannego wyrównania 
pola przy pomocy agregatu uprawowego 
lub lekkich bron. 

Przedplon 
Buraków ćwikłowych nie należy upra-
wiać po roślinach z rodziny kapustowa-
tych, po korzeniowych, szpinaku i rzepa-
ku. Dobrym przedplonem dla buraka są 
ogórki, pomidory, cebula, zboża, rośliny 
motylkowe wieloletnie i strączkowe.
Ze względu na możliwość porażenia 
przez choroby i szkodniki buraków nie 

powinno się uprawiać po sobie, ani po 
innych warzywach korzeniowych, czę-
ściej, niż co 4 lata.

Nawożenie
W zależności od zasobności gleby, na 
której uprawiany jest burak ćwikłowy, 
jego potrzeby nawozowe wahają się 
80 - 100 kg/ha N, 80 - 100 kg/ha P2O5, 
oraz 200 - 250 kg/ha K20.
Najbardziej deficytowym składnikiem 
w uprawach ekologicznych jest azot. 
Należy jednak pamiętać, że ustawowo 
dopuszcza się stosowanie maksymal-
nie do 170 kg N/ha w formie natural-
nych nawozów organicznych. Dawka 
obornika lub kompostu nie może prze-
kraczać 30 - 34 t/ha. Burak ćwikłowy 
ma dużą skłonność do nadmiernego 
gromadzenia azotanów w korzeniach 
spichrzowych  (trzy do pięciu razy 
większą niż marchew). Dlatego nawo-
żenie azotem powinno być prowadzone 
w sposób bardzo ostrożny, z uwzględ-
nieniem wielu czynników, mających 
wpływ na dostępność tego składnika 
w glebie.
Ważnym makroelementem w uprawie 
buraka ćwikłowego jest potas, który 
w uprawach ekologicznych dostarcza-
ny jest z nawozami organicznymi. Ze 
względu na to, że jest to pierwiastek dość 
łatwo wymywany z gleb, jego niedobór 
można uzupełnić różnymi związkami 
organicznymi, popiołem drzewnym 
i solami kopalnianymi. W razie potrze-
by można je stosować, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z jednostką certyfikującą. 
Objawem niedoboru tego składnika są 
nekrotyczne zmiany występujące na 
brzegach starszych liści, obejmujące 
stopniowo całą blaszkę liściową.
Do dobrego plonowania buraka ćwikło-
wego niezbędne jest zaopatrzenie roślin 
w fosfor. Składnik ten nie jest łatwo wy-
mywany z gleby. W rolnictwie ekologicz-
nym jego zawartość może być uzupeł-
niana w formie mączek fosforytowych 
lub kostnych.

Ekologiczna uprawa buraka ćwikłowego
Burak ćwikłowy (Beta vulgaris L.) pochodzi od buraka nadmorskiego (Beta martima L.).  
Pierwsze wzmianki o buraku pojawiają się XIV w, a uprawa stała się popularna w XVI w. 

EKOLOGIA
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Mikroelementy 
Burak ćwikłowy jest gatunkiem wrażli-
wym na niedobór boru i magnezu.
Magnez – niedobór objawia się począt-
kowo żółtym zabarwieniem liści, przy 
zachowaniu zielonej barwy nerwów. 
W późniejszej fazie tkanka zamiera, a li-
ście na brzegach są postrzępione.
Bor – konsekwencją niedostatku jest 
zgorzel liści sercowych buraka. Symp-
tomy tej choroby uwidaczniają się na 
najmłodszych liściach, które ulegają de-
formacjom. W dalszym stadium choroby 
blaszki liściowe brązowieją i zamierają. 
Sucha zgnilizna korzeni objawia się za-
mieraniem tkanek miąższu, co prowa-
dzi do czernienia buraków, a następnie 
ich gnicia. Na korzeniach również mogą 
tworzyć się spękania.

Dobór odmian
Odmiany uprawianych buraków ćwi-
kłowych różnią się między sobą zawar-
tością barwników czerwonych i żółtych 
(betaniny), kształtem korzenia (kuli-
ste, spłaszczone, walcowate), długo-
ścią okresu wegetacyjnego (wczesne 
90 - 110 dni, późne 110 - 130 dni) oraz 
przeznaczeniem.

Odmiany o korzeniu spłaszczonym: 
Patryk.
Odmiany o korzeniu kulistym: Astar 
F1, Borus, Ceryl, Chrobry, Czerwona 
Kula 2, Napoleon, Nochowski, Okrągły 
Ciemnoczerwony, Polglob F1, Roy F1.
Odmiany o korzeniu walcowatym: 
Opolski, Regulski Cylinder, Rywal, Tur-
kus, Tytus.

W latach 2016-2018 w SDOO Węgrzce 
w warunkach uprawy ekologicznej 
przetestowano 12 odmian buraków 
ćwikłowych. Testowano odmiany pol-
skich hodowli, które polecane są do 
uprawy na terenie Małopolski: 

PlantiCo Zielonki: Karmazyn, Opolski
KHiNO POLAN*: Patryk, Astar F1, Ry-
wal, Polglob F1
Spójnia Nochowo: Czerwona  Kula, 
Chrobry, Tytus, Nochowski
Polan Kraków: Patryk, Cylindra.
*Krakowska Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze POLAN Sp. z o. o

Siew
Burak ćwikłowy uprawiany jest wyłącz-
nie z siewu bezpośrednio do gruntu. Ter-
min siewu ustala się w zależności od 
przeznaczenia plonu:

 − zbiór pęczkowy – wysiew kłębków 
buraka w kwietniu,

 − bezpośrednie spożycie latem i jesie-
nią – wysiew koniec kwietnia i maj,

 − przetwórstwo (konserwowanie w ca-
łości) – wysiew w maju lub pierwszej 
połowie lipca,

 − długie przechowywanie – wysiew 
od drugiej połowy maja do połowy 
czerwca.

Normy wysiewu i rozstawa buraków za-
leżne są także od przeznaczenia plonu 
oraz odmiany. Wysiewa się je w rzędy 
25–50 cm na głębokości 2–3 cm. Odle-
głość między rzędami na polu uprawia-
nym ciągnikiem powinna wynosić 45 cm. 
Buraki na:
 • zbiór pęczkowy - wysiewa się w ilo-

ści 20–25 kg/ha, 
 • do bezpośredniego spożycia - 10–15 

kg/ha, 
 • dla przetwórstwa: konserwowanie 

- 25 kg/ha, 
 • inne przetwory - 12–15 kg/ha,
 • do długotrwałego przechowywania 

- 10–15 kg/ha.

Zabiegi pielęgnacyjne
Do najważniejszych zabiegów w uprawie 
buraka ćwikłowego należą przerzedza-
nie, odchwaszczanie oraz nawadnianie.

Przerzedzanie
Buraki przeznaczane na zbiór pęczko-
wy i do konserwowania – pozostawia 
się 2-4 cm odległości między roślinami 
w rzędzie; 
przechowywanie – pozostawia się 
6–10 cm odległości między roślinami 
w rzędzie.

Nawadnianie
Największe zapotrzebowanie na wodę 
przez buraki ćwikłowe jest w okresie 
od wschodów do wykształcenia 2-3 li-
ści. Później rośliny buraków dzięki sil-
nie rozwiniętemu i głęboko sięgające-
mu systemowi korzeniowemu dobrze 
znoszą niezbyt długo trwające okresy 
suszy. W sezonie suchym wskazane jest 
2-3 krotne deszczowanie.

Odchwaszczanie
Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyj-
nym w uprawie buraków ćwikłowych 
jest odchwaszczanie. Siewki chwastów, 
pojawiające się przed wschodami bu-
raków, można zniszczyć bronowaniem 
w poprzek lub skośnie w stosunku do 
rzędów, broną typu chwastownik. Moż-
liwe jest również termiczne zwalczanie 
chwastów specjalnymi wypalaczami 
spalającymi gaz z butli (propan). Za-
bieg taki zaleca się stosować po wscho-
dach chwastów na całej powierzchni 
pola, bezpośrednio przed siewem na-
sion, albo rzędowo w miejscach prze-
widywanych rzędów, bądź też na 2-3 

dni przed wschodami buraków. W celu 
ograniczenia zachwaszczenia stosowa-
ne jest ściółkowanie czarną folią, włók-
niną lub ściółkami organicznymi po-
chodzenia roślinnego jak np. słoma lub 
skoszone części nadziemne mieszanek 
traw i roślin motylkowych bądź samych 
motylkowych. Aby uzyskać dobry efekt 
odchwaszczający, grubość warstwy po-
winna wynosić około 10-15 cm.
S�ciółki ropopochodne takie jak czarna 
folia PE lub czarna włóknina PP, choć 
dozwolone w uprawie ekologicznej sta-
nowią problem z ich utylizacją. Zużyte 
i zanieczyszczone ściółki nie nadają się 
do recyklingu, a ich spalanie prowadzi 
do zwiększenia zanieczyszczenia atmos-
fery, w CO2.

Zbiór i przechowywanie
Zbiór przeprowadzany jest ręcznie w dni 
bezdeszczowe. 
Buraki na zbiór pęczkowy zbiera się 
stopniowo od czerwca do lipca i łączy 
w pęczki według wagi (ciężar pęczka 
500–1000 g). S�rednica korzenia powinna 
przekraczać 2 cm. 
Buraki uprawiane na bezpośrednie spo-
życie zbiera się bez liści, kiedy korzenie 
będą już miały średnicę od 4–10 cm. 
Korzenie na konserwowanie powinny 
mieć średnicę 2–5 cm, a do innych prze-
tworów 4–8 cm. Zbiera się je pod koniec 
września. 
Zbiór buraków przeznaczonych do dłu-
gotrwałego przechowywania prowadzi 
się na przełomie września i październi-
ka, przed nastaniem jesiennych chłodów. 

Plon z 1 ha – można uzyskać 40-80 
ton korzeni buraka ćwikłowego.

Mirosława Rogacz
źródło:
Warzywa w uprawie ekologicznej, Skierniewice 2018r. 
prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski,
Dobór odmian warzyw do uprawy ekologicznej – Anna 
Szafirowska,
Ekologiczna uprawa warzyw korzeniowych w Stacji 
Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach – 
Dyrektor SDOO Węgrzce Jolanta Madejska,
Uprawa warzyw metodami ekologicznymi na różnych 
typach ściółek Radom 2010 r. Magdalena Kibler.
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EUROPEJSKI KOMITET REGIONO� W za-
inaugurował działalność grupy robo-
czej „Zielony Ład w terenie”. Składa się 
ona z trzynastu lokalnych i regionalnych 
demokratycznie wybranych przedsta-
wicieli, a jej celem jest dbanie o to, by 
miasta i regiony UE uczestniczyły bez-
pośrednio w opracowywaniu, realiza-
cji i ocenie licznych inicjatyw w ramach 
Zielonego Ładu, który jest unijną strate-
gią zrównoważonego wzrostu na rzecz 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
do 2050 r.

„Nadszedł czas, by wspólnie zainwe-
stować w gospodarkę czystą, zrów-
noważoną i neutralną pod względem 
emisji dwutlenku węgla i przyspieszyć 
przestawienie się na nią. W ramach 
unijnego pakietu na rzecz odbudowy 
i Europejskiego Zielonego Ładu mu-
simy wzmocnić pozycję miast i regio-
nów oraz sfinansować ich działania, 
tak by mogły zbudować odporność 
i stanąć na nogi po kryzysie wywo-
łanym przez COVID-19.” Tak brzmiało 
główne przesłanie z pierwszego po-
siedzenia grupy roboczej „Zielony Ład 
w terenie”. 

Europejski Zielony Ład jest najlepszym 
narzędziem, jakim dysponujemy, by 
poradzić sobie z kryzysami:

Grupa robocza rozpoczyna prace w mo-
mencie, gdy Komisja Europejska przed-
stawiła nowe narzędzie służące odbu-
dowie o wartości 750 mld EUR oraz 
wzmocniła aspekty związane z klima-
tem w proponowanym budżecie długo-
terminowym w wysokości 1100 mld 
EUR na lata 2021–2027. Teraz potrzeba 
tylko zgody państw członkowskich i Par-
lamentu Europejskiego.
Juan Espadas (ES/PES), burmistrz Se-
willi i przewodniczący grupy roboczej, 
stwierdził: S� wiat stoi w obliczu naj-
poważniejszej recesji współczesnych 
czasów, ale nie możemy zapominać, że 
kwestie klimatyczne przecież nie znik-
nęły. Europejski Zielony Ład jest naj-
lepszym narzędziem, jakim dyspo-
nujemy, by poradzić sobie z oboma 
kryzysami. Daje nam szansę na inwe-
stowanie w ekologiczny transport pu-
bliczny, energię ze źródeł odnawialnych, 
przystępne cenowo, dobrze izolowane 
mieszkania, zrównoważone rolnictwo 
oraz ochronę różnorodności biologicz-
nej. To rewolucja pozytywna, ale nie 
da się jej osiągnąć bez pełnego zaan-
gażowania miast i regionów ani bez 
wsparcia europejskiego. Jako prze-
wodniczący grupy roboczej będę wy-
raźnie nagłaśniać nasze żądania.

ZIELONY ŁAD TO ODPOWIEDŹ 
NA KRYZYS GOSPODARCZY.

Hanna Zdanowska (PL/EPL), prezydent 
Łodzi, powiedziała: Zmiany klimatu sta-
ją się coraz bardziej dotkliwe. Każdy sa-
morząd mierzy się z innymi problemami, 
ale żaden nie jest od nich wolny, bo kry-
zys klimatyczny nie ma granic. I każdy 
samorząd powinien mieć możliwość 
bezpośredniego wykorzystywania 
funduszy Europejskiego Zielonego 
Ładu. Najbardziej ambitny plan walki 
ze zmianami klimatu nie powiedzie się, 
jeśli o małej wsi, czy o wielkim mieście 
będzie decydowała centralna polityka, 
a nie samorządowcy, którzy są najbliżej 
mieszkańców i najlepiej wiedzą, czego 
im potrzeba. Potrzebujemy prostych 
i bezpośrednich narzędzi do wyko-
rzystywania  funduszy  Zielonego 
Ładu. Inaczej nie osiągniemy naszego 
wspólnego celu, jakim jest neutralność 
klimatyczna Europy.
Zabierając głos podczas debaty na temat 
ekologicznego ożywienia gospodarcze-
go, posłanka Aurore Lalucq (FR/S&D), 
współprzewodnicząca intergrupy ds. 
Zielonego Nowego Ładu w Parlamencie 
Europejskim, powiedziała: Zielony Ład 
po COVID-19 nie może być taki sam jak 
przed kryzysem. Dziś potrzeba więk-
szych ambicji, większego budżetu UE 
i większych inwestycji. Zielony Ład 
to odpowiedź na kryzys gospodarczy, 
ale również okazja do wdrożenia no-
wego modelu rozwoju, który połączy 

Europejski 
zielony ład w terenie

Europejski Komitet Regionów utworzył nową grupę roboczą, aby miasta i regiony miały możliwość wdra-
żania Europejskiego Zielonego Ładu za pomocą konkretnych projektów i bezpośredniego finansowania 
dla władz lokalnych i regionalnych.

EKOLOGIA
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sprawiedliwość ekologiczną i społecz-
ną. Musimy wykazać się wyobraźnią, 
pragmatyzmem i elastycznością w do-
stosowywaniu decyzji makroekono-
micznych do potrzeb terytorialnych 
dzięki szeroko zakrojonemu dialogowi 
społecznemu.

Zielony Ład jest właściwym kana-
łem umożliwiającym wdrożenie 
ambitnej polityki zatrudnienia i za-
pewnienie każdemu obywatelowi eu-
ropejskiemu godnej pracy i godziwe-
go wynagrodzenia. 

Aby odnieść sukces, musimy zmobili-
zować wszystkie podmioty na szcze-
blu krajowym, a także europejskim i lo-
kalnym. Z tego względu dialog między 
intergrupą ds. Zielonego Nowego Ładu 
w Parlamencie Europejskim i Europej-
skim Komitetem Regionów ma zasad-
nicze znaczenie, podobnie jak dialog 
między instytucjami europejskimi a sa-
morządami lokalnymi.
Zwracając się do członków grupy robo-
czej, Diederik Samsom, szef gabinetu 
komisarza Fransa Timmermansa, wi-
ceprzewodniczącego wykonawczego 
Komisji Europejskiej do spraw Europej-
skiego Zielonego Ładu, powiedział: Zo-
bowiązujemy się do zapewnienia lokal-
nego wymiaru Zielonego Ładu. 

Kryzys związany z COVID-19 zmusza 
nas do dostosowania się do nowej rze-
czywistości, a także do priorytetowe-
go potraktowania i przyspieszenia 
realizacji tych elementów Zielonego 
Ładu, które bezpośrednio przyczy-

niają się do wzrostu gospodarczego 
i tworzenia miejsc pracy, na przykład 
fali renowacji, gospodarki o obiegu 
zamkniętym i ekologizacji naszych 
miast i transportu miejskiego. 

Z� adna transformacja nie powiedzie 
się, jeśli nie będzie mocno zakorzenio-
na w europejskich miastach i regio-
nach. Musimy działać wspólnie, by za-
pewnić wymierne rezultaty wszystkim 
Europejczykom.
Celem grupy roboczej „Zielony Ład w te-
renie” jest dopilnowanie, by zarówno 
Europejski Zielony Ład, jak i strategia 
odbudowy UE rzeczywiście przełożyły 
się na konkretne projekty i bezpośred-
nie finansowanie dla władz lokalnych 
i regionalnych.

Grupa robocza ma trzy cele 
szczegółowe:
1. zebranie opinii miast i regionów re-

prezentowanych w KR-ze na temat 
licznych inicjatyw politycznych w ra-
mach Europejskiego Zielonego Ładu 
oraz zadbanie o ich nagłośnienie,

2. ułatwienie współpracy instytucji UE, 
tak by miasta i regiony znalazły się 
w centrum polityki promującej neu-
tralność emisyjną; 

3. opisanie wyzwań władz lokalnych 
i regionalnych podczas zielonej 
transformacji na szczeblu lokalnym 
oraz podkreślenie ich osiągnięć i naj-
lepszych praktyk, aby ułatwić ich po-
wielanie w całej Unii Europejskiej.

Do obecnych priorytetowych tema-
tów grupy roboczej należą: Europej-
skie prawo o klimacie i Pakt na rzecz 
Klimatu, Fundusz na rzecz Sprawiedli-
wej Transformacji, nowa strategia prze-
mysłowa dla Europy, czyste powietrze 
i woda, wodór, nowy plan działania 
UE dotyczący gospodarki o obiegu za-
mkniętym, różnorodność biologiczna 
oraz lasy.

Grupa robocza składa się z 13 członkiń 
i członków ze wszystkich sześciu komisji 
i wszystkich sześciu grup politycznych 
w KR-ze, co sprawia, że jest to praw-
dziwie horyzontalna i pluralistyczna 
inicjatywa.
 • Juan Espadas (ES/PES), burmistrz 

Sewilli (przewodniczący)
 • Roby Biwer (LU/PES),członek rady 

gminy Bettembourg
 • Manuela Bora (IT/PES), członkini 

rady regionalnej Marche i minister 
regionalna (zastąpiona na dzisiej-
szym posiedzeniu przez Donatellę 
Porzi (IT/PES), radną regionu Um-
bria)

 • Isabelle Boudineau (FR/PES), region 
Nowej Akwitanii, wiceprzewodni-
cząca, sprawy europejskie i między-
narodowe

 • Vincent Chauvet (FR/Renew Euro-
pe), mer Autun (departament Saône-
-et-Loire)

 • József Kóbor (HU/EA), członek sa-
morządu lokalnego w Peczu

 • Markku Markkula (FI/EPL), członek 
rady miasta Espoo

 • Michael Murphy (IE/EPL), członek 
rady hrabstwa Tipperary

 • Ricardo Rio (PT/EPL), burmistrz 
Bragi

 • Stelpstra Tjisse (NL/EKR), członek 
zarządu prowincji Drenthe

 • Mirja Vehkaperä (FI/Renew Euro-
pe), członkini rady miasta Oulu

 • Bernd Voß (DE/Zieloni), członek 
parlamentu kraju związkowego 
Szlezwik-Holsztyn

 • Hanna Zdanowska (PL/EPL), prezy-
dent Łodzi.

Grupa robocza będzie się spotykać re-
gularnie i będzie wnosić wkład w sesje 
plenarne Europejskiego Komitetu Re-
gionów, począwszy od sesji z początku 
lipca, gdzie odbyła się debata na temat 
„Regiony i miasta na rzecz ekologicznej 
odbudowy gospodarki”. Zorganizowa-
ne zostaną również dwie inne debaty: 
w sprawie przyszłych wieloletnich ram 
finansowych w świetle odbudowy po 
kryzysie związanym z COVID-19 z udzia-
łem komisarza Johannesa Hahna oraz 
w sprawie aspektów gospodarczych od-
budowy po pandemii COVID-19 z udzia-
łem komisarza Thierry’ego Bretona.
Europejski Zielony Ład to plan działania 
na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. 
Obejmuje on nową strategię zrównowa-
żonego wzrostu gospodarczego wraz 
z zestawem środków ustawodawczych, 
działań politycznych i mechanizmów 
finansowania. Ma trojaki cel: wyelimi-
nowanie emisji netto gazów cieplarnia-
nych do 2050 r., oddzielenie wzrostu go-
spodarczego od wykorzystania zasobów 
oraz zadbanie o to, by żadna osoba ani 
żadne miejsce nie pozostało w tyle (Ko-
misja Europejska). Zakres Europejskie-
go Zielonego Ładu obejmuje następujące 
obszary:
 • Zrównoważona energia
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Ekologiczny transport
 • Przyroda i różnorodność biologiczna
 • Z�ywność i rolnictwo
 • Zielone finansowanie

Marian Kulpa
Źródło: Redakcja AgroNews
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Kury utrzymywane w gospodarstwach 
rolnych stanowią źródło pożywnych jaj 
dla rodziny rolnika, natomiast nadwyżki 
są sprzedawane. Konsumenci doceniają 
wielkie walory zdrowotne jaj pochodzą-
cych z gospodarstw ekologicznych, od 
kur przebywających na wolnym powie-
trzu i żywionych paszami ekologiczny-
mi. Na rynku jest duże zainteresowanie 
żywnością ekologiczną, a jaja ekologicz-
ne są dużo droższe od jaj pochodzących 
z gospodarstw konwencjonalnych. Wyż-
sze ceny związane są z ich dobrą jako-
ścią, ale również z większym zużyciem 
paszy, wyższymi cenami kurcząt i kosz-
tami certyfikacji.
Prowadząc chów drobiu metodami eko-
logicznymi trzeba wziąć pod uwagę 
ograniczenia wynikające z przepisów 
o rolnictwie ekologicznym, a dotyczą-
cych: maksymalnej powierzchni bu-
dynków i ich wyposażenia, obsady 
i zdrowotności ptaków, doboru wła-
ściwych ras/linii kur oraz stosowania 
pasz ekologicznych. W tym samym go-
spodarstwie nie może być prowadzona 
równocześnie produkcja ekologiczna 
i konwencjonalna drobiu.

Pomieszczenia dla kur 
Podstawową zasadą w chowie ekolo-
gicznym jest zakaz utrzymywania dro-
biu w klatkach. Produkcja ekologiczna 
powinna zapewnić dobrostan zwierząt 
uwzględniający warunki utrzymania, 
a także właściwe zagospodarowanie 
obornika. Prawidłowe utrzymanie kur 
w gospodarstwie ekologicznym wiąże 
się z właściwą obsadą kur, odpowied-
nią ściółką, karmidłami i poidłami, mi-
kroklimatem pomieszczeń, wentylacją, 
oświetleniem i wybiegami. Te wszystkie 
warunki są konieczne do spełnienia do-
brostanu. W dobrostanie zwierząt go-
spodarstwa ekologicznego wymagania 
są ściśle określone i wyższe niż w chowie 
konwencjonalnym.
Wielkość pomieszczeń decyduje o ilości 
kur niosek jakie mogą w nich przebywać, 
co określają normy. Maksymalnie w jed-
nym pomieszczeniu może przebywać 
3000 kur. W pomieszczeniach z chowem 
drobiu ekologicznego powierzchnia 

powinna być przykryta słomą lub tor-
fem, wiórami czy piaskiem i co najmniej 
w 1/3 powierzchni lita. Powinno być 
też w kurniku zagwarantowane miejsce 
do gromadzenia odchodów. Drób musi 
mieć dostęp do otwartych terenów na 
wolnym powietrzu przynajmniej przez 
1/3 życia. Podłoże pomieszczenia nie 
może być podmokłe. Ptaki powinny mieć 
łatwy dostęp do wybiegów. To zaspo-
kaja im możliwości grzebania oraz ką-
pieli piaskowych lub wodnych. Wybieg 
powinien być ogrodzony, a powierzch-
nię wybiegu ustalamy przeliczając  
4 nioski /m2 z zachowaniem limitu 170 
kg N/ha/rok.

W kurniku musimy zapewnić oświe-
tlenie 15-20 lx. Stosunek powierzch-
ni okien do powierzchni podłogi powi-
nien wynosić 1:15-20. S�wiatło ma duży 
wpływ na nieśność. S�wiatło naturalne 
może być uzupełniane światłem sztucz-
nym tak, aby maksymalny czas w ciągu 
doby wynosił 16 godzin z nieprzerwa-
nym 8 godzinnym czasem odpoczynku 
nocnego bez światła sztucznego. Kurniki 
muszą mieć wejście/wyjście o rozmia-
rach dostosowanych do wielkości pta-
ków, łączna długość tych otworów musi 
wynosić przynajmniej 4m/100 m2 po-
wierzchni pomieszczeń przeznaczonych 
dla ptaków. W kurniku powinien być 
stały dostęp kur do paszy i do wody. Dla 
jednej kury nioski należy zapewnić do-
stęp co najmniej 2,5-3,0 cm brzegu po-
idła oraz 9-11 cm karmika. Urządzenia 
należy czyścić i dezynfekować środkami 
dopuszczonymi w rolnictwie ekologicz-
nym. W pomieszczeniach przyjmuje się: 
obsadę 6 kur niosek na m2, minimal-
na długość grzędy na jedną sztukę 18 
cm i na jedno gniazdo 7 niosek. W przy-
padku wspólnego gniazda 120 cm2 na 
nioskę.

Rasy
Bardzo ważne w ekologicznym chowie 
kur nieśnych są odpowiednie rasy/li-
nie, najlepiej przystosowane do miej-
scowych warunków i odporne na cho-
roby. Chociaż mamy duży wybór ras kur 
nieśnych, to w rolnictwie ekologicznym 

szczególnie dobrze sprawdzają się rasy 
rodzime, a szczególnie zielononóżka. 
W gospodarstwach ekologicznych wyko-
rzystuje się do chowu najczęściej wymie-
nione poniżej rasy kur niosek. Są między 
nimi istotne różnice. Poza ilością znoszo-
nych w ciągu roku jaj, różnią one barwą 
upierzenia, wielkością i ciężarem, a tak-
że masą jaj oraz barwą skorupki. 

Leghorn – najczęściej utrzymywana 
rasa kur nieśnych. Kury są niewielkie 
i lekkie około 1,5 kg, a koguty oko-
ło 2,0 kg. Skorupka jaj jest biała. Ich 
nieśność wynosi około 300 jaj/rok 
o wadze 60 g.

Zielononóżka – to nasza rasa rodzi-
ma pochodząca z Galicji, cechuje się 
dobrą zdrowotnością, żywotnością 
i jajami z niskim poziomem choleste-
rolu. Kura waży około 1,9 kg, kogut 
powyżej 2 kg. Rocznie znosi oko-
ło 190 jaj nieco mniejszych, barwy 
jasno-seledynowej.

Karmazyn  nazywana  też Rhode 
Island Red od miejsca pochodzenia. 
Kury są duże o wadze ponad 2 kg, zno-
szą do 230 jaj rocznie. Skorupka jaj 
jest brązowa, a masa jaja wynosi 60 g.

Sussex kura waży 1,6 kg - 2,0 kg. Zno-
si około 200 jaj rocznie.

Tworzenie stada ekologicznych kur 
niosek 
Ponieważ na rynku są trudności z za-
kupem kurcząt ekologicznych, dopusz-
czalny jest zakup 1-3 dniowych kurcząt 
konwencjonalnych za zgodą WIJHARS 
i dalsze ich odchowywanie już na zasa-
dach rolnictwa ekologicznego. W przy-
padku, gdy kury nie pochodziły z pro-
dukcji ekologicznej i zostały zakupione 
do gospodarstwa w drodze odstępstwa 
(kury do 18  tyg. do produkcji  jaj) 
i żeby jaja mogły być sprzedawane jako 
ekologiczne, to drób przeznaczony do 
produkcji jaj musi być chowany zgodnie 
z zasadami rolnictwa ekologicznego co 
najmniej 6 tygodni.

Kury nioski w ekologicznym gospodarstwie
Chów kur to długa tradycja małych polskich gospodarstw. Choć wcześniej z powodu ptasiej grypy bardzo 
duża ilość gospodarstw rezygnowała z chowu drobiu, to obecnie rolnicy gospodarstw rodzinnych znów 
powracają do przydomowego chowu kur niosek w małych stadach.
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Karmienie
Jajo jest skarbnicą składników pokarmo-
wych, dlatego też bogate i zróżnicowane 
pasze powinny najpierw trafiać do żo-
łądków kurzych. Ważnym jest, aby pro-
dukcja roślinna w gospodarstwie była 
zbilansowana z produkcją zwierzęcą, 
gdyż żywienie kur w gospodarstwie 
ekologicznym opieramy przede wszyst-
kim o pasze własne.
W porównaniu z innymi gatunkami 
zwierząt kury mają wysokie wymaga-
nia paszowe. W chowie kur nieśnych na 
większą skalę, istnieje konieczność bi-
lansowania pasz: białka, energii, skład-
ników mineralnych, jak też aminokwa-
sów. Skoro nieśność kur zależy przede 
wszystkim od żywienia, więc pasza po-
winna zapewnić to zapotrzebowanie. 
Kury w chowie przydomowym powinny 
w dziennej dawce otrzymać: 16-18% 
białka, 10-12 MJ energii metabolicz-
nej, 0,75-0,85% lizyny, 0,33-0,35% 
metioniny, 3,5% wapnia, 0,5-0,7% fos-
foru, 0,15% sodu i 0,17% chloru.

W systemie produkcji ekologicznej mu-
simy opierać się na paszach własnych, 
gdyż mieszanki wysokobiałkowe prze-
znaczone dla drobiu ekologicznego są 
bardzo drogie. Podstawą żywienia dro-
biu w małych gospodarstwach są zboża. 
Zaleca się w żywieniu kur niosek stoso-
wanie takich zbóż jak pszenica, pszen-
żyto, kukurydza. Jęczmień, owies czy 
żyto można wykorzystywać na paszę 
tylko w małych dawkach, gdyż zawie-
rają dużo niestrawnych węglowoda-
nów, które oddziałują negatywnie na 
procesy trawienia. Z roślin okopowych 
wykorzystujemy: ziemniaki, buraki czy 
marchew pastewną. Stosujemy też w ży-
wieniu niosek rośliny warzywne, susze, 
pokrzywę i zioła, z roślin oleistych rze-
pak, soję prażoną i len, a z bobowatych 
groch, peluszkę, bobik i łubin. W gospo-
darstwie ekologicznym możemy karmić 
drób także zielonką, suszem z roślin mo-
tylkowatych drobnonasiennych, ziołami 

oraz plewami. Dobre i często w gospo-
darstwach ekologicznych stosowane są 
na pasze śrutowane lub gniecione mie-
szanki strączkowo zbożowe. Dopusz-
cza się w chowie ekologicznym dodatki 
mineralne (potas, wapń, fosfor, magnez, 
siarka, sód) i prowitaminy, naturalne mi-
kroorganizmy czy enzymy. Dawniej czę-
sto wykorzystywano w przydomowym 
chowie kur także gotowane ziemniaki, 
łupiny, buraki, marchew czy kapustę. 
Maksymalny dozwolony procent nieeko-
logicznych pasz pochodzenia rolniczego 
może wynosić 5% w stosunku rocznym, 
w przeliczeniu na suchą masę.

Profilaktyka i leczenie
U kur mogą występować takie choroby 
jak: salmonelloza, kokcydioza, roba-
czyce, ptasia grypa i inne. Przy speł-
nieniu norm dobrostanu dla kur oraz 
ograniczeń związanych ze ścisłymi 
wymaganiami rolnictwa ekologiczne-
go, kury wykazują się zazwyczaj dobrą 
zdrowotnością. W systemie ekologicz-
nym chowu szczególnie ważna jest pro-
filaktyka. Dobrą profilaktyką w chowie 
kur nieśnych jest: odpowiedni dobór 
rasy, właściwe żywienie, higieniczne po-
mieszczenia i wybiegi. Przy ich zapew-
nieniu można ograniczyć występowanie 
chorób drobiu. Choroby, jeśli występują, 
atakują głównie ptaki młode. U doro-
słych kur przebieg chorób jest zawsze 
łagodniejszy. W małych stadach choroby 
kur niosek występują rzadziej. 

Podsumowanie
Chociaż normy dotyczące ekologicznego 
chowu drobiu są wysokie, to jednak nie 
są trudne przez rolników do spełnie-
nia. Łatwe jest to w małych gospodar-
stwach, gdzie stado liczy 30, 50 czy 100 

sztuk i gdzie rolnik nie dąży zbytnio do 
wysokich wydajności. Kury mają duże 
wybiegi, a gospodarstwo przy tym jest 
bogate w rośliny zielne i bobowate. Na 
podwórzach kury mają możliwości grze-
bania w ziemi, gdzie zapewniają swe za-
potrzebowanie na wiele potrzebnych 
składników mineralnych, a nawet pasz 
wysokobiałkowych w postaci owadów. 
Własne pasze: zboża, rośliny bobowate, 
słoma, warzywa, okopowe, także do-
stępne powierzchnie w budynkach i wy-
biegi, to stwarza doskonałe warunki do 
chowu kur w małych stadach i nie spra-
wia trudności.
Powrót w gospodarstwach do chowu 
ekologicznego kur niosek jest korzystny, 
gdyż pozwala na wykorzystanie w go-
spodarstwie pośledniejszych gatunków 
nasion, warzyw, okopowych przezna-
czając je na pasze. Sprzedaż poślednich 
produktów jest nieopłacalna lub niemoż-
liwa. Przydomowe sady czy podwórza 
są korzystnymi miejscami na wybiegi 
dla drobiu. 
Chów kur to samozaopatrzenie wła-
snych gospodarstw w świeże, pożywne 
produkty na potrzeby własne, a nad-
wyżki jaj przeznaczane są na sprzedaż. 
Jaja ekologiczne cieszą się dużym po-
pytem na rynku i osiągają dobre ceny. 
Ponadto, co także również jest ważne, 
przy bezpośredniej sprzedaży mamy 
przychody na bieżąco. A zatem powróć-
my do ekologicznego chowu drobiu, po-
większajmy stada zwłaszcza kur zielo-
nonóżek, które są szczególnie polecane 
w gospodarstwach ekologicznych, a jaja 
tych kur ze względu na niski poziom 
cholesterolu są poszukiwane na rynku.

Jan Pajdzik
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Początki winiarstwa w Małopolsce
Pierwsze wzmianki o produkcji wina 
w Polsce liczą ponad 1000 lat. Cieka-
wostką jest, że pierwszym regionem 
winiarskim, były okolice Krakowa. 
Prawdopodobnie winorośl dotarła tu  
z południa Europy - z Państwa Wielko-
morawskiego. O tym, że uprawiano wi-
norośl już w X wieku świadczą znalezi-
ska archeologiczne na zboczach wzgórza 
wawelskiego. Rosnące zapotrzebowanie 
na wino było spowodowane rozwojem 
chrześcijaństwa i jego koniecznej obec-
ności w trakcie liturgii. Samą kulturę 
produkcji i picia win kształtowało du-
chowieństwo wraz z mieszczanami  i za-
możną szlachtą. Dzięki nim wina poda-
wano nie tylko jako wytrawny deser, ale 
również dodawano do potraw. Wówczas 
popularność wina dorównywała uzna-
niu piwa i miodu pitnego. Wino wyko-
rzystywano w handlu, gdzie stanowiło 
środek płatniczy, a czasami towar wy-
mienny. Warto wspomnieć o opactwie 
benedyktynów z Tyńca, w którym tra-
dycje uprawy winorośli trwały nieprze-
rwalnie od XI do XVIII wieku. U schyłku 
XVI wieku winnice zaczęły stopniowo 
podupadać, a w wyniku potopu szwedz-
kiego wraz z postępującym oziębieniem 
klimatu zniknęły z krajobrazu. Miejsce 
polskiego wina zaczęły zajmować trunki 

z krajów, których warunki klimatyczne 
sprzyjały uprawie – głównie z Francji, 
Włoch i Niemiec. Przez kolejne wieki, za-
pomniano o sztuce winiarstwa i dopiero 
w latach 80. XX wieku podjęto nieudolną 
próbę jego odtworzenia w Polsce. Jednak 
realny rozwój produkcji wina w Polsce 
nastąpił w XXI w. 

Winiarstwo dziś
Z danych Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa wynika, że liczba zare-
jestrowanych winnic w Polsce w 2020 
roku wynosi 294, łączna powierzchnia 
uprawy 468 hektarów, a produkcja wina 
w roku 2019 wyniosła 6,4 tys. hektoli-
trów. Zarejestrowani winiarze zebrali 
łącznie w 2019 roku 1821 ton winogron. 
Dla porównania jeszcze w roku gospo-
darczym 2009/2010 liczba producentów 
wynosiła zaledwie 26, a powierzchnia 
upraw – 36 hektarów. Choć polskie wi-
niarstwo przeżywa swój rozkwit, wciąż 
ma przed sobą wielkich europejskich 
producentów wina takich jak Hiszpania 
(941 tys. ha upraw), Francja (802 tys. 
ha) i Włochy (650 tys. ha), których wina 
zalewają świat. Według Prezesa Związ-
ku Pracodawców Polskiej Rady Winiar-
stwa jakość i charakter produkcji wina 
w Polsce będzie interesującym punktem 
na winiarskiej mapie Europy.

Winnica Wieliczka i jej właściciele
Niewielu turystów, jak i mieszkańców 
Małopolski zna skarby skrywane w Paw-
likowicach, nieopodal Wieliczki. Na Ma-
łopolskim Szlaku Winnym u podnóża 
Karpat położona jest unikatowa na ska-
lę Polski winnica, której solne miasto 
użyczyło swojej nazwy. Winnica Wie-
liczka (Fot. 1.) została założona w 2013 
roku przez Agnieszkę Rousseau i Pio-
tra Jaskółę i obecnie znajduje się w niej 
prawie 25 tysięcy krzewów winorośli. 
Założyciele winnicy, należą do grona mi-
łośników wina starających się o przy-
wrócenie dawno zapomnianemu wi-
niarstwu Polski miejsce na winiarskiej 
mapie świata. Współwłaściciele posia-
dają bogate doświadczenie i kompeten-
cje w prowadzeniu winnicy i winiarni. 
Agnieszka Rousseau jest jedną z najbar-
dziej znanych na świecie polską enoloż-
ką, która produkcją wina zajmuje się od 
ponad dwudziestu lat. Doradzała w win-
nicach we Francji, Nowej Zelandii, Au-
stralii, Szwajcarii, Indiach, Rosji, Rumu-
nii i Polsce. Jest zdobywczynią pond 200 
medali na najbardziej prestiżowych kon-
kursach winiarskich świata. Z kolei Piotr 
Jaskóła jest z wykształcenia leśnikiem, 
ekologiem, którego wiedza i intuicja po-
zwoliła na realizację niespotykanych 
pomysłów winiarskich, jak założenie 

Winnica Wieliczka – inspiracją dla winiarstwa
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winnicy w centrum aglomeracji śląskiej. 
Otrzymane wówczas wino zdobyło licz-
ne medale. Wiedza, doświadczenie i po-
kora wobec natury sprawiają, że winni-
ca z winiarnią tworzą razem niezwykły 
organizm, którego owoce cieszą najbar-
dziej wymagające kubki smakowe. 

Niestandardowe technologie uprawy
Winnica w Pawlikowicach łączy zasady 
uprawy ekologicznej z biodynamiczną. 
Jest ona prowadzona z poszanowaniem 
natury oraz ogółu organizmów w nim 
żyjących. To metoda zharmonizowana 
z kalendarzem księżycowym oraz wie-
dzą przodków mające na celu zacho-
wanie wykorzystywanego środowiska 
w jak najlepszej kondycji. Preparaty uży-
wane w winnicy są na bazie surowców 
naturalnych, roślinnych i mineralnych. 
Działania podejmowane w winnicy pole-
gają na ciągłej obserwacji rozwoju i zdro-
wotności winorośli oraz profilaktyce 
opartej na zwiększaniu ich odporności 
na czynniki środowiskowe. 

Początki gospodarstwa
Nie zawsze jednak była tu winnica, wcze-
śniej teren ten obejmował PGR, którego 
podejście było dalece różne od posza-
nowania dla natury i zrównoważonej 
gospodarki rolnej. Nadmierna eksplo-
atacja terenu, poddawanie środowiska 
działaniu pestycydów przy równocze-
snym wyjaławianiem gleby niewłaści-
wym płodozmianem jest obrazem dość 
dobrze znanym. Rolnictwo intensywne 
doprowadziło w konsekwencji do erozji, 
których dowodem były potoki błota za-
lewające położone niżej gospodarstwa. 

Aby przerwać tę dramatyczną sytuację 
potrzebne były radykalne działania ma-
jące na celu zapobieganie erozji gleby 
i przywrócenie równowagi środowisku. 
Właściciele Winnicy Wieliczka widzieli 
potencjał, który posiadało długie zbocze 
o ekspozycji południowej i południo-
wo-zachodniej, z przewyższeniem po-
nad 60 metrów (od ok. 315 do 380 m 
n.p.m.) i stosunkowo przepuszczalną, 
gliniasto-piaszczystą glebą. Dzięki pod-
jętym działaniom powstał nowatorski 
projekt ekologicznej uprawy winoro-
śli  w poprzek stoku, którego tarasowa 
uprawa zabezpiecza zbocze przed eroz-
ją, a równocześnie ułatwia pracę w win-
nicy. Odtworzenie właściwej struktury 
gleby i odbudowanie w niej życia bio-
logicznego, było zajęciem pracochłon-
nym, na którego efekty trzeba było cze-
kać wiele lat. Winnica znajduje się na 
15 hektarowej działce i stanowi jedynie 
część upraw prowadzonych w gospo-
darstwie. W winnicy uprawiane są od-
miany: Chardonnay, Riesling, Merlot, Ca-
bernet, Muskat, Grüner Veltliner i Pinot 
Noir. Pozostały teren zajmują uprawy 
lnu, słonecznika, gryki oraz stary jabło-
niowy sad, co pozawala zachować bio-
różnorodność. Działania te mają na celu 
zapobiec monokulturze, a w konsekwen-
cji ograniczyć możliwość występowania 
chorób, jak i szkodników w uprawach.  
W agrotechnice winnicy wykorzysty-
wany jest jedynie lekki sprzęt pozwa-
lający na wzruszenie wierzchniej war-
stwy gleby. W efekcie podjętych działań, 
ekosystem zaczął odzyskiwać dawno 
utraconą równowagę, a na teren obecnej 
winnicy powróciły: dżdżownice, owady, 
a nawet jastrzębie, które stały się sprzy-
mierzeńcami w uprawie winorośli. 

Własna winnica i turystyka
Marzeniem wielu jest posiadanie wła-
snej winnicy, udział w winobraniu czy 
piwniczka z butelkami opatrzonymi 
własną etykietą. Winnica Wieliczka 
umożliwia zrealizowanie tych planów. 
Zainteresowani, mogą wydzierżawić 
na okres jednego roku sześć krzewów 
winorośli lub ich wielokrotność, a na-
stępnie na bieżąco śledzić postępy prac 
w gospodarstwie. Dzierżawcy mogą od-
wiedzić winnicę oraz brać udział w pra-
cach polowych i winobraniu. Wiosną 
każdy  z uczestników projektu otrzy-
ma butelki własnego wina ze swoim 
nazwiskiem na etykiecie. Dodatkowo 
właściciele Winnicy Wieliczka przygo-
towali bogatą ofertę turystyczną umoż-
liwiającą zwiedzanie winnicy dla grup 
zorganizowanych. Właściciele Winnicy 
Wieliczka mają nadzieję, że zaszczepią 
w ludziach chęć posiadania własnej win-
nicy i w najbliższych latach na pobliskich 
wzgórzach pojawią się nowe winnice.

Agnieszka Dudkiewicz
Bibliografia:
D. Kalinowska, Polska potęgą w produkcji wina? 
„Interesujący punkt na mapie Europy”. https://go-
spodarka.dziennik.pl/news/artykuly/609442,pol-
ska-produkcja-wino-alkohol-pieniadze-biznes.html, 
16.04.2020. 
E. Wawro, Winnice w Polsce. Warszawa: MULTICO 
Oficyna Wydawnicza, 2011.
Strona internetowa Winnicy Wieliczka-http://winnica-
wieliczka.com, 16.04.2020.
R. Myśliwiec, Uprawa winorośli. Kraków: 
Wydawnictwo Plantpress, 2009.
Rynek wina w liczbach (lata gospodarcze 2009/2010 – 
2019/2020) - Dane na dzień 26.03.2020 r. http://www.
kowr.gov.pl/interwencja/wino, 16.04.2020.

Fot. 1. Winnica Wieliczka
http://winnicawieliczka.com
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Głównym celem przeglądu jest popu-
laryzacja i promocja dorobku arty-
stycznego i kulinarnego Kół Gospodyń 
Wiejskich – jednej z najstarszych orga-
nizacji wiejskich, jakie funkcjonują obec-
nie w Polsce. 
Pierwsze Koła Gospodyń Wiejskich po-
wstały ponad 150 lat temu, jako inicja-
tywa kobiet. Na przestrzeni lat KGW 
pielęgnowały polską tradycję i jedno-
cześnie wywierały silny wpływ na 
rozwój polskiej wsi. Ich aktywność 
społeczna przejawia się w kultywo-
waniu tradycji poprzez doskonalenie 
i podtrzymywanie sztuki kulinarnej, 
promowaniem folkloru i sztuki ludo-
wej czy rozwijaniu wielu innych form 
przedsiębiorczości wśród kobiet. Ce-
lem KGW jest również obrona praw 

i reprezentowanie interesów kobiet 
wiejskich i ich rodzin czy działania na 
rzecz poprawy sytuacji społeczno – za-
wodowej kobiet  z rejonów wiejskich.      
KGW słyną z samoorganizacji kobiet na 
terenach wiejskich i są istotnym elemen-
tem lokalnego społeczeństwa obywa-
telskiego, aktywnie kształtując wiejską 
przestrzeń publiczną. Do KGW przystę-
pują osoby, którym zależy m.in na za-
chowaniu ciągłości dziedzictwa swojej 
miejscowości. Ich zaangażowanie wyni-
ka z przywiązania do środowiska, w któ-
rym żyją od wielu pokoleń. 
Przedstawiciele kół coraz częściej 
przejmują rolę lokalnych ambasadorów. 
Reprezentują swoje miejscowości oraz 
gminy na lokalnych i ogólnopolskich 
wydarzeniach, imprezach. Korzystają 

w ten sposób z możliwości sprzedaży 
okazjonalnej, promując wyroby i po-
trawy, a ich zaangażowanie doceniane 
jest podczas wojewódzkich konkursów 
i plebiscytów.

Członkostwo w kole gospodyń pozwala 
na spędzenie aktywnie swojego wolne-
go czasu, oderwanie się od codziennych 
zajęć, rozwój na wielu płaszczyznach 
czy samorealizacji. Zapraszamy, więc 
wszystkie Panie oraz Panów z KGW do 
wzięcia udziału w 11. Małopolskim 
Przeglądzie  Dorobku  Artystycz-
nego  i Kulinarnego Kół Gospodyń 
Wiejskich w Jabłonce, gdzie możecie 
zaprezentować swoje umiejętności ak-
torskie, kulinarne, rękodzielnicze czy 
muzyczne.

11. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego 
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich – Jabłonka !
Przed nami 11. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich, 
który odbędzie się w dniach 3-4 października 2020 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. 

Organizatorem konkursu jest: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce.

DZIEDZICTWO
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Przegląd ma charakter konkursu, ad-
resowany jest do Kół Gospodyń Wiej-
skich, Stowarzyszeń kobiecych z wo-
jewództwa małopolskiego oraz grup 
artystycznych  wywodzących  się 
z tych organizacji, przedstawicielek 
Lokalnych Grup. 

Wymagania ogólne dotyczące 
prezentacji konkursowych:
Do udziału w przeglądzie przyjęte zo-
staną reprezentacje, które przygotują 
się przynajmniej do trzech regulamino-
wych konkursów:

Konkurs Tradycyjnych Scenek Oby-
czajowych – Konkurencja polega na 
prezentacji scenek z życia dawnej wsi, 
inscenizacji obrzędów, obyczajów, zwy-
czajów lub prac gospodarskich.

Konkurs Pieśni Ludowych – konku-
rencja dotycząca wykonania 1 do 3 tra-
dycyjnych pieśni ludowych bez towa-
rzyszenia muzyki np. dożynkowych, 
weselnych, ballad, dziadowskich, ko-
łysanek, rekruckich itp. pochodzących 
z własnego regionu.

Konkurs Rękodzieła Artystycznego – 
konkurencja dotycząca dawnej plastyki 
wnętrza, wycinanki. Zadanie polegać 
będzie na wykonaniu i przedstawieniu 
do oceny 3 firanek (zazdrostki), które 
umieszczano w oknach dawnej chałupy 
wiejskiej.

Konkurs Potraw Regionalnych – kon-
kurencja polegająca na przygotowaniu 
dawnej, tradycyjnej potrawy z ziemnia-
kiem w roli głównej w ilości 10 porcji do 
oceny dla komisji artystycznej. 
W tym roku w związku z zaistniałą sytu-
ację epidemiologiczną nie przewiduje się 
stoisk z regionalnym jadłem.

Wzięcie udziału we wszystkich czte-
rech konkurencjach pozwoli na zdoby-
cie większej ilości punktów w punktacji 
łącznej i zwiększenie szansy na główną 
wygraną! 

Kwalifikacje odbywają się w dwojaki 
sposób:
 • na przeglądach gminnych i powiato-

wych Kół Gospodyń Wiejskich,
 • z powiatów, gdzie nie organizuje 

się przeglądów, reprezentacje typu-
ją Powiatowe Zespoły Doradztwa 
Rolniczego na podstawie kryteriów 
zgodnych z regulaminem przeglą-
du, w porozumieniu z samorządami 
powiatów i gmin, samorządowych 
ośrodków kultury.

Termin nadsyłania oryginalnej karty 
zgłoszeń zaopiniowanej przez Organi-
zatora Przeglądu lub Powiatowy Ze-
spół Doradztwa Rolniczego prosimy 
o przesyłanie zgodnie z terminem wy-
znaczonym w regulaminie na adres: 
Małopolskie Centrum Kultury SOKO� Ł 
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz   z do-
piskiem: Przegląd KGW.
Po więcej informacji w tym regulamin 
oraz potrzebne załącznikami do zgłosze-
nia dla zainteresowanych, zapraszamy 
na strony internetowe: www.modr.pl 
oraz www.mcksokol.pl.
Zachęcamy do udziału!

Ewelina Czarnik
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Odpowiedzią na taką właśnie potrzebę 
było garncarstwo, będące obecnie jed-
nym z najstarszych rzemiosł na świe-
cie. Dzięki niemu ludzie z kawałków od-
powiednio przygotowanej gliny mogli 
wytwarzać przedmioty codziennego 
użytku. W wielu krajach jest to prakty-
kowane do dziś, jako konieczność i jedy-
ny sposób na zapewnienie sobie potrzeb-
nych naczyń.
Początkowo naczynia były lepione ręcz-
nie z wałków glinianych. Po wysuszeniu 
wypalano je w ognisku. Później dzięki 
wynalezieniu koła garncarskiego gli-
niane przedmioty zyskały na jakości, 
a proces ich wytwarzania stał się bar-
dziej wydajny. Do wypalania naczyń 
stosowano piece częściowo zakopane 
w ziemię, przeważnie dwukomorowe. 
Obecnie współczesny rynek proponuje 
wysokiej klasy piece elektryczne, które 
pozwalają pracować glinie w różnych 
temperaturach.
Glina ma to do siebie, że jest mocno intu-
icyjna, w jakiś dziwny sposób komórko-
wo związana z Twoją istotą. Poddaje się 
łatwo pod wpływem ciepła twoich rak. 
Możesz ją formować na kole garncar-
skim, ale i tworzyć ręcznie, dzięki cze-
mu powstaną niepowtarzalne i jedyne 
w swoim rodzaju dzieła.
Sposobów i technik jest wiele, ale na-
prawdę jest to pasjonująca zabawa, która 

pozwala zresetować głowę, a uruchomić 
siłę swojego ciała, szczególnie rąk. 
Wiele osób, często widząc powstałe pra-
ce chciałoby się nauczyć, podpatrzyć, 
samemu spróbować. Może warto pielę-
gnować ten stary i piękny zawód, szcze-
gólnie w czasie, gdy świat musi zwol-
nić? Dlatego jeżeli poczujesz, że to jest 
coś, co mógłbyś spróbować, to najlepszy 
będzie kurs u dobrego garncarza, czy 
w pracowni ceramicznej. A takich nie 
brakuje. Wtedy tak naprawdę poprzez 
bezpośredni kontakt z tym rzemiosłem 
stwierdzisz, czy to jest dla ciebie. 
Do powstania takiego warsztatu po-
trzebne jest spokojne odizolowane miej-
sce, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał 
i narzekał na pył (jak glina wysycha to 
wszędzie jest pył). Koło garncarskie, 
może być nożne (uruchamiane za po-
mocą napędu nóg), mechaniczne lub 
elektryczne, zapasy dobrej gliny, jednej 

na koło innej do pracy w formach, ale na 
pewno dobrej i tłustej. Piec ceramiczny 
dobrej jakości i o odpowiedniej wielkości 
(może na początek do max 100 litrów), 
kolorowe szkliwa, toczki, wałki i cała 
masa niezbędników pomocniczych. To 
jest proces, na pewno nie łatwy, ale nie 
niemożliwy. Proponuje najpierw wziąć 
udział w takich warsztatach pod okiem 
znawcy tematu i po prostu sprawdzić 
czy się do tego nadajesz. Taki warsz-
tat garncarski, pracownia ceramiczna 
jest być może podpowiedzią na dodat-
kową działalność pozarolniczą na wsi. 
Może również stanowić wartość doda-
ną, dodatkową atrakcję w przypadku 
prowadzenia turystyki wiejskiej lub 
agroturystyki.
Warto temu przyjrzeć się bliżej. 

Małgorzata Mazur

Garncarstwo
Zastanawiałeś się kiedyś, jak ludzie radzili sobie w czasach, gdy nic nie można było kupić, nie było sklepów, 
wszechobecnych dziś metalowych i szklanych naczyń? Gdzie każdy był zdany na swoje umiejętności? 
Wyobraź sobie, że chciałbyś zrobić zupę, zanieść wodę komuś spragnionemu i nie ma w czym… Jak żyć?

DZIEDZICTWO
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Położone z dala od dużych skupisk lud-
ności, w otoczeniu pięknej przyrody, 
umożliwiają aktywne spędzenie czasu 
oraz poznanie lokalnej kultury. Agrotu-
rystyka w Polsce ma szeroką oraz zróż-
nicowaną ofertę, na wysokim poziomie 
dostosowaną do potrzeb i oczekiwań 
turystów. Większość turystów podczas 
wyjazdów zwraca szczególną uwagę na 
podwyższone standardy higieniczne. 
Oczekuje, że kwaterodawcy wprowa-
dzą dodatkowe działania zwiększające 
bezpieczeństwo sanitarne w związku 
z epidemią koronawirusa. Wszystkie 
obiekty świadczące usługi noclegowe 
zobowiązane są do stosowania aktual-
nych wytycznych Ministerstwa Rozwoju 
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Gospodarstwa agroturystyczne, podob-
nie jak inne obiekty turystyczne, w tro-
sce o bezpieczeństwo swoje oraz osób 
przebywających na wypoczynku, wdro-
żyło wiele procedur mających na celu 
zminimalizowanie ryzyka zakażenia. 
Gospodarstwa, które chciałyby potwier-
dzić stosowanie się do wytycznych, 
a przez to również zyskać przewagę kon-
kurencyjną, mogą przystąpić do progra-
mu „Obiekt Bezpieczny Higienicznie”, 
prowadzonego przez Polską Organizację 
Turystyczną. 

Program ten umożliwia turystom do-
stęp do informacji na temat obiek-
tów przystosowanych do świadczenia 
usług zgodnie z wytycznymi GIS. Akcja 
„Obiekt Bezpieczny Higienicznie” ma na 
celu budowanie zaufania gości do stanu 
bezpieczeństwa obiektów przystoso-
wanych do świadczenia usług zgodnie 
z przepisami i wytycznymi Minister-
stwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego.

Do programu może przystąpić każ-
dy obiekt noclegowy, również go-
spodarstwo agroturystyczne, dzia-
łające legalnie na terenie Polski.

Autocertyfikacja higieniczna obiektów 
noclegowych, w tym również placówek 
gastronomicznych, jest dobrowolna 
i bezpłatna, a nabór do programu jest 
ciągły.
Aby uzyskać autocertyfikację, właści-
ciel gospodarstwa agroturystycznego 
musi wejść na stronę bezpiecznyobiekt.
pot.gov.pl i wypełnić kwestionariusz, 
w którym deklaruje, że spełnia wytycz-
ne Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
– tzw. kartę dostosowania obiektu. For-
mularz jest przygotowany na podstawie 
wytycznych dla funkcjonowania hoteli/

obiektów/pensjonatów w trakcie epide-
mii COVID-19 oraz o ile świadczy takie 
usługi – dla gastronomii.
Po zaakceptowaniu regulaminu i za-
deklarowaniu spełnienia warunków 
będzie mógł przystąpić do programu. 
Gospodarstwo agroturystyczne, które 
podda się certyfikacji, będzie upraw-
nione do używania znaku graficzne-
go „Obiekt Bezpieczny Higienicznie” 
w działaniach marketingowych oraz 
zostanie umieszczony na liście auto-
certyfikowanych obiektów. Lista ta jest 
dostępna na stronie bezpiecznyobiekt.
pot.gov.pl i jest systematycznie aktuali-
zowana. Gospodarstwa, które uzyska-
ją certyfikat, mogą być skontrolowane 
przez regionalne i lokalne organizacje 
turystyczne. W przypadku niestosowa-
nia się obiektu do wytycznych, które 
deklarował w formularzu, zostanie mu 
odebrane prawo do używania znaku 
graficznego „Obiekt bezpieczny higie-
nicznie” oraz zostanie usunięty ze stro-
ny prezentującej obiekty biorące udział 
w programie.

Anna Nowak
Źródło:  www.pot.gov.pl

Bezpieczny wypoczynek w agroturystyce – 
autocertyfikacja higieniczna
W dobie pandemii koronawirusa większość z nas zastanawia się, gdzie może 
wyjechać na weekend i jak bezpiecznie spędzić urlop czy wakacje. Gospodar-
stwa agroturystyczne są doskonałą alternatywą dla hoteli oraz dużych ośrodków 
wczasowych, dają możliwość wypoczynku całym rodzinom, bez ścisku i tłoku.

AGROTURYSTYKA
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Enoturystyka jest świetną formą wzbo-
gacenia oferty gospodarstwa agrotu-
rystycznego w rejonach, gdzie uprawa 
winorośli jest mocno rozwinięta oraz 
szansą na wyróżnienie się wśród  kon-
kurencji. Do takich rejonów zalicza się 
w szczególności województwo lubuskie 
i podkarpackie oraz Małopolska, gdzie 
na nowo odradza się tradycja winiarska 
i odtwarzane są winnice w oparciu o sta-
re tradycje uprawy winorośli.
Zmiany klimatu, sprzyjające uprawie 
winorośli, spowodowały, że małe gospo-
darstwa winiarskie stają się trwałym 
elementem krajobrazu.
Rozwój enoturystyki spowodowany jest 
głównie wzrostem popularności pro-
duktów ekologicznych i naturalnych. 
Wina z małych, lokalnych winnic pro-
dukowane są tradycyjnymi metodami, 
bez środków chemicznych, co wpły-
wa na ich smak i aromat. Przydomowe 
uprawy odmian winorośli deserowych 
oraz przerobowych do produkcji win, 
soków, kompotów, mogą być również 
dodatkową atrakcją dla gospodarstw 
agroturystycznych.
Działalność agroturystyczna oprócz 
oferowania gościom miejsc noclego-
wych oraz posiłków, pozwala również 
na świadczenie szeregu innych usług 
turystycznych takich jak szkolenia, 

warsztaty, degustacje czy też uczestni-
czenie np. w winobraniu.
Coraz więcej producentów wina oferu-
je dodatkowo swoim klientom różne 
programy edukacyjne, a nawet specja-
listyczne kursy o tematyce winiarskiej. 
Programy takiego gospodarstwa naj-
częściej obejmują spacer po winnicy, 
wizytę w piwnicy produkcyjnej,z omó-
wieniem zagadnień związanych z upra-
wą winorośli i procesem powstawania 
wina, a także specjalnie organizowane 
degustacje win.
W Polsce podobnie jak i na świecie, ob-
serwuje się coraz większe zaintereso-

wanie tworzeniem szlaków winnych. 
Jednym z takich szlaków jest Małopol-
ski Szlak Winny integrujący środowi-
ska winiarzy w rejonie Małopolski. Ideą 
utworzenia szlaku była chęć odbudowy 
tradycji winiarskich na terenie Małopol-
ski, a także możliwość rozwoju dla ma-
łych gospodarstw. Winnice należące do 
Małopolskiego Szlaku Winnego położo-
ne są w okolicach Krakowa, na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej oraz na Po-
górzu Karpackim, zwłaszcza w okolicach 
Tarnowa.  Są to w większości rodzinne 
przedsięwzięcia, oferujące szeroką gamę 
usług turystycznych takich jak wino-
branie, zwiedzanie winnicy, degustacje, 
warsztaty edukacyjne czy imprezy ple-
nerowe oraz gospodarstwa agrotury-
styczne oferujące również noclegi.
Małopolskie winnice zlokalizowane 
są w pięknych krajobrazowo rejonach, 
atrakcyjnych turystycznie, co stwa-
rza idealne warunki do wypoczynku 
z rodziną. 

Anna Nowak
Źródło:
www.enotarnowskie.pl
www.malopolskiszlakwinny.pl
www.enoportal.pl
www.proksenia.pl

Enoturystyka szansą rozwoju  
gospodarstw agroturystycznych
Enoturystyka inaczej turystyka winiarska  to dynamicznie  rozwijająca dziedzina turystyki. Jest jedną 
z wielu form turystyki kulturowej, najczęściej opisywana w połączeniu z turystyką kulinarną. Polegająca 
na odwiedzaniu przez turystę rejonów związanych z uprawą winorośli oraz miejsc, w których produkuje 
się wino (winnice, winiarnie lub gospodarstwa winiarskie), a także uczestniczenie w imprezach i festynach 
o profilu winiarskim.

AGROTURYSTYKA
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W naszych ogrodach uprawiane są zwy-
kle krzyżówki różnych odmian. Do naj-
bardziej popularnych należy tawułka 
chińska, japońska, wierzbolistna oraz 
mieszańcowa tawułka Arendsa. W za-
leżności od gatunku i odmiany wyso-
kość tawułek waha się od 45 do 150 cm. 
Posiadają drobne kwiaty barwy białej, 
pasteloworóżowej, czerwonej lub karmi-
nowej, zebrane w wiechy. Dekoracyjne 
są również ich liście-delikatne, pomarsz-
czone, o brzegach podwójnie karbowa-
nych, mocno powcinane i umieszczone 
na długich ogonkach. Tawułki kwitną za-
zwyczaj w okresie od maja do września.
 Byliny te preferują stanowiska półcie-
niste lub cieniste oraz żyzne, głęboko 
uprawione, przepuszczalne gleby o lek-
ko kwaśnym odczynie pH. Nie znoszą 
suszy oraz silnego słońca, dlatego posa-
dzone w złym miejscu, nie kwitną i tracą 
swoje walory ozdobne. Wiosną i podczas 
gorącego lata koniecznie należy dostar-
czyć im dużej ilości wody. Należy jed-
nak pamiętać, że podłoże powinno być 
przepuszczalne, ponieważ tawułki nie 
lubią mieć zalewanych korzeni. Byliny 
te najefektowniej prezentują się posa-
dzone w dużych grupach na rabatach lub 
trawnikach. Najlepiej sadzić je grupowo 
z roślinami o podobnych wymaganiach, 
między innymi paprociami, funkiami, 
irysami, pierwiosnkami czy żurawkami. 
Rośliny te można uprawiać także w po-
jemnikach ustawianych na cienistych 
balkonach i tarasach. Ich piękne kwiaty 

nadają się również do cięcia, ale muszą 
być ścinane, gdy są rozwinięte jedynie 
do połowy, inaczej w wazonie szybko 
przekwitną. Tawułki są bylinami mrozo-
odpornymi, jednak na zimę, a zwłaszcza 
w pierwszym roku, wymagają przykry-
cia torfem albo liśćmi. Późną jesienią 
zaleca się kopczykowanie i ściółkowanie 
podłoża, by nieco podnieść temperaturę 
gruntu i w ten sposób ułatwić rośliną 
przetrwanie zimy. Dodatkowo ściółka 
pozwoli utrzymać wyższą wilgotność 
podłoża oraz ochroni glebę przed za-
chwaszczeniem. Tawułki rozmnaża się 
głównie przez podział wczesną wio-
sną lub jesienią. Metoda ta sprawdza 
się szczególnie w przypadku bylin star-
szych, kilkuletnich. Drugi sposób to roz-
mnażanie przez odrosty korzeniowe, co 
z kolei powinno odbyć się wiosną. Ta-
wułki nie powinny rosnąć na jednym 
stanowisku dłużej niż 5 lat. Na szczęście 
dobrze znoszą przesadzanie, pod wa-
runkiem, że roślina zostanie wykopa-
na wraz z bryła korzeniową. Ważnym 
zabiegiem pielęgnacyjnym jest prawi-
dłowe cięcie tawuł, ponieważ zapewnia 
ono gęsty pokrój oraz obfite kwitnienie. 
Bardzo często rośliny nie kwitną, bo są 
źle przycinane. Odmiany kwitnące wcze-
śnie tniemy po kwitnieniu, zaś te kwit-
nące latem np. tawułę japońską tniemy 
wczesną wiosną. Natomiast jesienią nie 
należy zapominać również o systema-
tycznym usuwaniu suchych kwiatów 
i liści. Jeśli chodzi o nawożenie, to nie 

lubią dokarmiania nawozami mineralny-
mi, dlatego począwszy od drugiego roku 
uprawy, przed wyrastaniem pędów, do-
brze jest wyłożyć pomiędzy roślinami 
kompost torfowo-obornikowy. 
Nieodpowiednia pielęgnacja może do-
prowadzić do osłabienia roślin. Stają 
się one bardziej podatne na występo-
wanie chorób lub szkodników. Plamy 
na liściach, brak kwiatów, usychające 
pędy, to często występujące objawy, 
które mogą być spowodowane infekcją. 
Częste opady deszczu, wysoka wilgot-
ność powietrza czy rany po cięciu mogą 
sprzyjać występowaniu chorób grzybo-
wych. Do najczęstszych chorób grzybo-
wych atakujących tawułki należy: gnicie 
korzeni i zgorzel podstawy pędu (Phy-
tophthora spp.), mączniak prawdziwy 
(Erysiphe polygoni) na liściach widocz-
ny biały nalot oraz szara pleśń (Botry-
tis cinerea) widoczne wodniste plamy 
na dolnych liściach i kwiatach, a także 
szary nalot na obumarłych tkankach. 
W przypadku chorób grzybowych bar-
dzo ważna jest profilaktyka oraz szybkie 
działanie. Grzybobójcze środki ochro-
ny roślin należy stosować dwukrotnie 
w odstępach 10-14 dniowych, a zara-
żone pędy usuwać, ścinając je w miej-
scu gdzie jeszcze jest zdrowa tkanka. 
Inną przyczyną, przez którą tawuła nie 
kwitnie, brązowieje i usycha jest żero-
wanie szkodników. Jednym z częściej 
występujących szkodników jest wzdy-
macz tawułowy. Z� eruje on na spodniej 
stronie liścia pomiędzy nerwami, co daje 
wrażenie pomarszczonego liścia. Silne 
opanowanie powoduje zahamowanie 
wzrostu tawuły, jej zasychanie i osłabie-
nie kwitnienia. Innymi szkodnikami są 
przędziorki, a wskutek ich żerowania na 
liściach powstają czerwonawobrązowe 
przebarwienia. Tawuł nie omijają tak-
że mszyce, które obsiadają wierzchoł-
ki pędów i pokrywają liście lepką rosą 
miodową. Zaatakowane liście skręcają 
się, a wzrost rośliny zostaje zahamowa-
ny. Do zwalczania szkodników najlepiej 
zastosować odpowiednie środki ochro-
ny roślin. 
Tawułki to jedne z najwdzięczniejszych 
roślin ozdobnych, jakie możemy upra-
wiać w ogrodzie. Przestrzegając kilku 
podstawowych zasad uprawy i pielęgna-
cji nawet poczatkujący ogrodnicy mogą 
z powodzeniem cieszyć się tymi bylina-
mi w swoich ogrodach przydomowych.

Joanna Grudnik
Źródło Internet:
www.e-ogrodek.pl; www.krzewyozdobne.net
www.mowimyjak.se.pl; www.poradnikogrodniczy.pl

Tawułki w ogrodzie –  
odmiany, uprawa i pielęgnacja
Tawułki to bardzo atrakcyjne, długowieczne byliny. Należą do 
niewielkiej rodziny skalnicowatych i liczą około 20 gatunków, 
z czego najwięcej występuje we wschodniej Azji. 
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Oto kilka sprawdzonych pomysłów na 
piękny przydomowy ogród.

Wielokolorowa rabata bylinowa 
Starannie zaprojektowana i utrzyma-
na rabata bylinowa potrafi zdobić każ-
dą część ogrodu wiele lat. Zakładana 
w centralnej części zdobi i przykuwa 
uwagę, tworząc naturalny wielogatun-
kowy bukiet z roślin. Projektowana na 
tle żywopłotu czy grupy iglaków oży-
wia każdy ozdobiony nim zakątek uni-
kając monotonii i nadając mu charak-
teru. Rabata bylinowa to kompozycja 
złożona z trwałych roślin zielnych - bylin 
o różnej wysokości kształcie i pokroju. 
Dobry projekt rabaty wbrew pozorom 
nie jest łatwy. Rośliny muszą ze sobą 

harmonizować nie tylko kolorem liści 
i kwiatów, pokrojem i siłą wzrostu, ale 
także mieć podobne wymagania glebo-
we i świetlne. Często zakładając, zwłasz-
cza piętrową rabatę z młodych roślin nie 
zdajemy sobie sprawy jak szybko urosną 
i zaczną konkurować ze sobą o światło 
i miejsce do wzrostu. Niższe muszą być 
posadzone przed wyższymi, a bardziej 
ekspansywne nie zasłaniać tych o po-
wolniejszym wzroście. Ważne wreszcie 
jest, by rośliny zakwitały, bądź rozwija-
ły się w określonej przez ogrodnika po-
rze, cóż, bowiem z kompozycji roślinnej, 
w której gatunki zakwitając „rozminą” 
się w czasie i zamiast ciągle kolorowych 
plam kwiatowych wiosną będziemy 
mieć nadmiar kolorów, a jesienią suche 

łodygi po przekwitłych kwiatach. Warto 
też starannie dobrać kolorystykę. Kon-
trastowe zestawienia barw dobrze pa-
sują na jednorocznych klombach miej-
skich, lecz na rabatach bylinowych lepiej 
sprawdzają się bardziej stonowane od-
cienie. Jak więc dobrać rośliny? Poleca-
łabym tu skorzystać z gotowych „ścią-
gawek”. Wiele bowiem jest na ten temat 
fachowej literatury ogrodniczej, bądź 
tematycznych czasopism publikujących 
gotowe zestawienia roślin.

Rabata jednogatunkowa
Wydawać by się mogło, że nie ma nic 
mniej ciekawego i monotonnego jak zdo-
bienie ogrodu jednym gatunkiem roślin. 
Jednak coraz częściej wielu ogrodników 

Pomysł na ogród
Poruszając się po gęsto zabudowanych terenach naszego regionu niejednokrotnie mamy okazję oglądać 
architektoniczne i krajobrazowe koszmarki; przykłady brzydkiej, niepasującej do otoczenia architektury 
i równie niepięknych ogrodów, przeładowanych nadmiarem form, kolorów i gatunków. Przy czym dyso-
nans ten nie jest spowodowany brakiem środków, ale odwrotnie ich nadmiarem, przypadkowością w na-
bywaniu kolejnych roślin i byle jakim ich komponowaniu, bez wiedzy jak maleńka sadzonka rozrośnie się 
w przyszłości. Dzisiaj, gdy mamy do dyspozycji materiał roślinny sprowadzany praktycznie z całego świata 
w przypadku braku konkretnego pomysłu rodzi się chaos.

NASZ DOM I OGRÓD
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korzysta z takiego rozwiązania. Przy-
kładem mogą być tu cenione ze względu 
na minimalne wymagania, odporność 
na choroby i mrozoodporność trawy. 
Rośliny te stały się ostatnio niezwykle 
modne. Sprowadzane z całego niemal 
świata nieznane dotychczas ich odmia-
ny zachwyciły wielu zarówno amatorów 
jak i profesjonalnych ogrodników.  
Trawy rosnąć mogą w każdym niemal 
ogrodzie i na każdej glebie. Różne je-
śli chodzi o wielkość, piękne pokrojo-
wo, wielokolorowe o różnej fakturze li-
ści tworzą kompozycje piękne cały rok. 
Takie rabaty wprowadzają do ogrodu 
wiele dynamiki, a miłośnicy traw twier-
dzą, że rośliny te cały czas się poruszają, 
czyniąc kwietnik żywym. Są roślinami, 
które pięknie prezentują się również 
zimą. Posadzone w naturalistycznych 
aranżacjach rozplenice, miskanty i pro-
sa w zestawieniu z zimowymi opadami; 
szadzią, śniegiem i szronem tworzą fan-
tastyczne scenerie. Dobrze komponują 
się z innymi gatunkami roślin; iglakami 
czy kolorowymi bylinami. 
Innym przykładem rabaty czy wręcz 
ogrodu jednogatunkowego może 
być rosarium – miejsce hodowli 

i eksponowania róż, samo w sobie pięk-
ne niepotrzebujące uzupełniania innymi 
roślinami. Jak w przypadku rabaty byli-
nowej zadbać tu musimy jednak o czaso-
we zharmonizowanie okresu zakwitania 
roślin, ich pokroju i wielkości. W przydo-
mowych ogrodach sadzić możemy krze-
wy z grupy róż pnących, rabatowych, 
miniaturowych i płożących. Mogą być 
odmiany wielokwiatowe (rabatowe) 
i wielkokwiatowe. Róże można sadzić 
też w odpowiednio zabezpieczonych 
przed zimnem pojemnikach.
Podobnie sprawa przedstawia się z ro-
ślinami należącymi do grupy iglaków. 
Mimo że należą do nich różne gatun-
kowo rośliny to fakt podobnego „ulist-
nienia” powoduje, że mogą one w ogro-
dzie pełnić rozmaite funkcje, stanowiąc 
główną dekorację bądź też tło rabat, ro-
snąc, jako żywopłot lub też zdobić ogród, 
jako soliter.
Wśród nich są rośliny o różnym tempie 
wzrostu, kształcie korony oraz barwie 
igieł od intensywnej żółci, poprzez so-
czystą zieleń, aż do srebrzystych błęki-
tów. Jako rośliny zimozielone stanowią 
one ozdobę ogrodu przez cały rok? Po-
dobnie jak trawy są łatwe w uprawie. 

Jak przy kompozycjach z pozostałych 
przytoczonych przeze mnie grup roślin 
należy odpowiednio dobrać gatunki, 
uwzględniając ich wzrost, barwę, pokrój 
i wymagania, co do gleby i stanowiska.
Sądzę, że powyższa garść przemy-
śleń pomoże zaprojektować i „oży-
wić” nasz przydomowy kawałek ziemi 
nie powodując chaosu i nadmiernego 
przeładowania.

Małgorzata Budzyk
Zdjęcia Małgorzata Budzyk
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