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Soja 

Sfinansowano z Funduszu  
Promocji Roślin Oleistych

W wyniku pogłębiającego się spadku pogłowia bydła, owiec, a także koni z pól znacząco zniknęły rośliny bobowate 
grubo- i drobnonasienne oraz trawy, czyli gatunki, które odbudowują strukturę gleby, zwiększają materię organiczną 
i poprawiają jej stan fitosanitarny. W efekcie tego spadło stosowanie nawozów organicznych, a zwiększyło się zużycie 
nawozów mineralnych, które w większym stopniu zakwaszają glebę. Niestety w większości gospodarstw obecnie do-
minują zboża, których udział w strukturze zasiewów przekracza niejednokrotnie 70–80%. W najbliższych latach można 
spodziewać się zmniejszenia areału ziemniaków i buraków cukrowych, gdzie alternatywą może być uprawa soi, która 
obok niskich nakładów na uprawę korzystnie oddziałuje na żyzność i urodzajność gleb.

Soja jest jedną z najważniejszych roślin 
uprawnych na świecie. Jest nie tylko 
doskonałą paszą, gdyż posiada unikalny 
skład chemiczny nasion związany z dużą 
zawartością białka i tłuszczu oraz małą 
włókna, ale ma również wiele zalet 
w przypadku kwestii płodozmianowych. 

Reklama

Korzyści wynikające z uprawy soi: 

- roślina na 
polepszenie 
płodozmianu 
i struktury gleby

W dobie pogarszającego się stanu środowiska 
rolniczego, wymagań Nowego Zielonego Ładu 
oraz coraz mniejszej ilość środków ochrony roślin 
soja staje się idealną rośliną uprawną 
zapobiegającą degradacji gleb, a także wpisującą 
się w praktyki rolnictwa biologizacyjnego.

Oszczędniejsza gospodarka wodna,  
gdyż soja wyczerpuje dużo mniejsze ilości wody 
z gleby niż takie gatunki jak: kukurydza, buraki 
czy rzepak. Może być to jej niewątpliwa zaleta, 
jeżeli kolejne lata będą suche. 

 Wzbogacenie płodozmianu w roślinę strączkową 
korzystnie wpływającą na strukturę gleby. 

 Do uprawy soi wykorzystywane są  
te same maszyny co w przypadku zbóż 

czy rzepaku, nie wymaga dodatkowych 
inwestycji w gospodarstwie. 

 Jak na razie nie obserwuje się  
zagrożenia ze strony szkodników i chorób 

na roślinach soi, a dzięki wstawieniu jej 
w płodozmian, może zmniejszyć presję 

patogenów na zbożach i rzepaku. 

Soja współżyje z bakteriami brodawkowymi, a dokładnie z rodzajem 
Bradyrhizobium japonicum – które wiążą wolny azot z powietrza 
i dostarczają dla soi nawet 100 kg N/ha. Dzięki temu soja nie 
wymaga nawożenia azotowego, a może pozostawić znaczne ilości 
azotu dla roślinny następczej.

 Zbiór soi wypada na koniec września przed 
spiętrzeniem jesiennych prac polowych, a po zbiorze 
jest doskonałym przedplonem dla pszenicy ozimej.

Silnie rozwinięty system korzeniowy soi sięga nawet  
150 cm, pobiera wypłukane do podglebia składniki 

pokarmowe i przemieszcza je do warstwy ornej,  
a także doskonale rozluźnia glebę.
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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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Małopolska Gala AGROLIGI 2021

Mistrzem Małopolski w kategorii „Rol-
nik” za rok 2021 został Krzysztof Ciesiel-
ski z miejscowości Sierosławice w po-
wiecie proszowickim, prowadzący na 
140 ha gospodarstwo roślinne, warzyw-
nicze i zwierzęce. Na 130 ha uprawiane 
są buraki cukrowe, rzepak, pszenica ozi-
ma, kukurydza, a na 10 ha warzywa. Go-
spodarstwo jest w pełni dostosowane do 
wymogów UE. Znajdują się w nim 2 silo-
sy, 3 garaże, wiata, 2 chlewnie, 4 ciągni-
ki, kombajn zbożowy, samochód dostaw-
czy, siewnik do zboża i inne potrzebne 
sprzęty. Zachowano dobrostan zwie-
rząt i bezpieczeństwo żywności. W go-
spodarstwie, w którym pracuje 7 osób, 
widoczny jest duży ład i porządek. Pan 
Krzysztof jest absolwentem Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa. W pracach po-
maga żona i trójka dzieci. Tegoroczny 
Mistrz Małopolski dodatkowo udziela 

się społecznie. Przez 4 kadencje jest de-
legatem do Izby Rolniczej, znajduje się 
w zarządzie Związku Plantatorów Bu-
raka Cukrowego, jest przewodniczącym 
Koła Gospodyń Wiejskich oraz radnym 
powiatu proszowickiego.

7 września 2021 r. w sali konferencyjnej w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kar-
niowicach odbyła się gala przyznania tytułów Mistrzów Małopolski w kategoriach „Rolnik” i „Firma” w kon-
kursie AGROLIGA 2021. W tym roku partnerem małopolskiej edycji konkursu była firma ubezpieczenio-
wa Generali Agro, która współfinansowała nagrody dla laureatów konkursu. Pełna oferta Agro Generali 
dostępna jest za pośrednictwem aktywnego logo firmy umieszczonego na stronie internetowej MODR.

W uroczystości wzięli udział wszyscy uczestnicy tegorocz-
nego konkursu.

Małopolską Galę AGROLIGI 2021 otworzył Dominik Pasek 
– Dyrektor MODR, który podkreślił, że małopolscy rolnicy 
osiągają wiele ogólnopolskich sukcesów, mimo stosunkowo 
niewielkich gospodarstw. Marek Rowecki – Przewodniczący 
Komisji Konkursowej przybliżył prace komisji i przedstawił 
jej członków: Paulinę Mrowczyk–Madeja, Joannę Bobowską, 

Eugeniusza Tadla, Mariana Kulpę. Andrzej Pisarz – Kierow-
nik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym 
przedstawił na telebimie informacje o tegorocznych uczestni-
kach AGROLIGI 2021 w województwie małopolskim.
W kulminacyjnym momencie Gali Dyrektor Dominik Pasek 
i Z-ca Dyrektora Karol Sepielak wręczyli laureatom konkur-
su puchary, dyplomy gratulacyjne oraz promesy finansowe, 
a także puchar, dyplom i promesę na stoisko wystawiennicze 
podczas kolejnej 30 edycji wystawy rolniczej AGROPROMOCJA.

WYDARZENIA
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W tym roku do konkursu zgłosiło się 
dużo dobrych gospodarstw. Wszystkie 
zostały wyróżnione. Komisja Konkur-
sowa przyznała 4 tytuły Wicemistrzów 
Małopolski.

Wicemistrzami Małopolski 
w kategorii „Rolnik” zostali:

Halina Jagła z miejscowości Czyżów 
w powiecie wielickim prowadzi z mę-
żem Stanisławem i synem Januszem go-
spodarstwo roślinne i zwierzęce o po-
wierzchni 212 ha. Wiodącymi uprawami 
są: kukurydza, pszenica oraz rzepak. 
Produkcja trzody chlewnej odbywa się 
w cyklu zamkniętym. Stado loch liczy 

50 szt., roczna produkcja tuczników 
wynosi ok. 1030 szt. Gospodarstwo jest 
wyposażone w ciągniki i maszyny rol-
nicze. W 2006 roku zmodernizowano 
budynek inwentarski z dofinansowania 
UE. Wsparcie z PROW 2014-2020 po-
zwoliło na zrobienie ochrony przed ASF. 
W 2009 r. Stanisław Jagła zajął 5 miejsce 
w ogólnopolskim konkursie na Chłopa 
Roku.

Teresa i Krzysztof Krupa z Dąbrowy 
Tarnowskiej w powiecie dąbrowskim 
prowadzą w specjalistycznych i no-
woczesnych halach uprawowych o po-
wierzchni 3000 m2 produkcję i prze-
twórstwo pieczarek. Dodatkowo mają 
12 ha gruntów rolnych, z których po-
zyskują siano. Produkcja pieczarki jest 
w pełni zmechanizowana, a zbiór odby-
wa się ręcznie. Niedawno wprowadzo-

no dwie nowe linie technologiczne, jed-
na pozwala na mechaniczny załadunek 
podłoża do hal, a druga pozwala na „pod-
pórkowy” system nawadniania podłoża. 
To unikatowa w Małopolsce technolo-
gia. Gospodarstwo korzystało z kredy-
tów w ramach PROW 2007-2013. Pan 
Tadeusz był inicjatorem i wieloletnim 
prezesem Grupy Producentów Rolnych 
„Pieczarka Galicyjska”, w której działa 
do dnia dzisiejszego.

Karol Cygan z miejscowości Złotni-
ki w powiecie krakowskim prowadzi 
40-hektarowe gospodarstwo warzyw-
nicze, uprawia głównie kalafiory, kapu-
stę, selery, ziemniaki. Gospodarstwo jest 
bardzo dobrze wyposażone (budynek 
do konfekcjonowania warzyw, chłodnia 
i przechowalnia warzyw, tunele folio-
we Farmer, linia do obierania, płukania, 
sortowania i ważenia warzyw, a także 
3 traktory Kubota i inne maszyny rolni-
cze). Własny transport pozwala na prze-
wóz warzyw do hurtowni. Pan Karol 
korzystał z programu „Młody Rolnik”. 
Gospodarstwo posiada certyfikację pro-
dukcji zintegrowanej.
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Andrzej Pajor z miejscowości Bilsko 
w powiecie nowosądeckim uprawia 
w halach o powierzchni 2500 m2 kwia-
ty i rośliny ozdobne, głównie kwiaty bal-
konowe, rabatowe, chryzantemy. Kwia-
ty i rośliny ozdobne dostarczane są do 
centrów ogrodniczych w Gorlicach, No-
wym Sączu i na Słowacji. Szklarnie mają 
własną kotłownię. W pobliżu znajduje 
się budynek gospodarczy, w tunelach są 
stoły uprawowe o łącznej powierzchni 
450 m2. W gospodarstwie jest ciągnik 
rolniczy i ogrodniczy oraz inne niezbęd-
ne sprzęty. Pan Andrzej korzystał z do-
finansowań UE w ramach PROW 2007-
2013 i 2014-2020. Działa społecznie, jest 
radnym gminy Łososina Dolna.

Dwa wyróżnienia w kategorii „Rolnik” 
otrzymali:

Jakub Skołuba z miejscowości Brzo-
skwinia w powiecie krakowskim pro-
wadzi na 90 ha gospodarstwo roślinne 
i zwierzęce. Uprawia głównie pszeni-
cę, pszenżyto, rzepak i ziemniaki. Ho-
duje bydło mięsne rasy Limousine na 
pastwisku otwartym. Gospodarstwo 
wyposażone jest w nowoczesny park 
maszynowy.

Adam Kuziak z miejscowości Bartne 
w powiecie nowosądeckim na 21 ha ho-
duje bydło mleczne ras Limousine i Si-
mental. Wyposażenie i maszyny rolni-
cze pochodzą z dofinansowań w ramach 
„Modernizacji gospodarstw rolnych” 
i „Gospodarowania na obszarach Natu-
ra 2000”. Pan Adam od 25 lat jest soł-
tysem wsi Bartne, działa w OSP Bartne 
i Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bartne.

Mistrzem Małopolski w kategorii „Fir-
ma” za rok 2021 została Rolniczo-Han-
dlowa Spółdzielnia Pracy z Nowego 
Sącza, której prezesem jest Pani Alicja 
Plata.

RHSP działa na terenie woj. małopol-
skiego. Od 60 lat wspiera swoją wiedzą 
i doświadczeniem rolników i hodowców. 
Posiada doświadczoną kadrę, prowadzi 
doradztwo i usługi serwisowe. Specja-
lizuje się w żywieniu zwierząt gospo-
darczych, bezpłatnie świadczy serwis 
żywieniowy w terenie. Prowadzi sprze-

daż środków do produkcji rolnej: pasz, 
ciągników, maszyn rolniczych i części 
wymiennych oraz sprzętu ogrodniczego 
w szerokim zakresie. W 2015 roku za-
inwestowała w halę magazynową oraz 
linię: silosy i urządzenia wago-pakujące 
do konfekcjonowania towarów luzem tj. 
zbóż i surowców energetyczno-białko-
wych, korzystając z dofinansowania UE 
w ramach PROW 2007-2013. Jest dys-
trybutorem polskich firm paszowych: 
Agrocentrum, Polmass, Vitra, Ekoplon, 
Barbara-Turza, a także: Farmtrac, Hy-
dromasz, Sipma, Victus-Emak i wiele in-
nych. Uczestniczy w grupie ogrodniczej 
„Planta”. Dysponuje sześcioma budynka-
mi handlowo-usługowymi o powierzch-
ni ok. 10 000 m2, w których znajduje się 
5 placówek handlowych. W spółdzielni 
pracuje 35 osób. RHSP zachowuje wyso-
ką płynność finansową i nie korzystała 
z pomocy państwa z uwagi na pandemię 
Covid-19.

Dyplomy gratulacyjne za udział 
otrzymali:

Piotr Połomski z firmy Infoxpress Com-
munication z Krakowa, która prowadzi 
dystrybucję kompaktowych młynków 
elektrycznych z żarnami korundowo-
-ceramicznymi do mielenia zbóż i roślin 
strączkowych.

Adrian Bernacki z Kościejowa z gminy 
Racławice, prowadzący na 35 ha produk-
cję roślinną (zboża paszowe i ziemniaki) 
i zwierzęcą (bydło mięsne i warchlaki).

tekst i zdjęcia: Marek Rowecki
Przewodniczący Komisji Konkursowej

WYDARZENIA
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21 sierpnia 2021 r. we wsi Zbylitowska 
Góra odbyły się dożynki Gminy Tar-
nów. W uroczystościach uczestniczył 
Prezydent RP Andrzej Duda z małżon-
ką Agatą Kornhauser-Dudą, Marszałek 
Województwa Małopolskiego Witold Ko-
złowski, Wicewojewoda Małopolski Ry-
szard Pagacz, zastępca Szefa Kancelarii 
Prezydenta Piotr Ćwik, starosta tarnow-
ski Roman Łucarz, parlamentarzyści, 
wójtowie i burmistrzowie sąsiednich 
gmin oraz wielu innych przedstawicieli 
organizacji społecznych, instytucji i za-
kładów pracy. Wraz z Prezydentem do 
Zbylitowskiej Góry przybył jego kapelan, 
ks. Zbigniew Kras, pochodzący z podtar-
nowskiej wsi Zgłobice. 

Obchody dożynkowe rozpoczęła Msza 
Święta, której przewodniczył ks. Józef 
Kaczmarski, proboszcz parafii Zbylitow-
ska Góra. Starostowie dożynek: Józefa 
Kubala oraz Dariusz Żurek przekazali 
Parze Prezydenckiej dożynkowy bochen 
chleba. „Dożynki to tradycyjne święto 
plonów będące dziękczynieniem za ze-
brane plony, radością z owoców ciężkiej 
pracy, szacunkiem dla tradycji i chleba” 
– podkreślił Grzegorz Kozioł.

Jest to dla nas czas radości, gdy zbiera-
my plony i możemy je ofiarować Bogu 
i ludziom – tak jak to było czynione od 
wieków. W tym miejscu pragniemy także 
oddać hołd miłości rolnika do ziemi, ponie-
waż zawsze stanowiła ona mocny filar, na 
którym opierała się narodowa tożsamość. 
My rolnicy, rodziny rolników, doskonale 
wiemy, ile trzeba włożyć pracy i wysił-
ku, aby uzyskać zamierzony cel – mówiła 
starościna dożynek Józefa Kubala, dzię-
kując wszystkim za udział i życząc, aby 
nikomu nie zabrakło chleba, szacunku 
i wzajemnej życzliwości – Bo chleb, moi 
drodzy, to życie.

Pan Prezydent zwrócił się do wszyst-
kich uczestników dożynek tymi sło-
wami:

Bardzo się cieszę, że możemy być dzisiaj 
z Państwem na tych gminnych dożynkach. 
Było to dla mojej żony Agaty i dla mnie 
bardzo ważne, aby zrealizować tę myśl 
„pojechania za wieńcem”, […] który wy-
grał konkurs prezydencki; nie tylko żeby 
mieszkańcy przyjeżdżali do Pary Prezy-
denckiej, do Warszawy, ale żeby też para 
prezydencka przyjeżdżała do wszystkich 
tych, którzy mieszkają, którzy pracują, 
którzy gospodarują w tej właśnie miej-
scowości, w tej właśnie gminie, z której 
wieniec pochodzi. Gratuluję tego zeszło-
rocznego zwycięstwa, gratuluję wszyst-
kim tego wspaniałego sukcesu. […] Jest 
dla mnie rzeczywiście niezwykłe to, że 
polscy rolnicy cały czas potrafią wytwa-
rzać wspaniałą doskonałą żywność, dzięki 
której zdobywamy kolejne rynki eksporto-
we, a jednocześnie cały czas ta żywność 
zachowuje walor swojskości – jest ona 
po prostu bardzo dobra. To jest ogromna 
wartość polskiej wsi. 

Natomiast gospodarz dożynek – Wójt 
Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł – 
zwrócił się do uczestników wydarzenia 
tymi słowami: 
Zgodnie z tradycją, zachowując to, co 
przekazali nam nasi ojcowie, dziadowie 
w Gminie Tarnów, kultywujemy, rozpoczy-
namy dożynki, dziękczynienie, świętowa-
nie, tak, jak świętowali nasi przodkowie. 
Zaczęliśmy od Mszy Świętej odprawionej 
w miejscowej parafii i tutaj spotykamy się 
z wami – mieszkańcami, rolnikami – aby 
im podziękować za plony, aby im podzięko-
wać za to, że na naszych stołach jest chleb. 
Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, będzie on 
zapisany na kartach kronik Gminy Tarnów, 
powiatu tarnowskiego […]. 

W dawnych czasach, gdy skończył się 
żniwny trud, gdy zboże zwieziono do 
stodół, rozpoczynała się zabawa dożyn-
kowa, każda wieś bawiła się inaczej, ale 
zawsze głównym elementów obchodów 
było składanie gospodarzowi dożynek 
wieńca symbolizującego plon. Najczę-

ściej splatano go z żyta i pszenicy, wpla-
tano również gałązki leszczynowe, sym-
bol obfitości i błogosławieństwa Bożego, 
ale także kwiaty i owoce, współczesne 
zaś wieńce dożynkowe są niezwykły-
mi dziełami sztuki twórców ludowych. 
W tegorocznym konkursie na najlepszy 
wieniec dożynkowy Gminy Tarnów na 
1. miejscu uplasował się wieniec ze wsi 
Jodłówka-Wałki, a 2. miejsce przypadło 
wsi Błonie. Przewodniczący jury Dy-
rektor Muzeum Okręgowego Kazimierz 
Kurczab stwierdził, że decyzja o przy-
znaniu nagród była bardzo trudna, po-
nieważ wszystkie wieńce wykonano 
przepięknie. 
W Polsce obrzędy dożynkowe dotrwały 
do dziś – w czasie uroczystości w Zbyli-
towskiej Górze ten staropolski obrzęd 
wykonał zespół folklorystyczny Otfi-
nowianie z grupą wieńcową z Poręby 
Radlnej. Scenariusz został opracowany 
na podstawie materiałów z XIX w. od-
nalezionych w muzeum etnograficznym 
w Krakowie. 
W dalszej części uroczystości Para Pre-
zydencka zwiedziła stoiska zorganizo-
wane w ramach dożynek, poświęcając 
dużo czasu na bezpośrednie rozmowy 
z przedstawicielami sołectw. Na sto-
iskach zwiedzający mogli zasmakować 
bogactwa lokalnych potraw. Żegnając 
się z gospodarzami dożynek, Pierwsza 
Dama pogratulowała perfekcyjnego 
przygotowania oraz przeprowadzenia 
uroczystości dożynkowych.

Eugeniusz Tadel

Dożynki Gminy Tarnów w Zbylitowskiej Górze 
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
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Finałowa gala konkursu „Innowacyjna Małopolska – Tradycyjne 
Potrawy Lokalne” oraz XX edycji konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”

W wydarzeniu udział wzięli: prof. dr 
hab. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz 
Prorektor Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, Anna Glixelli Dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego, dr 
Justyna Kosecka Dyrektor Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego Od-
dział Regionalny w Krakowie, dr Michał 
Szanduła Dyrektor Centrum Kultury 
i Kształcenia Ustawicznego Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie, Izabella By-
szewska Prezes Polskiej Izby Produktu 
Regionalnego i Lokalnego, Izabela Ste-
fańczyk Zastępca Dyrektora Małopol-
skiego Oddziału Regionalnego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, Mirosław Boruta Krakowski Za-
stępca Dyrektora Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Krakowie, Grzegorz Płażek przedsta-
wiciel Małopolskiej Izby Rolniczej.

Otwierając galę Dominik Pasek Dyrek-
tor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego podkreślił znaczenie tradycji 
kulinarnych kultywowanych przez koła 
gospodyń wiejskich i lokalnych produ-
centów: „To popularyzacja dziedzictwa 

kulinarnego regionu Małopolski za co Pań-
stwu z tego miejsca serdecznie dziękuję”.

Wojewódzka gala była również okazją 
do złożenia podziękowania Izabeli By-
szewskiej Prezes Polskiej Izby Produk-
tu Regionalnego i Lokalnego przez Dy-
rektora MODR za 20-letnią współpracę 
w ramach organizacji etapu wojewódz-
kiego konkursu „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów”.

10 września br. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się uroczysta gala roz-
strzygnięcia konkursów: „Innowacyjna Małopolska – Tradycyjne Potrawy Lokalne” organizowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich schemat 
II oraz XX jubileuszowa edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” pod 
Patronatem Honorowym Pana Marszałka Witolda Kozłowskiego.

Dominik Pasek Dyrektor MODR

Dominik Pasek Dyrektor MODR i Izabela Byszewska 
z Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

WYDARZENIA
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„Innowacyjna Małopolska – Trady-
cyjne Potrawy Lokalne” to konkurs 
organizowany dwuetapowo w pięciu po-
wiatach: limanowskim, wadowickim, 
krakowskim, dąbrowskim oraz gorlic-
kim, z udziałem ościennych powiatów. 
Laureaci pierwszych miejsc etapów po-
wiatowych w dwóch kategoriach: danie 
kulinarne i produkt lokalny wzięli udział 
w finale wojewódzkim.

Komisja konkursowa powołana przez 
Dyrektora MODR wyłoniła laureatów 
etapu wojewódzkiego.

Kategoria Danie Kulinarne:
 − I miejsce: KGW Pawłów za danie 
„Pawłowska ryba w śmietanie”,

 − II miejsce KGW Mucharz za danie 
„Kwaśnica na głowiźnie”,

 − III miejsce KGW Olszówka za danie 
„Gulasz z mięsa baraniego z kapustą”.

Kategoria Produkt Lokalny:
 − I miejsce: KGW Stróżna za „Zakwas 
stróżniański na żur”,

 − II miejsce: Zdrowe Jagody - Piotr Po-
seł za „Dżem z jagody kamczackiej 
bez dodatku cukru”,

 − III miejsce: Barbara Jagła za ser 
podpuszczkowy „Bolcio-kwietny 
wianek”.

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego decy-
zją Dyrektora MODR otrzymali nagrody 
pieniężne w kategoriach danie kulinar-
ne i produkt lokalny: I miejsce: 4000 zł, 
II miejsce: 3000 zł, III miejsce 2500 zł.

W trakcie gali prof. dr hab. inż. Czesław 
Nowak podczas interesującego wykładu 
nt. „Innowacyjna Małopolska - tradycje 
kulinarne” przybliżył znaczenie tradycji 
kulinarnych małopolskiej wsi. Uczestni-
cy spotkania mieli również okazję wy-
słuchać małopolskich tradycji melodią 
pisanych w wykonaniu zespołu „Masz-
kowiacy”.
W ramach przedsięwzięcia na zewnątrz 
budynku MODR zorganizowana zosta-
ła wystawa z udziałem producentów 
produktów lokalnych oraz instytucji 

okołorolniczych, w tym MODR. Dla od-
wiedzających przygotowano promocję 
i degustację produktów regionalnych 
i tradycyjnych takich jak: oscypek, kieł-
basa lisiecka, jabłka łąckie, miody czy 
naturalnie tłoczone soki.

Dyrektor MODR składa serdeczne po-
dziękowania partnerom, fundatorom 
nagród: Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Małopolskiego, Uniwer-
sytetowi Rolniczemu w Krakowie, In-
stytutowi Zootechniki w Balicach, Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Krakowie, Mało-
polskiemu Oddziałowi Regionalnemu 
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, Krajowemu Ośrodkowi 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy,
Powiatowym Zespołom Doradztwa Rol-
niczego za zaangażowanie w organizację 
i przeprowadzenie powiatowych etapów 
konkursu oraz wszystkim uczestnikom 
konkursu.

Anna Tobiasz

I miejsce w kategorii Danie Kulinarne: KGW Pawłów I miejsce w kategorii Produkt Lokalny: KGW Stróżna

Dominik Pasek Dyrektor MODR i dr Michał Szanduła 
Dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego UR 
w Krakowie podczas zwiedzania stoisk wystawienniczych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje operację pod nazwą „Innowacyjna Małopolska – tradycyjne potrawy lokalne" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, polegającą 
na organizacji wojewódzkiego etapu konkursu kulinarnego. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 schemat II.

Konkurs „Innowacyjna Małopolska – Tradycyjne Potrawy Lokalne”
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XX, jubileuszowa edycja ogólnopolskiego 
konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two – Smaki Regionów” to konkurs na 
najlepszą potrawę regionalną oraz naj-
lepszy produkt regionalny. 
„…Od 2000 roku odbywamy fascynują-
cą podróż, odkrywającą polskie smaki 
w ramach konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Rezul-
tatem tych poszukiwań jest identyfikacja 
i dokumentacja lokalnych i regionalnych 
wyrobów, osadzonych głęboko w polskiej 
tradycji i od lat wytwarzanych tymi sa-
mymi metodami i według tych samych 
receptur. Celem konkursu jest znalezienie 
i zachowanie narodowych specjałów, za-
nim odejdą w zapomnienie, wyparte przez 
„szybką” przemysłową żywność. Cel drugi 
– nie mniej ważny – to zachęcanie rolni-
ków i właścicieli lokalnych firm, obiek-
tów agroturystycznych, turystycznych 
i gastronomicznych do czerpania z bo-
gatej spuścizny kulinarnego dziedzictwa 
i wykorzystania jej w ofercie rynkowej, 
do sięgania do lokalnych zasobów surow-
ców, a także inspiracja producentów do 
wytwarzania certyfikowanej tradycyjnej 
żywności wysokiej jakości...” – tak czyta-
my na stronie Polskiej Izby Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego, pomysłodawcy 
i głównego organizatora konkursu.

Podczas gali w Karniowicach po raz 20-
ty mogliśmy uczestniczyć w wyborze 
najlepszych produktów lokalnych i po-
traw tradycyjnych oraz zgłosić kolej-
nych kandydatów z terenu wojewódz-
twa małopolskiego do głównej nagrody 
Perła 2021.

Konkurs przebiegał równolegle w dwóch 
kategoriach: Produkt Regionalny i Potra-
wa Regionalna.

W kategorii Produkt Regionalny przy-
znano aż 12 równorzędnych I nagród 
dla produktów z różnych podkategorii, 
a były to:

 − Janusz Zalarski Przetwórstwo Mię-
sne Płatek S.J. za kiełbasę krakow-
ską suchą staropolską,

 − Szczepan Gawor Produkcja Wędlin Ja-
kość i Tradycja za kabanosy wieprzowe,

 − Agnieszka Sendor Pstrąg Ojcowski 
za pstrąga ojcowskiego wędzonego,

 − Joanna Bąk Gospodarstwo Rolne za 
ser szlachetny dojrzewający,

 − Jarosław Strusiński KOZART za ser 
kozi podpuszczkowy solankowy,

 − Jędrzej Jakubowski Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Gościniec Banica” 
za ser kozi – parzeniok,

 − Regina Musiał KGW Szklana za czo-
snek pieczony,

 − Krzysztof Maurer PPHU Tłocznia 
Maurera za sok z kiszonych buracz-
ków i jabłek,

 − Michał Sitek Lavendziarnia Stoki6 
za lemoniadę Lavendynka,

 − Antoni Pawłowski Tłocznia Owoców 
Pawłowski za sok z czarnej porzeczki,

 − Andrzej Mikołajewicz Pensjonat 
„Willa Jasna” za acydzięgielówkę,

 − Barbara Gola KGW Cianowice za 
łojoki.

Do nagrody Perła 2021 nominowano na-
grodzone w poprzednich edycjach kon-
kursu produkty tj.:

 − kiełbasę schabową tradycyjną (Ja-
nusz Zalarski Przetwórstwo Mięsne 
Płatek S.J.),

 − sernik kozi z jarzębiną (Jędrzej Ja-
kubowski Gospodarstwo Agrotury-
styczne „Gościniec Banica”),

 − sok jabłkowo-gruszkowy (Antoni 
Pawłowski Tłocznia Owoców Paw-
łowski),

 − syrop z kwiatów lawendy (Michał 
Sitek Lavendziarnia Stoki6),

 − nalewka z owoców bzu czarnego 
„Hyćkowa nalewka” (Andrzej Miko-
łajewicz Pensjonat „Willa Jasna”).

W kategorii Potrawa Regionalna przy-
znano:

 − I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Stróżnej za żur na zakwasie stróż-
niańskim (oraz nominacja do nagrody 
Perła 2021),

 − II miejsce: Spółdzielnia Socjalna Tra-
dycje Regionalne za kluski kudłate 
z gęsią (oraz nominacja do nagrody 
Perła 2021),

 − III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich 
Nowe Bystre za zupę rydzową.

 − Wyróżnienie: Koło Gospodyń Wiej-
skich „Swojska Gromada” Juszczyn.

Z niecierpliwością oczekujemy na dalsze 
losy produktów i potraw nominowanych 
do Perły 2021, a wyniki rywalizacji na 
tym poziomie poznamy 3 października 
br. podczas Targów Smaki Regionów, 
które odbywają się w Poznaniu.

Lucyna Kmak

Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

WYDARZENIA
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Zasoby wodne uzależnione są od czyn-
ników naturalnych, m.in. od klimatu, 
budowy geologicznej, a co za tym idzie 
od ukształtowania terenu i rodzaju po-
krywy glebowej, jak również od czynni-
ków antropogenicznych, w tym sposobu 
zagospodarowania i użytkowania tere-
nu oraz istniejących budowli hydrotech-
nicznych. Istotne jest znalezienie i utrzy-
manie równowagi pomiędzy wpływem 
wskazanych zmiennych na stan i ilość za-
sobów wodnych, co pozwoli na całkowite 
zaspokojenie potrzeb jej zużycia, nie po-
wodując przy tym niepotrzebnych strat.
Z punktu widzenia rolnictwa należy 
zwrócić uwagę na stosowanie praktyk, 
które będą sprzyjać spowolnieniu od-
pływu wody m.in. poprzez stałe pokry-
cie gruntów roślinnością, tj. utrzymanie 
zadrzewień, trwałych użytków zielo-
nych, czy stosowanie międzyplonów 
oraz zachowywanie terenów podmo-
kłych. Należy też zwrócić uwagę na po-
trzebę renaturyzacji cieków, likwidacji 
niewłaściwie prowadzonych melioracji, 
czy odejścia od betonozy przestrzeni. 
Równie ważnym elementem jest dbałość 
o żyzność i strukturę gleby poprzez sto-
sowanie płodozmianu, ograniczonej orki 
oraz nawozów naturalnych, co powodu-
je zwiększenie możliwości retencyjnych 
gleby. Z kolei gromadzenie wody opado-
wej, czy wykorzystanie nowoczesnych, 
precyzyjnych systemów nawodnienio-
wych, pozwala na zmniejszenie poboru 
wody i efektywne jej wykorzystanie.
Dużym zagrożeniem dla jakości wód ze 
strony rolnictwa jest stosowanie nawo-
zów sztucznych, środków ochrony roślin 
czy antybiotyków. Ponadto, zastosowa-
nie większej niż potrzeba dawki nawo-
zów mineralnych sprawia, że niewyko-
rzystane biogeny przedostają się do wód, 
powodując ich eutrofizację. Znaczenie 
ma również wadliwy system oczyszcza-
nia ścieków komunalnych czy odprowa-
dzanie do ekosystemów wodnych zanie-
czyszczonych wód poprodukcyjnych (np. 
w przypadku akwakultury).
Ważne jest zatem podjęcie działań infor-
macyjnych, edukacyjnych i doradczych 
dla użytkowników wód oraz wprowa-
dzenie stosownych form pomocy dla 
rolników w nowej perspektywie finan-
sowej UE, których sposób prowadzenia 
gospodarstwa przyczynia się do ochrony 
zasobów wodnych. Dlatego też aspek-
ty te stanowią podstawę tegorocznych 

rozważań prowadzonych w ramach „Lo-
kalnego Partnerstwa ds. Wody w Mało-
polsce” – czyli sieci współpracy między 
partnerami (m.in. instytucjami, organi-
zacjami, mieszkańcami) działającymi na 
rzecz zarządzania zasobami wody w rol-
nictwie i na obszarach wiejskich na po-
ziomie lokalnym. Inicjatywę dotyczącą 
tworzenia sieci na obszarze całego kraju 
podjęło w ubiegłym roku Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we 
współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami 
Doradztwa Rolniczego.
W czerwcu br. Małopolski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego zorganizował cykl 
telekonferencji dla potencjalnych part-
nerów LPW, podczas których – poza 
przedstawieniem wyników z prac pilo-
tażowych LPW w 2020 r. (obejmujących 
powiaty miechowski i proszowicki) i pla-
nem działań na 2021 r. – scharakteryzo-
wano wody powierzchniowe i podziemne 
w pozostałych powiatach województwa 
małopolskiego oraz omówiono:
 • Racjonalne nawodnienia w sadow-

nictwie. Recykling wody w gospo-
darstwach z hodowlą bydła i trzody 
chlewnej;

 • Znaczenie trwałych użytków zie-
lonych dla lokalnych zasobów 
wodnych oraz dofinansowanie do 
użytkowania rolniczego trwałych 
użytków zielonych;

 • Konflikty społeczne na tle wpływu 
rolników i właścicieli rybnych sta-
wów hodowlanych na jakość i ilość 
zasobów wód powierzchniowych. 
Możliwości ich rozwiązania;

 • Kształtowanie świadomości wpły-
wu rolników na środowisko, w tym 
głównie na stan ilościowy i jako-
ściowy zasobów wodnych, poprzez 
wsparcie w korzystaniu z operacji 
w ramach nowej WPR, w tym szcze-
gólnie ekoschematy (ekoprogramy);

 • Zmiany w lokalnych warunkach 
wodnych wynikających z likwidacji 
kopalni ZGH Bolesław i ich wpływ 
na rolnictwo;

 • Ograniczenia dla produkcji rolnej 
wynikające ze stref ochronnych ujęć 
i obszarów ochronnych ujęć wód 
podziemnych i powierzchniowych;

 • Znaczenie zagospodarowania wody 
opadowej w gospodarstwach rolnych 
oraz rozszerzenie opłaty od zmniej-
szenia powierzchni retencyjnej.

Kontynuacją tych działań jest cykl au-
dycji TV, do których na przełomie sierp-
nia i września br. Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we współpracy 
z Telewizją Polską S.A. – odziałem te-
renowym w Krakowie realizował na-
grania dotyczące gospodarki wodnej 
w obrębie poszczególnych powiatów 
województwa małopolskiego. Ich celem 
jest identyfikacja problemów w obsza-
rze zarządzania zasobami wody pod ką-
tem potrzeb rolnictwa i mieszkańców 
obszarów wiejskich oraz potencjalnych 
możliwości ich rozwiązania, jak również 
upowszechnianie dobrych praktyk w za-
kresie racjonalnego gospodarowania 
wodą w Małopolsce. Zakres tematyczny 
poszczególnych audycji obejmuje:
 • Efektywne wykorzystanie wody 

w gospodarstwie rolnym;
 • Dobre praktyki w rolnictwie w służ-

bie retencji wodnej na trwałych 
użytkach zielonych;

 • Zasoby wodne dla producentów rol-
nych i właścicieli stawów hodowla-
nych;

 • Ekoschematy (ekoprogramy) Wspól-
nej Polityki Rolnej a stan ilościowy 
i jakościowy lokalnych zasobów 
wodnych;

 • Wpływ górnictwa na warunki pro-
dukcji rolnej;

 • Wpływ rolnictwa na ujęcia wód;
 • Retencja wody w gospodarstwie  

domowym i rolnym;
 • Rolnictwo regeneracyjne.

Rozpoczęcie emisji audycji na antenie 
TVP3 Kraków planowane jest na paź-
dziernik br. – zachęcamy do śledzenia 
aktualności na stronie internetowej 
www.modr.pl, gdzie zostanie zamiesz-
czony harmonogram emisji.
Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w Lokalnym Partnerstwie ds. Wody 
(LPW) w Małopolsce zapraszamy do 
kontaktu z pracownikami Małopol-
skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: 
lpw@modr.pl, tel. 12 285 21 13/14, wew. 
271. Udział w projekcie nie rodzi zobo-
wiązań finansowych dla żadnej ze stron.
Projekt realizowany jest w ramach ope-
racji pod nazwą „Lokalne Partnerstwo 
ds. Wody (LPW) w Małopolsce” przewi-
dzianej w planie operacyjnym Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-
2021 w zakresie SIR, współfinansowa-
nej ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020.

Paulina Mrowczyk-Madeja

Zasoby wodne w gospodarstwie rolnym 
tematem rozważań w ramach „Lokalnego Partnerstwa ds. Wody 
(LPW) w Małopolsce”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Schemat II
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6 września br., w Auli Centrum Kongre-
sowego Uniwersytetu Rolniczego im. 
Hugona Kołłątaja w Krakowie, Oddział 
Regionalny KRUS w Krakowie zorgani-
zował uroczystą galę finałową podsu-
mowującą etap wojewódzki XVIII edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”, który organizo-
wany był przy współpracy Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej 
Inspekcji Pracy, Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Konkurs uzyskał również patronat ho-
norowy Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. Patronami Ho-
norowymi etapu wojewódzkiego kon-
kursu byli: Wojewoda Małopolski Łu-
kasz Kmita, Marszałek Województwa 
Małopolskiego Witold Kozłowski, Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie, Insty-
tut Zootechniki – Państwowy Instytut 
Badawczy, Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Krakowie. Patronatem 
medialnym wydarzenia byli: TVP 3 Kra-
ków oraz Radio Kraków.
Konkurs przebiegał w 3 etapach: regio-
nalnym, wojewódzkim i centralnym. Do 
udziału w XVIII edycji w skali Małopol-
ski zgłoszono 83 gospodarstwa. Do eta-
pu wojewódzkiego zostało zakwalifiko-
wanych 9 gospodarstw. Na gali obecni 
byli goście, m.in.: Wojewoda Małopolski 
Łukasz Kmita, prof. dr hab. inż. Sylwe-
ster Tabor – Rektor Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
Zastępca Okręgowego Inspektora Pra-

cy w Krakowie Mariusz Pyrcz, Zastęp-
ca Dyrektora Małopolskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w Krako-
wie Elżbieta Wróbel, Dyrektor Departa-
mentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego Anna Glixelli, Dyrek-
tor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego z s. w Karniowicach Dominik 
Pasek, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krakowie Paweł 
Szczygieł, Członek Zarządu Małopolskiej 
Izby Rolniczej Dariusz Włudyka, Pre-
zes Wojewódzkiego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych Andrzej 
Harężlak, Przewodniczący Małopolskiej 
Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidar-
ność” Wojciech Włodarczyk oraz liczni 
fundatorzy nagród.
Wyróżnienia przyznane przez Woje-
wódzką Komisję Konkursową otrzyma-
ło 6 gospodarstw.
Laureaci XVIII edycji Ogólnokrajowego 
Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” etapu wojewódzkiego:

 − I miejsce i tytuł najbezpieczniejsze-
go gospodarstwa rolnego w wo-
jewództwie małopolskim zdobyli 
Anna i Tomasz Dudek z miejsco-
wości Falniów w gminie Miechów, 
w powiecie miechowskim. Gospo-
darstwo to zostało zakwalifikowa-
ne do etapu centralnego konkursu, 
w którym zajęło wysokie 3 miejsce 
(ex aequo).

 − II miejsce przyznano Krzysztofowi 

Chrabąszczowi z miejscowości Za-
łuże w gminie Szczucin, w powiecie 
dąbrowskim.

 − III miejsce zdobyli Janina i Adam 
Malik z miejscowości Bulowice 
w gminie Kęty, w powiecie oświę-
cimskim.

Laureaci konkursu otrzymali cenne na-
grody rzeczowe poprawiające bezpie-
czeństwo pracy w gospodarstwie rol-
nym ufundowane przez organizatorów, 
współorganizatorów i licznych sponso-
rów. Na zakończenie uroczystości grupa 
„Echo Twojej Okolicy” z miejscowości 
Karwodrza przedstawiła krótką część 
artystyczną. Uroczystość oprawą mu-
zyczną uświetnił zespół sygnalistów 
myśliwskich Nadleśnictwa w Nawojo-
wej, a Koło Gospodyń Wiejskich ze Zdoni 
przygotowało specjały, którymi mogli 
poczęstować się zgromadzeni goście.

Marta Dzięcioł

Uroczyste podsumowanie wojewódzkiego etapu XVIII edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

WYDARZENIA
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W powszechnym odbiorze rol-
nictwo nie jest postrzegane jako 
źródło zanieczyszczeń powietrza, 
ani też w ogóle jako źródło emisji 
zanieczyszczeń gazowych. 

Kojarzone jest raczej z zanieczyszcze-
niem wód, ewentualnie z emisją nieprzy-
jemnych zapachów, a i to przede wszyst-
kim z dużych gospodarstw i produkcji 
prowadzonej na skalę towarową. Tym-
czasem działalność rolnicza jest obec-
nie głównym źródłem emisji amoniaku, 
gazu o wysokim potencjale zakwasza-
jącym i eutrofizującym, silnie degra-
dującym środowisko przyrodnicze. 
W celu ograniczenia zanieczyszczenia 
powietrza Unia Europejska zobowią-
zała państwa członkowskie do redukcji 
krajowych emisji niektórych rodzajów 
zanieczyszczeń atmosferycznych, a pod-
stawę prawną stanowi Dyrektywa NEC 
(od ang. National Emission Ceilings). Wy-
wiązując się ze zobowiązań dyrektywy 
opracowano Krajowy program ograni-
czania zanieczyszczenia powietrza.
Szacuje się, że w Unii Europejskiej rol-
nictwo jest odpowiedzialne za ponad 
92% emisji tego gazu, natomiast w Pol-
sce wartość ta sięga 94%. Największa 
część emisji amoniaku związana jest 
z odchodami zwierząt - 78%, a pozosta-
łe 22% emisji związane jest ze stosowa-
niem mineralnych nawozów azotowych. 
Polska jest zobowiązana dyrektywą 
NEC do ograniczenia emisji amoniaku 
o 1% dla każdego roku w latach 2020-
2029 i o 17% w każdym roku od 2030 r. 
(w stosunku do 2005 r.). Kluczowe dla 
złagodzenia postępujących zmian kli-
matycznych i degradacji środowiska 
naturalnego jest poszukiwanie i wdra-
żanie długofalowych rozwiązań prowa-
dzących do bardziej zrównoważonego 
rolnictwa. Głównym narzędziem sku-
tecznego ograniczania emisji amoniaku 
z rolnictwa jest wdrażanie zaleceń Ko-
deksu Doradczego Dobrej Praktyki Rol-
niczej Dotyczącego Ograniczenia Emisji 
Amoniaku (zwanego Kodeksem Amo-
niakowym). 
Zmniejszenie emisji amoniaku jest moż-
liwe w każdym gospodarstwie, trzeba 
tylko wiedzieć, gdzie występują straty. 
Kodeks Amoniakowy obejmuje szeroki 
wachlarz praktyk rolniczych i wskazu-

je konkretne działania, których wpro-
wadzenie w gospodarstwach pozwoli 
w znacznym stopniu ograniczyć straty 
amoniaku do atmosfery. Podczas apli-
kacji nawozu emisja amoniaku zależy 
od rodzaju nawozu, warunków pogodo-
wych i glebowych. Straty z azotanu amo-
nu są mniejsze, rzędu 0,5-5% całkowi-
tej ilości stosowanego azotu. Natomiast 
straty z nawozów azotowych takich jak: 
fosforan amonu, siarczan amonu, mocz-
nik i roztwory mocznika w zależności od 
warunków szacuje się na 5-40%. Z tego 
powodu szczególną uwagę zwraca się na 
ograniczenie emisji amoniaku z moczni-
ka. Emisja amoniaku jest równoznaczna 
z utratą azotu z nawozów mineralnych 
w formie amoniaku i przekłada się na 
spadek wykorzystania tego pierwiastka 
przez rośliny. A zatem jest zjawiskiem 
niekorzystnym dla prowadzącego go-
spodarstwo rolne również z ekonomicz-
nego punktu widzenia.
W nawozach azot występuje w formie 
amonowej, azotanowej (saletrzanej) 

i amidowej. Mocznik, który jest uważa-
ny za nawóz uniwersalny, zawiera for-
mę amidową azotu. Działa wolniej, gdyż 
musi ulec rozkładowi do formy amono-
wej, a następnie do azotanowej – dostęp-
nej dla roślin. W wyniku oddziaływań 
enzymu ureazy zachodzi dynamiczny 
proces hydrolizy wniesionego do gle-
by mocznika, w wyniku czego powsta-
je nietrwały węglan amonu. Związek 
ten bardzo szybko ulega rozkładowi do 
amoniaku i dwutlenku węgla. Jeśli roz-
kład mocznika następuje na powierzchni 
gleby, oba te gazy trafiają do atmosfe-
ry. W celu zmniejszenia emisji amonia-
ku z mocznika zaleca się jak najszybsze 
wymieszanie go z glebą oraz stosowa-
nie inhibitorów procesu amonifikacji. 
Aby uzyskać wysoką efektywność plo-
notwórczą w nawożeniu mocznikiem, 
należy stosować kilka zasad, które za-
warte są w Kodeksie Amoniakowym. 
Absolutne straty azotu będą małe, jeśli 
dawka mocznika będzie mała. Moczni-
ka nie stosujemy na glebę suchą, szcze-

Możliwości ograniczenia emisji amoniaku podczas 
stosowania azotowych nawozów mineralnych

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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gólnie przy wyższych temperaturach, 
jak również na glebach świeżo zwapno-
wanych i na stanowiskach o pH powy-
żej 7,0, gdyż są to warunki szczególnie 
sprzyjające dynamicznym przemianom 
mocznika w amoniak i jego stratom do 
atmosfery.
W celu zminimalizowania emisji NH3 
z mocznika należy dostosować dawki 
do potrzeb nawozowych roślin i jak naj-
szybciej wymieszać go z glebą. Jeśli roz-
kład mocznika następuje po jego wymie-
szaniu z glebą, NH3 jest wiązany przez ił 
koloidalny lub materię organiczną gleby 
lub tworzy nielotne związki chemiczne 
pozostające w glebie. Przykrycie mocz-
nika glebą natychmiast po zastosowaniu 
daje obniżenie emisji o ok. 50-80%. Do 
przykrycia można wykorzystać pługi lub 
kultywatory talerzowe i sprężynowe, 
w zależności od rodzaju gleby i jej sta-
nu. Nawozy przykrywa się glebą zazwy-
czaj w trakcie oddzielnej operacji. Należy 
bezwzględnie dążyć do rezygnacji z po-
głównego nawożenia mocznikiem, gdyż 
po wysianiu granulatu bezpośrednio na 
powierzchnię, gdy mocznika nie mie-
sza się z glebą, nawet 40% powstałego 
amoniaku w warunkach suchej wiosny, 
ulatnia się do atmosfery. W warunkach 
odpowiedniego uwilgotnienia straty są 
mniejsze, ale związki azotowe wytwo-
rzone w procesie nitryfikacji łatwo ule-
gają wypłukaniu z gleby. Szacuje się, że 
obecnie praktyka bezpośredniego wy-
mieszania mocznika z glebą jest stoso-
wana w około 70% ogółu gospodarstw.
Inną metodą jest iniekcja mocznika 
(stałego lub w roztworze) w głąb gle-
by. Mocznik musi być zaaplikowany 
w odpowiedniej odległości od nasion 
w celu uniknięcia hamowania kiełko-
wania nasion i rozwoju roślin w po-
czątkowych fazach wzrostu. Siewnik, 
mający redlice nasienne w normalnej 
rozstawie, jest dodatkowo wyposażony 
w redlice do aplikacji nawozów mine-
ralnych, umieszczane między rzędami 
redlic nasiennych. Redlice nawozowe 
umieszczają nawozy o kilka centyme-
trów głębiej niż nasiona. Wprowadza-
nie nawozów mineralnych na większą 
głębokość niż nasiona zapewnia dobre 
warunki kiełkującym siewkom roślin 
poprzez dostarczenie składników na-
wozowych. Oprócz oszczędności czasu 
i lepszej efektywności wykorzystania 
składników nawozowych, jednoczesny 
siew i nawożenie zmniejsza konkuren-
cję chwastów o składniki pokarmowe 
i zmniejsza ryzyko spływu powierzch-
niowego tych składników. W przypadku 
jednoczesnego wysiewu nasion i nawo-
zów zalecana dawka azotu w warun-
kach danego poziomu plonowania może 

być zmniejszona o 10 kg N na hektar. 
Metoda iniekcji może ograniczyć emisję 
amoniaku nawet o 90%. Jeśli zabieg jest 
źle wykonany, może wzrosnąć pH, co 
doprowadzi do wzrostu emisji, dlatego 
należy stosować mocznik z inhibitorem 
ureazy. Zalecana praktyka jest obecnie 
stosowana w około 10% gospodarstw. 
Techniki redukcji emisji polegają albo 
na spowolnieniu hydrolizy mocznika do 
węglanu amonu lub zachęcaniu do szyb-
kiego wprowadzania nawozu w głąb do 
gleby. Rozpad mocznika jest pożądany 
dopiero po przeniknięciu cząsteczek 
do profilu glebowego. Spowolnieniu hy-
drolizy mocznika służą inhibitory ure-
azy, które zapobiegają lub hamują na 
pewien okres przemianę azotu ami-
dowego w moczniku do wodorotlenku 
amonowego i amoniaku. Powodują one 
wydłużenie dostępności azotu dla ro-
ślin z 6-8 tygodni do 8-16 tygodni. Dzię-
ki temu straty ulatniania się amoniaku 
z wypłukiwania jonu azotanowego są 
zredukowane. Ograniczony jest także 
nadmierny wzrost pH, zwłaszcza przy 
stosowaniu pasmowym. Stąd efektyw-
ność mocznika z inhibitorem oraz nawo-
zów azotowych zawierających mocznik 
jest podwyższona, a wszelki negatywny 
wpływ na środowisko, związany z ich 
stosowaniem jest zmniejszony. NBPT jest 
jedynym obecnie inhibitorem ureazy, li-
czącym się ze względu na dostępność 
na rynku i praktyczną wartość dla rol-
nictwa. Inhibitor NBPT jest dodatkiem 
do mocznika nawozowego, zarówno 
granulowanego, jak również dodawany 
do roztworu saletrzano-mocznikowego 
(RSM). NBPT jest związkiem nietoksycz-
nym i bezwonnym. Badania wskazują, 
że redukcja emisji gazowego amoniaku 
pod wpływem niewielkiego dodatku 
NBPT kształtuje się nawet na poziomie 
ok. 40% w przypadku roztworu sale-
trzano-mocznikowego (RSM) oraz ok. 
70% w przypadku mocznika w postaci 
stałej. Należy przypuszczać, że udział 
moczników z dodatkiem inhibitorów 
ureazy w rynku moczników będzie rósł. 
Asortymenty te mogą być nieco droższe 
od typowych moczników. Winny one za-
pewnić co najmniej ograniczenie emisji 
amoniaku o 40%.
Zaleca się stosowanie mocznika otocz-
kowanego polimerami, które zapewniają 
nawóz o powolnym uwalnianiu. Składni-
ki pokarmowe z nawozów otoczkowa-
nych polimerem uwalniane są na drodze 
dyfuzji. Na migrację azotu przez poli-
merową membranę nie mają wpływu 
właściwości gleby. Zależy ona przede 
wszystkim od grubości otoczki, jej prze-
puszczalności dla wody oraz temperatu-
ry. Przepuszczalność tę można kontrolo-

wać na drodze optymalizowania składu 
polimerów. Uwalnianie azotu z mocz-
nika otoczkowanego polimerami jest 
więc przewidywalne. Ważne jest, aby 
otoczka ulegała degradacji równolegle 
z uwalnianiem składnika pokarmowego, 
w przeciwnym razie może negatywnie 
wpływać na jakość gleby. Szacuje się, 
że stosowanie mocznika otoczkowane-
go polimerami może ograniczać emisję 
o ok. 30%.
Zapisy dyrektywy NEC implementuje do 
polskiego prawa znowelizowana ustawa 
o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2020 
poz. 1069), zgodnie z którą od 1 sierp-
nia 2021 r. można stosować mocznika 
w formie granulowanej, z wyłączeniem 
mocznika w formie granulowanej zawie-
rającego inhibitor ureazy albo powłokę 
biodegradowalną. 
Najłatwiejszym rozwiązaniem, które po-
zwoli na zmniejszenie emisji amoniaku 
z rolnictwa ze skutecznością wynoszącą 
około 90%, jest zmiana nawozu z mocz-
nika na saletrę amonową. Możliwym 
negatywnym skutkiem ubocznym jest 
potencjalny wzrost emisji do atmosfery 
podtlenku azotu (N2O) zwłaszcza, gdy 
nawozy na bazie azotanu amonu są apli-
kowane na wilgotne lub mokre gleby. 
W przypadku nawozów amonowych 
(siarczan amonu, fosforan amonu) emi-
sja amoniaku w dużym stopniu zależy 
od odczynu gleby. Największa jest po za-
stosowaniu tych typów nawozów w gle-
bach wapiennych (pH>7,5). W przypad-
ku stosowania tych nawozów na glebach 
wapiennych należy wprowadzić prakty-
ki takie jak możliwie najszybsze przy-
krycie nawozu glebą (wprowadzenie 
w głąb gleby z wykorzystaniem agre-
gatów z redlicami lub iniekcja nawozu), 
nawadnianie czy stosowanie nawozów 
o kontrolowanym uwalnianiu składni-
ków (otoczkowanych).
Powyższe przykłady działań nie wy-
czerpują wszystkich możliwych spo-
sobów ograniczenia emisji amoniaku 
w działalności rolniczej, wskazują jed-
nak, jak szeroki jest zakres możliwych 
działań w tym sektorze, których wdro-
żenie może przyczynić się do skuteczne-
go ograniczenia strat azotu oraz chronić 
środowisko przed zanieczyszczeniem.

Agnieszka Pinas
Źródło: 
- Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej doty-
czący ograniczenia emisji amoniaku – Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2019.
- Możliwości ograniczania emisji amoniaku – 
Wytyczne Grupy Zadaniowej UNECE ds. Azotu 
Reaktywnego.
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Jagodowe są wyjątkową grupą, wśród 
której znajdują się owoce o najwyższych 
właściwościach prozdrowotnych. Na-
leży również wiedzieć, że uprawa tych 
roślin nie należy do najłatwiejszej. Zmie-
niający się klimat i rosnące wymagania 
rynkowe stawiają przed producentami 
nowe wyzwania oraz konieczność po-
szukiwania innowacyjnych technologii 
uprawy.
Największą rewolucję na przestrzeni 
20 lat uprawy w Polsce przeszła jeżyna,  
z niszowego gatunku o odmianach de-
dykowanych głównie uprawie amator-
skiej (jak została określona przez prof. 
dr S. A. Pieniążka w podręczniku dla stu-
dentów sadownictwa wydanego w roku 
2000), a obecnie za sprawą intensyw-
nych prac hodowlanych głównie w NIWA 
Hodowla Roślin Jagodowych w Brzeznej 
(pow. nowosądecki) staje się coraz to 
atrakcyjniejszym produktem w upra-
wie towarowej. Ponadto dzięki promo-
cji jej słodszych odmian, np. na portalu 
„Czas na polskie superowoce!”, również 
konsumenci coraz częściej przekonują 
się do zakupu tego bardzo zdrowego 
owocu. Oprócz dostępności nowych pol-
skich odmian, które dobrze radzą sobie 
w warunkach klimatyczno-glebowych 
naszego kraju, do uprawy jeżyny może 
zachęcić fakt, iż opracowywane są nowo-
czesne technologie, które umożliwiają 
uprawę odmian zagranicznych podat-
nych na przemarzanie. Rozwija się rów-
nież metoda przyspieszająca produkcję 

(w tunelach) podczas niemal całego se-
zonu wegetacyjnego.
Jeżyna (Rubus subgenus Rubus) jest przed-
stawicielem rodziny różowatych, wśród 
której odnajdujemy spokrewnioną z nią 
malinę czerwoną, a także malinę żółtą, 
purpurową oraz czarną. Owoce jeżyny są 
cennym źródłem m.in. witamin C oraz K, 
błonnika, manganu, polifenoli (antocyja-
nów) oraz elagotanin. Liście mają właści-
wości przeciwzapalne i przeciwutlenia-
jące. Jeżyna posiada odmiany o pokroju 
płożącym, pędach półsztywnych oraz 
sztywnych. Pod względem owocowania 
wyróżniamy odmiany tradycyjne, owo-
cujące na pędach dwuletnich oraz owo-
cujące na tegorocznych pędach. Ciekawą 
grupą są odmiany powtarzające owoco-
wanie, dzięki którym można przedłużyć 
zbiory owoców aż do pierwszych przy-
mrozków. Niestety są to głównie odmia-
ny zagraniczne, które są bardzo podatne 
na przemarzanie i wymagają okrywania 

na zimę. Gwarantem powtórnego zbioru 
owoców z dolnego odcinka pędów dwu-
letnich jest ich dobre zabezpieczenie na 
zimę, dzięki czemu w kolejnym roku 
otrzymujemy plon z pędów dwuletnich 
i tegorocznych. Obecnie do uprawy towa-
rowej najlepiej rokuje odmiana Prime Ark 
45, która mogłaby być uprawiana w do-
niczkach w tunelach, a w ocenie są 3 nowe 
klony, z których jeden wkrótce będzie 
dostępny na rynku. Uprawa pod osłona-
mi zabezpiecza rośliny nie tylko przed 
mrozami, ale również przed uszkodze-
niami słonecznymi latem. Owoce wielu 
odmian, nie tylko powtarzających, mogą 
być produkowane w tunelach od wiosny 
aż do późnej jesieni. 
Aby umożliwić producentom uprawę 
deserowych odmian wrażliwych na 
mróz, ale za to bardzo plennych, za spra-
wą Hodowli Roślin Jagodowych NIWA 
w Brzeznej na polski rynek wkracza in-
nowacyjna technologia uprawy jeżyny, 

Technologia
uprawy 
jeżyny
Rok 2021 został ogłoszony przez 
ONZ Międzynarodowym Rokiem 
Owoców i Warzyw. Jest to zatem 
wspaniała okazja, aby szerzej pro-
pagować wiedzę, nie tylko na te-
mat wartości odżywczej produk-
tów ogrodniczych, ale również 
sposobu ich uprawy.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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która została opracowana w Stanach 
Zjednoczonych. System RCA (Rotating 
Cross-Arm) to system rotujących ramion, 
który w przeciwieństwie do tradycyj-
nych pionowych krat ma formę rucho-
mej podpory, dzięki czemu przed zimą 
składa się ramiona, a więc pędy znajdu-
ją się na ziemi i w łatwy sposób można 
je zabezpieczyć przed przymrozkami. 
Do czasu kwitnienia lekko się je pod-
nosi do położenia poziomego. W tym 
momencie wszystkie kwiaty ustawiają 
się w jednym kierunku – ku górze. Dalej 
w okresie owocowania podnosi się ra-
miona do pozycji pionowej, dzięki cze-
mu owoce znajdują się po jednej stronie 
rzędu, co przede wszystkim ułatwia ich 
zbiór i obniża również jego koszty nawet 
o 30%. System ten jest szczególnie do-
ceniany w przypadku, gdy konsumenci 
sami zbierają dla siebie owoce na plan-
tacji w myśl akcji „MyZbieramy”. System 
RCA można zastosować również w upra-
wie przyspieszonej pod tunelami. 
W systemie RCA rośliny sadzi się w roz-
stawie w rzędzie co 1,5 m, zatem oprócz 
wspomnianych korzyści, tj. ochrona 
przed mrozem i łatwiejszy zbiór, zaletą 
tego sytemu jest także wyższe plonowa-
nie (stwierdzone na drodze badań) przy 
mniejszej obsadzie roślin. Wciąż ocenia-
ny jest wpływ systemu na jakość owoców 
oraz ich skład chemiczny. W przypadku 
zawartości ekstraktu (wpływającego 
na słodki smak owoców), bielenia pest-
kowców czy rewersji owoców nie wi-
dać różnicy w porównaniu z tradycyjną 

formą uprawy. Natomiast RCA wpływa 
negatywnie na niepożądane cechy owo-
ców, tj. wyższa kwasowość owoców oraz 
nasilenie antraknozy. W systemie tym 
owoce są jednak jędrniejsze, mają wyż-
szą średnią masę oraz są mniej poraża-
ne przez szarą pleśń niż te prowadzone 
przy tradycyjnych podporach. 
Ciekawym aspektem tej technologii 
uprawy jest także możliwość rotowa-
nia ramionami w celu ochrony roślin 
przed nadmiernym promieniowaniem 
słonecznym (pierwotne założenie dla 
systemu RCA w USA). Istnieje również 
możliwość prowadzenia upraw tego ga-
tunku pod daszkami chroniącymi przed 
oparzeniami słonecznymi, niezależnie 
od systemu uprawy, gdyż nadmierne 
nasłonecznienie jest czynnikiem utrud-
niającym uprawę wielu odmian jeżyn, 
również w Polsce. 
Bardzo istotną zaletą systemu RCA jest 
również zmniejszenie ilości wykorzy-
stania środków ochrony w wyniku moż-
liwości lepszego pokrycia roślin cieczą 
roboczą. Specjaliści wskazują także na 
efektywniejszą ochronę przed muszką 
plamoskrzydłą, która sieje coraz większe 
spustoszenie m.in. wśród upraw jagodo-
wych. Wciąż oceniany jest ekonomiczny 
sens wdrażania tego systemu, gdyż koszt 
założenia plantacji jest 3-krotnie wyż-
szy, a do kosztów należy dołączyć rów-
nież specjalistyczną obsługę systemu. 
Badania systemu RCA na terenie Brze-
znej trwają. Znajduje się tam również 
plantacja pokazowa, zatem na bieżąco 

można monitorować postęp badań oraz 
wnioski jakie z nich wypływają. 
Jak widać uprawa jeżyny w Polsce nie-
sie za sobą ogromny potencjał, jednak 
oprócz wspomnianych wyzwań tech-
nologicznych, bardzo ważne są aspek-
ty, które wpływają już bezpośrednio 
na samą sprzedaż owoców, czyli odpo-
wiednia technika zbioru minimalizują-
ca ryzyko tzw. rewersji koloru owoców, 
ale również promocja i ekspozycja go-
towego produktu. W uprawie bardzo 
istotny jest odpowiedni dobór odmian. 
Współczesne są zdecydowanie słodsze 
od negatywnie kojarzonych z kwaśnym 
smakiem starszych odmian, dlatego 
zagranicą sprzedawane są w opako-
waniach opatrzonych napisem zwra-
cającym uwagę na ich słodki smak. Są 
również eksponowane wraz z kolorowy-
mi malinami, stopniowo przyzwyczaja-
jąc i zachęcając konsumentów do spoży-
wania tego niezwykłego „superowocu”. 

Ilona Maczek
Źródła: 
Webinarium „Technologia uprawy jeżyny” z dnia 
26.10.2020 r. organizowany przez CDR Radom, 
dr A. Orzeł, NIWA Hodowla Roślin Jagodowych 
w Brzeznej
Materiały z konferencji TSW 2020 wykład „Światowe 
trendy w uprawie jeżyny” dr A. Orzeł, NIWA Hodowla 
Roślin Jagodowych w Brzeznej
Działkowiec 1/2021 „Jeżyna superowoc na działkę” 
dr A. Orzeł, NIWA Hodowla Roślin Jagodowych 
w Brzeznej, polskiesuperowoce.pl
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Szkodniki glebowe 
w uprawach sadowniczych
W ochronie sadów i jagodników przed chrząszczami będącymi tzw. 
szkodnikami glebowymi głównym czynnikiem ograniczającym ich 
występowanie jest szeroko rozumiana profilaktyka. Przed założeniem 
plantacji należy sprawdzić obecność larw chrząszczy w glebie, gdyż ich 
zwalczanie, zwłaszcza, gdy rośliny zostały już posadzone, jest bardzo 
trudne lub w niektórych przypadkach niemal niemożliwe.

Duży problem w uprawach sadowni-
czych stanowią szkodniki takie jak: 
chrabąszcz majowy, ogrodnica nisz-
czylistka, guniak czerwczyk, opuchlaki 
i chrząszcze z rodziny sprężykowatych 
np. osiewnik rolowiec. Zarówno owady 
dorosłe, jak i ich larwy powodują istotne 
szkody. Chrząszcze żerują na drzewach 
liściastych, w tym na plantacjach sadow-
niczych, uszkadzając liście, co osłabia 
rośliny. Larwy żerują w glebie podgryza-
jąc korzenie i uszkadzając szyjkę korze-
niową, w efekcie czego rośliny więdną, 
a szczególnie w przypadku roślin ziel-
nych, np. truskawki dają się łatwo wy-
rwać z gleby.
W zależności od gatunku chrząszcza, 
w celu założenia plantacji należy uni-
kać określonych stanowisk lub sytuacji, 
gdy znajdują się one w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. W przypadku chrabąszcza 
majowego szczególnie niebezpieczne 
jest założenie plantacji przy lesie, gdyż 
ryzyko występowania pędraków jest 
wtedy dużo wyższe. Ze względu na fakt, 
że samice ogrodnicy niszczylistki skła-
dają jaja na łąkach, pastwiskach, nie-
użytkach i terenach zadarnionych, nale-
ży szczególnie unikać takich stanowisk. 
Również drutowce, czyli larwy spręży-
kowatych, zasiedlają trawiasty ugór lub 
miejsca, gdzie były uprawiane rośliny 
trawiaste. Ryzyko występowania larw 
opuchlaków wzrasta, gdy planowane 
jest zakładanie plantacji po wieloletnich 
motylkowatych (tj. koniczyna, lucerna) 
oraz po starej, porażonej plantacji tru-
skawki, a także w pobliżu tych upraw, 
gdyż są często bardzo licznie przez nie 
zasiedlone.
W celu określenia progu zagrożenia na-
leży pobrać z powierzchni 1 ha 32 próby 
gleby o łącznej powierzchni 2 m2, z czego 
każda próba to kwadrat o wymiarach 
25 x 25 cm i głębokości 30 cm. Próbki 
wybiera się po skosie plantacji i w mia-
rę możliwości w równych odstępach. 
Pobraną glebę przesiewa się przez sito 
lub wyrzuca np. na folię i liczy znalezio-

ne osobniki szkodników. Wartość progu 
zagrożenia to 1 drutowiec, 1 pędrak lub 
10 opuchlaków na 2 m2. Najlepszy okres 
na obserwacje to wczesna wiosna lub 
lato (do końca sierpnia).
Gdy na stanowisku zostaną stwierdzo-
ne larwy chrząszczy, należy ograniczyć 
ich występowanie do minimum jesz-
cze przed założeniem plantacji. Bardzo 
dobrym sposobem pozbycia się szko-
dników jest uprawa gleby maszynami 
z ostrymi elementami np. glebogryzar-
ką czy talerzówką. W okresie słonecz-
nej pogody część wyrzuconych na po-
wierzchnię pędraków wysycha. Bardzo 
pomocne jest również ptactwo, które 
chętnie oczyszczą pole z larw. Dobrym 
sposobem, ale bardzo pracochłonnym 
i mającym zastosowanie jedynie na ma-
łych powierzchniach, jest ręczne wy-
zbieranie larw tuż po orce.
Kolejnym czynnikiem ograniczającym 
występowanie szkodników glebowych 
jest odpowiednie zmianowanie, w tym 
zastosowanie odpowiedniego przedplo-
nu. Szczególnie zaleca się uprawę gryki 
na glebie zasiedlonej przez pędraki. Ro-
ślina ta wydziela do gleby taniny, któ-
re zakłócają rozwój larwalny, przez co 
owady nie osiągają stadium owada do-
rosłego. Dobre efekty przynosi również 
uprawa gryki z gorczycą, ale ta metoda 
jest jeszcze w trakcie badań.
Ostatnią metodą niechemiczną, którą 
możemy zastosować jeszcze przed zało-
żeniem plantacji (ale również w trakcie 
wegetacji) jest walka biologiczna. W tym 
celu stosuje się środki zawierające grzy-
by lub nicienie entomopatogeniczne.
Mykopestycydy to produkty oparte o je-
den lub kilka gatunków grzybów (naj-
częściej Beauveria bassiana, Beauveria 
brongniartii, Metarhizium anisopliae) 
w formie zawiesiny zarodników ko-
nidialnych o działaniu kontaktowym. 
Obecnie zarejestrowany jest preparat 
Met52 granular oraz 1020 na bazie Me-
tarhizium anisopliae var. anisopliae - 
szczep F52 do stosowania przed sadze-

niem, doglebowo lub do przygotowania 
podłoża w wielu uprawach sadowni-
czych do zwalczania opuchlaka truskaw-
kowca. Preparaty na pędraki wymagają 
rejestracji, jednak badania w IO w Skier-
niewicach również potwierdzają ich wy-
soką skuteczność.
Nicienie entomopatogeniczne są to or-
ganizmy ściśle wyspecjalizowane w ata-
kowaniu stawonogów, zatem nie ma ry-
zyka, że będą one pasożytowały (np. 
dżdżownice). Są również bezpieczne 
dla konsumentów. Obecnie na rynku 
znajduje się wiele preparatów do walki 
ze szkodnikami glebowymi zawierają-
cych nicienie z gatunków Heterorhabdi-
tis oraz Steinernema. Nicienie, dostając 
się do organizmu szkodnika, uwalniają 
w jego ciele symbiotyczne bakterie, któ-
re przekształcają tkankę larwy w źródło 
pożywienia i miejsce rozwoju. Po zaata-
kowaniu szkodnik umiera w ciągu kilku 
godzin lub dni. Zaatakowana larwa przy-
biera kolor żółty do brązowego.
Skuteczność preparatów biologicznych 
na bazie grzybów oraz nicieni zależy 
od odpowiedniego doboru preparatu 
(szczepów grzybów, gatunków nicie-
ni), terminu zabiegu w zależności od 
stadium rozwojowego szkodnika (naj-
bardziej wrażliwe są najmłodsze stadia 
larwalne) oraz od czynników zewnętrz-
nych m.in. zawartości materii organicz-
nej w glebie, temperatury, wilgotności 
oraz ilości szkodliwego dla grzybów 
i nicieni promieniowania UV. Należy 
zwrócić również uwagę na warunki 
przechowywania preparatów biolo-
gicznych, gdyż w każdym przypadku 
mamy do czynienia z organizmem ży-
wym. Zawsze przed zastosowaniem 
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środka ochrony roślin należy zapoznać 
się dokładnie z etykietą i przestrzegać 
jej zapisów.
W celu ograniczenia szkodników glebo-
wych przed założeniem sadu można za-
stosować preparat chemiczny o nazwie 
Basamid. Środek ten działa komplekso-
wo, niszcząc grzyby chorobotwórcze, 
nicienie i właśnie szkodniki glebowe. 
Po jego zastosowaniu należy odczekać 
z sadzeniem roślin przynajmniej 30 dni. 
Dazomet, czyli substancję czynną, któ-
ra się w nim znajduje, należy stosować 
na tej samej powierzchni uprawnej nie 
częściej niż raz na 3 lata. Kiedy zabieg 
ma na celu zwalczanie szkodników gle-
bowych, konieczne jest wymieszanie 
podłoża na głębokość do 20 cm. Basa-
mid jest środkiem przeznaczonym do 
stosowania przez użytkowników pro-
fesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie 
w zakresie stosowania środków ochrony 
roślin metodą fumigacji. W celu zastoso-
wania środka zawsze należy dokładnie 
zapoznać się z treścią etykiety.
Po posadzeniu plantacji mamy również 
kilka sposobów walki niechemicznej 
ze szkodnikami glebowymi, ale przede 
wszystkim w stadium dorosłym. Bardzo 
ważną metodą ograniczania liczebności 
chrząszczy, głównie chrabąszcza majo-
wego, jest metoda fizyczna, czyli wabie-
nie i odławianie imago w różnego typu 
pułapki, a następnie utylizacja odłowio-
nych osobników. Można w tym celu wy-
korzystać pułapki z antraktantem zapa-
chowym lub świetlnym tzw. samołówki. 
Doświadczenia pokazały, że najlepsze 
efekty daje zawieszenie pułapek na wy-
sokości około 4 m. Dobre skutki przynosi 
również zastosowanie podświetlanych 

ekranów pokrytych odpowiednim kle-
jem tak, aby chrząszcze nie mogły już od-
lecieć. Metoda fizyczna to również strzą-
sanie chrząszczy z drzew znajdujących 
się pobliżu plantacji na płachty, w mo-
mencie, gdy w ciągu dnia odbywa się ich 
żer uzupełniający. Ściółkowanie plan-
tacji truskawki agrowłókniną w końcu 
kwietnia i w maju znacznie ogranicza 
możliwość składania jaj przez samice 
chrząszcza majowego. Jest to kosztowna 
metoda, jednak coraz częściej stosowa-
na, również w celu przyspieszania wzro-
stu i owocowania roślin.
Metodą uzupełniającą w redukcji szkod-
ników w glebie, ale mającą zastosowanie 
jedynie na małych powierzchniach, jest 
usuwanie pędraków podczas ręczne-
go odchwaszczania. Można zastosować 
również pielniki z ostrymi elementami. 
Podobnie jak przed założeniem plantacji, 
ptactwo również jest pomocne w reduk-
cji ilości larw na polu.
Metoda chemiczna tuż po posadzeniu 
roślin jest mocno ograniczona. Dostępne 
są preparaty do zwalczania chrząszczy 
ogrodnicy niszczylistki w sadach jabło-
niowych oraz w uprawie borówki wyso-
kiej w okresie ich masowego nalotu na 
plantacje (np. Mospilan 20 SP). Stosując 
preparaty chemiczne w tym momencie 
należy pamiętać, aby oprócz drzewek 
opryskać również podłoże, gdyż tam 
przebywają liczne chrząszcze składające 
jaja. W uprawie truskawki dozwolone są 
preparaty zwalczające chrząszcze opu-
chlaków po zbiorze owoców w razie ma-
sowego pojawienia się szkodnika.
Obecnie brak jest środków chemicznych 
zarejestrowanych do zwalczania szko-
dników żerujących w glebie (stadiów 

larwalnych wspomnianych chrząszczy) 
w sadach.
Niektóre chrząszcze są pośrednio zwal-
czane podczas stosowania zabiegów 
ochronnych na inne gatunki owadów, np. 
opuchlaki w uprawie porzeczki są ogra-
niczane podczas oprysków na pryszczar-
ka porzeczkowca i przeziernika porzecz-
kowca. W literaturze można również 
znaleźć informacje o tym, że opryski na 
kwieciaka ograniczają liczbę opuchla-
ków oraz ogrodnicy niszczylistki.
Walka ze szkodnikami glebowymi jest 
bardzo trudna. Tylko kompleksowe po-
dejście do ich zwalczania może przy-
nieść pożądane efekty. Oznacza to, że 
należy stosować wszystkie dostępne 
metody walki ze szkodnikami, pamię-
tając, że w myśl Integrowanej Ochro-
ny Roślin pierwszeństwo mają metody 
niechemiczne, a środki ochrony roślin 
należy zastosować w momencie, gdy zo-
stanie przekroczony próg ekonomicznej 
szkodliwości. Należy również oddzia-
ływać na wszystkie stadia rozwojowe, 
co oznacza, że należy poznać dokładnie 
biologię konkretnego szkodnika i w za-
leżności od etapu rozwoju dostosowy-
wać metodę walki.

Ilona Maczek
Źródła:
B. Łabanowska, D. Gajek. Szkodniki krzewów owoco-
wych. Plantpress, Kraków 2004.
Praca zbiorowa pracowników IO w Skierniewicach. 
Program Ochrony Roślin Sadowniczych 2021.
https://www.koppert.pl
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/etykiety-srodkow-
-ochrony-roslin
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Analizę gleby wykonuje się co kilka lat. 
Pozwala ona przede wszystkim ozna-
czyć zawartość składników pokarmo-
wych w glebie. Cennym uzupełnieniem 
oferty Okręgowych Stacji Chemiczno-
-Rolniczych (OSChR) i innych podmio-
tów wykonujących analizę gleby stano-
wią zalecenia nawozowe. W jaki sposób 
można szybko pobrać próbkę gleby do 
analizy i czy w równie profesjonalnym 
stopniu można ją zbadać we własnym 
zakresie?

Złote zasady pobierania próbek 
glebowych
Niezależnie od zastosowanej metody 
przestrzeganie kilku zasad podczas po-
bierania materiału glebowego stanowi 
podstawę uzyskania miarodajnych wy-
ników. Analizowany obszar powinien 
być (na ile to możliwe) jednolity pod 
względem przyrodniczym (rzeźba tere-
nu oraz typ, rodzaj, a nawet gatunek gle-
by) i „historii pola” (nawożenie, w tym 
wapnowanie, uprawki mechaniczne, 
gatunki uprawne). Według normy PN-
R-04031:1997 jedna próbka mieszana 
o masie minimum 0,5 kg złożona z (do) 
20 próbek pierwotnych w przypadku 
gleb mineralnych i z (do) 40 próbek 
pierwotnych w przypadku gleb orga-
nicznych i TUZ może reprezentować 
grunty o powierzchni maksymalnej 
4 ha. Pod uprawy rolnicze i ogrodni-
cze na ogół pobiera się glebę z warstwy 
ornej na głębokości do 20 cm. Nieodpo-
wiednie do tego celu są obrzeża dzia-
łek (do 5 m), rowy, bruzdy, zastoiska 
wodne i inne nietypowe miejsca. Trze-
ba również pamiętać, by gleba nie była 
nadmiernie przesuszona lub nasycona 
wodą. Za optymalny termin pobierania 
gleby uważa się okres bezpośrednio po 
żniwach i jesień przed wysiewem nawo-
zów oraz wiosnę.

Wczoraj, dziś i jutro
Dotychczasowym standardem w za-
kresie pobierania gleby do analizy jest 
wykorzystanie tzw. laski Egnera, ewen-
tualnie szpadla lub świdra glebowego. 
Na polach o dużej powierzchni wyżej 
wymieniona metoda nie jest popularna 
ze względu na jej czasochłonność. No-
woczesne urządzenia umożliwiają auto-
matyczne pobieranie gleby. Według nie-
których danych ilość uzyskanych próbek 
w tym samym czasie w porównaniu do 

metody tradycyjnej może ulec nawet po-
trojeniu. W tym przypadku praca rolni-
ka lub np. specjalisty terenowego OSChR 
sprowadza się jedynie do kierowania 
i obsługi samochodu czy quada, na któ-
rym zamontowane jest urządzenie oraz 
oznaczenia i transportu materiału gle-
bowego do analiz.
Rolnictwo precyzyjne swoim zasięgiem 
obejmuje również kwestię dostarczenia 
informacji m.in. o zasoleniu gleby. Ska-
nowanie gleby konduktometrem (mo-
bilnym czujnikiem on-the-go) pozwala 
na stworzenie siatek i precyzyjne wy-
znaczenie miejsc poboru próbek glebo-
wych. Firmy specjalizujące się w dostar-
czaniu usług z zakresu pobierania prób 
glebowych na ogół dzielą dany obszar na 
4-hektarowe rastry. Celem otrzymania 
dokładniejszej mapy zasobności może 
on jednak zostać podzielony na mniej-
sze powierzchnie. Na podstawie mapy 
poboru próbek operator automatu wy-
konuje ok. 15-20 nakłuć częścią roboczą 
na każdym z rastrów, otrzymując próbkę 
reprezentatywną. System pozycjonowa-
nia GPS umożliwia zapisać punkty pobo-
ru prób i na podstawie mapy punktów 
po wykonaniu analiz zastosować kom-
pleksowe nawożenie.
Dużym krokiem w rolnictwie precy-
zyjnym było przeprowadzenie badań 
przez pracowników IUNG w Puławach 
nad przydatnością urządzenia, za pomo-
cą którego w trakcie przejazdu ciągnika 
można bezpośrednio na polu sprawdzić 
m.in. zasobność i teksturę gleby bez ko-
nieczności poboru próbek do analizy 
laboratoryjnej. Mowa o spektrofotome-
trze glebowym analizującym glebę za 
pomocą sensora podczerwieni. Elemen-
ty pomiarowe: lampa halogenowa (źró-
dło światła) i detektor znajdują się w le-
mieszu urządzenia, który zagłębia się 
na głębokość ok. 7-10 cm. Światło, któ-
re odbija się od gleby poprzez przewo-
dy światłowodowe, pada na detektory 
umieszczone w spektrofotometrze. Ten 
z kolei mierzy ilość światła odbitego oraz 
absorbowanego przez glebę.
Na rynku obecnie dostępnych jest szereg 
mierników do badania gleby. Większość 
z nich umożliwia głównie pomiary wa-

runków środowiska glebowego roślin, 
tj. wilgotność i temperaturę. Część jed-
nak stanowią wyspecjalizowane, proste 
w użyciu przenośne zestawy umożliwia-
jące dodatkowo ocenę m.in. pH gleby 
i zawartości mikro- i makroelementów. 
Z uwagi na czasochłonność pobierania 
próbek glebowych metodą tradycyjną 
można prognozować wzrost popularno-
ści i wprowadzenia do szerokiej prakty-
ki wykorzystania automatów służących 
do pobierania próbek glebowych w wiel-
kopowierzchniowych gospodarstwach 
typowo rolniczych.
Wśród rolników rośnie zainteresowanie 
analizą gleby. Dzięki niej można dosto-
sować nawożenie do uzyskanych zale-
ceń i zaoszczędzić na nawozach. Nale-
ży zaznaczyć, że wyniki analiz pomogą 
rolnikom ograniczyć możliwość skaże-
nia wód azotanami pochodzenia rolni-
czego, głównie azotem, którego można 
zastosować w nieprzekraczalnej dawce 
170 kg/ha w czystym składniku w cią-
gu roku. Przypomnijmy, że w ostatnich 
latach inspektorzy przeprowadzający 
kontrole gospodarstw w ramach Pro-
gramu Azotanowego stwierdzili szereg 
nieprawidłowości za nieprzestrzeganie 
wymagań, czego wynikiem były upo-
mnienia i kary finansowe.
Warto pobrać glebę do analizy rów-
nież z uwagi na sprawdzenie pH. Wapń 
stanowi ważny element naturalnej od-
porności roślin i zapobiega chorobom 
fizjologicznym. Wciąż prowadzony jest 
nabór wniosków na dofinansowanie 
w ramach „Ogólnopolskiego programu 
regeneracji środowiskowej gleb po-
przez ich wapnowanie”. Dotacją może 
być objęty zakup wapna nawozowego 
lub środka wapnującego, z wyłączeniem 
kosztów transportu i usługi rozsiewa-
nia. Program skierowany jest m.in. do 
małopolskich rolników posiadających 
grunty o pH gleby poniżej lub równej 
5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 
75 ha. Dofinansowaniem zostaną objęte 
wnioski przyjęte przez OSChR w syste-
mie ciągłym jeszcze do dnia 31 grud-
nia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji 
środków. Więcej informacji na temat 
programu wapnowania oraz niezbędnej 
dokumentacji można znaleźć na stronie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie: www.wfos.krakow.pl.

Piotr Bucki

Innowacyjne metody 
pobierania próbek glebowych

Źródła: PN-R-04031:1997 Polska Norma pobierania próbek glebowych Niedźwiecki J., Debaene G., Pecio A. 2015. 
Klasyczne i zaawansowane metody badania przestrzennego zróżnicowania żyzności gleb i łanu roślin. Studia i raporty 
IUNG-PIB. 42(16): 69-90. doi: 10.26114/sir.iung.2015.42.3
https://www.farmer.pl  http://www.iung.pl  http://www.probyglebowe.pl  https://www.schr.gov.pl
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Wpływ niskiego poziomu dobrostanu na zwierzęta: 
 • obniżony poziom zdolności adaptacyjnych względem sy-

tuacji stresowych,
 • obniżenie zdolności wzrostu i rozrodu,
 • uszkodzenia ciała,
 • choroby,
 • immunosupresja,
 • fizjologiczne przeciwstawianie się trudnościom,
 • behawioralne przeciwstawianie się trudnościom,
 • patologie behawioralne,
 • niechęć okazywania zachowań przeciwstawnych,
 • ograniczenie naturalnych reakcji i behawioru.

Wpływ wysokiego poziomu dobrostanu na zwierzęta: 
 • przejawianie różnorodnych form normalnego zachowa-

nia się,
 • utrzymanie w normie wskaźników fizjologicznych,
 • utrzymywanie w normie wzorców behawioralnych.

Ocena poziomu dobrostanu uwzględnia wskaźniki fizjologicz-
ne organizmu, zdrowotność oraz wzorce behawioralne. Dla 
dobrostanu zwierzęcia szczególne znaczenie ma sposób, w jaki 
ono odczuwa (tzn. jaki jest jego stan psychiczny i umysłowy). 
Udowodniono, że zwierzęta posiadają pewną wrażliwość, 
która warunkuje ich odczucia, daje poczucie świadomości 
swojego środowiska oraz pozwala na dokonywanie wyborów. 
Obejmuje ona zdolność zwierzęcia do odczuwania pozytyw-
nych i negatywnych stanów afektywnych (emocji i innych 
uczuć, takich jak głód i pragnienie), w tym bólu. Zwierzęta 
dążą do doświadczeń pozytywnych i unikają negatywnych. 
Nie ma to związku z inteligencją danego osobnika. Cierpie-
nie i przyjemność są definiowane jako zdolność odczuwania, 
a nie zdolność myślenia. Uznanie zwierzęcego stanu prawnego 
Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami) 
o ochronie zwierząt pomaga uregulować prawnie kwestie 
związane z ochroną zwierząt. W myśl ustawy zwierzę nie jest 
rzeczą i nie można go traktować przedmiotowo. Zapisano tam 
również, że „człowiek jest mu winien poszanowanie, ochro-
nę i opiekę”. Przepisy dotyczące sposobu opieki i warunków 
utrzymywania zwierząt gospodarskich znajdują się w roz-
porządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt 
gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone 
w przepisach Unii Europejskiej, oraz tych, dla których, normy 
ochrony nie zostały tam określone. Dobrostan zwierząt ma 
zatem chronić je przed złym traktowaniem. Zwierzęta znajdu-
jące się pod opieką człowieka mają styczność z wieloma czyn-
nikami, które mogą wpływać na ich samopoczucie, takimi jak 
otoczenie społeczne i fizyczne, żywienie, interakcje z ludźmi 
i członkami własnego lub innego gatunku, a także zdolność 
do wykazywania zachowań normalnych lub typowych dla da-
nego gatunku. Różnice pomiędzy gatunkami i ich potrzebami 
stanowią podstawę do szczegółowego określenia dobrostanu 
w odniesieniu do danego zwierzęcia. Wiemy, które z mechani-
zmów zachowania zwierząt są nabyte, a które odziedziczone. 

Wiele ich form powstaje bowiem na drodze odruchów bezwa-
runkowych, np. połykanie czy defekacja. Z kolei odruchy wa-
runkowe są nabyte – jest to chociażby szukanie pokarmu czy 
zajmowanie odpowiednich miejsc w budynku inwentarskim. 
Cechy behawioralne należą przy tym do cech ilościowych, 
które kształtuje genotyp i środowisko. Wiedza dotycząca spe-
cyficznych zachowań pozwala m.in. na poprawę sposobu po-
stępowania ze zwierzętami podczas wykonywania czynności 
technologicznych prowadzonych wobec nich codziennie, a tak-
że użytkowania i przewozu, dostosowania sposobu żywienia 
i odchowu młodych tak, aby w pełni zaspokoić ich potrzeby 
biologiczne. Ocena zachowania zwierzęcia na sytuację streso-
genną umożliwia odpowiednie zaprojektowanie pomieszczeń 
z uwzględnieniem potrzeb gatunkowych. Hodowcy chętniej 
uwzględniają cechy behawioralne zwierząt, ustalając pew-
ne kryteria selekcyjne. Jeszcze jednym ważnym czynnikiem 
decydującym o zachowaniu zwierząt jest charakter każdego 
osobnika. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, mają różne tempe-
ramenty, sposoby wyrażania emocji i wrażliwość na bodźce. 
Poznanie przez hodowcę charakteru wszystkich zwierząt daje 
wymierne korzyści. Umożliwia m.in. zestawianie grup produk-
cyjnych w taki sposób, by zwierzęta nie przejawiały agresji 
wobec siebie nawzajem i ludzi. Pomimo wyżej wymienionych 
pozytywnych aspektów produkcyjnych, najistotniejsza jest 
ocena psychicznych cech zwierząt gospodarskich w korelacji 
człowiek-zwierzę, która wpływa na bezpieczeństwo obsługi 
i łatwiejszą opiekę nad zwierzętami wysoko produkcyjnymi. 
Zapewnienie zwierzętom gospodarskim wysokiego poziomu 
dobrostanu w znacznym stopniu ogranicza występowanie 
wad surowca rzeźnego, będących wynikiem (w dużej mierze) 
niewłaściwej obsługi.

Znajomość biologicznych podstaw zachowań oraz naturalnych 
predyspozycji, które niegdyś w warunkach naturalnych miały 
znaczenie w walce o przetrwanie, należy wy korzystać w celu 
poprawy dobrostanu zwierząt, a także ich wydajności. Dlatego 
znając potrzeby gatunkowe jesteśmy w stanie stworzyć opty-
malne warunki bytu zwierzętom gospodarskim.

Wanda Matias
Źródła: https://www.krus.gov.pl, https://www.agrofakt.pl/
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR, http://www.wiw.krakow.pl/
https://pl.wikipedia.org/

Wpływ dobrostanu na zachowanie zwierząt
Aby wykazać zależności między dobrostanem a zachowaniem zwierząt warto na początek przytoczyć zna-
czenie pojęcia dobrostanu. Według portalu Wikipedia dobrostan zwierząt „jest to stan zdrowia fizycznego 
i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku”.
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Koszty produkcji
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Dobrostan zwierząt
Stan psychofizyczny

Adaptacja 
do środowiska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stres
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzrost_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozr%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Immunosupresja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowanie
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112821652
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112821652
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000127
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000127
https://www.krus.gov.pl
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR
http://www.wiw.krakow.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko
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Nowelizacja przepisów prawa budowlanego dokonana Ustawą z dnia 
13 lutego 2020 r. o zmianie przepisów ustawy Prawo budowlane, która 
weszła w życie 19 września 2020 r., zmodyfikowała zasady rozpoczę-
cia oraz przebiegu procesu budowlanego – w zależności od kategorii 
obiektu. Jedna ze zmian dotyczy definicji „obszaru oddziaływania 
obiektu” – został on zawężony. Zawężenie definicji obszaru oddziały-
wania obiektu spowodowało, że: zmniejszony został krąg osób, które 
uczestniczą np. w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę. 
Ograniczenia związane z wznoszeniem budynków dotyczą jedynie za-
budowy, a nie zagospodarowania terenu, a więc dotyczą tylko obiektów 
usytuowanych na działce lub odległości między budynkami.
Treść art. 29 ustawy Prawo budowlane została w sposób znaczący zmo-
dernizowana i usystematyzowana, dzięki czemu osoba/podmiot planu-
jący przedsięwzięcie budowlane będzie mógł z łatwością sprawdzić, 
czy obiekt, który zamierza wybudować, wymagać będzie pozwolenia 
na budowę czy tylko zgłoszenia, lub czy będzie go można zrealizować 
bez informacji do organów architektonicznych. Z uwagi na obszerność 
ww. przepisu poniżej wypunktowane zostały najważniejsze dla rolników 
zmiany, jakie wprowadza nowelizacja.

Obiekty niewymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
Budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzu-
pełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedli-
skowej.
•  parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, 

przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
•  suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2;
•  wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na 

której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budow-
nictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce 
nie może przekraczać 2 na każde 1000 m2 powierzchni działki;

•  wolnostojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym 
łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na 
każde 500 m2 powierzchni działki;

•  stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk 
włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000;

•  zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na 
tych drogach;

•  przepusty o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2;
•  przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2;
•  obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych;
•  obiekty małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury 

w miejscach publicznych;
•  ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
•  obudowa ujęć wód podziemnych;
•  naziemne zbiorniki będące obiektami budowlanymi, służące do prze-

chowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, 
o pojemności do 5 m3;

• przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m2;
• stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 

i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położone w całości na grun-
tach rolnych.

Z powyższego wynika, że katalog obiektów, w których przypadku nie 
trzeba starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę lub nawet doko-
nywać zgłoszenia, jest dość szeroki, ale trzeba zwrócić uwagę, że jest 
to katalog zamknięty. Dodatkowo art. 29 ust. 4 ustawy Prawo budow-
lane wprowadza 4 kategorie robót, co do których nie jest wymagane 
uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

Należą do nich: przebudowa, remont, instalowanie oraz utwardzenie 
powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

Obiekty wymagające zgłoszenia do organów architektonicznych
Wśród obiektów, które wymagają zgłoszenia, a nie – uzyskania pozwo-
lenia na budowę, dotyczących szczególnie rolników, jest możliwość 
budowy płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz 
silosów na kiszonkę. Tak więc teraz na zgłoszenie można:
•  budować i przebudowywać szczelne zbiorniki na gnojówkę i gnojowi-

ce bez względu na pojemność – zbiorniki związane z produkcją rolną 
i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki 
siedliskowej (wcześniej pozwolenia wymagały tylko te o pojemności 
do 25 m3);

•  budować i przebudowywać silosy na kiszonkę związane z produk-
cją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej 
działki siedliskowej (wcześniej nie były zwolnione z pozwolenia na 
budowę);

•  wykonywać i przebudowywać urządzenia melioracji wodnych (wcześniej 
była mowa tylko o urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych).

 Również płyty do składowania obornika, bez względu na wielkość 
i pojemność, tak jak dotychczas, można budować na zgłoszenie.

 Nie zmieniły się natomiast odległości budowli rolniczych od budynków 
i budowli i zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

 Na zgłoszenie można również budować:
•  wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar od-

działywania mieści się w całości na działce lub działkach, na których 
zostały zaprojektowane;

•  oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
•  wolnostojące: parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty – o po-

wierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiek-
tów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500 m2 powierzchni 
działki;

•  przydomowe: ganki, oranżerie (ogrody zimowe) – o powierzchni za-
budowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce 
nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

•  wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane 
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzch-
ni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie 
może przekraczać 1 na każde 500 m2 powierzchni działki;

•  przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
•  zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3  

(czyli tzw. „szamba”).

Legalizacja samowoli
Dla niektórych równie ważną zmianą może być uproszczony sposób 
legalizacji tzw. samowoli budowlanych, których budowa zakończyła 
się ponad 20 lat temu.
Zgodnie z art. 49f ustawy Prawo budowlane w przypadku stwierdzenia 
budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji 
o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia – jeżeli od 
zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat – organ nadzoru bu-
dowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.
Od 1 stycznia 2021 r. weszły również w życie zmiany w zakresie proeko-
logicznego i energooszczędnego budownictwa, natomiast od 1 lipca br. 
zmiany dotyczące dalszej cyfryzacji procesu budowlanego.

 Tomasz Stanek

Zmiany w prawie budowlanym ważne dla rolników

TECHNIKA
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Wymagania z zakresu bezpieczeństwa 
żywności regulują dla takiej działalno-
ści przepisy Unii Europejskiej, w tym 
w szczególności przez rozporządzenie 
nr 852/2004. Działalność taka podlega 
rejestracji i jest nadzorowana przez In-
spekcję Weterynaryjną (produkty po-
chodzenia zwierzęcego oraz żywność 
zawierająca jednocześnie produkty spo-
żywcze pochodzenia niezwierzęcego 
i zwierzęcego, tzw. żywność złożona) lub 
Państwową Inspekcję Sanitarną (żyw-
ność pochodzenia niezwierzęcego).
W ramach Rolniczego Handlu Detalicz-
nego dopuszcza się zbywanie żywności 
pochodzącej w całości lub części z wła-
snej uprawy, hodowli lub chowu. Istota 
Rolniczego Handlu Detalicznego – po-
dobnie jak w przypadku handlu detalicz-
nego – polega na zbywaniu żywności na 
rzecz konsumenta końcowego (ustawa 
z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie nie-
których ustaw w celu ułatwienia sprze-
daży żywności przez rolników do skle-
pów i restauracji). W myśl ustawy z dnia 
4 października 2018 r. o zmianie ustawy 
o produktach pochodzenia zwierzęcego 
oraz ustawy o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia rolnik może sprzedawać 
swoją żywność również bezpośrednio 
do sklepów, stołówek, restauracji i po-
dobnych placówek tego typu. Muszą one 
być zlokalizowane na terenie wojewódz-
twa lub na obszarach powiatów lub miast 
stanowiących siedzibę wojewody lub sej-
miku województwa, sąsiadujących z tym 
województwem. Żywność sprzedawana 
w ramach Rolniczego Handlu Detalicz-
nego musi spełniać również wymagania 
w zakresie oznakowania, stosownie do 
przepisów określonych między innymi 
w rozporządzeniu nr 1169/2011 z dnia 
25 października 2011 r. i w rozporzą-
dzeniu MRiRW z dnia 23 grudnia 2014 r. 
w sprawie znakowania poszczególnych 
rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.). W związ-
ku z wejściem od 1 stycznia 2019 r. no-
wej regulacji prawnej przez podmioty 
prowadzące Rolniczy Handel Detaliczny 

(szerszy zakres odbiorców) nie ma ko-
nieczności podawania informacji o war-
tości odżywczej na produktach. Jeśli 
żywność jest wytwarzana w małych 
ilościach i jednocześnie dostarczana 
jest bezpośrednio przez rolnika (bez 
udziału pośredników) do miejscowych 
placówek handlu detalicznego, to obo-
wiązuje tutaj zwolnienie na podstawie 
punktu 19 załącznika V do rozporządze-
nia 1169/2011. Aby działalność została 
uznana jako Rolniczy Handel Detaliczny 
musi spełniać poniższe kryteria:
 • zbywana żywność musi pochodzić 

w całości lub w części z własnej 
uprawy, hodowli lub chowu – użyta 
do produkcji danego produktu sta-
nowi co najmniej 50% tego produk-
tu, z wyłączeniem wody; za produkt 
roślinny pochodzący z własnej upra-
wy uważa się również mąkę, kaszę, 
płatki, otręby, oleje i soki wytwo-
rzone z surowców pochodzących 
z własnej uprawy;

 • ograniczony udział pośredników 
w zbywaniu żywności;

 • sprzedaż produktów nie odbywa się 
przy zatrudnieniu osób na podsta-
wie umów o pracę, umów zlecenia, 
umów o dzieło oraz innych umów 
o podobnym charakterze, z wyłą-
czeniem uboju zwierząt rzeźnych 
i obróbki poubojowej tych zwierząt, 
w tym również rozbioru, podziału 
i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, 
wytłoczenia oleju lub soku.

Maksymalna ilość żywności zbywanej 
w ramach Rolniczego Handlu Detalicz-
nego została określona w rozporządze-
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie mak-
symalnej ilości żywności zbywanej w ra-
mach Rolniczego Handlu Detalicznego 
oraz zakresu i sposobu jej dokumento-
wania. Ilość określono dla:
1)  surowców pochodzenia niezwierzę-

cego – w załączniku nr 1;
2)  żywności pochodzenia niezwierzę-

cego innej niż surowce oraz żywno-
ści zawierającej jednocześnie środki 

spożywcze pochodzenia niezwie-
rzęcego i produkty pochodzenia 
zwierzęcego – w załączniku nr 2;

3)  surowców pochodzenia zwierzęce-
go – w załączniku nr 3;

4)  produktów pochodzenia zwierzęce-
go innych niż surowce – w załączni-
ku nr 4.

W ramach działalności ustawa wpro-
wadziła dla podmiotów prowadzących 
Rolniczy Handel Detaliczny jedynie obo-
wiązek rejestracji we właściwym orga-
nie poprzez złożenie pisemnego wniosku 
o wpis do rejestru zakładów:
 • co najmniej 30 dni przed dniem 

rozpoczęcia planowanej działal-
ności do właściwego terytorialnie 
powiatowego lekarza weterynarii 
(PLW) – w przypadku prowadze-
nia produkcji i sprzedaży produk-
tów pochodzenia zwierzęcego i/lub 
żywności mieszanej tj. zawierającej 
jednocześnie produkty pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego,

 • 14 dni przed dniem rozpoczęcia 
planowanej działalności do wła-
ściwej terytorialnie powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej 
(PSSE) – w przypadku prowadzenia 
produkcji i sprzedaży produktów 
pochodzenia roślinnego.

Podmioty rozpoczynające prowadzenie 
tej działalności nie będą podlegać rów-
nież obowiązkowi sporządzenia projektu 
technologicznego w celu jej uruchomie-
nia. Podmiot prowadzący działalność 
w ramach RHD zobligowany jest prowa-
dzić ewidencję sprzedaży produktów 
roślinnych i zwierzęcych – odrębnie za 
każdy rok podatkowy. Ewidencja sprze-
daży ma zawierać co najmniej: numer 
kolejnego wpisu, datę uzyskania przy-
chodu, kwotę przychodu, przychód nara-
stająco od początku roku, ilość i rodzaj 
przetworzonych produktów. Dzienne 
przychody ewidencjonowane są w dniu 
sprzedaży. Ewidencję sprzedaży nale-
ży posiadać w miejscu sprzedaży prze-
tworzonych produktów roślinnych 
i zwierzęcych. Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami przychody ze sprzeda-
ży przetworzonych produktów roślin-
nych i zwierzęcych w ramach Rolniczego 
Handlu Detalicznego w ilościach nieprze-
kraczających maksymalnych limitów, 
określone w rozporządzeniu MRiRW do 
kwoty 40 000 zł rocznie, są zwolnione 
z podatku dochodowego. Po przekrocze-
niu limitu wprowadza się preferencyj-
ną dwuprocentową stawkę podatku od 
przychodów ewidencjonowanych.

Anna Tobiasz
Źródło: www.minrol.gov

ABC Rolniczego Handlu 
Detalicznego
Rolniczy Handel Detaliczny (każdego rodzaju żywność) stanowi jed-
ną z form handlu detalicznego, dla której w przepisach krajowych 
przyjęto szczególne uregulowania z punktu widzenia przepisów 
higienicznych i podatkowych – przepisy ustawy z dnia 16 listopada 
2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961).

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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Rolnictwo w Polsce w dalszym 
ciągu jest ważnym sektorem go-
spodarki. Analizując wstępne wy-
niki Powszechnego Spisu Rolnego 
2020, warto jednak zauważyć, że 
nieustannie się ono zmienia. Na-
stępuje specjalizacja gospodarstw 
rolnych i koncentracja produkcji 
rolnej poprzez zwiększanie po-
wierzchni użytków rolnych oraz 
wielkości stad. 

Zmniejsza się natomiast ilość gospo-
darstw rolnych. Obecnie jest ich niewiele 
ponad 1,3 mln.

Przez ostatnie 20 lat branża rolnicza prze-
szła wielką modernizację, nie chodzi tylko 
o park maszynowy i zaplecze techniczne, 
ale również nowoczesne technologie pro-
dukcji i zarządzania. Nowoczesne gospo-
darstwa rolne produkujące na większą skalę 
uzyskują lepsze wyniki finansowe.

Rolnictwo, oprócz dostarczania żywno-
ści, pełni również inne funkcje, przede 
wszystkim kształtuje środowisko przy-
rodnicze i krajobraz. Od rolnictwa zale-
ży w znacznym stopniu czystość wód, 
powietrza i gleby.
Ten sektor gospodarki staje przed 
ogromnym wyzwaniem w związku 
z globalnym ociepleniem – szacuje się, 

że generuje on 10% gazów cieplarnia-
nych. Zachodzące zmiany klimatyczne 
korzystnie wpływają na wydłużenie 
okresu wegetacji, wyższa temperatura 
przyspiesza dojrzewanie roślin. Jednak 
ocieplenie klimatu generuje również za-
grożenia, np. gwałtowne burze z gra-
dem, okresowe susze.
Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawi-
skom atmosferycznym wiąże się z pono-
szeniem dodatkowych kosztów, takich 
jak ubezpieczenie upraw, inwestowanie 
w budowę systemów nawadniania czy 
montażu siatek przeciwgradowych.
Globalizacja handlu i przepływu kapita-
łu ma także ogromny wpływ na kierunki 
produkcji rolnej, jej kosztów, a tym sa-
mym na kształtowanie cen produktów. 
Na ceny produktów na rynkach świato-
wych wpływ mają głównie korporacje 
międzynarodowe.
Jakie więc podejmować działania, żeby 
sprostać wyzwaniom czekającym rol-
nictwo?
Wydaje się, że duże, dobrze zorganizo-
wane gospodarstwa o wysokim stopniu 
specjalizacji i dużym potencjale produk-
cji raczej sprostają tym wyzwaniom.
Inaczej rzecz się ma w przypadku gospo-
darstw o mniejszym potencjale produk-
cji, niskiej specjalizacji, ograniczonym 
kapitale obrotowym. Gospodarstwa 
takie mają wyższe jednostkowe kosz-
ty produkcji, natomiast produkowana 
przez nie żywność cechuje się wysoki-
mi walorami smakowymi w porówna-
niu z żywnością produkowaną metoda-

mi przemysłowymi. W konsekwencji jej 
ceny muszą być wyższe, aby jednak je 
uzyskać, wyprodukowana żywność nie 
może być sprzedawana poprzez duże 
sieci handlowe.
Gospodarstwa o mniejszym potencja-
le produkcji rolnej muszą produkować 
na rynek lokalny. Sprzedaż na placach 
targowych, dostarczanie bezpośred-
nio konsumentom lub sieci detalicznej 
pozwala na uzyskanie wyższych cen. 
Ciekawą propozycją dla gospodarstw 
o niedużej skali produkcji jest sprzedaż 
w ramach Rolniczego Handlu Detalicz-
nego. Możliwość sprzedaży produktów 
przetworzonych w gospodarstwie po-
chodzących z własnej produkcji gwaran-
tuje uzyskanie wyższych cen i poprawę 
rentowności produkcji.
Gospodarstwa powinny również się-
gać, oprócz po wsparcie bezpośrednie 
w ramach płatności obszarowych, tak-
że po płatności z tytułu realizacji dzia-
łań rolno-środowiskowo-klimatycznych, 
dotacji do wapnowania gleb, materiału 
siewnego. Gospodarstwa powinny także 
korzystać z działań inwestycyjnych – jak 
restrukturyzacja czy też modernizacja. 
Wszelkie dotacje znacząco wpływają na 
kondycję finansową gospodarstw.

Leszek Leśnik
W materiale wykorzystano informacje zawarte w ba-
daniach prowadzonych przez Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy 
Instytut Badawczy oraz GUS

Czynniki decydujące o sukcesie 
w produkcji rolniczej

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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Wpływ Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej 
i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego  
na koniunkturę w rolnictwie

Znaczną część inwestycji, czyli 39,9 mln 
złotych, pokryje dofinansowanie z fun-
duszy unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. Ukoń-
czenie prac planowane jest na 31 sierp-
nia 2022 r.

OBIEKT BĘDZIE DYSPONOWAĆ 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZYM NA 
POŁUDNIU POLSKI WYPOSAŻENIEM.

Dyrektor Centrum, dr hab. Anna Pta-
szek, prof. UR zapowiedziała utworze-
nie zaplecza do prac badawczo-rozwo-
jowych związanego z pozyskiwaniem 
i przebadaniem nowych surowców, 
stworzeniem nowych innowacyjnych 
produktów, zagospodarowaniem odpa-
dów, a także z automatyzacją procesów 
produkcyjnych i pracami nad opakowa-
niami użytkowanymi w przemyśle spo-
żywczym pod kątem ich biodegrado-
walności.

W obiekcie znajdą się m.in. linie produk-
cyjne: piekarsko-ciastkarska z magazy-
nem i młynem, mięsa wraz z magazy-
nem, ryb, linia produkcji soków, napojów 
i win z leżakownią i magazynem, linia 
produkcyjna mleka z magazynem. Bę-
dzie także minibrowar ze śrutownią, 
magazynem, leżakownią piw. Planowa-
ne jest utworzenie specjalistycznych 
pracowni (sensorycznej z przygotowal-
nią, gastronomicznej, pracownią nutri-
genomiki – badającej wpływ składni-
ków żywności na organizm i komórek 
pierwotnych), a także laboratoriów. 
Użytkownikami Centrum będą przede 
wszystkim pracownicy Wydziału Tech-
nologii Żywności UR i Wydziału Inżynie-
rii Produkcji UR .
Rektor UR dr hab. Sylwester Tabor, 
prof. UR podkreślił, że rolnictwo w Mało-
polsce jest bardzo rozdrobnione, a małe 
przedsiębiorstwa produkujące żywność 
nie mają laboratoriów w których mogły-
by testować nowe produkty. Powstanie 
Centrum Innowacji oraz Badań Proz-

drowotnej i Bezpiecznej Żywności po-
winno przyczynić się do zwiększenia 
konkurencyjności polskiej żywności na 
europejskim i światowym rynku. Dodat-
kowo prowadzone w Centrum badania 
będą ważne ze względu na „gospodarkę 
zamkniętego obiegu”, czyli dążenie do 
maksymalnego wykorzystania odpa-
dów powstających w procesie produkcji, 
z przeznaczeniem na paszę lub opako-
wania. Prowadzone badania pozwolą 
opracować technologię, którą przedsię-
biorca będzie mógł wdrożyć we własnej 
firmie.
Koniunktura w rolnictwie zależna jest 
od poszerzania zaplecza badawczo-
-rozwojowego i stałego wprowadzania 
innowacyjnych technologii.

Marek Rowecki
Mrowiec M., Uniwersytet Rolniczy buduje centrum, które 
będzie pracować nad żywnością przyszłości, „Dziennik 
Polski”, 6.07.2021.
https://urk.edu.pl/

W Krakowie przy ul. Balickiej powstaje, wynosząca ok. 65,5 mln złotych inwestycja Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 6 lipca 2021 r. wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum Innowacji 
oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. Jednokondygnacyjny obiekt ma mieć prawie 3,1 tys. m2 
powierzchni użytkowej, 105 m długości, 35 m szerokości i 7 m wysokości.
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Gospodarski chów gołębi – aspekty ekonomiczne

Mięso gołębie od niepamiętnych czasów 
uznawane jest za produkt delikatesowy 
o wysokiej wartości dietetycznej. Jego 
smak i barwa porównywalne są z mię-
sem pochodzącym od ptaków dzikich. 
Utrzymywanie gołębi mięsnych w cho-
wie drobnotowarowym ma w Polsce 
wieloletnią tradycję.
Obecnie istniejące systemy ewidencji 
i promocji żywności wysokiej jakości 
pozwalają na prezentowanie regional-
nych produktów, również tych zwią-
zanych z tradycyjnym chowem gołę-
bi, szerokiemu gronu konsumentów 
w kraju i zagranicą. Przykładem ist-
nienia regionów, gdzie podtrzymuje się 
i rozwija tradycję pozyskiwania mięsa 
gołębi, są produkty wpisane na Listę 
Produktów Tradycyjnych Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, takie 
jak: „Tuszka gołębia rasy Ryś Polski 
z okolic Proszowic”, „Bolimowski gołąb 
nadworny Ryś”, „Rosół z gołębi (gołąb-
ki w rosole) po Śląsku”.
Na świecie istnieje kilkadziesiąt ras go-
łębi mięsnych, najczęściej spotykanymi 
na terenie kraju są: King – amerykań-
ska rasa dużych, ciężkich gołębi, dorosłe 
osobniki ważą do 1,4 kg, Strasser – rasa 
zarejestrowana jako niemiecka, waga do 
1,2 kg, Texaner – pochodzenie amery-
kańskie, rasa o odmiennym ubarwieniu 
samca i samicy, waga ok. 1 kg, Ryś Pol-
ski – krajowa rasa wyhodowana w Ma-
łopolsce, o wysokiej płodności, z zacho-
waną zdolnością lotową, waga 0,8 kg 
i więcej. W celach poprawy mięsności 
i uzyskania wyższej masy ciała, zwięk-
szania płodności i poprawy innych cech 
hodowlanych stosuje się krzyżowanie 
międzyrasowe.
W ramach chowu drobnotowarowego 
gołębie mięsne utrzymuje się zwykle 
w gołębnikach z wolierą lub w innych 
niskich budowlach przydomowych. Dla 
określenia parametrów ekonomicznych 
chowu należy wstępnie ustalić możliwo-
ści produkcyjne i wymagania technolo-
giczne utrzymywania gołębi. Najmniej-
sza jednostka stada podstawowego to 
jedna para zdrowych i płodnych gołębi 
ras mięsnych. W okresie roku para ho-

dowlana może odchować 12-14 młód-
ków, zużywając 55-70 kg paszy zbożowej 
z motylkowatymi i oleistymi. Dodatko-
wo należy zabezpieczyć 1-2 kg mieszanki 
mineralno-witaminowej, 20-30 l wody 
oraz przy chowie całkowicie zamknię-
tym bez wolnego oblotu 1-2 kg żwirku 
i 10-15 kg paszy soczystej, zielonej (sała-
ta, kapusta pekińska, tarte warzywa ko-
rzeniowe). Poniżej przedstawiono tabelę 
pomocną przy określaniu przychodów 
i kosztów chowu i wyliczaniu nadwyżki 
bezpośredniej.

Zawarte w tabeli dane obejmują utrzy-
mywanie pary lęgowej gołębi użytko-
wych i sprzedaż odchowanych przez nią 
młodych gołębi w wieku do 28 dni (11 
sztuk) oraz odchów jednej sztuki powy-
żej 28 dni w celu jej sprzedaży jako mate-
riału hodowlanego. Według wielu źródeł 
chów młodych gołębi przeznaczanych do 
uboju powyżej 28 dnia nie posiada uza-
sadnienia ekonomicznego. Młode ptaki 
użytkowe po tym okresie znacznie wol-
niej przybierają na wadze, tym samym 
wzrasta współczynnik zużycia paszy na 
1 kg przyrostu masy ptaka.
Przedstawioną kalkulację należy trak-
tować jako przykładową, a zawarte 
w niej dane liczbowe przeanalizować 
pod kątem możliwości gospodarstwa, 
posiadanych zasobów i lokalnego ryn-
ku zbytu oraz zaopatrzenia w środki do 

Wzrastająca świadomość konsumentów mięsa i rosnące w ostat-
nich latach wymagania co do jakości i różnorodności produktów 
powodują udostępnianie na rynku szerszego asortymentu mięsa 
i jego przetworów. Stwarza to potrzebę zróżnicowania produkcji 
zwierzęcej.

GOŁĄB UŻYTKOWY – 1 para
Wyszczególnienie J.m. Ilość Cena (zł) Wartość (zł)
gołębie młode szt. 11,00 17,00 187,00
pomiot N kg 1,38 4,08 5,63
pomiot P kg 0,90 3,50 3,15
pomiot K kg 0,54 3,63 1,96
materiał hodowlany szt. 1,00 100,00 100,00
Razem przychody    297,74
Koszty bezpośrednie:  
Koszt zakupu zwierząt (1/5) szt. 2 100,00 40,00
Koszty pasz: 136,87
kukurydza kg. 24,06 0,75 18,05
groch kg. 17,19 1,80 30,94
pszenica kg. 20,63 0,78 16,09
rzepak kg. 6,88 1,82 12,51
mieszanka ziaren (razem) kg. 68,75 - -
dodatki mineralne szt. 2 4,00 8,00
dodatki witaminowe kg. 1,1 15,90 17,49
różne (witaminy + minerały) szt. 2 7,80 15,60
zielonka, k. pekińska kg 14 1,30 18,20
inne (jakie)    0,00
Lekarstwa i środki weterynaryjne: 11,40
szczepionki szt. 3 2,20 6,60
odrobaczanie szt. 3 1,60 4,80
Usługi weterynaryjne (np. inseminacja, szczepienie ochronne) 7,00
badania, ocena zdrowia szt. 1 7,00 7,00
Koszty specjalistyczne:  5,62
woda dm3 0,103 7,00 0,72
dezynfekcja szt. 1 30,00 1,20
obrączki szt. 1 0,70 0,70
ściółka dt. 5 15,00 3,00
Razem koszty bezpośrednie 200,90
Nadwyżka bezpośrednia 96,85
Koszt bezpośredni produkcji 1 szt. 16,74

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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produkcji. Kalkulacja szacunkowa obej-
muje przychody i koszty bezpośrednie 
działalności. Szczegółowy obraz opła-
calności produkcji wymaga oszacowania 
kosztów pośrednich, takich jak: praca, 
energia, usługi, transport oraz amorty-
zacja sprzętu i budowli. Oprócz kosztów 
związanych z prowadzeniem chowu na-
leży mieć na uwadze koszty inwestycyj-
ne przed rozpoczęciem produkcji, w za-
leżności od umiejscowienia produkcji 
w pomieszczeniu dostosowanym do cho-
wu sposobem gospodarczym lub w bu-
dowanym od podstaw profesjonalnym 
gołębniku z wolierą.
Zaznaczyć należy, że o produkcji ukie-
runkowanej na szerszy rynek można 
mówić przy obsadzie na poziomie kil-
kudziesięciu par ptaków, co nie znaczy, 
że utrzymywanie kilku par jest bezza-

sadne. Niewielkie stado w gospodar-
stwach np. agroturystycznych może stać 
się istotnym urozmaiceniem jadłospisu 
oraz otoczenia, w którym przebywają 
wypoczywający goście, przyczyniając 
się do zwiększenia ogólnego dochodu. 
Całkowite koszty rozpoczęcia i prowa-
dzenia chowu gołębi zależą od wielu 
czynników, głównie od posiadanych za-
sobów, pomieszczeń, gruntów rolnych, 
produktów ubocznych produkcji rolni-
czej i innych możliwych do wykorzy-
stania przy budowie gołębnika i pro-
wadzeniu produkcji. Dla powodzenia 
planowanej działalności bardzo istotne 
jest również pozyskanie wysokiej jako-
ści materiału hodowlanego, przy czym 
nie jest najważniejszym wygląd ptaka. 
Przy produkcji gołębi mięsnych najistot-
niejsze cechy to:

 • płodność – czyli liczba odchowa-
nych młodych,

 • troskliwość – dobre karmienie po-
tomstwa dające szybki przyrost,

 • zdrowotność – odporność i mała 
wrażliwość na gorsze warunki śro-
dowiskowe,

 • wielkość – dość duża masa ciała 
i dobre umięśnienie,

 • dziedziczność – przekazywanie wy-
mienionych cech potomstwu.

Opracowanie przedstawia możliwo-
ści chowu gołębi użytkowych i prowa-
dzenia takiej działalności w gospodar-
stwach zainteresowanych produkcją 
tych ptaków w celach rynkowych lub 
dla samozaopatrzenia.

Andrzej Pisarz
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Po reorganizacji województw wydane 
zostały w 2006 r., 2012 r. i 2013 r. akty 
normatywne aktualizujące funkcjono-
wanie obszaru chronionego krajobrazu 
i obecnie dawny Nowosądecki Obszar 
Chronionego Krajobrazu funkcjonu-
je jako Południowomałopolski Obszar 
Chronionego Krajobrazu.
Położenie geograficzne OCHK obejmuje: 
Beskid Makowski, Beskid Niski, Beskid 
Orawsko-Podhalański, Beskid Sądec-
ki, Beskid Wyspowy, Działy Orawskie, 
Gorce, Kotlinę Orawsko-Podhalańską, 
Kotlinę Rabczańską, Kotlinę Sądecką, 
Pasmo Babiogórskie, Pieniny, Pogórze 
Ciężkowickie, Pogórze Jasielskie, Pogó-
rze Rożnowskie, Pogórze Spisko-Guba-
łowskie i Rów Podtatrzański.
Obszar ten leży na terenie następują-
cych gmin: Biały Dunajec, Bukowina 
Tatrzańska, Bystra-Sidzina, Chełmiec, 
Ciężkowice, Czarny Dunajec, Czchów, 
Czorsztyn, Dobra, Gorlice, Gródek n. D., 
Grybów, Iwkowa, Jabłonka, Jordanów, 
Kamienica, Kamionka W., Korzenna, 
Kościelisko, Krościenko n. D., Krynica-

-Zdrój, Laskowa, Limanowa, Lipinki, 
Lipnica Murowana, Lipnica W., Lubień, 
Łabowa, Łapsze N., Łącko, Łososina D., 
Łukowice, Łużna, Maków Podhalań-
ski, Mszana D., Nawojowa, Niedźwiedź, 
Nowy Sącz, Nowy Targ, Ochotnica D., 
Pcim, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, 
Poronin, Raba W., Rabka-Zdrój, Ropa, 
Rytro, Sękowa, Słopnice, Spytkowice, 
Stary Sącz, Szaflary, Szczawnica, Tokar-
nia, Tymbark, Uście Gorlickie, Wiśniowa, 
Zakliczyn, Zakopane, Zawoja, Żegocina. 
W jego skład wchodzą powiaty: gorlicki, 
nowosądecki, nowotarski, limanowski, 
suski, myślenicki.
Powierzchnia MOCHK wynosi 364 176 
km2. Obszar chronionego krajobrazu 
obejmuje tereny chronione ze względu 
na wyróżniający się krajobraz o zróż-
nicowanych ekosystemach oraz warto-
ściowe ze względu na możliwość zaspo-
kajania potrzeb związanych z turystyką 
i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją 
korytarzy ekologicznych. Funkcja 
ochronna wynika z wybitnej wartości 
obiektów przyrodniczych, dla których 

OChK jest bezpośrednią otuliną lub do-
datkową strefą ochronną (przejściową),
a ponadto większą część tego terenu sta-
nowi obszar węzłów i korytarzy ekolo-
gicznych sieci ECONET-PL. Obszarowo 
przeważają zróżnicowane ekosystemy 
leśne. Wśród cennych ekosystemów na-
turalnych wyróżnić należy kompleksy 
torfowisk wysokich w południowo-za-
chodniej części Kotliny Orawsko-No-
wotarskiej (tzw. Torfowiska Orawskie) 
i ekosystem rzeki Białki z przełomem 
oraz izolowane skałki Pasa Skalic Nowo-
tarskich i Spiskich.

W związku z tym, że żyjemy i mieszka-
my na obszarze poddanym ochronie, 
czy zdajemy sobie sprawę, jakie ograni-
czenia i ustalenia nas obowiązują? Oto 
niektóre z nich:

Na obszarze chronionym wprowadza 
się ustalenia dotyczące czynnej ochro-
ny ekosystemów, w celu zachowania 
ich trwałości oraz zwiększania różno-
rodności biologicznej.

Formy ochrony przyrody – 
Południowomałopolski Obszar Chronionego 
Krajobrazu
Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w południowej części województwa 
małopolskiego. Utworzony został 1 października 1997 roku na terenie ówczesnego województwa nowosą-
deckiego na podstawie Rozporządzenia Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego.

EKOLOGIA
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Ustalenia dotyczące czynnej ochrony 
ekosystemów leśnych obejmują m.in.:
1)  utrzymanie ciągłości i trwałości 

ekosystemów leśnych;
2)  sprzyjanie tworzeniu zwartych 

kompleksów leśnych;
3)  tworzenie i odtwarzanie stref eko-

tonowych, celem zwiększenia bio-
różnorodności;

4)  utrzymywanie i tworzenie leśnych 
korytarzy ekologicznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem możliwo-
ści migracji dużych ssaków;

5) zalesianie i zadrzewianie grun-
tów mało przydatnych do produk-
cji rolnej i nie przeznaczonych na 
inne cele, z wyłączeniem terenów 
na których występują nieleśne sie-
dliska przyrodnicze podlegające 
ochronie, siedliska gatunków ro-
ślin, grzybów i zwierząt związa-
nych z ekosystemami nieleśnymi, 
a także miejsca pełniące funkcje 
punktów i ciągów widokowych na 
terenach o dużych wartościach kra-
jobrazowych;

6)  pozostawianie drzew o charakterze 
pomnikowym, drzew dziuplastych, 
części drzew obumarłych, aż do cał-
kowitego ich rozkładu;

7) zachowanie śródleśnych cieków, 
mokradeł, polan, torfowisk, wrzo-
sowisk, muraw kserotermicznych 
i piaskowych oraz polan o wysokiej 
bioróżnorodności;

8)  utrzymanie odpowiedniego pozio-
mu wód gruntowych dla zachowa-
nia siedlisk wilgotnych i bagien-
nych;

9) zachowanie siedlisk chronionych 
i zagrożonych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów;

10) działania na rzecz czynnej ochro-
ny oraz restytucji rzadkich i zagro-
żonych gatunków roślin, zwierząt 
i grzybów.

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony 
ekosystemów nieleśnych obejmują:
1)  przeciwdziałanie procesom zarasta-

nia łąk i pastwisk cennych ze wzglę-
dów przyrodniczych i krajobrazo-
wych;

2)  zachowanie śródpolnych torfowisk, 
obszarów wodno-błotnych, oczek 
wodnych wraz z pasem roślinności 
stanowiącej ich obudowę biologicz-
ną oraz obszarów źródliskowych 
cieków;

3) kształtowanie zróżnicowanego 
krajobrazu rolniczego poprzez za-
chowanie mozaiki pól uprawnych, 
miedz, płatów wieloletnich ziołoro-
śli, a także ochronę istniejących oraz 
formowanie nowych zadrzewień 

i zakrzewień śródpolnych i przy-
drożnych;

4) utrzymanie i zwiększanie powierzch-
ni trwałych użytków zielonych;

5)  prowadzenie zabiegów agrotech-
nicznych z uwzględnieniem wy-
mogów zbiorowisk roślinnych i za-
siedlających je gatunków fauny, 
zwłaszcza ptaków (odpowiednie 
terminy, częstość i techniki kosze-
nia);

6)  utrzymanie poziomu wód grunto-
wych odpowiedniego dla zachowa-
nia bioróżnorodności;

7)  zachowanie i odtwarzanie koryta-
rzy ekologicznych;

8)  zachowanie siedlisk chronionych 
i zagrożonych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów;

9)  działania na rzecz czynnej ochro-
ny oraz restytucji rzadkich i zagro-
żonych gatunków roślin, zwierząt 
i grzybów.

Ustalenia w zakresie czynnej ochro-
ny ekosystemów wodnych obejmują:
1) zachowanie zbiorników wód po-

wierzchniowych wraz z ich natu-
ralną obudową biologiczną;

2)  utrzymanie i tworzenie stref buforo-
wych wzdłuż cieków wodnych oraz 
wokół zbiorników wodnych, w tym 
starorzeczy i oczek wodnych, w po-
staci pasów szuwarów, zakrzewień 
i zadrzewień, jako naturalnej obudo-
wy biologicznej, celem zwiększenia 
bioróżnorodności oraz ograniczenia 
spływu substancji biogennych;

3)  prowadzenie prac regulacyjnych cie-
ków wodnych tylko w zakresie nie-
zbędnym dla ochrony przeciwpowo-
dziowej i w oparciu o zasady dobrej 
praktyki utrzymania rzek i potoków 
górskich;

4)  zwiększanie retencji wodnej, odtwa-
rzania funkcji obszarów źródlisko-
wych o dużych zdolnościach reten-
cyjnych;

5)  zachowanie i odtwarzanie koryta-
rzy ekologicznych opartych o eko-
systemy wodne, celem zachowania 
dróg migracji gatunków;

6)  działania na rzecz czynnej ochro-
ny oraz restytucji rzadkich i zagro-
żonych gatunków roślin, zwierząt 
i grzybów.

A oto zakazy obowiązujące na OCHK. 
Zakazuje się m.in.:
1)  zabijania dziko występujących zwie-

rząt, niszczenia ich nor, legowisk, in-
nych schronień i miejsc rozrodu oraz 
tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wy-
konywania czynności związanych 

z racjonalną gospodarką rolną, le-
śną, rybacką i łowiecką;

2)  realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowi-
sko w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.);

3) likwidowania i niszczenia zadrze-
wień śródpolnych, przydrożnych 
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 
one z potrzeby ochrony przeciw-
powodziowej i zapewnienia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego bądź budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy 
urządzeń wodnych;

4)  wydobywania do celów gospodar-
czych skał, w tym torfu oraz skamie-
niałości, w tym kopalnych szczątków 
roślin i zwierząt, a także minerałów;

5)  wykonywania prac ziemnych trwa-
le zniekształcających rzeźbę terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z za-
bezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym lub przeciw osuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, 
naprawą lub remontem urządzeń 
wodnych;

6)  dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeżeli służą innym celom 
niż ochrona przyrody lub zrówno-
ważone wykorzystanie użytków 
rolnych i leśnych oraz racjonalna 
gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorni-
ków wodnych, starorzeczy i obsza-
rów wodno-błotnych;

8)  lokalizowania obiektów budowla-
nych w pasie szerokości 25 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych zbiorni-
ków wodnych, z wyjątkiem urządzeń 
wodnych oraz obiektów służących 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
rolnej, leśnej lub rybackiej.

Zakazy i ograniczenia mają na celu chro-
nić niepowtarzalny krajobraz, zróżni-
cowane ekosystemy i siedliska, w celu 
zachowania bioróżnorodności i niepo-
wtarzalności terenu.

Iwona Smoleń
fot. Andrzej Talar
Źródła:
bip.malopolska.pl
pl.wikipedia.org
ww.gdos.gov.pl
krakow.rdos.pl
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Trochę faktów z historii
W 1904 roku znany wszystkim Albert 
Einstein opublikował swoją pracę opi-
sującą naturę światła i efekt fotowol-
taiczny. Wykazał w niej, że światło to 
strumień cząstek – fotonów, z których 
każdy niesie ściśle określoną porcję 
energii – kwant energii. Foton, oddzia-
łując na elektron znajdujący się na po-
wierzchni płytki metalowej, przekazuje 
mu całą swą energię. Gdy energia fo-
tonu jest większa od energii wiązania 
elektronu, elektron zostaje wyrwany 
z powierzchni płytki i zachodzi zjawisko 
fotowoltaiczne. Za to odkrycie Einstein 
otrzymał nagrodę Nobla. W 1916 r. Ame-
rykanin Robert Millikan poparł teorię 
Einsteina, przedstawiając doświadczal-
ny dowód istnienia zjawiska fotowolta-
icznego. W historii rozwoju fotowoltaiki 
zapisał się również nasz rodak Jan Czo-
chralski, który w 1918 r. odkrył metodę 
produkcji krzemu monokrystalicznego. 
Osiągnięcie Polaka umożliwiło wytwa-
rzanie monokrystalicznych ogniw sło-
necznych. Pierwsze takie ogniwo krze-
mowe zostało zbudowane w 1941 roku. 
Kilkanaście lat później, w 1954 r. w od-
dziale badawczym Bell Laboratories po-
wstał pierwszy panel fotowoltaiczny. 
Naukowcy Gerald Pearson, Daryl Cha-
pin i Calvin Fuller opracowali pierwsze 
krzemowe ogniwa słoneczne zdolne do 

generowania mierzalnego prądu elek-
trycznego. Ogniwa te miały sprawność 
na poziomie 6% i służyły do zasilania 
wiatraka zabawki oraz radia.
Technologia pozyskiwania energii sło-
necznej z zastosowaniem paneli foto-
woltaicznych pierwszy raz została prak-
tycznie wykorzystana w 1958 roku, gdy 
NASA wysłała w kosmos satelitę Vangu-
ard I wyposażoną w moduły fotowol-
taiczne.
W latach 60-tych, dzięki NASA, roz-
kwitło wykorzystanie ogniw słonecz-
nych w kosmosie. Wizja elektryczności 
ze Słońca wydawała się bardzo odle-
gła, przede wszystkim ze względu na 
ogromne koszty. W kosmosie natomiast 
cena nie była istotnym czynnikiem. Dla 
inżynierów zmartwieniem był rozmiar, 
wydajność i trwałość.
Lata 70-te przyniosły ponad 80%-ową 
obniżkę kosztów związanych z produk-
cją paneli PV. Moduły fotowoltaiczne za-
częły zasilać latarnie morskie, przejazdy 
kolejowe i budynki, których podłącze-
nie do sieci było zbyt kosztowne. Cią-
gła poprawa wydajności i obniżanie cen 
pozwoliło na to, by w kolejnym dziesię-
cioleciu niewielkie ogniwa solarne po-
jawiły się w dużej części gospodarstw 
domowych, przede wszystkim zasilając 
kalkulatory, radia, zegarki i latarki.
Przełom w światowym rynku energii 

słonecznej przyniosły dopiero lata 90-
te. Wówczas powstały pierwsze autono-
miczne i podłączone do sieci instalacje, 
a w Niemczech i Japonii zostały wprowa-
dzone dotacje na ten cel.
Współcześnie ogniwa fotowoltaiczne 
osiągają sprawność konwersji promie-
niowania słonecznego na energię elek-
tryczną na poziomie 20%.

Czasy współczesne
W 2000 r. rozpoczęto masową produkcję 
paneli fotowoltaicznych.
W Polsce fotowoltaika w ostatnich latach 
przeżywa intensywny rozwój. Łącznie 
w polskim systemie elektroenergetycz-
nym pracuje już ponad 155 000 mikro-
instalacji fotowoltaicznych. W 2018 r. 
do sieci zostało przyłączonych ponad 
27 000 nowych mikroinstalacji o łącznej 
mocy 164 MWp, a w 2019 roku kolejnych 
100 000 nowych mikroinstalacji o łącz-
nej mocy 647 MWp.

Zalety fotowoltaiki:
1.  Niezależność od podwyżek cen prądu.
2.  Ogólnodostępne źródło niewyczer-

palnej energii za darmo.
3.  Ekologiczny sposób pozyskiwania 

prądu.
4.  Dofinansowanie do instalacji – pro-

gram „Mój prąd”.
5.  Ulga podatkowa.

Instalacje fotowoltaiczne 
– moda czy ekonomia?
Instalacje fotowoltaiczne mają duże znaczenie w walce z globalnym ociepleniem, ale 
to chyba dla większości osób nie jest najważniejszy powód budowy takiej instalacji.

EKOLOGIA
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6.  Nadwyżki prądu, które zawsze moż-
na wykorzystać.

7.  Niskie natężenie dźwięku.
8.  Niezawodność instalacji fotowolta-

icznej (15-20 lat).
9.  Szybki montaż paneli.
10. Różnorodność montażu.
11. Wyższa wartość nieruchomości.

Wady fotowoltaiki
1.  Dosyć duży koszt instalacji.
2.  Uzależnienie od natężenia promie-

niowania słonecznego, które wpły-
wa na wydajność paneli.

3.  Zbyt niskie dofinansowanie i nie-
pewność, jak długo będzie funkcjo-
nował rządowy program „Mój prąd”.

4.  Konieczność czyszczenia instalacji 
(zalecane raz do roku) ze względu 
na warunki klimatyczne panujące 
w Polsce.

5.  Niemożliwość montażu paneli na 
dachach skierowanych na północ.

6.  Nie zawsze zakład energetyczny 
może podłączyć instalację ze wzglę-
du na stan sieci przesyłowej.

Jak widać, instalacja fotowoltaiczna 
ma zdecydowanie więcej zalet niż wad, 
przynajmniej z matematycznego punk-
tu widzenia.

Decyzja o montażu instalacji foto-
woltaicznej
Jak się okazuje, decyzja o inwestowaniu 
w panele fotowoltaiczne wynika z kilku 
przesłanek:

 − po pierwsze zmniejszenie kosztów 
energii elektrycznej w gospodar-
stwie domowym i/lub gospodar-
stwie rolnym,

 − po drugie presja społeczna zmusza-
jąca do poszukiwania alternatyw-
nych rozwiązań chroniących środo-
wisko (np. ogrzewanie budynków 
z wykorzystaniem instalacji foto-
woltaicznej i pompy ciepła),

 − po trzecie korzystna lokata kapita-
łu w porównaniu z lokatą bankową 
(okazuje się, że fotowoltaika to solid-
na inwestycja, z możliwością zysku 
na poziomie ponad 10% rocznie).

Wybór instalatora fotowoltaiki
Jak podają eksperci, ważne, aby wybrać 
firmę, która działa dłuższy czas, raczej 
nie korzysta z podwykonawców, posiada 
referencje i ma dobrą opinię na rynku. 
Dobrze również porozmawiać z posia-
daczami instalacji i ewentualnie wybrać 
firmę, która montowała im instalację.
Jeśli chodzi o rodzaj paneli, to trzeba 
przyznać, że na rynku jest dość duży 
wybór, ale należy kierować się zasadą 
„nie kupuj najtańszych paneli niezna-
nych firm”.

Natomiast inwerter (falownik) powinien 
być dobrany do mocy instalacji i należy 
zwrócić uwagę na 3 parametry:

 − sprawność czyli skuteczność zamie-
niania prądu stałego na zmienny,

 − MMPT (punkt maksymalnej mocy) – 
czyli szybkość wyszukiwania mak-
symalnej mocy,

 − bezawaryjność – przyjmuje się, że 
inwertery znanych marek rzadziej 
ulegają awarii.

Reasumując, inwestycja w fotowoltaikę 
powinna być podjęta świadomie. Musi-
my wiedzieć, że inwestycja nie jest na 
krótki, a raczej na długi okres. Moc in-
stalacji należy dobrać mając na uwadze 
potencjalne zużycie wyprodukowanej 
energii w gospodarstwie domowym i/
lub rolnym oraz znać źródła finasowa-
nia. Kolejnym krokiem jest wybór miej-
sca montażu paneli, firmy instalacyjnej 
oraz dobór paneli i falownika.
Obserwując wzrost, jaki nastąpił w roz-
woju branży fotowoltaiki w ostatnich la-
tach i biorąc pod uwagę nieograniczony 
potencjał słońca, można przewidywać, 
że w niedalekiej przyszłości fotowolta-
ika będzie najbardziej rozpowszechnio-
nym z odnawialnych źródeł energii.

Leszek Leśnik
Źródło:
https://fotowoltaikaonline.pl/oplacalnosc
https://krainaoze.pl/historia-i-fenomen-fotowoltaiki/ 
https://www.edisonenergia.pl/blog/fotowoltaika-wa-
dy-i-zalety-instalacji-fotowoltaicznych
https://electrotile.com/inwerter-fotowoltaiczny-jak-
-dziala-jaki-wybrac/poradniki/
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Dyrektywa azotanowa dotychczas obo-
wiązywała na Obszarach Szczególnie 
Narażonych, które stanowiły niewielki 
obszar Polski. Od 2018 r. na terenie ca-
łej Polski obowiązuje „Program działań 
mających na celu zmniejszenie zanie-
czyszczenia wód azotanami pochodzą-
cymi ze źródeł rolniczych oraz zapo-
biegania dalszemu zanieczyszczeniu” 
(Dz.U.2018 r. poz. 1339) i w związku 
z dyrektywą azotanową i nowelizacją 
prawa wodnego powstały nowe obo-
wiązki dla rolników.
Intensyfikacja produkcji rolniczej, sto-
sowanie nawozów i wzrost produkcji 
zwierzęcej przyczyniły się do zanie-
czyszczenia wód biogenami takimi jak 
azot i fosfor. Pierwiastki te przyczyniają 
się do eutrofizacji (przeżyźnienia) eko-
systemów słodkowodnych i morskich, 
powodując intensywny rozwój toksycz-
nych zakwitów glonów i często wyklu-
czenie dotkniętej wody słodkiej z zaso-
bów wody pitnej. Dynamiczny rozwój 
fauny i flory, a następnie rozkład ob-
umierających organizmów, wiąże się 
z powstaniem dużej ilości dwutlenku 
węgla i siarkowodoru oraz powstawa-
niem warunków beztlenowych, w któ-
rych obumierają organizmy potrzebu-
jące tlenu.
Ochrona wód przed zanieczyszczenia-
mi jest najpoważniejszym problemem 
na styku ochrony środowiska i rozwo-
ju rolnictwa. Program działań ma na 
celu lepsze wykorzystanie azotu z na-
wozów, tak naturalnych, jak i mineral-
nych, poprzez praktyki rolnicze ograni-
czające straty azotu: właściwe zabiegi 
agrotechniczne, stosowanie wymagań 
w zakresie przechowywania nawozów 
naturalnych płynnych i stałych, doku-
mentowanie terminów i dawek nawo-
zów azotowych, dostosowanie się do 
maksymalnych dawek azotu działają-
cych ze wszystkich źródeł lub do planu 
nawożenia azotem.

Zapobieganie stratom azotu
Skutecznym sposobem ograniczania 
strat składników pokarmowych z grun-
tów ornych w okresie jesienno-zimo-
wym jest utrzymywanie w tym okresie 
okrywy roślinnej na tych gruntach. Ro-
śliny ozime mogą tworzyć okrywę ro-
ślinną, która w okresach intensywnych 
opadów w chłodnym klimacie aktyw-
nie pobiera z gleby dostępny azot i fos-
for bardziej skutecznie niż jednoroczne 
uprawy jare.
Poplony mogą być wysiewane równocze-
śnie z rośliną główną lub tuż po jej siewie. 
W momencie zbioru plonu głównego, czy-
li w okresie późnego lata i jesienią, roślina 
poplonowa ma już dobrze ukształtowany 
system korzeniowy, zdolny do pobierania 
azotu z gleby. Azot, który mógłby ulec wy-
myciu, jest pobierany przez roślinę poplo-
nową i wykorzystywany do jej wzrostu. 
Na glebach cięższych korzystnym jest 
stosowanie międzyplonów o głębokim 
systemie korzeniowym (gorczyca biała, 
rzodkiew oleista, rzepik), co prowadzi do 
rozluźnienia podglebia.

Zredukowanie uprawy płużnej może 
ograniczać mineralizację substancji 
organicznej w glebie, co przyczynia się 
do zmniejszenia wymywania azotu. 

Istnieją dwa systemy uprawy, z których 
każdy może stanowić alternatywę upra-
wy płużnej. Są to: system bezorkowy 
(bezpłużny) lub uprawa zerowa (siew 
bezpośredni). Korzystnym jest unikanie 
systematycznego wykonywania głębo-
kiej orki, która przyspiesza minerali-
zację substancji organicznej, w czasie 
której niepobrane przez rośliny azotany 
przedostają się do wód, a tlenki azotu 
ulatniają się do atmosfery. Bardzo waż-
nym jest prawidłowe zmianowanie ro-
ślin, któremu towarzyszy uprawa mię-
dzyplonów oraz przyorywanie słomy 
zbóż, rzepaku, kukurydzy.

Termin stosowania nawozów mineral-
nych i naturalnych jest ważnym czyn-
nikiem w wysokiej efektywności wy-
korzystania składników nawozowych 
przez rośliny. 

Nawozów nie należy więc stosować, gdy 
azot jest wymywany do wód grunto-
wych lub spływa do wód powierzch-
niowych, a więc w okresie zimowym 
i w okresie silnego natężenia opadów.
Jednoczesny siew i nawożenie polega-
jący na umieszczeniu nasion i nawo-
zów w glebie w trakcie jednego zabiegu 
zmniejsza ryzyko spływu powierzch-
niowego azotu z nawozów. Siewnik z re-
dlicami nasiennymi, który posiada do-
datkowo redlice do aplikacji nawozów, 
wprowadza nawozy głębiej niż nasiona 
i zapewnia dobre warunki kiełkującym 
nasionom i skutecznie zapobiega spły-
wowi azotu i innych składników mine-
ralnych.

Nawozy naturalne i mineralne powin-
ny być całkowicie przykryte glebą, 
w celu maksymalnego wykorzystania 
zawartych w nich składników odżyw-
czych przez rośliny. 

W przypadku gnojowicy przykrycie 
glebą powinno nastąpić szybko po jej 
rozlaniu, ponieważ straty amoniaku na-
stępują zaraz po wykonaniu tego zabie-
gu. Przykrycie obornika glebą jest sku-
teczną metodą zmniejszania ulatniania 
azotu, erozji i spływu. Największe jego 
straty następują w ciągu kilku godzin po 
rozrzuceniu i zaleca się przykrycie obor-
nika glebą w ciągu 24 godzin. Obornik 
powinien być równomiernie rozrzucony 
rozrzutnikiem w dobrym stanie tech-
nicznym, aby nie było miejsc pustych, 
słabo lub w nadmiarze pokrytym obor-
nikiem. Straty amoniaku są najmniej-
sze w okresie bezwietrznym, wilgotnym 
i chłodnym.

Zapobieganie stratom 
azotu w gospodarstwie 
rolnym
Duża odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego 
przypada rolnictwu, gdyż produkcja rolnicza odbywa się 
w oparciu o zasoby środowiska takie jak gleba, woda oraz 
powietrze.

EKOLOGIA



DORADCA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2021 33

Ważne jest również pH gleby. Gdy 
kształtuje się ono na poziomie 6,5–
7,2, występuje wówczas bardzo dobra 
przyswajalność azotu i fosforu.

Należy dostosować poziom nawożenia 
do wymagań pokarmowych oraz osią-
ganych plonów.

Należy wystrzegać się wczesnego zaory-
wania plantacji bobowatych wieloletnich 
(koniczyn, lucern i ich mieszanek z tra-
wami). Pozostawiają one w resztkach 
pożniwnych znaczne ilości azotu (od 100 
nawet do 300 kg/ha). Wczesne, letnie lub 
wczesnojesienne zaoranie doprowadza 
do gwałtownej mineralizacji i ucieczki 
azotu do wód gruntowych. Wysokość na-
wożenia powinna być poparta badaniem 
gleby oraz określeniem zasobności azotu 
niezbędnym do podjęcia decyzji o wyso-
kości nawożenia. Jednym z najskutecz-
niejszych narzędzi ograniczania strat 
składników pokarmowych jest zbilanso-
wane nawożenie roślin uprawnych. Po-
zwala ono na zwiększenie efektywności 
ich wykorzystania. Ważnym elementem 
ograniczenia strat azotu i jego emisji jest 
również ograniczenie jego strat w bu-
dynkach inwentarskich, które najwięk-
sze są w chlewniach oraz na kurnikach. 
Można to osiągnąć poprzez prawidłowa 
dietę zwierząt, tak, aby nadmiar azotu 
zawartego w paszy nie był wydalany 
w postaci kału i moczu zamiast wyko-
rzystania dla celów produkcyjnych. Po-
nadto należy dbać o prawidłowy stan 
kanałów gnojowych, zmniejszyć po-
wierzchnię odkrytą nawozów natural-
nych, a także prawidłową, nie za wyso-
ką temperaturę, gdyż wówczas emisja 
amoniaku jest wyższa.
Warunki przechowywania nawozów 
naturalnych również winny zapobie-
gać stratom azotu. Obornik należy prze-
chowywać tak, aby nie nastąpiło skaże-
nie gruntu i wody, tj. w miejscach, gdzie 

nie wystąpią wycieki, które dostaną się 
do wód lub przesiąkną do głębszych 
warstw gruntu. Nie wolno przechowy-
wać obornika na gruncie piaszczystym, 
o skłonie powyżej 3%, zagłębieniach te-
renu, zboczach i górkach, nieopodal cie-
ków wodnych. Dopuszczalne jest skła-
dowanie obornika na pryzmach, jednak 
nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, 
przy czym pryzmy należy lokalizować 
w zagłębieniach, na płaskim terenie, 
o dopuszczalnym spadku do 3%, w od-
ległości większej niż 25 metrów od linii 
brzegu wód. Lokalizację pryzmy oraz 
datę złożenia obornika zaznaczyć należy 
na mapce i przechowywać ten dokument 
przez okres 3 lat. Należy odprowadzać 
nawozy płynne (gnojówkę, gnojowicę, 
wycieki kiszonkowe, ścieki z dojarni) do 
zbiorników na gnojowicę lub innych spe-
cjalnych zbiorników. Zbiorniki na gnojo-
wicę powinny mieć szczelne dno, ściany 
i pokrywę. Płyta na skłonach winna być 
prawidłowo wypoziomowana.
Czynnikami wpływającymi na straty 
amoniaku z miejsc składowania obor-
nika są jego właściwości (pH, zawartość 
suchej masy), temperatura i warunki 
wietrzne, sposób napełniania, czas prze-
chowywania. W przypadku magazyno-
wania płynnych nawozów naturalnych 
straty amoniaku zależą od stosunku po-
wierzchni do pojemności zbiornika, wy-
stępowania kożucha i sposobu miesza-
nia nawozu. Straty amoniaku mogą być 
znacznie zmniejszone, jeśli ograniczony 
zostanie ruch powietrza bezpośrednio 
nad zbiornikiem z gnojowicą. Metodą, 
która skutecznie zmniejsza straty amo-
niaku, jest przykrycie zbiornika z gno-
jowicą na przykład dachem, pływającą 
pokrywą z tworzywa sztucznego lub 
stabilną warstwą naturalnego kożucha, 
co jednocześnie chroni gnojowicę przed 
rozcieńczeniem. Obornik powinien być 
przechowywany na szczelnych płytach 
obornikowych z bocznymi ścianami i ka-

nałami odprowadzającymi odcieki do 
specjalnego zbiornika. Jeśli fermentacja 
obornika przebiega w wysokiej tempe-
raturze, straty amoniaku mogą być duże. 
Dach również chroni obornik, odprowa-
dzając wody opadowe, a także chroni 
przed wysoką temperaturą.
Emisja amoniaku z nawozów natural-
nych oprócz strat azotu pociąga za sobą 
niekorzystne skutki dla środowiska za-
kwaszając glebę i powodując eutrofiza-
cję (przeżyźnienie) środowisk wodnych 
poprzez opadanie w postaci soli amo-
nowych.

Zapobieganie stratom azotu w gospodarstwie 
zmniejsza negatywny wpływ nawożenia mi-
neralnego i naturalnego na ekosystem lądowy 
oraz wodny. Ponadto zmniejsza straty związane 
z kosztami nawożenia poprzez pełne i prawidło-
we wykorzystanie posiadanych zasobów.

Grażyna Pitala
Źródła: Stefan Pietrzak – Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy w Falentach – „Priorytetowe środki zarad-
cze w zakresie ograniczania strat azotu i fosforu z rolnic-
twa w aspekcie ochrony jakości wody”, Wydawnictwo 
ITP Falenty 2012. 
CDR Brwinów – Materiały szkoleniowe – „Ograniczanie 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych”.
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Gatunkiem doskonale wpisującym się 
w ten sposób uprawy ekologicznej jest 
aronia, znana w Polsce od lat 70. ubie-
głego wieku. Krzew ten możemy użyt-
kować przez 20 lat. Ma przy tym wiele 
zalet. Polska jest największym produ-
centem aronii w UE. Mamy już 4 tys. ha 
aronii i produkujemy 40–60 tys. ton tego 
owocu rocznie. Stanowi to 2/3 świato-
wej produkcji.

Opis aronii
Wszystkie proekologiczne zalety tej ro-
śliny sprawiają, że w uprawie nie stwa-
rza ona ryzyka. Wyróżniamy: aronię 
czarnoowocową, aronię czerwoną i aro-
nię śliwolistną. W naszym kraju podsta-
wowe znaczenie ma aronia czarnoowo-
cowa, która dorasta nawet do 3 m. Liście 
ma skórzaste, eliptyczne i karbowane, je-
sienią przybierają kolor pomarańczowy 
lub ceglasty. Aronia jest rośliną samopyl-
ną. Kwiaty ma białe, zebrane w baldachi-
mach, kwitnie od połowy do końca maja. 
Owoce są okrągłe lub lekko wydłużone 
o słodko-cierpkim smaku. Pełną dojrza-
łość aronia uzyskuje po 3 miesiącach od 
kwitnienia. Z 1 ha można uzyskać ponad 
20 t owoców.

Rozmnażanie
Krzewy można rozmnażać wegetatyw-
nie poprzez kopczykowanie i odkłady. 
Po ukorzenieniu się sadzonek odcina-
my je od roślin matecznych i przeno-
simy do szkółki. Drugi sposób to roz-
mnażanie przez sztobry. Sporządza się 
je z częściowo zdrewniałego pędu od 
połowy czerwca do połowy lipca. Sa-
dzonki z min. 3 liśćmi odcinamy i zanu-
rzamy w ukorzeniaczu, po czym sadzimy 
w tunelu foliowym. Trzecim sposobem, 
rzadziej stosowanym, jest rozmnaża-
nie przez wysiew nasion. Jednak krze-
wy z takiego rozmnażania cechują się 
dużą zmiennością oraz później wchodzą 
w okres owocowania.

Wartość odżywcza
Aronia ma niezwykle wartościowe 
owoce dla człowieka. Posiada dużo cu-
krów i kwasów organicznych. Jest bo-
gata w witaminy: P, C, B i E oraz w karo-

ten. Zawiera takie mikroelementy jak: 
miedź, magnez, jod, żelazo, molibden. 
Posiada dużo błonnika i pektyn, dzięki 
czemu usuwa z organizmu toksyny. Bo-
gata jest w związki antocyjanowe sto-
sowane w nadciśnieniu i nieżycie żołąd-
ka. Według badań naukowców aronia to 
najzdrowszy owoc na świecie, jej war-
tość oksydacyjna jest o wiele wyższa niż 
w przypadku innych owoców.
Wzmacnia odporność, zapobiega po-
wstawaniu pajęczynek na skórze, usu-
wa z naczyń krwionośnych zły choleste-
rol, poprawia wzrok i pamięć, ułatwia 
odchudzanie, chroni przed chorobami 
nowotworowymi i krążenia.

Przetwory
W owocach aronii znajdują się garbni-
ki, które nadają cierpki smak, dlatego 
rzadko spożywamy ją na surowo. Aby 
się go pozbyć, należy mieszać aronię 
z lnem. Owoce można suszyć, mrozić 
i przeznaczać na przetwory. Dzięki du-
żej zawartości antocyjanów sok z aronii 
ma ciemno-czerwoną barwę i w przemy-
śle spożywczym służy jako naturalny 
barwnik.

Zakładanie plantacji
Aronia dobrze rozwija się na każdej gle-
bie i w każdych warunkach klimatycz-
nych. Wymaga jasnego, słonecznego 
stanowiska. Jest wytrzymała na mróz – 
znosi temperatury nawet do -35°C. Pąki 
i kwiaty nie są uszkadzane przez wio-
senne przymrozki. Dobrymi przedplo-
nami pod aronię są zboża, okopowe czy 
bobowate. Dobrym i tanim przedplo-
nem będzie też gorczyca zasiana nawet 
trzykrotnie w ciągu roku i przyorana. 
Przed posadzeniem aronii należałoby 
wzbogacić glebę w materię organiczną, 
stosując obornik w ilości 30 t/ha. Ponie-
waż uprawa aronii trwa nawet 20 lat, 
należy wcześniej na glebach kwaśnych, 
przed sadzeniem zastosować także wap-
nowanie.

Sadzenie i rozstawa
Aronię, podobnie jak większość krze-
wów owocowych, można sadzić jesie-
nią (bardziej wskazane) lub wiosną. Na 

małych plantacjach sadzonych ręcznie 
rośliny umieszcza się w świeżo wyorane 
bruzdy i szybko obsypuje ziemią, aby nie 
przeschły. Posadzone jesienią krzewy 
przycinamy wiosną następnego roku, 
aby się dobrze rozkrzewiły. Aronię sa-
dzi się w rzędach; przy zbiorze ręcz-
nym w rozstawie 3 m, a w rzędzie co 
0,8–1,0 m; przy zbiorze kombajnowym 
rozstawa musi być większa: 3,5–4,0 m.

Odmiany
Odmiana decyduje o jakości i wielko-
ści plonu. Bardziej wartościowe są te 
odmiany o większych i smaczniejszych 
owocach. Obecnie na rynku funkcjonuje 
kilkanaście odmian aronii. Najbardziej 
znane to: Galicjanka z Albigowej, cze-
ska Nero i niemiecka Vikiry. Polecana 
jest także duńska odmiana Aron, która 
zawiązuje duże, soczyste i dość słodkie
owoce. Dobrze jest, jeśli w gospodar-
stwie mamy przynajmniej 2 odmiany 
aronii, wtedy plony będą wyższe.

Cięcie i formowanie krzewów
Aronia należy do roślin silnie rosnących. 
Młode krzewy mają zwarty i wzniesio-
ny pokrój. Po wejściu w owocowanie 
zagęszczają się i są rozłożyste. Ponie-
waż Aronia jest rośliną światłolubną, na 
starszych zacienionych pędach słabiej 
plonuje. Wymaga systematycznego cię-
cia – nadmiar pędów jest usuwany, aby 
pozostałe miały dobre naświetlenie. Co 
roku na starszych plantacjach odcina się 
około 25% pędów.

Zbiór owoców
Jagody aronii dojrzewają równomiernie, 
stąd zbiór jest jednokrotny. Zbiory za-
czynają się w połowie sierpnia i trwają 
do końca września, a czasem i w paź-
dzierniku. Zbiór należy wykonać, gdy 
wszystkie owoce są w pełni wybarwio-
ne. Po przetrzymaniu owoce się marsz-
czą, lecz nie opadają, są odporne na trudy 
transportu.

Przytoczone powyżej niezwykłe zalety 
aronii powinny wpłynąć na upowszech-
nienie się tego gatunku w rolnictwie 
ekologicznym i małym przetwórstwie. 
W wielu krajach UE i Stanach Zjednoczo-
nych obserwujemy coraz większe zainte-
resowanie przetworami z aronii – owoce 
suszone, soki z aronii lub mieszane np. 
z innymi owocami: jabłkiem, porzeczką, 
rokitnikiem, czy też z warzywami są po-
szukiwane na rynku. Można powiedzieć, 
że aronia to owoc dedykowany dla rol-
nictwa ekologicznego.

Jan Pajdzik

Aronia – superowoc 
w gospodarstwie ekologicznym
Uprawa roślin w systemie rolnictwa ekologicznego jest trudna, 
dlatego do uprawy warto wybierać gatunki i odmiany, które lepiej 
radzą sobie z chorobami i szkodnikami. 
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Żyjemy w czasach, w których mając pełny wybór artykułów 
spożywczych, trudno jest wybrać ten właściwy, najlepszy. Pro-
dukty żywnościowe różnią się konsystencją, kolorem, ilością 
cukru lub jego brakiem itp., ale mamy wrażenie, że wszystkie 
smakują podobnie. Z czasem, robiąc się bardziej wybredni, 
szukamy lepszych produktów, zwracamy uwagę na jakość, 
mniej na ilość i cenę. Dlatego zaczynamy kupować produkty 
ekologiczne w sklepach lub bezpośrednio w gospodarstwach.
Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne mogą przystąpić do 
działania „Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW. Możemy 
uczestniczyć w programie, uzyskać certyfikat, sprzedawać 
swoje ekologiczne produkty z gospodarstwa i równocześnie 
otrzymywać rekompensatę finansową za niższy plon. Bene-
ficjentem działania mogą być rolnicy oraz grupy rolników, 
którzy posiadają użytki rolne i dobrowolnie podejmują się 
przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego okre-
ślone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007, zgodnie 
z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicz-
nym. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnia, w drodze 
decyzji, jednostki certyfikujące do przeprowadzenia kontroli 
oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie 
rolnictwa ekologicznego. Informacje dotyczące ekologii moż-
na uzyskać w firmach certyfikujących, np. AGRO BIO TEST Sp. 
z o.o., BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., BIOEKSPERT Sp. z o.o., 
COBICO Sp. z o.o.  Aby przystąpić do programu „Rolnictwo eko-
logiczne”, należy złożyć wniosek w terminie od 15 marca do 
15 maja każdego roku, sporządzić plan działalności ekologicz-
nej oraz złożyć wniosek do firmy certyfikującej, która na pod-
stawie kompletu potrzebnych dokumentów wyda corocznie 
certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Płatności w ramach 
pakietów przyznawane są przez okres 5 lat w przypadku 
wszystkich zobowiązań podjętych przed 15 marca 2021 roku 
oraz corocznie przez okres 3 lat w przypadku wszystkich zo-
bowiązań podjętych po dniu 14 marca 2021 roku, rolnikom, 
którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie w za-
kresie danego pakietu / wariantów.
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji
Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie 
konwersji
Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji
Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie 
konwersji
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie 
konwersji
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji
Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie 
konwersji
Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji
Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie 
konwersji
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie 
konwersji
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji
W przypadku Pakietu 6 i 12 (Trwałe użytki zielone) wymaga-
ne jest posiadanie zwierząt, a liczba zwierząt wynosi co naj-
mniej 0,3 DJP/ha dla beneficjenta, który podjął zobowiązanie 
przed 15 marca 2019 roku lub 0,5 DJP/ha dla beneficjenta, 
który podjął zobowiązanie po 15 marca 2019 roku. Również 
w ramach Pakietu 5 i 11 (Uprawy paszowe) warunkiem przy-
znania płatności ekologicznej jest posiadanie zwierząt.
Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód 
i dodatkowo poniesione koszty. Rolnik realizujący zobowiąza-
nie ekologiczne musi posiadać plan działalności ekologicznej, 
który sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym 
upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności 
bezpośredniej, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, 
na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Nie może przekształcać występują-
cych w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych 
i pastwisk trwałych, zachowuje występujące w gospodarstwie 
rolnym elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolni-
czo, tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności 
ekologicznej przez cały okres trwania programu. Wymogiem 
również jest prowadzenie rejestru działalności ekologicznej, 
zawierającego wykaz działań agrotechnicznych wykonywa-
nych w ramach realizowanego pakietu lub jego wariantu, 
w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy 
użyciu środków ochrony roślin oraz wykonania koszenia, 
wypasów zwierząt – w przypadku prowadzenia wypasu wraz 
z terminem ich przeprowadzenia. Przestrzegać należy tak-
że wymogów określonych dla danego pakietu lub wariantu, 
które są zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia eko-
logicznego. W przypadku, gdy rolnik jednocześnie realizuje 
zobowiązanie ekologiczne i zobowiązanie rolno-środowisko-
wo-klimatyczne, to rejestr działalności ekologicznej może być 
prowadzony na jednym formularzu z rejestrem działalności 
rolnośrodowiskowej prowadzonym w ramach realizowanego 
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.
Bardzo ważne jest, aby producenci ekologiczni prowadzili za-
pisy, które w kompletny sposób ilustrują przebieg produkcji 
roślinnej i zwierzęcej oraz czynności w zakresie składowania, 

Prowadzenie 
gospodarstwa 
ekologicznego
w świetle obowiązujących 
przepisów

Obecnie mamy nieograniczony dostęp do światowego rynku artykułów rolno-spożywczych. Może-
my zamawiać żywność przez internet, przywozić z zagranicy lub kupować w miejscu zamieszkania. 
Wybór jest ogromny. Wydaje się, że to wystarcza, a jednak coraz częściej szukamy zdrowej żywności, 
która posiada lepsze walory smakowe i jakościowe. 
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a także wprowadzania produktów na rynek. Rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. usta-
nawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do pro-
dukcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 
z18.9.2008, s. 1, ze zm.) nakłada na producentów ekologicznych 
obowiązek dokonywania zapisów dotyczących prowadzonej 
produkcji ekologicznej, w tym obowiązek prowadzenia reje-
strów i ewidencji, określonych m.in. w art. 66, 72 lit. d i 76 ww. 
rozporządzenia Komisji. Wzory rejestrów oraz sposób ich wy-
pełniania dostępne są na stronie Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych:
http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/wzory-rejestrow-dla-
-producentow.html.
Płatności w ramach gospodarstwa ekologicznego przyznawa-
ne są co roku przez 3 lub 5 lat, w zależności od roku przystą-
pienia do programu oraz podlegają degresywności.
Stawki płatności w 2021 r.:
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji – 1475 zł/ha
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji – 2249 zł/ha
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji – 1673 zł/ha
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji
4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 
– 2591 zł/ha
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji – 2239 zł/ha
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 
– 1025 zł/ha
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie kon-
wersji – 1100 zł/ha
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – 631 zł/ha

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji – 1190 zł/ha
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji – 1446 zł/ha
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji – 1673 zł/ha
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji
10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwer-
sji – 1756 zł/ha
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji – 1960 zł/ha
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwer-
sji – 1025 zł/ha
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie 
konwersji – 764 zł/ha
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji – 631 
zł/ha

Obecnie na świecie obserwuje się wzrost ilości gospodarstw 
ekologicznych, co świadczy o potrzebie produkcji zdrowej 
żywności. W Polsce kilkanaście lat temu obserwowano spa-
dek ilości gospodarstw, jednak obecnie tendencja jest wzro-
stowa. Jest ona odpowiedzią na rosnący popyt na produkty 
nieprzetworzone, polskiego pochodzenia. Wszystkie potrzeb-
ne informacje dot. zobowiązań znajdują się na stronie inter-
netowej: www.arimr.gov.pl w zakładce Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub w każdym biurze 
powiatowym ARiMR. Informacji dotyczących sporządzenia 
planu działalności ekologicznej udzielają doradcy rolnośro-
dowiskowi w biurach powiatowych Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.

Paulina Pląder
Źródło: internet, www.arimr.gov.pl

Organizatorami konkursu byli:
1. Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z s. w Karniowicach
2. Centrum Kultury w Pleśnej

Konkurs był rozstrzygany w trzech 
kategoriach:
I. napoje, wina i nalewki,
II. desery, ciasta i wypieki,
III. potrawy domowe,
a ocena przebiegła według kryteriów:
a)  oryginalność receptury,
b)  smak potrawy,

c)  nawiązanie do lokalnej tradycji 
(w składzie potrawy owoce i/lub 
miód),

d)  estetyka podania.

Każda zgłoszona do konkursu potrawa, 
lub napój, powinna mieć w swym skła-
dzie owoce i/lub miód nawiązujące do 
tradycyjnego już Święta Owoców i Pro-
duktów Pszczelich Gminy Pleśna.
W tegorocznej edycji do konkursu wpły-
nęło 9 zgłoszeń od uczestników z powia-
tu tarnowskiego w województwie ma-

łopolskim oraz 1 zgłoszenie uczestnika 
z powiatu kieleckiego w województwie 
świętokrzyskim.
Komisja konkursowa obradowała 
w składzie:
Przewodniczący Komisji: Eugeniusz 
Tadel – przedstawiciel Małopolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
z s. w Karniowicach, kierownik Powia-
towego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Tarnowie.
Członkowie Komisji: Barbara Zych – 
przedstawiciel i wiceprezes Stowarzy-

Pleśnieński 
Smak
Podczas XVIII Święta Owoców 
i Produktów Pszczelich Gminy 
Pleśna, 18 lipca 2021 r. przeprowa-
dzono konkurs potraw lokalnych 
i regionalnych „Pleśnieński Smak”.

EKOLOGIA

DZIEDZICTWO
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szenia GRUPA ODRolnika, Elżbieta Kę-
dzior – przedstawiciel Urzędu Gminy 
Pleśna, Michał Kubicz – przedstawiciel 
Samorządu Gminy Pleśna, radny Gminy 
Pleśna.
Sekretarz Komisji: Jolanta Zych – przed-
stawiciel Powiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Tarnowie.
A oto wyniki konkursu:
W kategorii I: napoje, wina i nalewki zwy-
ciężyło Koło Gospodyń Wiejskich „Zdro-
chcanie” ze Zdrochca. Nalewka receptu-
ry KGW „Zdrochcanie” odznaczyła się 
mocą i doskonałym smakiem.
W kategorii II: desery, ciasta i wypieki 
wpłynęło aż 5 zgłoszeń. Komisja kon-
kursowa nie miała tu łatwego zadania, 
ponieważ wszyscy uczestnicy wykazali 
się niezwykłą pomysłowością, zarówno 
w kwestii przygotowania potraw, jak 
i estetyki ich zaserwowania.
Komisja postanowiła uhonorować:
I miejscem – deser owocowo-miodowy 
w czekoladzie przygotowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Janowicach,
II miejscem – serowe pankejki z frużeli-
ną wiśniową przygotowane przez Sto-
warzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
„Pełna Chata” ze Szczepanowic,
III miejscem – ciasteczka z konfiturą 

z płatków akacji przygotowane przez 
Józefę i Marka Ciomborów z gospodar-
stwa agroturystycznego „Czarna Sosna” 
w Ryglicach.
Komisja przyznała wyróżnienia – za lo-
dową witaminkę, przygotowaną przez 
Teresę i Andrzeja Filipowiczów z Mogil-
na k. Gorlic, prowadzących gospodar-
stwo ekologiczne, oraz za ciasto morelo-
we przygotowane przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Ecobabki” z Biadolin Radłow-
skich.
W kategorii III: potrawy domowe wzięło 
udział 4 uczestników. Komisja miała nie-
łatwy wybór, albowiem każda z potraw 
była efektownie podana i miała wyjąt-
kowe walory smakowe. W efekcie prze-
prowadzonej oceny przyznano:

I miejsce – karkówce „po pleśnieńsku” 
przygotowanej przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Pleśnej,
II miejsce – sałatce z pleśnieńskich sa-
dów z nutą dymu przygotowanej przez 
Urszulę Gacek z Dąbrówki Szczepanow-
skiej, właścicielkę „Octovni”,
III miejsce – królikowi w śmietanie z wa-
rzywami przygotowanemu przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Rychwałdzie,
oraz wyróżnienie dla sera o nazwie 
„Franciszek z anyżem, miodem i kwiat-
kami polnymi” wyprodukowanego 
przez Serownię Podłazy prowadzoną 
przez Beatę Cichopek z Piotrowa Pod-
łazy w województwie świętokrzyskim.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali 
uhonorowani dyplomami i nagrodami 
ufundowanym przez organizatorów: 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego z s. w Karniowicach i Centrum 
Kultury w Pleśnej.
Komisja, podsumowując konkurs, za-
uważyła, że uczestnicy są z roku na rok 
coraz lepiej przygotowani i wciąż zaska-
kują nowymi smakami, aromatami i in-
wencją w serwowaniu konkursowych 
potraw.

Jolanta Zych
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Do czasu pandemii agroturystyka pozo-
stawała niejako na uboczu zaintereso-
wań Polaków. Zwykłe wczasy pod gruszą 
nie wydawały się aż tak kuszące. Stawia-
no przede wszystkim na gwarne kurorty 
przy plaży lub w górach, gdzie znalezie-
nie noclegu graniczyło z cudem, zwłasz-
cza jeżeli jego rezerwacja odbywała się 
w ostatniej chwili przed wyjazdem.
Wybuch epidemii koronawirusa zmie-
nił to myślenie. Turyści stali się bardziej 
ostrożni, świadomie dokonują wyboru. 
Osoby, które szukają noclegów na por-
talu Nocowanie.pl, częściej interesują 
się mniej obleganymi miejscowościami. 
Jednak nadal są to lokalizacje w atrak-
cyjnych regionach. Polacy zamiast do du-
żych miast wyjeżdżają na wieś. Zasada 
jest podobna, jednak urlop bywa krótki 
i intensywny. W gospodarstwie agrotu-
rystycznym spędzają dwa lub trzy dni, 
zwiedzają okolicę, poznają lokalne tra-
dycje kulinarne, a nawet biorą udział 
w życiu gospodarstwa.
Z tego powodu oferta agroturystyki po-
winna odbiegać od tej, jaką można zna-
leźć w kwaterach albo innych miejscach 
noclegowych. Turystom zależy na cieka-
wie spędzonym czasie w możliwie naj-
węższym gronie. Czego więc spodziewa-
ją się po wypoczynku w gospodarstwie 
agroturystycznym? Ważnych jest kilka 
czynników. Przede wszystkim liczy się 
komfort wypoczynku. Jeżeli dom jest 
nowo wybudowany, powinien wyróż-
niać się projektem i ciekawą aranżacją 
wnętrz. Najlepiej, aby agroturystyka za-
pewniała noclegi w starym domu „z kli-
matem”, w którym czuć serce i zaanga-
żowanie właścicieli.
Kolejna kwestia, na którą zwracają uwa-
gę turyści, to oferta atrakcji dostosowa-
nych do pory roku i okazji. Niezwykle 
ważne jest wyżywienie. Turyści chcą 
smacznie zjeść i zwracają przy tym uwa-
gę na jakość składników. Powinny być to 
produkty z własnego gospodarstwa lub 
od okolicznych rolników. Goście chętnie 
próbują regionalnych przysmaków, które 
są charakterystyczne dla danego miejsca.
Wakacje na wsi powinny być sielskie 
i właśnie tak starają się to przedstawiać 
właściciele gospodarstw agroturystycz-

nych. Polecają zdrową kuchnię, opartą 
na produktach z własnego gospodar-
stwa. Można u nich spróbować prze-
pysznych wędlin z domowej wędzarni, 
dżemów i soków z owoców, które rosną 
na ich działce. Dzieci mogą pojeździć 
na kucyku, a w przydomowym ogródku 
zrywać własnoręcznie maliny, truskaw-
ki, poziomki.
Widać, że pandemia nieco inaczej wy-
tyczyła ścieżki polskich wczasowiczów. 
Jeszcze rok wcześniej wśród regionów, 
które najchętniej wybierano na agrow-
czasy, dominowały Beskidy, na czele 
z okolicami Wisły i Tylicza. Zaintere-
sowaniem cieszyło się też więcej miej-
scowości nadmorskich. W roku 2020, 
w szczycie pandemii, agroturystyka była 
piątą najchętniej wybieraną kategorią 
obiektów noclegowych. Niewielkie spad-
ki zainteresowania turystyką spowodo-
wane były podwójnym lockdownem – za 
pierwszym razem zamarła niemal całko-
wicie. W listopadzie 2020 turyści byli już 
spokojniejsi, ale ostrożnie rezerwowali 
noclegi, czekając na rozwój wydarzeń.
Obserwując te zjawiska dochodzimy 
do wniosku, że mimo iż gospodarstwa 
agroturystyczne przyjmują gości przez 
cały rok, to turyści zdecydowanie chęt-
niej przyjeżdżają na wieś wiosną i latem. 
W roku 2020 wczasowicze najintensyw-

niej szukali noclegów w agroturystyce 
od połowy czerwca aż do końca wrze-
śnia. Właśnie w tych dniach liczba od-
słon dla kategorii turystyka dochodziła 
do ponad 2 mln. Turyści wnikliwiej zapo-
znawali się z poszczególnymi ofertami 
gospodarstw agroturystycznych.

Agroturystyka – czy się opłaca?
Turyści zakładają, że wczasy pod gru-
szą to jeden z pomysłów na tani urlop. 
Średnie ceny noclegu w gospodarstwie 
agroturystycznym rzeczywiście nie są 
wysokie i oscylują pomiędzy 40 zł a 60 
zł. Wiele zależy oczywiście od lokaliza-
cji, warunków pobytowych oraz atrakcji, 
jakie oferowane są na miejscu.

Pomóżmy zatem polskim gospodar-
stwom, które czasami utrzymują się 
tylko dzięki tej formie zarobkowej, 
udźwignąć ciężar przemian związanych 
z pojawieniem się pandemii. Wspomóż-
my ich pracę i skorzystajmy z oferty 
agroturystycznej, co zadowoli obydwie 
strony.

Małgorzata Mazur
Żródło: Platforma społecznościowa. https://www.
money.pl/gospodarka/pandemia-szansa-dla-agrotu-
rystyki-

Agroturystyka w czasie pandemii
Pandemia w znacznym stopniu odwróciła trendy turystyczne. Turyści porzucili duże miasta i coraz częściej 
swoje zainteresowanie kierują ku bardziej ustronnym miejscom. Zamiast city breaku mamy agro break, 
ponieważ to właśnie wieś zaczyna być w tym momencie na topie.

AGROTURYSTYKA
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Owady budują z niego, tuż za otworem 
wejściowym do ula tzw. „próg propoli-
sowy”, który stanowi swoistą barierę 
odkażającą i zapobiegającą przedosta-
waniu się do rodziny pszczelej bakterii, 
pleśni i innych drobnoustrojów. Pszczoły 
uszczelniają (kitują) nim również wszel-
kie przerwy i szczeliny w ulu. W Polsce 
nazywany jest „kitem pszczelim” a na-
zwę „propolis” stosuje się również do 
wyciągu alkoholowego sporządzonego 
z kitu pszczelego.
Wiemy, że substancja ta znana była już 
starożytnym cywilizacjom i stosowano 
ją powszechnie w lecznictwie. Wzmianki 
o propolisie możemy znaleźć u Persów, 
Egipcjan, Inków czy Rzymian, którzy 
stosowali go przeważnie jako środek do 
dezynfekcji, balsamowania, gojenia ran, 
wrzodów itp. Znali go również i w po-
dobny sposób wykorzystywali Słowia-
nie. Im bliżej naszych czasów, tym wię-

cej opisów i zastosowań. Od ok. 100 lat, 
w związku z rozwojem technik anali-
tycznych, prowadzone są badania nad 

składem chemicznym propolisu oraz 
jego zastosowaniem w medycynie.
Sposób pozyskiwania czy wytwarzania 
przez pszczoły propolisu budził kon-
trowersje już u starożytnych, a teorii 
na jego pochodzenie było wiele. Dopiero 
w latach 70. XX w. po analizie chemicznej 
udowodniono, że kit pszczeli powstaje 
w wyniku przetwarzania przez pszczo-
ły otoczek pyłku kwiatowego i sub-
stancji żywicznych niektórych drzew 
liściastych. Propolis jest to więc złożony, 
naturalny kompleks biologiczny, który 
składa się z mieszaniny wytworzonej 
przez pszczoły z roślinnych substancji 
żywicznych, wosku pszczelego, pyłku 
kwiatowego, pierzgi, wydzieliny gru-
czołowej pszczół oraz domieszek me-
chanicznych. Propolis w zależności od 
regionu pochodzenia może się różnić 
właściwościami fizycznymi. Jest sub-
stancją o konsystencji żywicy, barwy 

Propolis – 
cudowny 
lek prosto 
z natury
Nazwa „propolis” wywodzi się z języka grec-
kiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza: 
„przedmurze miasta” („pro” – przed i „polis” 
– miasto). Nazwa substancji jest w pełni 
adekwatna do funkcji, jaką pełni w pszcze-
lim ulu.

NASZ DOM
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rudawobrązowej z odcieniami od żółte-
go, poprzez pomarańczowy i zielony, do 
czarnego. Kolor związany jest z jego ro-
ślinnym pochodzeniem. Skład chemicz-
ny również uzależniony jest od wystę-
pujących w otoczeniu pasieki roślin, od 
pory roku, w której był pozyskany, oraz 
od rasy pszczół. W Polsce najczęściej 
pochodzi z pączków liściowych topoli 
czarnej, brzozy oraz olchy. Do tej pory 
w wyniku analiz udało się wyodrębnić 
naukowcom ponad 300 substancji sta-
nowiących skład propolisu.
Są to między innymi: żywice – 50–80%, 
wosk pszczeli – 8–30%, wosk roślinny 
– 6%, olejki eteryczne – 10–14%, pyłek 
kwiatowy – 5%, substancje garbnikowe 
– 10%, terpeny, flawony, kwasy orga-
niczne, substancje lipidowo-białkowe, 
biopierwiastki (wapń, mangan, magnez, 
cynk, cyna, miedź, krzem, żelazo, glin, 
srebro, sód, potas, chrom, stront, bar, 
kadm, wanad, tytan), witaminy (B1, B2, 
B5, B6, C, D, E, prowitamina A).
Działanie farmakologiczne propolisu 
jest bardzo złożone i wielokierunkowe. 
Stosowany jest między innymi w takich 
gałęziach medycyny jak: dermatologia, 
ortopedia, chirurgia, laryngologia, sto-
matologia, gastrologia, pulmonologia, 
kardiologia, ginekologia, nefrologia i co-
raz częściej w onkologii.
W związku ze wzrostem oporności bak-
terii na antybiotyki w ostatnich latach, 
wzrosło zainteresowanie propolisem 
jako produktem o najwyższej aktywno-
ści przeciwdrobnoustrojowej (naturalny 
antybiotyk XX wieku). Zawiera nawet 
kilkaset różnych substancji bakteriobój-
czych, których skuteczność potwierdzo-
no nawet w walce z gronkowcami, pa-
ciorkowcami, salmonellą czy prątkami 
gruźlicy. Podobną aktywność udowod-
niono w walce z wirusami. Potwierdzone 
badaniami naukowymi jest również dzia-
łanie przeciwgrzybicze propolisu, w nie-

których przypadkach lepsze niż przy za-
stosowaniu popularnych leków, na które 
ponadto występuje lekoodporność.
Ekstrakt etanolowy z kitu pszczelego 
wykazuje również wielokierunkowe 
działanie przeciwzapalne, które osta-
tecznie prowadzi nawet do całkowitego 
zahamowania ostrego i przewlekłego 
procesu zapalnego. Regularne stosowa-
nie ekstraktu działania stymulująco na 
układ odpornościowy organizmu wobec 
bakterii i wirusów oraz powoduje znacz-
ny wzrost wytwarzania przeciwciał. 
Z bardzo dobrym skutkiem stosuje się 
ekstrakty propolisowe w celu regene-
racji tkanek: skórnej, kostnej, chrzęstnej 
i zębowej oraz aby przyspieszyć goje-
nie wszelkiego rodzaju ran, odmrożeń 
i oparzeń. Coraz częściej spotkać można 
opracowania dotyczące zastosowania 
kitu pszczelego we wspomaganiu lecze-
nia powszechnie dzisiaj występujących 
chorób nowotworowych.
Ze względu na bogactwo i różnorodność 
substancji aktywnych propolis uznany 
został za substancję wysoce alergenną 
zwłaszcza dla osób, u których stwier-
dzono alergię na produkty pszczele lub 
jad pszczół. Niemniej jednak, alergia 
bardzo rzadko pojawia się po spożyciu 
doustnym, częściej po zastosowaniu 
miejscowym. Bilans korzyści stosowa-
nia propolisu jest nieporównywalnie 
większy od ewentualnego zagrożenia 
reakcją alergiczną.
Największym problemem związanym 
z wpisaniem propolisu na listę produk-
tów leczniczych jest jego standaryzacja. 
W związku z tym, że jest to mieszani-
na różnych związków chemicznych – 
których skład uzależniony jest głównie 
od miejsca, ale również czasu pozyski-
wania – nie jest produktem jednorod-
nym i zawsze będzie wykazywała róż-
nice w składzie chemicznym i zapewne 
w działaniu.

Najpopularniejszym preparatem z kitu 
pszczelego, który możemy wykonać 
sami, jest nalewka propolisowa. Do jej 
wykonania najlepiej wykorzystać kit od 
zaprzyjaźnionego pszczelarza w formie 
zeskrobanych wiórków i zalać 70-pro-
centowym alkoholem (propolis nie roz-
puszcza się w wodzie!). Po 2 tygodniach 
trzymania w ciepłym i ciemnym miej-
scu należy przefiltrować nalewkę. Moż-
na ją wykorzystywać do stworzenia np. 
miodu propolisowego (100 ml miodu 
wymieszać ze 100 ml nalewki propoli-
sowej), dodatku do maści przeciwbólo-
wej, jako aerozol czy płukanka na bolące 
gardło lub krople do nosa. Każdy musi 
na sobie wypróbować preparaty, które 
najbardziej mu odpowiadają.
Nie ulega wątpliwości, że ten znany 
i stosowany od wieków preparat działa 
prozdrowotnie na organizm człowieka, 
nie tylko w leczeniu wielu schorzeń, ale 
przede wszystkim poprzez wzmacnianie 
odporności i poprawę ogólnej kondycji 
organizmu.

Anna Janus
Hodowla pszczół, red. Wilde J., Prabucki J., Poznań 
2008.
Kędzia. B., Skład chemiczny i aktywność biologiczna pro-
polisu pochodzącego z różnych rejonów świata, 
„Postępy Fitoterapii” 2006, nr 1, s. 23–35.
Stawarczyk M., Propolis – pszczeli dar, „Aptekarz Polski” 
2016, nr 123, s. 4–11.
Szeleszczuk Ł., Zielińska-Pisklak M., Goś P., Propolis – 
panaceum prosto z ula, „Lek w Polsce” 2013, nr 6–7, 
s. 32–39.
Traut J., Propolis (nie)doceniony skarb natury, Wrocław 
2020, Praca Specjalizacyjna.
Wolska K., Górska A., Adamiak A., Właściwości prze-
ciwbakteryjne propolisu, „Postępy Mikrobiologii” 2016, 
s. 343–350.
https://rozanski.li/16/propolis-wlasciwosci-lecznicze/
https://ziolowawyspa.pl/jak-zrobic-propolis/
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Zioła 
źródłem 
urody

Zioła i ziołolecznictwo jest jednym 
z podstawowych tematów mito-
logii słowiańskiej. Według mitów 
w dawnych czasach niewiele kobiet 
osiągało sędziwy wiek – to właśnie 
one posiadały szeroką wiedzę na 
temat ziół. 

Metody naszych przodków są sprawdzo-
ne i ekologiczne. Praktycznie cały rok 
natura rodzi ludziom zioła. Łąki i lasy 
obfitują w nie wiosną oraz latem. Część 
roślin, jak na przykład drzewa iglaste 
i zimozielone, pozostaje z nami cały rok. 
Poniżej skupiono się na roślinach dostęp-
nych krótko i tylko wiosną.
Forsycja. Kwiaty forsycji są źródłem 
rutyny, której zawartość sięga aż 1% – 
nie ma innej rośliny tak bogatej w ten 
składnik. Rutyna należy do grupy fla-
wonoidów, poprawia odporność, jest 
składnikiem popularnych parafarma-
ceutyków. Syntetyczna rutyna nie jest 
tak skuteczna jak naturalna. Ten cudow-
ny flawonoid uszczelnia tkanki i naczy-
nia krwionośne, przyspiesza leczenie 
stanów zapalnych, gojenie ran. Forsycja 
jest szczególnie polecana kobietom ze 
skórą naczynkową, redukuje uciążliwe 
czerwone pajączki.

Domowe kosmetyki z kwiatów 
forsycji.
Napar z kwiatów forsycji – działa prze-
ciwzapalnie, przeciw zmarszczkom, 
opóźnia procesy starzenia. Garść kwia-
tów forsycji w pełnym rozkwicie nale-

ży skropić alkoholem (min. 70% etano-
lu) za pomocą atomizera. Odstawić na 
5 min, w tym czasie alkohol odparuje. 
Zabieg ten aktywuje substancje czyn-
ne. W następnym kroku kwiaty należy 
zalać 2 szklankami wrzącej wody i od-
stawić pod przykryciem na 40 min. Na-
par wacikiem kosmetycznym wetrzeć 
w skórę twarzy i dekoltu. Pozostały to-
nik rozlać do buteleczek. Napar stanowi 
też półprodukt i podstawę do produk-
cji naturalnego domowego kremu prze-
ciwzmarszczkowego. Okłady na oczy 
z naparu wspomagają leczenie stanów 
zapalnych oczu. Krótszym w przygoto-
waniu sposobem jest zalanie kwiatów 
forsycji 10-procentowym octem i od-
czekanie aż kwiaty oddadzą substancje 
czynne do roztworu. Tak przygotowa-
nym tonikiem można przecierać twarz.
Czosnek niedźwiedzi ma właściwo-
ści i działanie takie same jak czosnek 
w główce. Jego zaletą jest to, że nie po-
zostawia nieprzyjemnego zapachu z ust. 
Działa regenerująco na tkanki, ujędrnia 
ciało. Suszony traci wiele właściwo-
ści prozdrowotnych, najlepiej czosnek 
niedźwiedzi przechowywać mrożony, 
kiszony lub w postaci pesto.

W ostatnim czasie prężnie rozwija się 
gemmoterapia. Jest to terapia zaliczana 
do fitoterapii, leczenie pąkami roślin. 
Pączki roślin zawierają minerały, hor-
mony wzrostu, kwasy nukleinowe i bar-
dzo rzadki składnik, jakim jest tkanka 
merysmatyczna – odpowiednik komórek 
macierzystych. Jeden ze słowackich pro-
ducentów wytwarza kremy z komórkami 
macierzystymi z pąków roślin o wartości 
550 zł. Warto dowiedzieć się więcej na 
temat gemmoterapii. Wśród najczęściej 
wymienianych pączków spożywanych 
przez ludzi należą: leszczyna – kwiatosta-
ny męskie, pączki lipy i inne jadalne: to-
pola, klon, olcha, brzoza, porzeczka, róża 
(dąb, orzech i grab, chociaż grab odznacza 
się goryczkowym smakiem).
Gemmoterapia może być przez nas prak-
tykowana na przykład poprzez spoży-
wanie pączków lipy w fazie wzrostu, na-
zwanej też fazą „orzeszka”. Pączek w tej 
fazie jest brązową kuleczką, nie widać 
jeszcze zielonych młodych listków. Pącz-
ki-orzeszki należy po zebraniu usmażyć 
na niewielkiej ilości oleju rzepakowego 
z dodatkiem bułki tartej. Smaczne i po-
żywne pączki lipy mogą być dodatkiem 
do obiadu lub oddzielnym posiłkiem.
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Lipa jako serum młodości. Wyciągi 
z lipy znalazły bardzo szerokie zasto-
sowanie w przemyśle kosmetycznym. 
Napar z kwiatów lub liści lipy wspaniale 
pielęgnuje cerę, rozjaśnia piegi, pomaga 
na podrażnienia oraz opuchnięte oczy, 
wypryski, zmiękcza, wygładza, oczysz-
cza, ujędrnia. Sprawdzi się do każdego ro-
dzaju skóry, dla kobiet w każdym wieku.

Przepis na napar z kwiatów lipy
Łyżeczkę suszonych kwiatów lipy zebra-
nych w suchą, słoneczną pogodę należy 
zalać wrzątkiem i pozostawić pod przy-
kryciem na 5 – 8 min. Po odcedzeniu roz-
tworem przemywać twarz.

Śledziennica skrętolistna to wczesno-
wiosenna roślina. Preferuje mokre, wil-
gotne stanowiska tj. strumienie, mokra-
dła, bagna. Wdzięczna nazwa rośliny 
wzięła się od jej dobrego wpływu przy 
stosowaniu na śledzionę. Śledziennica 
odtruwa, odkaża układ moczowy, po-
prawia trawienie, sprzyjając odchudza-
niu. Śledzienica to najlepsza przyjaciół-
ka kobiecego ciała, działa estrogennie. 
Poprawia wygląd włosów i paznokci, 
redukuje trądzik wynikający z niedo-
boru estrogenów. Wpływa na redukcję 
nadmiernego owłosienia. Śledziennicę 
poleca się panom tylko w przypadku 
schorzeń śledziony.

Miesiącznica zwana dalej srebrnikiem 
jest rośliną, która szczególnie wspomaga 
walkę z chorobą hormonalną Hashimo-
to, która częściej dotyka kobiety. Do pro-
dukcji leków pomocnych w leczeniu sto-
suje się wyciągi właśnie z miesiącznicy. 
Roślina oczyszcza wątrobę, redukując 
plamy wątrobowe i poprawiając wygląd 
skóry, obniża ciśnienie, nie redukując ni-
skiego, wspomaga leczenie tzw. „otyłości 
dietoopornej”.

Bluszczyk kurdybanek to staropol-
ska roślina płożąco-pnąca. Niegdyś 
była spożywana w każdej polskiej cha-
cie, z dużą częstotliwością. Dziś zapo-
mniana, uznana jest niestety za pospo-
lity chwast. Bluszczyk najlepiej zbierać 
na przedwiośniu lub wczesną wiosną, 
ze stanowisk jasnych, w fazie pełnego 

rozkwitu. Liście to jedyna jadalna część 
rośliny. Spośród szerokiej gamy właści-
wości bluszczyka kurdybanka można 
wymienić takie jak: przyspieszenie tra-
wienia i przemiany materii, znacznie 
lepsze wchłanianie składników odżyw-
czych (większy procent składników od-
żywczych pokarmu odżywi nasz orga-
nizm). Efektem powyżej wymienionych 
właściwości jest silne działanie wzmac-
niające i odżywiające cały organizm. 
Dodatkowo bluszczyk regeneruje błony 
śluzowe, oczyszcza, wspomaga leczenie 
astmy i alergii poprzez zahamowanie 
produkcji histamin. Kurdybanek można 
zastosować zewnętrznie, na skórę gło-
wy działa przeciwłupieżowo, reduku-
je stany zapalne skóry, łagodzi trądzik. 
Dobrym byłoby wprowadzenie blusz-
czyku do codziennej diety, jak niegdyś 
nasi słowiańscy przodkowie. Nadaje się 
do sosów, pieczeni, sałatek i surówek. 
Ogólne wzmocnienie organizmu popra-
wi wygląd i odżywienie włosów, zapo-
biega ich wypadaniu. Poprawia wygląd 
cery i stan paznokci.

Pospolitą i bardzo niedocenioną przez 
ludzi rośliną jest mniszek lekarski, czę-
sto mylony z mleczem pospolitym. Rośli-
na jest uznawana za bardzo uciążliwy 
chwast i usilnie wypraszana z ogrodów. 
Tymczasem mlecznobiały płyn z łodyg 
i korzeni mniszka lekarskiego pomaga 
zwalczyć kurzajki, brodawki, trądzik.
Podobne działanie do mniszka lekarskie-
go ma dziewanna. Odwar z liści dziewan-
ny łagodzi wypryski alergiczne, trądzik, 
pryszcze, krosty, oparzenia, łagodzi ból 
po stłuczeniach. Dziewanna zawiera cu-
kry złożone – polisacharydy, substan-
cje te wyścielają, ochraniają i odżywiają 
błony śluzowe przewodu pokarmowego. 
Ułatwiają wypróżnianie i wspomagają 
odchudzanie.

Cudowną moc poprawiającą wygląd i od-
żywienie skóry ma też czarny bez. Jego 
baldachy służą do sporządzania toni-
ku, który odświeży cerę, zmiękczy na-
skórek, zadziała przeciwzapalnie, łago-
dząc zaczerwienienia, oraz ściągająco, 
oczyszcza pory, reguluje wydzielanie 
sebum.

Przepis na tonik
10–15 baldachów bzu czarnego należy 
zalać pół litra wrzącej wody. Naczynie 
przykrywamy i pozostawiamy na 24 
godziny. Powstały roztwór odcedzamy 
od baldachów i konserwujemy poprzez 
dodanie szklanki octu jabłkowego. Goto-
wy tonik przelewamy do czystych szkla-
nych naczyń. Tonikiem należy przecierać 
twarz rano i wieczorem.

Stokrotka. Roślina ta działa bakterio-
bójczo oraz charakteryzuje się silnymi 
właściwościami grzybobójczymi. Kąpie-
le z dodatkiem stokrotek wspomagają le-
czenie wszelkich grzybic, skóry, paznok-
ci, ust, infekcji intymnych. Spożywanie 
stokrotki wiosną oczyszcza organizm 
ze szkodliwych metabolitów i toksyn. 
Kuracja poprawia zdrowie i wygląd cery. 
Stokrotka to naturalny środek rozjaśnia-
jący piegi, plamy wątrobowe, leczy trą-
dzik i łagodzi podrażnienia po goleniu.

Przepis na kompres rozjaśniający 
piegi i plamy wątrobowe
Koszyczki (kwiaty stokrotki w rozkwi-
cie) w dowolnej ilości należy rozetrzeć lub 
zmiksować z ogórkiem, tak by otrzymać 
maseczkę o zadowalającej konsystencji. 
Kompres możemy nałożyć na całą twarz 
lub punktowo za pomocą patyczka ko-
smetycznego na przebarwienia i pozo-
stawić na 30 min. Po upływie czasu umyć 
twarz jak zwykle. Kurację dobrze jest 
uzupełnić naparem ze stokrotki, który 
należy spożywać 2 razy dziennie.

Nasz kraj obfituje w łąki i lasy, pełne róż-
norakich ziół, z których bogactwa może-
my korzystać za darmo. Rośliny mijane 
przez nas codziennie w drodze do pracy, 
goszczące pospolicie w naszych ogród-
kach, to naturalne źródło urody i zdrowia. 
Korzystajmy z wiedzy i doświadczenia 
naszych przodków oraz roślin tak pospo-
litych i nie docenianych jak mniszek lekar-
ski, stokrotka czy czosnek niedźwiedzi.

Karolina Kalinowska
Bobrowski J., Wrona M., Mitologia słowiańska, 
Olszanica 2020.
Frey L., Pienińska apteka, Szczawnica 2020.
Materiały pochodzące z kursu Anny Julii Gas, Łopusze.
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Rośliny doniczkowe są nie tylko 
ozdobą naszych domów, ale po-
prawiają też nastrój jego miesz-
kańcom i pomagają oczyszczać 
powietrze. Ich uprawa może dać 
sporo satysfakcji, szczególnie wte-
dy, gdy możemy obserwować roz-
wój rośliny, która z małej sadzonki 
staje się okazałym kwiatem.

Jest wiele gatunków roślin doniczko-
wych, których rozmnażanie nie powinno 
sprawić kłopotu nawet początkującemu 
miłośnikowi roślin. Wczesna wiosna to 
dobry czas do pomnażania kolekcji na-
szych ulubionych roślin, mają one wtedy 
najwięcej siły, a młode sadzonki najła-
twiej się ukorzenią.

Możemy wyróżnić dwa sposoby roz-
mnażania roślin: generatywne (z na-
sion, a w przypadku paproci z zarodni-
ków) oraz wegetatywne, czyli z części 
pobieranych z roślin matecznych – jest 
ono znacznie łatwiejsze. Rośliny uzy-
skane z nasion rosną wolniej i znacznie 
kwitną słabiej niż te uzyskane z sadzo-
nek. W naszych warunkach wiele ro-
ślin doniczkowych nie zawiązuje nasion, 
a nowe egzemplarze możemy uzyskać 
jedynie dzięki metodzie wegetatywnej. 
Ten sposób rozmnażania ma wiele zalet, 
pozwala m.in. w szybszy sposób uzyskać 
dorosłe rośliny. Kwiaty uzyskane w ten 
sposób nie różnią się wyglądem od ro-
śliny matecznej, co w przypadku siewu 
nasion nie zawsze jest pewne.

Rozmnażanie roślin przez podział
Jest to jeden z najłatwiejszych i skutecz-
nych sposobów rozmnażania gatunków, 
które tworzą kępy. Z jednej dużej rośliny 
matecznej możemy otrzymać kilka zdro-
wych i mocnych egzemplarzy. Tą metodą 
możemy rozmnażać: maranty, papro-
cie, zielistki, sansewierie, skrzydło-
kwiat, aspidistry, asparagusy, cibory 
(papirusy).
Roślinę należy wyjąć z doniczki, deli-
katnie rozluźnić i rozdzielić bryłę ko-
rzeniową oraz pędy roślin. Oddzielone 
rośliny należy posadzić do nowych przy-
gotowanych doniczek, lekko dociskając 
ziemię wokół korzeni. Niektóre gatunki, 

np. bromelie, kaktusy, tworzą odrosty 
(małe rośliny) wokół swojej podstawy. 
Oddzielamy te rośliny, zachowując jak 
najwięcej korzeni.
Inne gatunki, takie jak np. zielistka czy 
skalnica rozłogowa, wytwarzają małe, 
w pełni ukształtowane roślinki na dłu-
gich pędach (powietrznych rozłogach). 
Kiedy młode roślinki wytworzą już 
4–5 listków, odcinamy je i umieszcza-
my w pojemniku z wodą (aż wytworzą 
korzenie) lub w doniczce wypełnionej 
wilgotną ziemią.
Małe roślinki z korzeniami, tzw. roz-
mnóżki, które możemy umieścić bezpo-
średnio w podłożu, tworzą się na brze-
gach lub szczytach liści niektórych roślin 
żyworodnych. W taki sposób rozmnaża-
ją się np. żyworódka pierzasta, żyworód-
ka Diagremonta, czy wąskolistna oraz 
niektóre paprocie (paprotnik szczecin-
kozębny, Asplenium daucifolium).

Rozmnażanie przez sadzonki pędowe
Kolejnym prostym sposobem jest roz-
mnażanie z sadzonek pędowych, które 
pobieramy z ulistnionych niezdrewnia-
łych pędów tegorocznych lub zdrewnia-
łych pędów zeszłorocznych, w okresie 
spoczynku roślin. Większość roślin do-
niczkowych rozmnaża się z sadzonek 
zielnych, które sporządzamy z wierz-
chołków dobrze rozwiniętych, mocnych 
pędów. Poprzez sadzonki pędowe może-
my rozmnażać takie rośliny jak: koleus, 
fitonia, zaślaz, pokrzywiec, bluszcz, 
peperomia, ketmia, hoja, reo meksy-
kańskie, aukuba, begonię, difenba-
chia, fuksja, pelargonia wielkokwia-
towa, monstera, fikus, dracena, juka, 
scindapsus, oleander, cissus, filoden-
dron pnący, trzykrotka, niektóre kak-
tusy i sukulenty.
Fragmenty pędów obcina się ostrym 
nożem lub sekatorem, uważając aby nie 
zmiażdżyć miejsca cięcia.

Ukorzenianie roślin w wodzie
W ten sposób rozmnaża się np.: bluszcze, 
scindapsus, papirus, fiołek afrykański, 
oleandry, fikusy, zielistek, riocissus, pe-
largonię angielską, zioła (bazylię, miętę, 
melisę), fikusy. Odcięty pęd o długości 
ok. 10–15 cm, z 2–3 parami liści wyra-
stającymi z węzłów, umieszcza się w wo-
dzie na głębokość 2–3 cm. Dolne liście 
należy usunąć, aby nie dotykały wody. 
W zależności od gatunku ukorzeniają się 
one po kilku dniach lub tygodniach. Do 
gatunków, których sadzonki najłatwiej 
ukorzeniają się w wodzie należą między 
innymi papirusy. Parasolowaty liść z ka-
wałkiem łodyżki, zanurzamy w wodzie 
do góry nogami czyli górną częścią liścia.

Rozmnażanie roślin z liści z ogonkami
Metodę tę stosuje się w przypadku np. 
fiołków afrykańskich, peperomii, be-
gonii królewskiej, papirusa i gruboszo-
watych (grubosza, kalanchoe). Ostrym 
nożem należy odciąć liść z ogonkiem 
i umieścić go w przepuszczalnym pod-
łożu. Ogonek powinien być zagłębio-
ny w glebie aż do blaszki liściowej. Zie-
mię dookoła rośliny należy dokładnie 
ugnieść, podlać i przykryć kapturem 
z torebki foliowej (lub odciętą butelką 
plastikową), aby zachować wysoką wil-
gotność. Po 1–2 miesiącach, gdy wokół 
sadzonki zaczynają się pojawiać drob-
ne listki, należy usunąć osłonę a gotowe 
małe roślinki przesadzić do docelowych 
doniczek.

Anna Nowak
Źródła:
Mazik M., Doniczkowe rośliny ozdobne, Bielsko-Biała 
2016.
https://zielonyogrodek.pl/dom-i-balkon/rosliny-w-
-mieszkaniu/9140-rozmnazanie-roslin-doniczkowych
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/rosliny-donicz-
kowe-rozmnazanie-przez-oddzielanie-mlodych-ros-
lin-aa-CBPT-cw77-2ms4.html
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