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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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XXX Jubileuszowa Wystawa AGROPROMOCJA 
przeszła do historii, dziękujemy, że byliście z nami !

Przed częścią oficjalną miało miejsce 
przekazanie na ręce Pana Dominika 
Paska Dyrektora Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego chleba przez 
przedstawicieli lokalnej marki „Zagó-
rzańskie Dziedziny”, w imieniu małopol-
skich rolników, z podziękowaniem za 30 
lat kreowania marki AGROPROMOCJA. 
Chleb został zaniesiony przez Dyrektora 
MODR na ołtarz Św. Jana Pawła II, gdzie 
odprawiona została uroczysta Msza 
Święta w intencji rolników, ich rodzin 
oraz instytucji wspierających obszary 
wiejskie. Ksiądz prałat Jerzy Czuj – Die-
cezjalny Duszpasterz Rolnictwa kierując 
słowa do uczestników rozpoczynającej 
się wystawy przytoczył słowa Św. Jana 
Pawła II: „Pragnę oddać hołd miłości 
rolnika do ziemi, bo ta miłość, zawsze 
stanowiła mocny filar, na którym 
opierała się narodowa tożsamość”, 
te wymowne słowa odzwierciedliły zna-
czenie wartości pracy rolnika. Oprawę 
muzyczną Mszy Św. wykonał zespół 
dziecięcy „Ciupaga” .

Po części liturgicznej, sygnałem Ze-
społu Sygnalistów Myśliwskich „HA-
GARD” nastąpiło oficjalne otwarcie 

Jubileuszowej Wystawy przez Pana Do-
minika Paska Dyrektora Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

W wystąpieniu Dyrektor podkre-
ślił, że wystawa to wyjątkowe wyda-
rzenie dla całej Małopolski tworzone 
na przestrzeni wieloletniej historii: 
„Agropromocja to regionalna marka 
małopolskiego rolnictwa stworzona 
dzięki Wam Szanowni Rolnicy, Produ-
cenci, to Wasze święto, ale także moich 
współpracowników, którzy inicjowali 
i nakreślali krok po kroku każdą od-
słonę wystawy. Trudno nie wspomnieć 
instytucji okołorolniczych współpra-
cujących przy organizacji cyklicznych 
wystaw oraz władz Województwa Ma-
łopolskiego. Z roku na rok wystawa 
owocowała kolejnymi innowacyjnymi 
przedsięwzięciami gospodarstw rol-
nych, szeroko pojętej sfery agrobiznesu 
oraz dziedzictwa kulturowego i kuli-
narnego wsi, przynosiła satysfakcję, 
służąc promocji obszarów wiejskich.” 

Dziś stając u progu nowej dekady 
tworzenia wystawy przechodzimy do 
kolejnego etapu promocji obszarów 
wiejskich; nowa lokalizacja, w której 

się znajdujemy ale przede wszystkim 
współpraca międzyinstytucjonalna 
z Panem dr Krzysztofem Dudą Dyrek-
torem Instytutu Zootechniki Państwo-
wego Instytutu Badawczego w Balicach 
i Jego Magnificencją prof. Sylwestrem 
Taborem Rektorem Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
naszymi współorganizatorami.

Wśród dostojnych gości, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością znaleźli 
się także: Pan Jan Duda Poseł na Sejm 
RP, Pan Patryk Wicher Poseł na Sejm 
RP, Pani Barbara Bartuś Posłanka na 
Sejm RP, Pani Anna Paluch Posłanka na 
Sejm RP, Pan Łukasz Kmita Wojewoda 
Małopolski, Pan Witold Kozłowski Mar-
szałek Województwa Małopolskiego, 
Pan Piotr Serafin Doradca Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Bartosz 
Dąbrowski Dyrektor Departamentu In-
nowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Pan Tamás Viczián Attaché Gospo-
darczy Konsulatu Węgier, Pani Monika 
Rzepecka Zastępca Prezesa Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego, Pan 
Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza, 

Za nami  XXX Jubileuszowa Wystawa AGROPROMOCJA, która po raz pierwszy odbyła się  na terenie 
Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Organizatorem Wystawy był 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a współorganizatorami: Instytut Zootechniki Państwowy 
Instytut Badawczy w Balicach oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Partnerem 
wystawy było Województwo Małopolskie, a Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Pan Henryk 
Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Łukasz Kmita Wojewoda 
Małopolski i Pan Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

WYDARZENIA
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Uroczyste otwarcie wystawy przez Pana Dominika Paska Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski

Witold Kozłowski Marszałek Województwa 
Małopolskiego

Piotr Serafin Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej PolskiejJan Duda Poseł na Sejm RPBartosz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Innowacji, 
Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w MRiRW

Goście odczytujący listy: Jan Duda, Łukasz Kmita, Piotr Serafin, Dominik Pasek
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Ks. Prałat Jerzy Czuj Diecezjalny Dusz-
pasterz Rolników, Ks. Paweł Broński 
Dyrektor Diecezjalnego Centrum Piel-
grzymowania, Pan Tadeusz Zaremba 
Prezes Zarządu Krakowskiego Parku 
Technologicznego, Pani dr Justyna Ko-
secka Dyrektor Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego Oddział Regio-
nalny w Krakowie, Pani Jolanta Brudnik 
Dyrektor Centrum Doradztwa Rolnicze-
go Oddział w Krakowie, Pani Janina Bu-
rzyńska Dyrektor Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy 
w Krakowie, Pan Jerzy Adam Radoń Dy-
rektor Małopolskiego Oddziału Regio-
nalnego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Pan Ryszard Mróz 
Dyrektor Małopolskiego Wojewódzkie-
go Inspektora Jakości Handlowej Ar-
tykułów Rolno-Spożywczych, Pan Jan 
Janczy Dyrektor Regionalnego Związku 
Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Tar-
gu, Pan Paweł Szczygieł Dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Krakowie, Pani Izabella Byszewska 

Prezes Polskiej Izby Produktu Lokal-
nego i Regionalnego, Pan Ryszard Cza-
icki Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej, 
Pan Sławomir Dyl Dyrektor Programów 
Infrastrukturalnych i Rolnictwa Urzę-
du Wojewódzkiego, Pani Lidia Jagieł-
ka-Różańska Dyrektor Departamentu 
Generalnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, Pan Woj-
ciech Włodarczyk Członek Prezydium 
NSZZ  Rolników Indywidualnych „Soli-
darność”, Pani Maria Buczek Prezes Sa-
downiczego Zakładu Doświadczalnego 
w Brzeznej, Pan Marek Dziubek Dyrek-
tor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego, Pan Mariusz Litwinowicz Dy-
rektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Pan Janusza Kilar zastępca 
Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego, w zastępstwie Pana 
Dariusza Kłosa Dyrektora Zachodnio-
pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego Pan Andrzej Czerwiński, Pani 
Elżbieta Wróbel Zastępca Dyrektora 
Małopolskiego Oddziału Regionalnego 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Pan Bogusław Rataj Łowczy 
Okręgowego Polskiego Związku Łowiec-
kiego w Nowym Sączu, Pan Roman Graj 
Członek Naczelnej Rady Łowieckiej Pol-
skiego Związku Łowieckiego, Pani Anna 
Szczęch zastępca Dyrektora Departa-
mentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, Pan Sta-
nisław Pasoń Członek Komisji Rolnic-
twa i Modernizacji Terenów Wiejskich 
w Sejmiku Wojewódzkim, Pan dr Michał 
Szanduła Dyrektora Centrum Kultury 
i Kształcenia Ustawicznego Uniwersyte-
tu Rolniczego w Krakowie, przedstawi-
ciele samorządów, służb mundurowych, 
instytucji okołorolniczych, prasy, rolnicy 
oraz wystawcy.

Szczególnym wyróżnieniem dla 
wszystkich obecnych były słowa Pana 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy, przekazane przez Pana Pio-
tra Serafina Doradcę Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej.

WYDARZENIA
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Następnie Pan Dyrektor Bartosz Dą-
browski odczytał list Pana Henryka Ko-
walczyka Wiceprezesa Rady Ministrów, 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skie-
rowany do rolników i mieszkańców wsi. 

Pan Jan Duda Poseł na Sejm RP zabie-
rając głos złożył podziękowania wszyst-
kim rolnikom za ich trud ciężkiej pracy.

Pan Łukasz Kmita Wojewoda Mało-
polski przekazał od Pana Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego podziękowa-
nia dla wszystkich rolników ciężko pra-
cujących na roli. Składając gratulację 
organizatorom za przygotowanie wysta-
wy, jak mówił na europejskim poziomie, 
zachęcając tym samym do propagowa-
nia sprzedaży w ramach krótkich łań-
cuchów dostaw bezpośrednio od produ-
centów na lokalnych targach.

Uroczystość otwarcia Agropromocji 
była również okazją do wręczenia przez 
Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka 

Województwa Małopolskiego na ręce 
Pana Dominika Paska Dyrektora Ma-
łopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego nagrody Samorządu Wojewódz-
twa Małopolskiego POLONIA MINOR, 
Złoty Medal dla Małopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego za promowa-
nie osiągnięć małopolskiego rolnictwa 
oraz dorobku firm działających w sferze 
agrobiznesu, a także ochronę dziedzictwa 
małopolskiej wsi z życzeniami dalszych 
sukcesów. 

Nie zabrakło również okolicznościowe-
go adresu od Pani dr Aleksandry Hadzik 
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Okolicznościowy list prze-
kazała Pani Monika Rzepecka Zastępca 
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Spłynęły także gratulacje 
i okolicznościowe adresy od przedsta-
wicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego 
oraz instytucji okołorolniczych.

Ważnym wydarzeniem podczas wy-
stawy był udział Pana Tamás Viczián At-
taché Gospodarczego Konsulatu Węgier, 
który zapoznając się z ofertą podczas 
zwiedzania stoisk wystawienniczych 
złożył deklarację współpracy przy ko-
lejnej odsłonie wystawy. 

Jednym z punktów programu było 
rozstrzygnięcie wojewódzkich kon-
kursów organizowanych przez Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
wręczone zostały nagrody laureatom: 
„Agroliga 2022”, „Najlepsze Gospo-
darstwo Ekologiczne” oraz „Najlep-
sze Gospodarstwo Agroturystyczne”. 
Poznaliśmy również zwycięzców XIX 
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne, organizowane-
go przez Kasę Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego Oddział Regionalny 
w Krakowie. Mieliśmy okazję do po-
smakowania specjałów prezentowa-

WYDARZENIA
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nych przez koła gospodyń wiejskich 
i lokalnych producentów biorących 
udział w konkursach: „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz 
„Konkursu Potraw Regionalnych”, gdzie 
wyłoniono laureatów. Podczas drugiego 
dnia wystawy uhonorowano laureatów 
wojewódzkich etapów konkursów dla 
pracowników doradztwa rolniczego: 
„Najlepszy Doradca Ekologiczny” i „Do-
radca Roku”. 

Starosądeckie Błonia przepełnione 
były stoiskami z różnych stref tema-
tycznych, jak: przetwórstwo, rękodziel-
nictwo, koła gospodyń wiejskich, wy-
stawa zwierząt, kiermasz ogrodniczy, 
prezentację sprzętu rolniczego, w tym 
pokaz retro traktorów, pokazy prac po-
lowych, pokaz strzyży owiec, pokaz 
orki konnej, konkursy doju krowy na 
czas i robienia masła, a także pokaz roz-
bioru tuszy gęsi białej kołudzkiej połą-

czony z przygotowaniem okrasy gęsiej 
i wiele innych atrakcji, gdzie wśród 300 
wystawców każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie.

Nie zabrakło instytucji obsługujących 
rolnictwo, w tym stoiska Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z punk-
tem doradczym. Na stoisku MODR spe-
cjaliści Ośrodka udzielali rolnikom kom-
pleksowego doradztwa, można też było 
bezpłatnie otrzymać branżowe wydaw-
nictwa, skorzystać z atrakcji przygoto-
wanych dla dzieci oraz skosztować eko-
logicznych jabłek.

Uwagę zwiedzających przyciągało 
również stoisko przygotowane w ra-
mach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnic-
twie – promujące promocję i sprzedaż 
produktów tradycyjnych i lokalnych 
oraz pokaz gotowania przygotowany 
przez lokalna markę „Zagórzańskie 
Dziedziny”. 

Na stoisku Instytutu Zootechniki 
Państwowego Instytutu Badawczego 
mieliśmy okazję poznania walorów 
smakowych produktów wytworzo-
nych z ras rodzimych, a prezentowali 
je Pan Mikołaj Rey ekspert kulinarny 
oraz Pan Piotr Lenart ekspert kulinar-
ny i koordynator szlaku Dziedzictwa 
Kulinarnego.

Stoisko Małopolskiej Izby Rolniczej 
organizowane w ramach projektu „Mle-
ko i produkty mleczne – ważne w na-
szej diecie”, oferowało wiele atrakcji dla 
zwiedzających.

Podczas wydarzenia odbywał się 
również panel tematyczny pn. „Pro-
dukt Lokalny – Marką regionu”. Paneli-
ści, eksperci instytucji okołorolniczych 
wspierających sprzedaż w ramach krót-
kich łańcuchów dostaw z uwzględnie-
niem lokalnej marki rozmawiali nt. kre-
owania i budowania regionalnej marki 
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na każdym etapie, od produktu pierwot-
nego, aż po produkt końcowy.

  Wystawę uświetnił występ zespołu 
„Skalni”, działający nieprzerwalnie od 
roku 1953 grając i śpiewając. Ostatnim 
akcentem wystawy był koncert „Kape-
li Ciupaga”, w swej twórczości idealnie 
wręcz łączącej folklor z elementami no-
woczesności.

Dyrektor MODR składa podziękowa-
nia współorganizatorom wystawy: Panu 
dr Krzysztofowi Dudzie Dyrektorowi 
Instytutu Zootechniki Państwowego In-
stytutu Badawczego w Balicach i Jego 
Magnificencji Panu prof. Sylwestrowi Ta-
borowi Rektorowi Uniwersytetu Rolni-
czego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 
Panu Henrykowi Kowalczykowi Wice-
prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panu Łukaszo-
wi Kmicie Wojewodzie Małopolskiemu 
i Panu Witoldowi Kozłowskiemu Mar-
szałkowi Województwa Małopolskiego 

za udzielone patronaty honorowe, jak 
również za wyróżnienie Małopolskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego naj-
wyższą nagrodą województwa małopol-
skiego „POLONIA MINOR”, Partnerowi 
Wydarzenia Województwu, Małopol-
skiemu, Ks. Pawłowi Brońskiemu Dyrek-
torowi Diecezjalnego Centrum Pielgrzy-
mowania im. Jana Pawła II w Starym 
Sączu za udostępnienie obiektu oraz go-
ścinę, Bóg zapłać.
Partnerom organizacyjnym: Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Krakowie, Die-
cezjalnemu Centrum Pielgrzymowania 
im. Jana Pawła II w Starym Sączu, Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa – Małopolski Odział Regionalny, 
Urzędowi Miejskiemu w Starym Sączu, 
Łąckiemu Bankowi Spółdzielczemu, Kra-
jowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Terenowy w Krakowie, Małopol-
skiej Izbie Rolniczej.

Sponsorom wystawy: firmie Anwil S.A. 
oraz EKO GARTEN.
Patronom Medialnym: TVP3 Kraków, 
Telewizja Trwam, Radio Kraków, Gaze-
ta Krakowska, Dobry Tygodnik Sądecki, 
Radio Maryja, Radio RDN Małopolska, 
Czasopismo Jagodnik warzywapolowe.
pl, portal i magazyn rolniczy AgroProfil, 
Dyrektorom Wojewódzkich Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego, którzy uczest-
niczyli w wystawie, pracownikom za ich 
trud i zaangażowanie w przygotowanie 
wystawy, włodarzom miast, przedsta-
wicielom samorządów lokalnych oraz 
w szczególny sposób rolnikom i wystaw-
com, którzy zechcieli tworzyć wystawę. 

Dziękując, zapraszamy już za rok !

Autorzy zdjęć: Patrycja Augustyn-Chochorowska,  
Ewa Dudek, Wojciech Ślósarz, Dominik Mitka

WYDARZENIA
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Uroczystość otworzyli gospodarze do-
żynek wójt Gminy Książ Wielki Marek 
Szopa oraz Starosta Powiatu miechow-
skiego Jacek Kobyłka, którzy serdecznie 
przywitali wszystkich licznie przyby-
łych gości. Wśród nich byli: Wicemar-
szałek Sejmu Ryszard Terlecki, poseł 
Jarosław Gowin, Dominik Proszkowiec 
– dyr. Gabinetu Ministra Infrastruktu-
ry, radni Sejmiku Województwa Mało-
polskiego Tomasz Urynowicz oraz Mi-
rosław Dróżdż, włodarze miasta i gmin 
ziemi miechowskiej, radni powiatu oraz 
gmin. Wszyscy z przemawiających dzię-
kowali rolnikom za ich trud w zapew-
nienie bezpieczeństwa żywnościowego 
kraju, podkreślając wiejski charakter 
miechowszczyzny, życzyli wszystkim 
zdrowia oraz wytrwałości w tym nie-
łatwym zawodzie. Ponadto wójt Gminy 
Książ Wielki podkreślił fakt, iż po raz 
ostatni występuje w roli wójta, ponie-
waż Książ Wielki od nowego roku po 153 
latach ma odzyskać prawa miejskie. Pod-
czas wypowiedzi zaznaczył historyczne 
znaczenia miejscowości jako ważnego 
ośrodka miejskiego w regionie. 

Po przemówieniach odbyło się trady-
cyjne przekazanie chleba od starostów 
dożynek na ręce gospodarzy dożynek. 
Przypomnijmy iż starostami tegorocz-
nych dożynek byli Sławomir Byczek re-
prezentujący Gminę Książ Wielki oraz 
Marta Mirowska reprezentującą Gminę 
Gołcza przyszłorocznego współorgani-
zatora dożynek powiatu miechowskiego. 

Po oficjalnej części nastąpił czas na 
prezentacje wieńców oraz występy arty-
styczne poszczególnych gmin, następnie 
uhonorowano wieńce nagrodą starosty. 

Wyróżnienie otrzymały gminy Książ 
Wielki, Kozłów, Słaboszów oraz gmina 
i miasto Miechów. III miejsce otrzymał 
wieniec z Gminy Racławice, II miejsce 
z Gminy Charsznica, I miejsce z Gminy 
Gołcza.

Podczas dożynek nie mogło zabrak-
nąć stoisk prezentujących swoje lokalne 
potrawy oraz wyroby, których podczas 
tegorocznej imprezy było niezwykle 
dużo. Aż osiem stoisk reprezentowało 
współorganizatora Gminę Książ Wielki, 
pozostałe pięć stoisk reprezentowały 
gminy powiatu. Wśród wystawców or-
ganizacji rolniczych znalazł się Powiato-
wy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mie-
chowie, oprócz rolników odwiedzili je 
znamienici goście Wicemarszałek Sejmu 
Ryszard Terlecki, Starosta Powiatu mie-
chowskiego Jacek Kobyłka, z-ca dyrekto-
ra Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Karniowicach 
Karol Sepielak.

Dożynki 
Książ Wielki 2022
W niedzielę 14 sierpnia 2022 r. miały miejsce XXI Dożynki Powia-
tu Miechowskiego, impreza tym razem zagościła na stadionie 
sportowym „SKS Jastrzębiec” w Książu Wielkim. Uroczystość 
tradycyjnie rozpoczęła Msza św. odprawiona w miejscowym 
kościele pw. Św. Wojciecha. Po liturgii korowód dożynkowy 
przemaszerował przy dźwiękach Orkiestry Dętej na stadion, 
gdzie odbyła się dalsza część święta. 

Po części obrzędowej przyszedł czas 
na etap występów koncertowych które 
rozpoczęła Kapela Ludowa „Małopola-
nie”, następnie zaprezentowały się gru-
py taneczne z GOK Kozłów. Po nich scenę 
opanowały zespoły muzyczne kolejno 
„Teraz My”, „Megustar”, „Blu Rey” oraz 
gwiazda zespołu „Ino Ros”. Zwieńcze-
niem tak wspaniałej imprezy był piękny 
pokaz sztucznych ogni.

Tomasz Rachwał

WYDARZENIA
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Tegoroczne, XIX-te już Święto Owoców 
i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna, 
po raz drugi gościło w obiekcie Spor-
towo – Rekreacyjnym „Relaks” w Łow-
czówku. Ta plenerowa impreza gminna 
ma już swoją tradycję i co roku cieszy się 
większym zainteresowaniem wystaw-
ców i odwiedzających. Program Święta 
Owoców obfituje w wiele wydarzeń ale 
nieodmiennie, od początku towarzyszy 
mu konkurs produktów lokalnych i re-
gionalnych „Pleśneński Smak”, którego 
organizatorami są Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego zs. w Karnio-
wicach wspólnie z Centrum Kultury 
w Pleśnej. Konkurs jest rozstrzygany 
w trzech kategoriach: napoje, wina i na-
lewki, desery, ciasta i wypieki oraz po-
trawy domowe.

W tegorocznej edycji do konkursu 
wpłynęło 13 zgłoszeń od uczestników 
z powiatów tarnowskiego i nowosądec-
kiego. Zgłoszone produkty i potrawy oce-
niała Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący Komisji:
Eugeniusz Tadel – przedstawiciel Ma-

łopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego zs. w Karniowicach, kierownik 
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rol-
niczego w Tarnowie

Członkowie Komisji:
 − Jolanta Kuczera – Stankowska – Dy-
rektor Centrum Kultury w Pleśnej

 − Elżbieta Kędzior – przedstawiciel 
Urzędu Gminy Pleśna

 − Michał Kubicz – przedstawiciel Sa-
morządu Gminy Pleśna, radny Gminy 
Pleśna
Sekretarz Komisji:

 − Jolanta Zych – przedstawiciel Powiato-
wego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Tarnowie
Najwięcej, bo aż 8 zgłoszeń wpłynęło 

w ramach kategorii napoje, wina i na-
lewki. Komisja konkursowa nie miała 
tu łatwego zadania ponieważ zaser-
wowane produkty były mocno zróżni-
cowane. Zwyciężyło Koło Gospodyń 
Wiejskich w Świebodzinie z nalewką 
Ratafia. Na drugim miejscu ulokowało 
się Koło Gospodyń Wiejskich w Ple-
śnej ze „Złocistą nalewką”. Trzecie 
miejsce uzyskała Pasieka Janowice 
Wiesława Skrucha za „Lemoniadę po 
pleśnieńsku”. 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzyma-
li: Teresa Filipowicz z Mogilna k. Gor-
lic za nalewkę malinowo-jeżynową, 
Pasieka „Burnat ”Błażeja Burnata 
z Chojnika za orzeźwiający napój mio-

dowy, Winnica „Gierowa” Grzegorza 
Gondka z Janowic za wino „Gierowa”, 
„Soki prosto z sadu” Dariusza Zwoliń-
skiego z Janowic za sok jabłkowopie-
truszkowy, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Janowicach za nalewkę malinową.

Jak widać po wynikach Janowice zde-
cydowanie zdominowały tę kategorię 
pod względem liczby uczestników. Tak 
trzymać!

W kategorii desery, ciasta i wypieki 
wpłynęły tego roku tylko 2 zgłoszenia, 
niemniej jednak rywalizacja była na wy-
sokim poziomie. Komisja postanowiła 
uhonorować I miejscem – sernik z bia-
łą czekoladą muśnięty kolorami lata 
przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Pełna Chata” ze Szczepa-
nowic oraz II miejscem – sernik z bo-
rówkami zgłoszony przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Rychwałdzie.

W ocenie zgłoszeń uczestników kate-
gorii potrawy domowe Komisja miała 
sporo pracy, albowiem każda z potraw 
była efektownie podana i przedstawia-
ła wyjątkowe walory smakowe. W kon-
kursie wzięło udział 3 uczestników 
a w efekcie przeprowadzonej oceny 
przyznano: I miejsce – za polędwicz-
ki w sosie kurkowym przygotowa-

Pyszna 13-tka, 
czyli konkurs produktów lokalnych i regionalnych 
„Pleśnieński Smak” – 17 lipca 2022 r.

WYDARZENIA
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ne przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Rzuchowej; II miejsce – za policzek 
wołowy z sosem demi glace na puree 
zimniaczano – chrzanowym z ogór-
kiem w oliwie koperkowej i z ma-
ślanką przygotowany przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Lichwinie; III 
miejsce – za eko-wegańskie smalczy-
ki z bobu i selera przygotowane przez 
Państwa Józefę i Marka Ciomborów 
z Ryglic.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali 
uhonorowani dyplomami i nagrodze-
ni. Nagrody w konkursie ufundowali 
organizatorzy: Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego zs. w Karnio-
wicach, Centrum Kultury w Pleśnej 
oraz radny Gminy Pleśna Pan Michał 
Kubicz. 

Wszystkim uczestnikom i laureatom 
konkursu gratulujemy inwencji twór-
czej, zaangażowania i wyrafinowanych 

smaków, które nam tego roku przeka-
zali. Dziękujemy wszystkim za udział 
w konkursie i kładziemy słowa uznania 
w szczególności tym, którzy w konkur-
sie debiutowali. Do zobaczenia za rok na 
jubileuszowym XX-tym już konkursie, 
będzie się działo!

Ze smacznymi, lokalnymi 
pozdrowieniami – Sekretarz Komisji – 
Jolanta Zych
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1. Agnieszka Pinas – laureatka I miej-
sca – doradca Powiatowego Zespo-
łu Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie 
Tarnowskiej. 
Współpracuje z licznymi klientami w za-
kresie przygotowania wniosków apli-
kacyjnych na działania inwestycyjne. 
Cały czas podnosi swoją wiedzę po-
przez udział w szkoleniach, konferen-
cjach. W swej pracy jest odpowiedzialna 
i kompetentna.

Konkurs „Doradca Roku”
Ogólnopolski Konkurs „Doradza Roku” jest organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwino-
wie we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorem są wojewódzkie ośrodki 
doradztwa rolniczego. Jego głównym celem jest popularyzacja doradztwa rolniczego, innowacyjnych 
praktyk rolniczych oraz samego zawodu doradcy rolniczego.

W konkursie mogą wziąć udział doradcy 
wpisani na ogólnopolską listę doradców 
rolniczych lub doradców rolnośrodowi-
skowych PROW 2014-2020 prowadzoną 
przez Dyrektora Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie, którzy świad-
czą usługi dla rolników.

Konkurs przeprowadzany jest w II 
etapach:

I – etap wojewódzki
II – etap krajowy

Laureatami tegorocznej edycji na 
poziomie województwa zostali:

2. Grażyna Janik – laureatka II miejsca – 
doradca Powiatowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Tarnowie.
Współpracuje z rolnikami, mieszkań-
cami obszarów wiejskich od wielu lat. 
Zyskała ich zaufanie i szacunek. Posiada 
uprawnienia przydatne w pracy dorad-
czej, w tym w zakresie rachunkowości 
rolnej FADN.

3. Agnieszka Barnaś – laureatka III 
miejsca – doradca Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego w Nowym 
Targu. 
Współpracuje z licznymi klientami, kon-
centrując się na zagadnieniach środo-
wiskowych. Cały czas podnosi swoje 
kwalifikacje.

Nagrody oraz dyplomy dla laureatów 
konkursu zostały wręczone w trakcie 
XXX Jubileuszowej Wystawy AGROPRO-
MOCJA, która odbyła się w dniach 10-11 
września w Starym Sączu. Dla nagrodzo-
nych w konkursie osób Dyrektor MODR 
Dominik Pasek, ze swej strony, ufun-
dował również dodatkowe nagrody fi-
nansowe. 

Laureatka I miejsca Pani Agnieszka 
Pinas – została zgłoszona do II etapu 
konkursu na poziomie krajowym.

Beata Kosińska-Zachariasz

Grażyna Janik
W zastępstwie za Agnieszkę Barnaś 
nagrodę odbiera Małgorzata Gurgul

Agnieszka Pinas

WYDARZENIA
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Według szacunków FAO produkcja 
żywności dla znacznie zwiększonej 
liczby ludzi, będzie musiała wzrosnąć 
o 70-100%. Wiąże się to z konieczno-
ścią zwiększenia powierzchni upraw, 
co jak wiadomo prowadzi do wynisz-
czenia kolejnych ekosystemów, w tym 
lasów, i podniesienia zużycia, jakże cen-
nej w tych czasach wody. Ponadto, trud-
na sytuacja na rynku paszowym, zachę-
ca hodowców zwierząt gospodarskich 
do poszukiwania alternatywnych źró-
deł białka. Na uwagę zasługują paszę 
pochodzenia owadziego. Szereg badań 
prowadzonych na produktach uzyska-
nych z owadów (tj. całe suszone owady, 
mączki, oleje) wykazał, że tego typu pa-
sze mogą w pewnej części zastąpić pasze 
pochodzenia roślinnego. 

Produkty paszowe z owadów posia-
dają wiele pożądanych cech, np. nie są 
genetycznie modyfikowane, nie przy-
czyniają się do szerzenia chorób, są do-
brze trawione i wartościowe z uwagi na 
wysoką zawartość dobrej jakości białka 
o korzystnym składzie aminokwaso-
wym. Co ciekawe strawność białka po-
chodzenia owadziego porównywalna 
jest ze strawnością białka jaja kurzego. 

Jest ono również uznawane za pełno-
wartościowe, dorównujące białkom mle-
ka i wołowiny.

Hodowla owadów wywiera mniej 
negatywny wpływ na środowisko niż 
produkcja tradycyjnych źródeł białka. 
W porównaniu z uprawą soi, produkcja 
owadów pozwala uzyskać więcej białka 
z jednostki powierzchni, a odpady po ich 
produkcji można zagospodarować jako 
nawóz. Produkcja białka owadziego jest 
znacznie mniej obciążające dla środowi-
ska niż tradycyjna produkcja zwierzęca, 
gdyż nie zużywa wody pitnej i emituje 
mniej gazów cieplarnianych i amonia-
ku. Kolejnym pozytywnym aspektem 
w hodowli owadów przeznaczonych na 
paszę jest ich żywienie. Badania europej-
skie wykazały, że larwy much (Hermetia 
illucens) żywione mieszaniną odpa-
dów z rzeźni i z przetwórstwa owoco-
wo-warzywnego, w ciągu 12 dni osią-
gają masę ciała 252 mg, redukując o 61% 
suchą masę mieszaniny odpadów oraz 
przekształcając 48% białka ogólnego 
odpadów we własne białko, które po-
siada bardzo wysoki stopień strawności 
mieszczący się w granicach od 77,9% do 
nawet 98,9%. Ponadto, składniki mącz-
ki owadziej mogą wykazywać działanie 
prozdrowotne, a są to np. chityna, pepty-
dy antybakteryjne czy kwas laurynowy. 

Wyniki badań potwierdzają, że ho-
dowla owadów jest bardzo efektownym 
sposobem przetwarzania resztek orga-
nicznych na bardzo dobrej jakości paszę 
białkową. Co za tym idzie, problem coraz 
większej ilości odpadów organicznych, 
w tym pochodzących z gospodarstw do-
mowych, które dla człowieka są mate-
riałem podlegającym kosztownej uty-
lizacji, może być rozwiązany właśnie 
dzięki owadom, które przetworzą je na 
wysokiej jakości białko paszowe wyko-

rzystywane do żywienia zwierząt go-
spodarskich. Za hodowlą owadów prze-
mawia również fakt, iż są to zwierzęta 
wysokoplenne, o krótkim cyklu życia. 
Poza tym ich utrzymanie nie wyma-
ga wielkich powierzchni, dostarczania 
wody pitnej, ani dużych nakładów fi-
nansowych. Liczne badania przeprowa-
dzone na drobiu, królikach i świniach, 
u których włączono do diety różne owa-
dy, w większości przypadków potwier-
dziły pozytywny wpływ na zwierzę-
ta. Według rozporządzenia komisji UE 
2021/1372 z dnia 17 sierpnia 2021 r., 
zwierzęta gospodarskie inne niż prze-
żuwacze i inne niż zwierzęta futerkowe 
mogą być skarmiane paszami pochodze-
nia zwierzęcego takimi jak: przetworzo-
ne białko zwierzęce, produkty z krwi, 
hydrolizat białkowy pochodzenia zwie-
rzęcego, dizasadowy fosforan wapnia 
i trizasadowy fosforan wapnia pocho-
dzenia zwierzęcego oraz paszą je zawie-
rającą. Istotną informacją jest możliwość 
skarmiania drobiu paszą zawierającą 
przetworzone białko zwierzęce pocho-
dzące od świń, a świń paszą pochodzą-
cą z drobiu. Rozporządzenie stanowi, że 
oba te gatunki można też żywić paszą 
pochodzenia owadziego, pozyskanego 
z owadów gospodarskich. Zgodnie z roz-
porządzeniem Komisji (UE) 2017/893 
z 24 maja 2017 owady, aby mogły zostać 
uznane za hodowlane, muszą spełniać 
określone warunki. Nie mogą być to ga-
tunku chorobotwórcze, wywołujące nie-
pożądany efekt na zdrowie roślin, zwie-
rząt czy ludzi. Wykluczone są gatunki 
chronione i inwazyjne obce. Wszystkie 
te założenia spełniają niżej wymienione 
gatunki owadów:
 • czarna mucha (Hermetia illucens), 
 • mucha domowa (Musca domestica),
 • mącznik młynarek (Tenebrio molitor),
 • pleśniakowiec lśniący (Alphitobius 

diaperinus),
 • świerszcz domowy (Acheta dome-

sticus),
 • świerszcz bananowy (Gryllodes si-

gillatus), 
 • świerszcz kubański (Gryllus assimilis).

Czarna mucha (Hermetia illucens) 
w środowisku naturalnym występu-
je zwykle w miejscach produkcji rol-
nej. Szczególnie często spotkać ją moż-
na w otoczeniu składowania odpadów 

Mączka owadzia – innowacyjna 
pasza białkowa
Aktualne prognozy demograficzne wskazują, że do końca 2050 roku 
populacja ludzi wzrośnie z obecnych 7,9 mld do prawie 10 mld osób, 
co oznacza wzrost o ponad 23% w ciągu 28 lat.

Suszone larwy muchy czarnej

Mączka pełnotłusta z larw muchy czarnej
Zdjęcia własne

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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organicznych, w miastach występuje 
najczęściej w okolicy śmietników lub 
kompostowników. Nie jest ona szkod-
nikiem (dorosły owad nie pobiera po-
karmu) ani nie przenosi chorób zakaź-
nych, dlatego jest niegroźna z punktu 
widzenia środowiska i bezpieczeństwa 
zdrowia publicznego. Jej wygląd różni 
się nieco od popularnej muchy domowej, 
kształt jest bardziej wydłużony, a ko-
lor czarny z poświatami wpadającymi 
w odcienie niebieskiego i żółtego.

Mucha domowa (Musca domestica) po-
chodzi z terenów Bliskiego Wschodu, 
jednak dzisiaj jest to owad występujący 
na całym świecie. Również w naszym 

kraju spotkać ją 
można w każdym 
regionie. Obec-
ność muchy do-
mowej jest silnie 
związana z tere-
nami, na których 
przebywa czło-
wiek. Jej pokarm 

to głównie płyny organiczne z odpadów, 
ale także np. owoce lub odchody zwie-
rzęce. Charakteryzuje się szarym od-
włokiem, przez który przebiegają czarne 
paski i brunatnoczerwonymi oczami.

Mącznik młynarek (Tenebrio molitor) 
jak w większości opisywanych owa-
dów do produkcji pasz wykorzystuje 
się larwy tego gatunku, postać doro-

sła może wydzie-
lać nieprzyjemny 
odstraszający za-
pach, dlatego nie 
jest polecana do 
skarmiania zwie-
rząt. Jest to owad 
spotykany najczę-
ściej w magazy-

nach produktów zbożowych, gdzie po-
trafi uczynić ogromne szkody. Samica 
mącznika jest w stanie za jednym razem 
złożyć nawet do 500 jaj, z których po 3 
tygodniach klują się larwy. 

Pleśniakowiec lśniący (Alphitobius 
diaperinus) nazywany również chrzą-
szczem ściółkowym, wykazuje odpor-
ność na środki owadobójcze, szkodli-
wość w przemyśle drobiarskim, jednak 
zauważono jego przydatność w sektorze 
spożywczym. Owad należy do wszyst-
kożernych i chętnie żywi się produkta-
mi ulegającymi rozkładowi mikrobio-
logicznemu. Pleśniakowiec lśniący jest 
obiecującym źródłem białka, jednak jego 
bezpiezpieczeństwo stosowania zależ-
ne jest od zagrożeń mikrobiologicznych 
i alergologicznych. 

Gatunki zaliczane do rodziny świersz-
czy to świerszcz domowy (Acheta dome-
sticus), świerszcz bananowy (Gryllodes 
sigillatus), świerszcz kubański (Gryllus 
assimilis). Świerszcz domowy to owad 
wszystkożerny, który może być żywio-
ny warzywami i owocami będącymi dla 
niego również źródłem wody. Podczas 
stosowania wyłącznie karmy suchej ta-
kiej jak na przykład otręby wymaga-
ne jest podawanie wody. Jest hodowa-
ny i sprzedawany na pokarm dla wielu 
zwierząt (ptaków, gadów i płazów), 
a nawet jako zwierzę domowe. W jego 
hodowli istotna jest temperatura, któ-
rej optymalna wartość oscyluje w gra-
nicach 18–35°C (im wyższa tym cykl 
rozwojowy przebiega szybciej). Mniej-
szym osobnikiem należącym do rodzi-
ny świerszczy jest świerszcz bananowy, 
który pochodzi z krajów tropikalnych. 
Ich rozwój również zależy od tempera-
tury otoczenia i trwa od 2 do 3 miesięcy. 
Ostatni świerszcz – kubański należy do 
zwierząt hodowlanych. Stanowi on po-
żywienie dla gadów, płazów, pająków 
i innych zwierząt, dla których owady 
stanowią pokarm. Ten gatunek świersz-
cza odznacza się najwyższą zawartością 
lizyny, wyższą nawet w porównaniu do 
mączki rybnej. 

 Producenci, aby wykorzystać owa-
dy gospodarskie na cele paszowe mu-
szą spełniać rygorystyczne standar-
dy, takie same jak dla innych produkcji 
z uwzględnieniem zasad GHP, GPM 
i HACCP. W hodowli owadów z prze-
znaczeniem na białko zwierzęce wy-
magane jest ich odpowiednie żywienie. 
Dozwolone jest wykorzystywanie pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego kate-
gorii 3, takich jak na przykład: mączka 
rybna, produkty z krwi pochodzące od 
zwierząt innych niż przeżuwacze, diza-
sadowy i trizasadowy fosforan wapnia 
pochodzenia zwierzęcego, hydroliza-
ty białkowe pochodzące od zwierząt 
innych niż przeżuwacze, hydrolizaty 
białkowe pochodzące ze skór i skó-
rek przeżuwaczy, żelatynę i kolagen 
pochodzące od zwierząt innych niż 
przeżuwacze, jaja i produkty jajecz-
ne, mleko, produkty na bazie mleka, 
produkty pochodne mleka i siary, 
miód, tłuszcze wytopione. Równie 
ważne jest, aby produkt będący poży-
wieniem dla owadów lub larw nie miał 
styczności z materiałami pochodzenia 
zwierzęcego, nienależącego do wymie-
nionej wcześniej kategorii. Do skarmia-
nia owadów wykorzystywane są tak-
że produkty roślinne, takie jak otręby 
pszenne, plewy, śrutowane żyto, płatki 
owsiane, trawa, ziarna z browaru/go-
rzelni, owoce i warzywa oraz produkty 

pochodne. Stanowczo zabronione jest 
stosowanie jako pożywka dla owadów 
materiałów takich jak: obornik i gno-
jowica, strumienie odpadów stałych, 
nasiona poddane działaniu środków 
ochrony roślin, plastikowych i papiero-
wych materiałów wykorzystywanych 
do produkcji opakowań, drewno pod-
dane obróbce, wycofane środki spo-
żywcze zawierające materiał zwierzę-
cy. Zgodnie z literaturą należy przyjąć, 
że do wytworzenia tony larw potrzebne 
jest od 15 do 19 ton mokrej paszy o wil-
gotności około 75%. Z 1 tony owadów 
uzyska się maksymalnie 0,5 tony mącz-
ki owadziej. Hodując owady na cele pa-
szowe należy brać pod uwagę kilka 
istotnych czynników dotyczących wa-
runków zoohigienicznych. Podstawo-
wymi parametrami środowiskowymi 
są temperatura, światło i wilgotność, 
które bardzo istotnie wpływają na licz-
bę kopulacji, składanie jaj, długość życia 
oraz tempo wzrostu poszczególnych 
form rozwojowych. Parametry wymie-
nionych czynników wyraźnie różnią się 
w zależności od gatunku owada. 

Przyszłością w dziedzinie pozyskiwa-
nia alternatywnego białka w gospodar-
stwach mogą okazać się innowacyjne 
i mobilne kontenery do w pełni auto-
matycznego chowu owadów. Aktualnie 
urządzenie jest na etapie testów, jednak 
już teraz uzyskane wyniki wskazują na 
bardzo dobrą wydajność kontenerów. 
Wykazano również korzystny stosu-
nek kosztów prowadzenia chowu i na-
kładów pracy do ceny wyprodukowani 
paszy owadziej. Badania jednoznacz-
nie pokazały, iż wdrożenie tego pomy-
słu ma uzasadnienie ekonomiczne. 
Dzięki użyciu odpadów roślinnych po-
chodzących z własnego gospodarstwa, 
w tym także gospodarstwa domowe-
go, i wspomaganiu produkcji poprzez 
energię uzyskaną z paneli fotowoltaicz-
nych, kontenery te idealnie wpisują się 
w gospodarstwa ekologiczne lub dzia-
łające w cyklu zamkniętym, nastawione 
na redukcję kosztów surowców i ener-
gii. Jeżeli opisane rozwiązanie spełni 
swoje założenia w warunkach gospo-
darskich i będzie produkowane komer-
cyjnie, warto byłoby w przyszłości roz-
ważyć zakup takiego urządzenia. Na ten 
czas nie jest sprecyzowana potencjal-
na jego cena, jednak dzięki dofinanso-
waniom z UE dla grup producenckich 
możliwe jest zakupienie kontenera na 
korzystniejszy zasadach, dzieląc jego 
cenę na wszystkich członków grupy 
producenckiej.

Łukasz Gala, Patrycja Zawisza, 
Małgorzata Świątkiewicz
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Na kwestię ASF i wywołane chorobą 
straty nakładają się skutki embarga Ro-
sji na polskie produkty rolne, wprawdzie 
w międzyczasie zniesione, jednak nie 
kończące ograniczeń w eksporcie (roz-
poczęta w 2014 roku przez Rosję wojna 
w Ukrainie trwa niestety nadal i ma ko-
lejne poważne reperkusje i konsekwen-
cje w gospodarce i rolnictwie) 

Od lutego 2014 roku do stycznia 
2021 r. stwierdzono w Polsce ponad 
10 tysięcy przypadków ASF u dzików 
i 365 ognisk tej choroby u świń.

Zgodnie z aktualnym rozporządze-
niem wykonawczym Komisji UE (z dnia 
13 czerwca bieżącego roku) najnowsze 
ogniska choroby wystąpiły w Saksonii 
w Niemczach a w naszym kraju w wo-
jewództwie dolnośląskim oraz wiel-
kopolskim.

Pomimo ustawicznie podejmowanych 
działań mających na celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się ASF ogniska cho-
roby w Polsce nadal się pojawiają. 

W 2021 roku do15 stycznia nie stwier-
dzono ani jednego ogniska ASF, co dowo-
dzi że ASF w populacji świń można uznać 
w Polsce oraz w Europie Środkowej za 
chorobę sezonową, która pojawia się 
z reguły w okresie od czerwca do wrze-
śnia. Najwięcej przypadków ASF iden-
tyfikuje się właśnie w okresie wiosny 
i lata. Aktualnie ASF występuje na tere-
nie dziesięciu województw: lubelskiego, 
podlaskiego, mazowieckiego, warmiń-
sko-mazurskiego wielkopolskiego, pod-
karpackiego, małopolskiego, lubuskiego, 
dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. 
Najważniejsze działania w kwestii zapo-
biegania rozprzestrzeniania się ASF to 
redukcja populacji dzików oraz zabez-
pieczenia stad trzody chlewnej poprzez 
skuteczną bioasekurację.

Działania bioasekuracyjne pozosta-
ją nadal podstawową formą prewencji 
– zapobiegania pojawiania się ognisk 
choroby.

Kwestie prawne bioasekuracji regulu-
je Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 
w sprawie środków podejmowanych 
w związku z występowaniem afrykań-
skiego pomoru świń. Zgodnie z rozpo-
rządzeniem nakazuje się: 
a)  Utrzymywanie świń w odrębnych, 

zamkniętych pomieszczeniach, ma-

jących oddzielne wejścia oraz nie-
mających bezpośredniego przejścia 
do innych pomieszczeń, w których 
są utrzymywane inne zwierzęta ko-
pytne.

b)  zabezpieczenie budynku, w którym 
są utrzymywane świnie, przed do-
stępem zwierząt wolno żyjących 
i domowych,

c)  wyłożenie mat dezynfekcyjnych 
przed wejściami do pomieszczeń, 
w których są utrzymywane świnie, 
i wyjściami z tych pomieszczeń, 
przy czym szerokość wyłożonych 
mat powinna być nie mniejsza niż 
szerokość danego wejścia lub wyj-
ścia, a długość – nie mniejsza niż 
1 m, a także stałe utrzymywanie 
tych mat w stanie zapewniającym 
skuteczność działania środka de-
zynfekcyjnego

d)  karmienie świń paszą zabezpieczo-
ną przed dostępem zwierząt wolno 
żyjących i domowych

e)  prowadzenie rejestru wjeżdżają-
cych na teren gospodarstwa środ-
ków transportu do przewozu świń, 
paszy lub produktów ubocznych po-
chodzenia zwierzęcego

f)  sporządzenie przez posiadaczy świń 
spisu posiadanych świń z podziałem 
na prosięta, warchlaki, tuczniki, lo-

chy, loszki, knury i knurki oraz bie-
żące aktualizowanie tego spisu.

g)  wykonywanie czynności związa-
nych z obsługą świń wyłącznie 
przez osoby, które wykonują te 
czynności tylko w danym gospo-
darstwie,

h)  stosowanie przez osoby wykonujące 
czynności związane z obsługą świń, 
przed rozpoczęciem tych czynności, 
środków higieny niezbędnych do 
ograniczenia ryzyka szerzenia się 
afrykańskiego pomoru świń, w tym 
mycie i odkażanie rąk oraz oczysz-
czanie i odkażanie obuwia

i) używanie przez osoby wykonują-
ce czynności związane z obsługą 
świń odzieży ochronnej oraz obu-
wia ochronnego przeznaczonych 
wyłącznie do wykonywania tych 
czynności

j)  bieżące oczyszczanie i odkażanie 
narzędzi oraz sprzętu wykorzysty-
wanych do obsługi świń

k)  uniemożliwienie osobom postron-
nym wchodzenia do budynków, 
w których są utrzymywane świnie,

l)  wdrożenie programu monitorowa-
nia i zwalczania gryzoni

Dodatkowe przepisy dotyczą sytu-
acji, gdy świnie utrzymywane są w wa-
runkach fermowych lub gdy dziki lub 

Bioasekuracja – jedyna skuteczna ochrona przed ASF
Afrykański pomór świń (ASF) to wciąż aktualny problem polskiego rolnictwa, z którym zmagania trwają 
już od 2014 roku, a dokładnie od 14 lutego 2014 kiedy wykryto pierwsze ognisko tej choroby na granicy 
z Białorusią.
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świnio dziki są utrzymywane w gospo-
darstwie w systemie otwartym, wte-
dy wymaga się dodatkowo podwójne-
go ogrodzenia o wysokości 1,5 metra 
a każdy wjazd i każde wejście na wy-
bieg oraz wyjazd i wyjście z wybiegu 
zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, 
stale utrzymywaną w stanie zapew-
niającym skuteczność działania środka 
dezynfekcyjnego.

Cyklicznie uruchamiane są programy 
dofinansowania bioasekuracji w gospo-
darstwach rolnych, nabory wniosków 
prowadzą biura powiatowe ARiMR w ca-
łym kraju – od 2018 roku przeprowa-
dzono trzy nabory wniosków łącznie 
z naborem w roku bieżącym.

Hodowcy świń mogą składać wnioski 
o pomoc na refundację do 50 procent 
wydatków poniesionych na działania 
związane z bioasekuracją. Do wniosku 
wymagane jest dołączenie faktury, ra-

Wybór systemu uprawy roli zależy od 
wielkości gospodarstwa, właściwości 
fizykochemicznych i biologicznych gleby, 
rzeźby terenu, klimatu, rośliny uprawnej 
i oczywiście od podejścia do tego tema-
tu rolnika.

Uprawa bezorkowa nazywana jest 
uproszczoną lub zredukowaną, bo 
zmniejsza liczbę zabiegów uprawo-
wych w porównaniu do systemów or-
kowych. Bezpłużny system uprawy po-
lega na spulchnianiu i mieszaniu gleby 
bez konieczności jej odwracania. Pod-
stawą tego systemu jest prawidłowy 
płodozmian, wprowadzenie międzyplo-
nów oraz przykrycie powierzchni gle-
by resztkami roślinnymi. Pracę pługa 
w uprawie bezorkowej zastępuje aktyw-
ność dżdżownic.

Uprawa bezorkowa posiada zarówno 
zalety jak i wady. 
Uprawa bez pługa poprawia strukturę 
gleby. Resztki pożniwne na powierzchni 
zwiększają jej zdolność do wchłaniania 
i infiltracji wody przyczyniając się do 
zmniejszenia erozji i do spływu gleby. 
Zapobiegają również przedostawaniu 
się zanieczyszczeń do wody. Uprawa 

bezorkowa hamuje parowanie, zwiększa 
wchłanianie wody deszczowej i podnosi 
efektywność nawadniania co jest bardzo 
istotne w okresach suszy. Na podsta-
wie badań stwierdzono, że po uprawie 
bezorkowej zewnętrzna warstwa gleby 
o grubości 2,5 cm zawiera więcej mi-
nerałów i jest 2–7 razy mniej wrażliwa 
na erozję niż gleba zaorana. Mikroorga-
nizmy, grzyby i bakterie, kluczowe dla 
zdrowia gleby, również korzystają na 
uprawie bezorkowej. Gdy gleba pozo-
staje „niezakłócona”, pożyteczne organi-
zmy glebowe łatwiej ulegają regeneracji 
i mogą się odżywiać jej materią orga-
niczną. Zdrowy system mikroorgani-
zmów jest ważny dla obiegu składników 
pokarmowych i tłumienia chorób roślin. 
Uprawa bezpłużna eliminuje etap upra-
wy gleby, skracając czas o 30–50% oraz 
zmniejszając koszty zabiegu o 50–80%, 
ze względu na odpowiednio: większą 
wydajność i mniejsze zużycie paliwa. 

Niestety uprawa bezorkowa posia-
da i wady. W niektórych przypadkach 
wydajność plonu może się zmniejszyć, 
zwłaszcza w pierwszych latach po 
zmianie technologii. Uprawa bezorko-
wa wymaga także innych umiejętności 

niż uprawa tradycyjna. W warunkach 
lokalnych należy zastosować kombi-
nację techniki, sprzętu, płodozmianu, 
nawożenia i środków ochrony roślin. 
Problem uprawy bezorkowej polega na 
tym, że wiosną gleba wolniej zarówno 
się ogrzewa, jak i schnie, co może opóź-
nić siew lub sadzenie. Zbiór może zatem 
nastąpić później niż na polu uprawia-
nym tradycyjnie. Wolniejsze ocieplanie 
wynika z tego, że resztki pożniwne mają 
jaśniejszy kolor i pochłaniają mniej ener-
gii słonecznej niż gleba, która zostaje 
odsłonięta w tradycyjnej uprawie. Tę 
niekorzystną sytuację można ograni-
czyć za pomocą środków do czyszczenia 
rzędów przed siewem lub sadzeniem. 
W przypadku niektórych upraw (np. cią-
gła uprawa kukurydzy bez orki) grubość 
pozostałości na powierzchni pola może 
stać się problemem (bez odpowiedniego 
przygotowania i sprzętu).

W procesie uprawy bezorkowej – za-
miast tradycyjnych pługów – korzysta 
się z takich narzędzi jak:
 –  kultywatory-grubery ze sztywny-

mi zębami, zakończone gęsiostop-
kami – podcinają glebę na całej 
powierzchni, spulchniają ją i czę-

chunków lub umów (zlecenie lub o dzie-
ło) dotyczące poniesionych kosztów, 
wraz z dowodami zapłaty.

Wsparcie udzielane jest w formule de 
minimis w rolnictwie a refundacji podle-
gają: zakup mat dezynfekcyjnych, zakup 
sprzętu do wykonania zabiegów dezyn-
fekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deraty-
zacyjnych oraz produktów biobójczych, 
środków dezynsekcyjnych lub deratyza-
cyjnych, zakup odzieży ochronnej i obu-
wia ochronnego, zabezpieczenie budyn-
ków, w których utrzymywane są świnie 
przed dostępem zwierząt domowych, 
przebudowę lub remont pomieszczeń 
w celu utrzymywania świń w gospodar-
stwie w odrębnych, zamkniętych po-
mieszczeniach, mających oddzielne wej-
ścia oraz niemających bezpośredniego 
przejścia do innych pomieszczeń, w któ-
rych są utrzymywane inne zwierzęta 
kopytne (w przypadku gospodarstw, 

w których utrzymuje się średniorocznie 
nie więcej niż 50 sztuk świń) 

Podsumowując warto zaznaczyć, że 
poza walką z ASF związaną z ograni-
czeniem populacji dzików ( będących 
wektorem choroby ) sukces w ochro-
nie stada przed ASF zależy w stopniu 
zasadniczym od właściciela zwierząt 
i od tego, w jakim stopniu skuteczności 
zostaną wprowadzone zasady i wymogi 
bioasekuracji.

Justyna Jankowska
Zródła: rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 10.08.2021, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
27.01.2015,opracowanie poglądowe Afrykański pomór świń 
w Polsce w latach 2014–2021 – dlaczego nie dajemy sobie 
rady? autorstwa: Zygmunt Pejsak, Grzegorz Woźniakowskiz 
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR 
w Krakowie, oraz Katedry Diagnostyki i Nauk Klinicznych 
WydziałuNauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nowoczesne technologie uprawy –  
system uprawy bezorkowej
W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania nowymi technologiami uprawy gleby. Uprawa klasyczna 
orkowa, bezorkowa, siew bezpośredni. Nasuwa się pytanie, która jest lepsza. Nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi jaka technologia uprawy jest lepsza. Każda jest dobra i skuteczna, jeżeli przynosi odpowiednie efekty. 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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ściowo mieszają, mogą pracować na 
różnej głębokości,

 –  brony talerzowe i wirnikowe – ce-
chuje je większa wydajność niż 
pługu pracującego na tej samej głę-
bokości, można je wykorzystać do 
wyrównania powierzchni gleby,

 –  spulchniacze,
 –  inne maszyny uprawowe, które 

nadają się do intensywnego, płyt-
kiego mieszania zaraz po zbiorze 
roślin (w ten sposób gleba jest głę-
boko spulchniona jeszcze przed za-
siewem).

Przed przystąpieniem do systemu upra-
wy bezorkowej należy:
1)  wyrównać powierzchnię pola, co 

umożliwi prawidłowy wysiew na-
sion i równomierne wschody,

2)  zlikwidować podeszwę płużną 
(uprawa mechaniczna),

3)  stosować urozmaicone zmianowa-
nie, wysiew w poplonach roślin głę-
boko korzeniących się, szczególnie 
w okresie przejściowym,

4)  stosować odpowiednie ogumienie 
maszyn rolniczych np. koła bliźnia-
cze (maksymalne obciążenie kół po-
niżej 10 ton),

5)  przeprowadzić dokładną analizę 
gleby, zlikwidować niedobory skład-
ników pokarmowych, podnieść pH 
do poziomu optymalnego..

6)  nabyć odpowiedni siewnik do siewu 
bezpośredniego.

W bezpłużnej technologii produkcji 
ważnym etapem jest staranny zbiór 
przedplonu. Rośliny przedplonowe ści-
na się równo, w miarę nisko (na wyso-
kości ok. 6–8 cm). Dzięki temu możliwe 
jest równomierne rozdrobnienie całych 
źdźbeł czy łodyg. Bezpłużna uprawa po-
winna przyczyniać się do wytworzenia 
na powierzchni pola możliwie jednolitej 
warstwy. Tworzyć ją ma gleba wymie-
szana ze słomą oraz całymi resztkami 
pożniwnymi.

Następnie warunkiem powodzenia 
uprawy bezorkowej jest staranne wy-
konanie siewu w celu uzyskania odpo-
wiedniej obsady roślin. Używa się do 
siewu specjalnych siewników, których 
sekcje wyposażone są w tarcze rozci-
najace glebę. W wkonanych szczelinach 
umieszczane są nasiona. Siew bezpo-
średni powoduje obniżanie pH gleby 
a w wierzchniej warstwie gromadzą się 
nadmierne ilości chwastów. 

W uprawie bezorkowej trzeba wziąć 
pod uwagę konieczność większego za-
stosowania środków ochrony roślin. 
Zabiegi wykonuje się albo bezpośrednio 
po zbiorze przedplonu (jeżeli chwasty 
są widoczne) lub po zabiegach uprawo-
wych. Rola będzie oczyszczona przed 

siewem, ale i tak nie ma gwarancji, że 
problem chwastów został rozwiąza-
ny. Jeśli chodzi o chwasty to w odróż-
nieniu od tradycyjnej metody uprawo-
wej, nie wyciąga się nasion chwastów 
zdolnych do kiełkowania z głębszych 
warstw gleby.

Po likwidacji chwastów znaczenie ma 
odpowiednie nawożenie na ściernisko. 
Jego celem jest poprawienie struktu-
ry gleby oraz rozłożenie resztek poż-
niwnych. Zastosować można nawoże-
nie fosforanowo-potasowe lub azotowe 
bezpośrednio przed wykonywanymi 
zabiegami uprawowymi. W ten sposób 
wymieszają się one lepiej z glebą. Przyj-
muje się, że np. na 1 tonę pozostawionej 
na polu słomy powinno się zastosować 
około 7 kg czystego azotu. Taka propor-
cja zapewni odpowiedni rozkład resz-
tek oraz przekształci je w materię orga-
niczną. Po nawożeniu ostatnim równie 
ważnym zabiegiem jest podorywka, 
która spowoduje zerwanie ścierniska 
i wymieszanie resztek z wierzchnią 
warstwą gleby. 

Wadą tego systemu jest także nasile-
nie chorób podsuszkowych oraz wzrost 
liczby szkodników, a zwłaszcza gryzoni.

Uprawa bezorkowa polecana jest 
szczególnie w przypadku:
 –  uproszonych płodozmianach z prze-

wagą zbóż,

 –  upraw występujących na terenach 
pagórkowatych,

 –  przy niskich oraz nierównomiernie 
rozłożonych opadach atmosferycz-
nych, 

 –  silnie urzeźbionych terenach w celu 
zapobiegania erozji gleby,

 –  gleb zasobnych w wapń i materię 
organiczną.

Stosowanie uproszczeń w uprawie 
gleby wymaga od rolnika rozsądnego 
postępowania, które pozwoli wykorzy-
stać zalety takiej uprawy, jednocześnie 
ograniczając mogące wystąpić ujemne 
skutki. Podsumowując należy stwier-
dzić, że w bezorkowej uprawie roli więk-
sze są nakłady na herbicydy i nasiona, 
natomiast przy uprawie tradycyjnej – 
na robociznę, energię i maszyny. Przy 
konwencjonalnej uprawie każdy prze-
jazd maszyny powoduje utratę sporej 
ilości wilgoci z gleby, a więc im więcej 
przejazdów, tym większa utrata wody, 
co w ostatnich suchych latach nie jest 
bez znaczenia. 

Kazimiera Pasterska-Kloc
Źródło internet. Dr inż. U. Sienkiewicz – Ekspert nawozy eu 
Uprawa bezorkowa – czy jest szansa na sukces? 25.02.2019 r. 
Prof. dr hab. Aleksander Lisowski Uprawa orkowa czy 
bezorkowa 30.11.2020 r.
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Aż do 2014 roku stonka kukurydziana 
była szkodnikiem kwarantannowym, 
zatem zwalczana była z tzw. urzędu, 
jednak nie przyniosło to oczekiwanych 
rezultatów w postaci jej całkowitego 
wytępienia. W ostatnim czasie stonka 
kukurydziana jest widziana na mało-
polskich polach kukurydzy coraz czę-
ściej i w większych ilościach niż w latach 
ubiegłych, co spowodowane jest głównie 
przez wieloletnią uprawę kukurydzy 
w monokulturze. 

Stonkę kukurydzianą kojarzy się 
głównie z chrząszczami, ale to jej larwy 
są dla roślin najgroźniejsze. Cykl rozwo-
jowy tego szkodnika nie jest skompli-
kowany, gdyż w Polsce występuje tylko 
1 pokolenie na rok. Stadium zimującym 
są jaja. Samica składa je do gleby na głę-
bokość około 15 cm średnio w ilości 600-
800 sztuk. Z jaj wylęgają się wiosną lar-
wy, ale tylko w momencie, gdy na danym 
polu, w kolejnym roku znowu zostanie 
wysiana kukurydza. Larwy występują 
w 3 stadiach rozwojowych. Najgroźniej-
sze z nich jest trzecie, które żeruje na-
wet na grubszych korzeniach, doprowa-
dzając do ich całkowitego uszkodzenia. 
Z początkiem lipca po przepoczwarzeniu 
wylatują chrząszcze, które uszkadzają 
części nadziemne kukurydzy. Następ-
nie owady kopulują i samice ponownie 
składają jaja do gleby. 

Uszkodzenia w momencie masowe-
go występowania szkodnika są bardzo 
charakterystyczne. Larwy uszkadzają 
korzenie, w tym nawet podporowe oraz 
wgryzają się do szyjki korzeniowej. Efek-
tem jest placowe wyleganie roślin, które 
z czasem wyginają się łukowato w po-
szukiwaniu słońca. Plantacja wygląda 
tak jakby nie było tam wytyczonych rzę-
dów. Zbiór kukurydzy porażonej przez 
larwy stonki jest bardzo utrudniony. 
Wylatujące chrząszcze również żerują 
na roślinach kukurydzy niezleżenie od 
odmiany czy jej przeznaczenia. Głównie 
preferują pyłek, ale także uszkadzają 
świeże znamiona kolb, sprawiając, że są 
one w efekcie słabo uziarnione. Liście 
również są uszkadzane.

Ochrona przed stonką skupia się 
w głównej mierze na profilaktyce. 
Przede wszystkim należy zastosować 

zmianowanie upraw na danym polu, 
które przerywa cykl rozwojowy i sku-
tecznie ogranicza występowanie ston-
ki. W Stanach Zjednoczonych, gdzie jest 
często uproszczony płodozmian kuku-
rydza – soja, zaczęto obserwować tego 
szkodnika na korzeniach soi. W Polsce 
nie ma jeszcze takich przypadków, jed-
nak należy mieć na uwadze, że stonka 
może zwiększyć zakres roślin żywi-
cielskich, tym bardziej, iż stwierdzo-
no na podstawie wieloletnich badań, 
że jej chrząszcze są polifagami. Coraz 
częściej obserwowane są one w ogro-
dach przydomowych, głównie na wa-
rzywach z rodziny dyniowatych, gdzie 
m.in.wyjadają miąższ z owoców. Z racji, 
iż lubią pyłek kwiatowy odnajdujemy 
je również w kwiatach tych warzyw, 
gdzie powodują uszkodzenia słupka. 
Badania niemieckie w warunkach labo-
ratoryjnych wykazały, że larwy mogą 
przeżyć na korzeniach m. in. chwast-
nicy, miskanta, włośnic, w mniejszym 
stopniu na pszenicy ozimej oraz jęcz-
mienia jarego. 

W profilaktyce dobre rezultaty przy-
nosi również odpowiedni dobór odmian 
o silnie rozbudowanym korzeniu i szyb-
kim wzroście. Bardzo ważne jest, aby 
rośliny były odpowiednio nawożone, 
wtedy lepiej radzą sobie z różnymi stre-
sami, w tym z podgryzaniem korzeni 
przez larwy. Stanowisko pod uprawę 
powinno być dobrze przygotowane, a po 
zbiorze koniecznie trzeba rozdrobnić 
resztki pożniwne oraz wykonać głęboką 
orkę. Odchwaszczona plantacja nie daje 
pożytku chrząszczom, co również przy-
czynia się do ograniczenia możliwości 
składania jaj przez samice. 

Bardzo ważny jest monitoring poja-
wu szkodnika. W tym celu wykorzystu-
je się pułapki feromonowe zawierające 
albo atraktant płciowy albo pokarmowy. 
Montuje się je na brzegach plantacji pod 
koniec czerwca i kontroluje kilka razy 
w tygodniu.Nie ma opracowanych pro-
gów ekonomicznej szkodliwości, zatem 
sygnałem do rozpoczęcia zwalczania che-
micznego jest wyraźny wzrost liczebno-
ści chrząszczy. W momencie wzrostu li-
czebności należy zastosować chemiczne 
środki ochrony roślin zgodnie z bieżącym 
programem ochrony kukurydzy. 

Stonka kukurydziana nie powiedzia-
ła jeszcze ostatniego słowa na terenie 
naszego kraju. Jej ekspansja sukcesyw-
nie rozwija się w kierunku północnym, 
zatem Instytut Ochrony Roślin apelu-
je o zgłaszanie każdego jednostkowe-
go wystąpienia szkodnika, co pozwoli 
stworzyć mapy zasięgu oraz ocenić bie-
żącą szybkość rozprzestrzeniania się 
stonki na terenie naszego kraju. W Ma-
łopolsce występowanie tego szkodnika 
już dawno stało się faktem, więc należy 
skupić się na integrowanej ochronie ku-
kurydzy, pamiętając przede wszystkim 
o dobrym płodozmianie w gospodar-
stwie rolnym, który wpłynie nie tylko 
na ograniczenie występowania szkodni-
ka, ale przyniesie wiele innych korzyści, 
które będą procentować w przyszłości. 

Zmianowanie sposobem na skuteczne zwalczenie 
stonki kukurydzianej
Stonka kukurydziana jest szkodnikiem występującym na plantacjach kukurydzy w południowej Polsce od 
2005 roku, a została odkryta na terenie województwa podkarpackiego przez prof. IOR-PIB dr hab. Pawła 
Beresia, który jest wybitnym specjalistą m. in. w dziedzinie ochrony kukurydzy przed szkodnikami. 

Ilona Maczek
Zdjęcia: autor prof. IOR-PIB dr hab. Paweł Bereś
Źródła: 
https://www.ior.poznan.pl/plik,536,program-ochrony-
kukurydzy-przed-stonka-kukurydziana-pdf.pdf
https://www.agrofakt.pl/stonka-kukurydziana-jak-
przeprowadzic-zwalczanie-szkodnika/
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Pomimo, że stosowanie dużych dawek 
mineralnych nawozów azotowych przy-
czynia się do zakwaszenia gleb, a zakwa-
szenie pogarsza ich strukturę i warunki 
powietrzno-wodne oraz powoduje za-
chwianie równowagi mikrobiologicznej 
w glebie i wzmaga namnożenie się nie-
korzystnych dla roślin rolniczych mikro-
organizmów (zwiększenie zespołu grzy-
bów w stosunku bakterii), sprzyja też 
wymywaniu makroelementów (K, Ca 
i Mg) oraz zwiększeniu dostępności tok-
sycznych form Gl i Mg.

Alternatywą dla azotowych nawozów 
mineralnych jest uprawa roślin bobowa-
tych, które 

w symbiozie z bakteriami brodaw-
kowymi Rhizobium , szczególnie za-
szczepionych przed siewem Nitraginą 
są w stanie wyprodukować znaczne 
ilości azotu wiążąc go z atmosfery. Na-
stępnie same z niego korzystają, ale też 
zostawiają znaczne jego ilości dla roślin 
rosnących obok, jak również pozosta-
wiają go w glebie pod rośliny następcze. 
Z badań Kasperczyka [2007] wynika, że 
na 1% udziału roślin motylkowatych 
w runi łąkowej przypada 2 kg związa-
nego azotu atmosferycznego w przeli-
czeniu na 1 ha-1.

Tabela przedstawiona poniżej pokazu-
je ilość azotu wiązanego przez poszcze-
gólne grupy roślin bobowatych. Analizu-
jąc zawarte w niej dane należy mieć na 
uwadze, że ilość zasymilowanego azotu 
atmosferycznego uzależniona jest od 
wielu czynników np: pH gleby, rodza-
ju gleby, czy warunków pogodowych 

w danym siedlisku, poszczególnej od-
miany rośliny, wielkości plonu. 

Rozróżnia się dwa rodzaje roślin 
motylkowatych: 

Rośliny bobowate grubonasienne 
Rośliny motylkowe grubonasienne tak 
zwane strączkowe. Są one źródłem peł-
nowartościowej paszy. Niektóre z nich 
mogą być także wykorzystywane do 
produkcji żywności dla ludzi. Nasiona 
motylkowych oraz wyrosłe z nich całe 
rośliny grubonasienne zawierają duże 
ilości białka. Wśród roślin bobowatych 
grubonasiennych, które mają najwięk-
sze znaczenie dla rolnictwa ze względu 
na zawartość białka wyróżniamy:

 − Łubin żółty, biały oraz wąskolistny
 − Groch siewny oraz polny (peluszka)
 − Wykę siewną i kosmatą
 − Bób
 − Bobik
 − Fasolę
 − Soję

Rośliny bobowate drobnonasienne
Rośliny bobowate/motylkowe drob-
nonasienne mają ogromne znaczenie 
w produkcji paszowej. Wynika to z fak-
tu, że dają w plonie duże ilości białka 
w przeliczeniu na jednostkę powierzch-
ni. Są dowody, że udział tych roślin na 
poziomie 30-40% w runi poprawia jej 
smakowitość i przez to wpływa na przy-
rosty i wydajność mleczną. Azot, to pier-
wiastek szczególnie plonotwórczy bo 
wpływa na wielkość plonów, ich skład 

chemiczny, wierność plonowania, a tak-
że poprawia skład botaniczny [Wasilew-
ski i Sutkowska 2001].

Do gatunków roślin drobnonasien-
nych, które mają znaczenie rolnicze, za-
liczamy:

 − Koniczynę czerwoną, perską oraz bia-
łoróżową

 − Lucernę mieszańcową
 − Seradelę
 − Esparcetę siewną
 − Komonicę zwyczajną
Bardzo ważną zaletą uprawy roślin 

bobowatych jest to, że produkują duże ilo-
ści resztek pożniwnych których rozkład 
przyczynia się do powstawania próchni-
cy glebowej, tworzenia struktury gruzeł-
kowatej i poprawiania gospodarki wod-
nej. Próchnica glebowa to bogata w liczne 
związki organiczne naturalna substancja 
która powstaje w wyniku biologicznego 
rozkładu obumarłych roślin i zwierząt. 
Uprawa roślin bobowatych ma nieocenio-
ne znaczenie w poprawianiu właściwości 
gleby. Duże znaczenie dla środowiska ma 
ochrona gleby przed erozją i wymywa-
niem azotu w okresie jesienno-zimowym. 
Motylkowate mogą być roślinami okry-
wowymi dla gleb, wykazano bowiem 
mniejsze wymywanie azotanów z gleby 
obsianej mieszankami motylkowato-tra-
wiastymi na kilkuletnie użytkowanie 
niż z gleby pozostawionej do wiosny bez 
obsiewu lub obsianej inną roślinnością. 

W ramach podsumowania śmiało 
można stwierdzić, że bobowate są cen-
nym dostarczycielem azotu. W czasie 
ciągle wzrastającego zużycia nawozów 
mineralnych, których produkcja jest co-
raz bardziej kosztowna, a ich działanie 
coraz bardziej uciążliwe dla środowiska 
trzeba przyznać, że uprawa roślin bobo-
watych stanowi proekologiczny aspekt 
w gospodarstwie rolnym i powinna być 
coraz bardziej propagowana.

Wykorzystanie właściwości roślin bobowatych 
jako cennego źródła azotu i próchnicy glebowej
Stale wzrastające koszty energii i gazu wymusiły na producentach nawozów podwyższenie cen i obniżenie 
produkcji nawozów sztucznych. Ta sytuacja na rynku nawozów mineralnych nie nastraja optymistycznie 
co do opłacalności produkcji rolniczej. 

Ilości azotu symbiotycznie wiązanego przez wybrane gatunki roślin bobowatych  
w kg/ha  ( źródło Biuletyn Informacyjny IUNG) .

Rodzaj i gatunek 
rośliny

Rodzaj i gatunek bakterii symbiotycznych Ilość wiązanego  
N kg/ha/rok

Koniczyny Rhizobium leguminosarum biotyp trifolii 40-700

Groch siewny
Bobik,
Wyka

Rhizobium leguminosarum biotyp vicea 50-100
40-600
40-600

Fasola Rhizobium leguminosarum biotyp phaseoli 40-200

Lucerna Rhizobium meliformi 100-500

Soja Brodyrhizobium japonicum 50-100

Łubiny Brodyrhizobium sp. Lupini 20-200

Grzegorz Karbowniczek 
Literatura
1. M. Kasperczyk, W. Szewczyk, P. Kacorzyk, 2007 
Produktywność azotu na łące górskiej. Łąkarstwo w Polsce,  
nr 10, 111-114.
2. Wasilewski Z., Sutkowska E., 2001. Kształtowanie się składu 
botanicznego plonów pod wpływem nawożenia w wieloletnim 
doświadczeniu pastwiskowym P. Puławski z.125, 75-83

Ilości azotu symbiotycznie wiązanego przez wybrane gatunki roślin bobowatych w kg/ha  
(źródło Biuletyn Informacyjny IUNG).
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Finał małopolskiej edycji 
konkursu Agroliga 2022

Finał małopolskiej edycji konkursu Agroliga 2022

10 września 2022 r. na XXX jubileuszowej Wystawie Agropromocja w Starym Sączu odbyło się uroczyste 
przyznania tytułów Mistrzów Małopolski w kategoriach „Rolnik” i „Firma” w konkursie AGROLIGA 2022. 

Nagrody pieniężne ufundowane przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wręczył Dyrektor 
Dominik Pasek. W tym roku partnerem małopolskiej edycji konkursu był bank BNP Paribas, który ufundował 
nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu. Dodatkową nagrodę dla Mistrza Małopolski w kategorii „Rolnik” 
ufundował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przy wręczaniu tytułów uczestniczyli również jego 
Magnificencja rektor Uniwersytetu Rolniczego Prof. Sylwester Tabor oraz Dyrektor Instytutu Zootechniki 
w Krakowie Dr Krzysztof Duda.

Komisja konkursowa w składzie: Maria Kmak, Paulina Mrowczyk-Madeja, Joanna Bobowska, Eugeniusz Tadel i Marian 
Kulpa w dniach od 04.08.2022 r. do 08.08.2022 r. dokonała wizytacji zgłoszonych do konkursu uczestników. Po dokonaniu  
oceny zgłoszonych kandydatów komisja przyznała tytuły. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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Tytuł wicemistrza dla Pani Jolanty 
Ciochoń z Książnic Małych, która posia-
da gospodarstwo o powierzchni 200 ha, 
które specjalizuje się w uprawach roślin-
nych takich jak: zboża, kukurydza, rze-
pak, warzywa oraz tytoń. Gospodarstwo 
osiąga wysokie wyniki produkcyjne.

Tytuł wicemistrza dla Pana Krzysztofa 
Olszaneckiego ze Stróży, który jest wła-
ścicielem gospodarstwa o powierzchni 
150 ha użytków rolnych, specjalizujące-
go się w produkcji mleka surowego oraz 
w produkcji żywca wołowego. 

Tytuł Mistrza w kategorii „Rolnik” 
otrzymali Państwo Krystyna i Krzysz-
tof Boroń z Wołowic – właściciele gospo-
darstwa rolnego o powierzchni 108 ha. 
Gospodarstwo zajmuje się uprawą roślin 
takich jak: pszenica, rzepak, kukury-
dza. Pan Krzysztof działa na rzecz lo-
kalnego społeczeństwa jako delegat Izby 
Rolniczej. 

KATEGORIA „ROLNIK”
Wyróżnienie dla Pana Jana Antkiewicza 
z Krzesławic, który posiada gospodar-
stwo  o powierzchni 11 ha. Gospodar-
stwo Pana Jana zajmuje się produkcją 
sadowniczą.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI
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KATEGORIA „FIRMA”
Wyróżnienie dla winnicy „Bogu-miła” 
z Olesna, której właścicielem jest Pan 
Jarosław Bogumił. Winnica została zało-
żona w 2008 r. Na chwilę obecną posiada 
1ha nasadzeń winorośli i planowane jest 
stopniowe powiększanie winnicy. 

Tytuł wicemistrza otrzymała Grupa 
Producentów Owoców ZELSAD z Tę-
goborzy, której prezesem jest Pan Sta-
nisław Zelek. Grupa została założona w 
2007 r. i obecnie posiada około 160 ha 
upraw sadowniczych. 

Tytuł wicemistrza otrzymała również 
winnica „ZADORA” ze Szczepanowic. 
Winnica założona w 2007 r. przez Zofię 
i Stanisława Michałowskich, rodziców 
Sewera Michałowskiego, została w 2021 
r. przekazana w ręce następców. Aktu-
alnie uprawy zajmują 2,12 ha. Właści-
cielami winnicy „ZADORA” są Państwo 
Małgorzata i Sewer Michałowscy.

Mistrzem w kategorii „Firma” zosta-
ła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Skale. Spółdzielnia prowadzi swoją 
działalność od 1 września 1957 r. Dzię-
ki niewielkiemu przerobowi surowca 
większość procesów technologicznych 
przeprowadzanych jest od wielu lat 
metodami tradycyjnymi. Spółdzielnia 
zajmuje się produkcją wyrobów mle-
czarskich oraz produkcją serów. Pre-
zesem Zarządu Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Skale jest Pan Mirosław 
Paradowski.

Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu AgroLiga dziękujemy za wzięcie 
w nim udziału.

Maria Kmak Zdjęcia: Wojciech Ślósarz, Maria Kmak
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Działania mające na celu promocję pro-
duktów lokalnych, wsparcie ich sprze-
daży w ramach krótkich łańcuchów 
dostaw żywności z uwzględnieniem 
produktu tradycyjnego i lokalnej marki 
regionu. Ponadto projekt wspierał na-
wiązywanie kontaktów i wymianę wie-
dzy fachowej pomiędzy różnymi grupa-
mi interesariuszy. Jednym z punktów 
była organizacja stoiska informacyjno-
-promocyjnego prezentującego dziedzic-
two kulinarne regionu z udziałem pro-
ducentów budujących lokalną markę. 
Przedstawiciele zagórzańskiej marki 
przekazali dyrektorowi Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Panu 
Dominikowi Paskowi chleb – symbol 
ciężkiej pracy rolnika, ale i synonim 
dostatku. Bochen chleba został wypie-
czony w lokalnej piekarni. Serwetę pod 
chleb własnoręcznie wymalowała w po-
lne kwiaty i kłosy zbóż lokalna malar-
ka Józefa Potaczek a drewnianą deskę 
w zagórzańskie wzory ozdobił Paweł 
Widzisz lokalny rzeźbiarz. W imieniu 
małopolskich rolników podziękowali 
za owocną współpracę w ciągu minio-
nych trzech dekad, prosząc o zaniesie-
nie go w podzięce za otrzymane łaski 
na ołtarz św. Jana Pawła II. Zagórzanie 
prezentowali również swoje kulinarne 
tradycje wpisana na Ministerialną Listę 

Produktów: sapkę, zagórzańską zupę 
z korpieli na mleku, razowy kołocz na 
słono i pierogi z suszonymi śliwkami. Na 
stoisku skosztować można było również 
pstrąga ojcowskiego od Pstrąga Ojcow-
skiego – Magdalena Węgiel z Ojcowa, 
kiełbasy Lisieckiej z zakładu mięsne-
go „U Mądrego, regionalnych oscypków 
z gospodarstwa Krzysztofa Łasia i so-
ków z Tłoczni Maurera. Smakiem mało-
polskiej tradycji rozkoszowali się miedzy 
innymi: Pan Dominik Pasek – dyrektor 

Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego , ale również Pan Witold Kozłow-
ski – marszałek Województwa Małopol-
skiego, czy Pan Sławomir Dyl – dyrektor 
Wydziału Programów Infrastruktural-
nych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Przed kamerami TVP3 
podczas wejść na żywo prezentowali-
śmy pokaz gotowania z wykorzystaniem 
produktów lokalnych, tradycyjnych, jak 
również ras rodzimych, jako walory 
zdrowego stylu żywienia. 

Promocja i sprzedaż produktów tradycyjnych 
i lokalnych
Podczas Jubileuszowej Wystawy AGROPROMOCJA Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizował 
projekt pn.„Promocja i sprzedaż produktów tradycyjnych i lokalnych” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

fo
t. M

ag
da

len
a P

ola
ńs

ka

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI



DORADCA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2022 29

Organizator wydarzenia Pan Domi-
nik Pasek – dyrektor Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz 
współorganizatorzy Pan dr Krzysztof 
Duda – dyrektor instytutu Zootechni-
ki Państwowego Instytutu Badawcze-
go w Balicach, Jego Magnificencja prof. 
Sylwester Tabor-rektor Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, jak również 
przedstawiciele instytucji wspierają-
cych rolnictwo Pan Jan Duda – poseł 
na Sejm RP, Pan Piotr Serafin – dorad-
ca społeczny Prezydenta RP, Pan Jacek 
Lelek – burmistrz Starego Sącza, Ks. 
Paweł Broński – dyrektor Diecezjalne-
go Centrum Pielgrzymowania im. Jana 
Pawła II w Starym Sączu jak również 
przedstawiciele rolników rozmawia-
li na antenie TVP3 Kraków i ogólno-
polskiej o promocji osiągnięć dorob-
ku rolnictwa podczas wydarzenia, jak 

również ciężkiej pracy na roli i kulty-
wowaniu tradycji przodków. 

Przybliżeniem tematu „Produkt 
lokalny – marką regionu” był panel 
dyskusyjny podczas, którego paneli-
ści eksperci reprezentujący instytu-
cje okołorolnicze wspierające sprze-
daż w ramach krótkich łańcuchów 
dostaw z uwzględnieniem lokalnej 
marki w osobach: Pan Dominik Pasek 
– dyrektor Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, Pan Jan Duda 
– poseł na Sejm RP, Jego Magnificen-
cja Sylwester Tabor-rektor Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie, Pan dr 
Krzysztof Duda – dyrektor Instytutu 
zootechniki Państwowego Instytutu 
Badawczego w Balicach dyskutowa-
li o potencjale organizacji XXX Jubi-
leuszowej wystawy AGROPROMOCJA 
jako promocji i kreowaniu produktu 

lokalnego. Znaczeniu miejsca organi-
zacji wystawy. Powiązaniu z lokalną 
tradycją oraz promocją ras rodzimych. 
Rozwoju krótkich łańcuchów dostaw 
poprzez współpracę międzyinstytu-
cjonalną na płaszczyźnie nauka a do-
radztwo. Rolnictwie górskim i podgór-
skim jako szansą rozwoju produktu 
wysokiej jakości. 

Realizacja powyższego przedsię-
wzięcia podczas XXX Jubileuszowej 
Wystawy Rolniczej AGROPROMOCJA 
zorganizowanej w dniach 10 i 11 wrze-
śnia br. po raz pierwszy na terenie Die-
cezjalnego Centrum Pielgrzymowania 
im. Jana Pawła II w Starym Sączu, naj-
większej w Małopolsce imprezy cy-
klicznej jest doskonałą bazą do roz-
woju kolejnych lokalnych inicjatyw 
społecznych promujących spuściznę 
regionu Małopolski. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Nazwa operacji: Promocja i sprzedaż produktów tradycyjnych i lokalnych. Operacja realizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Schemat II.
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Zgłoszonych zostało 5 gospodarstw 
z czego 4 spełniały warunki.

Ocena gospodarstw zgłoszonych do 
konkursu została dokonana przez Komi-
sję konkursową powołaną na podstawie 
zarządzenia Dyrektora MODR z siedzibą 
w Karniowicach z dnia 04.07.2022 r.

Skład Komisji konkursowej był na-
stępujący:
1. Mirosława Rogacz – Przewodniczący 
Komisji
2. Dawid Madej – Członek Komisji
3. Józef Rusnak – Członek Komisji
4. Jacek Kostuch – Członek Komisji

Komisja konkursowa dokonała oceny 
merytorycznej gospodarstw w formie 
lustracji ich w terenie. Po analizie wy-
ników swojej pracy w terenie Komisja 
wyłoniła zwycięzców:
1 MIEJSCE: Gospodarstwo Pani Katarzy-
ny Chorązka – Małysa z Goszyc; 
powiat proszowicki
2 MIEJSCE: Gospodarstwo Państwa Lu-
cyny i Marka Gawłów z Woli Batorskiej; 
powiat wielicki
2 MIEJSCE: Gospodarstwo Pani Renaty 
Grabowskiej z Bugaja; powiat wadowicki
3 MIEJSCE: Gospodarstwo Pani Katarzy-
ny Leśnik z Glichowa; powiat myślenicki

Gospodarstwo Ekologiczne Pani Ka-
tarzyny Chorązki-Małysa z Goszyc zo-
stało reprezentantem województwa 
małopolskiego w II etapie konkursu na 
szczeblu krajowym na Najlepsze Go-
spodarstwo Ekologiczne w 2022 roku.

Podczas XXX Jubileuszowej Wysta-
wy Agropromocja w Starym Sączu, 
laureaci konkursu zostali uhonoro-
wani nagrodami pieniężnymi ufun-
dowanymi przez MODR z siedzibą 
w Karniowicach w ramach działań 
SIR oraz dyplomy i grawertony, które 
wręczył Dyrektor MODR z siedzibą 
w Karniowicach Pan Dominik Pasek.

Krótka informacja o gospodarstwach wy-
łonionych jako zwycięzcy w konkursie:

1 MIEJSCE: Gospodarstwo Pani Ka-
tarzyny Chorązka-Małysa z Goszyc; 
powiat proszowicki.
W odległości 10 km od Krakowa znaj-
duje się gospodarstwo ekologiczne AS 
-BIO Pani Katarzyny Chorązka-Małysa. 
Chociaż liczy ono niewiele ponad 2,5 
ha powierzchni to prowadzi sprzedaż 
około 30 gatunków upraw warzywnych 
i sadowniczych. Jest to gospodarstwo ro-
dzinne, które kultywuje przedwojenną 
tradycję pracy w zawodzie ogrodnika. 
Po przejęciu gospodarstwa przez Pa-
nią Katarzynę, unowocześnione zostały 
niektóre dziedziny np. chłodnia, dystry-
bucja hurtowa (internetowa), targ eko-
logiczny ("Targ Pietruszkowy”), zamó-
wienia lokalnych odbiorców i sprzedaż 
bezpośrednia dla klientów. Gospodar-
stwo specjalizuje się w uprawie warzyw 
liściastych i korzeniowych. Dodatkowo 
zostały wprowadzone do uprawy: jar-
muż, brukselka, cukinia, brokuł, róż-
ne sałaty, sezonowe owoce (truskawka, 

malina), mięta. W areale przeznaczonym 
pod uprawę warzyw wydzielone jest 
miejsce na uprawy pod osłonami (po-
midory). W gospodarstwie prowadzona 
jest uprawa w płodozmianie Czteropolo-
wym. Gospodarstwo posiada certyfikat 
ekologiczny i znajduje się pod nadzorem 
jednostki certyfikującej.

Właścicielka gospodarstwa prowadzi 
szeroko zakrojoną działalność eduka-
cyjną w zakresie rolnictwa ekologiczne-
go. Aktywnie uczestniczy w organizacji 
ekologicznej i współpracuje z instytucja-
mi naukowymi, badawczymi oraz samo-
rządem lokalnym i wojewódzkim

2 MIEJSCE: Gospodarstwo Państwa 
Lucyny i Marka Gawłów z Woli Bator-
skiej;  powiat wielicki
Gospodarstwo Państwa Lucyny i Mar-
ka Gaweł szczyci się długoletnią trady-
cją ekologiczną. Zlokalizowane jest na 
terenie kotliny sandomierskiej. Trady-
cja upraw uwzględniających ekologię 
sięga jeszcze okresu międzywojenne-
go. Jego powierzchnia wynosi 9,32 ha 
w tym użytków rolnych 8,70 ha, o pro-
dukcji mieszanej i klasach gleb III i IV. 
Jest to gospodarstwo wielokierunko-
we, doskonale zorganizowane i docho-
dowe. Produkcja roślinna i zwierzęca 
uwzględnia zachowanie i odtwarzanie 
tradycyjnych i lokalnych odmian roślin 
i ras zwierząt. Uprawia się stare odmia-
ny zbóż np. pszenicę odmiany ostka chło-
picka. Utrzymuje się bydło rasy Polskiej 
Czerwonej oraz kury rasy zielononóżki. 

Rozstrzygnięcie XV Edycji Konkursu na Najlepsze 
Gospodarstwo Ekologiczne w Małopolsce  
w 2022 roku
W roku 2022 przeprowadzony został XV Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w Małopolsce. Do 
konkursu mogły być zgłoszone gospodarstwa ekologiczne z województwa małopolskiego, które zgodnie 
z wymogami regulaminu konkursowego XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Na Najlepsze Gospodarstwo 
Ekologiczne, spełniały kryteria ,,pakietu podstawowego na poziomie minimum 30 punktów”.

1 MIEJSCE: Gospodarstwo Pani 
Katarzyny Chorązka-Małysa z Goszyc

EKOLOGIA
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Gospodarstwo prowadzone jest zgod-
nie z zasadami i przepisami rolnictwa 
ekologicznego. W konwencji ekologicz-
nej gospodarstwo działa już od 2003 
roku i było jednym z pierwszych w woje-
wództwie. W gospodarstwie występuje 
niezwykłe bogactwo gatunków roślin 
uprawnych takich jak: warzywa, zioła, 
rośliny zbożowe, okopowe, jagodowe. 
W areale przeznaczonym pod uprawę 
warzyw około 0,20 ha zajmują uprawy 
pod osłonami (tunele foliowe), w któ-
rych zainstalowano systemy nawodnień. 
W gospodarstwie znajdują się również 
trwałe użytki zielone, które przylegają 
bezpośrednio do sieci Natura 2000 Pusz-
cza Niepołomicka. Ponadto utrzymuje 
się 3 gatunki zwierząt hodowlanych: 
krowy mleczne 2 szt., kury zielononóżki 
130 szt. oraz króliki 40 szt. Prowadzo-
na jest również sprzedaż bezpośrednia 
własnych produktów roślinnych i zwie-
rzęcych w gospodarstwie oraz na „Targu 
Pietruszkowym” w Krakowie.

Gospodarstwo przetwarza również 
wyprodukowane przez siebie płody rol-
ne jak również produkty pochodzenia 
zwierzęcego. Wszystkie produkty sprze-
dawane z gospodarstwa opatrzone są 
własnym logo.

2 MIEJSCE: Gospodarstwo Pani Re-
naty Grabowskiej z Bugaja; powiat 
wadowicki
Gospodarstwo ekologiczne certyfiko-
wane, posiada 4,5 ha ziemi, na której 
uprawiane są warzywa i w niewielkiej 
ilości owoce takie jak maliny, porzeczki 
i pigwowce. Gospodarstwo Kalwaryj-
skie Przetwory od 2016 roku, zajmuje 
się przetwarzaniem własnych płodów 
rolnych wytwarzanych w ekologicznym 
certyfikowanym gospodarstwie rolnym. 
Specjalizuje się w kiszonkach, świeżych 
pastach, konfiturach, wyrobie octów 
i innych przetworów, które są również 
certyfikowane. Wysoką jakość wyrobów 
uzyskuje dzięki przetwarzaniu małych 
porcji owoców bezpośrednio po zbiorze. 
Obecnie działalność przetwórcza pro-
wadzona jest zgodnie z zasadami RHD. 
Produkty sprzedawane są pod własnym 
logo na targach ekologicznych w Krako-
wie, Katowicach i w Warszawie.

3 MIEJSCE: Gospodarstwo Pani Ka-
tarzyny Leśnik z Glichowa;  powiat 
myślenicki
Jest to rodzinne gospodarstwo prowa-
dzone od 5 pokoleń w tym miejscu, a tra-
dycją jest jego przekazywanie w całości 

jednemu następcy. Pani Katarzyna od 
16 lat jest właścicielką certyfikowanego 
gospodarstwa ekologicznego i agrotury-
stycznego. Powierzchnia całkowita to 
4,87 ha w tym 2,50 ha to sad. W sadzie 
znajdują się głównie śliwy i wiśnie, ale 
także orzechy laskowe, włoskie i czere-
śnie oraz borówka amerykańska i mali-
ny. W otoczeniu gospodarstwa znajduje 
się las i łąka, które stanowią miejsce po-
zyskiwania czystych nieskażonych ziół. 
Produkty z gospodarstwa wykorzysty-
wane są do przygotowywania posiłków 
dla turystów oraz przetwarzane na soki 
i konfitury. 

W gospodarstwie organizowane są 
liczne warsztaty dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, a także dla osób szczególnie 
zainteresowanych sztuką. Dodatkową 
działalnością podjętą w ostatnim czasie 
jest eksplorowanie przyrody poprzez 
zielarstwo. Organizowane są warszta-
ty dotyczące różnych sposobów wyko-
rzystania ziół. Właścicielka wyspecja-
lizowała się także w produkcji papieru 
czerpanego, który wykorzystywany jest 
np. do tworzenia zielników w trakcie za-
jęć z dziećmi.

Mirosława Rogacz

2 MIEJSCE: Gospodarstwo Państwa 
Lucyny i Marka Gawłów z Woli Batorskiej

2 MIEJSCE: Gospodarstwo Pani 
Renaty Grabowskiej z Bugaja

3 MIEJSCE: Gospodarstwo Pani 
Katarzyny Leśnik z Glichowa
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Ze względu na wysoką wartość przy-
rodniczą wspomnianych ekosystemów 
dostrzeżono potrzebę zachowania 
oraz ochrony tych cennych siedlisk. Po-
wstanie tych zbiorowisk jest związa-
ne z działalnością człowieka. Ze wzglę-
du na pochodzenie łąki klasyfikuje się 
jako: naturalne, półnaturalne i antro-
pogeniczne. Łąki naturalne to takie, któ-
re powstały w wyniku spontanicznych 
procesów rozwojowych, związanych 
z warunkami ekologicznymi. Zalicza 
się do nich hale wysokogórskie zloka-
lizowane powyżej górnej granicy lasu 
oraz fragmenty łąk bagiennych podda-
ne długotrwałym zalewom. Łąki półna-
turalne podlegają niewielkiej ingeren-
cji człowieka np. melioracji, nawożeniu, 
użytkowaniu. Do tej grupy należą: łąki 
alpejskie, łąki higrofilne związane z tor-
fowiskami niskimi oraz nadmorskie łąki 
słone. Najliczniejszą grupę stanowią łąki 
antropogeniczne, których powstanie jest 
ściśle związane z działalnością gospo-
darczą człowieka. Zbiorowiska łąkowe 
pełnią ważne funkcje w środowisku 
przyrodniczym, określane jako pro-
dukcyjne i pozaprodukcyjne. Funkcje 
produkcyjne są związane z wytwarza-
niem taniej i wysokowartościowej pa-
szy, bogatej w składniki pokarmowe. Do 
funkcji pozaprodukcyjnych zalicza się: 
ochronę bioróżnorodności niezbędnej 
do utrzymania stabilności ekologicznej 
ekosystemów, poprawę retencji wodnej, 
ochronę zasobów wody, ochronę przed 
powodzią, ochronę gleb przed erozją, 
ochronę wód przed zanieczyszczeniami, 
funkcję klimatyczną, funkcję turystycz-
no-rekreacyjną, funkcję krajobrazową, 
funkcję fitosanitarną (wychwytywanie 
pyłów z powietrza, eliminacja przykrych 
zapachów), zdrowotną (obecność ziół).

Jednym z najważniejszych elemen-
tów ochrony ekosystemów łąkowych 
są programy rolnośrodowiskowe. Ich 
głównym zadaniem jest promowanie do-
brych praktyk rolniczych zmierzających 
do utrzymania, poprawy lub przywró-
cenia właściwego stanu unikatowych 
siedlisk przyrodniczych, zachowania 
różnorodności biologicznej w krajobra-
zie wiejskim, właściwego użytkowania 
gleby oraz ochrony wód. Rolnicy, którzy 

zdecydują się na przystąpienie do pro-
gramu są zobligowani do prowadzenia 
gospodarstwa rolnego w sposób ogra-
niczający negatywny wpływ na środo-
wisko przyrodnicze.

Działanie rolno-środowiskowo-
klimatyczne tworzą dwa pakiety: 

 − Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone 
gatunki ptaków na obszarach Natura 
2000, który obejmuje warianty:

 − Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe,

 − Wariant 4.2. Zalewowe łąki selerni-
cowe i słonorośla,

 − Wariant 4.3. Murawy,
 − Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wil-
gotne,

 − Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże,
 − Wariant 4.6.1. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe,

 − Wariant 4.6.2. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe i uzupełniające.

Pakiet 5. Cenne siedliska i zagrożone 
gatunki ptaków poza obszarami 
Natura 2000, obejmujący:

 − Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe,

 − Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernico-
we i słonorośla,

 − Wariant 5.3. Murawy,
 − Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wil-
gotne,

 − Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże,
 − Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi 
obowiązkowe.

Warunkiem koniecznym do przyzna-
nia płatności rolno-środowiskowo-kli-
matycznych jest posiadanie przez rolnika 
użytków rolnych lub obszarów przyrod-
niczych o łącznej powierzchni 1 ha. Rol-
nicy lub zarządcy gruntów otrzymują 
płatność, stanowiącą rekompensatę 
w zamian za prowadzenie ekstensywnej 
i tradycyjnej gospodarki rolnej oraz prze-
strzeganie wymogów zawartych w roz-
porządzeniu Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. 
Beneficjenci programu są zobowiązani 
przez okres 5 lat trwania programu rol-
no – środowiskowo-klimatycznego do 
przestrzegania wymogów dla pakietu 
4. i 5. określonych przez eksperta przy-
rodniczego w dokumentacji siedliskowej. 

Wymogi konieczne do przystąpienia 
do pakietu 4 i 5:
 – posiadanie przygotowanej przez eks-

perta przyrodniczego dokumentacji 
przyrodniczej (ptasiej lub siedli-
skowej) oraz planu rolnośrodowi-
skowego (wykonuje doradca rol-
nośrodowiskowy przy współpracy 
z ekspertem przyrodniczym),

 –  zakaz dokonywania przekształceń 
trwałych użytków zielonych zgło-
szonych do programów rolnośrodo-
wiskowych,

 –  zakaz przeorywania, bronowania, 
wałowania, stosowania ścieków 
i osadów ściekowych, stosowania 
podsiewu, mechanicznego niszcze-
nia struktury glebowej,

Ochrona zbiorowisk łąkowych dzięki programom 
rolno-środowiskowo-klimatycznym
Łąki to zbiorowiska roślinne o zwartej darni zbudowanej z traw, roślin turzycowych oraz wieloletnich ziół 
i mszaków. Ekosystemy łąkowe są jednym z najważniejszych zbiorowisk roślinnych. Pełnią bardzo ważną 
funkcję w środowisku przyrodniczym.

EKOLOGIA
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 –  zakaz włókowania w okresie od 
dnia (od 1 kwietnia do dnia 1 wrze-
śnia na obszarach nizinnych; od 15 
kwietnia do dnia 1 września na ob-
szarach wyżynnych i górskich), 

 –  zakaz używania środków ochrony 
roślin (wyjątek to uciążliwe i niepo-
żądane gatunki inwazyjne),

 –  zakaz tworzenia nowych, rozbudo-
wy i odtwarzania istniejących sys-
temów melioracyjnych,

 –  zakaz składowania biomasy wśród 
kęp drzew i zarośli, w rowach, ja-
rach i innych obniżeniach na dział-
kach zaliczanych do dopłat rol-
nośrodowiskowych,

 –  zakaz zmniejszania i zwiększania 
powierzchni zobowiązania w ra-
mach pakietów przyrodniczych.

Cenne łąki w ramach pakietów przy-
rodniczych można użytkować kośnie, 
pastwiskowo, kośno-pastwiskowo 
(wypas po pokosie) lub naprzemiennie 
(czyli w kolejnych latach stosować wy-
pas, koszenie lub wypas i koszenie). Dla 
każdego wariantu są określone wymo-
gi dotyczące: terminów pokosu (zwy-
kle 15 czerwca do 30 września), termin 
wypasu (od 1 maja do 31 październi-

ka), częstotliwości koszenia (jeden lub 
dwa pokosy w ciągu roku), wielkości 
fragmentów niekoszonych – 15-20% po-
wierzchni działki, zbierania i usunięcia 
skoszonej biomasy (do 2 tygodni lub uło-
żenie w pryzmy).

Programy rolnośrodowiskowe peł-
nią bardzo ważną rolę w ochronie śro-
dowiska. Nakładają na beneficjentów 
ograniczenia, m.in. minimalne użycie 
środków ochrony roślin, określone daw-
ki stosowania nawozów mineralnych, 
co przeciwdziała nadmiernej chemiza-
cji. Działania rolno-środowiskowo-kli-
matyczne stanowią zachętę finansową 
dla beneficjentów, którzy zobowiązują 
się do prowadzenia działalności rolni-
czej zgodnie z określonymi wymogami. 
Podstawowym zabiegiem, a zarazem 
najważniejszym jest koszenie łąk. Zanie-
chanie regularnego koszenia doprowa-
dza do sukcesji wtórnej tych zbiorowisk 
i wkraczania na ich miejsce zbiorowisk 
leśnych. Na skład botaniczny łąk wpły-
wać może termin zbioru pierwszego po-
kosu, wysokość koszenia oraz często-
tliwość. Zrównoważone użytkowanie 
łąk to zadanie priorytetowe, które łą-
czy w sobie produkcję paszy z jednocze-
sną realizacją celów, tj. ochroną bioróż-
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norodności biologicznej, ochroną wód 
i gleby, ochroną krajobrazu, funkcją re-
kreacyjną. Programy rolnośrodowisko-
we są skutecznym narzędziem w utrzy-
maniu cennych siedlisk przyrodniczych 
oraz stwarzają możliwość przeciwdzia-
łania zmianom klimatu. 
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I miejsce – Halina Puto PZDR 
Limanowa 
Pani Halina jest doradcą z uprawnienia-
mi doradcy ekologicznego i rolnośrodo-
wiskowego. Rozwija wiedzę z zakresu 
rolnictwa ekologicznego poprzez uczest-
nictwo w różnych formach doskonalenia 
zawodowego. Wykazuje wysoką aktyw-
ność doradztwa w zakresie przetwór-
stwa produktów ekologicznych. Współ-
pracuje z instytucjami działającymi na 
rzecz rolnictwa ekologicznego. W zakre-
sie popularyzowania gospodarowania 
ekologicznego przeprowadziła szkolenia 
dla rolników. Podjęła współpracę z no-
wymi gospodarstwami ekologicznymi. 
Jest inspektorem kontrolującym gospo-
darstwa ekologiczne. Swoją działalność 
doradczą koncentruje na identy�ikowa-
niu potrzeb i oczekiwań rolników. Po-
nadto współpracuje z KGW kładąc nacisk 
na promowanie żywności ekologicznej. 
W kontaktach z rolnikami cechuje ją wy-
jątkowa otwartość i życzliwość. 

 
II miejsce – Marcin Bielaszka PZDR 
Dąbrowa Tarnowska
Głównym celem pracy Pana Marcina, 
jako doradcy rolniczego i rolnośrodowi-
skowego jest pomoc rolnikom w rozwią-
zywaniu problemów ekonomicznych, 
technologicznych i społecznych. Dora-
dza, szkoli i informuje oraz praktycznie 
wypełnia dokumenty, takie jak wnio-
ski, plany, biznesplany. Proces doradczy 

Konkurs organizowany jest w dwóch 
etapach: etap wojewódzki i krajo-
wy. Na etapie wojewódzkim Dyrektor 
MODR z siedzibą w Karniowicach po-
wołał w drodze zarządzenia w dniu 
01.07.2022r. komisję konkursową 
w składzie: Przewodniczący: Kazimierz 
Klima – Uniwersytet Rolniczy im. Hugo-
na Kołłątaja w Krakowie. Członkowie: 
Małgorzata Kucharska – Świętokrzyski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mo-
dliszewicach, Sylwia Orczewska-Dudek 
– Instytut Zootechniki PIB w Balicach, 
Jan Nawieśniak – Małopolskie Stowa-
rzyszenie Rolników Ekologicznych „Na-
tura”, Waldemar Gorajczyk – Centrum 

polega na zidenty�ikowaniu problemów 
i oczekiwań rolników, a następnie na 
realizacji dla nich odpowiednio dobra-
nej usługi. Największym osiągnieciem 
w jego pracy doradczej jest widoczna 
zmiana w gospodarstwach rolnych pod 
względem ekonomicznym i społecznym 
a co za tym idzie zadowolenie rolników 
z osiągniętych celów oraz w przypad-
ku działalności edukacyjnej w kierunku 
rolnośrodowiskowym – znaczna popra-
wa ochrony środowiska, co ma obecnie 
coraz większe znaczenie dla ochrony 
przyrody i obszarów wiejskich. 

III miejsce – Katarzyna Gajewska 
PZDR Gorlice
Pani Katarzyna Gajewska pracuje w Po-
wiatowym Zespole Doradztwa Rolni-
czego w Gorlicach od 2008 r. – obecnie 
na stanowisku starszy doradca. Przez 
lata pracy systematycznie podnosi 
swoje kwali�ikacje poprzez uczestnic-
two w różnego rodzaju szkoleniach, jak 
również poprzez zdobywanie nowych 
uprawnień do świadczenia usług dorad-
czych. W 2022r zakończyła z wynikiem 
pozytywnym Studia Podyplomowe – 
Rolnictwo Ekologiczne. Od 2011r po-
siada uprawnienia doradcy rolniczego, 
rolnośrodowiskowego, inspektora rol-
nictwa ekologicznego, a co za tym idzie 
specjalizuje się w zarzadzaniu gospo-
darstwem rolnym, rolnictwie ekologicz-
nym, pozyskiwaniu funduszy unijnych, 

prowadzeniu ewidencji w książkach Ra-
chunkowości Rolnej dla Polskiego FADN, 
pomaga rolnikom w wypełnianiu wnio-
sków o dopłaty obszarowe, oraz pro-
wadzi wykłady na organizowanych na 
terenie powiatu gorlickiego szkoleniach 
chemizacyjnych dla stosujących środki 
ochrony roślin z uwzględnieniem zasad 
integrowanej ochrony roślin.

Wyróżnienie – Stanisław Drabik 
PZDR Nowy Targ 
Głównym celem pracy Pana Stanisława, 
jako doradcy rolniczego i ekologicznego 
jest wspomaganie rolników w rozwiązy-
waniu nurtujących ich problemów spo-
łecznych i ekonomicznych. W praktyce 
oznacza to działalność w trzech obsza-
rach: doradzania, szkolenia, informo-
wania . Swoją działalność doradczą kon-
centruje na identy�ikowaniu potrzeb 
i oczekiwań rolników a następnie na 
realizacji usług doradczych. Współpra-
cuje z gospodarstwami realizującymi 
programy rolnośrodowiskowe i rolnic-
two ekologiczne oraz z gospodarstwami 
realizującymi PROW 2014-2020 i ubie-
gają się o dopłaty obszarowe. Ponadto 
współpracuje z KGW kładąc nacisk na 
promowanie żywności dobrej jakości 
zwłaszcza z 
i 

III edycja  konkursu na Najlepszego Doradcę 
Ekologicznego w 2022 roku – rozstrzygnięta
W roku bieżącym odbyła się już III edycja konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego, organizowa-
nego przez CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu przy współpracy Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz 
MRiRW. Celem konkursu jest popularyzacja i promowanie najlepszych osiągnięć doradców w zakresie 
rolnictwa ekologicznego.

Mirosława Rogacz

Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 
Oddział w Krakowie, Barbara Czapla – 
Małopolska Izba Rolnicza.
Do I etapu wojewódzkiego zostało zgło-
szonych 4 doradców ekologicznych, któ-
rzy spełniali kryteria udziału.

W wyniku prac komisji konkursowej 
wyłoniono następujących laureatów 
konkursu:
I miejsce – Halina Puto PZDR 
Limanowa 
II miejsce – Marcin Bielaszka PZDR 
Dąbrowa Tarnowska
III miejsce – Katarzyna Gajewska 
PZDR Gorlice

Wyróżnienie – Stanisław Drabik 
PZDR Nowy Targ 

Nagrody I etapu wojewódzkiego zo-
stały ufundowane przez CDR oddział 
Radom w ramach działań SIR.

Laureatka I miejsca Pani Halina Puto 
została reprezentantką województwa 
małopolskiego w II etapie konkursu na 
szczeblu krajowym.

Dyplomy i grawertony zostały wrę-
czone laureatom konkursu na Najlep-
szego Doradcę Ekologicznego przez Dy-
rektora MODR Pana Dominika Paska 
podczas XXX Jubileuszowej Wystawy 
Agropromocji w Starym Sączu.

Krótka charakterystyka naszych najlepszych doradców:

EKOLOGIA
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Wyzwania środowiskowe we współczesnym 
rolnictwie – wdrażanie dobrych praktyk – 
Rolnictwo Ekologiczne – wyjazd studyjny do Niemiec

Celem wyjazdu było promowanie do-
brych praktyk stosowanych w rolnic-
twie ekologicznym, zapoznanie się z in-
nowacyjnymi rozwiązaniami w tym 
zakresie, nawiązanie kontaktów oraz 
wymiana informacji i doświadczeń mię-
dzy podmiotami działającymi na rzecz 
rozwoju rolnictwa ekologicznego. W wy-
jeździe studyjnym udział brało 25 osób 
z obszaru całej Polski, w tym jedna z wo-
jewództwa małopolskiego, przedstawi-
ciele rolników, doradców rolniczych, jed-
nostek/instytucji naukowych uczelni, 
administracji rządowej i samorządowej 
oraz instytucji pracujących na rzecz rol-
nictwa ekologicznego. 

Podczas wyjazdu, uczestnicy zapo-
znali się z innowacyjnymi metodami 
produkcji stosowanymi w rolnictwie 
ekologicznym oraz funkcjonowaniem 
gospodarstw ekologicznych w Niem-
czech. Grupa, miała okazję także poznać 
kierunki produkcji, takie jak: przetwór-
stwo mięsne, mleczne wraz z wyrobami, 

produkcja miodu i wyrobów pszczelich, 
przetwórstwo cukiernicze i piekarnicze 
oraz uprawa winorośli i związana z nią 
produkcja wina. 

Ponadto, uczestnicy wyjazdu studyj-
nego wzięli udział w corocznych Dniach 
Pola Rolnictwa Ekologicznego, odby-
wające się w tym roku w Hesji Gladba-
cherhof w Aumenau koło Villmar.

Pierwsza wizyta odbyła się w gospo-
darstwie ekologicznym Hof Buchwald 
prowadzonym przez Silke Vogel’a. Hof 
Buchwald znajduje się na wzgórzu, 25 
kilometrów na północny wschód od 
Frankfurtu nad Menem. Silke Vogel za-
rządza gospodarstwem od 2008 roku. 
Początkowo była to farma konwencjo-
nalna, natomiast od 2012 roku stało się 
certyfikowanym gospodarstwem ekolo-
gicznym, które działa zgodnie z wytycz-
nymi Naturland. Farma liczy w sumie 
110 hektarów użytków rolnych, z czego 
100 ha to grunty orne, a 10 ha to użytki 
zielone. Na 110 ha uprawia się głównie 

rośliny na paszę, która w 100% przezna-
czona jest do żywienia zwierząt w tym 
gospodarstwie. Uprawia się również ko-
niczynę w cyklu dwuletnim – pszenicę 
ozimą, jęczmień ozimy, lucernę, kuku-
rydzę, pszenżyto, groszek ozimy, lucer-
nę, soj, lub jęczmień jary. Silke w swoim 
gospodarstwie utrzymuje 90 sztuk by-
dła opasowego, 200 sztuk tuczników, 
25 owiec rasy Coburg wraz z potom-
stwem oraz około 500 sztuk kur nio-
sek. Bydło, jak i świnie utrzymywane są 
w oborach i chlewniach, mają zapewnio-
ny stały dostęp do wybiegów. Owce pasą 
się w sadach i pomagają w ten sposób 
w utrzymaniu roślinności w prawidło-
wej kulturze (zapobieganie sukcesji). 
Kury nieśne przez cały rok żyją w mo-
bilnych kurnikach, które co jakiś czas 
są przestawiane, dając kurom dostęp do 
świeżej trawy. W Hof Buchwald miesz-
czą się dwa mobilne kurniki – niebieski 
i czerwony. Kolor kurników ma istotne 
znaczenie, ponieważ umożliwia oddzie-

W dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2022 roku odbył się wyjazd studyjny do Niemiec, w ramach operacji 
Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR) pn. „Wyzwania środowiskowe we 
współczesnym rolnictwie – wdrażanie dobrych praktyk –Rolnictwo Ekologiczne Organizatorem wyjazdu 
było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Radom.
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lenie pozyskiwanych jaj od kur. W każ-
dym kurniku utrzymuje się po około 
250 sztuk kur niosek. Gospodarstwo 
oferuje „działki warzywne”, czyli tak 
zwane ogrody sezonowe dla osób zain-
teresowanych chcących zająć się upra-
wą, siewem i sadzeniem. Takie osoby, 
zostają wówczas ogrodnikami własnych 
upraw, które pielęgnują, a następnie 
ze zbiorów przygotowują różnorodne 
potrawy. Klienci gospodarstwa, co ty-
dzień mogą zamawiać w przedsprzeda-
ży świeże jaja ekologiczne. Hof Buchwald 
jest członkiem Sieci Farm Demonstracyj-
nych w Rolnictwie Ekologicznym i or-
ganizuje pokazy dla wszystkich zain-
teresowanych tematyką nowoczesnej 
działalności rolnictwa ekologicznego. 
Dodatkowo Silke Vogel współpracuje 
z różnymi instytucjami, szkołami, uczel-
niami itp., organizując wycieczki eduka-
cyjne, kulturowe po gospodarstwie. Co 
dwa lata urządza też kukurydziany labi-
rynt z mnóstwem atrakcji i ciekawostek 
na temat rolnictwa ekologicznego.

Po wizycie w Hof Buchwald uczestnicy 
wyjazdu studyjnego autokarem udali się 
z wizytą do Kramerhonig – małej rodzin-
nej pasieki położonej w heskiej dzielnicy 
Hochtaunus. 

Pasieka prowadzona jest przez mał-
żeństwo Andreasa i Astrid Kramer z sy-
nem. Andreas jest zawodowym pszcze-
larzem i hoduje pszczoły od 2009 roku. 
Pasieka Kramerhonig posiada certyfi-
kat ekologiczny jednostki certyfikującej 
Bioland. Ponadto, podlega ona również 
wszelkim regulacjom ekologicznym UE. 
Państwo Kramer posiadają około 70 
rodzin pszczelich, z których pozyskują 
różne miody oraz inne wyroby pszcze-
le. Andreas Kramer opiekuje się swo-
imi pszczołami praktycznie przez całą 
dobę, a swoje domki pszczele w sezo-
nie wywozi i rozmieszcza w różnych 
regionach rolniczych, gdzie prowadzo-
ne są uprawy ekologiczne. Zdarza się, 
że najdalej rozmieszczone lokalizacje 
z ulami zajmują mu ponad dwie godzi-
ny drogi w jedną stronę. Od 2020 roku 
Andreas wspólnie z żoną prowadzi na 
terenie swojego gospodarstwa sklep 

rolniczy, w którym znaleźć można róż-
ne miody, wyroby z wosku pszczelego, 
kosmetyki na bazie miodu czy propo-
lisu, mydła, a nawet wino z miodu. Po-
nadto, w sklepie sprzedawane są ręcz-
nie robione przedmioty od lokalnych 
rzemieślników, takie jak ceramika, tace 
śniadaniowe lub tkane dzieła sztuki 
z makramy. Grupa miała również możli-
wość zwiedzenia całego 6-hektarowego 
gospodarstwa, wysłuchać interesujące-
go wykładu Andreasa Kramera doty-
czącego produkcji wosku pszczelego, 
jego wykorzystania do budowy plastra 
miodu przez pszczoły, dowiedzieć się, 
że aromaty miodów różnią się od siebie 
w zależności od miejsca umieszczenia 
ula z pszczołami, od pogody oraz od od-
mian kwiatów będących w ich otocze-
niu, a także zapoznać z budową domku 
pszczelego (ula). 

W gospodarstwie państwa Kramer 
uczestnicy mieli również okazję spróbo-
wać wyrobów miodowych, jakie produ-
kowane są w Kramerhonig. Kosztowano 
łagodno-aromatyczny miód wiosen-
ny, silnie aromatyczny miód z letnich 
kwiatów, cytrynowo świeży miód lipo-
wy, gorzko-cierpki miód kasztanowy, 
ciemno-korzenny miód leśny oraz cu-
downie łagodny miód akacjowy. Pasie-
ka Kramerkonig regularnie organizuje 
wycieczki terenowe po swoim terenie 
tak aby każdy zainteresowany tematyką 
pszczelarską mógł zapoznać się z ekolo-
gicznym pszczelarstwem oraz zobaczyć 
i dowiedzieć jakie są najlepsze obsza-
ry kwietnie do wystawiania uli. Dodat-
kowo, Andreas swoją wiedzą dzieli się 
współpracując w ramach różnych pro-
jektów ze szkołami i firmami w regionie.

Kolejnym wizytowanym gospodar-
stwem w trakcie wyjazdu było gospo-
darstwo biodynamiczne Dottenfel-
derhof. Gospodarstwo znajduje się na 
północ od Frankfurtu, między Bad Vilbel 
i Dorteiweil, w pobliżu rzeki Nidda. Hi-
storia Dottenfelderhof sięga 1946 roku, 
ale dopiero w marcu 1968 roku gospo-
darstwo wydzierżawiło „środowisko 
biznesowe” składające się z 5 rodzin, 
które założyło Wspólnotę Rolniczą Do-

ttenfelderhof. Od tego momentu zaczęło 
się rozwijać w nim gospodarstwo biody-
namiczne. W 1980 roku powstała gmina 
rolnicza Dottenfelderhoff, która od 1996 
roku działa jako spółka komandytowa. 
Obecnie, gospodarstwem zarządza 6 ro-
dzin, a społeczność rolnicza liczy około 
120 osób, w tym 72 pracowników i 14 
stażystów. Gospodarstwo podlega ści-
słym zasadom jednostki certyfikującej 
Demeter. Od 1975 roku na farmie re-
gularnie odbywają się różne szkolenia 
i kursy dokształcające z zakresu rolnic-
twa biodynamicznego i ogrodnictwa, 
które prowadzone są przez tamtejszą 
Szkołę Rolniczą, która mieści się na te-
renie Dottenfelderhof.

 Powierzchnia użytkowa gospodar-
stwa wynosi ponad 156 hektarów, z cze-
go 111 ha to użytki zielone, 39 ha stano-
wią sady, 4 ha warzywa drobne, a 2 ha 
to pola uprawne, na których uprawia 
się pszenicę ozimą, żyto, lucernę, rośliny 
okopowe (ziemniaki), owies, koniczynę, 
marchew, buraki oraz kapustę. W sadach 
uprawia się wiele różnych nowych i sta-
rych odmian drzew i krzewów owoco-
wych. Tłoczone są z nich soki oraz prze-
twory, jak na przykład dżemy. W sadach 
spotkać można przede wszystkim ja-
błonie, gruszki, czereśnie, brzoskwinie, 
pigwę, śliwki, orzechy, a także szeroką 
gamę owoców jagodowych, pestkowych 
i ziarnkowych – porzeczki, truskawki, 
rabarbar, maliny i wiele innych. Cała 
pasza pozyskana z upraw rolniczych 
i użytków zielonych jest przeznaczona 
dla zwierząt gospodarskich żyjących 
w Dottenfelderhof. Na farmie znajduje 
się 80 krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 
odmiany czarno-białej. Krowy, w okre-
sie letnim przebywają na pastwisku, na-
tomiast zimą utrzymywane są w oborze. 
Żywione są głównie zielonką, sianem 
z koniczyny lub lucerny 

i burakami pastewnymi. Dojenie od-
bywa się dwa razy dziennie – rano i wie-
czorem – podczas karmienia. Oprócz 
krów, na gospodarstwie znajduje się 6 
loch hodowlanych starych ras Durock 
i Bunte Bentheimer wraz z potomstwem 
oraz jeden knur rozpłodowy. 

EKOLOGIA
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Świnie utrzymywane są w innowacyj-
nej, otwartej chlewni, w której znajdują 
się miejsca do norowania (rycia), wy-
biegi i izolowane kojce do spania. Kury 
nioski, których liczba szacuje się na 700 
sztuk żyje w dwóch stadach na wolnym 
wybiegu w ruchomych kurnikach. Po-
nadto, w Dottenfelderhof hoduje się 100 
gęsi, 2 konie zimnokrwiste, które poma-
gają w drobnych uprawach pól warzyw-
nych oraz 3 owce. 

 Znaczną część produktów przetwa-
rza się w gospodarstwie. Funkcjonuje 
serowarnia, w której wytwarzane jest 
łącznie 35 różnych rodzajów produk-
tów. Asortyment waha się od świeże-
go mleka, twarogu, jogurtu, po miękkie 
i twarde długo dojrzewające sery, prze-
chowywane w wielowiekowych skle-
pionych piwnicach. Zboża, pozyskane 
z pól gospodarczych są najpierw ma-
gazynowane, następnie ziarno mielone 
jest we własnym młynie kamiennym, 
aby wyprodukować pełnowartościową 
mąkę. Mąka przetwarzana jest na miej-
scu, w piekarni opalanej drewnem, która 
działa na terenie gospodarstwa. Bogatą 
ofertę piekarniczą uzupełniają bułki, 
rogaliki, precle, ciasta oraz inne wyroby 
cukiernicze. Komercjalizacja jest pod-
stawowym filarem Dottenfelderhoff. 
Daje możliwość utrzymania łańcucha 
tworzenia wartości produkcji rolnej go-
spodarstwa. Dlatego, przetworzone lub 
rafinowane produkty są w większości 
sprzedawane za pośrednictwem skle-
pu rolniczego mieszczącego się tuż przy 
gospodarstwie oraz do hurtowni i na co-
tygodniowym targu. Grupa, zwiedzająca 
gospodarstwo ekologiczne wysłuchała 
również prelekcji w terenie dotyczącej 
sposobu uprawy biodynamicznej gleby 
i jej nawożenia na farmie. 

W Dottenfelderhoff są ciężkie gleby, 
które wymagają regularnego spulch-
niania, w przeciwnym razie z czasem 
ulegają zagęszczeniu i rośliny nie mogą 
dostatecznie rozłożyć korzeni w zbitym, 
ubogim w tlen podłożu. Spulchniana się 
ją za pomocą pługa.

 Orkę wykonuje się na około 20 cm, 
tak aby nie zakopać zbyt głęboko akty-

wowanej górnej pokrywy glebowej. Aby 
rośliny mogły szybko wzrastać w głąb, 
do pługa przymocowuje się dłuto, któ-
re spulchnia ziemię do głębokości 35 
cm (tzw. pług dwuzmianowy). Jego do-
datkową zaletą jest to, że dzięki rota-
cji gleby optymalnie wykorzystuje się 
obornik, resztki pożniwne z przedplonu, 
nawóz podstawowy i resztki chwastów. 
Do dalszego przygotowania podłoża wy-
korzystywane są różne urządzenia, ta-
kie jak brona, motyka i wał. Nawoże-
nie w rolnictwie biodynamicznym ma 
ogromne znaczenie. Podstawą nawoże-
nia w gospodarstwie Dottenfelderhoff 
jest stosowanie substancji organicznych, 
takich jak obornik, kompost, nawóz zie-
lony, gnojówka, czy zrębki. W razie po-
trzeby podstawowe nawożenie uzupeł-
nia się wapnem mineralnym, nawozem 
potasowym lub fosforowym, zgodnie 
z wytycznymi jednostki certyfikującej 
Demeter. W rolnictwie biodynamicznym 
nie stosuje się syntetycznych nawozów 
azotowych. Azot dostarczany jest przez 
uprawę roślin strączkowych, koniczyny 
i lucerny. 

Aby poprawić zawartość próchnicy 
w glebie, w gospodarstwie produko-
wane są również specjalne komposty 
z wiórów drzewnych w połączeniu 
z serwatką.

Trzeciego dnia wyjazdu studyjne-
go, tj. 29 czerwca uczestnicy udali się 
autokarem do miejscowości Aumenau 
koło Villmar w Hesji. Tam, mieli okazję 
uczestniczyć w pierwszym dniu impre-
zy „Dni Pola”, która w terminie od 28 
do 30 czerwca 2022 roku odbywała się 
w gospodarstwie ekologicznym Gladba-
cherhof, gospodarstwie dydaktyczno-
-doświadczalnym Uniwersytetu imienia 
Justusa Liebiega w Giessen. W trakcie 
całodniowego pobytu na dniach pola 

była okazja zapoznać się z wieloma in-
nowacjami technologicznymi związa-
nych z rolnictwem ekologicznym, a tak-
że wysłuchano mnóstwo intersujących 
prelekcji o charakterze edukacyjnym, 
doświadczalnym, wygłoszonych przez 
ekspertów ekologicznych oraz rolników. 
Nasza grupa, między innymi:
 –  zwiedziła ponad 20 ha powierzch-

ni użytkowej gospodarstwa, której 
przestawione zostały eko-innowa-
cje w rolnictwie,

 –  zapoznała się z ofertą usług firm (po-
nad 330), stowarzyszeń i organizacji 
na rzecz rolnictwa ekologicznego,

 –  zwiedziła ponad 1500 stanowisk 
pokazowych, które prezentowały 
różnorodność upraw – od bobiku po 
zboża, soję i buraki cukrowe, aż po 
nowoczesną agrotechnikę uprawy 
pól polowych,

 –  zobaczyła ponad 25 pokazów ma-
szyn rolniczych, jak kosiarki, zgra-
biarki, ciągniki, kombajny i wiele 
innych urządzeń sterowanych za 
pomocą kamerki, satelity oraz wy-
korzystujące energię słoneczną po-
zyskaną za pomocą paneli fotowol-
taicznych do z automatyzowanej, 
samo obsługowej działalności,

 –  wysłucha kilku różnorodnych pre-
lekcji nt. upraw ekologicznych, do-
brostanu zwierząt, badań doświad-
czalnych zaprezentowanych przez 
ekspertów ekologicznych,

 –  zwiedziła nowoczesną oborę badaw-
czą, w której odbywa się hodowla 
bydła mlecznego rasy holsztyńsko-
-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. 
Obora ta, jest wysoko i niskonakła-
dowa, w pełni z automatyzowana 
poprzez wykorzystanie robota do 
karmienia, dojenia oraz sprzątania 
obornika,
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 –  zapoznała się z technikami zapobie-
gania erozji gleby poprzez zastoso-
wanie zadrzewień śródpolnych – 
(agroleśnictwo),

 –  poznała procesy wykorzystywane 
do produkcji kompostów zielonych 
i organicznych oraz technologię ich 
wykorzystywania.

Po dniu pełnym wrażeń, spędzonym 
na polowych „Dniach Pola” w gospo-
darstwie Gladbacherhof, uczestnicy 
w przed ostatnim dniu wyjazdu stu-
dyjnego wybrali się na wizytacje do 
kolejnych dwóch gospodarstw ekolo-
gicznych. Pierwszą odwiedzoną farmą 
był Bainerhof. Bainerhof leży w winiar-
skiej gminie Woldböckelheim. Jest wła-
snością rodziny Simon od ponad pięciu 
pokoleń. Od 1989 roku gospodarstwo 
jest zarządzane zgodnie z wytyczny-
mi Demeter. Powierzchnia użytkowa 
Bainerhof liczy łącznie 120 hektarów, 
w tym 60 ha gruntów ornych, 50 ha 
użytków zielonych i 10 ha sadów. Na 
gruntach ornych uprawia się głównie 
zboża – pszenicę ozimą, orkisz, owies 
i żyto – które po zbiorach są sprzeda-
wane do regionalnych młynów ekolo-
gicznych. W celu trwałego utrzymania 
żyzności gleby w gospodarstwie, sto-
suje się 3-letni płodozmian, którego 
podstawą jest uprawa lucerny. Lucerna 
jest wykorzystywana jako kiszonka – 
przechowywana w okrągłych belach 
– lub siano do skarmiania zwierząt go-
spodarskich. Ostoją gospodarstwa Ba-
inerhof, oprócz pól uprawnych jest sta-
do krów mamek i opasów zagrożonej 
wyginięciem rasy Glan. Pogłowie bydła 
Glan liczy 90 osobników. Okres wiosen-
no-letni spędzają na pastwiskach w po-
bliżu gospodarstwa, natomiast przed 
zimą są sprowadzane do obory. Bydło 
Glan, to rasa zwierząt, która pochodzi 
wywodzi się z regionu Moguncji i jest 
optymalnie dostosowana do lokalnych 
warunków. 

Od 1990 roku właściciel gospodarstwa 
– Karlfried Simon – sprzedaje produk-
ty mięsne i wędliniarskie, otrzymane 
w wyniku uboju bydła na cotygodnio-
wym targu w Moguncji. Wołowina z by-
dła Glan jest delikatna i aromatyczna, 
o cienkich żyłkach tłuszczu.

Wraz z Centrum Kompetencji Rolnic-
twa Ekologicznego w Nadrenii – Pfalz 
(DLR) Karlfried Simon prowadzi od kil-
ku lat na swoich polach próby doświad-
czalne z różnymi odmianami zbóż, 
w celu znalezienia najlepszych i odpo-
wiednich odmian, metod uprawy zbóż 
w warunkach biologiczno-klimatycz-
nych tamtejszego regionu Moguncji, któ-
ry jest regionem sychym. Wizytacja go-
spodarstwa Bainerhof zakończyła się 

poczęstunkiem w postaci domowego 
ciasta z rabarbarem z świeżo tłoczonym 
sokiem z przydomowych jabłek.

Drugim, a zarazem ostatnim od-
wiedzonym gospodarstwem podczas 
wyjazdu szkoleniowego była Winnica 
Weingut Hirt-Albrecht. Winiarnia ist-
nieje od 1918 roku i zarządza winni-
cami w Eltville i okolicach. Całkowita 
powierzchnia gospodarstwa ekologicz-
nego, na której uprawia się winorośl 
wynosi obecnie około 6,5 hektara, i jak 
to zwykle bywa w regionie Rheingau, 
obsadzona jest głównie szczepami wi-
norośli Riesling, Pinot Blanc i Pinot Noir. 
Winnica prowadzona jest zgodnie z wy-
tycznymi ekologicznej uprawy od 1985 
roku pod nadzorem jednostki certyfi-
kującej. Proces wytwarzania wina – wi-
nifikacja – w winiarni jest stosunkowo 
długi, skomplikowany i wieloetapowy. 
Na początku owoce winorośli zbiera się 
ręcznie z pola i poddaje selekcji. Wybie-
ra się najlepsze owoce. 

Następnie usuwa się szypułki, a wino-
grona poddaje się miażdżeniu. Zmiaż-
dżone owoce razem z wyciekającym 
sokiem poddaje się maceracji, czyli doj-
rzewaniu. Podczas tego etapu ze skórek 
owoców wydostają się większe ilości 
związków aromatycznych. Po macera-
cji, moszcz tłoczy się w prasach, w celu 
oddzielenia frakcji soku od skórek. Po 
tłoczeniu sok się filtruje i oczyszcza. 
Oczyszczony sok poddaje się proceso-
wi fermentacji alkoholowej, który trwa 
minimum 12 miesięcy. Wina tradycyjne 
w winnicy Weingut Hirt-Albrecht doj-
rzewają w drewnianych beczkach. Po 
okresie fermentacji wino jest butelko-
wane „na sucho” i sprzedawane na lokal-
nym rynku. Uczestnicy, mieli również 
okazję spróbować, podczas degustacji 
pięciu rodzajów win, tamtejszej pro-
dukcji. Do degustacji były 3 wina białe, 
odpowiednio w wieku jednego roku do 
trzech lat, oraz 2 czerwone wina – dwu-
letnie i pięcioletnie. 

W ostatnim dniu wyjazdu studyjne-
go cała grupa udała się na lotnisko we 
Frankfurcie, w celu powrotu do Polski. 

Dawid Madej

EKOLOGIA
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Konkurs już po raz dwudziesty pierw-
szy współorganizowany przez Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go w Karniowicach wspólnie z Polską 
Izbą Produktu Regionalnego i Lokal-
nego udowodnił, że w naszych domo-
wych zakamarkach, w pamięci naszych 
dziadków i rodziców znajdujemy co raz 
to nowe, chociaż stare przepisy. Wraca-
my coraz częściej do prostej, jak najmniej 
przetworzonej żywności, która służy na-
szemu zdrowiu, ale równocześnie pro-
mocji regionów bo każdy region ma „to 
coś” czego nie ma gdzie indziej.

Wędliny, chleby, ciasta, sery soki, na-
lewki przygotowywane w Małopolsce 
różnią się od tych, które przygotowywa-
no w innych regionach Polski nie tylko 
nazwą, ale także smakiem, wynikają-
cym ze specyfiki klimatu, gleb, sposo-
bów uprawy roślin czy hodowli zwierząt 
a także tradycyjnego sposobu wytwa-
rzania żywności.

Komisja Konkursowa w składzie:
Izabella Byszewska – Przewodnicząca 

Kapituły Konkursowej, Prezes Polskiej 
Izby Produktu Regionalnego i Lokalne-
go, Grażyna Kurpińska – Przedstawiciel 
z ramienia PIPRiL, Dr Dominik Orłowski 
– Członek Zarządu PIPRiL, Dr inż. Paweł 
Radomski – Instytut Zootechniki – Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Balicach, 
Dr Michał Szanduła – Dyrektor Centrum 
Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie, Anna 
Szczęch – Z-ca Dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-

skich UM Kraków, Anna Janus – doradca 
MODR z siedzibą w Karniowicach wśród 
zgłoszonych w tym roku produktów na-
grodziła I nagrodą takie rarytasy jak: 
Szynka na soli kłodawskiej – Szczepan 
Gawor, Pasztetowa podwędzana – Da-
nuta Jeruzalska „U Mądrego s.c”, Kozia 
bryndza z miętą – Jędrzej Jakubowski, 
Ser kozi „Koziołek” – Maria Gut, Magur-
ski miód spadziowy – Kazimierz Ma-
dzula, Ocet z kwiatów lawendy – Michał 
Sitek, Konfitura malinowa – Katarzy-
na Barańczuk – Zakład Aktywności Za-
wodowej „Ilios”, Chleb żytni gruszow-
ski – Janina Sokołowska, Kluski palone 
(prażuchy) – Katarzyna Basta KGW Cia-
nowice, Kwiaty bzu czarnego zalane so-
kiem łososińskim – Antoni Pawłowski, 
Śliwowica łącka – Krzysztof Maurer, 
Pestkówka – Ryszard Barszcz „BENA-
TUR”, Jarzębinki – Anna Poznańska. 

W kategorii Gastronomicznej Komisja 
przyznała:

 − I miejsce – KGW w Nowem Bystrem za 
zupę kminkową i płucka na kwaśno,

 − II miejsce – Zakład Aktywności Za-
wodowej „Ilios” za homiłki i hałuszki 
z sosem grzybowym,

 − II miejsce – KGW Smęgorzów (Tere-
sa Rygielska) za bułeczki szpinakowe 
i zupę „Rzodkie Ziemnioki”.

Najlepsze produkty nagradzane w la-
tach poprzednich walczyły o główne 
trofeum konkursu „Perłę 2022”, którą 
przyznaje Kapituła Krajowa, a w tym 
roku otrzymały ją produkty:

1.  Sok z kiszonych buraczków i jabłek 
– Krzysztof Maurer, PPUH Tłocznia 
Maurer, Zarzecze

2.  Ser kozi „Parzeniok” – Jędrzej Jaku-
bowski, Gościniec Banica, Krzywa 

3.  Pstrąg Ojcowski wędzony – Agniesz-
ka Sendor, Gospodarstwo Rybackie, 
Ojców

4.  Sok z czarnej porzeczki – Antoni 
Pawłowski, Tłocznia” PAWŁOWSKI”, 
Żbikowice

5.  Kabanos wieprzowy – Dariusz 
Kmak, Zakład Masarski, Kamionka 
Wielka

6.  Danie przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich Nowe Bystre: 
zupa kminkowa i płucka na kwaśno.

W dniu 25 września Perły 2022 zostały 
wręczone zwycięzcom podczas Targów 
Smaki Regionów w Poznaniu. 

Wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym w konkursie serdecznie gra-
tulujemy! Dziękujemy równocześnie 
wszystkim producentom zgłaszają-
cym produkty i potrawy do konkursu 
za niezwykle staranne przygotowanie 
i wyeksponowanie swoich rarytasów. 
Komisji Konkursowej, która dołożyła 
wszelkich starań, aby sprawiedliwie 
ocenić zgłoszone potrawy i produk-
ty. Dzięki Wam konkurs mógł przebie-
gać w serdecznej atmosferze i pięknej 
scenerii.

Lucyna Kmak

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów 
podczas AGROPROMOCJI 2022
Kolejna odsłona ogólnopolskiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów – Finał 
regionalny dla Małopolski okazała się być niemniej obfita w produkty i potrawy regionalne, niż jego 
poprzednie edycje. 

DZIEDZICTWO
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W tym roku mogliśmy smakować po-
traw przygotowanych przez KGW w No-
wem Bystrem, z powiatu tatrzańskiego , 
które zdobyły uznanie za przygotowanie 
potraw charakterystycznych dla ubogiej 
kuchni góralskiej. Nagrodę przyznano za 
Płucka na kwaśno, które po mistrzow-
sku zostały przygotowane i zaprezen-
towane przez panie na stoisku, które 
pachniało dodatkowo zupą kminkową 
i oczywiście serkami góralskimi, a jabł-
ko pieczone z miodem kusiło wszystkich 
degustujących na tym stoisku. Góralskie 
stroje i żywa gwara dopełniały cało-
kształtu prezentowanego stoiska.

Zupełnie inaczej wyglądało stoisko 
przygotowane przez KGW Kryg z po-
wiatu gorlickiego. Inaczej , ale nie mniej 
ubogo i również smakowicie. Gościnne 
panie z pogórzańskiego regionu dały 
się poznać po charakterystycznych nie-
bieskich suknianych gorsetach. Wśród 
zaprezentowanych potraw uznanie zdo-
był Królik w śmietanie i tej potrawie 
przyznano nagrodę. Nie można się było 
oprzeć wspaniałym pierogom i ciastom 
serwowanym na tym stoisku.

Z powiatu limanowskiego zawitały 
panie z KGW Pisarzowa. To koło słynie 
ze staranności jakiej dokładają panie 
aby pięknie zaprezentować swój region. 
Barwne zagórzańskie stroje regionalne 
w połączeniu z estetycznie udekorowa-
nym płodami rolnymi stoiskiem przycią-
gały wzrok , a przygotowany przez panie 
żurek z kiełbasą, pierogi z soczewicą, 
placki ziemniaczane z sosem grzybo-
wym ora ciasta przysparzały dylematu 
co nagrodzić. Ostatecznie wybrano Żu-

rek z kiełbasą po mistrzowsku przygo-
towany przez to koło. 

Po raz pierwszy swoich sił w konkur-
sie próbowały panie z KGW Mszalnica 
z powiatu nowosądeckiego.

Ich zapał do prezentowania swojego 
dorobku przebił początkową nieśmia-
łość i z zaprezentowanych potraw na-
grodzono wyśmienitą Zupę z gwoździa. 
Pachnące, pięknie udekorowane sto-
isko oddawało charakter prezentowa-
nej przez panie lachowszczyzny. Dodat-
kowo panie zachęcały do degustowania 
przygotowanej na tę okazję miętówki, 
która mogła pomóc w problemach tra-
wiennych wszystkim, którzy troszeczkę 
za dużo degustowali.

Piękne krakowskie stroje zaprezen-
towały panie z KGW Olchawa. Stoisko 
przez nie przygotowane kusiło zapa-
chem i wyglądem. Zapach Kapuśniaku 
z ziemniakami opiekanymi z kminkiem 
unosił się wokół degustujących i za tę 
potrawę koło zdobyło nagrodę – oczywi-
ście nie tylko za zapach, ale za wyśmie-
nity smak i jej regionalny charakter. Go-
ścinność i specyfika gwary przyciągały 
oko i ucho na to stoisko. Tu również nie 

zabrakło pięknych sezonowych dekora-
cji, oddających urok naszych wsi.

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiej-
skich "Dar Serca" z Łąkty Dolnej to ko-
lejne koło, które reprezentowało powiat 
bocheński. Żurek na serwatce, gołąb-
ki z boczkiem i tartymi ziemniakami 
w sosie pomidorowym, ciasto z cukinii, 
ciasto na maślance z owocami, chleb ze 
smalcem i ogórkiem kiszonym, zachę-
cały do skosztowania choćby odrobiny 
wszystkich prezentowanych potraw. 
Nagrodzone został tradycyjnie przy-
gotowane Gołąbki z boczkiem i tarty-
mi ziemniakami. Panie i panowie z tego 
koła również prezentowali krakowskie 
korzenie, i mogliśmy podziwiać charak-
terystyczny strój krakowski.

Dodatkowo uhonorowano wyróżnie-
niem Gospodarstwo pana Marka Piwo-
wara z Męciny z powiatu limanowskie-
go, który od wielu lat prowadzi małą 
rodzinną piekarnię i w starym piecu 
chlebowym, opalanym drewnem wy-
pieka chleby, kołacze, podpłomyki we-
dług tradycyjnych metod. Chleby pana 
Marka Piwowara znane są w regionie. 
Chleb przez niego pieczony – Chleb Mę-
ciński – wpisany jest również na listę 
produktów tradycyjnych z Małopolski.

Wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym przyznano dyplomy i nagrody 
pieniężne.

Gratulacje dla wszystkich uczestni-
ków konkursu za ich sumienność, dba-
łość o regionalizm i niezwykłą otwar-
tość i gościnność.

Lucyna Kmak

Konkurs potraw regionalnych
W konkursie Potraw Regionalnych w dniu 10.09.2022 r., w Starym Sączu wzięło udział 7 podmiotów z terenu 
Małopolski. Konkurs corocznie odbywający się podczas Agropromocji ma na celu zaprezentowanie róż-
norodności smaków potraw z różnych regionów Małopolski, ich regionalnego charakteru a równocześnie 
specyfiki i piękna regionalnych strojów.

DZIEDZICTWO
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Laureaci Wojewódzkiego Konkursu  
„Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne 2022”

Celem konkursu była promocja naj-
lepszych gospodarstw agroturystycz-
nych świadczących usługi na obszarach 
wiejskich województwa małopolskiego, 
jako atrakcyjnego miejsca wypoczyn-
ku oraz popularyzacja walorów krajo-
brazowych, kulturowych i kulinarnych 
regionu. Organizatorem był Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego a współ-
organizatorami: Centrum Doradztwa 
Rolniczego oddział w Krakowie, Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Krakowie, Mało-
polski Oddział Regionalny Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
oddział Terenowy w Krakowie.

Komisja konkursowa, powoła-
na przez Dominika Paska Dyrektora 
MODR, na podstawie wizytacji dokona-
ła oceny zgłoszonych przez Powiatowe 
Zespoły Doradztwa Rolniczego gospo-

darstw według kryteriów: standard 
świadczonych usług, sposób funkcjo-
nowania gospodarstwa, uwzględnienie 
zasad proekologicznych, powiązanie 
z tradycją i regionem, oferta kulinar-
na, atrakcje w gospodarstwie, innowa-
cyjność czy sposoby promocji gospo-
darstwa, dokonała oceny zgłoszonych 
obiektów na podstawie wizytacji go-
spodarstw i przyznała następujące 
nagrody.

Podsumowanie konkursu „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne 2022” oraz wręczenie nagród nastąpiło 
podczas Jubileuszowej XXX Wystawy AGROPROMOCJA w dniu 10 września br. na terenie Diecezjalnego 
Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu.

AGROTURYSTYKA
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II miejsce: Pani Danuta Ścibor z Kę-
dzierzynki, powiat myślenicki
Obiekt położony jest w Beskidzie Wy-
spowym o wysokim standardzie bazy 
noclegowej. Wyposażony jest w wiele 
elementów tradycyjnych, czy to w wypo-
sażeniu pokoi, czy też oryginalnej zasta-
wie stołowej. Gospodyni w szczególny 
sposób dba o wyżywienie gości oferując 
kuchnię dostosowaną do potrzeb go-
ści wykorzystując produkty z własnego 
gospodarstwa lub od lokalnych rolni-
ków. Właścicielka ściśle współpracuje 
z lokalnymi organizacjami prowadząc 
manufakturę pierników tradycyjnych, 
organizuje również warsztaty rękodzie-
ła, wykonuje wielkanocne, czy też bożo-
narodzeniowe ozdoby i wypieki. Obiekt 
przystosowany jest do różnych odbior-
ców ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzin z dziećmi. Istnieje tu również 
możliwość realizacji bonu turystyczne-
go. Gospodarstwo stawia na innowacyj-
ność rozwiązań z zachowaniem tradycji 
regionu. Podnosi standard poprzez mo-
dernizację, dostosowanie budynków dla 
osób niepełnosprawnych. Goście mają 
możliwość uczestnictwa w pracach 
gospodarczych poprzez uczestnictwo 
choćby w sadzeniu i pielęgnacji kwiatów, 
w warsztatach robótek ręcznych, czy też 
domowych wypieków.

I miejsce: Państwo Dorota i Mieczy-
sław Owczarz z Męciny Małej, powiat 
gorlicki
Gospodarstwo tworzone przez zaanga-
żowanie całej rodziny od 18 lat. Skła-
da się na nie 5 komfortowo urządzo-
nych pokoi z nowoczesnym aneksem 
kuchennym i salonem. Gospodarze 
oferują domowe obiady i przetwory 
z produktów z własnego 15 ha gospo-
darstwa prowadzonego metodami 

ekologicznymi. Posiłki dla gości przy-
gotowywane są w oparciu o własne 
produkty: świeże jajka, mleko – pro-
sto od własnych zwierząt, owoce i wa-
rzywa z przydomowego ogrodu. Na 
miejscu wypiekany jest wiejski chleb 
i ciasta. Goście traktowani są jak do-
mownicy, mają możliwość udziału 
w pracach gospodarskich takich jak 
zbieranie ziemniaków, dojenie krów, 
karmienie zwierząt i in. Wiata biesiad-

na zaaranżowana jest w stylu izby re-
gionalnej co przenosi gości do innej 
epoki. Sceneria Beskidu Niskiego to 
idealne miejsce do spędzenia wolnego 
czasu. Zaletą okolicy jest spokój, cisza, 
czyste środowisko, lasy bogate w owo-
ce runa leśnego. Gospodarstwo jest na 
bieżąco udoskonalane,w lesie, którego 
gospodarze są właścicielami powstał 
„zawiły gaj” ze ścieżkami, miejscem na 
ognisko i torem przeszkód dla dzieci.

AGROTURYSTYKA
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III miejsce: Państwo Anna i Wojciech 
Gromada z Zębu, powiat tatrzański
Gospodarstwo usytuowane jest w naj-
wyżej położonej wsi w Polsce, na stoku 
Gubałówki. Z okien pokoi rozciąga się 
piękny widok na Tatry. Obiekt znajduje 
się blisko wyciągów narciarskich. Po-
siada wiatę w stylu góralskim, która to 
jest doskonałym miejscem dla biesiad 
i gawęd co stanowi dodatkowe walory 
dla turysty. Gospodarze prowadzą go-
spodarstwo z produkcją zwierzęcą oraz 
bacówkę na Jaworkach oferując gościom 
pokaz pucenia oscypka. W ofercie kuli-
narnej przygotowano produkty trady-
cyjne ściśle związane z kuchnią góralską 
tak znane jak choćby żurek po góralsku, 
czy kwaśnica na żyntycy. Cały dom prze-
znaczony na wynajem wykonany jest 
w stylu góralskim, drewniany. Dla go-
ści przygotowano 5 pokoi w tym jeden 
apartament z wystrojem w elementy 
folklorystyczne. Pokoje nawiązują wy-
strojem do starych pomieszczeń izb gó-
ralskich, a salon dodatkowo ozdobio-
ny jest drewnianymi płaskorzeźbami, 
dzwonkami góralskimi, czy też trofeami 
myśliwskimi. Obiekt posiada pompę cie-
pła i fotowoltaikę czym uwzględnia pro-
wadzenie gospodarstwa według zasad 
proekologicznych.

Ponadto wyróżnienie w kategorii tu-
rystyka wiejska otrzymał:
Pan Mirosław Glanowski z Sułoszo-
wej, powiat krakowski 
Obiekt położony w miejscowości Su-
łoszowa na terenie Ojcowskiego Par-
ku Narodowego, powstał na bazie go-
spodarstwa agroturystycznego. Jest 
bardzo dobrze oznakowany, z dużym 
parkingiem, możliwością przyjmowa-
nia camperów. Dla gości przygotowa-
ne są nowoczesne pokoje z łazienkami. 
Na terenie obiektu dostępny jest grill, 
czy plac zabaw dla dzieci. Gościom ofe-
rowane są domowe obiady przygoto-
wywane w tradycyjny sposób, na bazie 
domowych przepisów. Bliskość Zamku 
w Pieskowej Skale stanowi doskonałą 
bazę wypadową na okoliczne szlaki tu-
rystyczne piesze i rowerowe. Gospodarz 
chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
turysty wciąż podnosi standardy dba-
jąc jednocześnie o ochronę środowiska 
– zainstalowana fotowoltaika. Obiekt 
przygotowany jest do obsługi osób nie-
pełnosprawnych. Istnieje możliwość re-
alizacji bonu turystycznego. 
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Chociaż obecnie nie mamy konkretnych 
rozwiązać prawno-finansowych, w Pol-
sce powoli tworzą się inicjatywy samo-
rządowe jak również indywidualne/
oddolne wspierające tę ideę. I nie jest 
to tylko idea, ani misja, ponieważ jest 
to żywa alternatywa pozyskiwania do-
datkowych funduszy dla gospodarstwa 
rolnego oraz wsparcie osób „wykluczo-
nych” z życia społecznego. 

To, że gospodarstwa wytwarzają żyw-
ność – wiemy. Natomiast mało kto chyba 
uświadamia sobie, że rodzinne gospo-
darstwa rolne są jednymi z nielicznych 
miejsc, gdzie w obliczu betonowo-plasti-
kowej cywilizacji, człowiek wciąż pozo-
staje w bliskości z naturą. 

I nie ma w tym nic nadzwyczajnego — 
mógłby powiedzieć niejeden mieszka-
niec rolniczego powiatu, któremu wieś 
kojarzy się z dzieciństwem, miejscem ży-
cia lub pracy. Natomiast dla wielu miesz-
kańców miast, których rodzina dawno 
zapomniała o wsi, kontakt z żywą natu-
rą często ograniczony jest do doniczek 
z pelargoniami na balkonie. Co się dzieje 
z człowiekiem, kiedy na trwałe oddzie-
la się od przyrody i dlaczego wciąż nam 
przybywa terapeutów specjalizujących 
się w najprzeróżniejszych terapiach, 
o których naszym babciom i dziadkom 
nawet się nie śniło – możemy się domy-
ślać lub poszukiwać badań naukowych 
na ten temat. Jednak nieco starsze poko-

Zagraniczne dobre praktyki w zakresie łączenia rolnictwa 
i działalności opiekuńczej na przykładzie Holandii

lenie jeszcze pamięta, że mleko pochodzi 
od krowy, a nie od biedronki, podczas 
gdy dzieci z miasta już niekoniecznie. 

Wracając do wyjazdu. Obfitował on 
w niezwykle cenne: merytoryczne, teo-
retyczne i praktyczne dla nas spotkania. 
Do najciekawszych zaliczyłabym pierw-
sze spotkanie – z panią Anouk Hafkam, 
która opowiedziała nam w jaki sposób 
funkcjonują gospodarstwa opiekuńcze 
w Holandii. Obecnie pani Hafkam jest 
koordynatorem ds. rozwoju i relacji 
w Federatie Landboue en Zorg, dlate-
go przedstawiła nam założenia syste-
mu prawno-instytucjonalnego i organi-
zacyjne funkcjonowania gospodarstw 
opiekuńczych w Holandii oraz przybli-
żyła historię. Warto wspomnieć, że Ho-
landia posiada ponad dwudziestoletnie 
doświadczenie w zakładaniu i prowa-
dzeniu gospodarstw opiekuńczych. Jak 
wynikało z jej wykładu, dynamiczny 
rozwój farm opiekuńczych w Holandii 
nastąpił w 2000 roku dzięki rządowe-
mu dofinansowaniu i na dzień dzisiejszy 
możemy do nich zaliczyć 1 300 farm, 
z czego 900 jest zgłoszonych w Federa-
cji Rolnictwa i Opieki. W związku z tym, 
że Hafkam ukończyła psychologię było 
jej najprawdopodobniej łatwiej niż in-
nym podjąć się takiej działalności. Jako 
psycholog i współwłaściciel gospodar-
stwa rolnego od 20 lat prowadzi własną 
farmę, na której przebywają głównie 

dzieci na tak zwany „pobyt dzienny”. Są 
to osoby z różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami zarówno psychicznymi, 
jak i ruchowymi. 

W Holandii farmy opiekuńcze peł-
nią wiele różnych, powiązanych ze 
sobą funkcji: edukacja, opieka, sprze-
daż produktów rolnych i specjalizują 
się w przyjmowaniu pod opiekę różnych 
osób z różnymi, bardzo indywidualny-
mi dysfunkcjami. Począwszy od dzie-
ci z autyzmem, poprzez dorosłych, tak 
zwanych „wypalonych zawodowo”, czę-
sto po ciężkiej depresji, osób uzależnio-
nych, po pobycie szpitalnym, aż do osób 
starszych, samotnych seniorów, którzy 
potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, 
a przede wszystkim z przyrodą. 

Podopieczni dzięki pracy w gospo-
darstwie, takiej jak między innymi: 
drobne prace polowe, opieka nad zwie-
rzętami, wspólne przygotowywanie po-
siłków i itp. uczestniczą w codziennych 
rytuałach, które to nie tylko dają im po-
czucie bezpieczeństwa, wzrost własnej 
wartości, ale dostarczają aktywności 
fizycznej i zabawy na świeżym powie-
trzu. Każdy podopieczny na bieżąco, 
indywidualnie według planu adekwat-
nego do własnych potrzeb i problemów, 
jest prowadzony przez terapeutę/ opie-
kuna. Pobyt w gospodarstwie zostaje 
zapisany w formie ”recepty/skierowa-
nia” przez lekarza. 

Podróże kształcą, dlatego chcemy czytelnika „Doradcy” zachęcić do bliższego przyjrzenia się gospodar-
stwom opiekuńczym/społecznym, które mogą, z powodzeniem i pożytkiem dla rolników, oraz innych 
mieszkańców terenów wiejskich – powstawać w Małopolsce.

AGROTURYSTYKA
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rapii Zajęciowej. Niech będzie wybór, 
ponieważ gospodarstwa opiekuńcze to 
zielona przestrzeń, której jesteśmy czę-
ścią zamiast czterech ścian i łóżka. 

Wizyta studyjna została zorganizowa-
na w czerwcu 2022r. w ramach projek-
tu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze 
w rozwoju obszarów wiejskich wobec wy-
zwań demograficznych” finansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju w ramach strategicznego programu 
badań naukowych i prac rozwojowych 
„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski 
w warunkach globalizujących się rynków” 
GOSPOSTRATEG. Głównym organizato-
rem i koordynatorem projektu było Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Krakowie. 

Anna Morawiec, Małgorzata Malkus
Fot. Uczestników wyjazdu

Projekt „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obsza-
rów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”
ID: 381773 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój 
Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. 
Umowa Gospostrateg nr 1/381773/17/NCBR/2018.

Ze względu na wysokie koszty utrzy-
mania, na chwilę obecną w Holandii do 
gospodarstw opiekuńczych przyjmowa-
ne są osoby, które faktycznie wymaga-
ją opieki i nie są samodzielne. Finanso-
wanie tych osób pochodzi ze środków 
z budżetu państwa, które przyznawane 
są gminie, a następnie rozdzielane dla 
poszczególnych gospodarstw. Koszty 
pobytu osób na farmie pokrywane są 
również przez rodzinę podopiecznych 
– proporcjonalnie od zarobków. 

Sukces farmy – co podkreślała Haf-
kam, należy zacząć od budowania do-
brego jej wizerunku. Bardzo ważne jest, 
aby zdobyć zaufanie lokalnej społecz-
ności oraz przekonać społeczność do 
dobrej opieki na farmie, która to pozy-
tywnie wpływa na zdrowie podopiecz-
nego. ( Przy okazji warto nadmienić, że 
ze względu na duże ryzyko wypadku 
gospodarstwa te płacą bardzo wysokie 
ubezpieczenie). 

Gospodarstwa podlegają kontro-
li przez Federację Rolnictwa i Opieki, 
która jest jednostką certyfikującą i raz 
na trzy lata przydziela certyfikaty na 
świadczenie usług opiekuńczych. Dodat-
kowo właściciele gospodarstw zobowią-
zani są do przedkładania, raz w roku, 
szczegółowych sprawozdań dotyczą-
cych całego gospodarstwa. Aby prowa-
dzić gospodarstwo opiekuńcze trzeba 
spełnić bardzo dużo warunków, w tym 
między innymi taki, aby przynajmniej 
jeden z właścicieli miał ukończony kurs 
pierwszej pomocy. Reguluje to wiele 
przepisów, co ma na celu wyelimino-
wanie ryzyka wystąpienia jakiegokol-
wiek niebezpieczeństwa – zagrożenia 
życia i zdrowia podopiecznego. Rodzi-
ny, z których pochodzą podopieczni są 
w ciągłym kontakcie z właścicielami 
gospodarstwa, jeśli sobie tego życzą. 
A wybór farmy, o określonym kierun-
ku rolniczym, dokonywany jest po wy-
wiadzie z podopiecznym i jego rodziną 
z uwzględnieniem jego preferencji. Jedni 

wolą otoczenie roślin, inni zwierząt. Tu 
ciekawostka, którą usłyszałyśmy w jed-
nym z gospodarstw: mianowicie dzieci, 
które nie chciały mówić z różnych przy-
czyn ( głównie autyzm) terapeuci wysy-
łali po owce. Okazuje się, że aby sprowa-
dzić owce z pastwiska dzieci musiały do 
nich mówić i w ten sposób pokonywały 
niechęć do komunikowania się ze świa-
tem przy pomocy głosu.

Ponad dwudziestoletnie doświadcze-
nia holenderskie pokazują, że w terapii 
sprawdzają się gospodarstwa rolne, któ-
re zapewniają możliwość odpoczynku, 
relaksu, pracy, oraz satysfakcję w po-
staci wymiernych efektów. Na przykład 
sprzedaż warzyw, wcześniej zasianych 
i zebranych w sklepikach znajdujących 
się na terenie farmy. 

Doświadczenia holenderskie wska-
zują nie tylko na korzyści z zakładania 
farm opiekuńczych, ale i trud tej pracy, 
w dużej mierze związany z koniecznym 
dokumentowaniem efektów terapii, któ-
ra prowadzona jest w gospodarstwach. 
Jednakże wydaje się, że systemowe, two-
rzenie podobnych miejsc na polskiej wsi 
ma sens, zarówno finansowy jak i tera-
peutyczny. I chociaż nie rozwiążą one 
problemu rodzin, które wychowują 
niepełnosprawne dzieci lub mieszka-
ją z niepełnosprawnymi dorosłymi — 
mogą stać się alternatywą dla Domów 
Opieki Społecznej lub Warsztatów Te-
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Czy są to jednak jedyne, dostępne dla nas 
możliwości w kuchennych wariacjach 
i doświadczeniach? Jak radzono sobie 
z doprawianiem potraw kiedyś, gdy do-
stępność gotowych przypraw była ogra-
niczona, a nasi przodkowie lubili zjeść 
sute potrawy lub głodowali na przed-
nówku? Otóż natura na szczęście obda-
rzyła nas ogromną możliwością korzy-
stania z jej darów od wczesnej wiosny, 
aż do późnej jesieni. Wielu z nas uważa, 
ze zioła ,używane przez fitoterapeutów 
do leczenia, tylko do tego się nadają. Otóż 
nie! Wielu kosi i pielęgnuje swoje przy-
domowe trawniki, pozbywając się często 
świeżego, zdrowego, pełnego witamin 
i minerałów podręcznego zielnika. Pod 
warunkiem, że te trawniki nie są poło-
żone w centrum miasta i w pobliżu ru-
chliwych traktów. Wtedy, niestety nasze 
zioła doprawione będą ołowiem więc nie 
korzystajmy z nich. 

Ale do rzeczy, co możemy położyć na 
talerz lub czym doprawić tradycyjny 
rosół? Kiedy wiosna, jak w piosence, 
rozbłyśnie majem, właśnie popularne 
maje-a poprawnie mniszek lekarski-
-są gotowym materiałem na zdrowe 
sałatki czy nawet desery. Liście mnisz-
ka, używać możemy do wszelkiego ro-
dzaju zielonych sałatek. Nie potrzeba 
wyprawy na bazar po wczesne sała-
ty, nie tylko zbyt drogie ale wiadomo, 
że hodowane pod folią lub nawożone 
chemicznie. Liście mniszka, zawierają 
zdrową goryczkę, tak bardzo potrzebną 
naszemu przewodowi pokarmowemu. 
Zapomnieliśmy o tym, że smak gory-
czy jest nam tak samo potrzebny jak 
słodycz i sól. Zioła, szczególnie zielone, 
dostarczają nam tego w naturalny spo-
sób. Mniszek można wykorzystać do 
domowej produkcji octów i deseróW, 
Nie tylko do popularnego acz zdrowego 
majowego miodku. 

Jeszcze wcześniej pojawia się blusz-
czyk kurdybanek, dostępny właściwie 
przez cały rok, bo przy lekkich zimach 
znajdziemy go na pewno! To znako-
mita przyprawa zastępująca dawniej 
pietruszkę lub lubczyk. Jego wyrazisty 
smak wzbogaci także wszelkiego ro-
dzaju twarożki, pasty a nawet ziołowe 
masło. Nie przesadzajmy z nim jednak, 
wystarczy kilka listków za dużo by za-
absorbował smakiem cała potrawę. 

Trudno nie wspomnieć o czosnku 
niedźwiedzim i wspaniałym pesto, któ-
re możemy przygotować sami. Znako-
mity jest ukiszony, zamknięty w słoiku, 
doprawić możemy nim bigos, żurek lub 
przygotowując tradycyjną ogórkową, 
zastąpić nim ogórki. Nasze łąki, jeszcze 
w wielu miejscach nie skażone całko-
wicie przez cywilizację są znakomitym 
zastępstwem supermarketów. 

Wybierając się na spacer zabierzcie ze 
sobą koszyk lub lniana torbę i rozglądaj-
cie się wokół siebie. Podagrycznik, czar-
cie żebro, rzeżucha łąkowa, pokrzywa 
,koniczyna, pierwiosnki, szczaw , dziki 
szczypiorek i wiele , wiele innych ziół 
spotykanych na naszych łąkach może-
my ze spokojem użyć jako przyprawy 
w naszej kuchni. Rozpoznawanie ich jest 
łatwe i może być znakomita zabawą dla 
całej rodziny. Jest mnóstwo przepisów, 
które znajdziecie w przepastnym Inter-
necie dotyczących wykorzystania i wła-
ściwości zdrowotnych naszych natu-
ralnych skarbów ziemi. Ważne jest, by 
zbierać zioła i rośliny jadalne, których 
jesteśmy pewni, które znamy. Zbierać 
ich tylko tyle, ile potrzebujemy w da-
nym momencie czyli obcinać je bez ko-
rzeni. W ten sposób zapewnimy sobie 
obfitość naturalnej spiżarni na następne 

lata. Szukajmy naszych roślin jadalnych 
w miejscach nie skażonych, nie blisko 
traktów drogowych, chociaż lubią tam 
rosnąć. 

Wielu ludzi śmieje się z tej mody czy 
trendu na zioła i rośliny jadalne, które 
coraz częściej goszczą na naszych sto-
łach i wzbogacają nasze potrawy. O wła-
ściwościach ziół także w kuchni mówiła 
już średniowieczu św. Hildegarda z Bin-
gen, w naszych czasach autorytetem jest 
dr Henryk Różański, a niesamowitym 
propagatorem używania ziół i dzikich 
roślin w kuchni – Łukasz Łuczaj. Do 
nich odsyłam i polecam. Rozglądajmy 
się wiec wokół siebie, na spacerze, na 
łące, na podwórku. Mówi się, ze najbliżej 
nas rosną rośliny, których brakuje , czy 
które potrzebne są dla zdrowia i kon-
dycji gospodarzy .Tak wiec pielęgnujmy 
podagrycznik, pokrzywę, kłaniajmy się 
mniszkom i kurdybankom. Zachwycaj-
my się kwiatami i zapachem czeremchy 
i akacji , zbierajmy kwiaty forsycji i pier-
wiosnka. Na pewno urozmaicimy naszą 
dietę i kuchenne potrawy. Wszystko zaś 
z umiarem i zachowaniem bezpieczeń-
stwa. Smacznego!

Krystyna Lelito  
Katarzyna Sułkowska

Zioła w żywieniu człowieka i zastosowanie w kuchni
Od wielu już lat istnieje dobry trend, by w naszych kulinariach używać ziół i chodzi tutaj nie tylko o zioła 
zamknięte w torebkach na sklepowych półkach ale także te, które wyhodowane w doniczkach, dostępne 
są w marketach lub posiane przez nas własnoręcznie, dopieszczane na domowych parapetach
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