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Niech wieczerza wigilijna spędzana w gronie najbliższych
upłynie w obfitości, spokoju i radości,
a każda świąteczna chwila będzie wyjątkowa.
Niech Nowy Rok 2021 obdarzy Państwa
zdrowiem, szczęściem i pomyślnością.
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Szanowni Państwo!

W

zmieniającym się na naszych oczach świecie przychodzi teraz czas zatrzymania,
czas odpoczynku od zgiełku i blichtru – czas pojednania i miłości, czas narodzin Pana.

„Dla Niego i wobec Niego człowiek jest zawsze jedyny i niepowtarzalny; jest kimś odwiecznie zamierzonym
i odwiecznie wybranym, kimś powołanym i nazwanym własnym imieniem” – tak od początku swojego pontyfikatu
nauczał nas Święty Jan Paweł II.
Bądźmy godni tej miłości. Zanim zaczniemy przełamywać się opłatkiem odrzućmy gniew, nienawiść i urazy.
Dajmy świadectwo naszej wiary, którą przekazali nam nasi przodkowie, którą zachowali i za którą ginęli.
To również dla nich jest puste miejsce przy wigilijnym stole.
Życzę Państwu, aby Wasze domy przepełniała piękna, polska tradycja pojednania i przeżywania narodzin Pana.
Niech tej duchowej uczcie towarzyszy też uczta kulinarna – tradycyjne, wspaniałe, świąteczne dania.
To dzięki Wam Rolnikom, Ludziom Wsi mamy i jedno i drugie.
Życzę Państwu wielu łask Bożych, a pośród nich tej najważniejszej – łaski wiary.
GRZEG ORZ PUDA
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Wybraliśmy najlepszego doradcę w Małopolsce
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego był realizatorem wojewódzkiego etapu I edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, we współpracy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aktualnie zakończyły się wojewódzkie etapy konkursu organizowane przez Wojewódzkie
Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Spośród
zwycięzców wojewódzkich etapów zostanie wyłoniony najlepszy doradca rolniczy w Polsce.
Konkurs ma na celu popularyzację doradztwa rolniczego i profesjonalnych
usług doradczych oraz promowanie
pracy doradców i ich osiągnięć. Do
wojewódzkich etapów konkursu mogli przystąpić doradcy wpisani na listę
doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020
prowadzoną przez Dyrektora Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
W małopolskim etapie konkursu udział
wzięło 13 kandydatów, pracowników
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zgłoszonych przez kierowników
Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego lub instytucje pracujące na rzecz
rolnictwa.
30 września 2020 r. w siedzibie MODR
w Karniowicach odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, w skład której weszli:
−− przewodnicząca komisji: pani Krystyna Janecka – wiceprezes zarządu
Małopolskiej Izby Rolniczej
oraz członkowie komisji:

−− pani Izabela Stefańczyk – p.o. zastępcy dyrektora Małopolskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
−− pan dr Krzysztof Duda – dyrektor Instytutu Zootechniki Państwowego
Instytutu Badawczego w Balicach,
−− pan Dominik Pasek – p.o. dyrektora
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego.
Komisja dokonała oceny uczestników
konkursu, poprzez analizę współpracy
z rolnikami i osiągnięć w pracy doradczej w roku 2019. Za najważniejsze kryteria w ocenie uznano ilość gospodarstw
rolnych obsługiwanych przez doradcę,
realizację projektów UE, ilość przeprowadzonych szkoleń oraz doskonalenie
własne doradcy, w formie studiów podyplomowych lub szkoleń.
Najlepszym doradcą etapu wojewódzkiego została pani HALINA
PUTO, pracownik Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Limanowej.

Pani Halina pracuje w Małopolskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego od roku
1986. Jest doradcą wszechstronnym,
specjalizuje się w rolnictwie ekologicznym, zarządzaniu gospodarstwem
rolnym oraz funduszach unijnych. Posiada uprawnienia doradcy rolniczego, rolnośrodowiskowego, inspektora
rolnictwa ekologicznego i integrowanej

produkcji. Jest absolwentką Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ukończyła
studia podyplomowe z zakresu technologii integrowanej produkcji roślinnej
w zrównoważonym rozwoju rolnictwa.
Na co dzień doradza rolnikom w gminie
Tymbark, prowadzi ewidencję w książkach Rachunkowości Rolnej dla Polskiego FADN oraz pomaga beneficjentom
w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe. Rolnicy współpracujący z panią Haliną cenią ją za zaangażowanie
w pracę, otwartość i łatwość tłumaczenia niejednokrotnie zawiłych zagadnień z zakresu technologii rolnictwa
i funduszy UE.
Zwycięzca wojewódzkiego etapu został
zgłoszony przez MODR do krajowego
etapu konkursu na „Doradcę Roku”.
Drugie miejsce w wojewódzkim etapie
konkursu na „Doradcę Roku“ zajął pan
Eugeniusz Tadel – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Tarnowie, a na trzecim miejscu uplasował się pan Zbigniew Żak – pracownik
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Miechowie.
Dyrektor MODR, Dominik Pasek, dziękuje uczestnikom konkursu za udział,
serdecznie gratuluje laureatom, a najlepszemu doradcy w Małopolsce – pani
Halinie Puto życzy wygranej w etapie
krajowym oraz dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!
Katarzyna Gwiżdż
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Innowacyjne formy współpracy i organizacji
krótkich łańcuchów dostaw – relacja z konferencji
8 października br. w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się
konferencja pn. „Innowacyjne formy współpracy i organizacji krótkich łańcuchów dostaw”. Wydarzenie
zostało zorganizowane w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na
zlecenie Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Małopolskiego.
Partnerami konferencji byli: Centrum
Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz firma Pstrąg Ojcowski.
W wydarzenia uczestniczyli: Adam Ślusarczyk, dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Mirosław
Boruta Krakowski, z-ca dyrektora
KOWR OT w Krakowie, Jerzy Radoń,
z-ca dyrektora KRUS OR w Krakowie
oraz w formie wideokonferencji Jolanta
Brudnik, dyrektor Centrum Doradztwa
Rolniczego oddział w Krakowie.
Otwierając konferencję Dominik Pasek, p.o. dyrektora MODR podkreślił,
jak ważnym priorytetem Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest rozwój
krótkich łańcuchów dostaw, co daje
możliwość stworzenia pomiędzy producentami żywności a konsumentami
trwałych, opartych na zaufaniu relacji
handlowych. Łączenie się i współpraca
producentów rolnych jest również korzystna w przypadku współpracy z odbiorcami hurtowymi, którzy oczekują
dużych, wyrównanych i terminowych
dostaw towarów. Niestety wiedza producentów rolnych na temat korzyści płynących ze zbywania żywności w ramach
6

krótkich łańcuchów dostaw nie jest wystarczająca. Niniejsza konferencja, odpowiadając na ten problem, przyczyniła
się do upowszechnienia wiedzy z zakresu innowacyjnych form sprzedaży oraz
działań kooperacyjnych, współpracy
z partnerami, mającej na celu sprzedaż
produktów rolnych.
W programie spotkania znalazły się tematy takie jak: aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w obszarze
rozwoju krótkich łańcuchów dostaw,
tworzenie sieci współpracy w ramach
rynków lokalnych, rozwój małego przetwórstwa, formy przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich, organizacja podmiotów lokalnej współpracy.
We wprowadzającym wykładzie prof.
dr hab. inż. Zbigniew Dolatowski z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie omówił
znaczenie rozwoju małego przetwórstwa z wykorzystaniem prozdrowotnych właściwości żywności produkowanej w gospodarstwach rolnych.
W obecnym czasie wyedukowani konsumenci mają coraz wyższe wymagania
w stosunku do produktów spożywczych.
Żywność powinna zaspakajać nie tylko
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podstawowe potrzeby fizjologiczne, ale
głównie dostarczać składniki korzystnie
wpływające na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Prelegent podkreśli
znaczenie żywności wyprodukowanej
w gospodarstwie rolnym i mechanizm
jej sprzedaży. Konsumenci powinni mieć
możliwość nabycia świeżego produktu
pochodzącego od znanych i sprawdzonych producentów, jak również powinni
uzyskać informację na temat sposobu
pozyskiwania i przetwarzania kupowanej żywności. Rolnik - producent powinien znać potrzeby oraz oczekiwania
klienta i reagować na zmianę jego wymagań. Lokalni producenci produktów
pierwotnych, jak również przetworzonych, tworzą sieć współpracy, skracają łańcuchy dostaw, a tym samym poprawiają stan ekonomiczny swojego
gospodarstwa.
W kolejnym wykładzie dr inż. Małgorzata Bogusz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie podkreśliła, jak ważne
znaczenie ma rozwój sieci współpracy
poprzez udział producentów w różnych
formach sieciowania produktów. Działania te mają na celu wyeliminowanie pojawiających się barier, takich jak znaczne

ograniczenie rynków zbytu czy rosnąca
konkurencja, z którymi często mali producenci rolni nie mogą sobie poradzić.
Jak podkreślił prof. dr hab. inż. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, tradycje kulinarne przekazywane z pokolenia na pokolenie są
istotnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości. Przykładowo szeroka
działalność agroturystyczna stwarza
możliwość rozwoju tradycyjnej kuchni
regionalnej. W odpowiednio zorganizowanym działaniu lokalnym na linii producent - konsument, poprzez skrócenie
łańcucha dostaw, rozwój rolniczego handlu detalicznego może się stać dodatkowym źródłem dochodów mieszkańców
obszarów wiejskich.
Wykład Rafała Serafina, prezesa
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
w Krakowie był praktycznym podsumowaniem dyskusji na temat rozwoju rynków produktów lokalnych oraz
współpracy producentów i instytucji
okołorolniczych.
W trakcie spotkania Adam Ślusarczyk,
dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR omówił możliwości

pozyskiwania środków w ramach PROW
2014-2020 na rozwój małego przetwórstwa jako jednego z podstawowych elementów rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich.
Konferencja miała charakter stacjonarny oraz wideokonferencji, w której
uczestniczyło ponad 100 osób, w tym
przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa, rolnicy, doradcy, przedstawiciele LGD, studenci oraz
mieszkańcy obszarów wiejskich z woj.
małopolskiego.
Dyrektor MODR składa serdeczne podziękowanie partnerom przedsięwzięcia za zaangażowanie w inicjatywę,

wykładowcom za wyczerpujące przedstawienie tematu, Katedrze Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw pod
kierownictwem prodziekana dr hab.
inż. Andrzeja Krasnodębskiego, prof.
UR w Krakowie, który przyczynił się
do uczestnictwa studentów w formie
wideokonferencji, jak również dr inż.
Małgorzacie Bogusz, opiekunowi grupy oraz przedstawicielom instytucji,
rolnikom, doradcom i mieszkańcom
obszarów wiejskich za czynny udział
w wydarzeniu.
Anna Tobiasz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW
na stronie www.ksow.pl
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

Rozstrzygnięcie małopolskiej edycji konkursu
AgroLiga 2020
24 września 2020 r. w siedzibie MODR w Karniowicach odbyło się spotkanie połączone z przyznaniem tytułów Mistrzów Małopolski w kategoriach „Rolnik” i „Firma” w konkursie AgroLiga 2020. W tym roku, z uwagi
na wirus Covid-19, nie odbyła się doroczna wystawa AGROPROMOCJA, na której zwyczajowo honorowano
laureatów AgroLigi.
Uroczystość otworzył Dominik Pasek
p.o. dyrektora MODR zs. w Karniowicach, który w swoim wystąpieniu mówił o Małopolskim e-bazarku, na którym rolnicy zainteresowani sprzedażą
własnych produktów mogą się zarejestrować. Ponadto na tej platformie
konsumenci mogą zapoznać się z wykazami targowisk, sprzedawców, gospodarstw agroturystycznych, producentów materiału szkółkarskiego itp.
Karol Sepielak p.o. z-cy dyrektora
MODR przypomniał o trwającym od
1 września Powszechnym Spisie Rolnym. Spis będzie prowadzony przez
Główny Urząd Statystyczny do 30 listopada 2020 r.

W tym roku partnerem małopolskiej
edycji konkursu AgroLiga była firma
ubezpieczeniowa Concordia Ubezpieczenia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Concordia Ubezpieczenia Grupa Generali: Krzysztof Mrówka dyrektor
Biura Ubezpieczeń Rolnych, Renata Pietrzyk dyrektor regionu południowej Polski, Kinga Borecka dyrektor ds. Marketingu. Dyrektor Krzysztof Mrówka
przybliżył zebranym nowe oferty ubezpieczeniowe Concordii Ubezpieczenia
dla rolników i firm rolniczych.
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Nagrody i vouchery ubezpieczeniowe
wszystkim laureatom wręczali: Dominik
Pasek p.o. dyrektora MODR zs. w Karniowicach i Krzysztof Mrówka dyrektor
Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii
Ubezpieczenia.
Mistrzem Małopolski w kategorii
„Rolnik” za rok 2020 został Józef
Filipek z miejscowości Sechna w powiecie limanowskim prowadzący gospodarstwo sadownicze.

Większość uzyskiwanych plonów owoców jabłek, śliw i gruszy sprzedaje
w formie suszonej lub w postaci chipsów jabłkowych. Gospodarstwo posiada
kompleks budynków gospodarczo-magazynowych, chłodniczych i garażowych, w tym suszarnie kontenerowe na
ciepłe powietrze i linię technologiczną
do próżniowego pakowania suszonych
owoców. Na jednym z budynków zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna
z wykorzystaniem energii do prowadzonej działalności rolniczej. W gospodarstwie przestrzegane są Zasady Dobrej
Praktyki Produkcyjnej, Higienicznej,
BHP oraz wymogi dotyczące ochrony
środowiska.
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W tym roku była bardzo wyrównana
stawka gospodarstw uczestniczących
w konkursie.
Przyznano trzy tytuły Wicemistrza Małopolski, które otrzymali:
Zbigniew Frączek z miejscowości Zabrzeż w powiecie nowosądeckim, prowadzący gospodarstwo sadownicze,
Jarosław Janik z miejscowości Czerna
w powiecie krakowskim, prowadzący gospodarstwo produkcji roślinnej
oraz Janusz Wałaszek z miejscowości Żdżary w powiecie dąbrowskim,
prowadzący gospodarstwo owoców
miękkich.

List gratulacyjny otrzymał Tomasz Mętel
z miejscowości Pierzchów, z powiatu
wielickiego prowadzący produkcję
roślinną i zwierzęcą.
W kategorii „Rolnik” Mistrz Małopolski
i Wicemistrzowie Małopolski otrzymali
nagrody pieniężne, statuetki, listy gratulacyjne i vouchery ubezpieczeniowe.
Mistrzem Małopolski w kategorii
„Firma” za rok 2020 zostało gospodarstwo rybackie Pstrąg Ojcowski
Magdalena Węgiel z miejscowości
Ojców w powiecie krakowskim.

W 2014 roku nieużywane stawy przejęła w dzierżawę Magdalena Węgiel z córką Agnieszką Sendor. W ciągu kilku lat
firma przywróciła świetność hodowli
pstrąga potokowego, którego tradycja
sięga lat 30 ubiegłego wieku. Proces hodowli jest zamknięty w cyklu 3-letnim,
zachowuje się w nim tradycyjne metody produkcji bez użycia przemysłowych
technik przyspieszających przyrost wagi
i wielkości ryby. Gospodarstwo rybackie
dysponuje pełnym zapleczem technicznym i jest jednym z nielicznych w Europie gospodarstw rybackich prowadzących hodowlę pstrągów w sposób
naturalny. „Pstrąg Ojcowski” jest produktem tradycyjnym z Małopolski zarejestrowanym przez MRiRW, zaś firma

Pstrąg Ojcowski należy do Europejskiej
Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Firma ostatnio dołączyła do
projektu „Wieś dla Smakoszy”.

firma otrzymali statuetki, promesy
na stoisko podczas najbliższej Wystawy AGROPROMOCJA oraz vouchery
ubezpieczeniowe.
Po rozdaniu nagród i voucherów ubezpieczeniowych dla wszystkich uczestników konkursu oraz zakończeniu
uroczystości była okazja do rozmów
dotyczących dalszej dobrej współpracy
MODR zs. w Karniowicach i Concordii
Ubezpieczenia Grupa Generali przy organizacji następnych edycji Konkursu
AgroLiga.

W kategorii „Firma” Mistrz Małopolski,
Wicemistrz Małopolski oraz wyróżniona

Marek Rowecki
Przewodniczący Komisji Konkursowej AgroLiga 2020

Wicemistrzem Małopolski została
Pasieka Barć Jacek Nowak, Emilia
Nowak z miejscowości Kamianna
w powiecie nowosądeckim. Wyróżnienie otrzymało Przedsiębiorstwo
Pszczelarskie Tomasz Łysoń z miejscowości Klecza Dolna w powiecie wadowickim. List gratulacyjny otrzymało
Gospodarstwo Ekologiczne Słoneczna
Zagroda Lucyna Gaweł, Marek Gaweł.

DORADCA LISTOPAD GRUDZIEŃ 2020 9

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Uprawa słonecznika na kwiaty cięte w małych
gospodarstwach rolnych
W ostatnich latach coraz częściej można zauważyć w krajobrazie wsi wśród zbóż i kukurydzy pola z kwitnącymi słonecznikami. Uprawa polowa słonecznika na kwiat cięty od kilku lat jest wyrazem potrzeby
wprowadzenia do upraw areałów roślin podwyższających wielkość ekonomiczną gospodarstw (SO) w poddziałaniach PROW 2014-2020 np. w restrukturyzacji małych gospodarstw. Praktyka pokazała, że słonecznik
nie sprawia rolnikowi wiele kłopotów, a dodatkowo można zarobić na bezpośredniej sprzedaży kwiatów.
Wielkość ekonomiczna gospodarstw
(SO) to wartość standardowej rocznej
produkcji wyrażonej w euro. Standardowa produkcja oznacza średnią standardową wartość produkcji brutto z 5
lat. Jest to wartość z określonej działalności produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
która jest uzyskiwana z jednego hektara lub jednej sztuki zwierzęcia, w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych (FADN). SO można
w szybki i prosty sposób oszacować
z wykorzystaniem „Kalkulatora SO”.
Może on być pomocniczo wykorzystany
przez wnioskodawców, którzy wstępnie chcą określić wielkość ekonomiczną
gospodarstwa na potrzeby poddziałań
PROW 2014-2020: „Modernizacja gospodarstw”, „Premia dla młodych rolników”,
„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich” czy właśnie „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.
Słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus
L.) uprawiany jest głównie jako roślina
pastewna, oleista oraz jadalna. Uprawa
słonecznika na kwiat cięty przez rolników jest stosunkowo nowym pomysłem. Trend ten zauważyło wiele firm nasiennych, oferując odmiany słonecznika
10

ozdobnego dedykowane właśnie rolnikom, w celu podniesienia dochodowości
ich upraw. Słonecznik jest rośliną jednoroczną, która osiąga duże rozmiary w krótkim okresie. Najwcześniejsze
odmiany zakwitają już po 10-14 tygodniach od wysiania nasion. Cała część
nadziemna rośliny jest omszona, a jej
główną ozdobą jest kwiatostan w formie
wielokwiatowego koszyczka. Słonecznik
ma dwa rodzaje kwiatów: wewnętrzne
rurkowe (z nich powstają nasiona) oraz
brzeżne, języczkowe, czyli te które wabią owady zapylające i stanowią o atrakcyjności odmiany. Mogą mieć barwę od
żółtej do pomarańczowej. Do uprawy
na kwiat cięty najlepiej sprawdzają się
odmiany ozdobne słonecznika zwyczajnego. Cechują się one krótszym cyklem
wegetacyjnym, szerszą skalą barw kwiatostanów, słabszym wzrostem, odpornością na niektóre choroby oraz większą
trwałością kwiatów po ścięciu.
Polowa uprawa słonecznika na kwiat
cięty jest stosunkowo łatwa i szybka
oraz w zasadzie nie różni się od uprawy
słonecznika na nasiona czy paszę. Ponadto przynosi ona wiele korzyści zarówno rolnikom jak i środowisku. W momencie wejścia w praktykę rolniczą tzw.
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„Dyrektywy azotanowej”, której głównym celem jest ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi
z rolnictwa, fakt, iż słonecznik ma małe
wymagania pokarmowe w stosunku
do azotu, przemawia to za słusznością
uprawy tej rośliny. Wystarczy zaledwie
60-80 kg N/ha w formie saletry amonowej w dniu wysiewu. Ponadto słonecznik
potrzebuje do prawidłowego wzrostu
tylko nawozów mineralnych z potasem
oraz w mniejszej ilości fosforem. Słonecznik ma również małe wymagania
glebowe i jak pokazuje praktyka radzi
sobie nawet w długich okresach suszy.
Ponadto jest odporny na uszkodzenia
powodowane krótkotrwałym okresem
przymrozków do -4oC. Wymaga gleb
o odczynie obojętnym. Nie udaje się jedynie na glebach zakwaszonych, podmokłych, suchych piaskach, ciężkich glinach
i iłach oraz na glebach zlewnych i łatwo
zaskorupiających się. Jest rośliną ciepłolubną posiadającą wysokie wymagania
świetlne. Wzrost i rozwój większości
odmian słonecznika zwyczajnego są niezależne od długości dnia. Jednak dzięki uprawie opóźnionej w gruncie – gdy
dzień jest coraz krótszy, temperatura
optymalna, a ilość słońca wystarczająca

– uzyskuje się lepsze jakościowo kwiaty
w stosunkowo krótszym okresie. Dodatkowo dzięki takiej uprawie możemy ścinać kwiaty aż do początku października.
Ze względu na punktowy siew nasion
gleba powinna być starannie przygotowana. Siew wykonuje się od 3 dekady
kwietnia do końca czerwca w zależności
od wczesności odmiany. Nasiona siejemy po 2-3 gniazdowo na głębokość ok.
7 cm w rozstawie 20-25x60-70 cm. Optymalna temperatura kiełkowania nasion
to 20-24oC. W zależności od odmiany
z 1 ha upraw można uzyskać około 60
tys. roślin.
W uprawie słonecznika występują zarówno choroby, jak i szkodniki, które
mogą obniżać wartość handlową kwiatów. Przystępując do produkcji tej rośliny należy zapoznać się z „Metodyką integrowanej ochrony słonecznika” (www.
agrofagi.com.pl), gdzie oprócz samej
uprawy opisane są również możliwości ochrony roślin głównie za pomocą
niechemicznych metod. W momencie
nie zadziałania tychże metod, można
zastosować chemiczne środki ochrony
roślin (ŚOR). Lista zarejestrowanych
ŚOR dostępna jest na stronie Instytutu
Ochrony Roślin wraz z opisem ich stosowania zawartym na etykiecie. Wśród
chorób o największym znaczeniu gospodarczym należy wymienić: szarą pleśń,
zgniliznę twardzikową, mączniaka rzekomego, plamistość łodyg oraz zgorzel

siewek. Aby ograniczyć choroby należy
uprawiać odmiany odporne oraz stosować odpowiednią agrotechnikę. W przypadku szkodników, największe szkody
wyrządzają ptaki, jednak ma to znaczenie głównie w uprawach na nasiona i paszę. W uprawie na kwiat cięty dotkliwe
mogą być ślimaki, zmienniki oraz mszyce. Ponadto należy chronić entomofaunę
pożyteczną, czyli owady będące wrogami naturalnymi szkodników np. biedronki. Możemy to robić poprzez racjonalne
stosowanie ŚOR, pozostawienie międzyrzędzi, remiz śródpolnych i innych użytków ekologicznych oraz przede wszystkim poprzez dokładne zapoznanie się
z treścią etykiety ŚOR i przestrzeganie
informacji w niej zawartych. Chwasty
zagrażają słonecznikowi jedynie w początkowej fazie wzrostu. W zależności
od terminu wysiewu i rejonu Polski narażony jest on na konkurencję ze strony
różnorodnych gatunków chwastów. Pomocne jest odpowiednie przygotowanie pola, a następnie bronowanie całego
pola najpóźniej w fazie czwartego liścia.
W razie silnego zachwaszczenia należy
przeprowadzić mechaniczne odchwaszczanie międzyrzędzi.
Zbiór słonecznika ozdobnego na kwiat
cięty najczęściej przeprowadza się jedno lub kilkukrotnie. Po ścięciu pędu na
długość około 100 cm w momencie pylenia 2-3 okółków kwiatów rurkowatych, należy usunąć liście pozostawiając

tylko te najbliżej kwiatostanu. Dzięki
temu zmniejszamy transpirację oraz poprawiamy trwałość kwiatu. Oczywiście
można zbierać kwiaty w różnych fazach
rozwoju, w zależności od potrzeb konsumentów. Po zbiorze należy umieścić
je w chłodnym pomieszczeniu. Kwiaty
słonecznika niekondycjonowanego mają
trwałość nawet 7-10 dni. Kondycjonowanie natomiast wydłuża ją o kilka dni.
Słonecznik jest rośliną coraz bardziej
pożądaną przez konsumentów w kwiaciarniach oraz na targach. Niezwykle
okazały kwiat słonecznika osiągający
nieraz ponad 100 cm wysokości, stał się
prezentem, którym obdarowujemy bliskich z przeróżnych okazji. Jest on idealną rośliną na kwiat cięty, ponieważ
bardzo długo utrzymuje się w wazonie.
Słoneczniki w kwiaciarni zarówno polskich producentów roślin ozdobnych,
jak i te importowane są stosunkowo
drogie, ze względu na marże. Na targu
kwiat ten kosztuje średnio 1-2 zł za sztukę. Ze względu na konkurencyjną cenę
oraz nietuzinkową atmosferę na targowiskach lub po prostu bezpośrednią
sprzedaż w gospodarstwach rolniczych,
słonecznik na kwiat cięty od rolnika staje się coraz atrakcyjniejszym towarem.
Ilona Maczek
Źródła: www.arimr.gov.pl, www.agrofagi.com.pl
www.ho.hasło.pl
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Uproszczenia w uprawie roli
Uprawa roli ma za zadanie stworzenie optymalnych warunków glebowych dla wzrostu roślin uprawnych.
Obok nawożenia, jest podstawowym elementem agrotechniki kształtującym właściwości gleby. Zabiegi
uprawowe mogą oddziaływać również niekorzystnie na warunki i efekty produkcyjne oraz środowisko.
Zespoły uprawek przedsiewnych, liczne zabiegi pielęgnacyjne oraz zmechanizowany zbiór wymagają częstych
przejazdów sprzętu rolniczego po polu.
Wraz ze wzrostem mechanizacji prac
polowych następują zmiany naturalnych
właściwości środowiska glebowego. Pod
wpływem wielokrotnych przejazdów
zmienia się struktura gleby. Wzrasta zagęszczenie, zaburzone zostają stosunki
wodne i powietrzne, zmniejsza się przepuszczalność i pojemność wodna gleby.
Szczególnie intensywnie na środowisko
glebowe oddziałuje orka i związane z nią
odwracanie wierzchniej warstwy gleby. Przemieszczanie materii organicznej
w głąb profilu glebowego, bezpośrednio wpływa na pogorszenie zdolności
retencyjnych gleb, na jej strukturę gruzełkową, a także sprzyja erozji wodnej
i wietrznej, silnemu napowietrzaniu
i przesuszaniu warstwy ornej. Jednocześnie tworzy się tzw. podeszwa płużna,
czyli zagęszczona warstwa podglebia,
która dodatkowo ogranicza przenikanie
wody i jej magazynowanie w głębszych
partiach profilu. Sposób uprawy ma
istotny wpływ także na rozwój oraz aktywność żyjących w glebie organizmów.
Analizując nakłady ponoszone na produkcję roślinną, tradycyjna uprawa roli
jest zabiegiem najbardziej energochłonnym i pracochłonnym. Jednocześnie
12

wpływ sposobu uprawy roli na plonowanie roślin, zwłaszcza w korzystnych warunkach siedliskowych, jest stosunkowo
mały. Większe znaczenie dla produkcyjności roślin mają nawożenie, ochrona
roślin oraz genotyp – wybór właściwego
gatunku czy odmiany. Zwiększona emisja CO2 wynikająca z uprawy gleby pługiem negatywnie oddziałuje na klimat,
z kolei zmieniający się klimat nie pomaga
glebom. Na przemian występujące susze
i podtopienia wpływają na utratę składników pokarmowych. Dlatego zmieniają
się zadania uprawy roli we współczesnym rolnictwie. Przede wszystkim ma
ona na celu ograniczenie strat glebowej
materii organicznej, ograniczanie erozji
wodnej i wietrznej. Duży nacisk kładzie
się na poprawę jej zdolności infiltracyjnej, poprzez dbanie o właściwą strukturę gleby. Bardzo ważne jest minimalizowanie strat wody z gleby, ograniczenie
spływów i wymycia składników nawozowych, a także zmniejszenie zlewności
i skłonności gleby do zaskorupiania się.
Wobec tego w zaleceniach agrotechnicznych zwraca się uwagę na spłycenie głębokości zabiegów uprawowych i możliwość ograniczenia ich liczby, poprzez
pominięcie niektórych zabiegów, czy
nawet całych zespołów uprawowych.
Obecnie dominuje trend eliminujący tradycyjną uprawę roli, który łączy w sobie
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elementy ochrony środowiska, z poprawą czynników ekonomiczno-organizacyjnych gospodarstw rolnych. W nowej
perspektywie unijnej, zaplanowano
wprowadzenie nowej płatności bezpośredniej, do której rolnicy będą mogli
przystępować na zasadzie dobrowolności. Tzw. ekoschematy (I filar WPR)
będą płatnością roczną za realizację zobowiązań/praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu. Wśród kilku praktyk
do wyboru przewiduje się płatność za
uproszczone systemy uprawy. W ramach
tej praktyki przewidziano płatność za
stosowanie na gruntach ornych następujących technik uprawy: uprawa konserwująca bezorkowa z mulczowaniem,
uprawa uproszczona, uprawa pasowa
lub uprawa zerowa.
Uprawa konserwująca to sposób uprawy
z wykorzystaniem mulczowania. Mulcz
jest to warstwa ochronna, umieszczona
na powierzchni gleby. Uważa się, że jeżeli po uprawie roli ponad 30% resztek
roślinnych pozostaje na powierzchni,
to spełnia ona funkcję uprawy konserwującej, czyli zachowującej lub poprawiającej właściwości gleby. Jako mulczu
używa się różnorodnej materii organicznej, głównie słomy, ściętych roślin itp.
Mulczowanie polega na pozostawieniu na okres zimowy masy organicznej w celu zabezpieczenia gleby przed

odziaływaniem niekorzystnych czynników siedliskowych. Korzystne działanie
mulczu polega na regulacji temperatury gleby dzięki zatrzymywaniu ciepła
na wiosnę i na jesieni, ograniczaniu zachwaszczenia, zatrzymywaniu wody
poprzez spowolnienie jej parowania,
wzbogacaniu gleby w materię organiczną i składniki pokarmowe poprzez stopniowy rozkład mulczu. W praktyce rolniczej jako mulczującej materii organicznej
najczęściej wykorzystuje się roślin międzyplonowych - głównie międzyplonów
ścierniskowych oraz słomy, które pozostawione są na zimę na polu. W czasie
zimy mulcz przemarza, częściowo rozkłada się, wzbogacając glebę w materię
organiczną, zwiększając jej aktywność
biologiczną. Rośliny (najczęściej jare)
sieje się w przemarznięty mulcz płytko wymieszany z rolą lub bezpośrednio
w przemarzniętą masę. W uprawie tej
rezygnuje się z orki przedzimowej oraz
wiosennej uprawy przedsiewnej, bądź
ogranicza się ją do płytkiego zabiegu,
którego rolą jest wymieszanie mulczu
z glebą.
Uprawa uproszczona, polega najczęściej
na zastąpieniu orki uprawami bezpłużnymi oraz na zaniechaniu, niektórych
zespołów zabiegów uprawowych (np.
pożniwnych, przedzimowych, przedsiewnych). W systemie tym następuje
powierzchniowe lub głębokie spulchnianie oraz mieszanie roli, bez odwracania,
przy użyciu różnych narzędzi biernych,
jak: głębosze, grubery, spulchniacze, brony talerzowe oraz maszyn aktywnych
(rotacyjnych, wahadłowych, wibracyjnych). Optymalnym rozwiązaniem jest
zastosowanie w uprawie przedsiewnej
agregatów uprawowych, które za jednym przejazdem roboczym umożliwiają
przygotowanie roli do siewu, poprzez jej
odpowiednie rozdrobnienie, wyrównanie i wgłębne zagęszczenie na poziomie
umieszczenia nasion. Niektóre z nich obróbkę gleby łączą z jednoczesnym siewem nasion i nawozów mineralnych.
Uprawa pasowa znana też jako strip-till
(z ang.) jest odmianą uprawy uproszczonej. Polega ona na spulchnianiu pasów
roli, w których wysiewane są nasiona
oraz pozostawienie roli niespulchnionej
w międzyrzędziach. Metoda ta znajduje
zastosowanie w uprawie roślin sianych
w szerokiej rozstawie rzędów, głównie
kukurydzy, buraków, rzepaku. W systemie tym siew należy wykonać dokładnie pośrodku uprawionego pasa gleby,
dlatego uprawa pasowa najczęściej połączona jest z aplikacją nawozów oraz
siewem. Rola mulczu w technologii strip-till, podobnie jak w innych sposobach
uprawy bezpłużnej jest bardzo ważna.

Resztki roślinne znajdujące się na powierzchni zachowują podsiąk wody
z głębszych warstw, ograniczają jej parowanie, a zimą powodują równomierne
rozmieszczenie śniegu na polu, nawet
w terenie urzeźbionym. Wpływa to korzystnie na zimowanie roślin.
Uprawa zerowa, czyli siew bezpośredni
polega na umieszczaniu materiału siewnego w nieuprawianej wcześniej glebie.
Nasiona umieszcza się w nieuprawionej roli za pomocą specjalnych siewników wyposażonych w redlice talerzowe
wycinające szczeliny lub w urządzenia
spulchniające pasowo powierzchnię.
W tym systemie uprawy regulacja zachwaszczenia możliwa jest wyłącznie
przy pomocy metod innych niż mechaniczne. Pole przygotowuje się pod zasiew wyłącznie poprzez zastosowanie
herbicydów na ściernisko. Przed rozpoczęciem uprawy zerowej dobrze jest
zadbać o to, aby bank nasion chwastów
w glebie był jak najmniejszy. Ważne jest
także wyeliminowanie zagęszczenia gleby, a w szczególności pozbycie się podeszwy płużnej. Niezbędnym elementem wpływającym na komfort pracy jest
wyrównanie powierzchni pola przed
wprowadzeniem siewu bezpośredniego
w gospodarstwie. Decydującym o powodzeniu uprawy zerowej jest zrównoważony, gwarantujący bioróżnorodność
płodozmian. Dobrą praktyką jest również utrzymywanie roślinności na polu
przez cały rok poprzez stosowanie międzyplonów. Dobierając zmianowanie,
zwraca się uwagę na układ korzeniowy roślin, ponieważ system korzeniowy
i fauna glebowa odpowiadają za spulchnianie gleby w tym systemie uprawy.
Wprowadzenie uproszczeń w uprawie
powinno być poprzedzone wnikliwą
analizą warunków siedliskowych, organizacyjnych i ekonomicznych, gdyż
jest to działanie długofalowe. W pierwszych latach uprawy uproszczonej za-

chwaszczenie jest znacznie większe
niż w systemie tradycyjnym. Wyjątek
stanowi mulczowanie, które ogranicza
i opóźnia wschody chwastów, choć nie
zabezpiecza całkowicie plantacji przed
zachwaszczeniem. Odchwaszczenie stanowiska w uprawie uproszczonej wymaga zwiększonych nakładów na stosowane herbicydy. Stosowanie uproszczeń
może w pewnych warunkach glebowoklimatycznych przyczynić się do nasilenia występowania niektórych szkodników glebowych (rolnice, pędraki,
drutowce). W ograniczeniu szkodliwości nowych zagrożeń dużą rolę odgrywa agrotechnika: poprawne wykonanie
zabiegów przygotowujących glebę pod
zasiew, właściwy termin i parametry
siewu, dobór odmian i rejonu uprawy,
odpowiedni płodozmian, zrównoważone nawożenie, zachowanie izolacji przestrzennej i ograniczenie zachwaszczenia. Efekty ekonomiczne stosowania
bezorkowej uprawy roli, podobnie jak
wyniki dotyczące plonowania roślin,
często się różnią. Zależą one nie tylko
od wysokości plonów, ale również od
poniesionych nakładów na całą uprawę. Przy siewach bez uprawy roli większe są nakłady na herbicydy i nasiona,
natomiast przy uprawie tradycyjnej na
robociznę, energię i maszyny. Umiejętne stosowanie uproszczeń umożliwia
obniżenie kosztów i uzyskanie lepszego
wyniku ekonomicznego niż przy uprawie tradycyjnej. Rozsądne postępowanie
rolnika pozwoli ograniczyć ujemne skutki tej uprawy, a jednocześnie umożliwi
wykorzystać jej zalety.
Agnieszka Pinas
źródło:
Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii
i praktyce rolniczej - CDR O/Poznań 2016;
Uproszczenia w uprawie roli, a integrowana ochrona
roślin - CDR O/Radom 2018.
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Relacja z wyjazdu studyjnego pt.

Produkcja zielarska jako dodatkowe źródło
dochodu w gospodarstwie
W dniach 7-9 września 2020 r. odbył się wyjazd studyjny do Poznania i okolic pt. „Produkcja zielarska jako
dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie”. Organizatorem wyjazdu był Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Karniowicach w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich (SIR).
W wyjeździe wzięło udział 25. osób,
w tym producenci specjalizujący się
głównie w uprawie ziół, doradcy oraz
przedstawicielka Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego. Celem wyjazdu
studyjnego była przede wszystkim promocja produkcji zielarskiej jako dodatkowego źródła dochodu w niewielkich
gospodarstwach województwa małopolskiego oraz zwiększenie poziomu
wiedzy uczestników w tym zakresie.
Ponadto kluczowe było przedstawienie pozytywnych przykładów produkcji
oraz przetwórstwa roślin zielarskich.
Nie do przecenienia była również wymiana wiedzy oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy rolnikami, a doradcami
oraz przedstawicielami branży ogrodniczej i instytucji naukowych.
Pierwszym miejscem, które odwiedzili
uczestnicy wyjazdu studyjnego była zagroda edukacyjna Ogród Ziołowy Hyzop,
która znajduje się na terenie gospodarstwa ekologicznego, założonego w 2010
roku we wsi Rosocha, w gminie Osiek
Mały. Na powierzchni około 9 ha, uprawiane są zboża jako surowiec zielarski,
14

gryka z przeznaczeniem na susz, rokitnik zwyczajny, rumianek i wiele innych
ziół. Jest to szczególne miejsce, gdyż tradycja uprawy ziół na tym terenie sięga
końca XIX wieku. Podczas wizyty właścicielka ogrodu Pani Anna Olejnicka-Górczewska zaprezentowała przede
wszystkim swoją imponującą kolekcję
ponad 300 gatunków ziół, które znajdują się w wydzielonych grządkach na
powierzchni 0,32 ha. Ideą ogrodu ziołowego jest krzewienie edukacji w zakresie rozpoznawania ziół i ziołolecznictwa. Podczas wizyty omówione zostały
niemal wszystkie rośliny znajdujące się
w ogrodzie, a opis dotyczył ich wyglądu, pochodzenia, sposobu uprawy oraz
zastosowania. Ponadto odbyły się prelekcje na temat „Prowadzenie gospodarstwa rolnego metodami ekologicznymi.
Ekologiczna uprawa ziół” oraz „Wykorzystanie ziół dla zdrowia, urody i do
smaku”, które wygłosiła właścicielka
ogrodu. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z gatunkami roślin zalecanych na tzw. „Aptekę na parapecie
okna”. Oprócz znanych nam roślin takich
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jak geranium, które wykorzystuje się
w stanach zapalnych uszu czy aloes, który ma zastosowanie przy problemach
skórnych, zaprezentowano tu rośliny
mało znane lub o właściwościach, o które nikt by je nie posądzał. Ciekawą rośliną jest bakopa drobnolistna, której
napar ze świeżego ziela wpływa pozytywnie na umysł, w tym na zwiększenie
możliwości intelektualnych. Natomiast
dobrze znany grubosz (drzewko szczęścia), ma właściwości antywirusowe
i bakteriobójcze. Jego liście można żuć
przy stanach zapalnych jamy ustnej lub
przykładać je wcześniej roztarte na rany
i skaleczenia.
Kolejnym punktem wyjazdu studyjnego
była wizyta w Ogrodzie roślin leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich w Plewiskach koło
Poznania. Ogród ten został założony
w 1946 roku na terenie starego parku
dworskiego z XIX wieku z inicjatywy
prof. Wacława Strażewicza – farmaceuty, botanika oraz pierwszego dyrektora
powołanej przez niego jednostki. Prowadzone tu prace mają na celu gromadzenie

kolekcji roślin leczniczych i przyprawowych oraz dostarczanie materiałów do
badań nad lekami roślinnymi. Ogród zajmuje powierzchnię około 3 ha i podzielony jest na następujące działy: Dział Doświadczalnych Upraw Polowych, Dział
Drzew i Krzewów, Dział Roślin Szklarniowych oraz ostatni Dział Systematyki, po którym oprowadzał uczestników
wyjazdu studyjnego kierownik Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki
Roślin Zielarskich – dr hab. Waldemar
Buchwald, prof. IWNiRZ. Dział Systematyki obejmuje 416. gatunków i służy
głównie do celów dydaktycznych. Ma on
na celu zapoznanie zwiedzających z podziałem systematycznym roślin leczniczych i zawartymi w nich związkami
czynnymi. Omówione zostały tu gatunki
roślin należące do wszystkich istotnych
z punktu widzenia ziołolecznictwa rodzin botanicznych. Uczestnicy szkolenia
byli bardzo zainteresowani opisem roślin zielarskich oraz chętnie wdawali się
w dyskusję z Panem profesorem na temat ich właściwości leczniczych. Uczestnicy otrzymali broszurę nt. „Odmian

roślin zielarskich” IWNiRZ, w której zamieszczone zostały opisy 22. odmian roślin zielarskich uzyskanych w Instytucie
w latach 1947-2016. Obecnie realizowana jest hodowla zachowawcza tych odmian, co pozwala na utrzymanie ich na
stałym, wysokim poziomie użytkowym
oraz prowadzona jest reprodukcja nasion, które udostępnianie są zainteresowanym plantatorom. Odmiany ziół uzyskane w Instytucie są przydatne także
do uprawy w gospodarstwach ekologicznych. Wizyta w Ogrodzie roślin leczniczych miała na celu wskazanie uczestnikom wyjazdu, że to właśnie w IWNiRZ
mogą szukać wiarygodnych informacji na temat uprawy ziół, jak również
wiedzy na temat ich składu biochemicznego i właściwości leczniczych, a także
na temat nowych kierunków i trendów
w uprawie ziół i roślin włóknistych, jak
np. konopie siewne.
Producenci ziół mieli również okazję
zwiedzić największe w Polsce gospodarstwo zielarskie „Suszarnię warzyw
Mielcarz” w Dobrzycy, które założył
w 2019 roku Wojciech Mielcarz wraz

z żoną Katarzyną. Firma ta kontynuuje
i poszerza 40. letnie tradycje „Gospodarstwa Zielarskiego Mielcarz” założonego przez ojca Pana Wojciecha – Jerzego
Mielcarza, który opracował wielkotowarowe technologie uprawy, zbioru i suszenia ziół oraz w 1987 roku założył firmę
„Vitax”, specjalizującą się w produkcji
herbat leczniczych i spożywczych. Firma
„Suszarnia warzyw Mielcarz” zajmuje
się głównie suszeniem i przygotowywaniem do sprzedaży natki pietruszki.
Surowiec pozyskiwany jest z własnych
plantacji (ok. 100 ha) lub kupowany od
certyfikowanych dostawców. Wysoką jakość oraz ciągłość produkcji zapewniają
specjalistyczne maszyny, profesjonalni pracownicy oraz deszczowanie całej
plantacji. Uprawiane są tu dodatkowo
na powierzchni około 150 ha takie zioła
jak: mięta, melisa, rumianek, dziurawiec
oraz karczoch. Surowiec zielarski tu wyprodukowany nie przekracza niedozwolonych pozostałości pestycydów. Ponadto mimo braku norm europejskich, firma
ta gwarantuje odbiorcom poziom zawartości alkaloidów pirolizydynowych
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(PA) poniżej 400 µg/kg. Alkaloidy te są
bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi oraz
zwierząt. Przedostają się do surowca,
wraz z innymi roślinami towarzyszącymi w uprawach jak np. starzec zwyczajny. Aby ograniczyć ich zawartość
w surowcu tuż przed zbiorem, wykonuje się tu ręczne odchwaszczanie plantacji. Podczas wizyty Pan Wojciech Mielcarz, przedstawił historię gospodarstwa
i opisał w czym obecnie specjalizuje się
jego firma. Uczestnicy zostali również
oprowadzeni po zakładzie, gdzie zostały
przedstawione wszystkie etapy produkcji suszonego ziela pietruszki. W gospodarstwie znajdują się 4 przemysłowe
suszarnie taśmowe, które pozwalają na
wysuszenie aż 70 ton surowca na dobę.
Surowiec zielarski oprócz braku pozostałości pestycydów i PA jest wolny od
jakichkolwiek pozostałości stałych tj.
ziemia czy drobne owady, dzięki zastosowaniu bloków magnetycznych oraz
detektorów metali oraz niemetali. Surowiec poddawany jest również wstępnej sterylizacji, zatem brak w nim także
pozostałości mikrobiologicznych. Na zakończenie wizyty odwiedzono plantacje pietruszki oraz melisy, gdzie zostały
omówione zagadnienia związane z agrotechniką ziół. Mimo, iż skala produkcji jest nieporównywalnie większa od
naszych rodzimych gospodarstw, było
to bardzo cenne doświadczenie dla naszych rolników. Właściciel firmy, pan
Wojciech posiada bardzo dużą wiedzę
i doświadczenie nie tylko w zakresie
uprawy ziół, ale również bardzo trafnie
ocenia teraźniejszość i realnie prognozuje przyszłość polskiego zielarstwa, co
przyniosło bardzo praktyczną wiedzę
i trzeźwe spojrzenie na możliwe kierunki rozwoju naszych niewielkich gospodarstw w Małopolsce.
Ostatnim punktem wyjazdu studyjnego
była wizyta w Gospodarstwie Upraw
16

Ekologicznych Danowiec.pl, które położone jest na skraju Puszczy Pyzdryskiej
na terenie obszaru Natura 2000. Gospodarstwo to zajmuje niecałe 1,5 ha wraz
z lasem. Właścicielką gospodarstwa
jest Pani Barbara Byrka-Lewandowska, która nie jest w żaden sposób kontynuatorką tradycji uprawy ziół, ale pokazuje, że każdy kto szanuje przyrodę
i ma chęci do poszerzania swojej wiedzy
na temat ogrodnictwa, może stworzyć
małe gospodarstwo ekologiczne. Pani
Basia podkreśla, że aby zacząć uprawę
ziół od zera, należy przede wszystkim
zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu agrotechniki ziół i ziołolecznictwa,
kończąc odpowiednie studia oraz ucząc
się od praktyków. Rośliny uprawiane są
tu bez nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Wszelkie
szkodniki zwalczane są naturalnymi
preparatami (pokrzywowy, czosnkowy, rumiankowy), a chwasty pieli się
ręcznie lub stosuje się różnego rodzaju
ściółki. Zbiory wykonywane są ręcznie,
co podnosi jakość, ale również wartość
surowca. Podczas wizyty w gospodarstwie Pani Basia oprowadziła uczestników po części swojego gospodarstwa
znajdującej się tuż przy zagrodzie wiejskiej. Na wstępie został przybliżony
sposób uprawy oraz zbioru lawendy.
Ze względu na fakt, że gospodarstwo
to specjalizuje się w produkcji naturalnych kosmetyków, aby móc produkować je przez cały rok, surowiec zielarski
jest zbierany w odpowiednim dla siebie
terminie, a następnie mrożony, przez
co zachowuje swoje właściwości lecznicze i pielęgnacyjne. Oprócz lawendy,
jedną z głównych roślin uprawianych
w gospodarstwie jest róża damasceńska. Jest to roślina, która jest odporna
na trudne warunki atmosferyczne oraz
nie jest konieczne jej kopczykowanie
na zimę, jednak wybór tego gatunku
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róży wynika głownie z jej wyjątkowych
właściwości pielęgnacyjnych dla skóry. Uczestnicy zapoznali się również
z uprawą i właściwościami takich roślin
jak: nagietka, rumianu rzymskiego, rozmarynu, szałwii lekarskiej, tymianku,
kocanki włoskiej, mydlnicy lekarskiej
oraz acmelli, czyli tzw. roślina od bólu
zęba. To stwierdzenie bierze się stąd,
że podczas żucia jej liści, roślina wykazuje miejscowe działanie łagodzące ból i obrzęk. Na zakończenie wizyty
właścicielka gospodarstwa zaprezentowała produkty kosmetyczne, które
wykonuje się w jej gospodarstwie oraz
opisała w jaki sposób należy je stosować i jakie mają działanie lecznicze oraz
pielęgnacyjne.
W gospodarstwie produkuje się hydrolaty, czyste olejki eteryczne, susze ziołowe, naturalne mydła, poduszki ziołowe, maceraty ziołowe, mazidła oraz
maści ziołowe. Wszystkie kosmetyki
wyróżniają się na rynku tym, że nie posiadają konserwantów i są one przygotowywane z produktów o najwyższej
jakości, dzięki czemu są w 100% naturalne i bezpieczne.
Wyjazdy studyjne są szansą pogłębienia wiedzy w zakresie uprawy roślin,
ale również nawiązania długofalowej
współpracy rolników wraz z doradcami
oraz przedstawicielami instytucji branżowych. Wyjazd studyjny „Produkcja
zielarska jako dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie” był bardzo urozmaicony pod względem skali produkcji,
sposobu uprawy, wykorzystania surowca, a co najważniejsze, pokazał, że gospodarstwa tworzą ludzie, którzy są różni
i mają inne potrzeby oraz pomysły. Sposób w jaki wykorzystamy potencjał ziemi i surowca zależy tylko od nas samych.
Ilona Maczek

Bydło Lakenvelder
– holenderska rasa
o użytkowaniu
dwukierunkowym
Dzisiejsza hodowla i użytkowanie nastawione są na jednostronny
typ użytkowania bydła – mleczny lub mięsny. W wyniku tego,
różnorodność genetyczna populacji na przestrzeni lat przez
selekcję genetyczną i inseminację uległa zmniejszeniu, nie tylko
w obrębie ras (wzrost inbredu), ale również liczebność osobników
lokalnych, bardzo rzadkich ras niebezpiecznie spada, a nawet
grozi im wyginięcie.
Spadek liczebności lokalnych ras stanowi poważny problem na całym świecie.
W celu ochrony zagrożonych wyginięciem ras bydła utworzono różne programy ochrony zasobów genetycznych.
W Polsce program ten obejmuje rodzime
rasy, jak polska czerwona, polska czerwono-biała i białogrzbieta. Hodowla bydła nastawiona jest głównie na użytkowanie mięsne lub mleczne, mało jest ras
o dwukierunkowym typie użytkowania.
Przykładem rasy o dwukierunkowym
użytkowaniu, a zarazem zagrożonej wyginięciem jest holenderskie bydło Lankenvelder. Ich liczebność szacuje się na
około 3 tys. osobników na świecie, a do
niedawna było to zaledwie niecały tysiąc. Rozpowszechnieniem wiedzy na
temat tej rasy oraz uzyskiwanych od
niej produktów zajmuje się Stowarzyszenie Hodowców w Holandii oraz USA.
Pierwsze wzmianki na temat bydła Lakenvelder pochodzą z XVIII-wiecznej literatury (około 1750 roku), w której to
rasa ta była utrzymywana wyłącznie
przez ludzi o wysokim statusie społecznym – głównie elitarne warstwy holenderskiej szlachty i arystokracji. Kolejne informacje pochodzą z utworzonej
w 1918 roku pierwszej księgi hodowlanej, gdzie odnotowano dynamiczny rozwój populacji tego gatunku oraz wzrost
popularności nie tylko w Holandii, ale
też w Stanach Zjednoczonych. Bydło Lakenvelder z powodu swojego charakterystycznego wyglądu na początku
było wystawiane w cyrku, dopiero potem grupa farmerów podjęła skuteczną
próbę hodowli użytkowej. Był to strzał
w dziesiątkę, krowy tej rasy wygrywały różnego rodzaju konkursy, m.in.

konkurs zmaślania śmietany. Dynamiczny rozwój i bardzo dobre cechy zachęciły hodowców do wykorzystywania ich
materiału genetycznego w krzyżowaniu z innymi rasami, co na przestrzeni
kolejnych dziesięcioleci doprowadziło
do spadku czysto rasowych osobników
i w efekcie bydło Lakenvelder trafiło na
listę FAO ras zagrożonych wyginięciem
i zostało objęte programem zachowania
zasobów genetycznych w ojczystym kraju – Holandii.
Rasa bydła Lakenvelder charakteryzuje
się nietypowym umaszczeniem i z oryginalnym pasem wokół grzbietu rozmieszczonym na ciele, co pozwala odróżnić ją
od innych ras. W jej obrębie wyróżnia
się dwie odmiany, czarno-biała, najczęściej spotykana (gen dominujący umaszczenia) i czerwono-biała, rzadko spotykana. Barwne umaszczenie obejmuje
głowę, szyję, obszar poza przednie nogi
i zad z tylnymi nogami. Przez kłodę przechodzi biały okalający pas, obejmuje on
obydwa boki oraz brzuch zwierzęcia.
Osobniki są średniej wielkości, buhaje osiągają 140 cm wysokości w kłębie
i ważą około 1000 kg, krowy mają około
125-135 cm w kłębie i uzyskują między
550-650 kg masy ciała. Rasa użytkowana jest dwukierunkowo (mleczny lub
mięsny), ale ze względu na małą liczebnością preferowany jest kierunek mleczny. W laktacji średnio uzyskać można
około 6-9 tys. kg mleka o zawartości 3,55,5 % tłuszczu i 3,5 % białka. Zazwyczaj
pierwsze wycielenie jałówek ma miejsce
po około 26-30 miesiąca życia. Ich mięso
określane jest mianem towaru delikatesowego, ponieważ odznacza się wybitną smakowitością, idealną kruchością

oraz wysoką zawartością składników
odżywczych. Bydło Lakenvelder bardzo
dobrze wykorzystuje pasze pochodzenia gospodarskiego, porody przebiegają
praktycznie bezproblemowo, ponadto
rasa ta cechuje się wysoką zdrowotnością i odpornością na choroby. Z racji, że
bardzo dobrze wykorzystują pastwiskowe zielonki i pasze, doskonale sprawdza
się jako bydło pastwiskowe i w rodzimym kraju wypasane jest na nich całodobowo. Doskonale sprawdza się jako
zwierzę użytkowane w agroturystyce,
ze względu na łagodny charakter, nietypowe umaszczenie oraz pyszne mleko i mięso.
Obecnie, zdecydowana większość populacji bydła Lakenvelder mieści się
w Holandii (ponad 1500 sztuk) i jest
objęta programem ochrony zasobów
genetycznych.

Kwalifikuje się do niej osobniki, które
posiadają w swoim genomie około 97%
genów pierwotnych. Wiodącą rolę w propagowaniu tej rasy odgrywa stacja unasieniania K.I.SAMEN z siedzibą w Holandii, która posiada również nasienie do
dystrybucji. Od jednego buhaja można
pozyskać około 400 porcji nasienia.
Bydło Lakenvelder cechuje się łagodnym uosobieniem, posiada nietypowe
umaszczenie oraz reprezentuje dwukierunkowy typ użytkowania. Wszystko to
przemawia za potrzebą zachowania i popularyzacji rasy. Wprowadzone programy ochrony zasobów genetycznych mają
pomóc ustrzec rasę przed wyginięciem
i zachowaniem jej cennych cech i potencjalnie przydatnej puli genetycznej. Dodatkowo rasa ta ma duże znaczenie kulturowe i krajobrazowe dla Holendrów.
Dawid Madej
zdjęcia: Pixels
Źródła: https://www.kisamen.pl/offer/group/28/
Lakenvelder, „Holenderskie bydło Lakenvelder – charakterystyka rasy”, D. Szablicka, M. Różewicz, 2017,
Wiadomości Zootechniczne, R.LV, 1:48-54.
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Zaburzenia płodności u krów
Problemy z płodnością u krów mogą mieć różne podłoże, zależne od czynników hormonalnych, predyspozycji fizjologicznej, czynników środowiskowych, nerwowych, żywieniowych, wydajności czy pory roku.
Kluczowe znaczenie w rozrodzie krów ma wzajemne oddziaływanie układu hormonalnego na układ rozrodczy, który umożliwia wprowadzenie samicy w stan ciąży.
Zaburzenia płodności u krów można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy
endokrynnej funkcji podwzgórza i przysadki mózgowej na drodze sprzężenia
zwrotnego ujemnego i odgrywa istotną rolę w regulacji zmian cyklicznych
zachodzących na jajnikach. Każde zachwianie tej relacji skutkuje ich nieprawidłową funkcją, zwłaszcza w sferze
zarządzania wydzielaniem hormonów.
Do drugiej grupy zalicza się: choroby
macicy, nieprawidłowe utrzymanie i żywienie zwierząt, złe warunki mikroklimatyczne i higieniczne pomieszczeń
inwentarskich oraz złą organizację rozrodu. Wszystkie wspomniane czynniki bez wcześniejszej korekty wpływają
negatywnie na efektywność rozrodu

i są główną przyczyną zaburzeń płodności. Jedną z poważniejszych zaburzeń
jest poporodowy brak rui. Rozróżnia
się cztery postacie. Cicha ruja, w czasie
której cykl jajnikowy zostaje zachowany,
ale nie występują zewnętrzne objawy
rui poprzedzające owulację. Cicha ruja,
inaczej anafrodyzjak stanowi poważny problem w stadach krów o wysokiej
wydajności mlecznej. Bezobjawowe ruje
ze słabo zaznaczonymi objawami mają
swoje podłoże przede wszystkim w nieodpowiednim żywieniu, które przejawia
się niepoprawnym zbilansowaniem mikroelementów w paszy, dając w konsekwencji niedobór energii. Na występowanie cichych rui bardzo duży wpływ
ma: genetyka, przewijające się choroby

metaboliczne, dobrostan zwierząt oraz
zbyt wysoka temperatura i wilgotność
otoczenia, w którym żyje stado krów.
Nieczynność jajników jest stanem, gdzie
cykl rujowy nie występuje, jajniki nie rosną, są małe i gładkie, poziom hormonów
płciowych, zwłaszcza progesteronu i estrogenów jest bardzo niski. Za główną
przyczynę uważa się energetyczne i witaminowo-mineralne niedobory. Szacuje się, że problem nieczynności jajników
dotyczyć może nawet 45% krów mlecznych. Kolejną przyczyną braku rui jest
anoestrus. Zjawisko to charakteryzuje
się całkowitym brakiem objawów i samej rui. Może pojawiać się w czterech
patologicznych formach. Typ I występuje
w stanach ciężkiego niedożywienia albo
niedoboru energii, w trakcie którego dochodzi do wyrzutu LH, w wyniku braku
selekcji i dominacji jednego pęcherzyka.
Typ II powoduje brak owulacji, a pęcherzyk dominujący ulega regresji. Prawdopodobną przyczyną jest zbyt niska
ilość receptorów niezbędnych dla LH,

zmniejszona częstotliwość wyrzutów
oraz zaburzona synteza estrogenów.
W anoestrus III typu pęcherzyk może
wzrastać, ale tworzy torbiel, który ulega luteinizacji lub blokuje cykl płciowy.
Ciałko żółte, które zostaje w jajniku pomimo braku zapłodnienia to zjawisko
anoestrus typu IV. Ostatnią postacią
zaburzenia poporodowego wywołujące brak rui jest ciałko żółte przetrwałe
(rzekomociążowe). Ciałko żółte przetrwałe hamuje cykl rujowy poprzez
występowanie na jajniku ciałka żółtego
czynnego ponad przewidywany okres
fizjologiczny. Związane jest to z niedostatecznym wytwarzaniem prostaglandyny przez błonę śluzową macicy, która
w tego typu przypadkach często może
być zdeformowana. Kolejną przyczyną
zaburzeń płodności jest nie wydalanie
łożyska w ciągu 2 godzin od porodu, co
skutkuje jego zatrzymaniem. Zaburzenie to spotykane jest dość często wśród
krów mlecznych. Za główną przyczynę
zatrzymania łożyska uznaje się problemy z nieprawidłową przemianą materii,
ronienie w zaawansowanej ciąży i trudne porody. Na układ hormonalny wpływa destabilizująco, zaburzając jego funkcjonowanie, przez co krowy mogą mieć
ciche ruje, brak rui przez jakiś czas.
Stres cieplny krów spowodowany jest
działaniem wysokiej temperatury otoczenia. W wyniku stresu cieplnego obserwuje się spadek wskaźnika zacieleń,
a także zwiększoną częstość wczesnej
śmiertelności zarodków. W trakcie
stresu cieplnego u krowy spada poziom
progesteronu oraz estradiolu we krwi,
w efekcie ruja ulega skróceniu nawet poniżej 8. godzin. Zaburzony zostaje wzrost
pęcherzyków jajnikowych w czasie cyklu rujowego, odznaczający się mniejszą średnicą dominującego pęcherzyka,
a w konsekwencji opóźnieniem owulacji.
Pojawiające się zaburzenia płodności
w trakcie stresu cieplnego nazywane
są przez niektórych hodowców „letnią
niepłodnością krów”.
Z wszystkich wspomnianych do tej pory
zaburzeń ogromny wpływ na płodność
krów wysokowydajnych ma żywienie.
Błędy popełnione podczas żywienia
krów, tyczą się niedoboru i nadmiaru
szczególnie białka, składników mineralnych, witamin oraz bilansu energetycznego, doprowadzając do zaburzeń rozrodu. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb
energetycznych u zwierzęcia jest czynnikiem kluczowym w rozrodzie krów.
Jeśli dawka posiada zbyt niską koncentrację energii prowadzi to do ujemnego
bilansu energetycznego. Tego typu zjawisko powoduje, iż kondycja zwierząt
spada, wskaźnik zapładnialności maleje

i opóźnia się ruja. Natomiast nadmiernie
ujemny bilans energetyczny powoduje bardzo duże wydłużenie okresu od
wycielenia do pierwszej owulacji krów.
Zawartość białka w pożywieniu również ma wpływ na płodność. Niedostatek białka przyczynia się do występowania cichych rui, a nadmierne spożycie
tego składnika powoduje dużą ilość wytwarzania amoniaku w żwaczu, wchłanianego do krwioobiegu i dostającego
się następnie do wątroby, gdzie przekształcany jest w mocznik. Zbyt wysoka
ilość mocznika we krwi przyczynia się
do problemów z układem hormonalnym,
ponieważ krążący we krwi mocznik zatruwa poszczególne narządy, zwłaszcza
układu rozrodczego.
Przyczyną wysokich strat ekonomicznych w hodowli bydła powodującą problemy w rozrodzie jest poporodowe zapalenie macicy (metritis) oraz choroby
jajowodów. Choroby jajowodów, przede
wszystkim ich niedrożność, wynikająca
najczęściej z przebytych stanów zapalnych, wodniaków, ropni, zrostów jajnika z jajowodem, a nawet wrodzonych
lub nabytych wad powodują czasową
lub trwałą niepłodność samicy, a co za
tym idzie niemożność pozyskania od
niej potomka. Metritis u bydła występuje
najczęściej w pierwszych 21 dniach po
porodzie, kiedy mieliśmy do czynienia
z ciężkimi porodami, ciążami mnogimi,
kwasicą lub ketozą. Choroba objawia się
powiększeniem macicy i ropnymi, często
cuchnącymi wypływami, powodowana jest przez bakterie Escheridia coli,
które wnikają do organizmu zwierzęcia
przez rany w narządach rozrodczych.

Zapalenie macicy powoduje czasową,
a w skrajnych przypadkach trwałą
utratę płodności przez krowę. Działania leczniczo-profilaktyczne opierają się
na maksymalnej higienie pomieszczeń
przed i w trakcie porodu, immunostymulacji, prawidłowym żywieniu oraz
terapii hormonalnej.
Zaburzenia płodności u krów mogą być
również wywołane przez samego hodowcę, który w sposób nieprawidłowy
i nieodpowiedzialny stosuje hormony
w biotechnice rozrodu. Na przykład zbyt
wczesne podanie krowie prostaglandyny, wywoła lizę ciałka żółtego, jego
resorpcję i obumarcie zarodka albo podanie gonadotropiny surowicy klaczy
źrebnych w przedrujowej fazie może doprowadzić do powstania torbieli pęcherzykowych na jajnikach.
Prowadzenie wspomaganego rozrodu
wymaga profesjonalnej wiedzy z zakresu prawidłowego zastosowania terapii
hormonalnej, aby ograniczyć lub wyeliminować ze stada zaburzenia płodności,
w celu uzyskania zamierzonych rezultatów hodowlanych. Terapia hormonalna
może być pojedyncza (prosta), wykorzystuje jeden preparat lub złożona z dwóch
albo więcej środków użytych w określonej sekwencji czasowej. Reasumując,
problem zaburzeń w rozrodzie krów jest
poważny, ale prawidłowo prowadzona
obserwacja połączona z umiejętnościami zastosowania programów hormonalnych pozwala w znacznym stopniu ograniczyć i poprawić wskaźnik płodności
krów mlecznych w stadzie.
Dawid Madej
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Noc Innowacji

na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
Podczas spotkania online, mgr inż. Wojciech Przywała – Broker Technologii, przedstawił najciekawsze innowacje
i wynalazki, które powstały w wyniku prac prowadzonych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w 2020 roku.
Prezentowane technologie i produkty
były w głównej mierze efektem realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności
2.0”. W krótkich filmach promocyjnych
zaprezentowano 9 tematów. Pierwszy
z nich został przedstawiony przez panią
dr hab. inż. Agnieszkę Klimek-Kopyrę.
Jest to innowacyjna technologia powschodowego naświetlania roślin (w fazie
testów polowych) oraz przedsiewnego
naświetlania nasion przy wykorzystaniu prototypu Robota HUGO do powschodowej biostymulacji roślin. Jest to
technologia dla roślin we wczesnej fazie wzrostu, uprawianych w niekorzystnych warunkach. Dzięki zastosowaniu
biostymulacji można pobudzić rośliny
do lepszego wzrostu oraz skrócić okres
wegetacji, co jest szczególnie istotne dla
roślin późno dojrzewających. Pojazd sterowany jest zdalnie.
Dr inż. Maciej Gliniak przedstawił prototyp urządzenia FORMTEH służącego do unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zawierających duże ilości
formaliny. Jest ono efektem wieloletniej
współpracy pracowników naukowych
i technicznych Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR z Grupą Azoty.
Przeprowadzone testy wykazały, że
urządzenie osiąga sprawność na poziomie 95-96% redukcji początkowych parametrów zanieczyszczeń. Dzięki swoim
niewielkim rozmiarom urządzenie może
być stosowane w formie stacjonarnej
i mobilnej w przyzakładowych oczyszczalniach ścieków.
Nasila się problem zanieczyszczenia środowiska plastikowymi opakowaniami,
dlatego poszukuje się innych rozwiązań,
które nie powodowałyby obciążenia środowiska. Taki projekt omówiła dr inż. Marzena Zając prezentując folię furcelleranową, uzyskaną przy użyciu preparatu z alg
morskich, izolatu z białka serwatkowego
oraz ekstraktu z ogórecznika lekarskiego. W wyniku przeprowadzonych badań
stwierdzono, że produkt ma działanie
antyoksydacyjne i bakteriostatyczne, co
ma wpływ na trwałość pakowanych produktów i spowolnienie procesów utleniania. Folia jest elastyczna, więc można w nią zawinąć produkt spożywczy.
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Najważniejszą zaletą tego produktu jest
to, że jest całkowicie biodegradowalny
i jadalny. Również aktywna powłoka
biopolimerowa uzyskana z żelatyny ze
skór karpia oraz bioaktywnego peptydu
Ala-Tyr wygląda i zachowuje się jak dobrze nam znana folia. Wyniki prac nad
tym projektem zaprezentowała dr inż.
Joanna Tkaczewska. Badania wykazały,
że powłoka zastosowana do pakowania
produktów żywnościowych przedłuża
ich trwałość o 6 dni, co zapobiega marnowaniu żywności. Produkt jest całkowicie
biodegradowalny, przez co jest przyjazny
dla środowiska. Dodatkową zaletą jest to,
że wykorzystuje się surowce odpadowe
przemysłu rybnego.
Ochrona środowiska była również zagadnieniem, które zaprezentowała dr hab.
Joanna Augustynowicz. Prowadzone prace dotyczyły zagadnienia fitoremediacji
ścieków przemysłowych, czyli wykorzystania żywych organizmów w usuwaniu
zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia metalami ciężkimi są bardzo szkodliwe dla
środowiska. Dużą toksycznością charakteryzuje się chrom. Do fitoremediacji wód
zanieczyszczonych chromem zastosowano rzęśl długoszyjkową, która aktywnie
akumulowała ten szkodliwy pierwiastek.
W czasie prowadzonych badań odkryto
duży potencjał grupy trzynastu organizmów współpracujących ze sobą do fitoremediacji. Takie rozwiązanie może być
wykorzystane w oczyszczalniach chydrofitowych. Metoda ta zyskuje na świecie
coraz większą popularność, ponieważ
cechuje się niskimi kosztami, brakiem
wtórnych zanieczyszczeń i likwidacją zanieczyszczenia w miejscu skażenia.
Innowacyjne rozwiązanie wykorzystywane w technologii naziemnego skaningu laserowego w postaci kul referencyjnych i urządzeń do ich stabilizacji
w formie trójnogu i regulowanego zacisku omówiła dr inż. Maria Makuch.
Ich zastosowanie umożliwia stabilne,
ergonomiczne i uniwersalne mocowanie na różnorodnych powierzchniach,
zapewniając ich równomierne rozmieszczenie w skanowanej powierzchni, co
może znacznie ułatwić prowadzone prace terenowe.
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Problem braku rąk do pracy w rolnictwie oraz wzrost kosztów zbioru jest
coraz trudniejszym wyzwaniem dla producentów. Nad jego rozwiązaniem pracował zespół naukowców z UR. Zaprojektowany podciśnieniowy chwytak do
zbioru truskawek zaprezentował prof.
dr hab. Sławomir Kurpaska. Powstały
w ramach projektu układ pneumatyczny
skraca czas pozyskania owocu, umożliwia dotarcie do owoców umieszczonych we wnętrzu krzaka. Prof. Kurpaska
wyraził nadzieję, że chwytaki pneumatyczne mogą funkcjonować jako uzupełnienie chwytaków mechanicznych
co ograniczyłoby zapotrzebowanie na
pracowników zatrudnianych przy zbiorze truskawek.
Referencyjna kula pomiarowa to efekt
prac badawczych zaprezentowany przez
dr hab. inż. Bartosza Mitkę. Skanowanie laserowe to bezkontaktowa metrologiczna metoda pomiaru punktów na
powierzchni ziemi, tj. obiektów pochodzenia naturalnego, a także będących
efektem działalności człowieka. Metoda
ta znajduje zastosowanie w pomiarach
geodezyjnych, inżynierskich, inwentaryzacjach budowlanych, pomiarach objętości mas ziemi i tym podobnych. W metodzie tej powszechnie wykorzystuje się
kule referencyjne, służące do identyfikacji punktów wspólnych w przestrzeni
dla różnych stanowisk skanowania.
Ostatni film dotyczył aplikacji „Bezpieczny Park”, którą przedstawił dr hab. inż.
Piotr Wężyk. Informuje ona użytkowników o zagrożeniach np. ze strony drzew,
które ze względu na swoje rozmiary czy
wiek mogą być niebezpieczne dla ludzi,
zwierząt i mienia (np. zaparkowanych
samochodów, budowli, infrastruktury
energetycznej i innych). Zakres prac badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jak widać jest bardzo
szeroki. Mam nadzieję, że zaprezentowane rozwiązania zostaną szybko wdrożone do praktyki.
Ewa Ryjak
źródło: https://ctt.urk.edu.pl
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Podstawowe kategorie ekonomiczne
w gospodarstwie rolnym
Zasady rynkowe wymuszają na właścicielach gospodarstw rolnych planowanie organizacji produkcji
i racjonalne zarządzanie. Duża konkurencja i ciągłe zmiany w otoczeniu gospodarstwa uniemożliwiają
pozostawienie zdarzeń gospodarczych przypadkowi.
Często wiedza rolnika na temat podstawowych kategorii ekonomicznych
opisujących jego własne gospodarstwo
jest niewielka. Zrównoważony rozwój
uzależniony jest od monitorowania sytuacji w gospodarstwie i szybkiej reakcji na zmiany zachodzące na zewnątrz
i wewnątrz gospodarstwa. Osiąganie
dochodowości i sprawny rozwój gospodarstwa nie jest obecnie możliwy bez
oceny i analizy sytuacji ekonomicznej,
na bazie których podejmowane będą
decyzje gospodarcze.
Miarą opłacalności produkcji jest nadwyżka wartości produkcji nad kosztami. Produkcja ogółem gospodarstwa
jest sumą wartości produkcji roślinnej,
zwierzęcej oraz produkcji pozostałej.
Stanowi przychody powiększone o wartość rynkową produktów zużytych wewnątrz gospodarstwa i nieodpłatnie
przekazanych poza gospodarstwo.
Do oceny rentowności gospodarstwa
niezbędna jest również wiedza na temat kosztów. Każdy kierujący gospodarstwem powinien postawić sobie pytanie:
jakie są koszty prowadzonej produkcji? W teorii ekonomii spotykamy różne
klasyfikacje kosztów. Jedną z nich jest
podział na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Koszty bezpośrednie to

takie, które możemy jednoznacznie
przypisać określonej działalności i ich
wartość wzrasta wraz z wielkością produkcji. Do tego rodzaju kosztów zaliczyć
można m.in. koszty: materiału siewnego
i nasadzeniowego, nawozów, środków
ochrony roślin, pasz, usług weterynaryjnych i lekarstw. Koszty pośrednie,
inaczej koszty ogólnogospodarcze, to
koszty wspólne dla całego gospodarstwa, których nie można przypisać do
konkretnej działalności. Do kosztów
tych można zaliczyć m.in. koszty: energii elektrycznej, wody, ubezpieczeń

budynków, utrzymania sprzętu, paliw.
Należy pamiętać, że w analizie należy
uwzględniać koszty związane wyłącznie
z gospodarstwem rolnym.
Jednym z filarów analizy ekonomicznej, z jakim rolnik musi się zapoznać
są koszty prowadzenia produkcji rolniczej. Obecnie coraz większa liczba
gospodarstw decyduje się na prowadzenie choćby uproszczonej rachunkowości rolniczej. Często w małych
gospodarstwach ma ona postać EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.
Na upowszechnienie ewidencjonowania

EWIDENCJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE
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Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759)
DORADCA LISTOPAD GRUDZIEŃ 2020 21

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

zdarzeń gospodarczych znacząco wpływa wymóg prowadzenia takiej ewidencji przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20014-2020.
Rolnicy korzystający z działań, tj. „Restrukturyzacja małych gospodarstw”,
„Premia dla młodych rolników” i „Modernizacja gospodarstw rolnych” są zobowiązani do prowadzenia ewidencji.
Jedną z kategorii ekonomicznych wspomagających ocenę ekonomicznej efektywności wytwarzania produktów rolnych jest NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA,
która stanowi wartość produkcji uzyskanej z 1 ha uprawy lub od 1 zwierzęcia pomniejszona o koszty bezpośrednie produkcji. Znając wartość nadwyżki
bezpośredniej różnych upraw, możemy
porównywać ich opłacalność i planować
produkcję w gospodarstwie. Pozwala
ona ocenić opłacalność poszczególnych
działalności w zależności od zmiany cen
środków produkcji i produktów, zmiany
plonów i zmiany wydajności zwierząt.
Wyższa wartość nadwyżki danej działalności skłania do powiększenia skali
produkcji.

Pomimo trudności w przewidywaniu
zmian kosztów oraz wielkości produkcji, które są zależne od wielu czynników
zewnętrznych i wewnętrznych, nadwyżka bezpośrednia stanowi bazę wiedzy
wykorzystywaną w analizie gospodarstwa, do podejmowania decyzji produkcyjnych oraz planowaniu rozwoju
gospodarstwa.
Ekonomicznym efektem podejmowanych decyzji gospodarczych jest zysk
przedsiębiorstwa. Specyfika działalności rolniczej powoduje, że dla gospodarstw rolnych nie wylicza się kategorii
zysku. Kategorią ekonomiczną, która zastępuje zysk jest dochód z gospodarstwa
rolnego, który traktowany jest jako opłata za zaangażowanie czynników produkcji i za ryzyko podejmowane przy prowadzeniu działalności operacyjnej przez
prowadzącego gospodarstwo rolne.
Dochód rolniczy wyliczamy w kilku
stopniowej kalkulacji, w której punktem
wyjścia jest wartości produkcji w gospodarstwie, stanowiąca sumę wartości
produkcji roślinnej, zwierzęcej i pozostałej produkcji. W uproszczeniu dochód
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rolniczy stanowi wartość produkcji pomniejszoną o sumę kosztów pośrednich
i bezpośrednich, koszty amortyzacji
i koszty czynników zewnętrznych oraz
zwiększoną o saldo dopłat i podatków.

W warunkach dużej konkurencyjności
i zmienności na rynkach produktów rolniczych ocena sytuacji gospodarczej i podejmowanie przeanalizowanych działań
jest koniecznością. Analiza gospodarstwa poparta rzetelnie zbieranymi danymi z gospodarstwa daje możliwość kontroli opłacalności, podnosi skuteczność
zarządzania i umożliwia podejmowanie
optymalnych decyzji w gospodarstwie.
Agnieszka Tomczyk
Źródło:
Denisowska L., Jagła A. „Metodyka liczenia nadwyżki
bezpośredniej oraz zastosowanie jej w opracowaniu modelowego gospodarstwa rolniczego.” Mat.
I Ogólnop. Konf. nauk.„Rachunkowość rolnicza wobec
wyzwań XXI wieku”. Warszawa. Vol. 30. 2000.
www.agrokoszty.pl; www. Fadn.pl
Grafika- https://pixabay.com/

Promocja produktów lokalnych i regionalnych
jako elementy marketingu
Po to by produkt dobrze sprzedać należy
klientów poinformować o jego istnieniu,
przekonać o dobrej, jakości i skutecznie zachęcić do jego zakupu. Integralną
częścią strategii marketingu przedsiębiorstwa jest promocja, nazywana również polityką komunikacji. W zakresie
promocji można wyróżnić szereg działań, takich jak: reklama, public relations,
sponsoring, sprzedaż osobista oraz promocja sprzedaży.
ISTOTĄ REKLAMY jest wielokrotność przekazu – powtarzanie zwiększa
możliwość dotarcia do świadomości
widza, czytelnika, słuchacza. Istnieją
różne typy reklamy:

−− reklama informacyjna – dostarcza
informacji o przedmiocie reklamy,
−− reklama emocjonalna – wywiera wrażenie na odbiorcy,
−− reklama tworząca nawyk – przypomina klientom o istnieniu produktu,
−− reklama dająca satysfakcję – budowanie atrakcyjnego wizerunku.
Ze względu na rodzaj wykorzystywanych środków przekazu może być: reklama telewizyjna, reklama radiowa,
reklama prasowa, reklama pocztowa,
reklama plakatowa, a ostatnio coraz
częściej poprzez Internet. Wybór środka przekazu reklamy uzależniony jest
w dużym stopniu od: rodzaju produktu,
grupy klientów, do których reklama jest
kierowana, rodzaju rynku, kosztów reklamy i budżetu firmy, czasu, terminu,
częstotliwości powtórzeń, okresu ukazywania się reklamy.

Public relations to szereg działań kreujących, utrwalających i rozszerzających
społeczne zaufanie i pozytywne wyobrażenie o przedsiębiorstwie. Public
relations ma wytworzyć pozytywny wizerunek (image) firmy, zmienić nastawienie do niej, np.: z obojętności (nawet
antypatii) na sympatię, lub od niechęci
do akceptacji.
Instrumenty public relations to:
−− nawiązywanie i utrzymywanie dobrych kontaktów z mediami poprzez
różne działania takie jak:
−− konferencje prasowe, w czasie, których prezentowana jest działalność
firmy, wywiady z osobami z kierownictwa firmy, przekazywanie dziennikarzom informacji o ważnych wydarzeniach,

−− organizowanie odczytów, wykładów,
seminariów związanych z kierunkami działalności firmy,
−− przyjmowanie grup wycieczkowych,
−− publikowanie ulotek informacyjnych
o firmie,
−− organizowanie „dni otwartych drzwi”
przedsiębiorstwa,
−− organizowanie imprez jubileuszowych w firmie.
Szczególnie efektywne mogą być działania nastawione na osoby i grupy osób,
które wywierają silny wpływ na opinię społeczną: dziennikarzy, artystów,
wydawców, ludzi biznesu, właścicieli
i dysponentów mass mediów, autorytety
w określonej dziedzinie.

Sponsoring – tu występują wyraźnie
dwie fazy:
−− sfinansowanie jakiegoś wydarzenia
(sportowego, kulturalnego), lub osoby
(zawodnik, muzyk),
−− informowanie o tym fakcie opinii publicznej.
Efektem promocyjnym sponsoringu jest
pozytywne kojarzenie firmy, które przenosi się na produkty tej firmy. Publiczność uczestnicząca w sponsorowanym
wydarzeniu powinna być mocno związana z segmentem rynku, do którego
kierowana jest oferta firmy-sponsora.

Sprzedaż osobista polega na bezpośredniej prezentacji oferty firmy potencjalnemu nabywcy w celu dokonania sprzedaży,
ma charakter bezpośredni i elastyczny.
Spełnia następujące funkcje:
−− przekazywanie informacji o produkcie i warunkach zakupu,
−− pozyskiwanie informacji o nabywcach i ich potrzebach,
−− nakłanianie do zakupu poprzez pomoc, doradztwo, prezentację towaru,
−− kształtowanie wizerunku firmy.
Sprzedaż osobista jest szczególnie przydatna w przypadku produktów specjalistycznych, jak maszyny, urządzenia,
komputery. Sprzedawca powinien posiadać odpowiedni zasób wiedzy fachowej w zakresie: przedsiębiorstwa, które
reprezentuje, produktu, który sprzedaje
oraz umiejętności w zakresie prowadzenia sprzedaży.
Promocja sprzedaży obejmuje zespół
instrumentów tworzących dodatkowe i nadzwyczajne bodźce podnoszące
atrakcyjność produktu wobec nabywcy i zwiększające jego skłonność do

zakupu: środki promocji zachęcają do
zakupu w ściśle określonym czasie np.:
„dziś”, „teraz”.
Promocja dodaje do produktu „coś wyjątkowego”, „coś nadzwyczajnego”.
Zalicza się tutaj:
−− obniżki cen,
−− bezpłatne próbki towaru,
−− kupony upoważniające do zakupu
po obniżonej cenie,
−− premie od zakupu (bezpłatne upominki rzeczowe),
−− specjalne ekspozycje w punktach
sprzedaży,
−− pokazy i degustacje,
−− konkursy i loterie.
Program działań promocyjnych przedsiębiorstwa powinien stanowić integralny element marketingu-mix, czyli polityki firmy w zakresie: produkcji, ceny,
dystrybucji i reklamy.
Doskonałą formą promocji, reklamy
i sprzedaży produktów rolnych, a szczególnie produktów lokalnych i regionalnych, jest odbywająca się w Nawojowej, co
roku we wrześniu, nieprzerwanie przez
29 lat AGROPROMOCJA. Wystawa organizowana jest przez Małopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego, pod patronatem
Ministra Rolnictwa, we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej oraz Starostwem Powiatowym
w Nowym Sączu, przy współudziale licznego grona sponsorów. W tej dwudniowej
plenerowej, promocyjno-handlowej imprezie, uczestniczyło, co roku ok. 400 wystawców (firm, instytucji i gospodarstw
rolnych), a zwiedzało wystawę ok. 40 tys.
osób. Z satysfakcją odnotowywaliśmy, co
roku liczne głosy zadowolenia uczestników, potwierdzające skuteczność i efektywność Agropromocji.
W roku bieżącym – zaistniały okoliczności, wynikające z sytuacji pandemicznej, związanej z szerzeniem się wirusa
SARS COV-2, które uniemożliwiły nam
zorganizowanie AGROPROMOCJI 2020.
To dla nas wszystkich (organizatorów
i uczestników Agropromocji), bardzo
trudna sytuacja i wielka szkoda. Ale my
w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego myślimy już o przyszłym roku
i chcemy – jeśli sytuacja na to pozwoli
– zorganizować 30-tą jubileuszową wystawę rolniczą, podczas której wszyscy
przedsiębiorcy będą mieli możliwość
promocji i reklamy swoich produktów.
Marian Poręba
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Służebność gruntowa jako jeden ze sposobów
dojazdu do nieruchomości
Kupując nieruchomość gruntową kierujemy się w pierwszej kolejności ceną, położeniem działki w planie
zagospodarowania przestrzennego, jej kształtem, dojazdem, możliwością przekwalifikowania na działkę
budowlaną. W sytuacji, kiedy działka nie ma dojazdu z drogi publicznej niechętnie decydujemy się na jej
zakup. Obawiamy się, że brak dojazdu będzie miał wpływ na późniejsze użytkowanie nieruchomości.
Dostęp do drogi publicznej z nieruchomości, można ustanowić, jako służebność gruntową w drodze umowy,
orzeczenia sądowego lub zasiedzenia.
Prawo służebności gruntowej ma na celu
zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości kosztem drugiej. Ustanawia
się dojazd do posesji przez nieruchomość
należącą do właściciela nieruchomości
sąsiedniej – zwanej służebną.

Właściciel nieruchomości obciążonej
wyraża zgodę na korzystanie z określonej części jego nieruchomości na potrzeby przechodu i przejazdu. W zamian
za udostępnienie nieruchomości właściciel nieruchomości władnącej może
zobowiązać się do zapłaty określonego
wynagrodzenia – jednorazowo lub okresowo (miesięcznie). Aby ustanowić służebność należy zwrócić się do uprawnionego geodety zlecając wykonanie mapy
przebiegu służebności drogowej oraz
zlecić rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wyznaczonej drogi,
będącą jednorazowym kosztem ustanowienia służebności. Chyba, że strony
dojdą do porozumienia i zawarcie umowy służebności stanie się nieodpłatne.
Do ustanowienia służebności niezbędne
będą również dokumenty ze Starostwa
Powiatowego – wypis z rejestru gruntów na działkę władnącą i obciążoną,
zaświadczenie, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania
lasu, z Urzędu Gminy – zaświadczenie
o położeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego, dodatkowo:
kserokopia dowodów osobistych oraz
jeżeli dotyczy - dowód wpłaty kosztów
OGŁOSZENIA

Kupię rozsiewacz wapna RCW Brzeg
i dmuchawę do zboża ssąco-tłoczącą.
kontakt: tel. 790 318 118

24

służebności drogi. Należy również sporządzić protokół uzgodnień, w którym
obydwie strony ustalą prawa i obowiązki tj. zasady przebiegu drogi służebnej,
wysokość kosztów służebności, zgodnie
z operatem i mapą przebiegu służebności. Kompletowanie dokumentów zajmuje średnio 1-3 miesiące. Służebność
gruntowa ustanawiana jest najczęściej
na czas nieokreślony i dotyczy każdorazowych właścicieli działki władnącej
(nieposiadającej drogi dojazdowej do
drogi publicznej). Ustanowienie służebności gruntowej powinno być zawarte
w kancelarii notarialnej przez zainteresowane osoby w obecności notariusza.
Jeżeli nieruchomość władnąca lub obciążona jest przedmiotem współwłasności
wówczas stosunek prawny służebności
musi łączyć wszystkich współwłaścicieli
zarówno jednej jak i drugiej nieruchomości. Po zawarciu aktu notarialnego
umowy służebność drogi można wpisać
do księgi wieczystej. W przypadku, gdy
dojazd do nieruchomości ustanowiony będzie przez działkę gminną, należy
zwrócić się ze stosownym wnioskiem
do Urzędu Gminy o ustanowienie służebności przejazdu. W tym przypadku
całość poniesionych kosztów pokrywa
wnioskodawca, czyli właściciel nieruchomości władnącej. Zgodę na ustanowienie służebności na działce gminnej
wyraża Rada Gminy podejmując uchwałę w przedmiotowej sprawie, a cała procedura ustanawiania służebności przebiega jak wyżej.
W przypadku, gdy strony nie mogą dojść
do porozumienia w potrzebie ustanowienia dojazdu do nieruchomości, sprawę rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca

położenia nieruchomości, poprzez ustanowienie drogi koniecznej. Wniosek
o ustanowienie drogi koniecznej może
złożyć właściciel nieruchomości władnącej, który powinien posiadać swobodny
dostęp oraz dojazd z drogi publicznej.
Sąd ustanawia drogę konieczną za wynagrodzeniem określonym przez rzeczoznawcę majątkowego oraz na podstawie opinii biegłego geodety, który
wyznacza drogę konieczną w sposób jak
najmniej uciążliwy dla nieruchomości,
na której ma być wyznaczona. Orzeczenie sądu w sprawie ustanowienia drogi
koniecznej podlega wpisowi do księgi
wieczystej. Ustanowienie drogi koniecznej może nastąpić również poprzez jej
zasiedzenie, w dobrej wierze po 20 latach, lub w złej wierze po 30 latach użytkowania drogi dojazdowej, na wniosek
złożony do Sądu Rejonowego. Ustanowienie drogi koniecznej przez Sąd Rejonowy będzie się wiązało z poniesieniem
większych kosztów niż w przypadku
zawarcia aktu notarialnego umowy
służebności.
Należy pamiętać, że obciążenie nieruchomości służebnością przejazdu ogranicza prawa właściciela nieruchomości
obciążonej z pełnego korzystania z nieruchomości, która jest jego własnością,
dlatego nie zawsze można te sprawę
uregulować polubownie. Niemniej jednak powinno się ustanowić dojazd do
własnej nieruchomości, aby w przyszłości można było uzyskać pozwolenie na budowę lub wykonać podział
nieruchomości.

Kupię kombajn Bizon Rekord – BS
lub Class; sortownik do ziemniaków,
pług obrotowy Kverneland lub
Famarol; siewnik lub agregat siewny;
opryskiwacz ciągany na kołach Pilmet.

Kupię ciągnik Zetor lub John Deere;
przyczepę Pronar, rozsiewacz nawozu
Brzeg lub Amazone 1600 litrów;
sadzarkę talerzową do ziemniaków;
kosiarko-rozdrabniacz.

kontakt: tel. 511 924 809

kontakt: tel. 795 807 728
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Najgroźniejsze choroby i szkodniki w ekologicznej
uprawie buraka ćwikłowego
Każdego roku zagrożeniem na plantacjach buraka ćwikłowego są
choroby i szkodniki, które, gdy nie są zwalczane, mogą spowodować
istotne szkody (10–30%). Podstawą skutecznej ochrony jest znajomość
terminów występowania, stopnia zagrożenia oraz metod ich zwalczania.
Najgroźniejsze choroby pod względem gospodarczym to chwościk buraka, mączniak prawdziwy, parch zwykły
buraka, zgnilizna twardzikowa.
Szkodniki, które powodują największe straty, to mątwik burakowy,
śmietka ćwiklanka, mszyca burakowa,
pchełka burakowa.

CHOROBY W UPRAWIE
BURAKA ĆWIKŁOWEGO
Chwościk buraka to choroba grzybowa
(Cercospora beticola), która staje się aktywna przy ciepłej i wilgotnej pogodzie.
W połowie okresu wegetacji na liściach
buraka pojawiają się okrągłe, wklęsłe
białe plamki otoczone czerwono-brunatną obwódką. W miarę rozwoju choroby,
plamy pokrywają znaczną część blaszki.
W konsekwencji silnie porażone liście
zaczynają żółknąć i usychać. Choroba
jest szczególnie niebezpieczna dla młodych liści (boćwiny), które przeznaczone
są na wczesny i późny zbiór (poplony)
oraz plantacji nasiennych. U starszych
roślin nie powoduje większego zagrożenia, chociaż ze względu na ciągłe wytwarzanie nowych liści, górna część korzenia wydłuża się, co w konsekwencji
prowadzi do spadku masy korzeni. Buraki również gorzej się przechowują.
PROFILAKTYKA

Źródłem zakażenia mogą być resztki porażonych roślin pozostawionych na polu
w poprzednim roku. Zarodniki zachowują żywotność do 2 lat i mogą być przenoszone wraz z obornikiem (porażone
liście zjedzone przez bydło) lub z wiatrem. W zwalczaniu choroby istotne są
zabiegi agrotechniczne. Kłębki (nasiona) należy wysiewać zdrowe i zaprawione biologicznymi preparatami. Unikajmy odmian podatnych na tę chorobę.
W przypadku, gdy choroba pojawiła się,
resztki porażonych liści warto zebrać
z pola, a następnie wykonać głęboką
orkę. Należy wstrzymać się z uprawą
buraków, stosując 4-letni płodozmian.

W uprawach ekologicznych pomocne
w zapobieganiu choroby są preparaty zwiększające odporność na choroby
grzybowe Grevit 200 SL lub Biosept Active 33 SL, zalecane stężenie to 0,05-0,1%,
czyli na 5-10 ml preparatu rozcieńczonego w 10 l wody wystarczy do oprysku
od 100 do 200 m² upraw, w zależności
od wielkości i zagęszczenia roślin. Z naturalnych preparatów roślinnych zapobiegawczo polecana jest gnojówka z liści
skrzypu polnego.

Mączniak prawdziwy to choroba grzybowa (Erysiphe betae), która poraża rośliny nawet przy suchej, słonecznej i ciepłej pogodzie w drugiej połowie lata. Na
liściach zakażonych buraków pojawia
się biały, mączysty nalot po obu stronach blaszki liściowej. Starsze liście pod
wpływem choroby żółkną i zamierają,
młode mogą ulegać dodatkowo deformacjom. Choroba ogranicza funkcje życiowe roślin, utrudnia im prawidłowe przeprowadzanie fotosyntezy i w efekcie
prowadzi do znaczącego spadku plonu.
PROFILAKTYKA

Aby chronić rośliny przed wystąpieniem
choroby, nie należy uprawiać buraków
w dużym zagęszczeniu. Należy systematyczne opryskiwać uprawy preparatami
roślinnymi (np. ze skrzypu, pokrzyw lub
czosnku).
Gnojówkę z pokrzywy można przygotować samodzielnie, jak również zakupić gotowy preparat Pokrzywa Wyciąg,
w pełni naturalny i bez chemicznych
dodatków. Zalecane stężenie ekstraktu
z grejpfruta Biosept Active33 to 0,050,1%, czyli na 5-10 ml preparatu rozcieńczonego w 10 l wody wystarczy do
oprysku od 100 do 200 m² upraw, w zależności od wielkości i zagęszczenia roślin. Jest stosowany zarówno do oprysków, jak i podlewania. Zaletą jest to, że
można go stosować na każdym etapie
rozwoju roślin.

Chorobę parch zwykły buraka wywołuje bakteria występująca w glebie (Streptomyces scabies). Objawy pojawiają się

w drugiej połowie maja lub w czerwcu. Bakteria do korzenia wnika przez
uszkodzoną skórkę i przetchlinki. Na
całej powierzchni korzenia lub na jego
części widoczne są strupowate, skorkowaciałe wypuklenia o barwie brunatnej oraz spękania. Uszkodzenia te są
zazwyczaj powierzchowne (tylko czasami głębokie) i na ogół nie powodują
rozwoju zgnilizny korzenia. W przypadku silnego porażenia już w czasie wegetacji giną całe rośliny wraz z sąsiadującymi. Choroba występuje na glebach
wilgotnych i niedotlenionych, na skutek zalania lub zaskorupienia, zwłaszcza
w latach, w których następują okresy
dużego uwilgotnienia (po opadach deszczu) i suszy.
PROFILAKTYKA

Zapobieganie chorobie polega na stosowaniu prawidłowej agrotechniki, należy unikać uprawy buraka po ziemniaku silnie opanowanym przez parcha,
przewietrzać glebę poprzez spulchnianie międzyrzędzi. Aby jej uniknąć, nie
należy siać buraków na ciężkich, podmokłych i świeżo wapnowanych glebach.
Nawadnianie buraków należy dokonywać tylko w warunkach konieczności.
Nie wolno wapnować gleb bezpośrednio
przed uprawą buraków oraz należy unikać uprawy po roślinach wrażliwych. Zaleca się uprawianie odmian odpornych
na parcha zwykłego.
Brunatna plamistość liści (Ramularia
beticola) to jedna z chorób powodujących zasychanie liści. Porażone buraki
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mają wyraźnie widoczne suche plamki na liściach, początkowo drobne, jajowate bądź kuliste, szarawo-brązowe,
z czasem coraz liczniejsze i zlewające
się w duże plamy. Wysuszona tkanka
wykrusza się. Buraki przynoszą niższe,
mniej wartościowe plony.
PROFILAKTYKA

Aby zapobiegać chorobie, należy przestrzegać 4-letniej przerwy w uprawie
buraków na tym samym polu oraz wysiewać zdrowe i zaprawione biologicznie
nasiona oraz unikać lokalizacji buraków
konsumpcyjnych w pobliżu plantacji
nasiennych.
Zgnilizna twardzikowa to choroba grzybowa przechowalnicza. Objawy pojawiają się na ogonkach liściowych lub przy
nasadzie zgrubień. Na ciemnobrunatnych, wodnistych plamach w późniejszej
fazie widoczny jest białawy nalot grzyba
(z czarnymi punktami - sklerocja). Choroba ta stanowi duże zagrożenie w trakcie przechowywania buraków.
PROFILAKTYKA

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zgnilizny twardzikowej w uprawie,
należy bardzo dokładnie uprzątać i niszczyć wszystkie resztki roślinne pozostałe po zbiorach warzyw oraz starannie
czyścić i odkażać narzędzia oraz pojemniki wykorzystywane do pielęgnacji i zbioru roślin. Należy również unikać nadmiernego zagęszczenia roślin
w uprawie i systematycznie odchwaszczać zagony oraz tereny do nich przyległe. Zebrane buraki przed składowaniem
należy bardzo starannie przeglądać,
odrzucając wszystkie rośliny chore lub
uszkodzone, które mogłyby stać się
źródłem zakażania warzyw zdrowych.
W przechowalniach należy także utrzymywać optymalną temperaturę i wilgotność, unikać dużych wahań, sprzyjających rozwojowi choroby. Stanowiska
po składowaniu chorych warzyw należy
też koniecznie odkazić przed złożeniem
kolejnego plonu.

SZKODNIKI W UPRAWIE
BURAKA ĆWIKŁOWEGO

Mąt wik burakow y (He t er o der a
schachtii) to nicień, który żeruje na korzeniach roślin od wiosny do jesieni.
Larwa wnika do korzeni roślin żywicielskich, gdzie następuje jej dalszy rozwój do postaci dorosłej. Po ostatniej
wylince, samica jest dojrzała płciowo
i jest tak zgrubiała, że nie mieszcząc
się wewnątrz korzenia przerywa go
i wydostaje się cała na zewnątrz. Jest to
czas zapłodnienia i składania jaj, które
26

w większości zostają w ciele samicy.
Samice po śmierci przekształcają się
w wypełnione jajami cysty. Cysty mogą
przetrwać w glebie wiele lat. Zaatakowane rośliny rosną słabo, liście żółkną, szkodnik hamuje wzrost korzenia
spichrzowego, powodując jednocześnie
silny rozrost korzeni bocznych, czyli powstawanie tzw. brody. Samica mątwika
jest biała, kształtu cytrynkowatego,
a samiec jest cienki, robakowaty. Larwy są cienkie, długości około 0,5 mm.
PROFILAKTYKA

Na polach gdzie występuje mątwik, zalecana jest co najmniej 4-letnia przerwa
w uprawie rośliny żywicielskiej. Okres
zależy od stopnia porażenia. W tym czasie należy uprawiać rośliny negatywnie oddziałujące na mątwika np. zboża,
kukurydzę, lucernę, cebulę. Konieczne
jest zachowanie odległości od roślin żywicielskich takich jak buraki, brukiew,
różne gatunki roślin kapustowatych
oraz rzepak. Należy niszczyć chwasty,
na których mątwik może się rozwijać,
zwłaszcza z rodziny krzyżowych.

Śmietka ćwiklanka (Pegomyia hyoscyami) to muchówka składająca jaja na
liściach, w których później żerują ich
larwy. Drugie pokolenie śmietki ćwiklanki pojawia się od końca czerwca do
połowy lipca, a trzecie od końca sierpnia
do połowy września. Larwy po wylęgu
z jaj wgryzają się pomiędzy dolną i górną skórkę liścia wyjadając z niego miękisz. Skórki dolna i górna liścia są nienaruszone. Następstwem tego żerowania
są duże, nieregularne plamy na liściach
zwane „minami”. Silne opanowane rośliny, zwłaszcza siewek, powoduje, że
buraki żółkną i zamierają. Larwy trzeciego pokolenia uszkadzają tylko liście
zewnętrzne.
PROFILAKTYKA

Wczesny siew ogranicza lub eliminuje szkody powodowane przez śmietkę,
ponieważ w okresie gdy pojawia się
śmietka, buraki są już w fazie wzrostu
bardziej tolerancyjnej na uszkodzenia.
Zaleca się wykonywanie uprawek międzyrzędowych, dzięki którym część bobówek jest wyrzucana na powierzchnię,
gdzie ginie. Opóźnienie przerywki przyczyni się do zniszczenia jaj, które samica składa na młodych liściach. Należy
zwalczać chwasty, których nektar jest
pokarmem dla muchówek.

Mszyca burakowa (Aphis fabae) jest
gatunkiem dwudomowym. Jaja zimują przytwierdzone do kory pnia i gałązek żywiciela pierwotnego, którym jest
trzmielina, kalina oraz jaśminowiec.
Wiosną na tych krzewach rozwija się
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od 2 do 4 pokoleń. Następnie uskrzydlone mszyce przelatują na żywiciela
wtórnego, którymi są buraki, bób, rabarbar, fasola, pomidor, szpinak, konopie,
lucerna, a z chwastów komosa i ostrożeń
polny. Mszyca burakowa wyrządza szkody bezpośrednie i pośrednie. Do bezpośrednich szkód zalicza się ogładzanie
roślin. W wyniku żerowania mszyc liście
buraków są łyżkowato wygięte w stronę kolonii mszyc. Buraki zaatakowane
w okresie wschodów mogą zamierać.
Szkody pośrednie to przenoszenie wirusów powodujących mozaikę i żółtaczkę
buraka.
PROFILAKTYKA

Należy zachować izolację przestrzenną
plantacji buraka ćwikłowego od upraw
będących żywicielami mszycy burakowej (co najmniej 1 km). Zaleca się utrzymywanie plantacji buraka w stanie
wolnym od chwastów, które są dla niej
roślinami żywicielskimi. Do roślin żywicielskich zaliczamy jeszcze ziemniaki,
rośliny bobowate, rośliny zielne, mak.
Wskazane jest niszczyć zimujące jaja
mszycy burakowej na gałązkach trzmieliny, kaliny i jaśminowca. W wypadku
wystąpienia mszyc w dużym nasileniu,
szczególnie we wczesnej fazie rozwoju
roślin, albo gdy na roślinach obserwuje się jednocześnie objawy mozaiki lub
żółtaczki buraka, zaleca się stosowanie
preparatów ekologicznych dozwolonych
w uprawie ekologicznej.

Pchełka burakowa (Chaetocnema concinna) to chrząszcz, który po opuszczeniu zimowiska żeruje na siewkach i młodych roślinach. Żerując na górnej stronie
liścia wygryza miękisz. Skórka od dolnej strony pozostaje nienaruszona i powstają tzw. okienka. W miarę wzrostu
liścia okienko pęka i powstają niewielkie dziury. Okienka mogą być otoczone
czerwonobrunatną obwódką. Największe szkody pchełka burakowa powoduje
podczas suchej i upalnej pogody. W ciągu
roku rozwija się tylko jedno pokolenie.
Chrząszcze zimują pod opadłymi liśćmi lub zaschniętą trawą wśród zarośli.
Wiosną, gdy temperatura wynosi około
10 st. C chrząszcze wychodzą z zimowisk. Początkowo żerują na chwastach,
później przelatują na plantacje buraków.
W czerwcu samice składają jaja do gleby,
larwy po wylęgnięciu pozostają w glebie.
Pod koniec sierpnia wychodzą młode
chrząszcze, które po krótkim żerowaniu
przechodzą na zimowanie.
PROFILAKTYKA

Należy umożliwić burakom szybki, silny
i niczym nie zakłócony wzrost, poprzez
zwalczanie chwastów, na których pchełka może żerować.

Preparaty roślinne sporządzane w gospodarstwie używane w ochronie buraka ćwikłowego
Roślina

Forma

Metoda przygotowania

Zwalczane choroby
i szkodniki

Bylica

wyciąg

300 g świeżej bylicy piołun albo 30 g suszonego zioła. Całość umieszczamy w 10
litrach wody i gotujemy przez 30 min. Mieszaninę przecedzamy przez gazę
i podlewamy lub opryskujemy nią marchew. Stosować zapobiegawczo.

przeciw chorobom grzybowym

Cebula

napar

75 g cebuli lub 500 g łusek na 10 l wody.
Stosować zapobiegawczo.

przeciw chorobom grzybowym

gnojówka

0,5 kg świeżego czosnku, cebuli (łupin i liści) zalewamy 10 l wody.

napar

80 g rozdrobnionych bulw zalać 10 l gorącej wody. Nierozcieńczony napar stosować
w formie oprysku. Stosować zapobiegawczo i leczniczo.

Czosnek
i cebula

napar
Czosnek

wywar

200 g ząbków czosnku zemleć, zalać 10 l wody i odstawić na 3 lub 4 dni (lub
zagotować przez 20 min.), nie rozcieńczać. Stosować zapobiegawczo i leczniczo.

przeciw chorobom grzybowym
przeciw chorobom grzybowym
przeciwko chorobom grzybowym
i mszycom

gnojówka

75 g rozdrobnionych ząbków lub 500 g świeżych lub 200 g suszonych liści i łusek
czosnku na 10 l wody, musi dobrze przefermentować. W zależności od zastosowania
rozcieńczyć 1:10 lub nie rozcieńczać. Stosować doglebowo.

w rozcieńczeniu działa zapobiegająco
i wzmacniająco na korzenie roślin

gnojówka

50 dkg świeżych lub 200 g suszonych roślin cebuli, czosnku, szczawiu i liści czarnej
porzeczki zalać 10 l wody na okres 2 tygodni. Roztwór w stosunku 1:10. Stosować do
kilkakrotnych oprysków.

przeciw chorobom grzybowym

wywar

1. Suche rośliny 800 g gotować w małej ilości wody przez 30-40 min., następnie
dodać wody do 10 l i pozostawić na 36-46 godz., dodać 40 g szarego mydła.
2. 1 kg świeżych lub 100 g suszonych roślin zalać 10 l wody i odstawić na 24 godz.,
następnie gotować przez 30 min., nie rozcieńczać. Opryskiwać zapobiegawczo.

przeciw mszycom

wyciąg

1 kg świeżych lub 100 g suszonych roślin zalać 10 l wody i odstawić na 24 godz.,
rozcieńczyć 1:10. Stosować do oprysku zapobiegawczego w okresie kwitnienia.

przeciw mączniakowi prawdziwemu

Mniszek

wyciąg

250 g rozdrobnionych korzeni lub 400 g liści zalać 10 l wody i pozostawić na 3 godz.
Następnie przecedzić. Opryskiwać kilkakrotnie.

przeciwko mszycom,
działa uodporniająco na choroby

Piołun

wywar

0,5 wiadra rozdrobnionego, świeżego piołunu lub 0,7-0,8 kg drobno zmielonego
suszu wymieszać w 10 l wody i pozostawić na 24 godz. Następnie gotować przez 0,5
godz. Przed opryskiem dodać wody w proporcji 1:1.

przeciwko gąsienicom

gnojówka

1 kg świeżego ziela lub 250 g suszu (proszek) zalać 5 l wody po przefermentowaniu
(2 tygodnie).

przeciw więdnięciu i żółknięciu roślin,
aktywizacja procesów życiowych gleby
i roślin, przeciw mszycom

wyciąg

1 kg świeżych pokrzyw lub 250 g suszu zalać 5 litrami wody, moczyć przez 24 godz.
Używać nierozcieńczony.

przeciw mszycom

Skrzyp polny

wywar

500 g świeżego skrzypu, który kroimy lub mielimy. Zanurzamy go w 5 litrach wody
i zostawiamy na 24 godz. w ciemnym i chłodnym miejscu. Następnie gotujemy
przez 20 min. i przecedzamy przez gazę. Otrzymany roztwór stosujemy co 5 dni do
podlewania i opryskiwania w rozcieńczeniu 1:4.

przeciw chorobom grzybowym, m.in.
mączniakom

Wrotycz

wyciąg

300 g świeżego ziela lub 30 g suszu zalać 10 l wody, co pewien czas mieszamy
roztwór. Po 24 godz. stosujemy w roztworze: 1:2.

przeciwko mszycom i mączniakom,
chrząszczom

Cebula
czosnek
porzeczka
szczaw

Krwawnik
pospolity

Pokrzywa

Wykaz wszystkich środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym znajduje
się na stronie www.ior.poznan.pl

Mirosława Rogacz
Opracowano na podstawie:
Warzywa korzeniowe. Najgroźniejsze choroby i szkodniki. Marchew, pietruszka, seler, burak ćwikłowy - Robak J., Szwejda J. 2008
Choroby i szkodniki warzyw - Robak J., Wiech K. 1998
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Nowe strategie UE:
o połowę mniej pestycydów,
trzy razy więcej gruntu na
rolnictwo ekologiczne

Odbudowa różnorodności przyrody oraz zmiana europejskiego
sposobu produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności na bardziej
ekologiczny – oto cele opublikowanych 20 maja 2020 r. przez Komisję
Europejską strategii różnorodności biologicznej i „Od pola do stołu”.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu –
głównego priorytetu kierowanej przez
Ursulę von der Leyen Komisji Europejskiej – jest takie przekształcenie unijnej
gospodarki, aby do 2050 r. Europa stała
się pierwszym neutralnym klimatycznie
kontynentem. Osiągnięciu tego ambitnego zamierzenia służy cały pakiet podjętych przez Komisję działań. 20 maja
2020 r. – po spowodowanym pandemią
COVID-19 kilkutygodniowym poślizgu
– opublikowano szczegóły dwóch ważnych strategii: różnorodności biologicznej i „Od pola do stołu”. Jak podkreślił
prezentujący strategie wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans, stanowią one również „centralny element
unijnego planu odbudowy”.

POWRÓT NATURY DO NASZEGO
ŻYCIA, 10% LĄDÓW I MÓRZ
„ŚCIŚLE CHRONIONYCH”

Opublikowany w maju ubiegłego roku
raport ONZ ujawnił, że obecnie około 1 miliona gatunków jest zagrożonych wyginięciem, co może mieć katastrofalny wpływ na ludzkość, w tym
na niestabilność klimatu i niedobory
słodkiej wody. A pandemia COVID-19,
uświadamiając ludziom jeszcze głębiej
powiązanie między własnym zdrowiem
a zdrowiem ekosystemów, sprawiła, że
potrzeba ochrony i odbudowy przyrody
stała się teraz jeszcze pilniejsza.
Poprzez nową strategię bioróżnorodności na 2030 rok Unia Europejska chce
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zatem zahamować niekorzystne procesy
w przyrodzie (takie jak zmiany w wykorzystaniu lądów i mórz, nadmierna
ich eksploatacja, zmiany klimatyczne
czy zanieczyszczenie), wprowadzając
zestaw prawnie wiążących „unijnych
celów odbudowy przyrody”. Dzięki nim
przywrócone mają zostać „zdrowe i odporne ekosystemy”.
Jednym z celów strategii ma być również przywracanie uważanych za najbogatsze w różnorodność biologiczną
starych i pierwotnych lasów, które jednocześnie „usuwają dwutlenek węgla
z atmosfery”. Kluczowe znaczenie ma
mieć tu „określenie, mapowanie, monitorowanie i ścisła ochrona wszystkich
pozostałych lasów pierwotnych i pierwotnie rosnących w UE”.
W świetle nowego planu co najmniej
30% terenów lądowych oraz 30%
obszarów morskich w UE powinno
być chronione (to o 4% więcej dla lądu
i 19% dla obszarów morskich w porównaniu z obecnym stanem), zaś 1/3
tego obszaru – czyli co najmniej 10%
lądów i mórz powinno być „ściśle
chronionych”.

Zdaniem Komisji kluczową kwestią niezbędną do skutecznej realizacji nowej
strategii jest egzekwowanie stosowania nowych zasad i celów. Polityka różnorodności biologicznej jest zbyt często
ignorowana przez państwa członkowskie próbujące obchodzić unijne przepisy, uważa unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevičius.

DORADCA LISTOPAD GRUDZIEŃ 2020

„Bardzo poważnie traktujemy naruszenia” – zapowiada Sinkevičius i dodaje,
że nie zawahałby się wszcząć postępowania sądowego przeciwko krajom nie
realizującym uzgodnionych celów.

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI
PRZYRODY TO TAKŻE IMPERATYW
EKONOMICZNY

Sinkevičius twierdzi również, że „zbyt
długo różnorodność biologiczna była
wiązana z zielonym romantyzmem”,
tymczasem jej ochrona jest również
ekonomicznym imperatywem. W świetle ostatnich badań Światowego Forum
Ekonomicznego „prawie połowa globalnego PKB – czyli około 40 bln euro
– zależy od natury i świadczonych
przez nią usług”.
Sektory, które najbardziej mogą ucierpieć w wyniku utraty różnorodności biologicznej, to budownictwo, rolnictwo
oraz przemysł spożywczy i napojów,
które „są w dużym stopniu zależne od
przyrody i razem generują w gospodarce blisko 7,3 bln euro”.

O POŁOWĘ MNIEJ PESTYCYDÓW,
TRZY RAZY WIĘCEJ GRUNTU NA
ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Równe ambitne cele ma strategia „Od
pola od stołu”. Składa się ona z 27 działań, dzięki którym europejski system

monitoringu realizacji strategii bioróżnorodności: „Jeśli by się okazało, że wyłączenie spod produkcji 10% ziemi na
ochronę krajobrazu, czy przekształcanie
25% obszarów rolnych w obszary ekologiczne zagrażałoby funkcjonowaniu
rolnictwa europejskiego, to te cele musiałyby być zmodyfikowane.”

GREENPEACE:
PIĘKNE SŁOWA TO ZA MAŁO

żywnościowy ma stać się globalnym standardem zrównoważonego rozwoju. Celem nowej polityki żywnościowej UE ma
być stworzenie „solidnego i odpornego
systemu produkcji i dystrybucji żywności, który będzie mógł działać w każdych
okolicznościach i będzie zdolny zapewnić dostęp do wystarczających zasobów
żywności po przystępnej cenie”.
Zdaniem unijnej komisarz ds. zdrowia
i bezpieczeństwa żywności Stelli Kyriakides, po pandemii COVID-19 potrzeba
takiego systemu stała się jeszcze bardziej dominująca.
W ramach strategii Komisja zaproponowała ograniczenie do 2030 roku
stosowania pestycydów o 50%, stosowania nawozów o 20% i stosowania antybiotyków w rolnictwie o 50%
(w porównaniu z poziomem obecnym).
Zamierza również przeznaczyć 25%
gruntów rolnych w UE na rolnictwo
ekologiczne, co jest trzykrotnym wzrostem w porównaniu ze stanem obecnym.
Komisja planuje również zająć się brakami oraz marnotrawstwem żywności,
nasileniem walki z oszustwami żywnościowymi, wzmocnieniem unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząT, a także zapewnieniem jasnych
informacji umożliwiających konsumentom dokonywanie zdrowych wyborów
dzięki obowiązkowemu w całej UE
etykietowaniu żywności.
„Nasze cele są ambitne, ale realistyczne” – powiedziała Kyriakides. Warto
podkreślić, że w przypadku tej strategii zakładane cele stanowią wizję i nie
mają obecnie zakotwiczenia w unijnym

prawodawstwie. Z czasem jednak te
„aspiracje” mają być opracowywane
i przekładane na szczegółowe cele legislacyjne z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji wyjściowej każdego państwa członkowskiego.

JANUSZ WOJCIECHOWSKI:
STRATEGIE KOMISJI KORZYSTNE
DLA POLSKICH ROLNIKÓW

Podczas gdy strategie prezentowali Timmermans, Sinkevičius i Kyriakides, na
scenie zabrakło polskiego komisarza ds.
rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.
W udzielonym 21 maja 2020 r. wywiadzie dla PAP, komentując opublikowane
strategie, stwierdził zaś, że zmiany zaproponowane przez Komisję będą korzystne dla polskich rolników – bardziej
niż dla krajów z systemami rolniczymi
opartymi na dużej i intensywnej produkcji przemysłowej. To na pewno będzie duży wysiłek.
Jednak dla takich krajów jak Polska,
które są oparte przede wszystkim
na małych gospodarstwach rodzinnych, to jest szansa.

Zwrot w kierunku rolnictwa ekologicznego, w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji to możliwości, które można wykorzystać” – mówi Wojciechowski.
Podkreślił również istotność zmian
zaproponowanych przez jego resort,
zwłaszcza obowiązku nieustannego

Optymizmu Wojciechowskiego nie podziela polski Greenpeace. „Piękne słowa
to za mało, by zawrócić nas znad przepaści (…). Potrzebujemy radykalnego zwrotu.” – komentuje przedstawione strategie w zamieszczonej na swojej stronie
informacji prasowej. Greenpeace zarzuca strategii rolniczej brak propozycji
działań zmierzających do ograniczenia nadprodukcji mięsa (mimo zauważenia szkodliwości tej nadprodukcji),
a trategii biologicznej różnorodności –
brak konkretnego mechanizmu mogącego doprowadzić do wcielenia szeregu
proponowanych, dobrych dla przyrody
zmian (np. ochrony lasów, zalesiania,
owadów zapylających, renaturalizacji
rzek i ochrony ekosystemów morskich)
w życie.
„Niestety okazało się, że po raz kolejny
wielkie interesy są ważniejsze od naszej wspólnej przyszłości. Propozycja
Komisji nie zawiera wystarczająco ambitnych celów ani mechanizmów, które
mogłyby powstrzymać destrukcyjną
ekspansję ferm przemysłowych i odpowiednio wspierać małe, rodzinne i ekologiczne gospodarstwa rolne. Zamiast
strategii „Od pola do stołu” dostaliśmy
strategię „Od niszczenia środowiska do
kieszeni potentatów” – mówi Dominika
Sokołowska, koordynatorka kampanii
rolniczej w Greenpeace.
„Susza i pandemia to tylko dwa przykłady na to, że w dziedzinie samobójczej eksploatacji przyrody dotarliśmy
do ściany” – argumentuje z kolei Marta
Grundland, kampanierka leśna. „Normalność, jaką znamy sprzed pandemii, oznacza kryzys! Kryzys klimatyczny, kryzys różnorodności biologicznej,
kryzys globalnych nierówności. Dlatego potrzebujemy zbudować zielony dobrobyt, w którego centrum będzie nie
wzrost gospodarczy i nadkonsumpcja,
a zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, przyrody i całej planety. Dokumenty zaproponowane przez Komisję Europejską to
zdecydowanie za mało”.
Marian Kulpa
źródło: Mariola Jurczyk EURACTIV.pl
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Najlepsze gospodarstwo ekologiczne
w Małopolsce w 2020 roku
Tegoroczny konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Małopolsce w 2020 roku obejmował jedną
kategorię: Ekologiczne Gospodarstwo Towarowe. Był organizowany według jednolitych zasad w całym kraju
przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.
Konkurs odbywał się w dwóch etapach:
pierwszy etap na poziomie województw,
drugi na poziomie ogólnopolskim, do
którego przystąpił zwycięzca konkursu
z etapu wojewódzkiego.
Celem konkursu jest upowszechnianie
dobrych praktyk rolniczych w zakresie
rolnictwa ekologicznego, zainteresowanie rolników gospodarowaniem w sposób przyjazny środowisku naturalnemu oraz produkcja zdrowej żywności
bez stosowania chemii. Istotne jest również zwiększenie świadomości konsumenckiej i ekologicznej społeczeństwa
w tym zakresie. Równie ważnym celem
konkursu jest promocja najlepszych
gospodarstw ekologicznych i przedstawienie ich oferty towarowej, a także uświadomienie znaczenia rolnictwa
ekologicznego dla zachowania i odtwarzania różnorodności biologicznej tzw.
bioróżnorodności.
Ogłoszenie i upowszechnienie informacji o konkursie oraz zgłaszanie gospodarstw, które przystąpiły
do współzawodnictwa w województwie małopolskim, odbywało się za
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pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.
Komisja Konkursowa powołana została na podstawie zarządzenia Dyrektora
MODR zs. w Karniowicach i w 2020 roku
dokonała oceny 7 gospodarstw.
Po analizie uzyskanych wyników komisja wyłoniła zwycięzcę.
Pierwsze miejsce w XIII edycji konkursu na „Najlepsze Gospodarstwo
Ekologiczne w 2020 roku w Małopolsce zajęła Bogumiła Błoniarczyk,
zamieszkała w Piorunce, gm. Krynica Zdrój, powiat Nowy Sącz, województwo małopolskie. Gospodarstwo posiada certyfikat nr.
PL-EKO-05-000480/G//119 ważny
do 31 grudnia 2020 r.

Gospodarst wo Pani Bog umił y
Błoniarczyk położone jest w Beskidzie Niskim w miejscowości Piorunka,
u zlewni rzeki Białej Tarnowskiej.
W gospodarstwie prowadzony jest chów
bydła mleczno-mięsnego rasy Simental. Charakter produkcji doskonale
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komponuje się z warunkami fizjograficznymi terenu, predysponowanymi
do gospodarki łąkowo-pastwiskowej.
Powierzchnia ogólna gospodarstwa to
9,27ha, w tym powierzchnia użytków
zielonych zajmuje 6,63ha, dodatkowo
w gospodarstwie uprawia się ekologiczne warzywa i ziemniaki z przeznaczeniem na samozaopatrzenie i sprzedaż
bezpośrednią.
Użytki zielone w większości położone
są na dawnych gruntach ornych klasy
IV o małym nachyleniu terenu, dzięki
temu uzyskuje się wysokie plony zielonki i siana. Ruń łąkowa i pastwiskowa
jest bogata florystycznie z odpowiednią
proporcją wartościowych traw pastewnych, roślin bobowatych i ziół. Zapewnia
to wysoką strawność paszy, a przede
wszystkim wysoką jakość produktów
(mleka i żywca). System utrzymania
zwierząt na pastwiskach przez cały sezon wegetacyjny i wartościowe zioła
w runi decydują o wysokim poziomie
dobrostanu zwierząt i gwarantują ich
dobrą zdrowotność. Pastwisko podzielone jest na kwatery wzdłuż naturalnych

granic przy wykorzystaniu pastuchów
elektrycznych. Dzięki temu wielkość
kwater jest dostosowana do tempa odrostu runi w sezonie i do potrzeb pokarmowych zwierząt. Nadwyżki paszy z pastwisk oraz koniczyny przeznaczone są
na siano i sianokiszonkę. System użytkowania przemiennego łąk i pastwisk
przyczynia się także do zachowania ich
wysokiej bioróżnorodności.
Typowe dla górskich regionów Małopolski rozdrobnienie gospodarstw przesądza o skali i kierunku produkcji. Pogłowie zwierząt liczy 7 krów mlecznych, 2
jałówki i 2 cielęta. Produkcja roślinna
i zwierzęca są zbilansowane, a nawozy
naturalne pochodzące z gospodarstwa
pozwalają na wysokie plony siana na
poziomie 5,5-6 ton. Przeciętna wydajność mleka od sztuki wynosi 4200l/
rok. Pozyskane mleko jest sprzedawane
do skupu Lucjan Łazarko Krzeszów Dolny. Niewielka część produkcji mleka jest
przerabiana na sery i produkty mleczne
na użytek własny. Dodatkowo gospodarstwo co rok sprzedaje 5-7 szt. cieląt.
Maszyny i urządzenia są dostosowane
do wielkości i potrzeb gospodarstwa.
Rolnik posiada 2 ciągniki, niezbędny zestaw maszyn do koszenia, zbioru siana i sianokiszonki. Wszystkie maszyny
i ciągniki są przechowywane pod wiatą. Budynki gospodarcze i inwentarskie
są dobrze utrzymane. Panuje w nich
wzorowy ład i porządek. Przy budynku inwentarskim znajduje się zbiornik na gnojówkę o pojemności 30m3,

wystarczający na 6 m-cy oraz płyta
obornikowa ogrodzona, o powierzchni
33m3 wystarczająca na magazynowanie
obornika przez okres 5-mcy. Obornik
jest ułożony w pryzmie i zabezpieczony
przed odciekami. W gospodarstwie poświęca się dużą uwagę do utrzymywania elementów nieprodukcyjnych takich
jak: zadrzewienia śródpolne, utrzymanie naturalnego cieku zapewniającego
możliwość rozrodu płazów, utrzymanie
strefy buforowej pomiędzy pastwiskami
oraz obejściem gospodarstwa a potokiem, z którym sąsiaduje piękny starodrzew. Zadbano również o zapewnienie
miejsc lęgowych dla ptaków.
W obejściu wydzielono część rekreacyjną, niezwykle ukwieconą, z przeznaczeniem dla owadów.
Roczna wielkość produkcji przekracza
56 000,00zł co w przeliczeniu na 1 ha
UR daje 8 446,45zł. Cała produkcja
sprzedawana jest w jakości ekologicznej.
Gospodarst wo Pani Bog umił y
Błoniarczyk może stanowić wzór do
naśladowania dla innych gospodarstw
ekologicznych zajmujących się produkcją mleczarską. Pod względem właściwego gospodarowania na łąkach i pastwiskach, doboru rasy do kierunku
produkcji, dobrostanu zwierząt, dbałości o sprzęt i budynki oraz estetyki gospodarstwo nie odbiega od najlepszych
standardów krajów alpejskich.
Jan Pajdzik
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Zasady produkcji
w gospodarstwie
ekologicznym
Celem gospodarstwa ekologicznego jest zachowanie w jak największym możliwym stopniu pierwotnej jakości płodów rolnych.

Od czego zacząć przestawianie
gospodarstwa na gospodarstwo
ekologiczne?
Aby podjąć właściwą decyzję, należy
dobrze poznać zasady rolnictwa ekologicznego, przeanalizować możliwości
swojego gospodarstwa oraz własne predyspozycje. Rolnik musi rozważyć, czy
jest w stanie prowadzić produkcję roślinną bez użycia nawozów sztucznych
i chemicznych środków ochrony roślin,
stosować płodozmian, który uwzględniałby rośliny motylkowe, strączkowe.
Czy zdoła prowadzić produkcję zwierzęcą opartą o pasze wyprodukowane
we własnym gospodarstwie.
Jeśli rolnik przeanalizuje możliwości
swojego gospodarstwa i podejmuje decyzję o przestawieniu na gospodarstwo
ekologiczne, pierwszym jego krokiem
jest wybór jednostki certyfikującej,
która wyda certyfikat. Każda jednostka
może mieć inny formularz zgłoszeniowy
i udostępnia go na swojej stronie internetowej, natomiast plan rolnośrodowiskowy opracowywany jest przez osoby
mające odpowiednie uprawnienia.
Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć:
−− mapki gospodarstwa z naniesionymi
działkami,
−− wniosek o certyfikację ekologicznego
gospodarstwa rolnego,
−− mapy ewidencyjne działek rolnych,
−− kopię wypisów z ewidencji gruntów,
−− plan gospodarstwa z zaznaczonymi
działkami,
−− umowy dzierżawy na dzierżawione
grunty.
Kserokopię wszystkich przesłanych
dokumentów należy przechowywać
w swoim gospodarstwie.
Drugi krok to zgłoszenie przejścia na
produkcję ekologiczną do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych na
formularzu ,,Zgłoszenie działalności
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w rolnictwie ekologicznym”. Należy
go wypełnić w dwóch egzemplarzach:
jeden przekazujemy do WIJHARS,
a drugi do wybranej jednostki certyfikującej. Co roku gospodarstwo ekologiczne czeka obowiązkowa kontrola, zarówno w okresie przestawienia,
jak i w gospodarstwie ekologicznym.
Kontrole są płatne, a rolnik ma prawo
ubiegać się o dofinansowanie kosztów
kontroli w ramach programu ekologicznego w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. W czasie takiej kontroli upoważnieni inspektorzy,
sprawdzają, czy dane gospodarstwo
jest prowadzone zgodnie z zasadami
gospodarstwa ekologicznego. Sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach: jeden jest przekazywany do
jednostki certyfikującej, drugi otrzymuje rolnik.
Jednostka certyfikująca ma również prawo do przeprowadzenia kontroli niezapowiedzianych, łącznie z pobieraniem
próbek gleby, części naziemnych roślin
i owoców do analizy.

System kontroli i certyfikacji
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
upoważnia jednostki certyfikujące do
przeprowadzenia kontroli oraz wydania
i cofnięcia certyfikatów potwierdzających zgodności w rolnictwie ekologicznym i nadaje numer identyfikacyjny dla
jednostki
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Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje
nadzór nad jednostkami certyfikującymi i nadzór nad produkcją ekologiczną.
W ramach nadzoru nad produkcją ekologiczną Inspekcja współpracuje z:
−− Inspekcją Handlową - w zakresie
wprowadzania do obrotu detalicznego,
−− Inspekcją Weterynaryjną - w zakresie pasz,
−− Polskim Centrum Akredytacji –
w zakresie akredytacji jednostek
certyfikujących.
Rolnik, który przestawia swoje gospodarstwo na ekologiczne, może otrzymywać ,,płatność ekologiczną”, jeśli
wnioskuje o płatność w ramach pakietu
,,Rolnictwo ekologiczne” programu rolnośrodowiskowego. Wówczas jednostka
certyfikująca, na podstawie protokołu
z kontroli, sporządza raport, który następnie zostaje przekazany do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na podstawie tegoż raportu Agencja nalicza odpowiednią płatność. Okres
przestawienia na gospodarstwo ekologiczne wiąże się z wyższymi nakładami, dlatego też stawki dopłat rolnośrodowiskowych są wyższe, natomiast po
uzyskaniu certyfikatu dopłaty ulegają
zmniejszeniu.
Od momentu rejestracji gospodarstwo
jest objęte okresem przestawienia na
ekologiczne.

Ile trwa okres konwersji?
−− okres konwersji jest naliczany od
daty złożenia w jednostce certyfikującej ,,Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” (urzędowy formularz znajduje
się na stronie internetowej www.ijhars.gov.pl)
−− dla upraw rocznych trwa 24 miesiące poprzedzające siew roślin,
których plon może uzyskać status
produktu ekologicznego (także 24
miesiące poprzedzające zbiór pasz
z trwałych użytków zielonych)
−− dla upraw wieloletnich trwa 36
miesięcy poprzedzających zbiór produktów ekologicznych (sady, plantacje jagodowe, winnice, chmielniki)
Nasiona, które będą używane w gospodarstwie ekologicznym, powinny również pochodzić z gospodarstw ekologicznych. Natomiast jeśli na naszym terenie
taki materiał siewny i rozmnożeniowy
jest niedostępny, wówczas trzeba złożyć wniosek o urzędową zgodę na zastosowanie materiału konwencjonalnego (niezaprawianego chemicznie) do
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Roślin i Nasiennictwa. W zależności od
tego, czy posiadamy gospodarstwo rolne, ogrodnicze, czy posiadamy zwierzęta, prowadząc je musimy wypełnić sporo
dokumentów, tj.:
−− karta uprawy,
−− rejestr zwierząt,
−− rejestr pielęgnacji i leczenia zwierząt,
−− rejestr paszowy,
−− rejestr zakupu środków produkcji,
−− rejestr sprzedającego produkty pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego,
−− deklaracja sprzedającego,
−− rejestr zakupionych i wykorzystanych nawozów dozwolonych,
−− rejestr czynności agrotechnicznych,
−− rejestr wypasu,
−− rejestr zakupu środków produkcji,
−− bilans paszowy,
−− wniosek o zatwierdzenie etykiety, że
produkty pochodzą z gospodarstwa
ekologicznego.
W dokumentach tych trzeba zapisywać:
daty i rodzaje wykonywanych zabiegów
rolniczych, pielęgnacji i leczenia zwierząt gospodarskich, czynności związanych z żywieniem zwierząt, daty zbiorów i rodzaj oraz wielkości produkcji,
stosowane środki ochrony roślin.

Zwierzęta w gospodarstwie
ekologicznym
Zwierzęta utrzymywane ekologicznie są
urodzone i chowane w gospodarstwie
ekologicznym, natomiast zwierzęta, które
nie były chowane w gospodarstwie ekologicznym, mogą zostać wprowadzone

do gospodarstwa ekologicznego w celach hodowli na szczególnych warunkach.
Wówczas takie zwierzęta oraz produkty z nich wytworzone mogą być uznane
za ekologiczne po spełnieniu wymogów
okresu konwersji.
W gospodarstwie ekologicznym zwierzęta spełniają bardzo istotną rolę: dostarczają gospodarstwu własne nawozy organiczne. Stanowiska dla zwierząt
w budynkach muszą być przestronne,
muszą posiadać stały dostęp do paszy,
mieć dostęp do światła, ściółka musi
składać się ze słomy lub innego odpowiedniego naturalnego materiału. Pasza
dla zwierząt powinna być wytwarzana w gospodarstwie lub pochodzić z innych gospodarstw ekologicznych z tego
samego regionu. Zwierząt nie można
okaleczać, kastrować, obcinać ogonów
ani dziobów. W leczeniu zwierząt stosuje się przede wszystkim profilaktykę,
a antybiotyki stosuje się, gdy nie ma innego sposobu leczenia danego zwierzęcia (wówczas przez pewien czas nie jest
możliwe pozyskiwanie produktów od
leczonych zwierząt).

Produkty ekologiczne
W przetwórstwie produktów rolnych
nie mogą być stosowane syntetyczne
dodatki ani substancje wspomagające
takie jak barwniki, stabilizatory, emulgatory, przeciwutleniacze, substancje
powlekające i inne. Nie można również
stosować produktów genetycznie modyfikowanych. Produkty przetworzone,
które składają się z wielu składników,
muszą zawierać co najmniej 95% składników pochodzących z gospodarstwa
ekologicznego. Jako składniki konwencjonalne do 5% mogą być stosowane wyłącznie produkty wymienione w wykazie ustalonym na szczeblu Komisji
Europejskiej.
Zobowiązanie ekologiczne
W ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” rolnik może realizować 3 różne
rodzaje zobowiązania ekologicznego,
grupując pakiety pod względem rodzaju
wykorzystywanych użytków rolnych tj.:
1. Zobowiązanie na gruntach ornych
(pakiety 1., 2.,3.,5., 7., 8., 9., 11. i warianty 4.1.2. i 10.1.2.),
2. Zobowiązanie w sadach (warianty
4.1.1., 4.2., 10.1.1.,10.2.),
3. Zobowiązanie na TUZ (pakiet 6. i 12.).
Rolnik może realizować jednocześnie
więcej niż jedno zobowiązanie ekologiczne, z tym że:
−− zobowiązania tego samego rodzaju
nie mogą zostać podjęte w tym samym roku (poza przypadkami przejęci zobowiązania innego rolnika),

−− zobowiązania tego samego rodzaju to
oddzielne zobowiązania – wszystkie wymogi i warunki muszą być
spełnione oddzielnie dla każdego zobowiązania takiego samego rodzaju
(poza warunkiem posiadania zwierząt w pakiecie 5 i 11 oraz 6 i 11).

Zobowiązania ekologiczne możliwe zmiany
Dopuszcza się zmiany w zobowiązaniu
realizowanym ,,na gruntach ornych”
w zakresie:
−− uprawianych roślin,
−− miejsca ich uprawy,
−− zmiany wariantów lub pakietów objętych tym zobowiązaniem – jeżeli
mimo dokonania tych zmianie nie ulega obszar objęty tym zobowiązaniem
i miejsce jego realizacji.
W przypadku uprawy rośliny dwuletniej, zmiana uprawianej rośliny, zmiana miejsca jej uprawy oraz zmiana wariantu lub pakietu jest dopuszczalna po
upływie dwóch lat uprawy tej rośliny.
Płatność ekologiczna w ramach
pakietu 5 i 11 (Uprawy paszowe na
gruntach ornych)
Płatność ta przyznawana jest, jeżeli rolnik lub małżonek rolnika jest posiadaczem zwierząt takich gatunków jak bydło domowe, świnie domowe, bawoły,
perlice, daniele, owce domowe, gęsi, kury
domowe, indyki zwyczajne, króliki domowe, jelenie szlachetne, kozy domowe,
jelenie sika, konie domowe, kaczki.
Przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej w przypadku pakietów 5 i 11
uwzględnia się powierzchnię gruntów,
do których przysługuje płatność ekologiczna, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt,
przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe i współczynnika 0,5* lub 0,3*
*-0,5 DJP - dotyczy naborów od 2019
roku
*-0,3 DJP - dotyczy naborów z lat 20152018, w tym nowych zobowiązań podjętych od 2019 r. w okresie trwania zobowiązania podjętego w latach 2015-2018.
Rolnik, który nie posiada swojego zobowiązania ekologicznego, jeśli przejmie
zobowiązanie od rolnika:
−− który rozpoczął zobowiązanie przed
15 marca 2019 r. – obowiązuje go obsada 0,3 DJP/ha,
−− który rozpoczął zobowiązanie po
15 marca 2019 r. – obowiązuje go obsada 0,5 DJP/ha.
Zobowiązanie ,,uprawy w sadach”
W przypadku realizacji zobowiązania
ekologicznego w zakresie wariantów
4.1.1. lub wariantu 4.2 lub wariantu
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10.1.1 bądź wariantu 10.2 nie można
dokonywać:
−− zmiany uprawianych roślin,
−− miejsca ich uprawy.
W ramach pakietów 4 i 10 możliwa jest
upraw gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia i w minimalnej obsadzie (nie dotyczy drzew
powyżej 12 lat) określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia z tolerancją
do 10%.
W przypadku sadów w wieku powyżej
12 lat, minimalna obsada drzew wynosi
125 szt./ha, co najmniej 90% tych drzew
jest uprawianych nie krócej niż 12 lat.

Zobowiązanie na ,,Trwałych
użytkach zielonych”
Zobowiązanie na trwałych użytkach zielonych obejmuje:
•• pakiet 6 Trwałe użytki zielone
w okresie konwersji
lub
•• pakiet 12 Trwałe użytki zielone po
okresie konwersji.
W przypadku realizacji zobowiązania
ekologicznego w zakresie pakietów
6 oraz 12 (Trwałe użytki zielone) nie
można dokonywać zmiany uprawianych
roślin oraz miejsca ich uprawy.
W ramach pakietu 6 i 12 (Trwałe użytki
zielone) warunkiem uzyskania płatności ekologicznej jest posiadanie zwierząt takich jak bydło domowe, daniele,
bawoły, gęsi, jelenie szlachetne, jelenie
sika, konie domowe, kozy domowe, króliki domowe, owce domowe w obsadzie
co najmniej 0,5DJP/ha lub 0,3 DJP/ha
wszystkich trwałych użytków zielonych
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej:
W przypadku gatunków takich jak bydło, owce, konie i kozy:
w okresie 15.03-30.09
−− 0,5 DJP/ha – dla beneficjentów z naboru 2019 r. i lat następnych,
−− 0,3 DJP/ha – dla beneficjentów z naboru w latach 2015-2018, w tym nowych zobowiązań podjętych od 2019
r.w okresie trwania zobowiązania
podjętego w latach 2015-2018.

Dopłaty w rolnictwie
ekologicznym
Rolnictwo ekologiczne jest wspierane finansowo z funduszy unijnych w ramach
Programu Rozwój Obszarów Wiejskich
2014-2020. Aby skorzystać z płatności, należy złożyć wniosek w terminie
od 15 marca do 15 maja danego roku.
Początkiem zobowiązania jest dzień
15 marca roku, w którym rolnik składa
pierwszy wniosek o przyznanie płatności ekologicznej w ramach danego zobowiązania, a końcem 14 marca piątego
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roku tego zobowiązania. Dodatkowym
wymogiem jest opracowanie pięcioletniego Planu Działalności Ekologicznej,
który należy sporządzić we współpracy
z doradcą rolnośrodowiskowym. Plan
powinien zawierać płodozmian dostosowany do potrzeb danego gospodarstwa.
Płatność ekologiczna jest płatnością
dodatkową, obok jednolitej płatności
obszarowej.

Rolnik realizujący zobowiązania
ekologiczne:
−− prowadzi działalność rolniczą i posiada co najmniej 1 ha użytków rolnych,
−− posiada 5-letni plan działalności ekologicznej,
−− nie może przekształcać występujących w gospodarstwie TUZ,
−− zachowuje elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo,
tworzące ostoje przyrody, określone
w planie działalności ekologicznej,

−− prowadzi rejestr działalności ekologicznej,
−− przestrzega innych wymogów określonych dla poszczególnych pakietów
i ich wariantów.

Na czym zyskujemy będąc
rolnikiem ekologicznym?
•• prawo do sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego po wyższych
cenach,
•• uzyskanie znaku towarowego ,,produkt rolnictwa ekologicznego”,
•• dodatkowe dopłaty do użytków rolnych.
Uwaga:
w produkcji roślinnej okres konwersji
odnosi się do gruntów, a nie do roślin,
w produkcji zwierzęcej dotyczy bezpośrednio zwierząt.

Wysokość stawek płatności ekologicznej
Lp.

Pakiet rolnictwa
ekologicznego

Warianty rolnictwa ekologicznego

Stawki
płatności

1

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

1 137 zł/ha

2

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

1 557 zł/ha

3

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

1 325 zł/ha

4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie
konwersji

Pakiet 4.
Uprawy sadownicze w okresie 4.1.2.Uprawy jagodowe w okresie konwersji
konwersji
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie
konwersji

1 882 zł/ha

5

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji

926 zł/ha

6

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

535 zł/ha

7

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

932 zł/ha

8

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

1 310 zł/ha

9

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1 325 zł/ha

4

10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie
konwencji

790 zł/ha

Pakiet 10.
Uprawy sadownicze po okresie 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji
konwersji
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie
konwersji

1 501 zł/ha

11

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

658 zł/ha

12

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

535 zł/ha

10

660 zł/ha

Agata Trzaska
źródło:
1. Renata Płoszeń „Moje gospodarzenie: jak założyć gospodarstwo ekologiczne?”
https://nowe-peryferie.pl/index.php/2016/08/
2. Zofia Dąbrowska „Zasady przestawienia gospodarstwa na produkcję ekologiczną” Żądło http//www.wodr.poznan.pl/baza-informacyjna/
3. Materiały informacyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -Działanie ,,Rolnictwo ekologiczne”
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Łemkowska zagroda – niezwykłe muzeum
W Gładyszowie, Gmina Uście Gorlickie, państwo Danuta i Jan Dziubynowie utworzyli muzeum łemkowskie.
Pomysł rodził się z czasem. Jak przybywało eksponatów i kiedy nie mieściły się w garażu postanowili stworzyć muzeum, aby uchronić od zapomnienia to, co istniało tutaj do Akcji ,,Wisła” w 1947 roku.

Muzeum to typowa dla tego rejonu Łemkowyny zagroda wiejska. Głównym
obiektem jest stuletnia chata-łemk.
,,chyża” oraz dwa spichlerze, dwa młyny wiatrowe, olejarnia taranowa, studnia z żurawiem, kierat. Budynki wyposażone są w oryginalne meble, narzędzia
i sprzęty, gromadzone latami przez właścicieli, jest tych eksponatów kilkaset.
Osobliwością zagrody – muzeum jest to,
że eksponaty wykorzystywane są podczas prezentacji i warsztatów, ,,ożywają”
w rękach zwiedzających, co oddziałuje
pozytywnie na wyobraźnię, szczególnie
dzieci i młodzieży.
Zagroda wpisana jest w Ogólnopolską
Sieć Zagród Edukacyjnych. Oferuje bogatą tematykę zajęć edukacyjnych, dostosowanych do wieku zainteresowanych –
,,Kręć się kręć wrzeciono”- obróbka lnu;
,,Bicie oleju”; Od ziarenka do…; Zabawki
naszych dziadków; Łemkowskie pisanki;
Kuchnia łemkowska. Podczas warsztatów uczestnicy ,,przenoszą” się w odległe czasy i poznają dawne zwyczaje,
życie codzienne, ginące zawody, rękodzieło ludowe. Zajęcia prowadzone są
w sposób profesjonalny, gdyż właściciele
muzeum to emerytowani nauczyciele,

w pełni oddani swej pasji, z dużą wiedzą
dotyczącą historii i kultury Łemkowszczyzny, potrafią zaciekawić każdego, bez
względu na wiek.
W 2016 roku powołali Fundację Łemkowska Zagroda. Jej głównym celem
statutowym jest ochrona i promowanie
dziedzictwa kulturowego Łemkowszczyzny. Fundacja współpracując z Urzędem Gminu Uście Gorlickie, Urzędem
Marszałkowskim oraz MSWiA, pozyskuje środki przeznaczane na prowadzenie
warsztatów dla dzieci i młodzieży ze
szkół powiatu gorlickiego i turystów odwiedzających Beskid Niski.
We współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną, w ramach projektu
,,Małopolska Wieś z Tradycją”, w zagrodzie realizowane są warsztaty ,,Życie na
wsi 100 lat temu”, które cieszą się dużym
zainteresowaniem.
Wśród realizowanych tematów istotne
miejsce zajmują warsztaty kulinarne.
Dziubynowie odtwarzają dawne przepisy zapomnianych już potraw łemkowskich. Przekazując zdobytą wiedzę, wykonują z dziećmi oplacki, knysz,
adzymkę. Te stare, ale bardzo smaczne
potrawy, zyskały uznanie w konkursie

,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki
Regionów”, organizowanym przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego podczas Agropromocji w Nawojowej 2017 roku zajmując I miejsce.
Łemkowska Zagroda Edukacyjna znalazła się na II miejscu konkursu Gazety
Krakowskiej ,,Wielkie Odkrywanie Małopolski” w kategorii ,,Atrakcja Turystyczna 2017 roku”.
Ciekawostką w zagrodzie jest powrósło.
Ukręciła go, na podsumowanie warsztatów ,,Żniwa na Łemkowynie”, młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Gładyszowie, przy wsparciu UG Uście
Gorlickie, ustanawiając rekord Polski
w długości uzyskując wynik 104 m.
Obecna globalizacja i uniformizacja nie
sprzyjają zachowaniu tożsamości kulturowej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Działania prowadzone w zagrodzie muzealnej przez Danutę i Jana
Dziubynów mają na celu przeciwdziałanie tym niekorzystnym tendencjom,
przyczyniają się do wzmacniania tożsamości regionalnej i podkreślają bogactwo wielokulturowej Małopolski.
Dorota Telep-Michalak
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Symbolika
potraw
wigilijnych
Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Magia świąt daje odczuć
się już dzięki rodzinnej atmosferze
panującej podczas przygotowywania świątecznych potraw. Polska obfituje w przeróżne kulinarne
tradycje wigilijne i świąteczne, bo
to w końcu najbardziej uroczysty
wieczór w całym roku.

Uczta świąteczna to posiłek szczególny,
towarzyszy mu niespotykana obfitość
jedzenia i co najważniejsze radość ze
wspólnego w niej uczestnictwa rodziny.
Każdy region ma swoje świąteczne tradycje i charakterystyczne potrawy. Wszystko zależy od obyczajów, które wciąż są
kultywowane w wielu rodzinach.
Każdy z nas wie, jakie potrawy powinny
się znaleźć na wigilijnym stole, jednak
dzisiaj wiedza, dlaczego robimy, to, co
robimy i dlaczego jemy takie właśnie
potrawy a nie inne, w dużym stopniu
zanika. Wszyscy jednak zdajemy sobie
sprawę z wielkiego obyczaju dzielenia
się opłatkiem przed wigilijną wieczerzą
– gdzie opłatek jest łącznikiem między
ziemią, a zaświatami. Według ludowych
zwyczajów w czasie wigilii liczba potraw
musiała mieć nieparzystą ilość, wedle
tradycji katolickiej musiało ich być dwanaście na pamiątkę 12 apostołów. Każda
z potraw, a konkretnie jej składnik, niesie ze sobą inną symbolikę.
Tradycyjna zupa wigilijna to oczywiście barszcz czerwony z uszkami, który w wielu domach stanowi podstawę
kolacji wigilijnej. Jest on niewątpliwie
chlubą staropolskiej kuchni. Najstarszy
zachowany na niego przepis pochodzi
z początku XVI w. Zgodnie z symboliką
jego obecność na wigilijnym stole miała
zapewniać długowieczność oraz doskonałe zdrowie. W niektórych regionach
Polski możemy spotkać się także z podawaniem zupy grzybowej, zupy migdałowej (najmniej już popularnej) zamiast
barszczu czerwonego.
Wigilia jest kolacją postną, dlatego zamiast mięsa podaje się ryby. W ludowej
symbolice ryba jest symbolem płodności
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i nowego życia. W wierze chrześcijańskiej jest znakiem Jezusa Chrystusa,
a konkretnie – odradzania się i chrztu.
Jej obecność na stole wigilijnym miała
również zapewniać harmonię i spokój
w nowym roku liturgicznym.
Dawniej w wieczór wigilijny jadano ryby
w rodzinach zamożniejszych, lub tam
gdzie w pobliżu znajdowała się rzeka. Jadano, więc takie ryby, jakie były dostępne, przyrządzane na wiele sposobów np.
w galarecie, smażone, gotowane, pieczone. Bywało, że dań rybnych było tyle, iż
tradycyjna liczba 12 potraw okazywała
się być niewystarczająca. Ale i na to była
rada, ponieważ wszystkie te potrawy
uważane były za jedno danie!
Rybą, która króluje na polskich stołach
wigilijnych, bez wątpienia jest karp,
przyrządzany na wiele sposobów. Symbolizuje on długowieczność, bo tradycja głosi, że ten, kto zje karpia w Wigilię, będzie cieszył się długim życiem. Co
ciekawsze, zasuszone rybie łuski były
noszone w portfelu i miały zapewniać
dostatek przez cały rok? Karp, jako tradycyjna i obowiązkowa potrawa wigilijna jest stosunkowo nowym zwyczajem,
rodem z PRL. Obok karpia na wigilijnym
stole może również pojawić się śledź –
symbol postu i wyczekiwania.
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Wśród dań wigilijnych nie może zabraknąć również potraw z dodatkiem kapusty i grzybów takich jak: pierogi, uszka
czy groch z kapustą. A czego symbolem
są ich składniki? Według prastarych
wierzeń kapusta kiszona miała chronić od złego, a także zapewnić witalność
i siłę na wiosnę. Jarskie potrawy sporządzano ze zbóż, warzyw, ryb oraz tego,
co można było znaleźć w lesie stąd też
symboliczne znaczenie miały również
leśne grzyby dodawane do pierogów,
uszek i kapusty. Tradycja ludowa mówiła, że wszystko z lasu, pochodziło „nie
z tego świata”, tak, więc grzyby posiadały magiczną moc i podczas wigilii miały
zapewnić szczęście i dostatek domownikom. Bowiem jak głosi legenda: grzyby
to placki św. Piotra, które porzucił w lesie, gdy próbował przed swoim Panem
ukryć, że je zjada, a które na pamiątkę
wybaczenia mu przez Jezusa rosną na
pożytek zwykłych ludzi. Groch w wigilijnych potrawach miał zwiastować
płodność, urodzaj oraz pieniądze. Przesądy podają, że kto zje w Wigilię groch,
przez cały kolejny rok nie powinien narzekać na niedostatek.
Mak miał przynosić bogactwo, dlatego
zjedzenie potraw z makiem w Wigilię
miało zapewnić dobrobyt domownikom

w następnym roku. Ważne było by go
nie zabrakło, mogło to zwiastować nadejście na dom nieszczęścia. Mak uznawano za środek do wędrowania między
światami. Wierzono, że zmarli opiekują
się ziarnem zsyłanym na ziemię, które
zwiastuje urodzaj. Dla chrześcijan z kolei to symbol wiary i płodności. Kluski
z makiem, kutia (potrawa z pszenicy,
maku, miodu, mleka oraz dużej ilości
bakalii) to jedne z najpopularniejszych
wigilijnych potraw zarówno kiedyś jak
i dziś. Mak jest także nieodłącznym
składnikiem innego ważnego wigilijnego deseru – makowca. Miód i orzechy,
jako podstawowe składniki wigilijnej
kutii posiadają bogatą symbolikę. Miód
uchodził za pokarm istot pozaziemskich,
boskich. Zjedzony podczas Wigilii chronił przed złem, a także zapewniał radość
i dostatek. Orzechy to z kolei symbol tajemnicy, płodności i pieniędzy. Orzechy
włoskie symbolizują mądrość, laskowe
płodność i cierpliwość, migdały to znak
nowego życia i nadziei.
Kompot z suszu, jako najważniejszy napój wigilijny, to kolejna ważna pozycja
na wigilijnej liście. Przygotowywany na
bazie różnych suszonych owoców np. jabłek, śliwek, gruszek. Dawniej zwykle
były to owoce z własnego sadu lub ogrodu. Napój ten symbolizuje pokój, miłość
i zdrowie. Ludowe przesądy głoszą, że
suszone śliwki symbolizowały szczęście
i pomyślność, jabłka miłość i zdrowie,
gruszki z kolei miały zagwarantować
długie życie.
Pomimo, że niektóre tradycyjne bożonarodzeniowe specjały można dziś kupić
gotowe to większość z nas nie wyobraża
sobie tego wieczoru bez potraw przygotowanych w domu zgodnie z rodzinnymi
recepturami. Siłą kuchni polskiej jest jej
regionalizm i tradycja przekazywana
z pokolenia na pokolenie. Dobrze by nie
ingerować za bardzo w tradycyjne świąteczne przepisy, ponieważ przygotowane z nich potrawy mogą przenieść nas
myślami w smaki dzieciństwa. Według
ludowych zwyczajów podczas wieczerzy
wigilijnej należy skosztować każdej potrawy, by w kolejnym roku niczego nam
nie zabrakło!

Przepis na barszcz wigilijny
Składniki
Zakwas buraczany:
1,5 kg czerwonych buraków ćwikłowych, 1 kromka razowego chleba.

Barszcz:
1 włoszczyzna (marchew, pietruszka, seler, cebula, por), 4 buraki, 5-6 dkg
suszonych grzybów (podgrzybków lub borowików), 10 ziarenek pieprzu,
2 ziela angielskie, liść laurowy, sok wyciśnięty z 1 cytryny, opcjonalnie sól,
cukier, kieliszek wina czerwonego wytrawnego, ząbek czosnku do smaku.

Przygotowanie
Zakwas buraczany:
Dokładnie umyte buraki należy pokroić w cienkie plastry, następnie ułożyć je
w szklanym słoju i zalać letnią wodą, tak by je przykryć. Na wierzch kładziemy
kromkę razowego chleba (przyśpiesza proces kiszenia). Słój należy owinąć
gazą i odstawić w ciepły kąt kuchni. Po 4 - 5 dniach usuwamy powstałą pianę i przelewamy do czystej butelki lub słoika. W szczelnie zamkniętej butelce
(w chłodnym miejscu) powstały zakwas można przechowywać kilka miesięcy.

Barszcz:
Włoszczyznę wraz 4 obranymi i pokrojonymi w plasterki burakami, listkiem laurowym, pieprzem, zielem angielskim zalewamy wodą i gotujemy
ok. 1 godziny.
W oddzielnym garnku grzyby zalewamy wodą (2 szklanki) i gotujemy
ok. 1,5 godz. Oba wywary przecedzamy przez sito i łączymy w jedną całość.
Kolejny etap to dolanie zakwasu buraczanego w proporcji na ok. 1,5 l wywaru
dodajemy 0,5 l zakwasu. Całość należy mocno podgrzać do momentu wrzenia. Barszcz przyprawiamy solą, cukrem, sokiem z cytryny lub winem według
upodobań smakowych. Jeżeli dołożymy utarty ząbek czosnku przed podaniem
barszczu, zyskamy jeszcze głębszą nutę smaku. Podajemy z uszkami.

Ewelina Czarnik
Źródło:
Lemnis M., Vitry H. W staropolskiej kuchni i przy polskim stole.1989. Red. Barbara Zwalanowska, Wydawnictwo
Interpress, Warszawa,
Lubryk A., Sieczkowski G. Wigilia i Boże Narodzenie – zwyczaje i przepisy kulinarne. 2006. Red. Katarzyna
Bieńkowska, Wydawnictwo Baobab,
www.smaczny.pl
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AGROTURYSTYKA

Turystyka w czasie COVID-19
i co dalej w branży?
MODR zaprasza do udziału w ankiecie
W związku z sytuacją epidemiologiczną
spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, ograniczającą szeroki zakres działalności gospodarstw agroturystycznych, Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego podjął współpracę z Katedrą Antropologii Kulturowej Akademii Ignatianum
w Krakowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
w ramach prac badawczych dotyczących
zagadnienia „Turystyka w czasie COVID-19
i co dalej w branży?”.
Celem inicjatywy jest ocena wpływu
obecnej sytuacji na działalność branży
agroturystycznej i turystyki wiejskiej,
które - jak wiadomo, w województwie
małopolskim o niskim areale gospodarstw rolnych 4,13 ha przy średniej krajowej 10,95 ha (źródło danych: ARiMR,
2019) - są dodatkowym, a w niektórych
przypadkach czasem głównym źródłem
dochodu. Gospodarstwa te, oprócz podstawowego zakresu swej działalności
tj. wynajmu pokoi, świadczą również
dodatkowe usługi, takie jak sprzedaż
produktów tradycyjnych, rękodzielniczych, jak również prowadzenie zajęć
edukacyjnych w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Zagród Edukacyjnych. Zaistniała
sytuacja zmieniła wszystko, bo nie ma
gości, którzy odwołują rezerwacje, pomimo iż agroturystyka jest formą turystyki, która nie jest turystyką masową,
odwiedzający wypoczywają blisko natury i w obiektach o niewielkiej skali,
często odległych od dużych skupisk ludzi, co wpisuje się w obecne zalecenia
służb sanitarnych. Obserwując obecną
sytuację można wnioskować, że jednak
wypoczynek na wsi w gospodarstwie
agroturystycznym w czasie pandemii
COVID-19, jak i po, może cieszyć się rosnącym zainteresowaniem wśród turystów pragnących wypocząć w bezpiecznych warunkach. Z pewnością dużym
zainteresowaniem będą cieszyć się wyjazdy krótkoterminowe np. na weekend.
Poprzez przeprowadzenie badań ankietowych będziemy mogli uzyskać
odpowiedzi na wiele pytań, chociażby
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jak wirus naruszył dotychczasowe funkcjonowanie
gospodarst w agroturystycznych oraz rozeznać,
w jakim stopniu branża jest
przygotowana na stan związany z dalszymi skutkami
COVID-19, liczbę odwiedzających gości, podejście
kwaterodawców do przygotowania oferty turystycznej,
gotowość do podjęcia nowych form promocji swoich
ofert, a także czy właściciele
gospodarstw mają świadomość potencjału dziedzictwa kulturowego regionu jako potencjalnej reklamy po zakończeniu pandemii.
Wnioski z ankiety będą kierunkiem
działania dla wielu instytucji, np. doradczych, które podejmują inicjatywy
wzmocnienia branży zarówno w czasie,
jak po zakończeniu pandemii, wdrażając
stosowne formy pomocy.
Pracownicy Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego skontaktują się
bezpośrednio z podmiotami prowadzącymi działalność w branży agroturystycznej. Jednocześnie jeżeli jesteście
Państwo uprzejmi wyrazić swoje zdanie
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nt. doświadczeń oraz problemów związanych z obecną trudną sytuacją zapraszamy do kontaktu telefonicznego
z pracownikami Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego działającego na
terenie prowadzonej działalności agroturystycznej lub Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Dyrektor MODR serdecznie zaprasza do
udziału w ankiecie.
Anna Tobiasz

NASZ DOM

Dieta na
wzmocnienie
odporności
Zagrożenie koronawirusem jest
realne i każdy chciałby się przed
nim uchronić.

Na wzmocnienie odporności nie ma prostej i błyskawicznej metody. Można jednak zoptymalizować pracę
układu odpornościowego. Odporność organizmu jest uwarunkowana licznymi czynnikami, do których
zalicza się m.in. sposób odżywiania. Duże znaczenie ma także aktywność fizyczna, odpowiednia ilość
odpoczynku i snu.
Zima to czas zwiększonej zachorowalności i zmniejszonej odporności organizmu, dlatego właśnie w tym okresie
warto zwrócić uwagę na te produkty
spożywcze, które wzmacniają system
immunologiczny. Stosowanie zbilansowanej diety i zalecanych ilości składników odżywczych pomoże utrzymać
prawidłową funkcję immunologiczną.
Witaminy A, C i D oraz minerały – w tym
cynk odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dlatego w naszej diecie nie powinno zabraknąć warzyw i owoców, ryb, kiszonek,
fermentowanych produktów mlecznych
oraz mięsa czerwonego.
Warzywa i owoce są źródłem licznych
składników mineralnych oraz witamin.
Odpowiednie dostarczanie tych składników zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Szczególnie ważne jest włączenie do diety warzyw
i owoców, które zawierają witaminę C
i ß-karoten.
Do warzyw i owoców stanowiących
szczególnie dobre źródło witaminy C
zalicza się: brukselkę, chrzan, jarmuż,
paprykę czerwoną i zieloną, natkę pietruszki, szpinak, kalafior, kalarepę oraz
porzeczki czarne, truskawki, poziomki,
kiwi, cytrynę, grejpfrut i pomarańczę.
Natomiast, aby zaopatrzyć organizm
w odpowiednie ilości ß-karotenu, nie
można zapominać o marchewce, natce
pietruszki, jarmużu, szpinaku, szczypiorku, papryce czerwonej, boćwinie
oraz takich owocach, jak: morele, melony, brzoskwinie i śliwki.
Należy też pamiętać o takich warzywach
jak cebula, czosnek, por i szczypiorek.

Poza związkami siarkowymi zawierają
one witaminy C, A, E, a także witaminy
z grupy B, składniki mineralne: siarkę,
selen, magnez, żelazo oraz olejki eteryczne. Czosnek i cebula zawierają fitoncydy,
które wykazują działanie bakteriobójcze
i grzybobójcze.
Istotną rolę w regulacji funkcji układu
odpornościowego odgrywa witamina
D3. Niedobór tej witaminy wiąże się
z licznymi chorobami – nowotworowymi, autoimmunologicznymi, a także
infekcyjnymi. Do produktów żywnościowych zawierających pewne ilości
witaminy D3 należą tran i tłuste ryby
morskie (śledź, łosoś, sardynka). Jednak najlepsze jej źródło stanowi synteza skórna pod wpływem promieniowania słonecznego. Niestety, z powodu
zmian stylu życia – dłuższego przebywania w pomieszczeniach zamkniętych
i stosowania kremów z filtrem – synteza
skórna nie dostarcza odpowiednich ilości tej witaminy.
Ważną rolę w kształtowaniu odporności
organizmu odgrywają także nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, występujące głównie w tłustych rybach
morskich.
Pozytywne oddziaływanie na nasz organizm mają kiszonki. Kiszenie jest naturalną metodą konserwowania żywności, w wyniku, której cukry proste
ulegają rozkładowi do kwasu mlekowego. Kwas mlekowy stwarza idealne warunki dla rozwoju korzystnych bakterii
jelitowych. Ponadto zapobiegają rozwojowi bakterii gnilnych. Taka zmiana
w mikroflorze jelit dobrze wpływa na
odporność. Wspomniane bakterie (tzw.

szczepy probiotyczne) wytwarzają podczas fermentacji witaminę C. Dlatego też
kiszonki zawierają o wiele więcej tej witaminy niż produkt surowy, niepoddany
kiszeniu.
Nie możemy także zapomnieć o produktach bogatych w cynk, do których zalicza się głównie ostrygi, wołowinę i inne
czerwone mięsa, nasiona roślin strączkowych, orzechy, szpinak, szparagi oraz
produkty pełnoziarniste. Cynk chroni
organizm przed szkodliwym wpływem
wolnych rodników. Ponadto uczestniczy
w dojrzewaniu i funkcjonowaniu limfocytów T. Niedobór cynku zwiększa podatność na infekcje, powoduje osłabienie
wzrostu, trudniejsze gojenie się ran oraz
brak łaknienia.
Przy budowaniu układu odpornościowego organizmu sama dieta nie wystarcza, powinniśmy zmienić swój styl
życia. Zgodnie z ogólnymi wytycznymi
dotyczącymi zdrowia należy przestrzegać także innych zasad, a mianowicie:
regularna aktywność fizyczna, utrzymanie zdrowej wagi, rzucenie palenia,
picie alkoholu tylko w umiarkowanych
ilościach, zapewnianie sobie wystarczającej ilości snu, unikanie infekcji poprzez regularne mycie rąk oraz redukcja
stresu.
W tym trudnym czasie, jakim żyjemy
starajmy się przestrzegać w/w zasad
i życzmy sobie nawzajem zdrowia.
Halina Puto
Źródło: „7 produktów żywnościowych wspomagających odporność” dr n. med. Dominika Wnęk,
https://zywienie.abczdrowie.pl/zywienie

DORADCA LISTOPAD GRUDZIEŃ 2020 39

NASZ DOM

Biedronka azjatycka – arlekin
Obecnie trwa inwazja biedronek azjatyckich. Owady te gromadzą się właśnie na ramach okien, drzwi, szparach i szczelinach elewacji domów i mieszkań. Wszystko dlatego, że owady te rozpoczynają poszukiwanie
kryjówki na zimę.
Na terenie Polski oraz całej Europy żyje
wiele gatunków owadów. Poza gatunkami rodzimymi występują również
gatunki obcego pochodzenia. Niektóre z tych gatunków stają się inwazyjne.
Jednym z gatunków inwazyjnych w Europie jest drapieżny chrząszcz biedronka azjatycka – Harmonia axyridis zwana
również arlekinem. Pierwotny zasięg
występowania biedronki azjatyckiej stanowiła rozległa część obszaru Azji, obejmująca takie kraje jak Mongolia, Chiny,
Korea oraz Japonia, a także południowo
wschodnia część Rosji. Przypuszcza się
też, że obszar pierwotnego zasięgu występowania biedronki azjatyckiej mógł
rozciągać się również na tereny północnego Kazachstanu. Znaczne rozszerzenie
zasięgu biedronki azjatyckiej nastąpiło
w okresie XX wieku.
Pierwszym krajem zachodniej Europy,
który sprowadził biedronkę azjatycką,
była Francja.

Naukowcy z Francuskiego Instytutu
Badań Agronomicznych (INRA) sprowadzili ją w 1982 roku z Chin w celach
eksperymentalnych. Z czasem zaczęła być stosowana na szerszą skalę do
biologicznej ochrony upraw zarówno
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na północy jak i na południu Francji.
Wkrótce po tym, w latach 1984–1985
zaczęto ją sprowadzać do Portugalii
w celu ochrony upraw owoców cytrusowych. W latach 90. XX wieku po raz
pierwszy wypuszczono ją w takich krajach jak Grecja, Holandia, Niemcy, Belgia.
W Grecji podobnie jak w Portugalii używano biedronkę azjatycką do ochrony
upraw drzew cytrusowych, lecz także
upraw fasoli, kukurydzy oraz warzyw.
W Holandii została oficjalnie wprowadzona do obrotu handlowego jako produkt przeciwko mszycom oraz innym
podobnym szkodnikom roślin uprawnych i była powszechnie sprzedawana
plantatorom. W Niemczech natomiast
nie była nigdy przedmiotem handlu, aczkolwiek w okolicach Frankfurtu nad Menem była wypuszczana w celu ochrony
upraw róż. Kolejne ognisko występowania biedronki azjatyckiej na terenie
Niemiec zidentyfikowano w okolicach
Hamburga. Ponadto biedronkę azjatycką introdukowano jeszcze w Hiszpanii,
Szwajcarii oraz we Włoszech. Ostatnia
introdukcja biedronki azjatyckiej na obszarze Europy miała natomiast miejsce w Czechach w 2003 roku. Kilka lat
później pojawienie się tego gatunku
odnotowano m.in. w Wielkiej Brytanii,
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Luksemburgu, Austrii i krajach Skandynawskich, gdzie wcześniej nie był on
introdukowany w celach ochrony upraw.
W Polsce biedronka azjatycka nie była
nigdy introdukowana w celach ochrony
upraw, a pierwsze doniesienie o pojawieniu się tego gatunku na terenie naszego
kraju miało miejsce w 2006 roku. Osobniki biedronki azjatyckiej zauważone
zostały wówczas na terenie Wielkopolski, w Poznaniu oraz w okolicach miejscowości Wronki. W ciągu zaledwie 2 lat
gatunek ten skolonizował znaczną część
powierzchni naszego kraju, a w niektórych miejscach zaczął występować
bardzo licznie. Centrum Badań Ekologicznych (CBE) należące do Polskiej Akademii Nauk (PAN) prowadziło od wiosny
2008 roku specjalne badania związane
z monitoringiem rozprzestrzeniania się
biedronki azjatyckiej na terenie Polski.
Biedronka azjatycka: długość ciała dorosłych osobników waha się w przedziale 5–8 mm. Kształt ciała jest owalny. Biedronka azjatycka wykazuje bardzo dużą
zmienność pod względem ubarwienia
i wzoru na pokrywach. W Europie występują głównie trzy morfotypy. Pierwszy z nich obejmuje osobniki o jasnym
zabarwieniu (żółtym, pomarańczowym
lub czerwonym) i czarnych plamkach

w liczbie od 0 do 21. Melanistyczne morfotypy mają czarne pokrywy z czterema
lub dwoma czerwono-pomarańczowymi
plamami. Biedronkę azjatycką cechuje wysoki potencjał rozrodczy, a także
duża agresywność w stosunku do gatunków zajmujących podobną niszę ekologiczną. Samica może w ciągu całego
swojego życia złożyć nawet 3000 jaj, co
świadczy o bardzo dużym potencjale
rozrodczym tego gatunku. Dorosłe osobniki żyją przeważnie od 1 do 3 miesięcy,
chociaż część z nich przeżywa nawet 3
lata. W ciągu roku gatunek ten wytworzyć może do 4 lub 5 pokoleń.
Charakterystyczny wygląd mają także larwy biedronki azjatyckiej. Długość
larw jest ściśle powiązana ze stadium
rozwojowym w jakim się znajdują. Larwy w okresie I stadium rozwojowego,
tuż po wykluciu się z jaj, mają zaledwie
ok. 2 mm długości, natomiast larwy znajdujące się w ostatnim IV stadium rozwojowym mają od ok. 7,5 do 11 mm. Larwy
posiadają charakterystyczne wyrostki
na grzbiecie i po bokach ciała, które powiększają się wraz z ich wzrostem. Biologia i rozwój Podobnie jak inni przedstawiciele rodziny biedronkawatych,
biedronka azjatycka jest to drapieżny
chrząszcz, u którego zarówno larwy,
jak i postacie dorosłe polują na niewielkie owady, zwłaszcza na różne gatunki
mszyc.
Harmonia axyridis może również zjadać jaja szkodliwego w magazynach
i przechowalniach żywności mklika
mącznego.

Z punktu widzenia człowieka można
traktować biedronkę azjatycką jako
gatunek pożyteczny, ponieważ potrafi skutecznie niszczyć populacje mszyc
oraz innych podobnych owadów przynoszących szkody w uprawach rolnych
i ogrodniczych. Z tego powodu przez
wiele lat była na szeroka skalę wykorzystywana do zwalczania tych szkodników. Gatunek ten wykazuje bardzo
wysoką wydajność w niszczeniu populacji mszyc. Zarówno larwy, jak i stadia
dorosłe są w stanie zjeść nawet kilkadziesiąt osobników mszyc w ciągu dnia,
aczkolwiek liczba ofiar jest uzależniona od gatunku. W okresie kiedy liczebność populacji mszyc utrzymuje się na
niskim poziomie, w pokarmie biedronki
azjatyckiej istotnie zwiększa się udział
innych drobnych pluskwiaków, takich
jak czerwce, miodówki lub ochojniki.
Ponadto pokarm wówczas mogą stanowić larwy i poczwarki innych gatunków owadów, a nawet rosa miodowa. Zauważalne jest wówczas także zjawisko

kanibalizmu. Dzięki tego rodzaju „kombinacjom pokarmowym” więcej larw
biedronki azjatyckiej jest w stanie przetrwać trudniejsze warunki i normalnie
się rozwinąć, nawet pomimo tego, że
część z nich zostanie zjedzona przez
swoich współplemieńców. U biedronki
azjatyckiej można zaobserwować dwa
rodzaje stanu obniżonej aktywności:
hibernację (zimowanie) i estywację (sen
letni). Sen letni spowodowany jest obniżeniem metabolizmu, do którego może
dojść gdy jest zbyt ciepło i sucho.
Biedronka azjatycka może powodować uszkodzenia na owocach, co
szczególnie ma miejsce, kiedy poziom
populacji mszyc jest niski. Nierzadko
w cieplejszych okresach zdarza się,
że osobniki biedronki azjatyckiej
masowo zlatują się do sadów, a także
winnic i niszczą rosnące tam owoce.

W szczególności producenci wina ponosili straty finansowe powodowane
przez tego owada, ale nie tylko owoce
winogron były uszkadzane spotykano duże uszkodzenia czereśni i innych
owoców pestkowych. Charakterystyczne dla biedronki azjatyckiej jest odbywanie w sezonie jesiennym dalekich lotów migracyjnych, które poprzedzają
okres zimowania. Migrujące osobniki
wykazują preferencję do lądowania na
powierzchniach (np. ścianach zabudowań) o jasnym lub białym zabarwieniu oraz o ekspozycji południowej lub
południowo-zachodniej
Biedronka azjatycka jako miejsca zimowania wybiera szczeliny i zakamarki
wśród skał w górach, ale zimować może
także wewnątrz budynków mieszkalnych oraz różnych pomieszczeń, do których dostaje się przez szczeliny, pęknięcia w okolicach dachu, okien lub drzwi.
Zimuje w dużych skupiskach zwanych
inaczej agregacjami, przy formowaniu
się których prawdopodobnie wykorzystywane są wydzielane przez poszczególne osobniki tzw. feromony, będące
lotnymi sygnałami chemicznymi. Podczas zimowania śmiertelność biedronki
azjatyckiej była wyraźnie niższa niż niektórych rodzimych biedronek europejskich, np. biedronki dwukropki Biedronka azjatycka jest gatunkiem o sporej

tolerancji na niskie temperatury. Odporność na zimno zwiększa ona poprzez
obniżenie tzw. punktu przechłodzenia
ciała. Dzięki temu może przetrwać krótki okres nawet w temperaturze stosunkowo silnego mrozu (-15°C), aczkolwiek
nie jest w stanie przeżyć w takich warunkach dłużej niż 1 dzień. Biedronka
azjatycka może z kolei zimować w temperaturze od 0 do -5°C. Rozwój osobniczy biedronki azjatyckiej, podobnie jak
innych chrząszczy, zachodzi z przeobrażeniem zupełnym. Wyróżnia się stadium
jaja, cztery stadia larwalne, stadium poczwarki oraz stadium osobnika dorosłego (imago). Długość rozwoju zależy
od temperatury i wilgotności oraz ilości dostępnego pokarmu. W warunkach
laboratoryjnych, w temperaturze 26°C
cały rozwój od jaja do stadium imago
trwał nieco ponad 17 dni.
Biedronka azjatycka przejawia wyraźnie większą „napastliwość” wobec człowieka niż inni przedstawiciele rodziny biedronkowatych.
Może kąsać ludzi, wywołując u niektórych reakcje alergiczne. Ponadto,
ich wydzielina obronna (hemolimfa
uwalniana przez stawy łączące uda
z goleniami) może brudzić ściany,
meble.

W Azji, na obszarze swojego pierwotnego zasięgu gatunek ten posiada wrogów
naturalnych. Są nimi m.in. parazytoidy,
a także doniesiono o kilku gatunkach
ptaków, dla których stanowi ona źródło pokarmu. Parazytoidem atakującym biedronkę azjatycką, który występuje na obszarze Azji, jest pasożytnicza
muchówka Phalacrotophora philaxyridis. Atakuje ona przedpoczwarki, czyli stadia przejściowe pomiędzy larwą
a poczwarką. Larwa tego parazytoida
rozwija się bardzo szybko i w ciągu 24
godzin od momentu złożenia jaj staje
się aktywna. Zaczyna wówczas pożerać
od wewnątrz swojego żywiciela doprowadzając go w bardzo krótkim czasie
do śmierci.
W związku z faktem, że biedronka azjatycka jest gatunkiem wywierającym
niekorzystny wpływ na środowisko
naturalne, uciążliwym dla człowieka,
a ponadto mogącym przynosić straty
gospodarcze w uprawach, powinno się
stale podejmować odpowiednie działania ograniczenia jej szkodliwości oraz
rozprzestrzeniania się.
Ewa Rhein
Materiały źródłowe:
Biedronka azjatycka Krzysztof Kołątaj EDUKACJA
BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA 3/2014
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Poinsecja – gwiazda betlejemska
Podczas miesięcy zimowych, brak słońca i niskie temperatury powodują pogorszenie naszego nastroju.
Brakuje nam słońca, kolorowych kwiatów, zieleni. Jednak nawet w tym smutnym okresie uśpienia przyrody,
możemy cieszyć się kolorami w naszych mieszkaniach, jakie wprowadzą kwiaty na Boże Narodzenie.
Jednym z symboli Bożego Narodzenia jest
poinsecja inaczej zwana gwiazdą betlejemską, a właściwie wilczomlecz nadobny (Euforbia pulcherrima). Roślina pochodzi z Meksyku i Gwatemali. Znana była
już wśród Azteków, obecnie na stałe wpisała się w klimat polskich świąt. W swoim naturalnym siedlisku gatunek ma postać krzewu o wysokości 1-3 m i rośnie
w wilgotnych miejscach w zalesionych
wąwozach i dolinach. Nazwa poinsecja,
pochodzi od nazwiska amerykańskiego
męża stanu J. R. Poinsetta – pierwszego ambasadora Stanów Zjednoczonych
w Meksyku, który znalazł ten gatunek
wilczomlecza i jako pierwszy przywiózł
go do USA. U Indian roślina była symbolem czystości. W Meksyku i Gwatemali
sok mleczny z tej rośliny używany był
jako krem do golenia, a także jako lekarstwo na bóle zębów i środek wymiotny.
Należy pamiętać, że biały, drażniący sok
może uczulać osoby wrażliwe, szczególnie niebezpieczny jest dla dzieci.
Ozdobą rośliny są nie drobne kwiaty,
a przykwiatki, czyli kolorowe – najczęściej czerwone – liście. Gwiazda
42

betlejemska jest rośliną klimatu ciepłego, dlatego ma wysokie wymagania zarówno w stosunku do temperatury jak
i wilgoci. Bardzo źle reaguje na chłód
oraz gwałtowne zmiany temperatur.
Podczas zakupu pamiętajmy, że jest zima
i należy ją otulić podczas transportu. Jak
każda roślina o kolorowych liściach lubi
światło. Powinna stać w jasnym i ciepłym miejscu. Optymalna temperatura pomieszczenia to 18-220C. Na skutek
przeciągów oraz niskich temperatur liście poinsecji zwijają się i opadają. Dlatego doniczkę z gwiazdą betlejemską należy ustawiać w osłoniętych miejscach,
daleko od okien i drzwi wejściowych.
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Przyczyną opadania liści od dołu łodyg
może być również długotrwały brak
światła. Poinsecja nie lubi nadmiaru
wody ani zraszania. Najlepiej podlewać
roślinę od dołu poprzez ustawienie na
podstawce z wodą. Podlewamy ją raz na
3-4 dni, najlepiej sprawdzając czy podłoże jest jeszcze wilgotne.
Gwiazda betlejemska może być piękną, naturalną ozdobą naszego świątecznego stołu. Do wyboru mamy bogatą
gamę kolorów poinsecji. Króluje oczywiście czerwony, ale są również żółte,
różowe, pstre, białe, kremowe, a nawet
kremowo-zielone.
Stroiki z poinsecji są eleganckie i proste
do wykonania. Wystarczy ładna doniczka, bombki, wstążka, czy suszone owoce,
a już robi się świątecznie. Własnoręcznie
wykonany stroik stworzy ciepły i przytulny klimat. Gwiazda betlejemska jest
bardzo ozdobnym kwiatem i ładnie udekorowana może być znakomitym pomysłem na prezent.
Ewa Ryjak
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Wydawnictwa można pobrać ze strony www.
modr.pl - zakładka "Wydawnictwa" lub zamówić:
⇒

telefonicznie: 12 285 21 14, wew. 240, 241

⇒

e-mail: wydawnictwa@modr.pl

TANIE NOCLEGI W POBLIŻU KRAKOWA

Ośrodek położony jest w pobliżu doliny kobylańskiej
i bolechowickiej, co umożliwia spacery, przejażdżki rowerami,
wspinaczkę, a nawet jazdę konną w otoczeniu jurajskiego krajobrazu.
Ośrodek oferuje:
� miejsca noclegowe w pokojach 2-4 osobowych,
� pokoje z łazienką w cenie 50 zł od osoby,
� dostęp do pomieszczenia kuchennego i jadalni,
� świetlicę z tarasem, z możliwością
zorganizowania grilla,
� miejsca parkingowe,

MAŁOPOLSKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
z s. w KARNIOWICACH

� noclegi od 30 zł.

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

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

