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Ośrodek położony jest w pobliżu doliny kobylańskiej
i bolechowickiej, co umożliwia spacery, przejażdżki rowerami,
wspinaczkę, a nawet jazdę konną w otoczeniu jurajskiego krajobrazu.
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� 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,
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z s. w KARNIOWICACH

� noclegi od 28 zł.

Karniowice, ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice
tel. 12 285 21 13/14
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www.modr.dobrynocleg.pl
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Jubileusz 15-lecia Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego
11 grudnia 2019 r. w Strykowie odbył się Jubileusz 15-lecia Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, ośrodków doradztwa rolniczego, instytucji związanych z promocją produktu tradycyjnego, regionalnego i lokalnego.
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach reprezentował Dominik Pasek p.o. Dyrektora MODR.

Obchody jubileuszu rozpoczęła prezes
PIPRiL Izabella Byszewska, która podsumowała związane z jubileuszem działania mające na celu stworzenie polskiego systemu jakości i ochrony produktu
tradycyjnego na wzór krajów Unii Europejskiej, gdzie systemy jakości i ochrony
produktów tradycyjnych i regionalnych
były zawsze tworzone głównie przez
producentów i sprzedawców lub organizacje je reprezentujące. Wśród najważniejszych zadań stojących przed tą
organizacją należy wymienić konieczność dotarcia do świadomości społecznej z informacją o roli produktów tradycyjnych i regionalnych oraz tym jaką
odgrywają one rolę na rynku europejskim i powinny odgrywać w Polsce jako

nieodzowny element dziedzictwa kulturowego w eksporcie
i na rynku wewnętrznym.
Swoje wystąpienie prezes
PIPRiL zakończyła podziękowaniem dla pracowników
oraz instytucji współpracujących z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego,
w tym Małopolskiego Ośrodka Doradzt wa Rolniczego,
wręczając okolicznościowe
podziękowania.
Laureaci jubileuszu otrzymali listy gratulacyjne i nagrody, również z rąk Dominika Paska p.o. Dyrektora MODR Izba
otrzymała pamiątkowy grawerton

z gratulacjami oraz życzeniami dalszych sukcesów w krzewieniu idei dziedzictwa kulinarnego.

Smak Bożego Narodzenia, czyli konkurs potraw
regionalnych w Myślenicach
W niedzielę 15 grudnia 2019 r. na hali widowiskowo-sportowej w Myślenicach odbyła się XVII edycja Konkursu Potraw
Regionalnych ,,Choinka przy Wigilijnym Stole’’. Organizatorem konkursu był Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Karniowicach/Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach, współorganizatorem Gmina
Myślenice. Patronat Honorowy nad konkursem objął Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Otwarcia konkursu oraz powitania gości dokonali: Dominik Pasek p.o. Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego zs. w Karniowicach wraz
z kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach Danutą Grzesik oraz Burmistrzem
Miasta i Gminy Myślenice Jarosławem
Szlachetką. W imieniu Województwa
Małopolskiego, które było partnerem
XVII Konkursu Potraw Regionalnych
„Choinka przy Wigilijnym Stole”, głos
zabrał Robert Bylica Radny Sejmiku
Województwa Małopolskiego.
Ponadto głos zabrali: Adam Ś� lusarczyk Dyrektor Małopolskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
4
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i Modernizacji Rolnictwa, Stanisław
Gibała Wicedyrektor Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Andrzej
Pająk Senator RP oraz, w imieniu przybyłych posłów, w tym Rafała Bochenka
i Filipa Kaczyńskiego, życzenia złożył
poseł ziemi myślenickiej Władysław
Kurowski.
Tegoroczna edycja konkursu była
wyjątkowa i inna od poprzednich, ponieważ gościnnie wzięły w niej udział
również Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia z ościennych gmin powiatów: wadowickiego, suskiego i nowotarskiego. Podczas konkursu byli również
obecni producenci prezentujący produkty regionalne: Gawor produkcja

wędlin „Jakość i Tradycja”, Soki Pawłowski, Pstrąg Ojcowski i Oscypki Furczonia. Podczas imprezy można było
również odwiedzić stoisko MODR, na
którym PZDR w Myślenicach zorganizował pokaz stroików świątecznych
przygotowanych przez doradcę Panią
Danutę Łabędź, stoisko ARiMR, KRUS
oraz prezentację prac plastycznych
z modeliny przedstawiających maszyny rolnicze, wykonanych przez 17-letniego Daniela cierpiącego na autyzm.
Do konkursu zgłosiło się 15 grup,
wśród nich Zespół Regionalny „TOPORZANIE” – gmina Lubień (pow. myślenicki), Koło Gospodyń Wiejskich
z Pcimia gmina Pcim (pow. myślenicki),

I miejsce Zespół Regionalny Toporzanie z Tęczyna

Stowarzyszenie Gospodyń „CIS” w Harbutowicach gmina Sułkowice (pow.
myślenicki), Koło Gospodyń Wiejskich
Mierzeń gmina Raciechowice (pow.
myślenicki), Koło Gospodyń Wiejskich
„DWORZANKI” gmina Myślenice (pow.
myślenicki), Koło Gospodyń Wiejskich
w Brzączowicach gmina Dobczyce (pow.
myślenicki), Koło Gospodyń Wiejskich
w Wierzbanowa gmina Wiśniowa (pow.
myślenicki), Stowarzyszenie Przyjaciół
Zakliczyna gmina Siepraw (pow. myślenicki), Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Tokarni gmina Tokarnia (pow.
myślenicki), Koło Gospodyń Wiejskich
w Podsarniu gmina Raba Wyżna (pow.
nowotarski), Stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni w Brzeźnicy gmina
Brzeźnica (pow. wadowicki), Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiej „WYSOCZANKI” gmina Wadowice (pow. wadowicki), Koło Gospodyń Wiejskich
w Kleczy „ZARĘBIARKI” gmina Wadowice (pow. wadowicki), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Pod Jaroszowicką
Górą” gmina Wadowice (pow. wadowicki), Wiejska Dziewczyna „BIENKÓ� WKA”
gmina Budzów (pow. suski).

Konkurs prezentował tradycje kulinarne i obyczaje związane z wieczerzą
wigilijną. Stoły uginały się od tradycyjnych potraw wigilijnych: żurów na
naturalnym zakwasie, barszczu z uszkami, zupy grzybowej, pierogów, klusek z makiem, karpi, śledzi, kompotu
z suszu, chleba wiejskiego, ciast i ciasteczek oraz wielu innych wyśmienitych potraw.
Nie zabrakło pięknych choinek.

Komisja w składzie: przewodniczący
Marcin Rychlicki – Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego w Myślenicach,
Dominik Pasek – p.o. Dyrektora MODR
zs. w Karniowicach, Adam Ś� lusarczyk
– Dyrektor Małopolskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stanisław
Gibała – Wicedyrektor Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Krystyna
Janecka - Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej,
Michał Funek – Prezes
Zarządu Sport Myślenice sp. z o. o. oraz Marek Lenczowski – Prezes LDG Turystyczna
Podkowa, oceniła regionalny i tradycyjny
charakter wystroju
choinki oraz techniki
zdobienia, regionalny
i tradycyjny charakter
potraw związanych ze
Ś� więtami Bożego Narodzenia, sposób prezentacji ekspozycji
oraz estetykę stołu.
DORADCA STYCZEŃ LUTY 2020
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I miejsce KGW Podsarnie
Wyniki XVII Konkursu Potraw
Regionalnych „Choinka przy
wigilijnym stole”:
I miejsce:
Zespól Regionalny „TOPORZANIE" –
Gmina Lubień, Powiat Myślenicki
KGW w Podsarniu – Gmina Raba Wyżna, Powiat Nowotarski
II miejsce
KGW Tokarnia – Gmina Tokarnia, Powiat Myślenicki
KGW Pcim – Gmina Pcim, Powiat
Myślenicki

III miejsce
Wiejska Dziewczyna „BIENKÓ� WKA" –
Gmina Budzów, Powiat Suski
KGW Dworzanki z Krzyszkowic – Gmina Myślenice, Powiat Myślenicki
Stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni w Brzeźnicy – Gmina Brzeźnica,
Powiat Wadowicki

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia i nagrody za udział
w konkursie.
Partnerem XVII Konkursu Potraw Regionalnych pn. „Choinka przy Wigilijnym Stole” było:
Województwo Małopolskie,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,
6
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Małopolska Izba Rolnicza,
LGD Turystyczna Podkowa,
Małopolski Bank Spółdzielczy,
Sport Myślenice sp. z o.o.

Patronat medialny:
Myślenice iTV Region Południe
Dziennik Polski
Gazeta Myślenicka
Myślenicki Miesięcznik Powiatowy
SEDNO

Dziękujemy wszystkim zaproszonym
gościom za obecność, partnerom za
współpracę i ogromną pomoc, mediom
za relacje, Kołom Gospodyń Wiejskich
i Stowarzyszeniom za udział w konkursie oraz pięknie i smacznie przygotowane stoły i potrawy wigilijne. Cieszymy się, że mieszkańcy regionu mieli
okazję posmakować tych wspaniałych
smaków.
Danuta Grzesik
fot. Ewelina Czarnik

Relacja ze szkolenia z zakresu doboru i uprawy
odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi
5 grudnia 2019 r. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego zs. w Karniowicach miało miejsce
„Wojewódzkie szkolenie z zakresu doboru i uprawy odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi”.
Szkolenie to odbyło się w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez COBORU w celu podsumowania wyników
porejestrowych doświadczeń odmianowych (PDO) przeprowadzonych w 2019 roku.

Współorganizatorem szkolenia była
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Węgrzcach. Głównym celem szkolenia była prezentacja najnowszych wyników badań, list odmian zalecanych
(LOZ) do uprawy na obszarze województwa małopolskiego oraz promocja uprawy gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i soi. W szkoleniu
wzięły udział osoby zainteresowane
postępem odmianowym roślin bobowatych, tj. rolnicy, przedstawiciele instytucji z obszaru rolnictwa oraz doradcy.
Na wstępie uczestników szkolenia przywitali: Pan Dominik Pasek p.o. dyrektora MODR oraz Pani Jolanta Madejska
dyrektor SDOO w Węgrzcach.
Jako pierwszy swój wykład przedstawił inspektor COBORU Pan Piotr
Pszczółkowski. Tematem prezentacji
była informacja dotycząca realizacji
„Inicjatywy białkowej COBORU” w latach 2017-2019. Pan inspektor wskazał,
jak ważny jest obecnie postęp odmianowy w produkcji roślinnej, szczególnie wśród roślin bobowatych. Ta grupa
roślin charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym plonowaniem, w zależności od rejonu Polski oraz od aktualnych
warunków pogodowych. Na podstawie
kilkuletnich badań w kilku punktach
badawczych, określono możliwości plonotwórcze gatunków roślin bobowatych grubonasiennych, w tym soi. Jednak, aby móc osiągnąć zadowalające
wyniki w jakości i ilości plonu na teranie całego kraju, musi być prowadzona
stała weryfikacja przydatności odpowiednich odmian do uprawy w danym
rejonie kraju. Inspektor podkreślił również, że poletka demonstracyjne, które
znajdują się w różnych punktach badawczych COBORU, są głównie dedykowane producentom rolnym. Jest to miejsce, gdzie można skorzystać z fachowej
porady oraz na żywo zobaczyć, jak rośnie dana odmiana w polu, ale również
wykopać roślinę np. w celu sprawdzenia brodawkowania.
Kolejny wykład pt. „Uprawa soi
w Polsce – moda czy konieczność?”

Dominik Pasek, p.o. Dyrektora MODR, otwiera szkolenie
poprowadziła Pani prof. UR dr hab.
Agnieszka Klimek-Kopyra. Na wstępie
Pani doktor wskazała, jak duże znaczenie ma obecnie soja w produkcji
roślinnej na całym świecie. Jest ona
najwartościowszą rośliną z punktu widzenia żywienia ludzi i zwierząt, wśród
wszystkich przedstawicieli rodziny
bobowatych. Uprawa soi niesie za sobą
wiele korzyści m.in. poprawia właściwości fizyczne i biologiczne gleby. Ponadto nie wymaga wysokiego nawożenia mineralnego azotem oraz nie jest
atakowana przez ważne z punktu gospodarczego szkodniki i choroby. Obecnie coraz większe znaczenie w Europie
zyskuje soja niemodyfikowana genetycznie (NON-GMO), która wykorzystywana jest w tzw. paszach wysokowartościowych premium. W gospodarstwach
ekologicznych zabronione jest stosowanie GMO i rolnicy zmuszeni są do
poszukiwania alternatywnych źródeł
białka roślinnego w celu skarmiania
zwierząt. Ze względu na wzrost popytu na zdrową żywność, rośnie również zainteresowanie certyfikowanymi

produktami ekologicznymi. W Unii
Europejskiej uprawa roślin GMO jest
ograniczona, jednak każdego roku importuje się na stary kontynent 35 mln
ton śruty sojowej modyfikowanej genetycznie głównie ze Stanów Zjednoczonych. Niepokojący jest również fakt,
że samowystarczalność UE pod względem białka roślinnego jest na poziomie
kilku procent. Zatem wszelkie działania na szczeblu krajowym czy unijnym
są konieczne, aby uniezależnić się od
importu śruty sojowej GMO. Ponadto
w obliczu ocieplenia się klimatu, strefa upraw roślin ciepłolubnych przesuwa się m.in. na tereny Europy Ś� rodkowej, zatem uprawa soi w Polsce nie jest
modą, a koniecznością.
W trakcie kolejnego wykładu Pani
dr inż. Agnieszka Krawczyk z Grupy
Azoty S.A. mówiła nt. nawożenia roślin
bobowatych grubonasiennych, w tym
soi. Prezentacja była bardzo interesująca i pełna praktycznych wskazówek
dotyczących uprawy i nawożenia roślin strączkowych, głównie soi. Przede
wszystkim zawsze najważniejsza jest
DORADCA STYCZEŃ LUTY 2020
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Piotr Pszczółkowski (COBORU) podczas wykładu
Jolanta Madejska (SDOO w Wegrzcach) podczas wykladu
wiedza na temat zasobności gleby
w podstawowe składniki pokarmowe. Ponadto jeżeli gleba jest w niskiej
kulturze, mało żyzna oraz kwaśna,
należy takie stanowisko odpowiednio przygotować i uregulować odczyn
gleby, tak aby był zbliżony do obojętnego. W miejscach gdzie strączkowe
nie były uprawiane, bardzo ważne jest
wprowadzenie do gleby wraz z zaprawionymi nasionami, szczepów bakterii
brodawkowych, współżyjących z roślinami strączkowymi. Należy pamiętać,
że każda roślina bobowata współżyje
ze specyficznym dla siebie szczepem,
zatem do zaprawiania nasion soi nie
można używać tych samych szczepionek jak dla np. grochu siewnego. Gleba pod uprawę soi powinna być ciepła, przepuszczalna i bez tendencji do
zaskorupiania się. Nawożenie azotem
mineralnym powinno ograniczyć się do
nawożenia w dawce startowej. Przenawożenie przynosi katastrofalne skutki
m.in. ogranicza rozwój brodawek na
korzeniach, okres wegetacji się wydłuża i rośliny mogą wylegać. W razie wątpliwości należy wykopać sztychówką
roślinę, tak aby móc sprawdzić, czy na
korzeniach znajdują się aktywne brodawki. Nie należy roślin wyrywać, gdyż
wtedy brodawki zostaną w glebie. Kolor liści nie powinien być wskaźnikiem
zasobności rośliny w azot, gdyż ta cecha jest zależna od odmiany. Bardzo
ważne w uprawie soi są również takie
składniki pokarmowe jak fosfor, potas,
ale także siarka, cynk i molibden, które
bardzo mocno wspierają system korzeniowy rośliny. Na koniec Pani Krawczyk
wskazała, że bardzo istotny jest dobór
odpowiednich form nawozów np. gdy
stosujemy nawóz interwencyjnie, musimy wybierać formy szybkodziałające.
Gdy zależy nam na szybkim dokarmieniu rośliny w azot, należy zastosować
8
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np. saletrę amonową, gdzie azot występuje w formie azotanowej, łatwo przyswajalnej przez roślinę. Zastosowanie
mocznika w takim przypadku jest niezasadne, gdyż jego działanie jest opóźnione. Należy również zwracać uwagę
na przyswajalność pierwiastka np. gdy
stosuje się siarczan magnezu w formie
dolistej, skuteczne jest dostarczenie
roślinie magnezu, ale siarka w ten sposób zostanie przyswojona przez liście
w minimalnym stopniu.
Temat agrotechniki roślin bobowatych grubonasiennych i soi omówił
Pan dr inż. Stanisław Pużyński, pracownik działu
Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa
w MODR. Te grupę roślin wykorzystuje się na
nasiona, zielonkę oraz jako nawozy zielone.
Mają one bardzo pozytywny
wpływ na środowisko, w tym glebę, m.in. poprawiając jej strukturę. Mimo
podobnego zastosowania,
rośliny bobowate są bardzo
zróżnicowaną grupą roślin pod względem warunków uprawy i agrotechniki.
Mają różne wymagania cieplne np. łubin może znieść przymrozki nawet do
-5°C, natomiast soja max. do -2°C. Wymagania glebowe, w tym odczyn gleby,
również jest bardzo zróżnicowany. Należy pamiętać, że te rośliny różnią się
od siebie sposobem kiełkowania i w zależności od tego różna jest ich głębokość siewu. Bobik, groch i wyka, które
kiełkują hipogeicznie, sieje się na głębokość nawet do 10 cm, natomiast soję
oraz łubin płycej. Można odnaleźć jednak również cechy wspólne tych roślin.
Wszystkie rośliny białkowe mają duże

zapotrzebowanie na wodę. Należy jednak pamiętać, że również jej nadmiar
może być dla nich szkodliwy poprzez
wydłużenie okresu wegetacji, w efekcie opóźnienie zbioru oraz spadek ilości
i jakości plonu. Stanowisko w płodozmianie mają bardzo podobne. Nie powinno uprawiać się ich po sobie, a przerwa powinna wynosić nawet do 5 lat
w przypadku łubinów. Nie wskazane
jest dla nich stanowisko po okopowych
oraz w 3-4 roku po oborniku. Wszystkie rośliny bobowate mają tendencje do
zachwaszczania, szczególnie w początkowej fazie wzrostu. Powolne tempo wzrostu w tym
okresie jest spowodowane sukcesywnym tworzeniem
się brodawek
na korzeniach.
Najważniejsze znaczenie gospodarcze w uprawie
strączkowych
w Pol sce do tychczas miała
kolejno: uprawa
grochu, bobiku, łubinu i soi. Jednak ta
tendencja będzie się zmieniać na korzyść soi.
Ostatni wykład nt. doboru odmian
i wyników plonowania soi i roślin bobowatych w województwie małopolskim
poprowadziła dyrektor SDOO w Węgrzcach, Pani Jolanta Madejska. Wykład ten stanowił podsumowanie kilku
lat doświadczeń i badań nad uprawą
grupy roślin nazwanych białkowymi,
w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU. Na terenie Małopolski badania
prowadzone są w SDOO w Węgrzcach,
ale również w SD w Prusach, ZD IHAR
w Grodkowicach, a także w MHR ZHP
w Polanowicach. Bardzo ważnym czynnikiem w uprawie bobowatych są warunki pogodowe, które w Węgrzcach

w roku bieżącym okazały się bardzo
niekorzystne, głównie dla soi. Bardzo
zły wpływ na uprawę soi miały opady.
W maju spadło ponad 250 mm deszczu, odnotowano tylko dwa dni suche,
co znacznie opóźniło siew. W dalszej
części wykładu zostały szczegółowo
omówione rośliny, które bryły udział
w doświadczeniach. Bobik jest wymagającą rośliną w stosunku do stanowiska i dodatkowo jest bardzo wrażliwy
na choroby grzybowe. W LOZ zostały zaproponowane 4 odmiany, które
odznaczyły się wysoką wartością plonotwórczą, ale także odpornością na
choroby. Wśród tych odmian są 3 wysokotaninowe i jedna niskotaninowa.
Groch siewny jest rośliną, która ma
duże znaczenie gospodarcze, a odmiany

można zakwalifikować
do dwóch grup: ogólnoużytkowe i pastewne.
Wśród 4 odmian grochu siewnego znajdujących się w LOZ, odmiana
Tarchalska jest jedną ze
starych odmian, która
jednak wciąż daje zadowalające plony. Odmiany, oprócz wartości plonotwórczej, były
oceniane pod względem
skłonności do wylegania
i wrażliwości na choroby. Łubin wąskolistny
można podzielić na odmiany samokończące
oraz o nieograniczonym
typie wzrostu. Wśród roślin zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze znajdują się 2 odmiany tzw. gorzkie, które
mają zwiększoną zawartość alkaloidów.
W LOZ znalazły się 3 odmiany łubinu tj.
Salsa, Bolero oraz Samba. Stanowisko
w SDOO w Węgrzcach nie jest odpowiednie do uprawy łubinu, natomiast
w SD w Prusach plon był satysfakcjonujący. Soja jako nierodzimy gatunek
o bardzo dużych wymaganiach termicznych, wzbudził największe zainteresowanie. W roku 2019 do LOZ zostało
wpisanych 5 odmian, w tym odmiany
średnio wczesne i średnio późne, czyli
Abelina, Merlin i Sirelia, późna Lissabon
oraz bardzo późna Petrina. Najwyżej
i najstabilniej plonowały odmiany późne i bardzo późne, ale w ich uprawie

istnieje ryzyko problemów ze zbiorem,
w razie niesprzyjających warunków pogodowych. Wiele odmian późnych biorących udział w badaniach ma bardzo
wysoki potencjał plonotwórczy np. ES
Comandor. Być może w następnym roku
lista zostanie poszerzona o kolejne późne odmiany. Niestety doświadczenia
z bieżącego roku podważyły tezę z roku
ubiegłego, że soja jest rośliną, która wytrzymuje okresy suszy. Niestety w tym
roku ciepłe i suche miesiące letnie pokazały, że ekstremalne warunki mogą
negatywnie odbić się na jej rozwoju
i plonowaniu.
Podsumowując, tematyka szkolenia obejmowała bardzo ważny temat
z punktu widzenia polskiej gospodarki.
Inicjatywa Białkowa COBORU, która ma
na celu zwiększenie upraw roślin bobowatych, to odpowiedź na potrzeby rządu na uniezależnienie się od importu
śruty sojowej modyfikowanej genetycznie, co za tym idzie, wzrost bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Bardzo
ważne w tym sektorze rolnictwa jest
zaangażowanie nie tylko pracowników
jednostek naukowych tj. COBORU, ale
również producentów roślin. Szkolenie
było pretekstem do poruszenia nieraz
bardzo trudnych tematów i problemów,
jednak przy współpracy różnych środowisk, w przyszłości może stać się realne
uzyskanie wystarczających powierzchni upraw roślin białkowych.
Ilona Maczek
fot. Katarzyna Pietrzyk
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A może bób?
Jedną z najstarszych roślin strączkowych uprawianych przez człowieka jest bób. Pochodzi prawdopodobnie z terenów Bliskiego Wschodu i rejonów Morza Śródziemnego. W Chinach znany i uprawiany jest od ponad 5 tysięcy lat.
Częścią jadalną są niedojrzałe nasiona
znajdujące się w strąku. Może być również zbierany w formie suchych nasion,
które mogą być doskonałym źródłem
białka w paszach dla zwierząt. W swoim składzie nasiona oprócz białka zawierają również witaminy (A, B, C), minerały (wapń, fosfor, żelazo, magnez),
węglowodany oraz kwasy organiczne,
co sprawia, że nasiona bobu są ważnym
składnikiem diety i są wykorzystywane w diecie na całym nieomal świecie.
Dają długie uczucie sytości dzięki zawartości błonnika, a jednocześnie jest
niskokaloryczny, polecany osobom odchudzającym się. Najczęściej spożywa
się ugotowane zielone nasiona lub jako
dodatek do sałatek oraz potraw gotowanych. Oprócz zalet odżywczych ma
również ważne zalety uprawne. Jako
gatunek należący do roślin bobowatych,
wiąże azot z powietrza za pomocą bakterii brodawkowych żyjących na jego
korzeniach, co powoduje, że właściwie
jest rośliną samowystarczającą, jeżeli chodzi o azot i dodatkowo zostawia
10
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bardzo dobre, zasobne stanowisko
dla roślin następnych zwłaszcza zbóż.
Ostatnio bardzo wzrosła popularność
uprawy tego warzywa, cena jest zadowalająca pozwalająca uzyskać przyzwoity dochód.

Opis
Bób jest rośliną jednoroczną o długim
i mocnym korzeniu palowym ok. 1 m.
oraz sztywnej, grubej łodydze o wysokości 40-120 cm. Kwiaty mają motylkowy kształt i zebrane są w grona
2-9. kwiatowe. Są koloru białego z czarnym oczkiem, ale w zależności od odmiany mogą również mieć kolor czysto
biały, żółty lub biało oliwkowy. Również barwa dużych, nerkowatych nasion może być różna, chociaż dominują odmiany o barwie jasnozielonej lub
kremowo-zielonej.
Zmianowanie
Bób nie wymaga jakiegoś specjalnego zmianowania. Może być uprawiany
po sobie na tym samym stanowisku

nawet przez kilka lat, jednak ze względu na fakt, że pozostawia po sobie dobre
zasobne stanowisko celowym byłoby
włączenie go do tradycyjnego zmianowania i uprawianie go po roślinach zbożowych. Ważne jest, aby nie uprawiać
go po innych roślinach bobowatych,
bo istnieje ryzyko wystąpienia chorób
i szkodników atakujących rośliny z tej
samej rodziny.
Dobrym sąsiedztwem dla bobu są
rośliny kapustne, kukurydza i ziemniaki, unikać należy sąsiedztwa z pomidorami i selerem. Najlepiej plonuje na glebach ciężkich, wilgotnych,
ż y znych, próchnicznych i zasobnych w składniki pokarmowe o pH
6,5-7,0. Nie powinien być uprawiany
w pierwszym roku po zastosowaniu
obornika. Jest dość wrażliwy na przenawożenie gleb, dlatego dawki nawozów powinny się kształtować: 40-50
kg N/ha, 60-80 kg P2O5, 120-160 kg
K2O oraz 20-25 kg MgO najlepiej po
uprzednio wykonanej analizie zasobności gleb.

Uprawa, siew, ochrona, zbiór
Glebę uprawiamy tradycyjnie z wykonaną orką zimową na dużą głębokość,
aby stworzyć dobre warunki do rozwoju systemu korzeniowego. Nasiona kiełkują już w temperaturze 3-4oC, a więc
w zależności od przebiegu wiosny może
to być nawet połowa marca. Dla zapewnienia ciągłości zbiorów można również
wysiewać go w terminach późniejszych,
nawet do połowy maja, jednak plony
wówczas będą niższe. Dla zabezpieczenia siewek przed chorobami grzybowymi warto zaprawić nasiona. Nasiona umieszczamy na głębokości 4-6 cm
w rzędach oddalonych od siebie ok. 4050 cm i 10-20 cm w rzędzie. Można również wysiewać nasiona gniazdowo po
kilka sztuk w jednym miejscu i w odległości 15-30 cm w rzędzie. W przypadku bobu istotna jest odległość roślin, ponieważ wysokie rośliny będą się
wzajemnie podpierały, co zapobiegnie
przewracaniu i konieczności podwiązywania łodyg. Aby przyspieszyć zbiór
można również wysiewać nasiona już
podkiełkowane.Nowatorskim sposobem jest również wysadzanie rozsady,
co daje nam szansę na przyspieszenie
zbioru o 2-3 tyg. Aby prawidłowo i na
czas wykonać rozsadę należy już w połowie lutego wysiać nasiona do pojemników, najlepiej doniczek o średnicy 1012 cm. Dla wyprodukowania rozsady
dla plantacji towarowych niezbędny
jest tunel o dobrym nasłonecznieniu.
Bób nie lubi wysokich temperatur. Do
doniczek wysiewamy po 1 szt., uprzednio namoczonych – przez 6-12 godz.
– nasion. Bób namoczony kiełkuje
w ciągu 2-4 dni w temp. 3-4oC. Starsza
rozsada dobrze znosi przymrozki do
minus 6 stopni. Jednak najlepiej rośnie
w temp. 15-18oC. Czas przygotowania
rozsady to ok. 30 dni. Należy pamiętać,

że przed wysadzeniem należy rozsadę
hartować przez ok. 7-10 dni. Rozsadę
wysadzamy do gruntu ok. 25.III-10.IV.
Jeżeli jest niebezpieczeństwo wystąpienia dużych przymrozków należy plantację okryć agrowłókniną, która dodatkowo przyspieszy nam wzrost roślin.
Ważnym zabiegiem w początkowym
okresie uprawy jest odchwaszczanie,
które można wykonać mechanicznie lub
chemicznie. Korzystnym jest spulchnianie międzyrzędzi, aby nie dopuścić
do zaskorupienia się gleby. Bób ma duże
wymagania wodne, której potrzebuje zwłaszcza w początkowym okresie i w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków. Brak wilgoci skutkuje
zmniejszonym plonowaniem. Bardzo
ważnym zabiegiem jest również ogławianie, czyli usuwanie części wierzchołkowych rośliny (2-4 cm). Wykonuje się go w okresie, gdy bób zawiąże
2-6 strąków, ale jeszcze jest w okresie
kwitnienia. Zabieg ten najlepiej wykonać sekatorem lub nożyczkami w dzień
bez opadów, ponieważ w dni mokre istnieje ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Pędy obcinamy na prosto, by
powierzchnia cięcia była najmniejsza.
Ogławianie przyspiesza zawiązywanie nasion w strąkach, a także jest jednym ze sposobów ochrony bobu przed
mszycą trzmielinowo-bobową, która
w pierwszej kolejności zasiedla wierzchołkowe części rośliny. Usuwając je
pozbywamy się dużej ilości mszyc, co
w uprawie np. ekologicznej jest dobrym
rozwiązaniem w ochronie plantacji.
Oczywiście można mszyce zwalczać
również chemicznie używając specjalistycznych preparatów.
Bób zwykle zbieramy kilkakrotnie
w miarę dojrzewania strąków, chociaż
są też odmiany dojrzewające równomiernie, które zbiera się jednorazowo.

Termin zbioru zależy od daty wysiewu/sadzenia, odmiany oraz przykrywania plantacji w początkowym okresie. Zwykle jest to połowa lub koniec
czerwca i może trwać do początku
sierpnia. Wyłuskane nasiona nie nadają się do długiego przechowywania,
ponieważ szybko ciemnieją. Dłuższe
przechowywanie możliwe jest tylko w strąkach. Jeśli uprawiamy bób
na suche nasiona, to zbiory zaczynamy, gdy dolne strąki są czarne, zwykle przypada to na miesiąc wrzesień
lub październik. Ważne wówczas jest,
aby wilgotność nasion pozwalała na
dotrzymanie nasion do wiosny, a jeżeli trafimy na mokrą jesień, musimy
nasiona wysuszyć do ok. 14% wilgotności, ponieważ pozostawione nawet
lekko wilgotne ulegną spleśnieniu.
Przy uprawie na suche nasiona ważna jest ochrona plantacji przeciwko
strąkowcowi bobowemu groźnemu
szkodnikowi ziarna, który wnikając
do strąka wyżera otwory w ziarnie,
wskutek czego ziarno nie nadaje się do
konsumpcji, a pozostawione do siewu
traci ok. 40% zdolności kiełkowania.
Zabieg ochrony należy wykonać w terminie od 3-4 liści do końca kwitnienia,
zwykle kilkukrotnie, zarejestrowanymi środkami ochrony roślin. Jeżeli wykonujemy chemiczną ochronę bobu na
plantacjach przeznaczonych do zbioru
na zielono, to bezwzględnie musimy
pamiętać o okresie karencji.
Adam Czarnecki
Źródło: http//abc-ogrodnictwa.pl/
warzywny-uprawa-bob,
https://budujesz.info/artykul/
uprwa-bobu-siew-wymagania-odmiany,
http://niepodlewam.pl/rozsada-bobu-kiedy-i jak-siać
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Agroleśnictwo – najważniejszą innowacją
w rolnictwie
W dniach 13-14 listopada 2019 roku w Warszawie miała miejsce konferencja w ramach IV Forum Wiedzy
i Innowacji. Tematyka spotkania dotyczyła głównie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. W trakcie panelu
tematycznego „Innowacyjne technologie wybranych upraw” zostało poruszone zagadnienie agroleśnictwa.

Jako przykład systemu agro-leśnego
zaprezentowano „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”, który
został opracowany przez dr Barbarę
Baj-Wójtowicz we współpracy z prof.
Ewą Osińską. Projekt realizowany jest
w ramach grupy operacyjnej EPI (Sieć
na rzecz innowacji w rolnictwie i na
obszarach wiejskich SIR). Okazało się,
że został on uznany przez uczestników
konferencji za najciekawszy projekt realizowany w ramach środków unijnych
i zajął zaszczytne pierwsze miejsce na
podium. Dodatkowo agroleśnictwo zostało okrzyknięte najważniejszą innowacją w rolnictwie. W obliczu takiego
werdyktu warto zastanowić się, czym
jest agroleśnictwo oraz jakie korzyści niesie ze sobą uprawa w systemie
agro-leśnym.
12
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Agroleśnictwo ma wiele
definicji, lecz najpełniej ideę
systemu agro-leśnego oddają słowa, że agroleśnictwo
to celowe wykorzystanie
drzew w gospodarstwie rolnym. Systemów agro-leśych
jest sporo, jedne z nich będą
nam dobrze znane, a inne zupełnie obce, zatem najlepiej
będzie przyjrzeć się kilku
przykładom.
Do systemów agro-leśnych
zaliczane są zadrzewienia
śródpolne, które zaczęły masowo znikać z krajobrazu polskiej wsi na skutek
intensyfikacji rolnictwa. Są to m.in. zadrzewienia przeciwwietrzne, żywopłoty ochronne, remizy śródpolne. Tematyka utrzymania i zakładania zadrzewień
śródpolnych jest tematem bieżącym

w polskim rolnictwie oraz bardzo ważnym ze względu na korzyści, jakie niesie dla środowiska naturalnego oraz
dla samych upraw. Zakładanie sieci zadrzewień w otwartym krajobrazie rolniczym ogranicza erozję wietrzną, poprawia bilans wodny oraz dodatkowo

stanowi sieć korytarzy ekologicznych,
co wpływa na wzrost bioróżnorodności. Remizy śródpolne są m.in. ostoją
dla dziko żyjących zwierząt. Ponadto
zadrzewienia przeciwwietrzne wpływają na poprawę mikroklimatu pola,
np. poprzez spadek transpiracji roślin
uprawnych, dzięki ograniczeniu prędkości wiatru. Drzewa wyłapują również
związki azotu czy fosforu z nawozów
oraz szkodliwe substancje z pestycydów, poprawiając przy tym jakość wód.
Korzyści wynikające ze stosowania zadrzewień śródpolnych można mnożyć w nieskończoność. Zadrzewienia
są to obszary proekologiczne i część
rolników (posiadających powyżej 15
ha gruntów ornych) jest zobowiązana
do utrzymania takich obszarów (przynajmniej na 5% powierzchni gruntów
ornych w gospodarstwie), a w zamian
otrzymują płatności z tytułu zazielenienia. Kolejne dwie formy systemu agro-leśnego, można opisać za pomocą bardziej rozszerzonej definicji.
Agroleśnictwo to również system rolniczy, w którym istnieje integracja
roślin drzewiastych (wieloletnich)
z roślinami uprawnymi lub z użytkami trwałymi i produkcją zwierzęcą.

Agroleśnictwo ma głębokie korzenie
w Europie, głównie w rejonie śródziemnomorskim. Obecnie systemy te
badane są pod kątem dostosowania do
nowoczesnych technik produkcyjnych
i wprowadzane są w nowej formie do
praktyki.
Pierwszym przykładem rozszerzonej
definicji agroleśnictwa jest tzw. uprawa alejowa. Jest to system leśno-orny,
w którym uprawia się współrzędnie rośliny wieloletnie z uprawami jednorocznymi. W tym miejscu należy zaznaczyć,
że agroleśnictwo nie jest odpowiednim
rozwiązaniem w każdym miejscu i dla
każdego rolnika. Może stanowić postęp,
jeśli dostosowane jest do lokalnych warunków. Wracając jednak do upraw alejowych, ich cechą charakterystyczną
jest fakt, że rośliny wieloletnie tj. drzewa czy krzewy oraz rośliny uprawne są
celowo sadzone naprzemiennie w rzędach. Wygląd uprawy w systemie leśno-ornym, czyli szerokość pasów z roślinami jednorocznymi oraz rozstawa
drzew i ich zagęszczenie zależą od tego,
co chcemy osiągnąć i jakie maszyny posiadamy w swoim gospodarstwie. Od
razu nasuwa się pytanie: czy rośliny nie
będą ze sobą konkurować np. o wodę,
światło czy składniki pokarmowe? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Faktem
jest, że w naturze występuje zjawisko

Malina moroszka
allelopatii, czyli wzajemnego oddziaływania (pozytywnego lub negatywnego)
o charakterze biochemicznym pomiędzy roślinami. W przypadku agroleśnictwa wykorzystuje się pozytywne
oddziaływania roślin na siebie. Dzięki
odpowiedniemu doborowi gatunków
można np. ograniczyć występowanie
szkodników. Każdy ogrodnik wie, że
nagietki czy nasturcje zwabiają mszyce,
przez co chronią przed nimi warzywa.
W uprawie alejowej są stosowane rośliny o różnej głębokości systemu korzeniowego, które pobierają substancje
odżywcze z różnych warstw gleby. Zatem nie dość, że rywalizacja o składniki
pokarmowe jest znikoma, to dodatkowo
wykorzystanie nawozów przez rośliny
jest efektywniejsze. Natomiast w przypadku konkurencji o zasoby wodne, ta
obawa jest uzasadniona. Z drugiej jednak strony badania potwierdzają, że
uprawa w systemie leśno-ornym, wpływa na zwiększenie plonowania rośliny
uprawnej, w stosunku do monokultury.
We wspomnianym na wstępie projekcie „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie
Zielawy” prowadzone są doświadczenia m.in. z wieloletnią uprawą współrzędną róży pomarszczonej w odmianach „Scarlet Pavement” oraz „Dwarf
Pavement” i maliną moroszką. Uprawa
ziół czy roślin, z których pozyskuje się
cenne surowce zielarskie, dobrze wpisuje się w ideę uprawy alejowej. Częścią użytkową tych roślin są kwiaty,
owoce oraz liście. Uprawa ta przynosi
korzyści ekonomiczne, zwiększając dochodowość gospodarstwa rolnego z ha
oraz ekologiczne, wzbogacając bioróżnorodność, ze względu na wprowadzenie do środowiska maliny moroszki,
rośliny ginącej w Polsce w stanie dzikim. Dodatkowo plantacja ta jest bardzo miododajna.
Ostatnim przykładem, który zostanie opisany w niniejszym artykule to
system leśno-pastwiskowy. Jak sama

nazwa wskazuje w tym systemie wypasa się zwierzęta pod drzewami np.
w sadach tradycyjnych czy na zadrzewionych pastwiskach. Jest to słuszna
idea, gdyż, chcąc przyspieszyć zwrot
inwestycji w uprawę drzew (podczas
gdy drzewa np. nie uzyskały wieku rębności), można to osiągnąć poprzez kontrolowany wypas zwierząt. Przykładem
polskich ras zwierząt, które mogą być
hodowane w warunkach ekstensywnych to np. koniki polskie, konie huculskie czy owce olkuskie. Drzewa chronią zwierzęta przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi, podnosząc ich dobrostan. Przykładem pastwiska leśnego jest wypas bydła mięsnego ras Highland oraz Limousine, które
mogą być utrzymywane na pastwisku
nawet w okresie zimy. Występowanie
drzew (naturalnych lub dosadzanych)
chroni zwierzęta zimą przed wiatrem
i pomaga w utrzymaniu bilansu cieplnego, natomiast latem przed upałami.
Główne zalety systemu to przywrócenie nieużytkowanych gruntów do produkcji rolniczej, niskie nakłady pracy
w porównaniu z produkcją mleczarską,
wysoka jakość wołowiny sprzedawanej jako produkt ekologiczny i lokalny,
a w końcu zysk ze sprzedaży drewna.
Agroleśnictwo to bardzo różnorodna
forma produkcji roślinnej i zwierzęcej,
w której nadrzędną ideą jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, nie naruszając przy tym równowagi środowiska naturalnego. Dodatkowe korzyści
wynikające z systemów agro-leśych
to m.in. zachowanie bioróżnorodności, dywersyfikacja rolnictwa, poprawa jakości wód, zachowanie żyzności
gleby oraz sekwestracja dwutlenku
węgla. Agroleśnictwo wpisuje się również w działania chroniące krajobrazy wiejskie i promujące gospodarstwa
ekologiczne oraz agroturystyczne. Problemów w uprawie w systemie agro-leśnym jest sporo, poczynając na odpowiednim doborze roślin, a kończąc na
pracochłonnym zbiorze wielokrotnym.
Jednak praktyka oraz badania pokazują, że te systemy sprawdzają się w wielu
krajach i w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Prace prowadzone w Polsce powoli otwierają również
drzwi dla Polskich rolników, do odpowiedzialnego i zrównoważonego gospodarowania ziemią.
Ilona Maczek
Źródło:
http://lubelskieziola.iung.pl/
https://sir.cdr.gov.pl/2019/02/06/grupa-operacyjna-epi-agrolesnictwo-w-dolinie-zielawy/
http://www.agroforestry.pl/
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Monitoring szkodników w magazynach
Stosowanie Integrowanej Ochrony Roślin (IOR) jest obowiązkiem profesjonalnych użytkowników środków ochrony
roślin. Regulacje prawne w zakresie IOR, zarówno unijne, jak i na szczeblu krajowym, odnoszą się bezpośrednio do
uprawy roślin w polu lub pod osłonami. Jednak potrzeba zapewnienia ochrony produktom roślinnym, również po
zbiorze, sprawiła, że w praktyce funkcjonuje pojęcie integrowanej ochrony magazynów. Ma ona na celu ograniczenie populacji agrofagów w przechowalniach, wykorzystując przede wszystkim wszelkie dostępne nie chemiczne
metody ochrony.
Największą rolę w integrowanej ochronie magazynów spełnia prewencja
oraz monitoring szkodników. Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania
chemicznych środków ochrony roślin
powinny być oparte o próg ekonomicznej szkodliwości agrofaga oraz
uzasadnione faktem wyczerpania się
innych możliwości niechemicznych
metod walki ze szkodnikami. Największą grupą agrofagów występujących
w przechowalniach są owady. Należą
one głównie do dwóch rzędów – chrząszczy oraz motyli.
Próg ekonomicznej szkodliwości
określa, kiedy stosowanie zabiegu
chemicznego staje się ekonomicznie
opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności
organizmu szkodliwego straty, jakie
może on spowodować, przewyższają
koszty jego chemicznego zwalczania.
W przypadku szkodników magazynowych należy bardzo ostrożnie interpretować wyniki monitoringu. Na
przykład przekroczenie progu w magazynach nieogrzewanych jesienią,
nie musi być przesłanką do użycia
chemicznych środków ochrony roślin, gdyż w niższych temperaturach
szkodniki są mniej aktywne, a zimą
praktycznie się nie rozmnażają.

Prewencja – czyli sterylna droga
nasion od pola do magazynu
Najważniejszym elementem w walce
ze szkodnikami w magazynach jest
przede wszystkim zapobieganie pojawom szkodników. Ziarno zbóż czy
nasiona innych roślin powinny być
przechowywane w obiektach przystosowanych specjalnie do tego celu m.in.
w silosach oraz magazynach płaskich.
Pomieszczenia te powinny być przede
wszystkim szczelne, czego nie spełniają budynki adaptowane często do tego
celu jak np. strychy, garaże czy wiaty.
Ponadto magazyny powinny być wyposażone w czujniki temperatury oraz
wilgotności. Ziarno przechowywane
w odpowiednich warunkach, w niskiej
14
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wilgotności względnej powietrza i niskiej temperaturze długo zachowuje
odpowiednie parametry. W pełni zautomatyzowanych profesjonalnie zaprojektowanych magazynach powinny
znaleźć się również urządzenia do przewietrzania, dosuszania oraz transportu
surowca. Bardzo ważne jest również zadbanie o czystość w przechowalniach.
Jednak tak naprawdę o powodzeniu
przechowywania płodów rolnych decyduje cały etap uprawy. Rośliny, które mają być przeznaczone do dalszego
magazynowania, powinny być wolne od
objawów chorób czy żerowania szkodników. Zbiór oraz transport powinien
przebiegać w odpowiednich warunkach
fitosanitarnych. Wszystkie sprzęty, maszyny, które mają bezpośredni kontakt
ze świeżym plonem muszą być zdezynfekowane, gdyż mogą stanowić źródło
zakażenia dla nowych roślin. Dodatkowo, gdy nasiona mają być przechowywane przez kilka miesięcy powinny
być wolne od zanieczyszczeń tj. piasek,
grudki ziemi, cząstki słomy czy nasiona
chwastów. Na etapie planowania upraw
można wybrać odmiany, które odznaczają się dodatkową odpornością lub
większą tolerancją na żerowanie szkodników magazynowych. W momencie,
gdy nie zadbamy o sterylne warunki
dla płodów rolnych na każdym etapie
od uprawy do przechowywania, nasze
jednostkowe wysiłki np. w postaci jedynie dezynsekcji magazynu, mogą pójść
na marne.
Monitoring – czyli kontrola pojawu
i występowania szkodników
Monitoring pełni bardzo ważną funkcję
w integrowanej ochronie magazynów.
Im wcześniej szkodniki zostaną prawidłowo oznaczone i wykryte, tym większa jest szansa na ograniczenie strat
ilościowych i jakościowych w przechowywanych płodach rolnych. Kontrola w magazynach powinna być przeprowadzana, nawet w momencie, gdy
w pomieszczeniu nie znajdują się produkty roślinne. W tym czasie magazyny
powinny być szczelnie zamknięte, aby

minimalizować ryzyko przedostania się
szkodników z zewnątrz.
W monitoringu szkodników z grupy
chrząszczy oraz motyli najlepsze rezultaty przynosi zastosowanie różnego
rodzaju pułapek. Inspekcje tzw. wzrokowe, nie są skuteczne, gdyż na początku liczba osobników może być bardzo
niska lub wręcz niezauważalna gołym
okiem. Dodatkowo wysoki potencjał
rozrodczy może sprawić, że na pomoc
może być już za późno. Do najczęściej
używanych pułapek należą: pułapka
typu pitfall, pułapka podłogowa, pułapka okienkowa (window trap), pułapka lejkowa oraz pułapka typu delta.
W pułapkach umieszczane są feromony
płciowe, feromony agregacyjne, a także
atraktanty pokarmowe.
Pułapką typowo mechaniczną jest
pitfall. Służy ona do monitorowania
występowania chrząszczy, a przede
wszystkim wołka zbożowego oraz
kapturnika zbożowego. Aby uzyskać
jak najlepsze wyniki, pułapki należy
umieścić w układzie siatki w odległości 5-6 m od siebie, i co najważniejsze,
w parach. Pierwszą pułapkę umieszcza się na powierzchni pryzmy lekko
ją w niej zagłębiając, a drugą w ziarnie
do max. 50 cm pod powierzchnią. Aby
pułapka nie zginęła w masie ziarna dołączone są do niej dwa długie sznurki, które wystają ponad powierzchnię.
10 pułapek powinno wystarczyć do
monitorowania chrząszczy w 200-300
tonach ziarna. Sama pułapka to plastikowe pudełko z perforowanym, odkręcanym wieczkiem, zaprojektowanym
w taki sposób, by chrząszcze nie mogły się poruszać po jego powierzchni
bez wpadnięcia do zasadzki. Natomiast
wewnętrzne wyścielenie uniemożliwia
wydostanie się owadów z powrotem
na zewnątrz. Mimo, że pułapki bardzo
dobrze spełniają swoją funkcję, w celu
skuteczniejszego działania można zastosować dodatkowo wabik feromonowy. Koszt jednej pułapki to około 30 zł.

Pułapki podłogowe stosuje się w magazynach płaskich oraz w pustych

obiektach. One również mają za zadanie odłowić owady biegające. Zawierają
one w swoim składzie atraktanty, które
wabią konkretne gatunki owadów. Jedną z dostępnych na rynku pułapek podłogowych jest pułapka na trojszyki. Jest
ona w formie plastikowego, przezroczystego pudełka o wymiarach 11,5 x 11,5
x 2,5 cm. Zawiera atraktant pokarmowy
w formie tabletek oraz klej. Po otwarciu
zachowuje ona swoją skuteczność przez
1 miesiąc. Pułapkę należy umieścić na
oczyszczonym, równym podłożu, gdyż
owady wchodzą do jej środka przez kanaliki umieszczone od spodu (chrząszcze mają długość od 2,6 – 5 mm!).
Zwabione atraktantem, przyklejają się
do płynnego kleju. Przezroczysta konstrukcja ułatwia wgląd do pułapki, bez
konieczności jej otwarcia. Pułapkę można rozstawić w miejscu, gdzie chrząszcze zostały zaobserwowane lub tam,
gdzie podejrzewamy ich obecność. Zasada ustawienia jest bardzo podobna
jak w przypadku pułapki mechanicznej,
jednak odległości w większych magazynach można zwiększyć do 10 m. Opakowanie z 15 sztukami pułapek oraz
tabletek z atraktantem kosztuje około
160-190 zł.

Pułapki okienkowe są ostatnim przykładem sposobu zwabienia chrząszczy
za pomocą feromonów uwalnianych
z dyspensera. Pułapkę można stosować nawet w warunkach dużego zakurzenia. Pułapki typu window trap
posiadają przeźroczystą podkładkę od
spodu z okienkiem wejściowym, wewnątrz lepową powierzchnię pokrytą
nieschnącym klejem, a od góry „okienko”, przez które można monitorować
zawartość pułapki. Pozwala to określić
zakres porażenia oraz gatunek owada.
Dodatkowo okienko wejściowe pułapki
ma chropowatą powierzchnię, co ułatwia wchodzenie trojszykom do środka.
Można je wykorzystywać w magazynach czystych, jak i również o pewnym
stopniu zapylenia. Zasada ustawienia
jest analogiczna jak w przypadku ww.
pułapek. 10 sztuk kosztuje około 200 zł.

Pułapka lejkowa jest pułapką wiszącą i stosuje się ją w celu monitoringu
mklika mącznego, mklika daktylowca, ale również omacnicy spichrzanki.
Zbudowana jest ona z pokrywki, lejka i pojemnika pułapki, którego dno
lub boki są wysłane paskiem pokrytym nieschnącym klejem. W pokrywce pułapki znajduje się otwór, w który
wkłada się dyspenser feromonu. Feromon jest powoli uwalniany przez 6-8
tygodni, dlatego po tym czasie należy

wymienić wkładkę z feromonem. Pułapki należy zawieszać na wysokości
głowy, w miejscach łatwo dostępnych
do kontroli, jednak z dala od ciągów
komunikacyjnych w pobliżu otwartych
okien, drzwi lub kanałów wentylacyjnych, gdzie ciąg powietrza może powodować straty feromonów z miejsca monitorowania. Jedna pułapka wystarczy
na 600 m3 powierzchni magazynu, czyli
na 100 m2 w pomieszczeniu o wysokości 6 m. Natomiast w dużych pomieszczeniach wystarczy 1 pułapka na 2500
m3 (800m2 w pomieszczeniu o wysokości 6 m). Można ją wykorzystywać
w magazynach czystych, jak i również
o pewnym stopniu zapylenia. Koszt jednej pułapki to około 90 zł.

Pułapka typu delta jest przykładem
pułapki lepowej o szerokim zastosowaniu. W zależności od zastosowanego
feromonu w formie dyspensera, wabi
określony gatunek motyla. Pułapki
tego typu wykonywane są z plastiku
lub trwałego kartonu oraz złożone są
w kształt trójkąta. Wewnątrz oprócz
feromonu posiadają one powierzchnie
lepowe, do których przyklejają się zwabione motyle. Pułapki te należy zawiesić analogicznie jak pułapkę lejkową,
jednak powinna się ona znajdować wyłącznie w pomieszczeniach czystych,
niezapylonych. Ś� redni koszt pułapki
z dyspenserem to kilkanaście złotych.
Pułapki służą przede wszystkim do
wczesnego wykrywania owadów i powinny być sprawdzane przynajmniej
raz w tygodniu. Równocześnie z monitoringiem należy prowadzić dokumentację zawierającą: datę przeglądu,
numer pułapki, opis miejsca położenia
lub zawieszenia pułapki, liczbę odłowionych owadów, poziom szkód, podjęte działania dotyczące zwalczania
szkodników, rodzaj i termin wykonania
niezbędnego zabiegu oraz inne uwagi.
Warto również pamiętać, że pułapki powinny znajdować się także w pomieszczeniach przejściowych czy sąsiednich.

Pułapki można również wykorzystywać do częściowego zwalczania szkodników np. w celu masowego wyłapywania szkodnika poprzez rozmieszczenie
wielu pułapek w różnych miejscach
magazynu. Dobre rezultaty przynosi
również wspomniane zastosowanie
w pułapkach feromonów płciowych.
Powoduje to zakłócenie komunikacji
samic z samcami, tzw. dezorientację,
a w następstwie uniemożliwia to łączenie się ich w pary.
Zapobieganie pojawom szkodników i ich monitoring są niezbędnymi

narzędziami do walki z agrofagami w integrowanej ochronie magazynów, a stosowanie pułapek świadczy
o profesjonalnym podejściu do realizacji sytemu zarządzania jakością
w magazynach.
Ilona Maczek
zdjęcia zostały wykorzystane za zgodą firmy „DEZDER”.
www.dezder.com.pl

Pulapka lejkowa

Pulapka na trojszyki

Pulapka typu delta

Pulapka typ pitfall
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Alpaki – modny kierunek hodowli
Alpaki należą do rzędu ssaków parzystokopytnych, rodziny wielbłądowatych. Pochodzą z Ameryki Południowej,
nie występują w stanie dzikim. Hoduje się je w Andach. Żyją na wysokości od około 3500 do 5000 m n.p.m. Bardzo
dobrze znoszą trudne warunki środowiskowe, potrafią dostosować się do ciężkiego wysokogórskiego klimatu jak:
zimny lodowaty wiatr, czy temperatura od -20°C w nocy do +20°C w ciągu dnia.

Ponad połowa populacji alpak na świecie występuje w Peru i liczy 3,3 mln
sztuk, 420 tys. żyje w Boliwii oraz 45
tys. w Chile. Alpaki są zwierzętami stadnymi, dlatego najczęściej są hodowane
w dużych stadach. Główne kierunki hodowli to mięso, ale przede wszystkim
wełna ze względu na swoje luksusowe
runo, które jest o wiele cieplejsze i przyjemniejsze w dotyku, niż owcze.
Alpaki nie są zwierzętami wysokimi,
zatem wystarczy ogrodzenie sięgające
120 cm. Może być wykonane z drewna
lub siatki. Alpaka osiąga 128–151 cm
długości, przy wysokości w kłębie 80–
100 cm i masie ciała 55–85 kg. Ubarwienie ma najczęściej czarne lub brązowo-czarne, czasem białe.
Podstawą żywienia alpak jest siano
zimą i latem oraz świeża trawa. Dziennie dorosła alpaka potrzebuje ok. 2 kg
siana. Poza tym alpaki otrzymują granulat dla wielbłądowatych, marchewki oraz gałęzie drzew iglastych, jako
przysmak. Granulat sprzedawany jest
w workach 20 kg, koszt mineralnego granulatu to średnio 70 zł, a mieszanka buforująca 49 zł. Skład granulatu to przede wszystkim mieszanka
zbóż m.in. kukurydzy, soi i związków
mineralnych.
Wyróżnia się dwie rasy alpak: suri
i huacaya. Ich okrywa włosowa różni
się między sobą.

Rasa suri stanowi tylko 10% całej populacji alpak na świecie, jest więc rasą
droższą, ze względu na liczebność jak
i lepsze walory włókna. Włosy suri dorastają do 50 cm długości, ma silniejszy
połysk od huacaya i długie, faliste loki
wzdłuż ciała. Sierść alpak jest hipoalergiczna. Alpaki strzyże się raz w roku
i pozyskuje od 3 do 5 kg włókna. Z wełny alpak produkuje się koce oraz wysokiej klasy odzież. Wełna alpak nie
zawiera lanoliny, w związku z czym jest
bardziej sucha. Dobre jakościowo wyroby z wełny alpak otrzymuje się od
3-4.letnich zwierząt. Im starsza alpaka,
tym bardziej grubsza i szorstka, wówczas produkuje się z takiej wełny dywany. W Polsce cena 1kg surowego runa
16
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kształtuje się od 50 do 100 zł.
Nie ma punktów skupu, jedyna
możliwość to zakup bezpośrednio od rolnika. Na rynku istnieje
kilka firm zajmujących się przetwórstwem wełny z alpaka.
Zwierzęta te nie potrzebują dużych powierzchni do wybiegu. Na 1 ha pastwiska może
utrzymać się ok. 30 szt. alpak.
Dobrze jest zapewnić schronienie w postaci starej szopy
lub wiaty oraz stały dostęp do
wody. Konieczne jest odrobaczanie minimum 2 razy w roku,
ale optymalnie 2 razy na wiosnę
i 2 razy jesienią, w odstępach
2. tygodni. W przypadku zabiegów pielęgnacyjnych przycina
się zęby 2 razy w roku i pazury
min. 2 razy w roku.
Dojrzałość płciową samica
osiąga w wieku 1,5 roku, jednak do rozpłodu używane są po
osiągnięciu 70% masy ciała dorosłego zwierzęcia. Zwykle mając około 1,5-2 lat. Samice są asezonalne, co oznacza, że obecność samca
sprawia, iż ciągle są w rui. Ciąża u alpaki
trwa około 335–345 dni, samica rodzi
zwykle jedno małe. Ś� rednia masa ciała
noworodka wynosi 5-7 kg. Młode karmione są mlekiem matki i muszą przebywać przynajmniej 6 miesięcy przy matce. Alpaki żyją około 15–25 lat.
Ciekawostką jest, że alpaki mają trzy
żołądki oraz trzy powieki. Trzecia powieka, tzw. migotka, porusza się w poziomie, od spojówki na zewnątrz oka.
Oprócz trzeciej powieki, alpaki mają
w obu gałkach ocznych poziome przesłony, na górze i na dole oka, wyglądające jak grzebień. Pełni on funkcję
ochronną oka przed silnym działaniem
wysokogórskiego słońca. Jeśli nasłonecznienie jest bardzo silne, grzebień
górny i dolny łączą się ze sobą.
Dzięki łagodnemu usposobieniu alpaki świetnie wykorzystuje się do terapii tzw. alpakoterapia, obecnie jest
to modna i pomocna metoda w leczeniu
nerwicy, zaburzeń lękowych, depresji,
ADHD, autyzmu, zespołu Downa oraz
dziecięcego porażenia mózgowego.

Od 2012 roku istnieje Polski Związek
Hodowców Alpak (PZHA), obecnie liczy
ok. 50 członków posiadających 1500 szt.
zwierząt. Od 2017 r. alpaki można zarejestrować w celu stworzenia pierwszych
ksiąg stadnych. Trwają również prace
nad wzorcem hodowlanym obu ras.
Hodowanie alpak jest działalnością
gospodarczą, która, jak każda hodowla,
niesie wiele zagrożeń, głównie chorobowych. Dlatego w przypadku zakupu
zwierząt należy sprawdzić ich pochodzenie. Z początkiem 2019 r. na obszarach Wielkiej Brytanii stwierdzono pojawienie się epidemii gruźlicy bydlęcej.
Państwowe służby weterynaryjne potwierdziły występowanie tej śmiertelnej choroby u alpak importowanych
z Wielkiej Brytanii na teren Polski.

Ewelina Stajnder
Fot. Katarzyna Pietrzyk
Źródło:
http://pzha.pl/alpaki
https://www.agrofakt.pl/alpaki-hodowla-oplacalna/
https://www.agrofakt.pl/czy-hodowla-alpak-jest-latwa/
http://www.alpaka.net.pl/hodowla-alpaki.html

Pierzenie u ptaków – wyzwanie dla
zwierząt, ale również dla hodowcy
Patrząc na różne gatunki ptaków, możemy gołym okiem stwierdzić, że do
gromady tych kręgowców należy bardzo dużo osobników znacznie się od
siebie różniących. Ptaki są doskonałym przykładem różnorodności gatunkowej występującej w naszym kraju i na świecie.
Należą do grup wskazujących występowanie różnorodności biologicznej.
Pod tym pojęciem możemy rozmieć
występowanie zróżnicowania wszelkich żywych organizmów; biorąc pod
uwagę zmienność w obrębie gatunku,
między gatunkami oraz różnorodności ekosystemu. Są najliczniejszą grupą
kręgowców występującą w Polsce, będącą doskonałym wskaźnikiem stanu
środowiska. Zasiedlają bowiem różnorodne obszary oraz są wrażliwe na
zmiany zachodzące w ekosystemach.
Ptaki można podzielić na wodne i lądowe, prowadzące osiadły tryb życia lub
wędrowny, na ptaki drapieżne, owadożerne, czy też roślinożerne, żyjące
w lasach, polach, ogrodach, w szczelinach skalnych, jak również w warunkach zurbanizowanych, miejskich. Tak
olbrzymią i niejednolitą grupę zwierząt
można różnicować w wielu kierunkach.
Naturalnym zjawiskiem występującym u ptaków dzikich, hodowlanych
czy ozdobnych jest pierzenie. Pojęcie to
oznacza okresową wymianę piór. Wymiana ta u większości gatunków występuje 1 lub 2 razy do roku, po okresie
lęgowym, w celu zapewnienia pełnej
sprawności do lotu niezbędnej podczas
lęgów. U niektórych gatunków wystąpić
może jednoczesna wymiana lotek i sterówek, przez co na okres kilku tygodni
tracą zdolność lotu np. ptaki wodne –
kaczki, łabędzie, gęsi. Zdarzają się też
gatunki, u których pierzenie występuje
tylko raz w roku, na jesień np. u wróblowatych. Pełna wymiana piór na nowe
przypada najczęściej jesienią. Druga
wymiana piór jest częściowa i znacznie
łagodniejsza, czasami bywa w ogóle niezauważalna przez właścicieli. Wypada
najczęściej w okresie wiosennym. Może
być również związana ze zbliżającym
się okresem lęgowym. Wymieniając
część okrywy, ptaki przybierają barwną, atrakcyjną szatę godową. Pierzenie
jest pierwotnym przystosowaniem ptaków do środowiska w jakim żyją i często jest zależne od gatunku.
Ważnym elementem na jaki powinniśmy zwrócić uwagę, niezależnie od

tego, czy posiadamy stado ptaków hodowanych, ozdobnych, czy też utrzymujemy kilka osobników, jako zwierzęta
domowe, towarzyszące jest zapewnienie odpowiedniej dawki pokarmowej.
Budowa nowych piór wymaga od ptaków dużych nakładów składników pokarmowych. Odpowiednio zbilansowana dawka powinna umożliwić ptakom
zupełną wymianę upierzenia oraz pozwolić szybko wrócić do pełnej sprawności lotu. A w przypadku ptaków hodowlanych, np. kury nioski, utrzymać
wysoką produkcyjność. Również w gołębnikach niezbędna jest dobra jakość
zadawanej paszy oraz suplementacja
diety różnych ras gołębi. Podczas zawodów gołębi pocztowych, szczególnie
dalekodystansowych, organizm potrzebuje zwiększonej wartości składników
pokarmowych oraz dietę bogatą w witaminy i mikroelementy. Przygotowanie zwierząt do lotu wpływa istotnie na
ich wydajność i wynik. Dla hodowców
zasadniczą wartością powinno być nie
tylko przygotowanie do wyczerpującego lotu, ale również szybka regeneracja
po skończonych zawodach.
Wymiana piór u ptaków przypada
na okres jesienno-zimowy. Jest to czas,
w którym występują częstsze infekcje
oraz przeziębienia. Najlepszą ochronę przed patogenami zapewnia układ
odpornościowy zwierząt, osłabiona
odporność przyczynia się do występowania zachorowań. Podanie pełnowartościowej karmy oraz suplementów
w okresie zwiększonego zapotrzebowania, bez obciążania organizmu paszami wysokoenergetycznymi powinny pokryć naturalne zapotrzebowanie
ptaków. Bardzo dużą uwagę na żywienie skupiają rolnicy utrzymujący kury
nioski, aby podtrzymać lub zwiększyć
nieśność na założonym poziomie, muszą zainwestować we właściwą paszę.
Na polskim rynku dostępne są preparaty przygotowane specjalnie na okres
wymiany piór ptaków. Zalecane są do
stosowania w czasie trwania, jak również w okresie przygotowania do pierzenia. Występujące w formie m.in.

wieloskładnikowych mieszanek uzupełniających, odżywek mineralnych,
wzmacniających. Mogą występować
w formie płynnego dodatku, oleju,
grytów mineralnych, tabletek i innych
form sypkich dodawanych do karmy lub
wody. Istnieje wiele firm oferujących
gotowe środki wspomagające pierzenie.
W ich składzie możemy wyróżnić takie składniki jak: olej rybny, olej lniany,
aminokwasy siarkowe, drożdże piwne,
witamina A, E, C, niacyna, biotyna, witamina B12, fosfor, magnez, wapń, miedź,
cynk, jod oraz wiele innych. Preparaty
te oferowane do sprzedaży zawierają różnorodne kompozycje witamin,
składników mineralnych oraz innych
substancji wspomagających i wzmacniających organizm ptaków. Przyczyniają się do skracania okresu pierzenia
oraz sprzyjają wytworzeniu nowych,
prawidłowych piór.
Na hodowcy i właścicielu spoczywa obowiązek zapewnienia warunków
bytowych pozwalających na naturalną
wymianę starych zniszczonych urazami mechanicznymi piór, przy zachowaniu wysokiej odporności organizmu
z możliwością naturalnej termoregulacji. Pierzenie stanowi zasadniczy
okres w życiu hodowcy ptaków. Należy pamiętać, że na właściwą kondycję
ptaków składa się wiele czynników,
o które powinna zadbać każda osoba
sprawująca opiekę nad zwierzętami.
Podstawą jest zapewnienie dobrostanu, higieny w pomieszczeniu, gdzie
przebywają ptaki, świeżej i dobrej jakości karmy oraz wody. Należy również
systematycznie obserwować swoje stado zwierząt. Wykluczenie wszelkich
anomalii oraz prewencja gwarantuje
utrzymanie zdrowia ptaków, pozwalając na wytworzenie bardzo wysokiej jakości i trwałości piór. Widok ptaków po
pierzeniu, posiadających pełną okrywę z pięknie wybarwionymi piórami
z pewnością zachwyci niejedno oko,
a same zwierzęta dumnie będą nosić
swe barwy.
Katarzyna Pietrzyk
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Hawkeye Nozzle Control System – RAWEN (USA)

System DynaJet na opryskiwaczu EUROPA 1000 x – UNIA

Elektronicznie modulowane wydatki rozpylaczy
opryskiwacza – PWM
Na rynku europejskim pojawiły się systemy elektronicznie modulowanego sterowania rozpylaczami opryskiwacza
rolniczego, w których zmiana wydatku jednostkowego nie powoduje zmiany wielkości kropel. Stanowią one nową
jakość w ochronie roślin w rolnictwie precyzyjnym.

Pierwsza krajowa prezentacja tej najnowocześniejszej techniki oprysku
miała miejsce w czasie „Polagra Premiery 2018”, a system został nagrodzony Złotym Medalem Polagry. Firma TeeJet przedstawiła jedną z wersji tej
koncepcji pod nazwą DynaFlex 7140. Prezentacja odbyła się w wyjątkowo
widowiskowy sposób z wykorzystaniem zaciemnionej mini sali projekcyjnej, gdzie w świetle selektywnego światła można było porównać charakterystykę kropel wytwarzanych przez różne typy rozpylaczy oraz ich reakcję
na znoszenie przez strumień powietrza (wiatr). Na jesiennej wystawie
rolniczej AGROSHOW BEDNARY 2018 można było już zobaczyć krajowej
produkcji opryskiwacz firmy UNIA (Pilmet) wyposażony w ten system.
Wady klasycznej metody regulacji
dawki cieczy roboczej

Zdecydowana większość rozpowszechnionych obecnie systemów kontroli
dawki cieczy roboczej na hektar z zastosowaniem rozpylaczy ciśnieniowych
oparta jest na zasadzie zmiany wartości
ciśnienia roboczego. Wadą tej metody jest z reguły równoczesna zmiana
kategorii kroplistości wytwarzanych
przez rozpylacz kropel. Zależność jest
taka, im wyższe ciśnienie, tym kropla
jest drobniejsza. Zróżnicowanie rozpiętości wielkości kropel w zakresie przewidzianych ciśnień roboczych zależeć
będzie od typu rozpylacza. Dla standardowych rozpylaczy będzie większe, a dla eżektorowych zdecydowanie
18
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mniejsze. Współczesne opryskiwacze
mogą się poruszać po polu z bardzo
zróżnicowaną prędkością, uzależnioną od warunków terenowych oraz atmosferycznych (wiatr). W koncepcji
Rolnictwa Precyzyjnego nawet przy
stałej prędkości jazdy zachodzi z kolei
potrzeba różnicowania wielkości dawek miejscowych. Utrzymanie stałej
dawki cieczy roboczej przy zmiennej
prędkości, bądź jej zmiana wymaga konieczności zmiany ciśnienia, a często
jest to niemożliwe ze względu na przekroczenie rekomendowanego zakresu ciśnień roboczych dla danego typu
rozpylacza. Konieczne jest wtedy włączenie (zainstalowanie) innego rozpylacza. Może to się odbywać manualnie

lub automatycznie. W wielokorpusowych oprawach rozpylaczy (na przykład VarioSelect) istnieje możliwość
automatycznego wyboru optymalnego rozpylacza lub równoczesnej pracy
kombinacji kilku z nich naraz. Istnieją
także rozwiązania z dwoma belkami,
gdzie większe wydatki realizowane
są poprzez włączenie do pracy drugiej
belki. Warto odnotować także system
rozpylaczy z elastyczną (Viton) kryzą
wstępną, która ze wzrostem ciśnienia
zwiększa średnicę otworu (VariTarget, SJ7-VR) zwiększając zakres wydatku w stosunku do zakresu ciśnień.
We wszystkich wymienionych powyżej
systemach zmiana wydatku realizowana jest w mniejszym lub większym
zakresie poprzez zmianę ciśnienia roboczego cieczy roboczej, a co za tym
idzie mniejszą lub większą zmianą kategorii kroplistości. Należy także podkreślić, że znane i stosowane są także
inne rozwiązania, które umożliwiają
ingerencję w kategorię kroplistości
(zmianę lub utrzymanie) bez konieczności zarówno zamiany rozpylacza, jak
również zmiany ciśnienia roboczego
cieczy, na którym pracuje. Najbardziej
znane rozwiązania tego typu to systemy rozpylaczy dwuczynnikowych

DynaJet na belce polowej opryskiwacza UNIA

DynaJet TeeJet – POLAGRA Premiery 2018

(AirJet-Teejet, HighTechAirPlus-Agrifac Condor) oraz rozpylaczy pneumatycznych (Eurofoil-Danfoil), o których
pisaliśmy w poprzednich numerach
AgroProfil. W ostatnim czasie duże nadzieje wiąże się z system PWM z modulowanym pulsacyjnym zaworem
elekromagnetycznym.

wersję DynaJet Flex 7120 PWM można
było zauważyć na targach AGRITECHNICA 2013 w Hannowerze.

PWM-Pulse Width Modulation

PWM obecnie zaczyna być postrzegany
jako kluczowa technologia najnowocześniejszej techniki oprysku. Skrót PWM
(Pulse Width Modulation) tłumaczony
jest często dosłownie, jako „modulacja
szerokości impulsu”, chociaż równie
dobrze mogłoby to być „modulacja długości impulsu” lub najlepiej „modulacja
czasu trwania impulsu”. Istota systemu polega na zastąpieniu klasycznego
przeponowego zaworu antykropleniowego w korpusie oprawy rozpylacza
zaworem elektromagnetycznym pracującym pulsacyjnie z częstotliwością
10, 15, 20 oraz 30 Hz w zależności od
producenta. Czas trwania impulsu zwany także cyklem pracy jest proporcją
czasu, kiedy zawór elektromagnetyczny (solenoid) jest otwarty i zawiera się
on z reguły w przedziale 20% do 100%.
Cykl pracy jest zatem odpowiedzialny za wielkość wydatku rozpylacza.
Częstotliwość pulsacji jest stała, ale
im czas trwania impulsu (cyklu pracy)
jest dłuższy, tym dawka jest większa ze
względu na dłuższy czas otwarcia zaworu elektromagnetycznego. Ustawione ciśnienie robocze, a zatem wielkość
kropli pozostają niezmienne w całym
zakresie możliwego cyklu pracy. System
ten obecny jest na rynku amerykańskim od ponad 20 lat. Odmianę tego systemu pod nazwą System DynaJet Flex
7140 firma TeeJet w widowiskowy sposób przedstawiła na „Polagra Premiery
2018”. System może współpracować
z monitorem, a także tabletem (Android) i jest kompatybilny także z innymi
niż TeeJet systemami sterowania opartymi na regulacji przepływu. Starszą

Ponad 20 lat amerykańskich
doświadczeń z PWM (Capstan,
Rawen, John Deere)

Za wynalazcę systemu uważany jest Dr
Ken Giles z Kalifornijskiego Uniwersytetu w Davis. We współpracy z Capstan
Ag Systems wdrożył pierwszy system
PWM na rynku o nazwie Capstan Synchro produkowany później na licencji
dla Case IH pod nazwą AIM Command
w latach 1998 – 2016. Od 2012 r. Case
oferował rozszerzoną wersję systemu
pod nazwą AIM Command Pro, która
umożliwiała indywidualną kontrolę
rozpylaczy oraz kompensację skrętu.
W 2014 r. Rawen zaproponował system o nazwie Hawkeye, dedykowany początkowo jako zestaw modernizacyjny (obecnie opcja fabryczna dla
New Holland, Apache i Case), pracujący
pod ISOBUSEM, posiadający możliwość
kompensacji skrętu. System początkowo obsługiwał do 16 sekcji (z uwagi
na ograniczenia monitora Raven Viper 4), po 2015 r. umożliwia indywidualne sterowanie każdego rozpylacza. John Deere pokazał swoją wersję
PWM o nazwie ExactApply pod koniec
2016 r., który rozdziela przepływ cieczy roboczej w oprawie rozpylaczy na
2 strumienie, każdy przez oddzielny
solenoid (zawór elektromagnetyczny).
Obydwa elektrozawory regulują wielkość wydatku jednostkowego, pracując
z częstotliwością 15 Hz, czyli 15 razy na
minutę następuje zamknięcie/otwarcie przepływu z zachowaniem warunku przesunięcia fazowego o 180 stopni, czyli gdy jeden jest zamknięty, to
drugi otwarty. Solenoidy mogą pracować pojedynczo lub jako para. W przypadku bardzo dużych dawek (na przykład nawozów płynnych) system może
pracować z efektywną częstotliwością
30Hz (15 Hz każdy solenoid). Ciekawym rozwiązaniem John Deere jest

Przemienna praca sąsiednich rozpylaczy PWM
korpus oprawy rozpylaczy wyposażony w 6 gniazd rozpylaczy, które pracują
parami (stąd dwa solenoidy). Przełączanie na inną parę rozpylaczy odbywa się manualnie na zasadzie karuzeli
obracanej w płaszczyźnie poziomej z 6
rozpylaczami skierowanymi w dół. System pozwala na indywidualne sterowanie każdym rozpylaczem, kompensację
skrętu, programowanie wydatku rozpylaczy, wykrywanie zapchania rozpylacza oraz podświetlenie LED.

PWM AmaSpot Amazone

Na rynku europejskim koncepcja PWM
prezentowana była wcześniej między
innymi na AGRITECHNICA w Hannowerze. W 2015 r. system ten po nazwą
AmaSpot opracowany został we współpracy przez firmy Amazone, Agrotop
i Rometron z wykorzystaniem specjalnych modulowanych rozpylaczy SpotFan 40-03 o precyzyjnym wąskim
kącie strumienia. Istotą rozwiązania
jest modulacja czasu trwania impulsu
(PWM –Pulse Width Modulation), który otwiera/zamyka rozpylacz, dzięki
czemu można regulować jego wydatek
w zakresie 100% do 20%, bądź wyłączyć indywidualnie poszczególne rozpylacze. W tym przypadku koncepcja regulacji dawki pojedynczego rozpylacza
wykorzystana została na potrzeby Rolnictwa Precyzyjnego z zastosowaniem
inteligentnych sensorów GreenSense
rozpoznających zachwaszczenie z prędkością nawet 20 km/h zarówno w dzień
jak i w nocy. W zależności od informacji otrzymanej z sensora, regulowana
jest miejscowa dawka cieczy roboczej
z wykorzystaniem rozpylaczy o dość
wąskim kącie strumienia SpotFan 4003. Pierwszym komercyjnie wykorzystującym tą technikę był opryskiwacz
Amazone UX AmaSpot. Dostępne są modele zaczepiane UX5200 oraz UX4200.
DORADCA STYCZEŃ LUTY 2020
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Kompensacja PWFM wibracji belki
SwingStop Amazone

Oryginalną koncepcję kompensacji wibracji belki w płaszczyźnie poziomej
(horyzontalnej) opartą o technologię
PWFM zaproponowała firma Amazone. Istotą rozwiązania jest modulacja
czasu trwania i częstotliwości impulsu
(PWFM –pulse width frequency modulation), który otwiera/zamyka rozpylacz,
dzięki czemu można regulować jego wydatek w zakresie 100% do 30% bądź
wyłączyć indywidualnie poszczególne
rozpylacze. Rozwiązanie to o nazwie
SwingStop powoduje zmniejszenie dawki podczas wychyłu belki w kierunku
jazdy i odwrotnie, zwiększenie dawki
w przypadku wychyłu do tyłu. System
ten został rozwinięty wspólnie z firmą
Rometron i znany jest, jako SwingStop
pro. Istotą rozwiązania jest uzupełnienie systemu sensorów przyspieszenia
oraz oprogramowania w innowacyjne
rozpylacze o zmiennej dawce regulowanej modulacją częstotliwości oraz czasu
trwania impulsu otwarcia-zamknięcia
rozpylacza i czasie reakcji rzędu 2 ms.
System oblicza w czasie rzeczywistym
prędkość każdego rozpylacza i ustala
jego wydatek metodą PWFM. W praktyce oznacza to, że jeżeli dany rozpylacz
porusza się szybciej niż opryskiwacz to
czas otwarcia (pracy) rozpylacza jest
dłuższy, a tym samym zwiększony zostanie jego wydatek jednostkowy na
krótki okres czasu. W czasie odchyłu
belki do tyłu, czas zamknięcia zaworu
jest dłuższy, a więc chwilowo wydatek
jednostkowy danego rozpylacza jest
krótszy. W efekcie kompensowane jest
zróżnicowane miejscowe zaburzenie
nierównomierności dawki cieczy roboczej wynikające z wibracji oraz zmiennego wychyłu belki w płaszczyźnie poziomej. Szczególnego znaczenia system
SwingStop nabiera w przypadku belek
o dużych szerokościach roboczych. Firma AMAZONE oferuje także (ContourControl) system kontroli położenia
belki w płaszczyźnie poziomej, który
współpracuje z hydrauliką dając absolutnie precyzyjne prowadzenie belki
Sprzedam czyszczalnię nasion
dokładnego czyszczenia ROFAMA
TYP CZ-2, sprawna, kompletna, kosz
zasypowy nasion i tryjer na spodzie
maszyny, sita.

(model AMAZONE UX01 wybrany „Maszyną roku 2018” na AGRITECHNICA
2017). Należy przypomnieć, że oparty
na innej zasadzie (CCA – Curve Control
Aplication) system kompensacji różnych
prędkości poszczególnych sekcji rozpylaczy na belce polowej w przypadku tym
razem wykonywania zabiegów oprysku na łukach, czy nawet zakrętach został także zaproponowany przez firmę
Damman. Rozwiązanie Dammana wykorzystuje poczwórne korpusy opraw
rozpylaczy VarioSelect firmy Lechler
z wykorzystaniem sterowników firmy Muller. W zależności od wartości
chwilowej prędkości liniowej korpusu
rozpylaczy zależnej od odległości od
osi obrotu belki w stosunku do środka
opryskiwacza uruchamiany jest 1 z 4
rozpylaczy bądź wybrana kombinacja
równoczesnej pracy kilku z nich.

Możliwości systemu PWM:

•• Zmiana wielkości wydatków jednostkowych rozpylacza bez zmiany
kategorii kroplistości. Użytkownik
wybiera ciśnienie robocze dające
wymaganą wielkość kropel, mając
gwarancję utrzymania jej na stałym
poziomie, niezależnie od zmian prędkości jazdy.
•• Zmienne dawkowanie przy zadanej
prędkości jazdy w Rolnictwie Precyzyjnym.
•• Kompensacja skrętu – podczas skrętu
zewnętrzna strona belki porusza się
szybciej niż wewnętrzna, co wymaga kompensacji wielkości wydatków
jednostkowych rozpylaczy.
•• Section Control – sterowanie sekcjami realizowane jest za pomocą okablowania i oprogramowania, a nie
poprzez rozwiązanie hydrauliczne.
•• Indywidualne sterowanie rozpylaczami pozwalające między innymi
minimalizować zjawisko nakładania
się oprysku w przypadku omijania
przeszkód na polu, a także uniknąć
niezamierzonego oprysku granicznych powierzchni o nieregularnych
kształtach.
•• Skuteczne i natychmiastowe zabez-

CENA od 6500 zł, możliwy transport.
Sprzedaż w miejscowości Żmigród,
woj. dolnośląskie

Dotychczasowe doświadczenia
z PWM

Pulsujący solenoid powoduje krótkie
spadki ciśnień w oprawie rozpylacza
mogące zaburzać prawidłową pracę rozpylaczy eżektorowych, dlatego
producenci tych systemów rekomendują użycie raczej rozpylaczy z wstępną kryzą zamiast eżektorowych. Oczywiście obecnie coraz mniej jest tego
typu ograniczeń, wielu użytkowników
systemu z powodzeniem używa rozpylaczy eżektorowych. Niektóre typy
tych rozpylaczy eżektorowych mogą
reagować na pulsację ciśnienia wyciekiem cieczy roboczej z otworów wlotowych, którym samozasysają powietrze
na zasadzie Venturi. Zjawisko to zresztą
czasami obserwujemy w konwencjonalnym opryskiwaczu w przypadku zaburzenia stabilności ciśnienia (pulsacje
z powodu uszkodzenia przepon, braku ciśnienia w powietrzniku). Głównym zagrożeniem dla trwałości i niezawodności systemu PWM są wszelkie
zanieczyszczenia mogące osiadać na
powierzchni uszczelnień obniżając precyzję dawkowania. Ważna jest zatem
kontrola systemu filtracji oraz okresowa kontrola solenoidów, ich wymiana
w razie potrzeby, wymiana uszczelnień
oraz konserwacja.
Eugeniusz Tadel
„Artykuł po raz pierwszy opublikowano w magazynie
rolniczym AgroProfil www.agroprofil.pl – zadzwoń
lub napisz SMS 791 790 901, a otrzymasz egzemplarz
bezpłatny.”

Kontakt: tel. 668-793-926
Sterowanie systemem DynaJet
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pieczenie antykropleniowe po zamknięciu solenoidu.
•• Otwarcie elektrozaworka powoduje
natychmiastową pracę rozpylacza,
dzięki utrzymywaniu w belce cieczowej stałego ciśnienia, niezależnie
od tego czy zawór jest otwarty czy
zamknięty. Pozwala to natychmiast
uzyskać pożądany wydatek rozpylacza i kształt strumienia cieczy roboczej
•• W efekcie wykorzystania możliwości
systemów PWM oszczędzamy środowisko, czas i pieniądze, gwarantując
jakość chemicznie chronionych płodów rolnych poprzez zapobieżenie
miejscowym przekroczeniem dawek,
a więc także pozostałości środków
ochrony roślin
•• Wykorzystanie systemu PWM do precyzyjnego nawożenia płynnego (na
przykład RSM) sprzyja ochronie środowiska, obniżce kosztów oraz poprawie jakości plonów.
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Innowacyjność, jako czynnik nowoczesności
w gospodarstwach rolnych
Innowacyjność według definicji zawartej w ustawie o niektórych formach działalności innowacyjnej
(Dz. U. 2005, nr 179, poz. 1484) to działalność związana z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania nowych i udoskonalonych materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod
przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo do innego wykorzystania w praktyce.

Innowacyjność we współczesnym definiowaniu uznawana jest za proces,
w wyniku którego następuje wytwarzanie czegoś nowego (produkt, technologia, organizacja, usługa) o wymiernej
wartości rynkowej.
W zakresie działalności innowacyjnej należy rozróżnić pojęcia innowacyjności i innowacji. Innowacyjność
w ogólnym ujęciu jest procesem (działalnością), a innowacje wiążą się z absorpcją nowości, czyli ich wdrażaniem
w praktyce gospodarczej. W węższym
ujęciu innowację można określić, jako
zmianę, która została dokonana w celu
uzyskania nowego produktu, nowej
usługi lub nowej jakości. Nowe rozwiązanie (zmianę) uznaje się za innowację
gospodarczą, gdy znajduje praktyczne zastosowanie i przynosi korzyść
ekonomiczną.
W rolnictwie działalność innowacyjna napotyka dużo barier, między innymi rozdrobnioną strukturę agrarną
zwłaszcza w południowej części Polski,
niewystarczającą ilość środków produkcji oraz niepewność przyszłości
gospodarstw. Jednak wprowadzenie

innowacji do gospodarstw rolnych jest
bardzo ważne ze względu na dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej oraz możliwości osiągania wyższych dochodów
z produkcji rolniczej. Dla producentów
rolnych ważne są również źródła informacji o nowościach przydatnych do
wdrożenia we własnym gospodarstwie,
do których głównie należą: Instytuty
Naukowe, Instytuty Badawczo-Rozwojowe, Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
Internet, wystawy rolnicze, czasopisma fachowe, telewizyjne programy
rolnicze oraz wsparcie w tym zakresie między innymi ze strony specjalistów ODR. W rolnictwie, podobnie jak
w innych dziedzinach, postęp, a więc
innowacyjność decyduje o dynamice
rozwoju. Innowacjami w rolnictwie jest
m.in. wprowadzenie nowej odmiany,
wprowadzenie nowej technologii produkcji w gospodarstwie rolnym, udoskonalenie w zakresie nawożenia roślin
uprawnych, wprowadzenie nowej techniki uprawy gleby i inne.
Na podstawie wymienionych przykładów w odniesieniu zarówno do

rolnictwa, jak i gospodarstwa rolnego
można stwierdzić, że zachodzą zmiany,
które powodują zwiększenie sprawności i efektywności działania, unowocześnienie wyposażenia technicznego,
doskonalenie organizacji pracy, podniesienie wydajności i jakości pracy, obniżenie kosztów produkcji, wzrost jakości produktów i ich konkurencyjności,
osiąganie wyższych dochodów i opłacalności produkcji.
Stosowanie innowacji w rolnictwie
wymusza współczesna gospodarka
rynkowa. Gospodarstwa rolne, które
chcą być konkurencyjne i zajmować
znaczącą pozycję na rynku zarówno
krajowym jak i międzynarodowym muszą mieć wdrożony wysoki poziom innowacji. Można przyjąć, że działalność
innowacyjna jest wyznacznikiem nowoczesności i konkurencyjności gospodarstw rolnych.

Zbigniew Żak
Źródło: Dz.U.2005, nr 179, poz. 1484 2. Harasim A.:
Czynniki kształtujące potrzeby rolników w zakresie innowacji i doradztwa rolniczego. Studia i Raporty IUNGPIB, 2018, 55(9): 163-173
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Opłacalność uprawy czosnku
Czosnek uprawiany jest, jako roślina jednoroczna. Rośnie dziko na całej półkuli północnej, głównie w strefie klimatu
umiarkowanego. Od wieków znane jest jego dobroczynne działanie na zdrowie człowieka. Zawiera olejek lotny,
a w nim alliicynę o silnym działaniu bakteriobójczym, także fitoncydy i inne substancje bakteriobójcze. Zawiera
również białka, cukry, siarkę i witaminę B1 i C. Dla wielu osób czosnek jest niezbędną, mająca zastosowanie w wielu
potrawach mięsnych czy jarskich przyprawą.

W Małopolsce w okolicy Słomnik i Radziemic uprawą czosnku zajmowano się
od ponad pół wieku. Rolnicy uprawiają
zazwyczaj dwie odmiany czosnku, tj.
„Harnaś” - aromatyczny z lekko fioletowymi łupkami oraz syberyjski zwany „Ruskim” koloru białego. Obecnie ta
ostatnia odmiana mimo, że korzenie
ma syberyjskie to traktowana jest jako
polski produkt. Jako taki polski czosnek
jest najlepszy, aromatyczny i posiada
właściwości lecznicze.
Uprawa czosnku nie jest łatwa i często bywa zawodna. Wymaga wiedzy
fachowej i doświadczenia okupionego nieraz stratami w plonie i na jakości. Z czosnku sadzonego jesienią plon
uzyskuje się pod koniec czerwca lub na
początku lipca (zależnie od odmiany).
Kiedy sadzony jest wiosną, zbierany
jest pod koniec sierpnia lub we wrześniu. Ozime formy czosnku powinny
być sadzone od połowy października
do połowy listopada. Wyższe plony uzyskuje się z uprawy form ozimych. Specyfika uprawy tego warzywa, tj. duże
nakłady pracy ręcznej (brak możliwości zmechanizowania wielu czynności)
i ograniczenia klimatyczno-glebowe
(tylko kilka rejonów w Polsce o odpowiednich glebach nadaje się do uprawy)
sprawia, że wielkość produkcji nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na to
warzywo, co przekłada się na jego wysokie ceny, a przez to dobrą rentowność
uprawy.
Do kalkulacji przyjęto:

−− średnią cenę główki czosnku w hurcie w miesiącach wrzesień - grudzień
2019 r.
−− średnie ceny środków produkcji z terenu działania MODR w I półroczu
2019.
−− dla ustalenia kosztów eksploatacji
sprzętu, przyjęto wykorzystanie ciągników o mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu zastosowanych w technologii maszyn.
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Wyszczególnienie
Wartość produktu
Dopłaty bezpośrednie
Razem przychody
Koszty bezpośrednie
Nasiona (główki czosnku)
Nawozy mineralne:
azotowe
fosforowe
potasowe
Razem nawozy
Środki ochrony roślin
- zaprawy nasienne
Zaprawa nasienna T 75 DS/WS
- chwastobójcze
Bandur 600 SC
Boxer 800 SC
- grzybobójcze
Champion 50 WG
Tiofan 500 SC
- owadobójcze
Cyperkill Max 500 EC
Spruzit Koncentrat na Szkodniki EC
Razem środki ochrony roślin
Inne koszty bezpośrednie
Razem koszty bezpośrednie
Nadwyżka bezpośrednia
Koszt eksploatacji sprzętu uprawowego:
Rozsiew nawozów mineralnych
Orka
Glebogryzarka
Wałowanie
Ochrona chemiczna 5x
Rozsiew nawozów mineralnych 2x
Bronowanie
Transport
Razem koszt eksploatacji sprzętu
Koszty siły roboczej
Sadzenie
Pielęgnacja
Zbiór ręczny + przygotowanie do sprzedaży
Razem koszty siły roboczej
Koszty pośrednie
Dochód rolniczy
Wskaźnik opłacalności wyrażony w %

Cena
(zł)

Wartość
(zł)

J.m.

Ilość

szt.
x

82 000
x

0,60
x

49 200,00
788,18
49 988,18

szt.

13 667

0,40

5 466,67

kg
kg
kg
kg

90,0
100,0
150,0
340,0

4,08
3,50
3,63
x

367,26
350,16
544,64
1 262,06

kg

0,4

54,00

21,60

l
l

3,0
4,0

98,00
43,00

294,00
172,00

kg
l

2,0
1,5

43,00
72,00

86,00
108,00

l
l

0,10
6,00

202,00
196,00

20,20
1 176,00
1 877,80
1 721,30
10 327,83
39 660,35

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
cnh

1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
2,0
1,0
15,0

46,69
158,46
202,37
25,00
84,22
46,69
89,58
61,78

46,69
158,46
202,37
25,00
421,12
93,39
89,58
926,68
1 963,30

rbh
rbh
rbh

280
120
1200

11,00
11,00
14,00

3 080,00
1 320,00
16 800,00
21 200,00
23 163,30
16 497,05
149,26

Dane zawarte w kalkulacji należy
traktować poglądowo, a przedstawione nakłady i przychody szczegółowo przeanalizować i dostosować do warunków występujących
w danym gospodarstwie, powiększając o koszty ogólnogospodarcze,
takie jak: amortyzacja budynków,
koszt energii, ubezpieczenia i inne,

związane z funkcjonowaniem gospodarstwa. Wielkość plonu i potencjalny
dochód z produkcji zależy między innymi od doboru odmiany, warunków
glebowych, pogodowych, a w końcu od
dostępności siły roboczej oraz rynków
zbytu. Inne będą nakłady i organizacja
produkcji na kilkunastu lub kilkudziesięciu arach, gdzie prace pielęgnacyjne

i zbiór można wykonać ręcznie, a inne
na kilku hektarach, gdzie konieczne
będzie zmechanizowanie prac pielęgnacyjnych, zastosowanie chemicznej
ochrony roślin i zmechanizowany 2-3.
etapowy zbiór.
Bogdan Pobereżnik

RHD w produkcji pszczelarskiej
Sprzedaż produktów pszczelarskich w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD)
możliwa jest w naszym kraju od 2017 roku. Handel detaliczny to, co do zasady, sprzedaż produktów ostatecznemu konsumentowi, który nie wykorzystuje ich w ramach
działalności przedsiębiorstwa spożywczego.

Sprzedaż taka nie może być prowadzona z udziałem pośredników, za wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas
wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, jeżeli pośrednik sprzedaje konsumentom finalnym żywność:
•• wyprodukowaną przez siebie w ramach rolniczego handlu detalicznego,
•• wyprodukowaną przez inny podmiot
prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym
pośrednik ten prowadzi produkcję
żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem.

Natomiast od 2019 r. weszły w życie przepisy umożliwiające sprzedaż
w ramach RHD produktów również
do zakładów (sklepów, stołówek) prowadzących sprzedaż dla konsumenta finalnego. Warunkiem jest jednak,
aby zakłady te były położone na obszarze województwa, w którym ma
miejsce prowadzenie produkcji, lub na
obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym
województwem.

Pszczelarz sprzedawać może wyłącznie produkty pszczele nieprzetworzone, takie jak miód, pyłek pszczeli,
pierzgę oraz mleczko pszczele. Niestety
w obecnym stanie prawnym w ramach
RHD nie jest przewidziana możliwość
sprzedaży przetworzonych produktów pszczelich (np. miodu z dodatkami) oraz propolisu.
Obowiązują również limity sprzedaży produktów pszczelich zależne od
liczby posiadanych rodzin:
•• do 5 rodzin pszczelich 150 kg,
•• do 10 rodzin pszczelich 300 kg,
•• do 20 rodzin pszczelich 600 kg,
•• do 30 rodzin pszczelich 900 kg,
•• do 40 rodzin pszczelich 1200 kg,
•• do 50 rodzin pszczelich 1500 kg,
•• do 60 rodzin pszczelich 1800 kg,
•• do 70 rodzin pszczelich 2100 kg,
•• do 80 rodzin pszczelich 2400 kg.

Powyżej 80 rodzin działalność pszczelarska traktowana jest, jako dział specjalny produkcji rolnej i regulują ją inne
przepisy. Obowiązkiem sprzedającego
w ramach RHD jest prowadzenie rejestrów sprzedaży umożliwiających

określenie zachowania limitów, a także odpowiednie oznaczenie miejsca
sprzedaży.
W porównaniu ze sprzedażą bezpośrednią procedury rejestracyjne RHD
są uproszczone. Na 30 dni przed rozpoczęciem działalności należy złożyć
wniosek do właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii. Sama
rejestracja nie wiąże się z uprzednią
obowiązkową kontrolą, nie ma też
konieczności sporządzania projektu
technologicznego. W kwestii wymagań
higienicznych przy produkcji pszczelarskiej należy opierać się na Rozporządzeniu (WE) NR 852/2004 w sprawie
higieny środków spożywczych. Rozporządzenie to dopuszcza również wykorzystywanie pomieszczeń prywatnych
do produkcji. Ze względu na problemy
interpretacyjne wymagania dla konkretnego przypadku najlepiej jednak
omówić z właściwym powiatowym lekarzem weterynarii przed dokonywaniem zgłoszenia.
Warto pamiętać o istotnej zmianie przepisów w zakresie wsparcia pszczelarstwa. Uzyskiwanie pomocy w ramach programu wsparcia
rynku produktów pszczelich na lata
2020–2022 (dotacje do zakupu sprzętu pszczelarskiego, prowadzenie gospodarki wędrownej i analizy miodu)
będzie uzależnione od umieszczania
przez pszczelarza produktów na rynku w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach
sprzedaży bezpośredniej czy właśnie
rolniczego handlu detalicznego).
Wojciech Ślósarz

DORADCA STYCZEŃ LUTY 2020

23

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Gospodarstwa opiekuńcze szanse i wyzwania
Gospodarstwo opiekuńcze to forma gospodarowania, polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką
nad osobami potrzebującymi wsparcia. Rolnicy mogą zapewnić takim osobom usługi opiekuńcze, integracyjne
,czy rehabilitacyjne w swoim gospodarstwie, jeżeli zdecydują się takie założyć i prowadzić. Ważne, aby opieka
była prowadzona na bazie funkcjonującego gospodarstwa rolnego, w którym panuje rodzinna atmosfera,
a podopieczni mają kontakt ze zwierzętami oraz możliwość bezpośredniego obcowania z naturą. Oczywiście
prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego powinni zajmować się rolnicy bądź osoby z rodziny, które mieszkają
w gospodarstwie rolnym.
W związku z problemem starzejącego
się społeczeństwa odbiorcami gospodarstwa opiekuńczego (przynajmniej
w pierwszym etapie ich powstawania)
powinny być osoby starsze, nie tylko
wymagające opieki, ale również takie,
które szukają u siebie sposobu na zagospodarowanie wolnego czasu.
Gospodarstwo może być takim miejscem, w którym podopieczni znajdą
wsparcie i zajęcie przez kilka godzin
dziennie, czy kilka dni w tygodniu
w grupie od 3. do 8. osób wśród lokalnej społeczności. Uczestnicy będą
znajdować się pod opieką opiekuna wspieranego przez wolontariuszy. Powinni mieć także zapewniony
przynajmniej jeden ciepły posiłek
w gospodarstwie.

Szansą właśnie mogą stać się tutaj gospodarstwa opiekuńcze oraz świadczone w nim usługi opiekuńcze, jako
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innowacyjna odpowiedź na wydłużanie się życia mieszkańców, a tym samym
starzeniem się społeczeństwa w naszym
kraju. Oczywiście wszystko zależy od
rolników, którzy w ostateczności sami
zdecydują jakimi osobami chcieliby się
opiekować w swoim gospodarstwie.
Z doświadczeń krajów Europy Zachodniej wiadomo, że taka forma
terapii może dobrze sprawdzać się
również u: osób niepełnosprawnych, osób walczących z uzależnieniami, wypalonych zawodowo, osób
z demencją, osób wymagających reintegracji społecznej, bezrobotnych
czy dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Takie gospodarstwa nie będą w pełni zastępować rodziny w opiece nad
osobami potrzebującymi. Będą one raczej stanowiły odciążenie i codzienne
wsparcie.

Zasada działania – forma prawna
gospodarstwa opiekuńczego
Najważniejszą cechą tych gospodarstw
jest wykorzystanie potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym,
opiekuńczym i integracyjnym. Bliski kontakt z naturą, przebywanie
w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w jego codziennym życiu mają dobroczynny wpływ na ludzkie zdrowie i kondycję. Stwarzamy w ramach
gospodarstwa rolnego warunki, które
umożliwiałyby osobom o szczególnych
potrzebach uczestnictwo w codziennych
obowiązkach w gospodarstwie, aby zapewnić im poprawę samopoczucia, poczucie przynależności, wartości oraz
możliwie jak największy poziom samodzielności. Umożliwiamy podopiecznym zdobywanie doświadczeń przez
aktywność, ale ważne, aby w gospodarstwie był nacisk na to co umiem
zrobić, a nie co muszę!

Należy pamiętać, że na chwilę obecną w polskim prawodawstwie nie
ma ustosunkowanych przepisów
prawa odnośnie możliwości łączenia rolnictwa ze świadczeniem usług
opiekuńczych. Działalność ta może
być finansowana komercyjnie albo
wpisywać się w już istniejące formy
np. takie jak Dzienny Dom Pobytu,
Rodzinny Dom Pomocy czy Placówka całodobowej opieki prowadzona
w ramach działalności gospodarczej.
Gospodarstwa opiekuńcze powinny więc wzorować się na systemach
funkcjonowania placówek opiekuńczych, które działają w ramach systemu pomocy społecznej.

•• Dzienny Dom Pobytu – na potrzeby gospodarstwa opiekuńczego
na dzień dzisiejszy jest dobrym
rozwiązaniem. To ośrodek wsparcia, w którym świadczy się pomoc
osobom samotnym, pow yżej 60
roku życia, które z przyczyn losowych wymagają pomocy z zakresu
usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub posiłku.
Dzienny Dom Pobytu mógłby funkcjonować zarówno, jako podmiot ekonomii społecznej (fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, spółka
non-profit) oraz jako działalność gospodarcza.

•• Rodzinny Dom Pomocy – forma
usług opiekuńczych (zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach
życiowych, pielęgnacja, opieka higieniczna, kontakt z otoczeniem) oraz
bytowych (zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie
czystości) świadczonych przez osobę
w jej miejscu zamieszkania całodobowo dla nie mniej niż 3. i nie więcej
niż 8. osób wymagających wsparcia.
Rodzinne Domy Pomocy wymagają
współpracy z samorządem gminnym,
bowiem podopieczni kierowani są
w drodze decyzji administracyjnej
wydanej przez kierownika ośrodka
pomocy społecznej. W zależności od
sytuacji finansowej podopiecznego
samorząd finansuje w części lub w całości jej pobyt. Pensjonariusze, którzy
nie otrzymują wsparcia finansowego zobowiązani są do samodzielnego
opłacania pobytu*.

•• Placówka całodobowej opieki
prowadzona w ramach działalności gospodarczej – opieka w tego
typu placówce polega na świadczeniu usług z uwzględnieniem stanu

zdrowia, sprawności fizycznej oraz
intelektualnej, a także indywidualne
potrzeby i możliwości danej osoby.
Zakres usług obejmuje usługi bytowe oraz usługi opiekuńcze. Placówki całodobowe nie wymagają ścisłej
współpracy z samorządem. Budynek przystosowujemy według obowiązujących norm przewidzianych
w przepisach prawa**.

Co podopieczni mogliby robić
w gospodarstwie opiekuńczym?
Gospodarstwo opiekuńcze jest alternatywą dla opieki dziennej i oferuje wiele
znaczących działań w gospodarstwie
rolnym. Podopieczni gospodarstwa
mogą być zaangażowani w prace związane z rolnictwem, w tym codzienną
pracą związaną z prowadzeniem
gospodarstwa np. pomoc w ogrodzie,
uprawie warzyw w polu czy szklarni. Prace związane z hodowlą zwierząt, w tym pomoc przy zwierzętach,

w stajni, podczas karmienia czy przy
pakowaniu jaj. Ponadto, również mogą
to być prace związane z ogrodnictwem, stolarstwem, prace związane z wiejskim rzemiosłem i sztuką,
przygotowywaniem i przetwarzaniem żywności, konserwacją i pracą
z maszynami itp. Należy pamiętać, że
uczestnicy mogą również w gospodarstwie tylko razem spędzać wolny czas
i odpoczywać przy wspólnej kawie.
Dobrym rozwiązaniem w takim
przypadku jest stworzenie indywidualnego dziennego planu opieki (zajęć) dla każdej osoby na każdy dzień
pobytu. Oczywiście w ostateczności
podopieczni mogą sami zdecydować
czy chcą coś robić czy tylko odpoczywać. Ważna jest wizja potrzeby – jak
zadbać o osoby. Musimy wiedzieć jakie
mają potrzeby, czym zajmują się na co
dzień. W gospodarstwie należy nadzorować zorganizowany program
działań związanych z rolnictwem.
(…) środki na
dofinansowanie
gospodarstwa
opiekuńczego?
Obecnie nie ma bezpośrednio funduszy przeznaczonych na założenie i prowadzenie gospodarstwa
opiekuńczego. W konsekwencji możemy starać się
o dofinansowanie z różnych prog ramów, k tóre będą zależne od formy
prawnej, w jakiej prowadzone będzie gospodarstwo opiekuńcze. Oczywiście przy tworzeniu tego
typu gospodarstw fundusze są bardzo istotne, natomiast potrzebne dla całego przedsięwzięcia jest
ich systemowe zapewnienie na prowadzenie gospodarstw opiekuńczych.
W związku z tym powinny być zakładane przez podmioty, które mogą pozyskiwać środki na ich finansowanie.
(…) a więc (…)
Wzbogacanie oferty rolników, a właściwie
oferty ich gospodarstw o kolejne funkcje
staje się szansą dla wielu polskich rolników. Gospodarstwa opiekuńcze mogą
być jedną z dodatkowych działalności prowadzonych w swoim gospodarstwie, która przyczyni się do uzyskanie
dodatkowego lub nowego dochodu. Pamiętajmy jednak, że nie chodzi tutaj
wyłącznie o zarobek, ale o drugiego
człowieka, który nam zaufa i któremu trzeba zapewnić opiekę bez obcinania kosztów. Dobrą alternatywą
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•• Gospodarstwo powinno mieć pomysł na siebie i wiedzieć jakie zajęcia i czym mogliby zajmować się seniorzy, osoby niepełnosprawne itp.

jest również połączenie tego typu
usług z agroturystyką czy zagrodami edukacyjnymi.
Gospodarstwa opiekuńcze bez wątpienia są pomysłem przyszłościowym.
Czy mają szansę rozwoju? Kraje Zachodnie są przykładem, że połączenie
rolnictwa z opieką może współgrać dobrze, a nawet bardzo dobrze. Ponadto
świadczy się tam opiekę oraz wsparcie
w połączeniu dla wielu różnych grup docelowych, od dzieci po osoby niepełnosprawne czy osoby starsze. Bez wątpienia, do odniesienia sukcesu warunkiem
koniecznym jest wielopłaszczyznowa
współpraca gospodarstw opiekuńczych
z różnymi instytucjami, w tym: opieką
zdrowotną, centrum pomocy społecznej, jednostką samorządu terytorialnego, jednostką naukową czy również
doradztwem rolniczym.
Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie
prowadzi szeroko pojęte działania mające wspomagać funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych w Polsce.
W tym (wraz z partnerami MRiRW,
UJ, UR w Krakowie) projekt GROWID:
Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań
demograficznych, gdzie głównym celem projektu jest opracowanie modelu
(wzorca) gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu jego
wdrażania.
Stworzenie otoczenia prawnego gospodarstw opiekuńczych jest niezbędne z uwagi na jakość świadczonych
przez nie usług i bezpieczeństwo osób
z nich korzystających.

Ważne jest by stworzyć standardy dotyczące zakresu świadczonej opieki, wyżywienia, dostosowania pomieszczeń w gospodarstwie rolnym oraz ewentualnego
dowozu podopiecznych itp.
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Ważne, jeżeli myślisz o założeniu
gospodarstwa opiekuńczego!
•• Najważniejszym czynnikiem przy
zakładaniu gospodarstwa opiekuńczego jest Motywacja – „Musisz
naprawdę chcieć to zrobić”! (a nie
wyłącznie w celach zarobkowych).
Przede wszystkim należy pomyśleć
o osobach przebywających w takim
gospodarstwie. Musimy zapewnić im
godne warunki życia i dobrej jakości
opiekę bez obcinania kosztów.
•• Należy traktować podopiecznych
z szacunkiem, aby mieli poczucie, że
nie są klientami a wręcz przeciwnie
członkami rodziny.
•• Musisz odbyć odpowiednie kursy przygotowujące (część w teorii
i praktyce) do roli opiekuna nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
•• Prowadź szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce.
•• Nie przesadzaj z oferowaniem usług
– możesz później się z nich nie wywiązać.
•• Postaraj się o wolontariuszy będą
Ci potrzebni – sam przez rekomendację, przez reklamę, przez kościół,
studenci.
•• Przystosowanie infrastruktury
ważne będzie w zależności na jakie
osoby się zdecydujemy (np. jeżeli zdecydujemy się na przyjęcie osób niepełnosprawnych musimy przystosować otoczenie, zlikwidować bariery
architektoniczne i zainstalować udogodnienia wraz z infrastrukturą pod
przyjęcie takich osób, jeżeli zdecydujemy się na przyjęcie osób z chorobą
Alzheimera ważne jest, aby gospodarstwo posiadało ogrodzenie itp.). Pensjonariusze powinni mieć dostęp do
pomieszczeń takich jak pokój dziennego pobytu, jadalni – do wspólnych
spotkań, kuchni, dostępną łazienkę,
miejsce do przebywania na świeżym powietrzu.

Jeżeli myślisz o połączeniu swojego gospodarstwa rolnego z usługami opiekuńczym zadaj sobie wcześniej kilka
pytań, które pozwolą ci sprawdzić, czy
naprawdę jesteś gotowy na dalszy rozwój tego pomysłu:
•• Czy lubisz spędzać czas z ludźmi?
•• Które grupy osób chciałbym przyjąć
w swoim gospodarstwie?
•• Czy będą oni mogli spędzać czas
w gospodarstwie codziennie, czy
tylko kilka dni w tygodniu?
•• Jakie zajęcia mogłyby odbywać się
w twoim gospodarstwie w czasie
pogody i niepogody?
•• Czy mam odpowiednie warunki do
przyjęcia osób? aby mogli odpocząć,
ogrzać się i wysuszyć, zjeść śniadanie, obiad itp.?
•• Czy mam pieniądze na rozpoczęcie
i prowadzenie gospodarstwa, czy
też muszę znaleźć i pozyskać fundusze?
•• Co na to cała moja rodzina? Czy z zadowoleniem przyjmie ten plan?
•• Czy moi sąsiedzi / lokalna społeczność, gmina będzie mnie wspierać?
•• Czy lokalizacja mojego gospodarstwa jest łatwo dostępna dla osób
pochodzących z np. obszarów miejskich?
•• Czy chętnie zajmę się papierkową
robotą, czy też musiałbym zatrudnić
kogoś do pomocy?
•• Jak pozyskam wolontariuszy?
Stwórz własny profil gospodarstwa
i zastanów się jak Ty to widzisz? przemyśl dokładnie swoją decyzję.

* Wymogi lokalowe, standardy, rodzaj
i zakres usług, które świadczone są
w Rodzinnym Domu Pomocy określa
„Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie rodzinnych domów pomocy”.
** Wymogi co do infrastruktury, standardy i zakres usług, które świadczone są w placówce całodobowej opieki
określa Ustawa z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (roz.3, art.67-69).
Ewelina Czarnik
zdjęcia Ewelina Czarnik
Źródło:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie, www.cdr.gov.pl
Federation of City Farms and Community Gardens,
www.farmgarden.org.uk
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Co robić, żeby opóźnić moment wystąpienia
suszy oraz ograniczyć czas jej trwania w obrębie
gospodarstwa?
Jeszcze w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku występował problem nadmiaru wód w glebie. Wówczas
rozwiązaniem tego problemu były melioracje. Intensyﬁkacja szeroko rozumianych melioracji wodnych osiągnęła
kulminację w latach 60. i 80. Zmeliorowano wówczas ok. 6,7 mln ha użytków rolnych (tj. ok. 20% powierzchni kraju),
z tego ponad 70% dotyczyło gruntów ornych. Przeważały melioracje odwadniające.

Obszary nawadniane stanowiły zaledwie ok. 7% obszarów zmeliorowanych. Jeśli chodzi zaś o regulacje rzek,
to w II połowie ubiegłego wieku prace
takie zostały przeprowadzone na ok.
50 tys. km rzek i kanałów. W tym czasie susze pojawiały się, co jakiś czas,
przeważnie co pięć lat.
W połowie lat dziewięćdziesiątych
XX wieku pojawiły się problemy z niedoborem wód w uprawach. Jeszcze
w 1997 roku wystąpiła powódź określana przez niektórych mianem tysiącletniej. Później niedobory wody zaczęły
się nasilać.

Od końca lat 90. mamy w Polsce permanentną suszę letnią. Na bardzo złą sytuację ogólną wpływają też bezśnieżne
zimy oraz suche jesienie. Wzrost średniej temperatury powoduje jeszcze intensywniejsze parowanie. Często pozwalamy, żeby woda opadowa spływała,
nie próbujemy jej gromadzić i zwalniać
jej odpływu do Bałtyku. Równocześnie
w ostatnich latach znacząco wzrasta
zużycie wód podziemnych w celach konsumpcyjnych i innych.
Klimat i typ gleby, na której uprawiamy, są niezależne od nas. Możemy poczynić jednak działania, aby moment
wystąpienia suszy przesunąć jak najdalej, a jeżeli już susza wystąpi to ograniczyć długość czasu jej trwania i złagodzić skutki niedoborów wód w glebie.

Podstawowym zadaniem gospodarki
wodnej, szczególnie w rolnictwie powinny być działania zmierzające do:
−− magazynowania wody opadowej na
powierzchni ziemi, w gruncie oraz
w zbiornikach naturalnych i sztucznych;
−− ograniczenia szybkiego spływu wody
po powierzchni terenu;
−− oszczędnego gospodarowania istniejącymi zasobami wodnymi.

To wszystko wymaga naszego zaangażowania i wysiłku. Nie może być
pozostawione samym sobie. Musimy
cały czas monitorować przebieg pogody, a zwłaszcza występowanie opadów
oraz ich wielkości i w porę podejmować właściwe działania albo usuwanie
nadmiaru wód albo gromadzenie nadmiaru wód.

Sposoby magazynowania wód na powierzchni gruntów:
−− zatrzymywanie wód wiosennych
roztopowych i opadowych w małych
zbiornikach wodnych: sadzawkach,
oczkach wodnych, zaniżeniach terenowych, wyrobiskach żwiru i gliny.
Często retencja wód podziemnych
w rejonie zbiornika jest znacznie
większa niż objętość samego zbiornika;
−− odbudowa i modernizacja oraz budowa nowych sztucznych zbiorników
wodnych, stawów i studni infiltracyjnych dla gromadzenia wód deszczowych spływających z uszczelnionych
powierzchni.

Jak ograniczyć spływ powierzchniowy w obrębie pola i zlewni?
Odpływ powierzchniowy wody można
ograniczyć poprzez:
−− zwiększenie przepuszczalności gleb
zwięzłych,
−− zabiegi przeciwerozyjne, fitomelioracyjne i agromelioracyjne,
−− odbudowę, modernizację i budowę urządzeń piętrzących: jazów,
zastawek, mnichów, stopni na ciekach melioracyjnych podstawowych
i szczegółowych, zlokalizowanych na
zmeliorowanych użytkach zielonych
i ornych.

Najprostszym sposobem na zwiększenie przepuszczalności gleb zwięzłych
jest wymieszanie wierzchniej warstwy
gleby z grubą warstwą piasku. Jest to
możliwe na działkach przydomowych
– podłoże staje się bardziej luźne i przepuszczalne, traci jednak żyzność i prawidłową strukturę. Na większych obszarach jest to niemożliwe. W uprawach
rolnych pozostaje stosowanie obornika i kompostu. Nawożenie obornikiem
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zaleca się wykonywać jesienią, zaś nawożenie kompostem można stosować
przez cały sezon. Oba nawozy przyczyniają się do produkcji próchnicy,
regulują stosunki powietrzno-wodne
w glebie i poprawiają jej strukturę gruzełkowatą. Z czasem dzięki nim w glebie zagnieżdżają się dżdżownice, które
drążąc korytarze i przerabiając materię
organiczną rozluźniają podłoże.

Na glebach ciężkich i zbitych, o odczynie alkalicznym do zwiększenia przepuszczalności i obniżenia pH gleby
wskazane jest zastosowanie torfu albo
innych nawozów zakwaszających. Na
trwałych użytkach zielonych znajdujących się na glebach średnio ciężkich
i ciężkich korzystnie wpływa przeprowadzenie aeracji na wiosnę. Aerację
przeprowadza się urządzeniami, które
nakłuwają glebę za pomocą rurek lub
kolców. Dzięki temu podłoże staje się
luźniejsze, bardziej odporne na deptanie, powietrze może przedostać się do
głębszych warstw gleby, a latem woda
ma lepszy dostęp do korzeni traw.
Jak zatrzymać wodę w glebie ?
Obszernie temat ten został omówiony
w broszurze pt. „Mechaniczne zabiegi ograniczające straty wody w glebie”
opracowanej przez Zbigniewa Tomaszka
i wydanej w 2017 roku przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz
w broszurze „Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym”
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opracowanej przez Andrzeja Jaworskiego i wydanej przez MODR w 2016 roku.
O ilości zatrzymanej wody w glebie
decydują:
−− jej skład mechaniczny;
−− struktura gleby;
−− zasobność w materię organiczną;
−− przepuszczalność wodna gleby;
−− zawartość próchnicy i wapnowanie.

Przepuszczalność wodna gleby zależy od kształtu agregatów glebowych.
Najlepsza jest, jeśli gleba ma strukturę
gruzełkowatą i brak podeszwy płużnej.
Próchnica z wapniem tworzy mniej rozpuszczalne związki w wodzie, co zapobiega wypłukiwaniu gleby.
Ilość wody zgromadzonej w glebie
z opadów atmosferycznych, którą rośliny mogą wykorzystać w czasie wegetacji zależy od wolnych przestrzeni
znajdujących się w profilu glebowym.
Pojemność wolnych przestrzeni, z kolei zależy od zagęszczenia gleby. Zagęszczenie gleby umożliwiające roślinom prawidłowe wschody powinno
wynosić 1,4-1,5 g/cm3.
Podsiąkanie wody z głębszych warstw
gleby zachodzi dzięki zjawisku kapilarności w najmniejszych agregatach glebowych, czyli w tzw. frakcji pyłowej.
Intensywne podsiąkanie do powierzchni gleby przyspiesza parowanie wody, stąd cząstki pylaste gleby
nie są wskazane. Również niepolecane

są te o średnicy większej niż 50 mm,
bo są zbyt duże, a ruch powietrza między nimi potęguje parowanie wody
i w ten sposób wpływa na przesuszenie gleby.
Gleby lekkie są łatwe w uprawie, ale
bardzo podatne na przesuszanie. Ich
struktura jest nietrwała, a intensywne zabiegi mechaniczne mogą doprowadzić do ich rozpylenia i wysuszenia.
Nadmierne spulchnienie takich gleb
przyspiesza mineralizację związków
próchniczych, co ogranicza zatrzymywanie wody dostępnej w glebie.

Co sprzyja zmniejszeniu dostępności
wody dla roślin w glebie ?
Intensywne opady deszczu i ugniatanie gleby przez duże maszyny rolnicze przyczyniają się do zwiększenia
zagęszczenia gleby i zmniejszenia dostępności wody dla roślin. Ciężki sprzęt
i nadmiar wody, niszczą strukturę gruzełkowatą gleby, której nie da się odbudować jeszcze przed nadejściem zimy.
Nadmierne zagęszczenie powoduje
zmniejszenie wolnych przestrzeni (porów) w glebie, co ogranicza gromadzenie w niej wody, a w konsekwencji jej
dostępność dla roślin.

Jak temu zapobiec ?
Po intensywnych opadach deszczu
w uprawach, w których jest to możliwe, należy przeprowadzić uprawki
spulchniające. W uprawach należy stosować technologie ograniczające ilość

przejazdów stosując agregaty uprawowe oraz maszyny z szerokim ogumieniem, które w mniejszym stopniu
ugniatają glebę.
Orka wykonywana na jednakowej
głębokości powoduje wytworzenie
nadmiernego zagęszczenia gleby na
powierzchni działania lemiesza. Uprawa gleby powinna zapewnić likwidację
podeszwy płużnej, aby umożliwić roślinom jak najgłębsze ukorzenienie. Szczególnym miejscem do wzruszenia gleby
są pasy ścieżek technologicznych. Aby
nie dopuścić do powstawania podeszwy
płużnej należy:
−− co roku zmieniać głębokość orki;
−− stosować koła z ogumieniem
o mniejszych naciskach;
−− unikać wykonywania orki, gdy gleba
ma nadmierną wilgotność;
−− stosować pogłębiacze podczas orki;
−− wykonywać, co kilka lat zabieg głęboszowania gleb ciężkich.
Działania poprawiające strukturę
gleby
Do działań poprawiających zniszczoną strukturę gleby należą uprawa roślin strukturotwórczych (bobowatych)
i międzyplonów, jak też nawożenie
naturalne.
Ważne jest także wapnowanie gleby
i stosowanie nawozów fizjologicznie
zasadowych, a także ograniczenie przejazdów po polu poprzez agregatowanie
narzędzi. Uprawy pożniwne poprawiają
chłonność wody opadowej przez glebę
i zmniejszają spływ powierzchniowy.
Po zbiorze roślin zbożowych należy jak
najwcześniej przeprowadzić uprawki
pożniwne, żeby spulchnić wierzchnią warstwę gleby, oraz przerwać parowanie kapilarne gleby. Wzruszona
wierzchnia warstwa staje się barierą
dla parującej wody z głębszych warstw
gleby. Nie powinno pozostawiać się
gleby po skoszeniu zbóż bez wzruszenia wierzchniej warstwy, szczególnie
w okresach suchych. Uprawki pożniwne powinny być płytkie, wykonane nawet na kilka centymetrów (6-10 cm).
Taka uprawa, bowiem nie przesuszy
głębszych warstw gleby, a jednocześnie przerywa podsiąkanie kapilarne,
a także pobudza do kiełkowania chwasty i samosiewy. Zabieg ten powinien
być przeprowadzony niezwłocznie po
zbiorze zbóż.
Zaleca się, aby uprawy pożniwne wykonywać broną talerzową lub agregatem złożonym z kultywatora o sztywnych łapach i wału strunowego. Zaletą
stosowania brony talerzowej lub agregatu są: lepsze wymieszanie resztek
pożniwnych i słomy, przygotowanie

pola i wysiew poplonów w jednym
przejeździe, zatrzymanie wody w glebie i mniejsze zużycie paliwa. Dlatego
zaleca się zrezygnować z podorywki
wykonywanej pługiem.

Pozostałe czynniki mające wpływ na
ograniczenie strat wody w glebie
Należy stworzyć roślinom odpowiednie warunki glebowe do prawidłowego
rozwoju systemu korzeniowego. Gdy
rośliny mają silnie rozwinięty system
korzeniowy łatwiej i równomierniej
pobierają wodę, a wraz z nią składniki
pokarmowe. Sprzyja temu stosowanie
odpowiednich uprawek spulchniających glebę i nawożenie. Duże znaczenie
ma nie dopuszczenie do namnożenia
się chwastów, które zabierają bardzo
dużo wody z gleby, tym samym ją osuszają. Starajmy się, więc wykonywać
pielenie jak najwcześniej, gdy chwasty
są w fazie siewek. Słoma znajdująca się
na powierzchni pola również zmniejsza parowanie wody, odbija bowiem
promieniowanie słoneczne i ogranicza
nagrzewanie powierzchni gleby. Ważne jest, aby była równomiernie rozrzucona na polu. Należy uprawiać zboża
ozime, które lepiej niż jare wykorzystują wodę z okresu jesiennozimowego. Uprawki przedsiewne wiosenne
przesuszają glebę. Starajmy się wykonywać orki zimowe pod uprawy wiosenne. Dostosowujmy technikę uprawy
gleb do warunków panujących i rodzaju
gleb. Na glebach lekkich należy unikać

wykorzystywania maszyn aktywnych
do uprawy gleby, żeby nie powodować
ich rozpylania. Przy koszeniu użytków
zielonych należy unikać bardzo niskiego koszenia runi, ponieważ rośliny
trudniej odrastają.
Henryk Pałka
Fot. Henryk Pałka
Źródło:
Praca zbiorowa pod redakcją Waldemar Mioduszewski,
Tomasz Okruszka „Naturalna, mała retencja wodna –
Metoda łagodzenia skutków suszy, ograniczania ryzyka
powodziowego i ochrona różnorodności biologicznej.
Podstawy Metodyczne. Globalne Partnerstwo dla Wody,
Polska. 2016.”
Tomasz Kodłubański „Woda dostępna dla roślin –
wszystko zależy od sposobu uprawy”,
www.agrofakt.pl
Janusz Jankowiak, Jerzy Bieńkowski „Kształtowanie
i wykorzystanie zasobów wodnych w rolnictwie” –
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 5/2011,
Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
Adam Marosz – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
„Retencja wody opadowej i jej wykorzystanie do nawadniania roślin na przykładzie modeli dwóch gospodarstw
roślin ozdobnych w 2014 roku”; Infrastruktura i ekologia
terenów wiejskich nr 1/2015, Polska Akademia Nauk,
Oddział w Krakowie
www.przydomu.pl – „Aerator i wertykulator – kiedy
stosować i jak?”
Hjalmar Uggla; „Gleboznawstwo rolnicze”,
PWN Warszawa 1983
Włodzimierz Talarczyk, Łukasz Łowinski – Przemysłowy
Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań 2018 – „Uprawa roli
a gospodarka wodna gleb”
DORADCA STYCZEŃ LUTY 2020

29

EKOLOGIA

Plonowanie wybranych odmian ogórka uprawianych
ekologicznie w doświadczeniach Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
Celem badań przeprowadzonych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach była próba osiągnięcia wysokich
plonów ogórków uprawianych ekologicznie poprzez dobór odpowiednich odmian odpornych lub wysoko tolerancyjnych na najczęściej występujące choroby.
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Wykres Nr 1. Plonowanie badanych odmian ogórka
Doświadczenie zlokalizowano na ekologicznym polu doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
na stanowisku po zbożach ozimych.
Do badań wytypowano pięć odmian
mieszańcowych wyhodowanych w Instytucie Ogrodnictwa i wpisanych do
Krajowego Rejestru Odmian COBORU. Wybrano odmiany heterozyjne:
Edyp, Ibis, Ikar, Ozyrys i Zefir, uprawianych z rozsady. W doświadczeniu
w ramach badań określano powierzchnię liści wybranych roślin zainfekowanych przez choroby w odniesieniu do
ogólnej powierzchni liści rośliny. Pod
Odmiana
Edyp F1
Ibis F1
Ikar F1
Ozyrys F1
Zefir F1
Suma

uwagę wzięto zainfekowanie roślin:
mączniakiem rzekomym dyniowatych
oraz bakteryjną kanciastą plamistość
ogórka. Uzyskane wyniki określające powierzchnię liści zainfekowanych
w stosunku do liści ogółem rośliny
w wybranych terminach zawiera tabela nr 1.
Zastosowane w doświadczeniu odmiany okazały się tolerancyjne na obydwie specyficzne choroby ogórka, tj.
mączniaka rzekomego dyniowatych
oraz bakteryjną kanciastą plamistość.
Ś� rednia powierzchnia liścia porażonego
przez choroby w okresie największego

Mączniak rzekomy dyniowatych

13.08
0,40
0,20
0,00
0,80
0,25
1,65

21.08
5,50
13,75
0,00
7,75
4,25
31,25

28.08
8,25
17,00
0,75
6,00
3,50
35,50

04.09
8,50
10,75
0,75
6,50
2,00
28,50

14.09
5,75
11,25
0,00
9,75
3,50
30,25

Kanciasta plamistość

28.08
5,50
10,75
0,00
1,00
3,50
20,75

04.09
8,75
13,75
1,00
3,00
2,25
28,75

14.09
13,00
18,25
2,00
8,75
1,50
43,50

Tabela Nr 1. Powierzchnia liści ogórka z objawami mączniaka rzekomego oraz kanciastej bakteryjnej plamistości
ogórka (%).
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nasilenia zjawiska chorobotwórczego
(28.08) wahała się od 0,75-17,0% zależnie od odmiany. Najwięcej liści zainfekowanych przez obie choroby stwierdzono u odmiany Ibis F1, a najmniej
u odmiany Ikar F1. Ta ostatnia odmiana wyróżniła się wysoką tolerancją na
badane choroby przez cały okres wegetacyjny. Do końca sezonu zachowała
w ogólnej masie dużo zdrowych, zielonych liści i wciąż wytwarzała nowe.
Poziom plonowania badanych odmian
ogórka w doświadczeniu przedstawia
wykres nr 1.
Badania nie wykazały istotnych różnic w plonowaniu wybranych odmian,
ani w plonie wczesnym, ani ogólnym.
Najwyższe plony uzyskano z odmiany
Zefir F1-50,5 t/ha oraz Ikar F1 49,6 t ha.
Najgorzej plonowała odmiana Edyp F1.
Plon handlowy owoców ogórka wynosił
89,8 - 95,2% plonu ogólnego w zależności od odmiany.
Stanisław Cyra
Żródło: na podstawie doświadczenia przeprowadzonego
przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Po co w gminie punkty selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych?
Ważną cechą nowoczesnej gospodarki odpadami jest wydzielenie różnych frakcji z całego strumienia odpadów
komunalnych i skierowanie ich do zakładów przetwarzania lub końcowego zagospodarowania.
Ważny element selektywnej zbiórki odpadów to dobrze przygotowana akcja informacyjna dla mieszkańców, np. dotycząca sposobów gromadzenia w domu i poza domem oraz odbioru zebranych odpadów. Z doświadczeń państw
Unii Europejskiej, ale również i niektórych miast czy gmin polskich, wynika, że dobrze przyjęto tzw. stałe punkty
zbiórki, stanowiące ważne miejsca w systemie gospodarki odpadami.

Mieszkaniec czy wytwórca odpadów
sam je transportuje do odpowiedniego miejsca (nadzorowanego przez zakład odpowiedzialny za zbiórkę i gromadzenie odpadów) i w dogodnym dla
siebie czasie. Forma i rozmiary punktu
przyjmowania odpadów mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Wdrożenie w życie tych sprawdzonych już
form nastąpiło po znowelizowaniu
ustawy z 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 1996 r. nr 132, poz. 622). 1 lipca
2011 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 152, poz.
897). Najnowsze zmiany zostały wprowadzone ustawą z 28 listopada 2014 r.,
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zawiera nowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi,
m.in.:
•• przejęcie przez gminę własności odpadów komunalnych;
•• wyłonienie przez gminę, w konkurencyjnym przetargu, firm, które będą
odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości;
•• zapewnienie budowy, utrzymania
i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych;
•• ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
•• tworzenie punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, poziomów recyklingu;
•• prowadzenie działań informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami ko-

munalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
•• uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy.

Dzięki segregacji i selektywnej zbiórce odpadów możliwe jest odzyskanie
ogromnej ilości surowców i pieniędzy.
Aby ułatwić to zadanie zarówno mieszkańcom, jak i samym gminom art. 3
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określił, że
gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania,
a w szczególności: pkt. 5 określa, że
gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące, co najmniej następujące frakcje
odpadów: papieru, metalu, tworzywa
DORADCA STYCZEŃ LUTY 2020
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sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji, a pkt. 6
(zmieniony) wskazuje, że gminy tworzą punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy i oddanie,
co najmniej takich odpadów komunalnych, jak przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, a także odpady komunalne
określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 4a. Zasady organizacji
– punkty selektywnej zbiórki odpadów
– funkcjonowały już w Polsce często,
jako gminne punkty zbiórki odpadów
segregowanych i wielkogabarytowych
(GPZOSiW) lub zbiorcze punkty gromadzenia odpadów czy punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów. Takie
punkty najczęściej organizowane były
i oczywiście mogą być nadal, przy zakładach przetwarzania odpadów komunalnych (ZPOK), stacjach segregacji
odpadów, stacjach przeładunkowych
lub w innych punktach miast czy gmin
łatwo dostępnych i rozpoznawanych
dla mieszkańców.
Głównym czynnikiem decydującym o ilości punków powinna być liczba mieszkańców. Na pewno w ponad
100-tysiecznym mieście docelowo należy planować organizację dwóch czy
nawet trzech punktów, a w mniejszych
gminach wystarczy jeden punkt. Jeden
PSZOK powinien przypadać na 50-70
tys. mieszkańców. W typowych gminach wiejskich może się okazać, że nie
będzie żadnego, jeżeli gmina podpisze
porozumienie z inną gminą w sprawie
wspólnej organizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów. Taka sytuacja często występuje, jeżeli sąsiadują ze sobą
gmina miejska i wiejska. Rozwiązanie
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to sankcjonuje zapis w najnowszej nowelizacji: w art. 3 po ust. 2a dodaje się
ust. 2b w brzmieniu:
Gmina jest obowiązana utworzyć, co
najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie
z inną gminą lub gminami.

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych funkcjonują w systemie „dostarcz”, zatem mieszkańcy
mogą przynosić – dowozić różnego
rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
punktów powinny zostać opracowane regulaminy lub instrukcje obsługi takiego punktu, w których muszą
być zawarte: obowiązki obsługującego
punkt, uprawnienia przywożących odpady, wykaz odpadów przyjmowanych
od mieszkańców i czasowo gromadzonych w punkcie, zakazy, czyli wykaz
odpadów, które nie będą przyjmowane
lub od kogo nie będą przyjmowane, itp.
Przy wjeździe do punktów selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych
należy ustawić tablice informacyjne,
przede wszystkimi z godzinami otwarcia punktów.
Do PSZOK mieszkańcy mogliby dowozić własnym transportem: surowce wtórne i te, które nie mieszczą się
w pojemnikach typu „dzwony”, odpady
wielkogabarytowe (np. meble, wanna), odpady niebezpieczne (np. zużyte opony, oleje, akumulatory, baterie,
świetlówki, gaśnice, puszki po farbach i aerozolach), odpady elektryczne i elektroniczne (np. zużyty sprzęt
AGD i RTV), gruz wytworzony przy
własnoręcznie prowadzonych remontach, odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych (jeśli mieszkańcy zgłoszą takie zapotrzebowanie), zmieszane
i impregnowane drewno.
Aby przyjąć wszystkie wymienione
odpady, każdy z takich punktów powinien być wyposażony w: kontener do

SZKŁO

gromadzenia złomu stalowego, kontener do gromadzenia złomu metali nieżelaznych, kontener do gromadzenia
odpadów z tworzyw sztucznych, kontener do gromadzenia papieru i tektury,
kontener lub pojemniki do gromadzenia szkła opakowaniowego (wg kolorów), kontener do gromadzenia szkła
płaskiego (np. szyby okienne), kontener do gromadzenia odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, kontener do gromadzenia gruzu, kontener do
gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, kontener na odpady z terenów
zieleni, np. skoszona trawa czy odpady
biodegradowalne.
Teren punktu musi być ogrodzony,
monitorowany i zamykany w porze
nocnej. Do gromadzenia odpadów typu
opony, gruz czy zielone można zbudować boksy betonowe. Ponieważ każdy
mieszkaniec powinien mieć możliwość
oddania, także odpadów niebezpiecznych, punkt należy wyposażyć w pomieszczenie (kontener zamknięty) do
gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Do magazynowania odpadów
niebezpiecznych oraz odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych
wymagane jest uszczelnione podłoże
oraz zadaszenie.
Zadania punktów to: spełnienie standardów, norm oraz przepisów prawa
krajowego i Unii Europejskiej, zwiększenie recyklingu i odzysku odpadów
opakowaniowych, stworzenie możliwości nieodpłatnego pozbywania się
nietypowych i problemowych odpadów, poprawa czystości na obszarze
gminy, zapewnienie bezpieczeństwa
środowiska (eliminacja „dzikich wysypisk” i nielegalnego spalania odpadów
w gospodarstwach domowych.

Marian Poręba
Źródło: na podstawie art. Punkty Selektywnej Zbiórki
Odpadów dr inż. Barbara Kozłowska, Damian Pietrzyk
portal komunalny.pl
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Marian i Wiesława Łoboz –
zabawkarze z Pewli Wielkiej
Wśród licznych eksponatów zgromadzonych i prezentowanych w Muzeum
Zabawki w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie, oprócz wyrobów autorstwa lokalnych wytwórców znajdują się również przedmioty pochodzące
z poza terenu gminy.

Wynika to z faktu, że najstarszy – o tradycjach sięgających pierwszej połowy
XIX wieku – ośrodek zabawkarstwa ludowego w Polsce, obejmował swoim
zasięgiem (według aktualnego podziału
administracyjnego) obszar wsi leżących
na terenie sąsiadujących ze sobą gmin:
Stryszawa (Hucisko, Kuków, Kurów,
Stryszawa), Jeleśnia (Pewel Wielka,
Przyborów), Koszarawa (Koszarawa)
i Ś� lemień (Kocoń), stąd etnografowie
określali go jako ośrodek żywiecki lub
żywiecko-suski.
Obecnie gmina Stryszawa znajduje się w województwie małopolskim,
w powiecie suskim, podczas gdy gminy
Jeleśnia, Koszarawa i Ś� lemień terytorialnie należą do województwa śląskiego i powiatu żywieckiego. Ta podwójna
granica administracyjna oczywiście nie
stanowi przeszkody w utrzymywaniu
kontaktów i wymianie doświadczeń
między samymi twórcami oraz w ich
współpracy z miejscowymi ośrodkami kultury, które dbają o zachowanie
tego szczególnego dziedzictwa, wykorzystują je do promocji regionu oraz
dbają o popularyzację samych twórców.
Stąd ich wyroby znajdują się w zbiorach
instytucji kulturalnych w Bielsku Białej, Ż� ywcu i Stryszawie. Instytucje te
uczestniczą również w przygotowaniu
wystaw twórczości ludowej w ośrodkach muzealnych na terenie kraju oraz
za granicą. W 2016 roku zabawkarstwo
żywiecko-suskie zostało wpisane na
Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Z upływem lat zabawkarstwo na
tym obszarze powoli zanikało i jedynie na terenie Stryszawy zachowała
się stosunkowo liczna, silna grupa aktywnych twórców, prowadzących swoją
działalność na dużą skalę, podczas gdy
w pozostałych miejscowościach stare
tradycje kultywują już tylko pojedyncze osoby, przekazujące umiejętności
i tradycję w swoich rodzinach. Jednym
z nich jest artysta ludowy Marian Łoboz. Pochodzi z miejscowości Pewel
Wielka, leżącej w gminie Jeleśnia, na

terenie powiatu żywieckiego. Urodzony w 1955 roku, od najmłodszych lat
miał styczność z zabawkarstwem, ponieważ ich wytwarzaniem zajmował
się jego dziadek, Józef oraz rodzice, Władysław i Agnieszka. Wykonywali koniki, bryczki, klepoki, taczki i karuzelki.
Swoje wyroby początkowo sprzedawali osobiście na okolicznych targach,
a po zwiększeniu produkcji korzystali
również z pośrednictwa Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego (Cepelia) oraz Spółdzielczego Zrzeszenia
Wytwórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Milenium”.

Pan Marian jeszcze jako dziecko jeździł z dziadkiem i ojcem na targi i kiermasze w całym kraju. Tam prezentowali, promowali i sprzedawali swoje
wyroby.
Pan Marian wciąż posiada i niekiedy
używa narzędzi, jakimi posługiwali się
jego ojciec i dziadek. Oprócz powielania
wcześniejszych wzorów zabawek wprowadził kilka nowych motywów, wśród
których najoryginalniejszym pomysłem
było dodanie koniowi skrzydeł, i tak
ofertę twórcy wzbogacił pegaz, stając
się jego charakterystycznym znakiem
firmowym.
W artystycznych działaniach wspiera pana Mariana żona, Wiesława. Pracując wspólnie, powielają utrwalony przez
pokolenia model, w którym mężczyzna

strugał i szlifował wyroby, a kobieta
zajmowała się ich malowaniem i ozdabianiem. Taka współpraca trwa już wiele lat i przynosi doskonałe rezultaty.
Wytwarzania zabawek nauczyli również swoich synów: Piotra i Krzysztofa,
dzięki czemu rodzinna tradycja zyskała
szansę na zachowanie oraz kontynuację
w kolejnych pokoleniach.
Małżonkowie wspólnie uczestniczą w imprezach promujących tradycję i kulturę regionu. Prowadzą pokazy i warsztaty zabawkarskie, biorą
udział w imprezach prezentujących
ludową kulturę i rzemiosło. Wielok r ot n ie uc z e s t n ic z y l i
w Ś� więcie Zabawki Ludowej organizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury
w Stryszawie, z którym
od lat utrzymują kontakt
i współpracują. Na konkursach, kiermaszach i targach
sztuki ludowej ich umiejętności były często doceniane. Z długiej listy licznych
nagród i w yróżnień do
najważniejszych osiągnieć
należą: zdobycie drugiego, pierwszego i trzeciego
miejsca w odbywającym
się co dwa lata Międzynarodowym Konkursie na Zabawkę
Tradycyjną w Bielsku-Białej (w latach
2007, 2009, 2011) oraz w 2013 roku
wyróżnienie na Jarmarku Jagiellońskim
w Lublinie, gdzie w latach 2013-2015
trzykrotnie otrzymali tytuł Twórców
Jarmarku Jagiellońskiego.
Wielokrotnie spotykali się z wyrazami uznania dla swoich umiejętności,
kunsztu oraz walorów artystycznych
wyrobów, a w roku 2019 Stowarzyszenia Twórców Ludowych, którego członkami państwo Łobozowie są od piętnastu lat, doceniło ich zasługi na rzecz
kultury ludowej, przyznając małżonkom Nagrodę im. Oskara Kolberga.
Dariusz Gorycki
Zdjęcia Dariusz Gorycki
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Przydrożne kapliczki, krzyże oraz figury świętych –
wyjątkowe dziedzictwo
Jedną z ważnych wartości krajobrazu wiejskiego wchodzącą w skład dziedzictwa kulturowego wsi są przydrożne
kapliczki, figury i krzyże. W krajobrazie Polski dosłownie wszędzie możemy spotkać wiele tych niedocenionych,
pięknych dzieł sztuki ludowej. Tak bardzo wpisują się w rodzimy krajobraz już od wieków, że dzisiaj trudno bez ich
obecności wyobrazić sobie naszą Ojczyznę. Ich pojawienie się w krajobrazie zagospodarowanym przez człowieka
sięga tak odległej przeszłości, że nie zawsze wiadomo od kiedy dokładnie zaczęto je stawiać.

Do powstania tych pięknych obiektów
kultu na przestrzeni wieków przyczyniła się cała armia ludowych artystów
często bezimiennych, a nawet niepiśmiennych. Tworzyli oni te piękne
dzieła w formie rzeźbiarskiej, architektonicznej czy malarskiej na cześć Chrystusa, Matki Najświętszej i Ś� więtych. Do
tych twórców zaliczamy rzemieślników,
murarzy, stolarzy, cieśli, rzeźbiarzy, kamieniarzy, malarzy, kowali, majstrów.

Kapliczka przydrożna to niewielka budowla kulturowa, najczęściej jest formą wolno stojącego domu drewnianego, murowanego, figury osadzonej
na słupie czy latarni umieszczonej na
kolumnie. Wyróżniamy między innymi również kapliczki w formie murowanego prostopadłościanu, z wnękami, naszytego daszkiem oraz kapliczki
w skale, kapliczki - groty czy szafkowe,

Kapliczka PW. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
w Korzkwi wzniesiona ok. 1863 r.
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zawieszane na drzewach lub stojące
bezpośrednio na ziemi. To dzieła sztuki ludowej budowanej m.in. z drewna,
cegły, kamienia, których prosta forma
z rzeźbami w środku wywołuje wśród
ludzi zachwyt i podziw. Kapliczki te
wiążą się zwykle z miejscami objawień,
nieszczęściami, ważnymi wydarzeniami w Kościele, Ojczyźnie czy samej wiosce. Pełniły funkcję zapory, broniącej
wieś przed wejściem złych sił i innymi
klęskami.
Na wsiach różne były powody wznoszenia kapliczek przydrożnych, krzyży
czy figur świętych, jednak było do tego
wiele okazji. Wznoszone były w miejscach szczególnych takich jak rozwidlenia dróg czy skrzyżowania. Wierzono
wówczas, że w tych miejscach szatan
złośliwie myli podróżnym drogę. Już samym swoim istnieniem rozpędzały złe
duchy. Spotkać je można było również
przy starych drogach, a w czasach, kiedy nie było jeszcze znaków drogowych
spełniały rolę drogowskazów.

Krzyże stawiane były w ważnych miejscach takich jak centrum osady, wsi, na
początku lub końcu zabudowań, na granicy pomiędzy siedliskiem ludzkim a przestrzenią pól, lasów gdzie dla ludzi kończył
się teren znany a początek miał „świat
obcy” (królestwo nieziemskich, nieznanych sił i żywiołów przyrody). Procesje
wokół granic pól wyznaczonymi krzyżami
miały zapewnić obfite plony, pomyślność
i dostatek w codziennym życiu.
Krzyże i kapliczki stawiane były
jako podziękowanie za doznane łaski
i dobrodziejstwa za wyleczenie z choroby, wybawienie z niebezpieczeństwa, powrót z wojny. Powstawały
z okazji zwycięstw i klęsk narodowych
(w miejscach bitew), z okazji zniesienia
pańszczyzny itp. Budowano je na pamiątkę ważnych uroczystości rodzinnych, w celu ochrony siebie, rodziny,
dobytku czy też wsi i okolicy od klęsk
żywiołowych. Same krzyże stawiane

Przydrożny krzyż w Ujeździe
Podczas prac renowatorskich zabytkowego krzyża we
wsi Ujazd w 2017 roku natrafiono na tzw. „kapsułę
czasu” z 1905 roku. Zakorkowana butelka zawierała
wiadomość od przodków – starą butelkę zawierającą
zapisany arkusz papieru upamiętniający przeniesienie
go w obecne miejsce dn. 3.05.1905 r. oraz informacje
dotyczące ówczesnej sytuacji politycznej m.in o Polsce
podzielonej pomiędzy trzech zaborców i nadziei na lepsze czasy. Dnia 3 maja 2018 roku nastąpiło ponowne
wmurowanie kapsuły czasu w której znalazł się ten
dokument oraz nowy analogiczny, nakreślający czasy współczesne. Znalazły się tam również zdjęcia wsi
Ujazd oraz będące obecnie w obiegu złotówki – moneta, banknot i euro, tak aby w nowej kapsule czasu nie
zabrakło informacji dla kolejnych pokoleń.

Figura Matki Bożej w Modlnicy

Kapliczka w Tomaszowicach

Figura św. Andrzeja Boboli w Modlnicy

były również dla upamiętnienia miejsca nagłej śmierci, samobójstwa, mordu (krzyże pokutne).
Kapliczki z okresu XVII i XVIII wieku
fundowane były przez szlachtę, klasztory, proboszczów, rycerstwo ale również
i samych chłopów. Były one wyrazem
indywidualnego aktu wdzięczności,
a czasem również intencją zbiorową
mieszkańców całej osady.

o zbawienie duszy. Ś� więtym powierzano różnorodność trudnych sytuacji
życiowych. Do jednych modlono się
o szczęśliwą śmierć do innych o dobre
zamążpójście, jeszcze inni chronili przed
chorobami, kradzieżami, bólem, piorunami itp. Patroni, opiekunowie poprzez
swoje wstawiennictwo mieli również
ochraniać bydło od pomoru, zagrody od
ognia, a pola od powodzi. Oczywiście
faktem jest, że w rożnych regionach doznają szczególnej czci różni Ś� więci.
Wśród napisów na kapliczkach znaleźć możemy wiele danych historycznych, aczkolwiek często są to także
prośby, życzenia czy modlitwy. Zdarza
się również, że bywają niepoprawne
ortograficznie i są tym cenniejsze, bo
jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne. Napisy na kapliczkach z błędami i literówkami stanowią bezcenne
dziedzictwo kultury ludowej naszej
ojczyzny. Są to cenne obiekty małej
architektury dzięki, którym utrwalił
się w formie napisów język mówiony
i gwara niejednokrotnie odbiegająca
od słownikowej polszczyzny.
Zarówno krzyże, jak i kapliczki nie
powstawały przypadkowo, wręcz przeciwnie zawsze do czegoś nawiązywały,
nawoływały czy przypominały o zdarzeniach. Również w dzisiejszych czasach odgrywają dużą rolę jako obiekty kultu. Są obowiązkowym punktem
na mapie pieszych pielgrzymek, chwilą
wytchnienia na odpoczynek i modlitwę
w różnych intencjach. We wsiach, których położenie nie może wyróżnić się
bliskością kościoła do tej pory odprawiane są m.in. nabożeństwa majowe.

Przydrożne kapliczki, figury świętych oraz krzyże należą do folkloru wsi,
stanowią one ozdobę polskiego krajobrazu, są odbiciem ducha twórczego
czy artystycznych cech społeczeństwa
wiejskiego, a co najważniejsze są wyrazem wiary naszych poprzednich pokoleń. To świadectwa epoki, która odeszła.
W dzisiejszych czasach przykry jest
fakt, że często te piękne dzieła powstałe
pod wpływem fantazji artystów ludowych bezpowrotnie znikają z krajobrazu wiejskiego. Stają się mniej widoczne,
zdominowane przez dynamiczny rozwój osiedli i miast. Często również są
okradane w celach handlowych. Ważne,
aby o nie dbać, ochraniać a także troszczyć się o to by w miejsca skradzionych
czy przeniesionych do muzeów świątków umieszczone zostały w kapliczkach nowe dzieła, które mogą wykonać żyjący artyści ludowi. Każdy z tych
pięknych unikatów ma swoją własną
historię, nie zapominajmy o niej i przekazujmy ją lokalnej społeczności oraz
przybyłym turystom.

Kapliczki z figurami lub obrazami świętych to miejsca przy których odbywały się nabożeństwa, gdzie modlono się

Figura św. Jana Nepomucena z 1775 r. w Bolechowicach.

Ewelina Czarnik
Zdjęcia Ewelina Czarnik
Źródło:
1. Jędrysiak T. 2010. Wiejska turystyka kulturowa. Wyd.
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
2. Sikora J., Wartecka - Ważyńska A. 2013. Wybrane uwarunkowania turystyki wiejskiej. Wyd. Naukowe Bogucki,
Poznań.
3. Red.Rzepa J.1983. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie Diecezji Tarnowskiej. Wyd. Nakład Kurii
Diecezjalnej, Kraków.
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Wysowa-Zdrój –„Kraina zdrowej wody mineralnej”
W województwie małopolskim, w powiecie gorlickim tuż przy granicy ze Słowacją zlokalizowana jest urzekająca
pięknem krajobrazu turystyczno-uzdrowiskowa Gmina Uście Gorlickie. Turystów przyciąga unikatowy górski
krajobraz, czyste środowisko, wielokulturowość oraz bogactwo atrakcji turystycznych.
Perełką gminy jest miejscowość uzdrowiskowa Wysowa-Zdrój, której bogactwem oprócz specyficznego
mikroklimatu, pięknego krajobrazu, ciszy i czystego środowiska naturalnego, są wydobywane lecznicze wody
mineralne – szczawy alkaliczne o wysokiej zawartości substancji mineralnych.
Aktualnie czynnych jest 12 ujęć. Do najbardziej znanych należą:
Józef I jest odwiertem o głębokości
6,0 m. wykonanym w 1921 r. Ujęta tym
odwiertem woda została scharakteryzowana jako 0,26% szczawa wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowa, żelazista,
borowa.
Słone jest odwiertem o głębokości
14,9 m. wykonanym w 1921 r. Wodę
z tego ujęcia scharakteryzowana została jako 0,51% szczawa wodorowęglanowo-sodowo-wapniowo, żelazista,
borowa.
Józef II jest odwiertem o głębokości
29,3 m. wykonanym w roku 1962 . Znajduje się na terenie parku zdrojowego.
Woda z tego ujęcia scharakteryzowana
została jako 0,51% szczawa wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowa, żelazista,
borowa.
Henryk W-11 jest odwiertem o głębokości 50 m. wykonanym w 1969 roku.
Zlokalizowany na lewym brzegu potoku Szumiak, obok Rozlewni Wód Mineralnych. Jego nazwa pochodzi od imienia wybitnego znawcy Karpat i ich wód
mineralnych, badacza rejonu Wysowej,
geologa, profesora AGH Henryka Ś� w idzińskiego. Ujęta woda scharakteryzowana została jako 0,60% szczawa
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wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo-borowa.
Bronisław jest odwiertem o głębokości
18,3 m. wykonany w roku 1960. Usytuowany w parku zdrojowym. Wodę
z tego ujęcia scharakteryzowano jako
0,16% szczawę wodorowęglanowosodowo-wapniową, żelazista, magnezowa, borowa.
Aleksandra jest odwiertem o głębokości 100 m. wykonanym w 1961 roku.
Usytuowana jest na brzegu rzeki Ropy,
w pobliżu Rozlewni Wód Mineralnych.
Ujęta woda to 2,44% szczawa wodorowęglanowo- chlorkowo- sodowa, bromkowa, jodkowa, żelazista, borowa.
Anna jest odwiertem o głębokości 40 m.
wykonanym w 1972 roku. Zlokalizowany jest w północnej części parku
zdrojowego. Nazwa Anna pochodzi od
imienia dr Anny Jarockiej. Woda z tego
odwiertu to 1,59% szczawa wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowa, jodkowa,
bromkowa, borowa.
Franciszek jest odwiertem o głębokości 50 m. wykonanym w 1972 roku.
Położonym jest poza obszarem parku. Nazwa pochodzi od imienia profesora Ś� ląskiej Akademii Medycznej
– Franciszka Kokota. Woda scharakteryzowana jest jako 1,83% szczawa

wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowa,
jodkowa, bromkowa, borowa.
Część z nich jest dostępna w przepięknej, nowo wybudowanej Pijalni
Wód Mineralnych – sercu uzdrowiska,
znajdującej się w zmodernizowanym,
prawie stuletnim Parku Zdrojowym.
Na bazie eksploatowanych źródeł produkowana jest woda mineralna „Wysowianka”. W okolicy zlokalizowane
są rodzinne place zabaw oraz miejsca
wypoczynku. Przybywający goście
i kuracjusze mogą skorzystać zarówno z szeregu zabiegów leczniczych,
jak i tych z zakresu odnowy biologicznej, oferowanych przez ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe. Leczone są
tutaj choroby układu ruchu i reumatyczne, układu oddechowego, układu
trawienia. Odwiedzający uzdrowisko
mogą skorzystać z Parku Wodnego –
najcieplejszego basenu w regionie oraz
uczestniczyć w imprezach cyklicznych
organizowanych w Parku Zdrojowym
takich jak: Małopolska Wieś Pachnąca
Ziołami czy Ś� więto Rydza.
Dorota Telep-Michalak
Fot. Dorota Telep-Michalak
Źródło: www.usciegorlickie.pl
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Magia imbiru
Przypominamy sobie o nim zwykle wraz z nadejściem siarczystych
mrozów. Imbir, bo o nim mowa, znany jest ludziom od ponad 2 tysięcy
lat, jednak przez wielu wydaje się być nadal niedoceniany. Większość
kojarzy go głównie z piwem i ciasteczkami z amerykańskich filmów.
Od kiedy łatwo kupić świeży korzeń imbiru i jest on coraz tańszy, wszyscy możemy korzystać z jego wielorakich właściwości. Dostępny jest także w postaci
sproszkowanej oraz kandyzowanej. Imbir jest synonimem zdrowego składnika
diety. Korzeń imbiru zawiera olejki eteryczne o silnym zapachu i żywicę, które
odpowiadają za właściwości lecznicze.
Związek fenolowy nazywany gingerolem jest odpowiedzialny za ostry, palący i charakterystyczny korzenny smak.
Imbir, zwany też imbirem lekarskim
(Zingiber officinale Roscoe), to jedna
z najstarszych roślin uprawnych. W stanie dzikim obecnie nie występuje. Plantacje imbiru znajdują się w Indiach, Chinach, Malezji, Sierra Leone, na Sri Lance,
w Brazylii i Australii.
Imbir znany ze swych walorów smakowych stosowany jest zwłaszcza jako
przyprawa. Wiele przepisów kuchni
azjatyckiej traktuje imbir jako nieodłączny składnik dań. W rodzimej kuchni imbir przyjął się, jako składnik wypieków, szczególnie świątecznych ciast
i pierników, pieczonych jabłek, a także
jako dodatek do grzanych win i piw.
Imbir dobrze smakuje w towarzystwie
ziela angielskiego, liścia laurowego,
goździków, gałki muszkatołowej i pieprzu. Taka mieszanka sprawdzi się,
jako dodatek do dań mięsnych, nadając świeżości i pikanterii tłustym potrawom. Dodatek imbiru do potraw
może poprawić komfort trawienia
i sprawić, że ustrzeżemy się od nieprzyjemnych skutków przejedzenia.
Związki zawarte w imbirze pobudzają
produkcję soków trawiennych, a także
zwiększają wydzielanie i zapobiegają
zastojom żółci. Uważać jednak należy z dawkowaniem, gdyż jego palący
smak może okazać się w większych
dawkach nieprzyjemny.
Imbir – kalorie, wartości
odżywcze (w 100 g)
Wartość energetyczna - 80 kcal
Białko ogółem - 1,82 g
Tłuszcz - 0,75 g
Węglowodany - 17,77 g
(w tym cukry proste 1,70 g )
Błonnik - 2,0 g

Witaminy

Witamina C – 5,0 mg
Tiamina – 0,025 mg
Ryboflawina – 0,034 mg
Niacyna – 0,750 mg
Witamina B6 – 0,160 mg
Kwas foliowy – 11 µg
Witamina A – 0 IU
Witamina E – 0,26 mg
Witamina K – 0,1 µg

Szczególnie w okresie jesienno-zimowym warto sięgać po jego grube, mięsiste kłącza o jasnobrązowej barwie.
Imbir słynie ze swych właściwości bakteriobójczych i przeciwzapalnych. Herbata z imbirem, (a jeszcze lepiej z cynamonem i goździkami), rozgrzeje nas
błyskawicznie. Pomoże swobodnie oddychać, oczyszczając zatoki. Korzeń imbiru jest źródłem przeciwutleniaczy.
Aktywność antyoksydacyjna związków
zawartych w imbirze jest przedmiotem intensywnych badań naukowych.
Uwzględnienie w diecie dodatku imbiru
stanowić może istotny element
profilaktyki, a także wspomagania leczenia uciążliwych niekiedy przypadłości. Przykładowo,
włączenie tej przyprawy do diety (bądź
suplementów z niej
otrzymanych) może
przynieść odczuwalne korzyści w przypadku chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów.
Ponadto imbir reguluje krążenie krwi
i obniża poziom cukru we krwi. Kłącze
imbiru podawane doustnie, powoduje całkowite ustąpienie napadów bólu
migrenowego w ciągu dwóch godzin
od podania. Dlatego, kiedy czujesz, że
za chwilę nadejdzie migrena, zażyj 1/3
łyżeczki świeżego, sproszkowanego
imbiru. Powstrzyma to uporczywy ból
głowy jeszcze zanim się rozpocznie.
Kto chce się odchudzać, też powinien
sięgnąć po imbir. Woda z imbirem – najlepiej przynajmniej 1 litr codziennie –
przyspiesza spalanie tłuszczu, a tym
samym utratę zbędnych kilogramów.
Na dobry nastrój i pobudzenie też warto wziąć imbir - eliminuje zmęczenie.
Imbir wpływa również na poprawę
Minerały

Kwasy tłuszczowe

Wapń – 16 mg
Żelazo – 0,60 mg
Magnez – 43 mg
Fosfor – 34 mg
Potas – 415 mg
Sód – 13 mg
Cynk – 0,34 mg

Nasycone – 0,203 g
Jednonienasycone –
0,154 g
Wielonienasycone –
0,154 g

pamięci i koncentracji, bo chroni neurony w mózgu i działa korzystnie na
ich ukrwienie. Niedawno pojawiły się
też dość obiecujące wyniki wstępnych
badań, które potwierdzają jego przeciwnowotworowe właściwości, szczególnie na rozwój komórek raka jajnika,
piersi, jelita i prostaty.
Mając na uwadze nasze zdrowie i ogólną kondycję organizmu, warto spróbować regularnego spożywania naparu
z imbiru, który nie tylko ochroni nas
przed przeziębieniem, ale i wspomoże
koncentrację. Wystarczy do litra wody
wrzucić 10 cm obranego, startego imbiru i gotować przez 15 minut. Następnie odcedzić, wystudzić, a do przyrządzonego naparu dodać 2-4 łyżki miodu
i szklankę mleka. Imbir jest także doskonałym dodatkiem do kawy – szczyptę mielonego imbiru można dodać do
kawy, albo zalać kawą miód utarty z imbirem. Warto spróbować także sałatki
z imbirem i łososiem. 5 cm obranego imbiru ścieramy na tarce
o drobnych oczkach, mieszamy z wędzonym łososiem, natką pietruszki,
śmietaną, majonezem,
solą i pieprzem. Wymieszane składniki umieszczamy w lodówce na 20
minut, zaś gotową sałatkę podajemy z pieczywem.
Pamiętajmy, że imbir to ostra
przyprawa, mająca w nadmiernych ilościach drażniące działanie. Nie
można się nią bezkarnie zajadać. Unikaj
imbiru, jeśli chorujesz na przewlekłą
chorobę przewodu pokarmowego, np.
wrzody żołądka lub dwunastnicy, cierpisz na refluks żołądkowy. Włączenie
imbiru do codziennej diety może nieść
za sobą szereg istotnych korzyści. Warto
o tym pamiętać, gdyż przyprawa ta jest
tania i ogólnodostępna, a jej przyjmowanie nie niesie za sobą żadnych groźnych skutków ubocznych. Imbir można
dodawać do herbaty, kawy (otrzymując
domowy „spalacz” tłuszczu) i innych napojów, a także jako przyprawę do rozmaitych potraw. Osoby, które nie lubią
jego smaku mogą sięgnąć po suplementy
zawierające imbirowe ekstrakty, najlepiej te standaryzowane na zawartość
bioaktywnych gingeroli.
Teresa Wójtowicz
źródło: Imbir- lecznicze zastosowanie od A do Z.
Heidbohmer E.
Właściwości lecznicze imbiru (Zingiber officinale Roscoe).
Grys A., Łowicki Z., Parus A.
Imbir jako środek przeciwmigrenowy. Maghbooli M.,
Czolipour F., Moghimi A. i wsp.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference
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Pachnący dom
Jak zadbać o powietrze w mieszkaniu, tak by zawsze pięknie pachniało, bo ładny zapach to nie tylko akcesoria
związane z aromaterapią, ale przede wszystkim odpowiednia troska o czystość.
Aby w domu panował ładny zapach
trzeba zadbać o regularne wietrzenie,
usuwanie odpadków zwłaszcza organicznych, wymienianie systematycznie
worków w odkurzaczu, nie zostawiać
w kuchni pokrojonej cebuli - niewykorzystana od razu staje się szkodliwa dla
zdrowia, to także zostawia niekoniecznie miłą woń. Jeżeli odpowiednio zadbamy o higienę we wnętrzu, to mamy połowę sukcesu. O zapachu domu można
też myśleć jako niewidzialnej wizytówce naszego mieszkania. Po przekroczeniu progu domu, goście zanim się rozejrzą po wnętrzu, poczują obce aromaty,
które natychmiast zostają przypisane
naszej osobie. Z tego powodu warto zadbać o to, by powietrze w naszych czterech kątach było świeże i przyjemne.

Pomysły na domowe odświeżacze

Prażenie owoców jałowca i skórki pomarańczowej. Garść owoców jałowca
wsypujemy na rozgrzaną patelnię i prażymy je. Pod wpływem temperatury
wydzielają one intensywną, balsamiczną woń, która neutralizuje uciążliwe zapachy unoszące się zwłaszcza po smażeniu. Dymem z opiekanych owoców
można okadzić całe mieszkanie. Podobnie wykorzystać można skórkę z cytryny, która pochłania nieprzyjemny swąd,
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roztaczając orzeźwiający, cytrusowy
zapach.

Perfumujący spray w aerozolu

Aby przygotować naturalny spray w butelce z aerozolem łączymy wodę, 2 łyżki
alkoholu salicylowego oraz kilkadziesiąt kropli ulubionego olejku zapachowego. Sprawdzone połączenia to olejek
cytrusowy i miętowy. Olejek lawendowy sprawdza się latem kiedy zmagamy
się z komarami, olejek melisowy i bergamotowy wspomaga walkę z bezsennością, olejek rozmarynowy działa kojąco i uspokajająco.

Wkłady odświeżające z sody
oczyszczonej

Własnoręcznie wykonane kostki zapachowe to nie tylko odświeżacze powietrza, ale również zapakowane w dekoracyjny słoiczek mogą być oryginalnym
prezentem. 2 szklanki sody oczyszczonej zalewamy połową szklanki wody.
Do powstałej masy dodajemy 30 kropel
olejku eterycznego i naturalnego barwnika (kurkuma), wszystko zagniatamy.
Powstałą masę przekładamy do komór
w pojemnikach do lodu. Odstawiamy
do wyschnięcia na 4-6 godzin i kostki
gotowe. Jeżeli nie mamy czasu na lepienie kostek to na talerzyku rozsypujemy

sodę zakrapiamy olejkiem eterycznym
i umieszczamy talerzyk w niewidocznym miejscu.

Woreczki zapachowe, aby je przygotować należy połączyć w równych proporcjach wybrane suszone zioła, kwiaty lub przyprawy np. płatki róż, kwiat
lawendy, lilii, miętę, rozmaryn, laski
cynamonu, wióry drewna lub kory. Do
takiej mieszanki dolewamy kilka kropel olejku aromatycznego. Całość zamykamy w szczelnym pojemniku na
trzy tygodnie do „przegryzienia” się
aromatów, a następnie przekładamy do
ozdobnego otwartego naczynia i cieszymy się wspaniałym zapachem.
Korzystając z naturalnych odświeżaczy powietrza dbamy o swoje zdrowie i unikamy groźnych i nieodwracalnych zmian w naszym organizmie,
które powodują pozornie bezpieczne
kadzidełka, świece zapachowe zawierające toksyczne związki chemiczne.
Doceniajmy rolę powonienia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Alicja Kolasa
Źródło: www.deccoria.pl
www.urządzamy.pl
Poradnik „Naturalne sposoby na piękno”

Jak segregować odpady w gospodarstwie
domowym?
Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r). Główna zasada
Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie
nadają się do powtórnego przetworzenia.
Surowce podlegające segregacji to: tworzywa sztuczne, metale, papier, opakowania szklane, a także odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły
zdecydować o konieczności rozdzielenia szkła białego i kolorowego. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać

o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa,
zużyte świetlówki, odpady po żrących
chemikaliach, np.: środkach ochrony
roślin, a także zużyty sprzęt RTV i AGD,
tzw. elektroodpady. Tych odpadów nie

wolno wrzucać do śmieci zmieszanych.
Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach, aptekach,
a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw.
PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

PRAWIDŁOWA SEGREGACJA

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

Należy wrzucać: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich
osobno na jakiś cel, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe, np.: kartony po mleku i sokach,
opakowania po środkach czystości,
plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie, aluminiowe puszki po
napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików.

Należy wrzucać: opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, ulotki, prospekty, gazety, czasopisma, zeszyty, książki, papier pakowy, torby
i worki papierowe.

Należy wrzucać: butelki i słoiki po
napojach i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych i olejach
roślinnych), szklane opakowania po
kosmetykach.

Nie należy wrzucać: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych
zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części
samochodowych, zużytych baterii
i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego
sprzętu elektronicznego i AGD.

Nie należy wrzucać: ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru
zatłuszczonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków
po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych, zatłuszczonych
jednorazowych opakowań z papieru
i naczyń jednorazowych, ubrań.

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Należy wrzucać: odpadki warzywne
i owocowe, gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane
drewno, resztki jedzenia.

Nie należy wrzucać: ceramiki, doniczek z porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością
wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
luster, szyb okiennych, monitorów
i lamp telewizyjnych, termometrów
i strzykawek.

ODPADY ZMIESZANE
Nie należy wrzucać: kości zwierząt,
oleju jadalnego, odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego, leków,
drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych, ziemi, kamieni,
innych odpadów komunalnych, w tym
niebezpiecznych.

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to,
czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
Barbara Myrdko
Źródło: https: / naszesmieci.mos.gov.pl / jak- segregowac
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