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TANIE NOCLEGI W POBLIŻU KRAKOWA

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

pokoje z łazienką w cenie 50 zł od osoby,

dostęp do pomieszczenia kuchennego i jadalni,

świetlicę z tarasem, z możliwością 
zorganizowania grilla,

miejsca parkingowe,

noclegi od 28 zł. 
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Karniowice, ul. Osiedlowa 9
32-082 Karniowice
tel. 12 285 21 13/14

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

MAŁOPOLSKI OŚRODEK  
DORADZTWA ROLNICZEGO  

z s. w KARNIOWICACH

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

wspinaczkę, a nawet jazdę konną w otoczeniu jurajskiego krajobrazu.
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WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM

• reklama czarno-biała, A-4   
 665,00 zł +  VAT

• reklama kolorowa, A-4,   
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

już za nami

Uroczyste otwarcie wystawy Agropromocja 2018 przez Dyrektora MODR  
Pana Marka Kwiatkowskiego

W weekend 8 i 9 września br. 
Nawojowa koło Nowego Sącza go-
ściła tysiące zwiedzających, którzy 
przyjechali do tej niewielkiej miej-
scowości pod Nowym Sączem na 
AGROPROMOCJĘ 2018 – coroczną, 
największą wystawę rolniczą w re-
gionie. Agropromocja, której głów-
nym organizatorem jest nasz Ośro-
dek, odbywa się nieprzerwalnie od 
28 lat, ciągle w tym samym miejscu 
i ma niezmienny charakter – promu-
je małopolskie rolnictwo, najnowsze 
osiągnięcia i  technologie oraz to, 
co wieś ma do zaproponowania, tj. 
produkty wytworzone na terenach 
wiejskich oraz unikalny dorobek ku-
linarny i kulturowy. Jednak co roku 
wystawa zaskakuje czymś innym, 
czymś nowym; podobnie jak w latach 
ubiegłych bogata, atrakcyjna prezen-
tacja oferty blisko 400 wystawców, 
obudowana licznymi atrakcjami dla 
zwiedzających sprawiła, że w Nawo-
jowej podczas Agropromocji nie spo-
sób było się nudzić.

Agropromocja 2018  
w statystykach.

Dokonanie podsumowania te-
gorocznej wystawy będzie chyba 
trudniejsze niż jej zorganizowanie  
i przeprowadzenie, bowiem tyle się 
wydarzyło, że nie sposób wszystkiego 
ująć w krótkim opisie statystycznym. 
Bo właśnie na liczbach w odniesieniu 
do naszej wystawy chciałbym się tym 
razem skupić. Przedstawiając krótką 
informację statystyczną o Agropromo-
cji 2018 chciałbym wykazać, że była 
to jedna z największych imprez w 28 
letniej historii wystaw rolniczych w Ma-
łopolsce. 

Cały teren wystawy został podzie-
lony na branże: mechanizacja, budow-

nictwo, ogrod-
nictwo, wystawa 
zwierząt, sala 
w y s t a w o w a , 
plac przed es-
tradą oraz wy-
stawa rękodzieła 
i KGW, a także 
stoiska handlo-
we i gastrono-
miczne. Na tak 
rozplanowanym 
terenie zlokali-
zowano ogółem 
ponad 360 wy-
stawców (firmy, 
instytucje i oso-
by fizyczne). Najwięcej do Nawojo-
wej przyjechało wystawców zwierząt, 
bo ok. 75 - byli to głównie hodowcy 
owiec, królików, szynszyli, zwierząt 
egzotycznych (alpaki) oraz ptactwa 
ozdobnego, ale także kilka firm oferu-
jących wyroby z surowców pochodze-
nia zwierzęcego. Druga pod wzglę-
dem ilości wystawców była wystawa 
na placu przed estradą, która zgro-
madziła 47 stoisk, w tym głównie firm 
wydawniczych, urzędów, instytucji 
działających na rzecz wsi i rolnictwa 
oraz banków. 30 firm zaprezentowało 
różne maszyny, urządzenia i środki 
do produkcji rolniczej. Przetwórstwo 
rolno-spożywcze reprezentowały 22 
firmy, ogrodnictwo 26 producentów, 
zaś ekologię i pszczelarstwo 14 pro-
ducentów. Sektor budowlany zgro-
madził 30 wystawców. Ponad 40 sto-
isk było poświęconych dziedzictwu 
kulinarnemu i kulturowemu regionu, 
rękodziełu ludowemu i zanikającym 
zawodom oraz agroturystyce. Na sce-
nie wystąpiło 6 zespołów ludowych  

i artystycznych. Na całym terenie wy-
stawy zlokalizowano 15 stoisk typowo 
gastronomicznych, a także ok. 35 ta-
kich, które określono jako inne.

Istotnym szczegółem, który odno-
towaliśmy, było zgłoszenie się na na-
szą wystawę 35 nowych wystawców. 
Były to podmioty, które do tej pory 
nie uczestniczyły w Agropromocji. 

Ogółem w ciągu 28 lat w Agropro-
mocji uczestniczyło ponad 1500 wy-
stawców (taka ilość uczestników jest 
odnotowana w prowadzonej przez 
organizatorów bazie komputerowej). 
Znaczy to, że co roku następuje czę-
ściowa (ok. 10%) wymiana uczestni-
ków wystawy, ale jest też stała grupa 
wystawców, która rokrocznie przy-
jeżdża na wystawę do Nawojowej.

Szacunki dotyczące ogólnej ilości 
zwiedzających wskazują na ilość po-
równywalną z danymi z lat ubiegłych, 
czyli ok. 35-40 tys. osób w ciągu 
dwóch dni trwania wystawy.

Marian Poręba
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Owce w Nawojowej to już tradycja. 
Nowością zaś jest to, że w tym roku po 
raz pierwszy do wystawianych stawek 
owiec dołączyła stawka kóz.

Owce zaprezentowano w dwóch 
kategoriach wystawowych, tj. tryki  
i maciorki następujących ras: cakiel 
podhalański, polska owca górska, pol-

ska owca górska odmiany barwnej, 
czarnogłówka, owca pogórza, wrzo-
sówka, natomiast kozy w kategoriach 
kozy i kozły rasy karpackiej.

Komisji oceny owiec i kóz przewod-
niczył Jan Janczy - dyr. Regionalnego 
Związku Hodowców Owiec i Kóz w No-
wym Targu, któremu asystował Jakub 
Ścisłowicz.

Komisja oceniając poszczególne 
zwierzęta stwierdziła wysoką ich ja-
kość genetyczną, zgodność z wzorcem 

rasy oraz bardzo dobre przygotowanie 
do wystawy i wybrała czempiony w po-
szczególnych rasach i kategoriach.

Hodowcy czempionów, tj. Adam 
Kołodziej, Maria Jarosz i Janusz Ku-
czaj z Łętowego, Wojciech Długosz  
z Kokuszki, Wiesław Hryc z Grywałdu, 
Leszek Frączek z Przyszowej oraz ho-
dowca kóz Franciszek Gut z Białego 
Dunajca otrzymali regulaminowe na-
grody.

W drugi dzień wystawy na ringu 
wystawowym przeprowadzono pokaz 
nagrodzonych owiec i kóz. Spośród 
nich wybrano super czempiony. 

Super Czempionem w kategorii 
tryk został wybrany tryk rasy polska 
owca górska hodowli Wiesława Hry-
ca, a Super Czempionem w kategorii 
maciorki wybrano maciorkę rasy ca-
kiel podhalański hodowli Adama Ko-
łodzieja.

Dzięki dużemu zaangażowaniu 
Regionalnego Związku Hodowców 
Owiec i Kóz w Nowym Targu przy or-
ganizacji wystawy, zwiedzający mogli 
podziwiać najlepsze sztuki hodowlane 
z naszego regionu. 

Wincenty Kmak

Wystawa królików 

Tegoroczna wystawa królików 
była największą jaka odbyła się pod-
czas dotychczasowych wystaw pod-
czas Agropromocji. 15 hodowców  

Wojewódzka Wystawa Owiec i Kóz

Dyrektor RZHOiK Jan Janczy oglasza wyniki
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z kilku województw zaprezentowało 
70 sztuk królików, które zostały wy-
cenione przez komisję oceny. Prze-
wodniczył jej Łukasz Baran, a asy-
stował mu Grzegorz Otulakowski, 
obydwaj z Krajowego Centrum Ho-
dowli Zwierząt z Warszawy.

Tytuł Czempiona uzyskali:
1. Bogusław Jabłoński - królik belgij-

ski olbrzym biały
2. Bogusław Jabłoński - królik belgij-

ski olbrzym szary
3. Grzegorz Hańderek - królik francu-

ski baran szary
4. Damian Wajda - królik nowoze-

landzki biały

5. Jan Małyjurek - królik wiedeński 
niebieski

6. Marian Szabowski - królik bur-
gundzki

7. Grzegorz Sowa - podpalany czarny.

Tytuł wice czempiona uzyskali:
1. Bogusław Jabłoński - królik belgij-

ski olbrzym żelazisty
2. Tadeusz Mazurek - królik nowoze-

landzki biały
3. Marian Szabowski - królik szynszyl 

wielki
4. Weronika Wołoszyn - królik wie-

deński niebieski
5. Karolina Hańderek - królik baran 

francuski

6. Jerzy Marmuszewski - królik bur-
gundzki

7. Marek Stec - królik francuski sre-
brzysty.

Tytuł super czempiona uzyskał: 
Grzegorz Sowa - królik podpalany 
czarny.

Zwiedzający nie tylko podziwiali 
piękne okazy, ale mogli uzyskać od 
wystawców porad na temat zasad 
hodowli danej rasy, oraz profilaktyki 
weterynaryjnej niezbędnej w hodowli 
królików.

Wincenty Kmak

Tradycyjnie początek września 
(8-9.09.2018) był świętem rolników  
i hodowców Sądecczyzny. Tym ra-
zem w ramach XXVIII edycji „AGRO-
PROMCJI” na Międzynarodowej 
Wystawie Rolniczej w Nawojowej nie 
zabrakło szynszyli. Dla hodowców 
tych małych, pięknych i delikatnych 
zwierząt futerkowych to znacząca for-
ma prezentowania pięknych okazów 
swojej pracy hodowlanej. Organiza-
torem wystawy szynszyli był Krajowy 
Związek Hodowców Szynszyli z sie-
dzibą w Myślenicach, który od wielu 
lat tutaj współpracuje z Małopolskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  
w Karniowicach i z Krajowym Centrum 
Hodowli Zwierząt w Warszawie. Zain-

Sukcesy hodowców szynszyli na Agropromocji 2018
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teresowanie wystawą szynszyli było 
ogromne. Przez dwa dni nieprzebrane 
ilości zwiedzających odwiedziło nasze 
stoisko.

Hodowcy przywieźli do oceny 53 
szynszyle standard, czarnych aksamit-
nych i beżowych, które były oceniane 
przez komisję rzeczoznawców z KCHZ 
w osobach Łukasz Baran i Grzegorz 
Otulakowski.

Puchary, wyróżnienia i dyplomy 
wręczali poseł na Sejm Józef Leśniak, 
dyrektor MODR Marek Kwiatkowski  
i prezes KZHS Adam Borkowski. De-
cyzją komisji zostały przyznane tytuły 
czempiona i wice czempiona dla:

 — Krystyny Oleszczuk za szynszyle 
standard   czempion i wice czem-
pion,

 — Ludwiki i Jana Czyżów za szyn-
szylę czarną aksamitną   czempion,

 — Grzegorza Michalika za szynszyle 
standard   czempion i wice czem-
pion, fermy towarowe,

 — Antoniny i Jarosława Czarneckich  
za szynszylę beżową   czempion,

 — Ireny Tokarz   za szynszylę czarną 
aksamitną   wice czempion,

 — Grzegorza Orkisza   za szynszylę 
beżową   wice czempion.

Najlepszą stawkę szynszyli stan-
dard i czarna aksamitna zaprezento-
wali Ludwika i Jan Czyżowie   fermy 
hodowlane. Średnia z 5 szynszyli 27,0 
pkt.

Najlepszą stawkę szynszyli beżo-
wych - Antonina i Jarosław Czarneccy,  
z 5 szynszyli   27,6 pkt.

Fermy hodowlane reprezentowali:

Nazwisko i Imię Ilość szynszyli Adres Województwo

Czarneccy  
Antonina i Jarosław

10 szt. standard i beżowa Kraków, ul. Olszanicka 13A małopolskie

Czyżowie Ludwika i Jan 5 szt. st. i czarna aksamitna Dzięgielów, ul. Zamkowa 5 śląskie

Kozek Stanisław 8 szt. st. i czarna aksamitna Zagórzyce 12A podkarpackie

Oleszczuk Krystyna 5 szt. st. Stare Chojno lubelskie

Orkisz Grzegorz 10 szt. st. i beżowa Woźniki małopolskie

Fermy towarowe:

Michalik Grzegorz 5 szt. st. Nowy Sącz ul. Gorczańska 18 małopolskie

Janusz Agnieszka i Henryk 3 szt. st. Ptaszkowa 620 małopolskie

Tokarz Irena 7 szt. st. i czarna aksamitna Stara Wieś 738 małopolskie

Najlepszą stawkę szynszyli stan-
dard fermy towarowe - Grzegorz  Mi-
chalik, z 5 szt.   27,0 pkt.

Wyróżnienie NAJLEPSZY HO-
DOWCA SĄDECCZYZNY tytuł ten 
otrzymał Grzegorz Michalik, za tytuły 
czempiona, wice czempiona i najlep-
szą stawkę.

Żegnaliśmy się z piękną Nawojową 
mając nadzieję, że spotkamy się za 
rok. Jak zawsze na początku września.

Marek Nowak
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Podczas tegorocznej Agropro-
mocji rozegrano po raz  VIII finał Mi-
strzostw Polski w Strzyżeniu Owiec 
Metodą Tradycyjną. W finale mi-
strzostw udział wzięło 10 zawodników 
z powiatu tatrzańskiego, nowotarskie-
go i gorlickiego.

Komisji sędziowskiej przewod-
niczył Kazimierz Furczoń – Prezes 
Spółdzielni „Gazdowie”. Asystowali mu  
Włodzimierz Oleksy - hodowca owiec 
z Powroźnika,  Marek Kwiatkowski – 
Dyrektor MODR oraz kilkukrotny zwy-
cięzca  poprzednich finałów Krzysztof 
Łaś z Gronia.

 W ogólnej ocenie liczył się nie tyl-
ko czas ostrzyżenia owcy, ale także 
dokładność i jak najmniejsza ilość ska-
leczeń, za które komisja sędziowska 
przyznawała karne sekundy. 

Zwycięzcą okazał się Piotr Łaś 
z Gronia, który o parę sekund wy-
przedził Dariusza Plutę z Rzepisk, 
natomiast trzecie miejsce przypadło 
Marianowi Sądelskiemu z Leśnicy-
-Groń. Rywalizacja była bardzo za-
cięta, wszyscy uczestnicy skończyli 
zawody w czasie krótszym niż 10 mi-
nut. Rywalizacja uczestników finału 
zgromadziła  ogromna ilość widzów, 
która pierwszy raz w historii finału 
strzyży, przyznała nagrodę specjal-

Finał Mistrzostw Polski w strzyżeniu owiec metodą tradycyjną

ną Janowi Wilczkowi z Leśnicy za 
niezwykle staranne, dokładne i bez 
urazowe ostrzyżenie owcy.

Wszyscy zawodnicy zostali uho-
norowani nagrodami rzeczowymi, 
najlepsi strzygacze pucharami oraz 
dyplomami. W roku bieżącym VIII 
Finał Mistrzostw Polski w Strzyżeniu 
Owiec Metodą Tradycyjną został sfi-
nansowany prze Województwo Mało-
polskie.

Dodatkową atrakcją mistrzostw 
było pokazowe strzyżenie owiec ma-
szynką elektryczną, przeprowadzone 
przez Krystiana Jarosza z Łętowego. 

Zademonstrował on nie tylko technikę 
strzyżenia, ale dał również popis szyb-
kości. Krystian Jarosz jest znanym 
światowym strzygaczem, w ostatnich 
8-godzinnych mistrzostwach świata  
w strzyżeniu owiec zajął zaszczytne 
14 miejsce.

Zarówno zawody strzyżenia owiec 
metodą tradycyjną, jak i  pokaz strzy-
żenia maszynką elektryczną, przycią-
gnęły szerokie grono widzów, którzy 
dopingowali zawodników i podziwiali 
ich sprawność.

Wincenty Kmak
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Jak co roku wystawa budownictwa 
i wyposażenia wnętrz na tegorocznej 
„AGROPROMOCJI” stanowiła istotny 
element i urozmaicenie całej wystawy. 
Zgodnie z zapowiedzią była różnorod-
na i ciekawa, dlatego cieszyła się du-
żym zainteresowaniem wśród zwie-
dzających. W tegorocznej wystawie 
uczestniczyło trzydzieści firm, które 
prezentowały nowości w materiałach 
budowlanych, jak i w całych nowocze-
snych systemach technologicznych 
związanych z budownictwem. Uzu-
pełnienie tej oferty stanowiła prezen-
tacja drobnych urządzeń i narzędzi 
do wykonywania prac budowlanych  
i robót poprawiających estetykę wokół 
budynków.

Jak w ubiegłym roku, tak i w tym, 
największą ofertę prezentowały fir-
my związane z produkcją i sprze-
dażą całych systemów grzewczych,  
w tym producenci kotłów do central-
nego ogrzewania, kolektorów sło-
necznych, pomp ciepła i urządzeń 
sanitarnych. Dużą powierzchnię wy-
stawienniczą zajmowały ekspozycje 
elementów kowalstwa artystycznego 
kutych i giętych, takich jak balustrady, 
kraty, ogrodzenia i zadaszenia, nato-
miast nowością były firmy świadczące 
usługi w zakresie sprzedaży i montażu 
urządzeń fotowoltaicznych (odnawial-
nych źródeł energii) cieszące się na 
polskim rynku coraz większą popular-
nością.

Wyjątkowo duże i ciekawe stoiska 
wystawowe zaprezentowały firmy, 
które zajmują się dystrybucją materia-
łów budowlanych i drogowych, takie 
jak: „RAMEX”, „BIEGONICE SKŁA-
DY”, „KOMPRES” „KOWAL-STACH”  
i „AGONEX”.

W drugim dniu wystawy komisyj-
nie dokonano podsumowania i wyboru 
najlepszej ekspozycji wystawienniczej 
w każdej dziedzinie, a także najcie-
kawszego i najlepszego produktu. 

W dziedzinie budownictwa pierw-
sze miejsce w ramach najlepszej eks-
pozycji zajęła Firma PV ENERGIA 

POLSKA EVAN s.c. z Nowego Sącza, 
która oferowała instalacje fotowolta-
iczne dla klientów indywidualnych oraz 
biznesowych. Jej przedstawiciel pre-
zentował czynną zamontowaną insta-
lację objaśniał i zapraszał do współ-
pracy potencjalnych odbiorców.

Dwa równorzędne wyróżnienia 
otrzymały firmy, które prezentowa-
ły równie bogatą ofertę w tym: Firma 
„GAZ-ROL” s.c. Krzysztof OHLY, Ge-
nowefa Kędryna z Nowego Sącza, 
która oferowała akcesoria spawal-
nicze, gazy techniczne, kompreso-
ry, elektronarzędzia, agregaty oraz 
serwis urządzeń spawalniczych oraz 
F.H.U. „MASTERFOL” Łukasz Maciak 
z Nowego Sącza, która oferowała  
w pełnym asortymencie systemy dra-
binowe, geowłókniny i folie wełny  
w systemie GK.

Wszystkim wystawcom z dzie-
dziny budownictwa i wyposażenia 
wnętrz bardzo dziękuję za uczest-

Wystawa Budownictwa na Agropromocji 2018

nictwo i zaangażowanie oraz życzę 
konkretnych efektów handlowych,  
a zwiedzających i zainteresowanych 
klientów już zapraszam na przyszło-
roczną wystawę. 

Tomasz Stanek
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Na wystawie mechanizacyjnej XXVIII edycji 
„Agropromocji 2018”, zaprezentowało się 27 wy-
stawców, w tym 14 prezentujących ciągniki, maszy-
ny i sprzęt rolniczy oraz urządzenia i wyposażenie 
do produkcji rolniczej i gospodarstwa. Wśród tych 
ostatnich wystawców dwie firmy prezentowały swo-
je ekspozycje po raz pierwszy i od razu zdobyły 
uznanie zwiedzających, prezentowały bowiem cią-
gniki marki McCormick i Arbos, których do tej pory 
w Nawojowej nikt pokazywał. McCormick - to pro-
ducent ciągników rolniczych z siedzibą w Fabbrico 
we Włoszech, należący do koncernu Agro Tractors 
S.p.A. Przedsiębiorstwo założone zostało pierwot-
nie w 1831 r. przez Cyrusa Hall McCormicka w Wal-
nut Grove w stanie Virginia w USA.

Natomiast marka Arbos to wskrzeszony w 2015 
roku włosko-chiński producent ciągników, kombaj-
nów i maszyn towarzyszących.  Arbos to połącze-
nie renomy, tradycji, nowoczesności i innowacyjno-
ści. Historia marki Arbos sięga aż XIX wieku, kiedy 
to rodzina Bubba zaczyna produkować w swoim  
w warsztacie w Santimento we Włoszech najpierw 
młocarnię (1896 r.), osprzęt, a następnie ciągniki  
z silnikami średnioprężnymi. Rodzina Bubba w 1952 r.  
przejmuje fabrykę rowerów Arbos i od tej pory Arbos 
zaczyna produkować również kombajny. Po przeję-
ciu przez Amerykanów w 1964 roku Arbos zaczyna 
się jednoznacznie kojarzyć z jakością wykonania  
i innowacją, która przyczyniła się do rozwoju rolnic-
twa za sprawą m.in. słynnych kombajnów Arbos. 
Pomimo doskonałych produktów firma została za-
mknięta w 1994 roku.

Pozostali wystawcy prezentowali to, co współ-
czesnemu gospodarstwu rolnemu i gospodarstwu 
domowemu jest niezbędne do sprawnego i „no-
woczesnego” funkcjonowania w tym m.in.: sznur-
ki, siatki i folie rolnicze, łożyska, części zamienne, 
paski klinowe, urządzenia techniczne: piece c.o., 
spawarki, agregaty prądotwórcze, elektronarzędzia 
i narzędzia warsztatowe. Jak co roku najlepiej pre-
zentujące się stoiska zostały nagrodzone i wyróż-
nione: miejsce I otrzymało stoisko z szeroką gamą 
ciągników i maszyn marki Kubota firmy Pilar-Tech 
s.j. z Krakowa, wyróżnienia otrzymały firmy: „Kor-
banek” za prezentację ciągników marki Arbos i ma-
szyn towarzyszących, AutoComplex z Wielogłów  
k. Nowego Sącza za ciekawą prezentację samocho-
dów marki Kia, Stomil Sanok-Dystrybucja za pre-
zentację różnorodności pasów i pasków do maszyn 
rolniczych.

Marian Kulpa

Wystawa Mechanizacyjna
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Piękny, słoneczny i ciepły weekend 
8 i 9 września 2018 r. spowodował, że 
liczne rzesze zwiedzających odwiedzi-
ły barwne i pachnące ekspozycje wy-
stawy ogrodniczej, połączonej z kier-
maszem asortymentu ogrodniczego.

Bogatą ofertę zaprezentowała 
Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Są-
deckiej”, grupa producencka - Są-
decka Grupa Producentów Owoców  
i Warzyw „Owoc Łącki”, a także P.P.U.H 
Tłocznia Maurer. Dużym powodze-
niem cieszyły się soki 100% tłoczone 
ze świeżych owoców i warzyw. 

Chętnie kupowano świeże owoce, 
soki, syropy, cydr i okowity owocowe  
w kilkudziesięciu smakach. Miłośni-
ków pięknych ogrodów przyciągała 
bogata oferta materiału szkółkarskie-
go eksponowanego na stoiskach m.in. 
Parku M ze Starego Sącza, Gospodar-
stwa Rolnego Lucjana Prusaka z Tę-
goborzy, Gospodarstwa Ogrodniczo-
-Szkółkarskiego Tadeusza Przęczka  
i Marka Przęczka z Tuchowa, Gospo-
darstwa Szkółkarsko-Sadowniczego 
Marii Lisak z Zelkowa, Gospodarstwa 
Ogrodniczo-Pszczelarskiego Pawła 
Gaca z Zakliczyna, firmy Kokos z No-
wego Sącza, Szkółki Bylin Arkadiu-
sza Sobolewskiego i Adama Zawady 
z Krakowa.

Były to drzewa i krzewy ozdobne, 
pnącza, rośliny skalne, rośliny wrzo-
sowate, a także trawy, byliny , kwiaty 
balkonowe, roletowe, rabatowe i zioła 

oraz szeroki wybór cebulek kwiato-
wych - lilii, tulipanów, krokusów, nar-
cyzów, cesarskich koron, czosnków 
ozdobnych i hiacyntów. Kolekcjonerzy 
szukali bylin i rzadkich roślin m.in. Am-
soni, Wernoni, Sylfi, miłków, tarczyc 
bajkalskich i baptysji. 

Dla tych, którzy oprócz piękna ce-
nią sobie walory użytkowe i zdrowotne 
roślin tradycyjnie oferowane były sa-
dzonki borówki amerykańskiej i jagody 
kamczackiej w multiplatach i donicz-
kach, żurawiny, maliny, winorośli, jago-
dy goji i truskawki pnącej, malino- tru-
skawki i malino-jeżyny. 

Jak co roku oblegane było stoisko 
Szkółki Krzewów Owocowych Zofii 
Stach-Wilk z Kisielówki k. Limanowej 
oferującej krzewy owocowe, w tym li-

Wystawa Ogrodnictwa

cencyjne odmiany malin wielkoowoco-
wych, morwę płaczącą i morwę białą 
jak również Winnicy Eden Ryszarda 
Motawy z Łazów Brzyńskich i Gospo-
darstwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego 
Przemysława Budy z Pogwizdowa, 
produkujących profesjonalne sadzonki 
winorośli, testowane pod kątem przy-
datności do polskich warunków klima-
tycznych. 

Zakład Doświadczalny Brzezna 
zachęcał do zakupu malin rodzimych 
odmian oraz jeżyny. 

Zwiedzający chętnie wybierali za-
równo tradycyjny i znany asortyment 
roślin, jak i nowości ogrodnicze.

Iwona Smoleń
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Z uśmiechem na twarzy i niewy-
muszoną szczerością panie z kół 
gospodyń wiejskich witały gości i za-
chęcały do degustacji nagrodzonych 
w konkursie potraw regionalnych 
smakowitych potraw. Surowa scene-
ria szkolnego korytarza zamieniła się 
na tę chwilę w bajecznie kolorową, 
tętniącą życiem, pachnącą i przywo-
łującą wspomnienia scenę. Główne 
aktorki - gospodynie - mogły cieszyć 
się z płynących zewsząd pochwał  
i  to nie tylko ze względu na smako-
wite potrawy, ale również za to, że 
potrafią tak pięknie promować naszą 
regionalną kulturę  i tradycję.

Przynależność każdego koła do 
konkretnego regionu  można było  
z daleka rozpoznać po  pięknych, do-
kładnych w każdym szczególe strojach 
regionalnych, w których prezentowa-
ły się niezwykle uroczyście. Do tego 
przygotowane przez gospodynie sto-
iska przyciągały uwagę estetyką i sta-
rannym przyozdobieniem regionalnymi 
elementami rękodzieła.

Nagrodzone potrawy z poszcze-
gólnych kół, wybrane z wielu, które pa-
nie przygotowały na tę okazję, zyskały 
uznanie nie tylko jurorów, ale również 
mających możliwość ich posmakowa-
nia licznie odwiedzających stoiska go-
ści. 

KGW ZBOROWICE z powiatu 
tarnowskiego na stole przybranym  
w przepiękną kompozycję z zasuszo-
nych z własnych ogrodów kwiatów ofe-
rowały nie tylko nagrodzoną potrawę 
- „Piękny Jaś po Zborowsku” - ale rów-
nież między innymi placki ze śliwkami, 
serniki, ciasta orzechowe, nalewki, czy 
tajemniczo brzmiącą potrawę - „Kurka 
na wieprzu”.

Dla większości tajemniczo brzmia-
ła również nagrodzona potrawa z KGW 
RABA WYŻNA z powiatu nowotarskie-
go - „Kluski scykane ze skwarkami” - 
prawdziwy rarytas dla smakoszy. Na 
stoisku gustownie przyozdobionym 
w makatki ludowe z „mądrościami lu-
dowymi” można było raczyć się rów-

Konkurs Potraw Regionalnych
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nież pierogami, chlebem ze smalcem 
i ogórkiem i oczywiście wyśmienitymi 
ciastami.

Powiat limanowski reprezentowa-
ło KGW ŁOSOSINA GÓRNA, gdzie 
„perełką” okazała się prosta, ale 
jednocześnie wyśmienita „Kapusta  
z Jaśkiem”. Tu barwne stroje pań mie-
szały się z udekorowanym jesiennymi 
kwiatami i owocami stołem, na którym 
kusiły kapuśniaczki z barszczem czer-
wonym, pachnące ciasta drożdżowe  
i ciasteczka.

KGW BIAŁA WYŻNA z powia-
tu nowosądeckiego reprezentowało 
miasto Grybów, a nagrodzone zo-
stały za  pyszne „Paszteciki z barsz-
czem czerwonym”, chociaż nie mniej 
smakowały przygotowane przez pa-
nie pulpeciki mięsne w sosie grzy-
bowym. Nie zabrakło i na tym stole 
rarytasów dla łasuchów - pysznych 
ciast drożdżowych i serników, a dla 
ochłody - woda z miętą słodzona 
miodem.

KGW OLCHAWA z powiatu bo-
cheńskiego przyciągało wzrok 
barwnym, niezwykle dekoracyjnym 
strojem pań, ale również wysma-
kowanym wyglądem stoiska, gdzie 
pojawiło się kilka rodzajów nalewek 
regionalnych, w których panie z tego 
koła się specjalizują. Nagrodzona 
potrawa to tradycyjna „Zupa faso-
lowa”. Również na tym stole nie za-
brakło pysznych ciast i pachnącego, 
wiejskiego chleba.

„Gołąbki w sosie grzybowym” 
nagrodzona potrawa KGW BEREST 
z powiatu nowosądeckiego znikała 
szybko z kociołka ze zrozumiałych 
względów. Panie raczyły nasze pod-
niebienia również podpłomykami, cia-
stami drożdżowymi, ale najbardziej 
smakował chleb wiejski z masłem 
czosnkowym.

A wszystko okraszone muzyką ka-
peli ludowej, która podczas degustacji 
przygrywała „do smaku”

Lucyna Kmak
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Podczas Agropromocji, 9 września 
odbył się kolejny, już  XVIII finał regio-
nalny  ogólnopolskiego konkursu. 

Organizatorem konkursu na 
szczeblu centralnym jest Polska Izba 
Produktu Regionalnego i Lokalnego 
w partnerstwie ze Związkiem Woje-
wództw RP. Organizatorami konkursu 
na szczeblach regionalnych są sa-
morządy województw we współpracy  
z Polską Izbą Produktu Regionalnego 
i Lokalnego.

Celem konkursu jest identyfikacja 
i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych 
regionalnych produktach żywnościo-
wych, wytwarzanych w gospodar-
stwach i przez lokalnych rzemieślni-
ków.

Poszukiwane są produkty specy-
ficzne, charakterystyczne dla danego 
regionu, które mogą stać się jego wi-
zytówką.

Do udziału w tegorocznej edycji 
zgłoszono 25 produktów, spośród któ-
rych nagrodzono: 

Produkty regionalne  
pochodzenia zwierzęcego:

 — Kiełbasa polędwicowa - Szczepan 
Gawor, Produkcja Wędlin Jakość  
i Tradycja – Podstolice

 — Pasztet z królika - Teresa Zabielna, 
Zborowice

 — Boczek szlachecki – Zbigniew 
Szubryt, Zakłady Mięsne „Szubryt” 
– Chełmiec

 — Mleko zsiadłe sądeckie - Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska Nowy 
Sącz

 — Ser kozi z ziołami – Maria Gut 
SERGUT Biały Dunajec.

Produkty regionalne  
pochodzenia roślinnego

 — Ocet z mirabelki – Andrzej Mikoła-
jewicz – Czorsztyn

 — Powidło z mirabelek – Zofia Szara-
wara - Zdynia

 — Chleb żytni – Piekarnia Bobowska 
„Rogala” – Bobowa

 — Ciasteczka ze skwarkami – Aneta 

Pawłowska  - Łużna
 — Kajzerki z serem – Teresa Zabiel-

na – Zborowice.

Napoje regionalne
 — Sok jabłkowo-gruszkowy – Antoni 

Marcin Pawłowski – Tłocznia Owo-
ców „Pawłowski” – Żbikowice

 — Wino regionalne RONDO – Winni-
ca Chodorowa

 — Nalewka z dzikich czereśni „Trze-
śniówka” – Danuta Rybska – Nowy 
Sącz

 — Miodula Tatrzańska – Anita Bafia – 
Poronin.

Inne produkty regionalne
 — Pyzy z kaszy orkiszowej – Halina 

Wójcik – Olchawa.

Wyróżniono również produkty:
 — Boczek Chłopski – Dariusz Kmak – 

ZM Kamionka Wielka
 — Kiełbasa schabowa tradycyjna - 

Janusz Zalarski, Przetwórstwo 
mięsne „Płatek” s.j. – Nowa   Wieś 
Szlachecka

 — Szynka szlachetna – Bacówka 
Rajbrot

 — Ser Kmiecia – Janina i Zbigniew 
Kochniarczyk – Łętowe.

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów
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 — Konfitura z owoców dzikiej róży – 
Danuta Rybska – Nowy Sącz

 — Kołacz weselny – Marek Piwowar 
– Męcina

 — Ciasto drożdżowe ze śliwkami - Ja-
nina i Zbigniew Kochniarczyk – Łę-
towe

 — Kawa z dębówek – Anna Poznań-
ska – Wyskitna

 — Śliwki w winie – Aneta Pawłowska  
– Łużna.

Wśród zgłoszonych potraw  nagro-
dę przyznano Jędrzejowi Jakubow-
skiemu z Gościńca Banica za „Kulki  
z sera koziego”, który nagrodę główną 
Perła 2018 odbierze na targach POLA-
GRAFOOD w Poznaniu.

Ponadto Kapituła Konkursu przy-
znała nagrody PERŁA 2018 dla pro-
duktów:

 — Litworówka – Anita Bafia Poronin
 — Nalewka z mirabelek – Andrzej Mi-

kołajewicz- Czorsztyn
 — Sądecki Miód Spadziowy – Anna 

i Janusz Kasztelewicz „Sądecki 
Bartnik” Stróże

 — Kiełbasa Małopolska – Szczepan 
Gawor – Produkcja Wędlin Jakość 
i Tradycja Podstolice

 — Śmietana 18% - OSM Nowy Sącz.

Lucyna Kmak
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Komisja Konkursowa Wojewódzkiej Edycji Konkursu 
AGROLIGA 2018 przyznała tytuły mistrzowskie. Woje-
wództwo Małopolskie w tym roku w Krajowym Konkursie 
AGROLIGA 2018 reprezentować będą Mistrzowie Mało-
polski:

W kategorii „ROLNIK”
Gospodarstwo rodzinne Fryc
Nowa Wieś Szlachecka, powiat krakowski

Gospodarstwo rodzinne prowadzi Pani Barbara Fryc 
z 3 synami. Dwaj starsi studiują na Uniwersytecie Rol-
niczym w Krakowie na kierunkach Zootechnika i Agro 
Ekonomia. Najmłodszy uczy się w szkole średniej. Głów-
ne kierunki produkcji gospodarstwa to hodowla trzody 
chlewnej w cyklu otwartym i produkcja zbóż, w tym psze-
nicy i pszenżyta. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 
ok. 30 ha.
Produkcja tuczników w skali roku wynosi ok. 1000 szt.

Gospodarstwo jest ogrodzone i dobrze wyposażone 
w maszyny rolnicze jak ciągnik rolniczy, przyczepa 8 t, 
pług 4 skiby – obracalny, siewnik zbożowy 3 m, rozsie-

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
WOJEWÓDZKIEJ EDYCJI KONKURSU

 A G R O L I G A 2018
wacz nawozów 1200 kg, rozrzutnik obornika i inne. Bu-
dynki gospodarcze, w tym dwie chlewnie po 500 m2, si-
los zbożowy 70 t, budynek magazynowo–garażowy 360 
m2. Stosowane są zasady bioasekuracji. Gospodarstwo 
jest zabezpieczone przed ASF. Spełnione są wymogi 
dobrostanu zwierząt. Systemy utrzymania zwierząt do-
stosowane są do wymogów UE. W ramach Rolniczego 
Handlu Detalicznego gospodarstwo prowadzi sprzedaż 
swojskich wędlin.

W kategorii „FIRMA”
Zakład Masarski Dariusz Kmak
Kamionka Wielka, powiat nowosądecki

Firma Pana Dariusza Kmaka założona w 1998 roku 
produkuje swojskie wyroby wędliniarskie, które sprzedaje 
w kilku swoich sklepach na terenie Małopolski.

Firma kontynuuje wieloletnią rodzinną tradycję produk-
cji wyrobów swojskich.

Wyroby wytwarzane są z najlepszych składników 
wg rodzinnych receptur oraz najnowszych technologii. 
Najwyższą jakość wyrobów gwarantuje najlepsze, wy-
selekcjonowane mięso i starannie dobrane przyprawy. 
Wędzenie odbywa się przy użyciu drewna bukowego  
i owocowego. Firma współpracuje ze sprawdzonymi uboj-
niami trzody. Zakład dysponuje zbudowanym na przeło-
mie 2012/13 r. budynkiem do produkcji masarskiej z zaple-
czem chłodniczym i socjalnym oraz dystrybucją.

Fundusz szwajcarski dofinansował zakup gazowej ko-
mory wędzarniczej do produkcji masarskiej. Nowoczesny 
budynek dostosowany jest w pełni do wymogów UE.

W ramach Operacji: ”Wprowadzenie innowacji produk-
towej i procesowej w Zakładzie Masarskim Dariusz Kmak, 
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mającej na celu zwiększenie produkcji wędlin i wprowa-
dzenie nowych produktów” firma była współfinansowana 
przez UE w ramach PROW 2014-2020.

Komisja Konkursowa Wojewódzkiej Edycji Konkursu 
AGROLIGA 2018 przyznała także tytuł wicemistrzowski  
i wyróżnienia:

Wicemistrz Małopolski w kategorii „ROLNIK”
Krzysztof Olszanecki
Stróże, powiat nowosądecki

Gospodarstwo rolne Pana Krzysztofa Olszaneckiego 
zajmuje powierzchnię ok. 80 ha użytków rolnych. Produ-
kuje mleko surowe (ok. 230 tys. litrów rocznie) od 34 – 36 
krów mlecznych i hoduje młode bydło opasowe (ok. 15 szt. 
rocznie). Gospodarstwo jest dobrze wyposażone m.in.  
w oborę krów mlecznych, zbiorniki, silosy paszowe, silosy 
betonowe, przegrodowe na kiszonkę, 4 ciągniki rolnicze, 
maszyny do zbioru pasz, wóz paszowy. Właściciel gospo-
darstwa czynnie działa w samorządzie, jako sołtys wsi 
Stróże, radny gminy Grybów, członek OSP.

Wyróżnienie w kategorii „ROLNIK”
Magdalena i Wojciech Jerzak
Łużna, powiat gorlicki

Gospodarstwo rolne Państwa Magdaleny i Wojciecha 
Jerzaków zajmuje powierzchnię ok. 92 ha, w tym 15 ha 

kukurydzy i reszta użytków zielonych. Prowadzi hodowlę 
krów mlecznych rasy czerwono-białej. Rocznie produku-
je ok. 250 tys. litrów mleka. Dodatkowo sprzedaje rocz-
nie ok. 30 cieląt. Stado objęte jest kontrolą użytkowości 
mlecznej. Gospodarstwo posiada nową, w pełni zme-
chanizowaną oborę uwięziową i chłodnię na mleko o poj. 
2500 l. Korzystało ze środków UE w ramach PROW 2007 
– 2013 i 2014 – 2020.

Wyróżnienie w kategorii „FIRMA”
Amplus Sp. z o.o.
Niegardów, powiat proszowicki

Firma Amplus działa od 1992 roku. Wraz z rozwojem 
asortymentu oraz rosnącą bazą klientów firma rozpoczę-
ła budowę kolejnych hal i magazynów. Posiada własne 
obiekty w Niegardowie i nowy, otwarty w 2015 r. w Pran-
docinie – Iłach. Produkuje, eksportuje, importuje owoce 
i warzywa do największych sieci handlowych w Polsce  
i za granicę. Spółka posiada kompletną certyfikację ja-
kości. Działa w systemie HACCP, wg norm IFS oraz BRC 
Global Standard for Food Safety. Standard produktów 
ekologicznych potwierdza certyfikat AGRO EKO.

Podsumowanie konkursu AGROLIGA 2018 nastąpi-
ło 8 września 2018 r. w Nawojowej k. Nowego Sącza 
podczas 28 Międzynarodowej Wystawy AGROPROMO-
CJA.

Dyplomy, imienne statuetki i nagrody finansowe dla 
laureatów konkursu wręczył w imieniu organizatora Dy-
rektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Karniowicach Pan Marek Kwiatkowski.

Dodatkową nagrodę – jeden wyjazd do siedziby Par-
lamentu Europejskiego dla Mistrza Małopolski w kate-
gorii Firma przekazał poseł Czesław Siekierski.

 Marek Rowecki
 Przewodniczący Komisji Konkursowej 
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Wzorem lat poprzednich w bieżą-
cym roku przeprowadzony został już 
po raz XI konkurs na Najlepsze Gospo-
darstwo Ekologiczne w Małopolsce. 
Konkurs obejmował 2 kategorie: "Eko-
logia i Środowisko” oraz "Ekologiczne 
Gospodarstwo Towarowe". Był orga-
nizowany według jednolitych zasad  
w całym kraju, przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi przy współpra-
cy z Centrum Doradztwa Rolniczego  
w Brwinowie, Odział w Radomiu i wo-
jewódzkich Ośrodków Doradztwa Rol-
niczego. Konkurs odbywał się w dwóch 
etapach: Pierwszy etap na poziomie 
województw, drugi na poziomie ogól-
nopolskim, do którego przystąpili zwy-
cięzcy konkursu z etapu wojewódzkie-
go. Celem organizowanego konkursu 
jest upowszechnianie dobrych praktyk 
rolniczych w zakresie rolnictwa eko-
logicznego, zainteresowanie rolników 
gospodarowaniem w sposób przyjazny 
środowisku naturalnemu oraz produk-
cja zdrowej żywności bez stosowania 
chemii. Istotne jest również zwięk-
szanie świadomości konsumenckiej  
i ekologicznej społeczeństwa w tym 
zakresie. Równie ważnym celem kon-
kursu jest promocja najlepszych go-
spodarstw ekologicznych i przedsta-
wienie ich oferty towarowej, a także 
uświadomienie znaczenia rolnictwa 
ekologicznego dla zachowania i od-
twarzania różnorodności biologicznej, 
czyli tzw. bioróżnorodności. 

Ogłoszenie i upowszechnienie 
informacji o konkursie oraz zgłasza-
nie gospodarstw, które przystąpiły do 
współzawodnictwa w województwie 
małopolskim, odbywało się za po-
średnictwem Powiatowych Zespołów 
Doradztwa Rolniczego (PZDR). Zło-

żone zgłoszenia podlegały wstępnej 
weryfikacji pod względem formalnym. 
Następnie poprawne formalnie zgło-
szenia oceniane były przez komisję 
konkursową. Ocenie podlegały wszyst-

Laureaci i sponsorzy nagród

kie zgłoszone do konkursu gospodar-
stwa, według kryteriów określonych 
w regulaminie. Każde gospodarstwo 
było oceniane według kryteriów okre-
ślonych, jako „pakiet podstawowy”. 

PODSUMOWANIE KONKURSU

NA NAJLEPSZE GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE 
NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM W ROKU 2018

Udział przedstawicieli władz rządowych i samorządowych
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Dalszej ocenie podlegały wyłącznie 
te, które zgodnie z kryteriami „pakiet 
podstawowy” otrzymały, co najmniej 
30 punków. 

Komisja konkursowa, powołana 
została na podstawie zarządzenia Dy-
rektora MODR w Karniowicach z dnia 
10.04.2018 r., która dokonała oceny 
gospodarstw. W ocenie zawierała się 
m.in. wizytacja wszystkich gospo-
darstw.

Po analizie uzyskanych wyników, 
komisja wyłoniła zwycięzców. W każ-
dej z kategorii nagrodzono 4 gospo-
darstwa. 

W kategorii: „Ekologia-Środowisko” 
za najlepsze uznano następujące go-
spodarstwa: 

 — 1 MIEJSCE: Gospodarstwo Pani 
Lucyny Gaweł z miejscowości 
Wola Batorska w gminie Niepoło-
mice;

 — 2 MIEJSCE: Gospodarstwo Pani 
Cecylii Strojnej z miejscowości 
Grajów w gminie Wieliczka;

 — 3 MIEJSCE: Gospodarstwo Pani 
Katarzyny Leśniak z miejscowości 
Glichów w gminie Wiśniowa.
Dodatkowo wyróżniono gospodar-

stwo Pana Jana Dzizy zamieszkałego 
w miejscowości Tonia w gminie Bole-
sław.

W kategorii: „Ekologiczne Gospo-
darstwo Towarowe” najlepszymi go-
spodarstwami zostały: 

 — 1 MIEJSCE: Monika Staszyńska  
z miejscowości Bystra w gminie 
Gorlice;

 — 2 MIEJSCE: Rolnicza Spółdziel-
nia Produkcyjna „PODHALANKA”  
z miejscowości Rokiciny Podha-
lańskiej w gminie Raba Wyżna;

 — 3 MIEJSCE: Gospodarstwo Pana 
Pawła Kaszczaka z miejscowości 
Zdynia w gminie Uście Gorlickie.
W tej kategorii również wyróżnione 

zostało gospodarstwo Pana Marci-
na Miszczaka z miejscowości Rybna  
w gminie Rybna.

Ogłoszenie wyników konkursu na 
etapie wojewódzkim i wręczenie na-
gród jego laureatom nastąpiło podczas 
tegorocznej wystawy „Agropromocja 

2018”, w dniu 8 września 
w Nawojowej. 

Gospodarstwa, które 
w poszczególnych kate-
goriach zdobyły pierwsze 
miejsca w województwie, 
zostały zgłoszone do 
etapu krajowego. Będą 
reprezentować woje-
wództwo małopolskie. 
Rozstrzygnięcie konkur-
su na szczeblu krajowym 
odbędzie się podczas 
Międzynarodowych Tar-
gów Żywności Ekologicz-
nej i Naturalnej NATURA 
FOOD, które odbędą się 
w Łodzi w październiku 
bieżącego roku. 

Wszyscy laureaci 
konkursu zostali uhono-
rowani bardzo cennymi 
nagrodami rzeczowymi  
i otrzymali dyplomy i sta-
tuetki za udział w konkur-
sie. Należy podkreślić, 
iż konkurs na Najlepsze 
Gospodarstwo Ekologiczne w Mało-
polsce, cieszy się dużym zaangażo-
waniem sponsorów. Bez nich miałby 
on znacznie skromniejszy wymiar. 
MODR z s. w Karniowicach Dział 

Pani Cecylia Strojna - nagrodzona  
w kategorii ,,Ekologia i Środowisko"

Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony 
Środowiska serdecznie dziękuje za 
wsparcie konkursu.

W tegorocznym gronie sponso-
rów nagród dla zwycięzców konkursu 
znalazły się następujące Instytucje 
oraz Firmy: Jednostka certyfikująca 
gospodarstwa ekologiczne COBICO  
z siedzibą w Przebieczanach, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział 
Regionalny w Krakowie. Małopolska 
Izba Rolnicza, Producent aminokwa-
sowych stymulatorów wzrostu AGRO-
-SORB – Biopharmacoteh Sp. z o.o.  
z siedzibą w Częstochowie, CDR Brwi-
nów, O/Kraków, Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, BIOCERT MA-
ŁOPOLSKA Sp. z o.o.

W imieniu nagrodzonych rolników 
ekologicznych wystąpiła Pani Cecy-
lia Strojna dziękując organizatorom 
za przygotowanie tegorocznej edycji 
konkursu na etapie wojewódzkim oraz 
sponsorom za bardzo cenne nagrody.

Józef Rusnak
Statuetka w kategorii  

gospodarstw towarowych
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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa Inwestująca w obszary wiejskie"

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że planowane jest uruchomienie nowego działania  
w ramach PROW 2014-2020: „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu  
zastępstw”. W projektach realizowanych w ramach działania wziąć udział może rolnik aktywny zawodowo, dla którego 
nie jest prowadzona rachunkowość w ramach systemu FADN.

 
Przystąpienie do projektu zapewnia:

 ⇒ pomoc w prowadzeniu rachunkowości rolnej w celu ograniczania kosztów i maksymalizacji dochodów z gospo-
darstwa, 

 ⇒ bezpłatne doradztwo specjalistyczne w jednym z wybranych obszarów:

 ⇒ przystępowanie do krajowych lub unijnych systemów jakości, 

 ⇒ rozpoczynanie i prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, 

 ⇒ planowanie inwestycji w gospodarstwie, 

 ⇒ modernizacja małego gospodarstwa w celu uzyskania wyższej dochodowości,

 ⇒ ocena dostosowania gospodarstwa do norm i wymogów wzajemnej zgodności, 

 ⇒ wdrażanie zasad integrowanej ochrony roślin w gospodarstwie. 

Informacje na temat udziału w projektach można uzyskać kontaktując się z Powiatowymi Zespołami Doradztwa 
Rolniczego MODR w Karniowicach (adresy na stronie www.modr.pl) lub pod numerem telefonu 12 285 21 13 lub 14 
wew. 270, 261, email: usługi.doradcze@modr.pl.

Program doradczy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
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Niemal od 2000 roku Stacja Do-
świadczalna Oceny Odmian w Wę-
grzcach koło Krakowa współpracując 
z MODR Karniowice, pod nadzorem 
specjalistów MODR – BP Dąbrowa 
Tarnowska - w miejscowości Nieczaj-
na Górna prowadziła Porejestrowe 
Doświadczenia Odmianowe (PDO)  
z ziemniakami. Początkowo były to 
doświadczenia z grupą odmian bar-
dzo wczesnych, które prowadzono  
w gospodarstwie Romana Mola - Nie-
czajna Dolna, następnie po kilkuletniej 
przerwie w gospodarstwie Tadeusza 
Drożdża - Nieczajna Górna. W następ-
nych latach kontynuowano badania 
odmian bardzo wczesnych i późnych  
w gospodarstwie Marka Drożdża - 
Nieczajna Górna, a przez ostatnie 5 lat 
doświadczenia prowadzone były w go-
spodarstwie Teresy Pulnik  - Nieczajna 
Górna, gdzie wprowadzono do bada-
nia oprócz odmian bardzo wczesnych  
i późnych w 2017 roku również odmia-
ny średnio wczesne.

Celem doświadczeń było spraw-
dzenie możliwości plonotwórczych 
zarejestrowanych odmian ziemniaka 
w warunkach południowo-wschodniej 
części Polski.

Charakterystyka  
i przegląd badanych odmian:

Odmiany bardzo wczesne:
ARIELLE - odmiana bardzo wcze-
sna - jadalna, w typie konsumpcyjnym 
ogólnoużytkowym o dobrym smaku. 
Charakteryzuje się bardzo dużymi bul-
wami, owalnymi o regularnym kształ-
cie, płytkich oczkach, żółtej skórce  
i jasnożółtym miąższu. Miąższ za-
równo surowy jak i po ugotowaniu nie 
ciemnieje. Daje duże plony, zarówno 
w najwcześniejszym terminie zbio-
ru (40 dni po wschodach), jak też po 
zakończeniu wegetacji. Przydatna do 
uprawy na wczesny zbiór. Odmiana  
o dużym udziale plonu handlowego  
w plonie ogólnym. Odporna na mątwi-
ka ziemniaczanego, bardzo podatna 
na zarazę ziemniaka.

DENAR - odmiana bardzo wcze-
sna, jadalna, w typie konsumpcyjnym 
sałatkowym do ogólnoużytkowego  
o dobrym smaku. Charakteryzuje się 
bulwami bardzo dużymi okrągło-owal-
nymi, kształtnymi, o płytkich oczkach 
i jasnożółtym miąższu. Odmiana bar-
dzo plenna o bardzo dużym udziale 

frakcji handlowej. Przydatna do upra-
wy na wczesny zbiór. Odmiana polska, 
odporna na mątwika ziemniaczanego, 
odporna na wirusy, podatna na zarazę 
ziemniaka. Zalecana do uprawy w ca-
łym kraju.

IMPALA - odmiana bardzo wczesna 
jadalna o bardzo dużych owalno-po-
dłużnych bulwach, kolor skórki żółty, 
miąższ jasno-żółty, odmiana ta dosko-
nale nadaje się na sałatki. Charaktery-
zuje się odpornością na parcha, wirusy 
i średnią odpornością na zarazę.

JUSTA - odmiana bardzo wczesna, 
bulwy duże znacznie większe od po-
zostałych odmian wczesnych, okrą-
gło-owalne o regularnym kształcie  
i płytkich oczkach. Skórka i miąższ 
koloru żółtego. Odmiana o dość do-
brym smaku polecana do bezpośred-
niego spożycia jak i do przetwórstwa 
na chipsy. Miąższ zarówno surowy jak 
i po ugotowaniu nie ciemnieje. Jedy-
nie po ugotowaniu po 24 godzinach 
ciemnieje nieznacznie. W niektórych 
latach może wystąpić skłonność do 
rdzawej plamistości miąższu. Od-
miana polska odporna na mątwika 

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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ziemniaczanego, podatna na zarazę 
ziemniaka.

LORD - odmiana bardzo wczesna,  
w typie konsumpcyjnym sałatkowym 
do ogólnoużytkowego o dobrym sma-
ku. Charakteryzuje się bulwami bardzo 
dużymi, okrągło-owalnymi, kształtny-
mi o płytkich oczkach i jasnożółtym 
miąższu. Odmiana bardzo plenna,  
o dużym udziale w plonie frakcji han-
dlowej. Przydatna do uprawy na wcze-
sny zbiór. Odmiana polska odporna na 
mątwika ziemniaczanego, odporna na 
wirusy, podatna na zarazę ziemniaka. 
Zalecana do uprawy w całym kraju.

MIŁEK - odmiana bardzo wczesna, ja-
dalna w typie konsumpcyjnym sałatko-
wym do ogólnoużytkowego, o dobrym 
smaku. Charakteryzuje się bulwami bar-
dzo dużymi, okrągło-owalnymi, kształt-
nymi o płytkich oczkach i jasnożółtym 
miąższu. Odmiana bardzo plenna o du-
żym udziale w plonie frakcji handlowej. 
Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. 
Odmiana polska odporna na mątwika 
ziemniaczanego, odporna na wirusy, 
podatna na zarazę ziemniaka.

RIVIERA - odmiana bardzo wczesna 
jadalna nadaje się do uprawy pod 
przykryciem. Kolor skórki żółty, miąższ 
jasnożółty, doskonała do sałatek. Jest 
odmianą odporną na wirusy oraz śred-
nio odporną na zarazę ziemniaczaną. 
Odmiana ta idealnie dostosowuje się 
do wszystkich typów gleb.

VIVIANA - odmiana bardzo wczesna, 
jadalna w typie konsumpcyjnym sa-
łatkowym do ogólnoużytkowego o do-
brym smaku. Charakteryzuje się bul-
wami dużymi, owalnymi, o regularnym 
kształcie bardzo płytkich oczkach, 
żółtej skórce i jasnożółtym miąższu. 
Miąższ zarówno surowy jak i po ugoto-
waniu nie ciemnieje. Daje duże plony 
zarówno w najwcześniejszym terminie 
(40 dni po wschodach), jak też w ter-
minie po zakończeniu wegetacji. Przy-
datna do uprawy na wczesny zbiór. 
Odmiana o dużym udziale plonu han-

dlowego w plonie ogólnym. Odporna 
na mątwika ziemniaczanego, średnio 
odporna na wirusy, bardzo podatna na 
zarazę ziemniaka.

Odmiany średnio-wczesne:
CEKIN - odmiana średnio-wczesna 
jadalna w typie konsumpcyjnym mą-
czystym, rzadziej ogólnoużytkowym 
o dobrym smaku. Charakteryzuje się 
bulwami dużymi, okrągło-owalnymi, 
kształtnymi o płytkich oczkach i ja-
snożółtym miąższu. Odmiana plenna  
o bardzo dużym udziale frakcji handlo-
wej w plonie ogólnym. Odmiana pol-
ska, odporna na mątwika ziemniacza-
nego, dość podatna na wirusy oraz na 
porażenie zarazą ziemniaka.

FINEZJA - odmiana średnio wczesna 
jadalna w typie konsumpcyjnym ogól-
noużytkowym do lekko mączystego  
o jasnożółtym miąższu i dobrym smaku. 
Polecana do bezpośredniego spożycia 
oraz do produkcji frytek. Odmiana pol-
ska bardzo plenna, odporna na mątwi-
ka ziemniaczanego, bardzo odporna na 
wirusy i o podwyższonej odporności na 
zarazę ziemniaka. Podwyższona od-
porność na parcha zwykłego oraz inne 
czynniki chorobotwórcze pozwalają na 
opłacalną uprawę w warunkach gospo-
darstw ekologicznych i o ekstensywnym 
modelu uprawy. Niskie wymagania gle-
bowe umożliwiają uprawę na wszystkich 
rodzajach gleb.

LECH - odmiana średnio-wczesna  
o typie konsumpcyjnym ogólnoużytko-
wym do mączystego. Charakteryzuje 
się gładką różową skórką o bardzo 
płytkich oczkach. Kształt okrągło-
-owalny, miąższ 
jasno-żółty. Od-
miana bardzo 
plenna o podwyż-
szonej odporności 
na parcha zwy-
kłego, wysokiej 
odporności na 
wirusa Y, średnia 
odporność na za-
razę ziemniaka.

Odmiana o średnich wymaganiach 
glebowych.

MALAGA - odmiana średnio-wczesna 
o typie kulinarnym ogólnoużytkowym 
do mączystego. Cechuje się dużymi 
owalnymi bulwami o płytkich oczkach 
i żółtej gładkiej skórce. Odmiana od-
porna na mątwika ziemniaczanego, 
średnia odporność na zarazę ziemnia-
czaną. Wymagania glebowe średnie.

Charakterystyka i przegląd  
odmian późnych

JELLY - odmiana średnio-późna, ja-
dalna w typie konsumpcyjnym ogól-
noużytkowym o dobrym smaku. 
Charakteryzuje się bulwami bardzo 
dużymi owalnymi, kształtnymi o płyt-
kich oczkach i żółtym miąższu. Od-
miana bardzo plenna o dużym udziale 
w plonie frakcji handlowej. Odmiana 
odporna na mątwika ziemniaczane-
go, bardzo odporna na wirusa Y i li-
ściozwoju, średnio odporna na zarazę 
ziemniaka. Zalecana do uprawy w ca-
łym kraju.

ZAGŁOBA - odmiana późna, jadalna 
w typie konsumpcyjnym ogólnoużyt-
kowym. Bulwy bardzo duże okrągło-
-owalne o żółtym miąższu. Plenność 
bardzo duża, bardzo duży udział bulw 
w frakcji handlowej. Odmiana polska 
odporna na mątwika ziemniaczanego  
i wirusy oraz zarazę ziemniaka. Pole-
cana do uprawy w całym kraju.

GUSTAW - odmiana jadalna średnio-
-późna w typie kulinarnym ogólno-
użytkowym lekko mączystym o dość 
dobrym smaku. Skórka żółta, miąższ 
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kremowy. Bulwy bardzo duże okrągło-
-owalne o regularnym kształcie i dość 
płytkich oczkach. Odmiana polska, 
plenna odporna na mątwika ziemnia-
czanego i wirusy, średnio podatna na 
zarazę ziemniaka. Przydatna do upra-
wy w całym kraju.

MONDEO - odmiana średnio-późna 
jadalna w typie konsumpcyjnym ogól-
noużytkowym do lekko mączystego  
o dość dobrym smaku. Charakteryzuje 
się bulwami dużymi okrągło-owalny-
mi o regularnym kształcie i płytkich 
oczkach. Skórkę ma żółtą, miąższ kre-
mowy. Odmiana bardzo plenna o du-
żym udziale frakcji handlowej w plonie 
głównym. Odporna na prototyp Ro 1 
mątwika ziemniaczanego. Odporność 
na wirusa Y i liściozwoju, odporność 
na zarazę ziemniaka mała do średniej. 

SOPLICA - odmiana późna, jadalna, 
w typie konsumpcyjnym ogólnoużyt-
kowym do lekko mączystego o dość 
dobrym smaku. Bulwy bardzo duże  
o regularnym okrągło-owalnym kształ-
cie i dość płytkich oczkach. Skórka 
żółta, miąższ jasno-żółty. Odmiana 
bardzo plenna o bardzo dużym udzia-
le frakcji handlowej w plonie. Odmiana 
odporna na mątwika ziemniaczanego, 
wysoko odporna na wirusy, dość od-
porna na zarazę ziemniaka. Zalecana 
do uprawy w całym kraju i w systemie 
ekologicznym.

SYRENA - odmiana średnio-późna,  
w typie konsumpcyjnym ogólnoużytko-
wym o dobrym smaku. Charakteryzuje 

się bardzo dużymi 
bulwami, owalnymi 
o płytkich oczkach 
i żółtym miąższu. 
Odmiana bardzo 
plenna o dużym 
udziale w plonie 
frakcji handlowej. 
Odmiana polska, 
odporna na mątwi-
ka ziemniaczanego 
i wirusy, średnio 
odporna na zarazę 
ziemniaczaną. Za-
lecana do uprawy 
w całym kraju.

W miejscowości Nieczajna Górna, 
badania prowadzono na glebach: kom-
pleksu żytniego - bardzo dobrego lub 
pszennego wadliwego na glebach kla-
sy IV B, o odczynie przeważnie słabo 
kwaśnym.

Przedplonem dla ziemniaków naj-
częściej były zboża jare lub ozime, 
kukurydza na zielonkę. Po zbiorze 
przedplonu zastosowano podorywkę, 
wykonano uprawki pożniwne, jesienią 
pod orkę zimową zastosowano obor-
nik. Wiosną wykonano bronowanie 
przeważnie wysiewano nawóz wie-
loskładnikowy polifoskę natomiast 
azot uzupełniano stosując: saletrzak, 
następnie bronowano i wykonano sa-
dzenie w terminie od 1-3 dekady kwiet-
nia w miarę warunków pogodowych. 
Zabiegi pielęgnacyjne oraz ochronę 
ziemniaka prowadzono zgodnie z za-
leceniami specjalistów MODR. Do-
świadczenia prowadzono zgodnie  

z obowiązującą w SDOO metodyką 
badania wartości gospodarczej od-
mian roślin uprawnych.

W grupie odmian bardzo wcze-
snych pierwszy zbiór wykonano po 
60 dniach od daty sadzenia lub po 40 
dniach od wschodów, drugi zaś zbiór 
wykonywano w okresie pełnej dojrza-
łości fizjologicznej. Przy odmianach 
późnych zbioru dokonano w pełnej 
dojrzałości roślin.
Wyniki doświadczeń – odmiany bar-
dzo wczesne - 2016 rok

Ziemniaki posadzono w optymal-
nym terminie. Początkowo ziemniaki 
miały warunki optymalne do wzrostu. 
Natomiast w czerwcu i lipcu było bar-
dzo sucho, brakowało opadów w okre-
sie kwitnienia i pąkowania roślin oraz 
cały sierpień. Rośliny wcześniej za-
kończyły wegetację z powodu suszy. 
Wykonano jeden oprysk na zarazę 
ziemniaka, stonka wystąpiła w małej 
ilości. Powierzchnia poletek do zbioru 
wynosiła 14,7 m2.

Odmiana 
Nr pol. Plon 

kg Nr pol. Plon 
kg Nr pol. Plon 

kg

Powtórzenie I Powtórzenie II Powtórzenie III

1./ Arielle 4 35,2 10 33,5 15 37,0
2./ Denar 2 35,3 11 30.9 19 34,2
3./ Impala 3 30,2 13 28,6 16 36,1
4./ Lord 7 25,7 9 32,8 17 35,2
5./ Miłek 1 18,3 8 20,3 18 18,5
6./ Riviera 5 28,7 14 32,0 21 30,2
7./ Viviana 6 23,5 12 22,0 20 26,0

I termin kopania
sadzenie - 21.04.2016 rok; zbiór - 06.07. 2016 rok; wielkość poletka - 14,7 m2 



24 doradca / wrzesień - październik 2018

Małopolski Informator Rolniczy

W roku 2017 wystąpiły nieko-
rzystne warunki meteorologiczne; 
wiosna była bardzo mokra o ciągłych 
opadach deszczu i zimnych nocach. 
Poprawa pogody nastąpiła dopie-
ro po pierwszej dekadzie czerwca.  
Z tego też powodu wschody ziemnia-

Odmiana Nr. pol. Plon 
kg Nr pol. Plon 

kg Nr. pol. Plon 
kg

1./ Arielle 1 69.0 13 68,2 16 50,5
2./ Denar 3 70,0 9 50,3 15 48,5
3./ Impala 7 65,2 12 58,3 20 52,4
4./ Lord 2 64,3 8 48,5 21 56,5
5./ Miłek 6 44,3 11 39,2 19 42,2
6,/ Riviera 4 51,0 14 56,2 17 52,3
7./ Viviana 5 44,0 10 44,5 18 42,5

II termin kopania 
Sadzenie: 21.04.2016 rok; zbiór - 09.09.2016 rok; wielkość poletka - 14,7 m2

Odmiany póżne: 
Sadzenie - 21.04.2016 rok; zbiór - 27.09.2016 rok; wielkość poletka - 14,7 m2

Odmiana 
Nr. pol. 

Plon 
kg

Nr pol. 
Plon 
kg

Nr. pol.
Plon 
kg

Powtórzenie I Powtórzenie II Powtórzenie III

1./ Jelly 1 61,2 6 59,0 8 60,2
2./ Syrena 2 79,6 4 73,4 9 72,9
3./ Mondeo 3 74,7 5 70,7 7 71,8

ków były opóźnione. Podczas, gdy 
nastąpiła poprawa pogody wystąpiły 
wysuszające wiatry i wysokie tem-
peratury bez opadów aż do końca 
sierpnia. Ratowały jedynie sytuację 
przelotne burze z niewielkimi opada-
mi, które zaraz wyparowały z powodu 

bardzo wysokich temperatur - rów-
nież suchy rok; mimo to osiągnięto 
wysokie i zadowalające plony ziem-
niaków, ponieważ wiosenne deszcze 
uzupełniły niedobory wody w glebie 
za rok 2016.

Wyniki 2017 r.
I termin kopania - 14.07.2017 rok; wielkość poletka - 14,7 m2

Nr/Odmiana 
Nr. pol. 

Plon 
kg

Nr pol. 
Plon 
kg

Nr. pol.
Plon 
kg

Powtórzenie I Powtórzenie II Powtórzenie III

1./ Arielle 2 25,8 11 34,3 15 26,7
2./ Denar 4 34,6 10 35,2 19 34,8
3./ Impala 3 32,0 12 33,4 18 29,5
4./ Lord 6 37,0 13 37,6 16 32,5
5./ Miłek 7 26,3 8 29,5 20 31,0
6./ Riviera 5 34,0 14 32,0 17 29,0
7./ Viviana 1 25,7 9 28,4 21 30,5

Nr/Odmiana 
Nr. pol. 

Plon 
kg

Nr pol. 
Plon 
kg

Nr. pol.
Plon 
kg

Powtórzenie I Powtórzenie II Powtórzenie III

1./ Arielle 1 46,5 10 49,3 21 48,0
2./ Denar 6 63,5 9 64,7 16 69,0
3./ Impala 3 46,3 11 53,2 20 54,7
4./ Lord 5 52,2 12 56,5 18 59,0
5./ Miłek 7 42,0 14 41,6 15 51,4
6./ Riviera 4 56,7 8 60,0 19 65,0
7./ Viviana 2 41,0 13 46,3 17 52,3

II termin kopania - 14.09.2017 rok; wielkość poletka - 14,7 m2
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Wnioski: 
Uzyskane wyniki ziemniaków świad-

czą o wysokim potencjale plonotwór-
czym ocenianych odmian ziemniaków 
na terenie powiatu dąbrowskiego.

Wyniki te można wykorzystać w celu 
doboru odmian na naszym terenie.

Wyniki z kilku lat wskazują, że na 
terenie powiatu dąbrowskiego zawsze 
wyższe plony osiąga się, gdy rok jest 
suchy (opinię tą potwierdzają również 
doświadczeni rolnicy). Lata mokre 
zwłaszcza rok 2014 pokazuje, że na 
naszych glebach osiąga się niższe plo-
ny ziemniaków. Niezawodną odmianą, 
które sprawdzają się w każdych warun-
kach, niezależnie suchy czy mokry rok 
to: Lord, Denar, Impala, Arielle, Riviera. 
Odmiana Viviana – duży procent bulw 
drobnych. Odmiany: Jelly i Miłek gorzej 

Odmiany średnio-wczesne
Termin kopania - 26.09.2017 rok; wielkość poletka - 14,7 m2

Nr/Odmiana 
Nr. pol. 

Plon 
kg

Nr pol. 
Plon 
kg

Nr. pol.
Plon 
kg

Powtórzenie I Powtórzenie II Powtórzenie III

1./ Cekin 1 50,5 8 51,5 10 53,0
2./ Finezja 4 60,2 5 58,7 11 56,0
3./ Lech 3 74,4 7 70,0 9 67,2
4./ Malaga 2 46,0 6 42,3 12 42,0

Dla porównania wyniki doświadczeń z roku mokrego 2014
Odmiany bardzo wczesne: gospodarstwo Teresa Pulnik – II termin kopania
Sadzenie - 14.04.2014 rok; zbiór - 16.09.2014 rok

Nr/Odmiana Nr. pol. 
Plon 
kg

Nr pol. 
Plon 
kg

Nr. pol.
Plon 
kg

Arielle 5 40,5 14 47,3 19 49,8
Denar 4 52,5 12 57,5 15 57,0
Impala 7 47,2 13 53,6 21 63,0
Lord 3 39,7 8 46,0 20 55,0
Miłek 1 53,2 9 58,3 18 67,0
Riviera 6 38,8 11 37,5 16 42,3
Viviana 2 36,0 10 40,0 17 37,5

Odmiana Nr. pol. 
Plon 
kg

Nr pol. 
Plon 
kg

Nr. pol.
Plon 
kg

Gustaw 1 37,2 7 34,5 12 30,0
Yelly 2 27,3 5 30,5 11 27,0
Mondeo 3 26,4 8 38,0 10 24,0
Syrena 4 25,0 6 22,0 9 25,5

Odmiany późne: gospodarstwo Marek Drożdż
sadzenie - 25.04.2014 rok; zbiór - 19.09.2014 rok; wielkość poletka 14,7 m2

plonują w latach mokrych; odmiana 
Miłek gnije.

Rolnicy decydując się na wybór  
i uprawę konkretnej odmiany, oprócz 
wysokiego plonu bulw ziemniaka, po-
winni też brać pod uwagę odporność 
odmian na choroby, a szczególnie na 
zarazę ziemniaka.

W związku z tym, że na terenie 
powiatu dąbrowskiego duża część 
gospodarstw nastawia się na produk-
cję metodami ekologicznymi, należy 
także brać pod uwagę przydatność 
odmian do uprawy w gospodarstwach 
ekologicznych oraz ekstensywnego 
modelu uprawy. Godne polecenia 
odmiany do gospodarstw ekologicz-
nych: Finezja, Soplica, Syrena.

Odmiany bardzo wczesne prze-
ważnie są wrażliwe na zarazę ziem-

niaczaną, dlatego też należy je sadzić 
jak najwcześniej, aby z chwilą wystą-
pienia zarazy zdążyły nagromadzić  
i osiągnąć zadowalający plon bulw. 

 Anna Brożek

Gnojnik 
sprzedam pole orne,  
działki budowlane  

uzbrojone oraz  
łąki na staw rybny.

Kontakt:
604-438-189
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Pigwowiec 
japoński

Pigwowiec japoński - Chaenome-
les japonica – gatunek rośliny wielo-
letniej z rodziny różowatych. Pochodzi  
z Japonii. Owoce pigwowca japońskie-
go przypominają swym wyglądem nie-
pozorne żółte jabłuszka. Nie spożywa 
się ich na surowo, ponieważ są twar-
de, cierpkie i kwaskowate. Pigwowiec 
to mrozoodporny krzew o ciernistych 
gałązkach, dorastający do około 2 m 
wysokości. Uprawiany jest dla prze-
pięknych kwiatów, które pojawiają się 
na nim nieraz już od wczesnej wiosny, 
a także dla owoców.

Owoce pigwowca nie są duże (za-
zwyczaj 4-5 cm średnicy) i zależnie od 
odmiany mogą być kuliste lub lekko 
spłaszczone. Doskonale nadają się 
na przetwory. Konfitury, galaretki, na-
lewki, marmolady i dżemy z pigwowca 
mają niepowtarzalny cytrynowy aro-
mat i cechuje je duża zawartość wita-
miny C. Z owoców pigwowca można 
również sporządzić syrop, który do-
skonale zastępuje w herbacie cytrynę. 
Owoce pigwowca japońskiego zawie-
rają w swoim składzie cenne kwasy or-
ganiczne, flawonoidy, pektyny, fenole, 
witaminy i antocyjany. Nasiona zawie-
rają natomiast amigdalinę i śluzy. Z na-
sion można sporządzać napar, który 
z powodzeniem, możemy stosować 
przy nieżycie przewodu pokarmowego 
i gardła, przy chrypce, a także do na-
sączania okładów przeznaczonych 
do stosowania na suche rany. Ponad-
to bywa używany do pielęgnacji skóry 
podrażnionej i suchej.

Pigwowce nie są roślinami szcze-
gólnie wymagającymi, a ich uprawa 
nie przysparza większych problemów. 
Spotykane w Polsce gatunki są sto-

sunkowo odporne na niską tempera-
turę i zwykle nie wymagają zimowego 
okrycia (z wyjątkiem delikatniejszych 
odmian). Najlepiej rosną na stanowi-
skach słonecznych oraz na przepusz-
czalnych, świeżych, ale umiarkowanie 
żyznych glebach o obojętnym lub lek-
ko kwaśnym odczynie. Nie lubią na-
tomiast gleb zasadowych, na których 
chorują.

Pigwowce dobrze znoszą cięcie, 
mimo to lepiej zrezygnować z tego za-
biegu (z wyjątkiem żywopłotów), gdyż 
rośliny najpiękniej kwitną na pędach 
kilkuletnich.

Pigwowce są bardzo rzadko poraża-
ne przez choroby lub atakowane przez 
szkodniki. Z chorób czasem może po-
jawić się plamistość liści i owoców pi-
gwowca, a ze szkodników - krzewy ob-
siada czasem zwójka różóweczka.

Pigwowce najlepiej jest rozmna-
żać przez sadzonki. Jeżeli chce-
my mieć więcej krzewów, należy 
pobrać sadzonki pigwowca latem, 
pamiętając, aby tak je uciąć, żeby 
sadzonka zawierała tzw. „piętkę”. Na-
stępnie sadzonkę pigwowca należy 
umieścić w doniczce wypełnionej tor-
fem zmieszanym z piaskiem. Doniczki 
z sadzonkami pigwowca należy prze-
zimować w chłodnym inspekcie, a na 
wiosnę należy wysadzić je do gruntu. 
Pigwowiec może być też rozmnażany 

z nasion. Rośliny rozmnażane z na-
sion zazwyczaj nie dziedziczą cech 
rośliny matecznej (mogą mieć np. inny 
kolor kwiatów).

Znanych jest kilka gatunków pi-
gwowców, jednak w Polsce uprawia 
się głównie trzy: pigwowiec okazały 
zwany też chińskim lub właściwym 
(Chaenomeles speciosa), pigwowiec 
japoński (Chaenomeles japonica) oraz 
mieszańcowy pigwowiec pośredni 
(Chaenomeles superba).

Pigwowiec okazały dorasta do 2–3  m  
wysokości, ma kolczaste pędy, szero-
kie, piłkowane na brzegach, zielone 
liście i dość duże, zwykle ciemnoczer-
wone kwiaty, ukazujące się na rośli-
nie wczesną wiosną (kwiecień–maj). 
Owoce tego gatunku pigwowca są ku-
liste, lekko wydłużone, żółte i aroma-
tyczne. 

Pigwowiec japoński to natomiast 
krzew znacznie niższy (1–1,5 m wy-
sokości) i bardziej rozłożysty. Ma dużo 
mniejsze, niemal okrągłe liście, zakwi-
ta wczesną wiosną (kwiecień–maj), 
często jeszcze przed pojawieniem się 
liści, a jego kwiaty mają zazwyczaj 
pomarańczowoczerwoną barwę. Je-
sienią pojawiają się na krzewie żółte, 
okrągłe i bardzo aromatyczne owoce, 
które nadają się na przetwory.

Pigwowiec pośredni jest najczę-
ściej spotykany w ogrodach. Powstał 
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on z obu wyżej zaprezentowanych 
gatunków. Krzew dorasta do 1–1,5 m  
wysokości i jest bardzo zmienny  
w wyglądzie, gdyż posiada wiele od-
mian różniących się barwą kwiatów, 
wysokością oraz pokrojem. 

Przepis na nalewkę z pigwowca ja-
pońskiego. 

Owoce pigwowca myjemy, kroimy 
na ćwiartki, usuwamy gniazda na-
sienne. Innym sposobem jest starcie 
owoców na tarce o grubych oczkach. 
Wtedy nie musimy wcześniej kroić  
i pozbawiać owoców nasion. Pokro-

jone lub starte owoce wrzucamy do 
gąsiora lub dużego szklanego słoja, 
zasypujemy cukrem. Zamykamy słój  
i odstawiamy mniej więcej na tydzień. 
Chodzi o to, żeby owoce pigwy puści-
ły sok. Codziennie należy potrząsnąć 
słojem, żeby cukier się rozpuścił. Gdy 
pigwowiec puści sok, zlewamy go  
i mieszamy z wódką lub spirytusem. 
Przelewamy do butelek i odstawiamy 
na kilka miesięcy. Składniki: 1 kilogram 
owoców, 1 kg cukru, 1 litr alkoholu 70% 
(0,5 litra spirytusu + 0,5 litra wódki).

Maciej Skubis

Dereń jadalny, dereń właściwy 
(Cornus mas) gatunek rośliny z rodziny 
dereniowatych. Pochodzi ze środkowej 
i południowo-wschodniej Europy i za-
chodniej Azji. Dereń jadalny jest krze-
wem ozdobnym, atrakcyjnym przez 
cały rok. Wczesną wiosną pojawiają 
się na nim żółte kwiaty, pod koniec 
lata czerwone owoce, a jesienią ładnie 
przebarwiają się liście. Owoce derenia 
jadalnego cenione są za właściwości 
lecznicze.

Czerwone, podłużne i mięsiste 
owoce, zwykle koloru intensywnie 
czerwonego u różnych odmian mogą 
być bordowe, żółte lub białe, dojrzewa-
ją pod koniec sierpnia lub we wrześniu. 
Spożywanie ich na surowo jest dość 
trudne, gdyż mają cierpki i kwaskowaty 
smak, ale za to znakomicie nadają się 
na przetwory. Można z nich przyrzą-
dzać konfitury, dżemy, kompoty, mar-
molady oraz soki. Są też podstawo-

wym składnikiem popularnej i cenionej 
nalewki tzw. dereniówki. Owoce dere-
nia można też suszyć i pić pod posta-
cią herbaty, a także przyprawiać nimi 
marynaty przeznaczone do ciemnych 
mięs. Zarówno w postaci surowej jak  
i suszonej są bogatym źródłem wita-
min (przede wszystkim C, P, A), garbni-
ków, kwasów organicznych, soli mine-
ralnych, pektyn i olejków eterycznych, 
a więc znakomicie uzupełniają dietę  
w wartościowe składki odżywcze.

Dereń jadalny jest rośliną o niewiel-
kich wymaganiach uprawowych. Pre-
feruje stanowisko zaciszne, słonecz-
ne do półcienistego. Uprawa derenia 
jadalnego udaje się na glebach śred-
nio żyznych, piaszczysto-gliniastych, 
zasobnych w wapń. Gleba powinna 
być stale umiarkowanie wilgotna,  

o odczynie obojętnym lub zasadowym. 
Dereń gorzej znosi gleby kwaśne. Ter-
min sadzenia derenia jadalnego zale-
ży od tego, czy wybieramy sadzonkę 
z gołym korzeniem czy też uprawianą 
w pojemniku. Jeśli kupiliśmy roślinę  
z gołym korzeniem, sadzimy ją wcze-
sną wiosną lub jesienią, przycinając 
korzenie na długość ok. 15 cm. Po-
dobnie postępujemy z pędami. Ro-
śliny w pojemnikach sadzić możemy 
natomiast przez cały okres wegeta-
cyjny. Cięcie derenia jadalnego należy 
przeprowadzić wiosną po kwitnieniu, 
prześwietlając koronę i wycinając za-
gęszczające się gałęzie. Aby zapobiec 
starzeniu się derenia jadalnego nale-
ży, co dwa, trzy lata wycinać u nasady 
kilka najstarszych pędów. Nowe pędy 
będą lepiej się rozwijać, liczba kwiatów 

Dereń 
jadalny
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będzie większa, a w konsekwencji uzy-
skamy więcej cennych owoców. Dereń 
rzadko wymaga ochrony przed choro-
bami i szkodnikami.

Derenie można uzyskać zarówno 
przez wysiew nasion, konieczna jest 
stratyfikacja w niskich temperaturach, 
jak również za pomocą sadzonek pę-
dowych, odkładów oraz okulizacji. 
Najdłużej czeka się na rośliny rozmna-
żane z nasion, gdyż mają one tenden-
cję do zalegania w glebie nawet przez 
kilka lat po wysiewie. Poza tym bardzo 
późno wchodzą w okres owocowania, 
po około 5-6 latach. Z tego powodu 
poleca się, więc pozostałe metody roz-
mnażania.

Dereń jadalny nie jest szczególnie 
popularnym krzewem, jednak wyróż-
nia się wiele odmian, z których godne 
polecenia są między innymi: „Elegant-
nyj” odmiana bardzo wczesna, plen-
na, o niewielkich rozmiarach, rodząca 
duże, ciemnoczerwone owoce, które 

po dojrzeniu nie obsypują się z gałą-
zek. „Macrocarpa” o dużych, smacz-
nych, późno dojrzewających owocach, 
bardzo plenna. „Jolico” odmiana bar-
dzo późna, obcopylna, rodząca duże, 
ciemnoczerwone owoce. „Szafer” od-
miana o ciemnoczerwonych owocach, 
niezwykle smaczna, dość słodka  
i zasobna w antocyjany oraz witaminę 
C. „Flava” o jasnożółtych, smacznych 
owocach, w smaku przypominająca 
ananasa, rośnie dość silnie i niezbyt 
obficie plonuje. „Swietljaczok” to od-
miana o bardzo dużych, czerwonych 
owocach, które nie obsypują się po 
dojrzeniu. „Aurea” to przede wszyst-
kim odmiana ozdobna, o pięknym, 
żółtym zabarwieniu wiosennych liści, 
owoce małe, szybko opadające po 
osiągnięciu dojrzałości. „Variegata” 
kolejna odmiana ozdobna, o pięknych, 
biało-zielonych liściach, dająca jednak 
niewielki plon owoców, z małą ilością 
miąższu.

Przepis na konfiturę. 
Składniki: 2 kilogramy owoców,  

2 kilogramy cukru, 0,5 litra wody.
Dojrzałe owoce derenia należy 

umyć i wydrylować. Wodę doprowa-
dzić do wrzenia i dodać do niej cu-
kier. Gotować do momentu uzyska-
nia syropu cukrowego. Następnie 
wsypać owoce. Całość doprowadzić 
do zagotowania i trzymać na ogniu 
przez około 5 minut. Wystudzić i od-
stawić na jeden dzień. 

Po tym czasie ponownie zago-
tować i smażyć na małym ogniu, 
aż do momentu, gdy owoce będą 
szkliste. Konfitura z derenia rzad-
ko jest żelowa z uwagi na niską 
zawartość pektyny w owocu, dla-
tego jeśli zależy nam na gęstszej 
konfiturze, do derenia warto do-
dać cukier żelujący lub gruszki (na  
2 kg derenia około 0,5 kg gruszek).

Maciej Skubis

Jak zwyczajny to gatunek dużego 
ssaka z rodziny wołowatych, rzędu 
parzystokopytnych. Występuje w Ty-
becie, Indiach i Chinach, gdzie żyje 
w stanie dzikim i udomowionym. Te 
niezwykłe zwierzęta żyjące na bardzo 
dużych wysokościach są stałą częścią 
krajobrazu w Himalajach. Są świet-
nie przystosowane do surowych wa-
runków klimatycznych oraz mniejszej 
zawartości tlenu w powietrzu. Mają 
większe płuca i trzy razy więcej czer-

JAK - zwierzę dużych wysokości

wonych krwinek niż bydło. Jaki są bar-
dzo dużymi zwierzętami osiągającymi 
długość ciała do 4 m samiec, do 3,3 m  
samica, wysokość w kłębie do 2 m (sa-
mica do 1,6 m), masa ciała dla sam-
ca to około 1000 kg, dla samicy około 
500 kg. Mimo ogromnej swojej wagi, 
bardzo zgrabnie poruszają się po gór-
skich stokach i półkach skalnych. Są 
nieodzowną częścią życia Nomadów, 
którzy hodują te ogromne zwierzęta, 
jako juczne, pociągowe i wierzchowe 

w ilościach setek tysięcy sztuk. Zgod-
nie jednak z tradycją żadna część jaka 
nie może się zmarnować. Zwierzęta 
te są źródłem mięsa, mleka, wełny 
– sierści, futra i rogów. Mięso jaków 
jest powszechnie konsumowane jako 
świeże i suszone. Główny sezon uboju 
to jesień, wybiera się słabsze sztuki, 
które mogłyby nie przeżyć zimy. Mięso 
jada się świeże zazwyczaj gotowane. 
Nadmiar kroi się na cienkie paski i su-
szy na wietrze i słońcu. Mieszkańcy 
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Pij mleko 
od krowy 
polskiej czerwonej!

Tybetu bardzo cenią sobie mleko jaka, 
które jest tłuste. Spożywane w dużych 
ilościach w stanie surowym lub bardzo 
krótko gotowane. Większość mleka 
przerabiana jest natychmiast na masło 
i ser. Do produkcji sera wykorzystuje 
się maślankę. Do przechowywania ser 
się suszy. Podczas suszenia ser traci 
około trzech czwartych objętości, jest 
bardzo pożywny i można go przecho-
wywać dowolnie długo. Najcenniej-
szym produktem nabiałowym jest ma-
sło, które jest jednym z ważniejszych 
elementów tybetańskiej diety. Najwięk-
sza jego ilość jest spożywana jako do-
datek do solonej herbaty tybetańskiej. 

Masło jest ważnym produktem handlo-
wym. Ofiarowywane jest też w dużych 
ilościach klasztorom, które zużywają 
je do lamp, rzeźb i jako pokarm dla 
mnichów. Odchody służą jako nawóz, 
a wysuszone na słońcu i powietrzu 
stanowią podstawowy opał. 

Jaki są roślinożerne. Żywią się 
głównie trawami i roślinami turzycowa-
tymi. Ubogość gatunkowa roślin i ogra-
niczenia w dostępności powodują, że 
uzupełnieniem diety są mchy i porosty. 

Jaki dziś nie żyją tylko w naturze  
i w ogrodach zoologicznych, pojawiają 
się obok lam, alpak, strusi, wielbłądów 
i kangurów, jako niecodzienna atrakcja 

w gospodarstwach agroturystycznych i 
u hodowców - hobbystów. W ich śro-
dowisku naturalnym nie mają wrogów, 
dlatego nie posiadają wrodzonego 
instynktu ucieczki czy agresji. Jest 
to dodatkowa cecha, która przema-
wia za możliwością utrzymania ich  
w zamknięciu. W naturze mają jednak 
do dyspozycji ogromne przestrzenie  
i specyficzny klimat, dlatego są zwie-
rzętami dość powolnymi i nie zrywają 
się do biegu.

Mirosława Antos 
zdjęcia Mirosława Antos 

źródło: materiały własne i Internet

Krowa polska czerwona jest jed-
ną z nielicznych autochtonicznych ras 
europejskiego bydła czerwonego. Au-
tochtoniczne znaczy rodzime gatunki, 
przystosowane do danego obszaru 
geograficznego, w tym przypadku rasa 
bydła, głównie z terenów południowej 
Polski. Krowy z racji tego, że są wy-
pasane w większości na naturalnych 
górskich pastwiskach Beskidu Są-
deckiego posiadają pierwotne cechy, 
zwłaszcza odporność na choroby. Ce-
chują się także dużą zdrowotnością  
i długowiecznością, bardzo dobrą 
płodnością, lekkimi porodami, dużą 
żywotnością cieląt i łatwością ich od-
chowu. Krótkie, ale silne nogi oraz 
twarde i mocne racice umożliwiają 
dobre przystosowanie do podgórskich 
i górskich warunków bytowania i pro-
dukcji. Stały dostęp krów do pastwiska 
umożliwia podwojenie zawartości CLA 
(kwas linolowy) w tłuszczu mlekowym, 

którego obecność między innymi ha-
muje rozwój komórek nowotworo-
wych, opóźnia zmiany miażdżycowe, 
zapobiega otyłości i cukrzycy typu  
2, poprawia mineralizację kości i działa 
immunostymulująco na człowieka. 

Jest to rasa, która żyje 20 lat i daje 
dziennie tylko 8 litrów mleka, ale za 
to bardzo dobrej jakości. Bydło daje 
również lepsze mięso, marmurkowe, 
cenione przez smakoszy wołowiny. 
Te cechy czynią tą rasę dwustronnie 
użytkową. Przeciętny wiek brakowania 
krów tej rasy wynosi 4,9 laktacji, pod-
czas gdy u holszyńsko-fryzyjskiej rasy 
do 2,8 do 3,2 laktacji. W przeciwień-
stwie do wysokowydajnych ras bydła 
nie zatraciły naturalnego instynktu, po-
trafią wybierać na łące te gatunki roślin 
i ziół np. mniszka lekarskiego, które 
działają leczniczo na ich przewód po-
karmowy, zapobiegając zaburzeniom 
trawienia. Rasa ta stanowi cenny ma-

teriał dla rolnictwa ekologicznego, wy-
nikający z wartościowych cech bydła 
polskiego czerwonego, co związane 
jest z założeniami genetycznymi ich 
praprzodków. Program ochrony zaso-
bów genetycznych zwierząt umożliwia 
zachowanie i doskonalenie tych cech, 
w ogólnym znaczeniu nie tylko biolo-
gicznym, ale i kulturowym. 

Rodzima rasa polska czerwona 
występuje w Małopolsce, Podkarpa-
ciu, Mazowszu, Warmii i Mazurach 
oraz Podlasiu. Populację krów tej rasy 
szacuje się na około 20 tys. sztuk,  
z czego tylko około 2,5 tys. jest wpisa-
nych do ksiąg hodowlanych dla tej rasy 
i objętych oceną użytkowości mlecz-
nej. Program doskonalenia rasy pro-
wadzony jest przez Polską Federację 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
dla krów będących pod oceną użytko-
wości mlecznej. Celem programu jest 
postęp genetyczny w zakresie cech 
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mleczności oraz cech typu i budowy, 
prowadzący do doskonalenia populacji 
oraz zachowania istniejących korzyst-
nych cech funkcjonalnych.

Średnia wydajność mleczna po-
pulacji chronionej wynosi około 4000 
- 4500 kg za laktację, przy zawartości 
tłuszczu około 4,5%, i białka około 
3,5%. Jednak wydajności mleczne 
kształtują się różnie w zależności od 
regionu. Te najwyższe tylko w połu-
dniowej Polsce. Według rankingu naj-
lepszych hodowców w województwie 
małopolskim wg ras oraz wg średniej 
wydajności w danej rasie w 2017 
roku, jeden z hodowców krów RP 
(polska czerwona) Tadeusz Szymu-
siak z Załucznego uzyskał najwyższą 
w Polsce i Małopolsce wydajność 
7294 kg mleka. 

Nie byłoby nic nadzwyczajnego 
w mleku od tej krowy, gdyby nie jego 
bardzo korzystny skład. Według ba-
dań to rasa determinuje prawie w 60% 
właściwości chemiczne mleka (Felen-
czak). W porównaniu z mlekiem innych 
ras bydła hodowanego w Polsce wy-
kazuje ono najwyższy poziom kazeiny, 
przekraczający wartość 2,6% oraz po-
siada wyższą zawartość frakcji białek 
kazeinowych. Wskazuje to na wysoką 
przydatność technologiczną mleka od 
krów rasy polskiej czerwonej dla pro-
dukcji mleczarskiej, zwłaszcza serów 
twarogowych, serów żółtych, maślan-
ki, kefiru, jogurtu czy masła. Warto do-

Skład zwykłe mleko krowie polska czerwona

woda 87,8% 86,83%

sucha masa 12,2% 13,17%

tłuszcz 3,4% 4,25%

białko 0,6% 3,31%

kazeina 2,5% 2,6%

laktoza 4,8% 4,83%

związki mineralne  
i organiczne, w tym: Ca, P,  
K, Na i witaminy

0,7% 0,78%

Tab. 1. Porównanie przeciętnego składu mleka krowiego z rasą polska czerwona
(http://www.krowaczerwona.pl)

cenić te produkty choćby ze względu 
na walory smakowe.

Skład i jakość mleka dojonego 
waha się znacząco w zależności od 
wpływu wielu czynników, zwłasz-
cza genetycznych i środowiskowych.  
W dużym stopniu zależy to również od 
stanu fizjologicznego i zdrowia krowy, 
jej stanu endokrynologicznego i wie-
ku, długości okresu zasuszania, liczby 
laktacji, metody i sposobu doju, higie-
ny pozyskiwania i przechowywania 
mleka, częstości doju, czasu przecho-
wywania i transportu oraz technologii 
przetwarzania. 

Od 2012 roku mleko od polskich 
czerwonych krów wpisane jest na pol-
ską listę produktów tradycyjnych. Jako 
jedyne mleko krowie, wykorzystywa-
ne jest również do produkcji oscypka, 
bryndzy i redykołek, które zarejestro-
wane zostały, jako produkty ze zna-
kiem Chronionej Nazwy Pochodzenia 
w Unii Europejskiej. Nie każdy wie, że 
podczas rejestracji oscypka, najbar-
dziej znanego w Polsce sera wytwa-
rzanego metodami naturalnymi przyję-
to zasadę, że może być on wytwarzany 
z mleka owczego z dodatkiem do 40% 
mleka krów polskich czerwonych. 
Poza tym promowane jest przez akcję 
„Małopolski smak” prowadzoną przez 
samorząd województwa.

Produkty z mleka od krów polskiej 
czerwonej można spotkać w sklepach 
w całym kraju m.in. w sieci sklepów 

"Alma". Nie jest to jednak wielka ska-
la produkcji, dlatego szybko znika ze 
sklepowych półek. Mleko skupowane 
jest od lokalnych rolników specjalizują-
cych się w hodowli czerwonych krów,  
a przetwarzane jest przez Limanow-
ską Okręgową Spółdzielnię Mleczar-
ską. Spółdzielnia ta posiada osobną 
linię produkcyjną, która umożliwia po-
zyskiwanie tego mleka do oddzielnego 
zbiornika. Dzięki temu można zasma-
kować produktów naszej rodzimej rasy 
i samemu się przekonać o ich wybor-
nych wartościach jakościowych. Tym 
bardziej, że zapotrzebowanie konsu-
mentów na produkty od ras utrzymy-
wanych w systemach ekologicznych 
jest duże. Co ważne - hodowcy wy-
korzystują przy odchowie bydła trady-
cyjne pasze z gospodarstwa. Zatem 
cieszmy się smakiem polskiej wsi. 

Ewelina Stajnder 
Źródło: www.krowaczerwona.pl
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Podjęcie decyzji o remoncie 
lub przebudowie (modernizacji) budynku inwentarskiego

W ostatnich kilkunastu latach, 
dużo budynków inwentarskich szcze-
gólnie w większych produkcyjnych go-
spodarstwach, zostało wyremontowa-
nych lub przebudowanych, w sposób 
pozwalający na uzyskanie minimal-
nych wymogów dobrostanu zwierząt  
i bezpiecznej ich obsługi. Jednak 
wiele budynków inwentarskich mniej-
szych, do dnia dzisiejszego nie speł-
nia tych wymogów. Uzyskanie tych 
minimalnych wymogów zgodnych  
z zasadą wzajemnej zgodności, jest 
szczególnie ważne przy korzystaniu 
z dofinansowań programów pomo-
cowych, a także może się wiązać  
z częściową lub całkowitą utratą do-
płat obszarowych.

Najczęstszymi przyczynami ko-
nieczności przeprowadzenia prze-
budowy lub remontu budynku są:

 — niedostateczne oświetlenie i nasło-
necznienie pomieszczeń na skutek 
małych lub źle rozmieszczonych 
okien,

 — nadmierna wilgotność i zanieczysz-
czenie powietrza wewnętrznego, 
na skutek braku lub niewłaściwie 
rozwiązanej wentylacji,

 — zbyt mała powierzchnia stanowisk 
lub kojców w przeliczeniu na jedno 
zwierzę,

 — niewłaściwy układ ciągów tech-
nologicznych, powodujący nie-
bezpieczną i utrudnioną obsługę 
zwierząt, 

 — brak możliwości wprowadzenia 
mechanizacji przy zadawaniu pasz 
lub usuwaniu obornika,

 — nieekonomiczne wykorzystanie 
przestrzeni pomieszczeń inwentar-
skich,

 — brak lub zły stan podstawowych in-
stalacji,

 — brak pomieszczeń pomocniczych 
(paszarni, dojarni).

Jeżeli istniejący budynek inwen-
tarski, jest w złym stanie technicznym 
(zużycie ok. 70%) lub funkcjonalnym, 
musimy podjąć decyzję o ewentual-
nej jego przebudowie (modernizacji), 
remoncie lub rozbiórce. Nie jest to 
decyzja łatwa, gdyż wiąże się czę-
sto z dużymi nakładami finansowymi. 
Czasem wykonanie niezbędnych robót 
budowlanych nie jest ekonomicznie 
uzasadnione. 

Przy podjęciu takiej decyzji, nasze 
przedsięwzięcie należy przeanali-
zować od strony:
a. oceny stanu technicznego - które-

go powinna dokonać osoba orien-
tująca się w kosztach materiałów 

i robocizny, gdyż niejednokrotnie 
zamierzenia modernizacyjne mogą 
się okazać droższe niż wzniesienie 
nowego budynku;

b. gabarytów obiektu - przede wszyst-
kim szerokości pomieszczeń in-
wentarskich, gdyż on właśnie 
decyduje o przydatności pomiesz-
czenia dla poszczególnych gatun-
ków lub grup wiekowych zwierząt. 
o układzie funkcjonalnym wnętrza, 
a także o możliwości instalowania 
urządzeń mechanizacyjnych;

c. układu konstrukcyjnego - w któ-
rym rozmieszczenie słupów pod-
porowych wewnętrznych ścian 
nośnych może powodować zasad-
nicze trudności z rozplanowaniem 
wnętrza budynku lub też nadmier-
ny wzrost kosztów w wypadku 
jego zmiany;

d. położenia na działce - niekorzyst-
ne może pozbawiać sensu mo-
dernizacji np. budynek położony 
na terenie podmokłym, nadmier-
nie oddalonym od pozostałej za-
budowy;

e. kosztów uzyskania pozwoleń - na-
leży pamiętać, że wszelkie roboty 
budowlane polegające na przebu-
dowie lub rozbudowie budynku, 
możemy prowadzić po uzyskaniu 
prawomocnej decyzji administra-
cyjnej. Uzyskanie takiej decyzji 
również drogo kosztuje (eksperty-
zy projekty) i dlatego ten koszt rów-
nież musi być brany pod uwagę. 

Remonty budynków inwentarskich, 
jeżeli nie przewidują wymiany elemen-
tów konstrukcyjnych zgodnie ze zno-
welizowanym prawem budowlanym nie 
wymagają nawet zgłoszenia.

Tomasz Stanek 

TECHNIKA ROLNICZA
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SPRZEDAM PILNIE!
1. Opryskiwacz  RENAL  300 l;  

rok prod. 2011.

2. Siewnik zbożowy o szer. rob. 3,0 m, 
zielony - przywieziony z Niemiec. 
Bardzo dobry stan techniczny.

3. Pług 3-skibowy, z możliwością  
demontażu 1 korpusu.

4. Rozsiewacz do nawozów zawieszany 
1-talerzowy, 2012 r.

5. Wóz konny, na kołach ogumionych,  
dostosowany do ciągnika,  
o ładowności 1,5 tony .

Bliższe dane i ceny 

pod nr tel. 12 285 19 70

Dzisiaj trudno spotkać gospodar-
stwo rolne, w którym nie stosowanoby 
środków ochrony roślin. Wymuszone 
jest to nie tyle względami ekonomicz-
nymi, co technologią zbioru więk-
szości gatunków roślin uprawnych. 
Nowoczesne maszyny umożliwiają 
niemalże całkowity zbiór większości 
roślin uprawnych pod warunkiem, że 
te plantacje są wolne od chwastów. 
Nie jest to bez znaczenia szczególnie 
dla gospodarstw małych, korzystają-
cych z usług. Nikt, bowiem z usługo-
dawców nie wykona usługi na planta-
cji zachwaszczonej. Tak, więc środki 
ochrony stosują prawie wszyscy rol-
nicy, natomiast nie wszyscy wiedzą, 
co zrobić z pustymi opakowaniami po 
wykorzystaniu ich zawartości. Jest 
wielki postęp w tym temacie, nie mniej 
jednak spotyka się opakowania po 
środkach w różnych miejscach wśród 
pól, zagajników, czy nawet na ternie 
gospodarstwa rolnika. Takie postępo-
wanie jest naganne, które łamie wiele 
przepisów regulujących tą tematykę w 
tym Zasadę Wzajemnej Zgodności.

Każde opakowanie po środkach 
ochrony roślin powinno być dokładnie 
opróżnione z zawartości. Opakowanie 
zawierające pozostałość środka che-
micznego nie będzie odbierane do uty-
lizacji ze względu na niebezpieczeń-
stwo zatruć lub skażenie środowiska 
podczas ich magazynowania, trans-
portu do zakładu przeprowadzającego 
utylizację. Opróżnione i przepłukane 
opakowania należy gromadzić w worku 
foliowym lub pojemniku plastikowym  
i przechowywać z dala od dostępu 
osób niepowołanych w pomieszczeniu 
wentylowanym i zamkniętym.

Po zebraniu partii opróżnionych, 
oczyszczonych i zabezpieczonych 
opakowań powinno się je dostarczyć 

do punktu sprzedaży środków ochrony 
roślin, gdzie dany preparat był zakupio-
ny i który jest przygotowany do odbio-
ru tego typu opakowań. Kwestię opa-
kowań po zużytych środkach ochrony 
roślin reguluje Ustawa o opakowa-
niach i odpadach opakowaniowych  
z 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001 nr 63 poz. 
638), która nakłada na producenta  
i importera obowiązek przyjmowania  
z powrotem opakowań po substan-
cjach niebezpiecznych, jakimi są środ-
ki ochrony roślin. Ponadto sprzedawca 
ma obowiązek przekazania wszelakich 
wskazówek dotyczących właściwego 
postępowania z przyszłym odpadem 
opakowaniowym, dostępnych syste-
mach zwrotu oraz znaczenia oznaczeń 
stosowanych na opakowaniach. 

Sprzedawca pestycydów zobowią-
zany jest ponadto do pobierania kaucji 
za opakowania jednostkowe tych środ-
ków. Wysokość kaucji określona jest 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie 
wysokości kaucji na opakowania jed-
nostkowe, niektórych środków niebez-
piecznych (Dz.U. nr 202, poz. 2078). 
Zgodnie z §4. kaucja za opakowanie 
jednostkowe środków ochrony roślin 
wynosi:

 • pojemność do 500 cm3 (lub zawar-
tość netto do 500 g) – 1 zł,

 • pojemność od 500 do 1000 cm3 

(lub zawartość netto od 500 do 
1000 g) – 2 zł,

 • pojemność od 1000 do 5000 cm3 

(lub zawartość netto od 1000 do 
5000 g) – 5 zł,

 • pojemność od 5000 cm3 (lub za-
wartość netto od 5000 g) – 10 zł, 
jednak nie więcej niż 30% ceny 
środka niebezpiecznego, zawarte-
go w opakowaniu.

Jak wynika z badań przeprowa-
dzonych przez pracowników Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
odzysk zużytych opakowań po ś.o.r. 
wynosi 48,1%. Porównując tą wartość 
z poziomem z 2007 r., który oscylował  
w granicach 40% można zaobserwo-
wać wyraźny wzrost świadomości rol-
ników dotyczący zwrotu opakowań.

Józef Zbiegieł 
Materiał źródłowy:Bezpieczeństwo i higien a prac 
w gospodarstwie rolnym poradnik dla doradców 
rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Warszawa 2009;

Rzeźnik Cz. Wyniki badań zwrotu opakowań po 
środkach ochrony roślin Technika rolnicza ogrod-
nicza leśna 4/2009
Internet

Co powinno się zrobić z opakowaniami 
po środkach ochrony roślin?
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