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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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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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Redakcja Małopolskiego Informatora Rol-
niczego “Doradca” przyjmuje do publikacji 
ogłoszenia, reklamy, informacje handlowe, 
artykuły sponsorowane, wkładki reklamowe  
i informacje o tematyce zgodnej z profilem 
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WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM

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

• reklama kolorowa, A-4,   
wewnątrz numeru 910,00 zł +  VAT
na okładce 1150,00 zł +  VAT

• artykuł sponsorowany    665,00 zł +  VAT
• zamieszczenie gotowej wkładki reklamowej  
 600,00 zł +  VAT 

• ogłoszenia dla rolników indywidualnych 
                                                BEZPŁATNIE
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szeń wielostronicowych - możliwość nego-
cjowania cen!
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miesiąc przed ukazaniem się miesięcznika 
(najpóźniej do 5 dnia miesiąca poprzedzają-
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czasopismo prosimy o kontakt z redakcją „Do-
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WYDARZENIA MODR KARNIOWICE

W dniach od 24 do 28 września 2018 
roku Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z s. w Karniowicach zorgani-
zował wyjazd studyjny do Nadrenii Pół-
nocnej – Westfalii, dla grupy 20 rolników  
i doradców. Nadrenia Północna – West-
falia położona jest w zachodniej części 
Niemiec a stolicą tego kraju związkowe-
go jest Düsseldorf. Celem wyjazdu było 
zapoznanie uczestników z rolnictwem 
regionu, a w szczególności ze sposo-
bami sprzedaży produktów rolnych. 
Projekt mógł zostać zrealizowany dzięki 
współfinansowaniu ze środków pomocy 
technicznej PROW 2014-2020 w ramach 
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich.

Na początku wyjazdu grupa odwie-
dziła gospodarstwo Spargelhof Frenken 
w miejscowości Meerbusch, prowadzo-
ne już od czterech pokoleń, jako przed-
siębiorstwo rodzinne. Gospodarstwo 
specjalizuje się od ponad 20 lat w pro-
dukcji szparagów oraz innych warzyw. 
Właściciele dostarczają produkty do 
sieci handlowych, a ponadto prowadzą 
sprzedaż w niewielkim sklepiku. Dodat-
kowo w gospodarstwie organizowane są 
pokazy i imprezy tematyczne dla dzieci 
chcących poznać życie na wsi (począw-
szy od najmłodszych lat). Rodzice przy-
prowadzający dzieci na takie spotkania 
często stają się później klientami go-

spodarstwa. Dzię-
ki uczestnictwu  
w projekcie “Trasa 
szparagowa Nad-
renii Północnej 
- Westfalii” gospo-
darstwo korzysta ze 
wspólnego progra-
mu marketingowego (np. jednolite ulotki  
i plakaty). Według właścicieli gospodar-
stwa dużym problemem w Niemczech 
są nadal skomplikowane procedury 
związane ze sprzedażą bezpośrednią  
w szczególności, jeżeli chodzi o rozli-
czenia podatkowe.

W kolejnym dniu uczestnicy mieli 
możliwość odwiedzenia Centrum Upra-
wy Doświadczalnej Warzyw i Owoców  
w Kolonii, będącego projektem Izby Rol-
niczej Nadrenii Północnej - Westfalii. Po-
dejmowane są tam badania dotyczące 
prowadzenia upraw przy wykorzystaniu 
ograniczonej ilości nawozów, pestycy-
dów i wody, zarówno w szklarniach, jak  
i w terenie. Centrum prowadzi działal-
ność doradczą oraz szkoleniową w za-
wodach rolniczych. Oferuje także sze-
roki zakres analiz laboratoryjnych dla 
rolników. 

Potrzeby rynku produktów ekolo-
gicznych w Niemczech są bardzo duże, 
o czym świadczą sukcesy kolejnego, 
odwiedzonego w czasie wyjazdu gospo-

darstwa należącego 
do rodziny Bursch. 
G o s p o d a r s t w o 
uprawia warzywa i 
owoce ekologiczne 
według standardów 
S t o w a r z y s z e n i a 
Demeter (produk-
cja biodynamicz-
na). Wytworzone 
produkty są sprze-

dawane we własnym sklepie  
w Bornheim-Waldorf oraz na 17 własnych 
straganach w regionach Bonn, Kolonii  
i Leverkusen, co jest ogromnym wyzwa-
niem logistycznym. W sklepie sprzeda-
wane są również produkty ekologicz-
ne pochodzące z innych gospodarstw  
i przetwórni. Jako uzupełnienie działalno-
ści przy gospodarstwie prowadzona jest 
kuchnia pokazowa i restauracja. 

Na zakończenie wyjazdu grupa od-
wiedziła gospodarstwo ekologiczne 
Lammertzhof, w którym na powierzchni 
około 45 hektarów znaleźć można wiele 
różnych upraw rolniczych. Właściciele 
gospodarstwa wspierają bioróżnorod-
ność, tak więc oprócz warzyw uprawia-
ją tu ponad 160 wysokogatunkowych 
gatunków jabłoni, grusz, czereśni, śliw 
i orzechów włoskich. Prowadzony jest 
również chów drobiu i na niewielką ska-
lę również owiec. Gospodarstwo posia-
da około 2000 stałych klientów, którym 
przygotowuje i dostarcza co tydzień 
paczki z produktami ekologicznymi  
o minimalnej wartości 15 euro. Zaku-
pów można dokonać również w miesz-
czącym się w gospodarstwie sklepie. 
Właściciel gospodarstwa stosuje trady-
cyjne technologie uprawy oraz nieskom-
plikowane maszyny. Według jego słów 
zaawansowane technologie wdrażane 
w gospodarstwach przyczyniają się do 
uzależnienia rolników od koncernów, 
czego on sam chce uniknąć.

Wojciech Ślósarz

wyjazd studyjny do Niemiec
Sprzedaż produktów rolnych
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11 września 2018 r. w Pałacu Belwe-
der w Warszawie odbyła się finałowa 
gala XVIII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Sposób na Sukces”. 

Inicjatorem konkursu jest Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 
Honorowy patronat nad konkursem 
sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Pan Andrzej Duda, a patronat 
nad galą finałową objął minister rolnic-
twa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Arda-
nowski. 

Celem konkursu jest wyróżnienie 
i promocja najciekawszych przedsię-
wzięć gospodarczych przyczyniają-
cych się do społecznego i regionalne-
go rozwoju obszarów wiejskich.

W tegorocznej edycji Rada Progra-
mowa wyłoniła 15 finalistów w nastę-
pujących kategoriach: indywidualnej, 
rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw 
na rzez rozwoju społeczności lokalnej. 

Wśród tegorocznych laureatów 
znalazło się gospodarstwo rodzinne 
Pani Magdaleny Węgiel „Pstrąg Oj-
cowski” z przedsięwzięciem „Tarło 
pstrąga ojcowskiego potokowego”, 
zgłoszone przez Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego. Pstrąg Oj-
cowski to firma rodzinna prowadzona 
przez matkę i córkę. Przeprowadze-
nie tarła pstrąga potokowego, który 
jest jedynym naturalnie występują-
cym pstrągiem w Polsce jest ogrom-
nie ważnym przedsięwzięciem dla 
firmy. Działanie to ma również duże 
znaczenie historyczne, ponieważ 
ostatnie dane o przeprowadzeniu tar-
ła pstrąga potokowego w wylęgarni 
przy stawach w Ojcowie pochodzą  
z czasów międzywojennych. Po woj-
nie hodowano tylko pstrągi tęczowe. 
Ze względu na brak doświadczenia 
w prowadzeniu gospodarstwa rybac-
kiego, zarówno wzięcie w dzierżawę 
stawów, hodowla pstrąga potokowego 

„Pstrąg Ojcowski”
wyróżniony w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces 2018"
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i tarło było ogromnym ryzykiem i wy-
zwaniem.

Firma jest głównym źródłem utrzy-
mania rodziny. Ze względu na se-
zonowość działalności pracownicy 
zatrudniani są na umowę zlecenie. 
Gospodarstwo Rybackie „Pstrąg Oj-
cowski” dostarcza jedynego w swoim 
rodzaju, innowacyjnego produktu lo-
kalnego. Świetnie wpisuje się w nowy, 
panujący już trend społeczny zwraca-
jący uwagę na pochodzenie, jakość  
i lokalność produktów spożywczych 
wytwarzanych przez małych produ-
centów nawiązujących do tradycyjnych 
metod.

Jest znaną i docenianą marką 
przez animatorów kulinarnych, wpisa-
ny na Listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, jako Produkt 
Tradycyjny i zarazem członek Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego. Pstrąg Oj-

cowski to produkt sztandarowy repre-
zentuje Małopolskę podczas najwięk-
szych targów spożywczych w Berlinie, 
Warszawie czy Poznaniu, a także pod-
czas eventów i festiwali kulinarnych 
takich jak Małopolski Festiwal Smaku, 
czy Najedzeni Fest.

W ramach działalności edukacyjnej 
w zakresie dziedzictwa kulinarnego 
i ochrony środowiska Pstrąg Ojcow-
ski współpracuje z instytucjami woje-
wództwa małopolskiego i samorządu 
lokalnego.

Pstrąg Ojcowski wędzony był wie-
lokrotnie nagradzany zdobywając mię-
dzy innymi: medal Smaki Regionów 
podczas Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, tytuł Polski Producent 
Żywności im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego, wyróżnienia podczas Małopol-
skiego Festiwalu Smaku, Targów Re-
gionalia w Warszawie oraz nominację 
do tytułu AgroPolska. Dzięki swojej 

lokalizacji oraz charakterowi, Pstrąg 
Ojcowski dołączył ostatnio do projektu 
Wieś dla Smakoszy, jak również Pol-
ska Smakuje.

Wśród gości zaproszonych na 
wydarzenie przybyli m.in.: Minister 
Halina Szymańska - Szef Kancelarii 
Prezydenta RP; Jan Krzysztof Arda-
nowski - Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi; Elżbieta Rafalska - Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 
Piotr Serafin - p.o. Dyrektora General-
nego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa oraz Jacek Węsierski - Dy-
rektor Centrum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie.

Laureatom konkursu gratulujemy, 
życząc dalszych sukcesów w realizacji 
życiowej pasji.

Anna Tobiasz
Fot CDR Brwinów

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Na świecie uprawianych jest ponad 
sto gatunków grzybów na skalę prze-
mysłową, z czego do najważniejszych 
należą: pieczarka dwuzarodnikowa  
i twardziak jadalny nazywany bardzo 
często shiitake. W produkcji grzybów 
jadalnych Polska ustępuje jedynie Chi-
nom i Stanom Zjednoczonym. W Pol-
sce również największą część produk-
cji grzybów stanowi uprawa pieczarki 
dwuzarodnikowej (ponad 90%), póź-
niej boczniaka ostrygowatego (Pleu-
rotus ostreatus), a na trzecim miejscu 
twardziaka jadalnego. 

GRZYBY UPRAWNE

Wartości odżywcze 
i prozdrowotne

Grzyby charakteryzują się zawar-
tością wysoce przyswajalnych białek, 
których ilość jest zależna od gatun-
ku oraz stadium rozwoju owocnika. 

Tradycja uprawy grzybów sięga ponad tysiąc lat.  
W krajach azjatyckich, głównie w Chinach, upra-
wiano twardziaka jadalnego (Lentinula edodes) oraz 
lakownicę lśniącą (Ganoderma lucidum). W Euro-
pie uprawę pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus 
bisporus) zapoczątkowano w XVII w. we Francji. 

Zwierają one również polisachary-
dy, nienasycone kwasy tłuszczowe,  
a także składniki mineralne oraz wita-
miny. Wiele spośród gatunków grzybów 
uprawnych jak też dziko rosnących wy-
kazuje właściwości prozdrowotne.
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Pieczarka dwuzarodnikowa jest 
najuboższa z pośród wyżej wymie-
nionych gatunków w składniki bioak-
tywne. Pomimo to jest źródłem kilku 
związków prozdrowotnych. Zaliczyć 
można do nich lektynę, tyrozynę, czy 
polisacharydy.

Boczniak ostrygowaty jest bogaty 
w polisacharydy takie jak: β-D-glukany, 
glikany i proteoglukany. Wykazują one 
działanie immunostymulujące, prze-
ciwnowotworowe oraz przeciwbakte-
ryjne. Grzyb ten zawiera również duże 
ilości łatwo przyswajalnego białka, 
kwasu foliowego, witamin z grupy B 
oraz soli mineralnych.

Z kolei shiitake, jest cennym źró-
dłem związków aktywnych, w tym 
polisacharydów jak lentinian β-(1→3)-
D-glukan, który posiada właściwo-
ści przeciwnowotworowe. Oprócz 
lentinianu występują w nim również 
glukany i glikany, które działają sty-
mulująco na system immunologiczny. 
Liczne badania kliniczne potwierdzają 
działanie przeciwnowotworowe oraz 
przeciwwirusowe dzięki zawartych  
w shiitake polisacharydom aktywnym 
biologicznie. 

Technologia produkcji
Uprawa grzybów, choć wydaje się 

być łatwa, to do uzyskania wysokiej 
jakości grzybów wymaga zapewnie-
nia optymalnych warunków wzrostu, 
w innym przypadku niemożliwe jest 
osiągnięcie wysokiego zysku. Najważ-
niejszymi czynnikami są: odpowiednia 
wilgotność i temperatura powietrza 
w hali uprawowej, jej wentylacja oraz 
oświetlenie.

Podłoże do uprawy pieczarek po-
wszechnie produkowane jest z koń-
skiego nawozu, jednak w Polsce, ze 
względu na jego ograniczone zasoby, 
stosuje się podłoże wytwarzane z mie-
szaniny słomy, zbóż ozimych, pomiotu 
ptasiego, gipsu i wody. Przydatna jest 
również słoma rzepakowa, jako baza 
wyjściowa do sporządzenia podłoża, 
którą wzbogaca się w węglany, mocz-
nik, białko sojowe, włókna kokosowe 
oraz torf do okrywy.

Natomiast boczniak produkowany 
jest na odpowiednio przygotowanych 
kostkach, balotach ze słomą zbóż 
twardych i materią organiczną (ryc. 1). 
W tym celu wykorzystuje się kolby ku-
kurydzy, mąkę kukurydzianą oraz otrę-
by pszenne, które wzbogacają skład 
organiczny substrat.

W przypadku shiitake możliwa 
jest jego uprawa na przygotowa-
nym substracie lub 2-5 miesięcznych 
pniach drzewa liściastego. Kłody wy-
korzystywane do tego celu powinny 
mieć średnicę od 10 do 15 centyme-
trów i długości około 1 metra (ryc. 2).  
W takim materiale nawierca się otwo-
ry głębokości około 2,5 centymetra,  
a następnie umieszcza się w nich 
kołki z grzybnią. Wypełnione otwory 
należy zabezpieczyć parafiną lub wo-
skiem pszczelim. Zaszczepioną kłodę 
polewa się wodą i utrzymuje w stanie 
wilgotnym, aż do przerośnięcia grzyb-
nią (około 1 do 3 miesięcy) w ciepłym, 
ocienionym miejscu. W momencie, 
gdy na obu końcach kłody ukaże się 
biała grzybnia, przenosi się je na sta-

nowisko zacienione, ale przewiewne. 
Shiitake owocują głównie wiosną i je-
sienią, a powinny być zbierane przed 
otwarciem kapeluszy.

Prognozy uprawy
Produkcja pieczarek, choć jest 

rentowna, odznacza się wysoką kapi-
tałochłonnością oraz koniecznością 
posiadania wiedzy eksperckiej oraz 
doświadczenia. Oprócz tego wymaga 
zatrudnienia pracowników fizycznych 
pracujących przy ich ręcznym zbiorze. 
Mimo to nadal obserwuje się dyna-
miczny wzrost eksportu świeżych pie-
czarek jak również przetworów z pie-
czarek.

Boczniak jest grzybem, który coraz 
częściej gości na półkach sklepowych. 
I choć zainteresowanie nim wciąż 
jest niewielkie, popyt na niego rośnie,  
a producenci nie mają większego pro-
blemu z ich zbytem. Przy zakładanych 
stabilnych cenach boczniaka przewi-
duje się wzrost zainteresowania pro-
ducentów tym grzybem.

W Polsce produkcja grzybów eg-
zotycznych takich jak shiitake prowa-
dzona jest na niewielką skalę. Jednak 
producenci grzybów rozważają ich 
uprawę w celu urozmaicenia oferty 
sprzedaży i wzrostu konkurencyjności 
na rynku grzybów świeżych.

Agnieszka Miśkiewicz
źródło:
Czop M., Kłapcia E. 2015. Evaluation of the suita-
bility to organic recycling of the base coming from 
champignon mushroom farming. Evaluation, 
17:4, 139-150.
Kalbarczyk J., Radzk W. 2009. Uprawiane grzy-
by wyższe jako cenny składnik diety oraz źródło 
substancji aktywnych biologicznie. Herba Poloni-
ca, 55:4, 224-232.
Siwulski, M., Sobieralski, K., Sas-Golak I. 2014. 
Wartość odżywcza i prozdrowotna grzybów. Żyw-
ność Nauka Technologia Jakość. 21:1.
https://www.agrofakt.pl/polska-produkcja-pie-
czarek/

Ryc. 1. Boczniak ostrygowaty  
uprawiany w balotach

 http://fanel-constantinescu.ro/hobby/

Ryc. 2. Uprawa  shiitake na  
zaszczepionych pniach

http://www.sharondalefarm.com/cultivation/
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Chmiel zwyczajny (Humulus lupu-
lus L.), ma wiele zastosowań w prze-
myśle, głównie browarniczym, ale 
również w kosmetycznym i farmaceu-
tycznym. Pochodzi z Azji, a obecnie 
rośnie w stanie dzikim praktycznie 
w każdym zakątku świata. Chmiel to 
rodzaj roślin pnących z rodziny ko-
nopiowatych. Jest rozdzielnopłciowy, 
do uprawy produkcyjnej wykorzystuje 
się rośliny żeńskie, które wykształca-
ją kwiatostany w formie szyszki. To  
w nich znajdują się gruczoły lupuliny 
produkujące głównie żywice, olejki 
eteryczne i garbniki. 

Żywice chmielu zawierają alfa-
-kwasy, które są odpowiedzialne za 
formowanie się piany w piwie oraz wy-
kazują wysokie działanie antybakte-
ryjne. Związki te w procesie warzenia, 
podczas działania wysokich tempera-
tur oraz niskiego pH ulegają izomery-
zacji nadając gorzki smak piwu. Beta-
-kwasy również zawarte w żywicach 
chmielu podobnie jak alfa posiadają 
właściwości antybakteryjne. Z kolei 
olejki eteryczne nadają piwu aromat 
oraz wykazują działanie ściągające, 
antyseptyczne, uspokajające i moczo-
pędne. Wszystkie te właściwości są 
wykorzystywane w piwowarstwie, ale 
również przy produkcji szamponów, 
maseczek, kremów opóźniających 

Chmiel zwyczajny
proces starzenia się skóry. Suszone 
szyszki chmielu są wykorzystywane 
do naparów uspokajających jak i do 
wypełniania poduszek, które pomaga-
ją w zasypianiu. 

W naszym kraju początek histo-
rii uprawy chmielu szacuje się na XIII 
wiek. Obecnie najwięcej plantacji zało-
żonych jest w województwie lubelskim, 
produkuje się tam ponad 90% polskie-
go chmielu. W roku 2016 w Polsce 
wyprodukowano 2.663,3 ton certyfiko-
wanego chmielu. W produkcji chmielu 
nie notuje się nagłego zwiększenia 
upraw, ale od kilku lat ta produkcja ro-
śnie. Związane jest to z piwną rewolu-
cją, która zaczęła się w latach 2010-
12. Od tego czasu na rynku pojawia 
się coraz więcej piw wysoko chmie-
lonych. Chmieli się na goryczkę lub 
dla pozyskania chmielowych aroma-
tów. Chmiele goryczkowe stosuje się  
w celu nadania piwu charakterystycz-
nej cenionej przez smakoszy goryczki. 
Po zastosowaniu chmieli aromatycz-
nych uzyskamy dodatkowo specyficz-
ny smak i zapach w zależności od uży-
tego gatunku. Będziemy mogli wyczuć 
aromaty owoców tropikalnych, cytru-
sów, trawiaste, kwiatowe, nuty iglaste, 
żywiczne, ziołowe, tytoniowe itd. 

W ostatnich latach na rynku po-
jawiło się wiele nowych odmian,  

a firmy, które zajmują się hodowlą cały 
czas pracują nad nowymi. Przykładem 
może być Instytut Upraw, Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach, który 
zajmuje się hodowlą nowych odmian 
jak na przykład „Iunga”, jak i produkcją 
zdrowych i certyfikowanych sadzonek 
dla plantatorów. W kraju mamy szereg 
odmian chronionych wyłącznym pra-
wem krajowym, to na przykład Iunga, 
Limbus, Oktawia, Sybilla, Zbyszko, 
Zula.

Uprawa chmielu może być cie-
kawym pomysłem na inwestycję lub 
urozmaicenie oferty gospodarstwa. 
Rozpoczęcie uprawy należy dobrze 
przemyśleć, gdyż jest to uprawa wielo-
letnia, a pierwszych plonów można się 
spodziewać dopiero po dwóch latach. 
Do założenia chmielnika trzeba się do-
brze przygotować. Chmiel potrzebu-
je wysokich podpór, gdyż dorasta do  
9 m. Problemem może być brak do-
stępu do wyspecjalizowanych maszyn 
ułatwiających zbiór chmielu. Jednak 
chmiel nie jest produkowany tylko na 
Lubelszczyźnie. Najważniejsze jest 
znalezienie odbiorcy, w Polsce mamy 
już ponad 200 browarów. W Małopol-
sce jest ich 21, w większości są to 
browary regionalne, które z pewnością 
chciałyby się pochwalić, że produkują 
z lokalnych surowców.

Maciej Skubis
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W naszych domach możemy zna-
leźć szereg środków, które skutecznie 
można zastosować, jako środki ochro-
ny roślin. Preparaty przygotowane  
w domu cechują się głównie tym, że 
po ich zastosowaniu nie musimy się 
martwić okresem karencji jaki należy 
zachować po zastosowaniu chemicz-
nych środków, a także że nasze dzie-
ci zatrują się bawiąc się w ogrodzie. 
Wystarczy umyć owoce lub warzywa  
i możemy spokojnie je spożywać. Po-
dane niżej metody znajdą zastosowa-
nie głównie na niewielkich działkach  
i w przydomowych ogródkach. Te 
środki to na przykład:

Ostra papryka (świeża i sproszko-
wana) – dzięki kapsaicynie ma wła-
ściwości owadobójcze (tu najlepiej 
sprawdzają się opryski wywarami 
mieszanymi, sporządzonymi z papryki 
i czosnku). Ponadto stężone roztwory 
ostrej papryki mają właściwości repe-
lencyjne względem zwierząt obgryza-
jących rośliny (np. królików).

Olej rzepakowy i inne oleje roślinne 
– mają właściwości insektobójcze – nie 
można jednak przesadzić z ich stoso-
waniem, by nie uszkodzić delikatnych 
roślin. Powinniśmy stosować dawkę 
około 100 ml oleju na 4,5 litra wody.

Alkohol – niskoprocentowy roztwór 
alkoholu doskonale nadaje się do 
zwalczania szkodników. Stosując stę-
żenie kilku łyżek na 4,5 litra wody uzy-
skujemy dobry środek do przecierania 
liści. Pamiętajmy, że stężenie alkoholu 
nie może być zbyt wysokie, gdyż łatwo 
zamienić delikatny insektycyd w silny 
herbicyd i tym samym silnie poparzyć 
roślinę.

Ocet cydru jabłkowego – roztwór 
o stężeniu 1 – 2 łyżki na 4,5 litra wody 
ma właściwości grzybobójcze. Podob-

nie, jak w przypadku alkoholu, zbyt 
duże stężenie spowoduje poparzenie 
roślin (naturalny herbicyd).

Mąka kukurydziana – w wywarze 
lub do posypywania – ma właściwości 
grzybobójcze.

Mielone goździki – wywar o stęże-
niu kilku łyżek na 4,5 litra wody spraw-
dza się jako środek odstraszający 
owady i zabijający owady latające.

Ziemia okrzemkowa – ma właści-
wości insektobójcze. Należy uważać  
z jej stosowaniem, gdyż długo utrzy-
muje się w glebie.

Naturalne płynne mydła – dosko-
nale sprawdzają się, jako rozpuszczal-
niki naturalnych środków insektobój-
czych (powodują lepsze przywieranie 
środka do powierzchni roślin oraz in-
sektów). Przy bezpośrednim kontakcie 
mydła same w sobie są owadobójcze. 
Stosujemy roztwór około 100 ml na 
4,5 litra wody. Nie należy przesadzać 
z opryskiwaniem roślin kwitnących  
i owocujących.

Kwasy i melasa cytrusowa – 
odstrasza i zabija mrówki i inne małe 
insekty. Roztwór o stężeniu 150 ml 
na 4,5 litra wody (najlepiej z mydłem 
naturalnym) powinniśmy zagotować 
i wymieszać z czosnkiem). Tak przy-
gotowana substancja pozwoli nam 
niszczyć gniazda mrówek (łącznie  
z królowymi).

Wybielacze i woda utleniona – 
doskonałe fungicydy. Należy stosować 
roztwory około 2 łyżki na 4,5 litra wody.

Wapień dolomitowy, skorupki 
jajek, wapno hydratyzowane 
– mieszanka na ślimaki. Stosuje się 
ją poprzez rozsypywanie na podłożu. 

Zdecydowanie skuteczniejsze są pro-
fesjonalne środki ślimakobójcze.

Ważny jest fakt, że żaden z do-
mowych sposobów nigdy nie będzie  
w 100% skuteczny, ze względu na brak 
precyzyjnego i selektywnego działa-
nia. Podane powyżej przykłady warto 
stosować, jako metody głównie pro-
filaktyczne w walce z insektami oraz 
chorobami.

Maciej Skubis

Domowe środki ochrony roślin

Hodowca kóz   
z terenu gminy Dobra, powiat 

limanowski 
oferuje do sprzedaży 

3 letniego capa rasy  
alpejskiej bez rodowodu, 

zakolczykowany -  
wiek 3 lata.

Dane sprzedającego w PZDR  
w Limanowej. 
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Gnojnik - sprzedam pole 
orne, działki budowlane 
uzbrojone oraz łąki na 

staw rybny.

Kontakt: 604 438 189

Wypadki związane z obsługą zwie-
rząt w gospodarstwach rolnych sta-
nowią znaczny problem. Zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi zatrudnionych 
przy chowie drobiu nie wynikają z za-
chowań, czy psychiki zwierząt. Obsłu-
gujący ulegają wypadkom, ponieważ 
nie zawsze dostrzegają zagrożenia 
lub wręcz je lekceważą, wykonując 
czynności obsługowe niezgodnie z za-
sadami BHP. Ze statystyk KRUS wy-
nika, że wypadki zdarzają się zwykle 
przy pracach transportowych, bezpo-
średniej obsłudze maszyn, urządzeń 
służących do przygotowywania i za-
dawania pasz, usuwaniu i transporcie 
odchodów, a także używania urzą-
dzeń elektrycznych. Rolnicy są rów-
nież narażeni na działanie pyłów, które 
wywołują choroby dróg oddechowych. 
Trudno mówić o bezpośrednim zagro-
żeniu ze strony drobiu, a na pewno nie 
są to wypadki powszechne. Występuje 
czasem agresja ze strony osobników 
samczych, jak np.: kogut, czy indor, ale 
są to przypadki sporadyczne. O wiele 
częściej w gospodarstwach dochodzi 
do wypadków w wyniku poślizgnięcia 
się ludzi na zanieczyszczonych pomio-
tem chodnikach lub schodach. Takie 
upadki bywają nieraz bardzo groźne  
i mogą prowadzić do skomplikowanych 
złamań kończyn, czy nawet uszko-
dzenia kręgosłupa. W celu eliminacji 
zagrożeń należy wygrodzić wybieg 
dla drobiu, na którym ptaki będą mia-
ły możliwość grzebania się w piasku. 
Dla kaczek i gęsi można dodatkowo 
przygotować basen z wodą. Wybieg 
warto, jeśli jest to możliwe, przykryć  
z góry siatką o drobnych oczkach, 
która ograniczy kontakt z dzikim ptac-
twem, a tym samym zabezpieczy 
ptactwo domowe przed zarażeniem 
się chorobami zakaźnymi lub paso-
żytniczymi. W ostatnich latach nasi-
liły się zachorowania ptaków dzikich 

i domowych na ptasią grypę. Służby 
weterynaryjne nakazywały, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, trzy-
manie drobiu w pomieszczeniach za-
mkniętych. Nawroty tej choroby nie 
są wykluczone. Aby nie narażać ludzi  
i ptactwa domowego na infekcje warto 
przygotować pomieszczenie, w któ-
rym ptaki będą miały odpowiednie do 
ich potrzeb warunki, w zakresie ilo-
ści miejsca, oświetlenia, temperatury  
i wilgotności. W budynkach inwentar-
skich powinien być utrzymywany po-
rządek, który umożliwi wykonywanie 
pracy w bezpiecznych warunkach. 
Narzędzia ostre, nieużywane w danej 
chwili należy przechowywać oddziel-
nie. Nieobudowane otwory w stropach 
budynków gospodarczych, służące do 
zrzucania ściółki i pasz, powinny być 
zabezpieczone listwą przypodłogową 
o wysokości min. 15 cm i poręczami na 
wysokości 1,1 m. Wszystkie uszkodzo-
ne podłoża, pęknięcia, dziury, należy 
natychmiast usuwać. Powierzchnia 
stanowisk dla zwierząt powinna być 
na tyle duża, by możliwy był swobodny 
dostęp do zwierząt podczas ich obsłu-
gi. Aby chronić się przed chorobami 
odzwierzęcymi należy stosować odpo-
wiedni sprzęt ochronny (rękawice, buty 
gumowe, półmaski), podczas pracy ze 
zwierzętami chorymi lub podejrzanymi 
o chorobę, która może być przenoszo-
na na ludzi. W przypadku skaleczeń 
odkrytych części ciała należy te miej-

sca odkazić. Myć ręce każdorazowo 
przed posiłkiem. Okresowo przepro-
wadzać deratyzację i dezynsekcję  
w pomieszczeniach dla zwierząt. 
Zwierzęta chore na chorobę przeno-
szącą się na ludzi, odizolować od resz-
ty stada, pomieszczenie, sprzęt i ściół-
kę dokładnie wydezynfekować, ściśle 
przestrzegać zaleceń służb wetery-
naryjnych. Zapewnienie bezpiecznych 
warunków pracy w rolnictwie nie wy-
maga dużych nakładów finansowych. 
Wystarczy zmienić niektóre metody 
pracy przy wykonywaniu codziennych 
czynności, zadbać o ład i porządek, 
organizować pracę w taki sposób, by 
znalazł się czas również na wypoczy-
nek. Działanie z wyobraźnią i świado-
mością zagrożeń występujących przy 
obsłudze zwierząt jest najlepszym 
sposobem uniknięcia wielu nieszczę-
śliwych zdarzeń i tragedii ludzkich.

Barbara Myrdko
źródło: broszura KRUS

Dobre praktyki BHP 
w chowie i hodowli drobiu
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TECHNIKA ROLNICZA

Dochód w gospodarstwie rolnym 
zapewnia utrzymanie rodzinie, oraz po-
winien pozwolić na zgromadzenie środ-
ków na odtworzenie parku maszyno-
wego. W województwie małopolskim, 
w warunkach dużego rozdrobnienia 
struktury agrarnej i niskotowarowości 
gospodarstw, zgromadzenie środków 
na odtwarzanie zaplecza techniczne-
go przez małe gospodarstwa nie jest 
prostą sprawą. W gospodarstwie rol-
nym, podobnie jak w innych przedsię-
biorstwach, aby osiągać dochodowość 
należy ograniczać zbędne koszty. Na 
dochodowość gospodarstwa wpływa 
jego wyposażenie w środki technicz-
ne. Zakup maszyn niedostosowanych 
do wielkości gospodarstwa obciąża 
je nadmiernymi kosztami ich utrzyma-
nia i użytkowania. Ważnym aspektem 
mechanizacji gospodarstw jest zatem 
dostosowanie zaplecza technicznego 
do warunków gospodarowania, tzn. 
dostosowania maszyny do skali i inten-
sywności produkcji.

Racjonalny dobór ciągników, ma-
szyn i urządzeń powinien zapewniać 
terminowość zabiegów, poprawiać 
organizację pracy, polepszać warun-
ki i bezpieczeństwo prac, zmniejszać 
szkodliwe oddziaływanie na środo-
wisko naturalne oraz nie obciążać 
nadmiernie kosztami gospodarstwa. 
Liczba i wydajność maszyn w gospo-
darstwie powinna umożliwiać termi-
nowe wykonanie prac polowych i nie 
powodować przeinwestowania gospo-
darstwa, czego skutkiem są wysokie 

koszty utrzymania maszyny. Koszty 
te maleją wraz ze wzrostem wykorzy-
stania maszyny w ciągu roku. Stąd tak 
ważne jest dostosowanie planowane-
go zakupu do skali produkcji. 

Finansując inwestycje w gospo-
darstwie rolnym, zarówno środkami 
własnymi jak i środkami z programów 
pomocowych (m.in. Restrukturyzacja 
małych gospodarstw, Premie dla mło-
dych rolników, Modernizacja gospo-
darstw rolnych) należy przeanalizować 
opłacalność zakupu maszyny. Rolnik 
składając wniosek w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
musi spełniać wymóg dostosowania 
planowanej inwestycji do gospodar-
stwa rolnego, w przeciwnym wypadku 
jego wniosek zostanie odrzucony. Przy 
składaniu takiego wniosku weryfikacji 
podlega dostosowanie mocy ciągników 
oraz wydajność maszyn i urządzeń do 
skali i intensywności produkcji, a także 
przydatność maszyn do stosowanych 
w gospodarstwie technologii.

Podczas ubiegania się o finan-
sowanie zakupu maszyn ze środków 
PROW 2014-2020, wnioski beneficjen-
tów są weryfikowane pod względem 
kryterium minimalnego wykorzystania 
maszyny. Potencjalne wykorzystanie 
maszyny WR (ha/rok) w gospodar-
stwie jest szacowane na podstawie 
powierzchni upraw w gospodarstwie, 
a następnie jest porównywane z mi-
nimalnym wykorzystaniem w roku. Na 
potrzeby samodzielnego określenia 
racjonalności doboru maszyn można 

Ocena racjonalności 
zakupu maszyn

Dobór zaplecza technicznego w gospodarstwach rolnych, tj. zakup ciągników, maszyn i urządzeń 
powinien być racjonalny. Oznacza to, że inwestycje techniczne powinny przyczynić się m.in. do: 
poprawy terminowości zabiegów, jakości wykonywanych prac, zwiększenia wydajności i poprawy 
jakości produkcji, nie obciążając nadmiernie kosztami gospodarstwa rolnego.

przyjąć uproszczony sposób wylicza-
nia minimalnego wykorzystania w roku 
WR

N (ha/rok):

W tabeli nr 1 (str. 12) przedstawiono 
wybrane wskaźniki eksploatacyjno-
-ekonomiczne do obliczania jednost-
kowych kosztów pracy maszyn i ciągni-
ków rolniczych, które mogą posłużyć 
do samodzielnej oceny racjonalności 
zakupu maszyn.

Planując zakup maszyny należy 
przeanalizować koszty eksploatacji, do 
czego niezbędna jest wiedza na temat 
jej parametrów technicznych, kosztów 
paliw i energii, kosztów ubezpieczeń  
i ewentualnych kosztów odsetek od 
kredytu. Na koszty eksploatacji ma-
szyny składają się koszty utrzymania 
i koszty użytkowania. 

Do kosztów utrzymania zalicza się 
koszty: amortyzacji, przechowywania, 
ubezpieczenia, odsetki od kredytu. 
Łączne koszty utrzymania stanowią 
sumę tych kosztów. Koszty amortyza-
cji to koszty związane z koniecznością 
odtworzenia maszyn na skutek ich zu-
życia. Koszty amortyzacji wylicza się 
ze wzoru:

gdzie przewidywany okres użytkowa-
nia można przyjąć okres użytkowania 
z tabeli nr 1.

W   = 
N 
R

potencjał eksploatacyjny x
wydajność eksploatacyjna

zalecany okres eksploatacji
(ha/rok)

Ka = 
cena zakupu maszyny

przewidywany okres 
użytkowania

(zł/rok)
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Koszt przechowywania składa się 
z kosztu garażowania i kosztu konser-
wacji (wartość nakładów związanych  
z oczyszczeniem maszyny po sezonie, 
umycie i zakonserwowanie na okres 
zimy). Dzieląc łączne koszty utrzyma-
nia przez przewidywaną liczbę godzin 
pracy uzyskujemy jednostkowe koszty 
utrzymania wyrażone w zł na godzinę 
pracy maszyny.

Do kosztów użytkowania zalicza 
się koszty: napraw, energii elektrycz-
nej, paliw, materiałów pomocniczych. 
Jednostkowe koszty napraw obejmują 
naprawy bieżące i przeglądy odniesio-
ne do wykorzystania maszyny. Prze-

ciętne jednostkowe koszty napraw 
można obliczyć przy pomocy współ-
czynnika kosztu napraw (wskaźniki 
eksploatacyjno-ekonomiczne):

Jednostkowy koszt paliwa i sma-
rów jest iloczynem zużycia paliwa na 
godzinę pracy i ceny 1 litra paliwa.  
W obliczeniach zużytych olejów i sma-
rów przyjmuje się przeciętnie 4% war-
tości zużytego paliwa. Jednostkowy 
koszt energii elektrycznej maszyny na-
pędzanej silnikiem elektrycznym stano-

wi iloczyn godzinowego zużycia energii  
i ceny 1 kWh. Jednostkowy koszt ma-
teriałów pomocniczych występuje tyl-
ko w pracy wybranych maszyn, są to 
np. koszty foli do owijania lub sznurka 
do wiązania bel.

Odnosząc koszty eksploatacji do 
rocznego wykorzystania maszyny 
otrzymujemy jednostkowe koszty eks-
ploatacyjne, które mówią jaki będzie 
koszt godziny pracy. Koszty eksplo-
atacyjne na godzinę pracy maszyny 
własnej można porównać z kosztem 
wynajmu maszyny, co daje przybli-
żony pogląd na opłacalność zakupu 
maszyny. Jednostkowe koszty pracy 

Tabela 1. Wybrane wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne do obliczania jednostkowych kosztów pracy maszyn  
i ciągników rolniczych

Nazwa

Użytkowanie maszyn Przeciętna  
wydajność  

eksploatacyjna  
(ha/h)

Okres  
użytkowania  

(lata)

Potencjał  
eksploatacyjny  

(godz.)

Wskaźnik  
kosztu napraw  

(%)
Ciągniki kl. uciągu 6 kN 20 13000 90 -

Ciągniki kl. uciągu 9 kN 18 12000 90 -

Ciągniki kl. uciągu 14 kN 18 12000 90 -

Przyczepy rolnicze 20 6000 90 -

Przyczepy zbierające 16 1600 100 -

Pług zagonowy 2 skib. 20 2000 100 0,23

Pług zagonowy 3 skib. 20 2000 100 0,33

Zestaw upraw.-siewny 2 m 20 1000 80 0,44

Zestaw do uprawy przedsiewnej 2,1 m 20 1600 80 1,55

Brona talerzowa 2,5 m 20 1600 80 0,52

Kultywator 2,2 m 20 1500 60 0,53

Rozsiewacz nawozów 15 1000 110 1,51

Roztrząsacz obornika 15 1250 90 0,08

Siewnik zbożowy 3 m 20 1400 100 0,63

Sadzarka półautomatyczna 15 800 100 0,15

Sadzarka automatyczna 15 800 100 0,24

Opryskiwacz 15 1000 60 0,82

Kombajn zbożowy, plon ziarna 5 t/ha 18 3000 80 0,67

Prasa zwijając, plon słomy 4,5 t/ha 20 1300 80 1,11

Kosiarka rotacyjna 20 1200 80 0,79

Przetrząsaczo-zgrabiarka 20 1000 50 1,36

Kopaczka do ziemniaków 20 800 150 0,21

Kombajn do zbioru ziemniaków, 1-rz 16 1800 100 0,1

Źródło: na podstawie „Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne do obliczania jednostkowych kosztów pracy maszyn i ciągników rolniczych” cdr.gov.pl

Kn = 

współczynnik kosztu napraw 
x cena zakupu maszyny

potencjał eksploatacyjny  
x 100

(zł/h)
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maszyny spadają wraz ze wzrostem 
jej wykorzystania w ciągu roku. Rysu-
nek powyżej przedstawia uproszczoną 
zależność kosztów pracy w zależności 
od rocznego wykorzystania maszyny 
oraz punkt opłacalności zakupu ma-
szyny w porównaniu z kosztem usługi 
wynajmu maszyny.

Punkt przecięcia prostej usług ma-
szynowych z prostą maszyny własnej 
wyznacza granice opłacalności zaku-
pu maszyny, tzn. przy wykorzystaniu 
rocznym maszyn w tym punkcie koszt 
za godzinę pracy zrównuje się z kosz-
tem wynajmu maszyny. Przy wyższym 
wykorzystaniu rocznym bardziej opła-

calne staje się zakupienie maszyny niż 
jej wynajem.

Powyższy artykuł może w pew-
nym stopniu ułatwiać podjęcie decyzji 
o zakupie maszyn rolniczych. Należy 
pamiętać, że dobór maszyn w gospo-
darstwie jest skomplikowanym proce-
sem decyzyjnym, w którym powinno 
się uwzględnić jeszcze szereg czynni-
ków nie opisanych powyżej np.: dostęp 
do usług maszynowych, lub czynników 
wpływających na wydajność, tj. liczba, 
powierzchnia i odległość działek rol-
nych, ukształtowanie terenu itp. Także 
metodyka oceny poddziałań inwesty-
cyjnych PROW 2014-2020 uwzględ-

nia szereg nie przedstawionych tu 
zależności m.in. skorygowanie wyko-
rzystania minimalnego o współczynnik 
korekcyjny. Dokładną metodykę do-
boru maszyn można znaleźć w opra-
cowaniu Aleksandra Muzalewskiego 
„Zasady doboru maszyn rolniczych  
w ramach PROW na lata 2014-2020". 

Agnieszka Tomczyk
Źródło: Muzalewski A. Warszawa 2015 
„Zasady doboru maszyn rolniczych w ra-
mach PROW na lata 2014-2020; cdr.gov.pl.

Rysunek 1. Zależność kosztów pracy od rocznego wykorzystania maszyny. Źródło: opracowanie własne

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



14 doradca / listopad - grudzień 2018

Małopolski Informator Rolniczy

Zastosowanie dronów w rolnictwie
W nowoczesnym rolnictwie nie-

zbędne jest monitorowanie upraw  
i hodowli. Wielkoobszarowe gospo-
darstwa mogą pozwolić sobie na in-
spekcje pól przy pomocy samolotów 
i zdjęć lotniczych, co nadal pozosta-
je drogą usługą. Od pewnego czasu 
jednak mamy możliwość skorzysta-
nia z pomocy dronów, a najlepiej  
z usług firm droniarskich. Skorzysta-
nie z usług jest polecane ze względu 
na obowiązujące przepisy. Jeżeli wy-
korzystujemy „bezzałogowy statek 
powietrzny” do celów zarobkowych 
musimy posiadać licencje UAVO, wy-
dawaną przez Urząd Lotnictwa Cy-
wilnego. Kolejnym argumentem jest 
fakt, że odpowiedzialność za szkody 
i naruszenia wyrządzone dronem po-
nosi operator. Jak również należy pa-
miętać, że pilotowanie urządzeniem 
wartym kilka tysięcy złotych nie jest 
proste i wymaga praktyki. Jednak  
w przypadku, gdy chcielibyśmy  
w pełni wykorzystać możliwości 
dronów w naszym gospodarstwie 
warto pomyśleć o szkoleniu i uzy-
skaniu licencji.

Drony dostępne obecnie na ryn-
ku mogą być wyposażone w szereg 
nowoczesnych urządzeń użytecz-

nych w rolnictwie i ich ceny wahają 
się od kilku do nawet kilkudziesięciu 
tysięcy złotych. Najczęstszym zasto-
sowaniem jest inspekcja z lotu ptaka.  
W bardzo krótkim czasie i bez ko-
nieczności przemieszczania się 
możemy skontrolować całe nasze 
gospodarstwo. Kontrole mogą do-
tyczyć stanu upraw bądź zwierząt, 
szkód rolniczych, zniszczeń po na-
wałnicach czy gradobiciach. Zdjęcia 
wykonane kamerą drona mogą sta-
nowić doskonałą dokumentację do 
wniosków o odszkodowania. Bardzo 
łatwo jest oszacować poprzez pomiar 
na zdjęciu lotniczym całej powierzch-
ni uprawnej w stosunku do obszaru 
objętego szkodą. Dodatkowo mo-
żemy wykonać zdjęcia w wysokich  
i trudnodostępnych uprawach takich 
jak rzepak czy kukurydza, gdzie udo-
kumentowanie szkód na wielohekta-
rowym polu jest bardzo trudne.

Drony z wyższej półki przezna-
czone dla rolnictwa mogą być wypo-
sażone dodatkowo w multispektral-
ny sensor, który składa się z pięciu 
kamer. Sensor może mapować teren 
znajdujący się bezpośrednio pod 
dronem, a uzyskane dane są anali-
zowane przez specjalny program, 

który jest w stanie rozróżniać gatunki 
uprawianych roślin, analizować ich 
stan pod kątem zagęszczenia, pro-
cesu wzrostu, a nawet obecności 
chwastów czy zagrożeń, takich jak 
obszary upraw z objawami choro-
bowymi. W efekcie końcowym rolnik 
dostaje gotowe dane dostępne na 
komputerze bądź smartfonie. Może 
to być wykorzystane do optymaliza-
cji gospodarstwa, planowania upraw, 
nawożenie i ochrony roślin.

Bezzałogowe statki powietrz-
ne mogą być również wyposażone  
w kamery termowizyjne, które są wy-
korzystywane do analizy i dokumen-
tacji strat ciepła budynków. Takie po-
łączenie może znaleźć zastosowanie 
przy termomodernizacji szklarni, kur-
ników czy innych obiektów, w których 
ważną role odgrywa temperatura. 
Sadownikom pozwala na określenie, 
w jakich rejonach ogrodów znajdują 
się nisze termiczne, które mogą po-
wodować wymarzanie roślin. Nato-
miast hodowcy mogą użyć takiego 
drona do poszukiwań zaginionych 
zwierząt, gdyż pozwala on na prze-
szukanie dużego areału nawet nocą.

Kolejną czynnością, w jakiej dro-
ny mogą znaleźć zastosowanie jest 
nawożenie, a zwłaszcza nawoże-
nie precyzyjne. Dron wyposażony  
w specjalne kamery dokonuje oblotu 
nad polem, a program z zebranych 
danych tworzy ortofotomapę, która 
służy nam do programowania opry-
skiwaczy lub rozsiewaczy nawozów.

Na rynku możemy znaleźć już 
drony, które wyposażone są w roz-
siewacze nawozu lub opryskiwacze 
służące do aplikacji środków ochro-
ny roślin. Ze względu na niewielką 
masę, jaką mogą przenosić i ogra-
niczony czas przelotu te pojazdy 
nie znajdują na chwilę obecną za-
stosowania w wielkoobszarowych 
gospodarstwach. Stosuje się je  

DJI MG-1S ciężki dron rolniczy
Źródło: https://flyandwatch.pl/2017/03/28/dron-w-rolnictwie-dji-przedstawil-mg-1s-ciezki-dron-rolniczy/
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w miejscach trudno dostępnych, przy 
uprawach tarasowych lub na stokach 
o dużym nachyleniu, wszędzie tam, 
gdzie nie można użyć traktora. Ich 
atutem jest wydajność większa niż  
w przypadku urządzeń ręcznych oraz 
możliwość pracy autonomicznej.

Innym zastosowaniem dla bezza-
łogowców wyposażonych w kamery 
wysokiej jakości jest sporządzanie 
filmów reklamowych. Efektownie wy-

glądające filmy z lotu ptaka mogą być 
świetną reklamą gospodarstwa agro-
turystycznego i pomagają w propa-
gowaniu turystyki wiejskiej.

Przytoczone przykłady to tylko 
część możliwości, jakie dają nam 
bezzałogowe statki powietrzne. Kre-
atywny rolnik znajdzie na pewno 
jeszcze niejedno zastosowanie. Cią-
gły rozwój tej branży również zapew-
ni nam nowe lepsze jednostki, jak  

i nowe pomysły na ułatwienie pracy 
w gospodarstwie. Należy również 
pamiętać, że obecnie większość dro-
nów dedykowanych dla rolnictwa ma 
możliwość działania autonomiczne-
go, dzięki czemu raz zaprogramowa-
ny pojazd może sam zbierać dla nas 
informacje o naszym gospodarstwie, 
jak i wykonywać różne zadania.

Maciej Skubis

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Polityka jakości daje gwarancję 
konsumentom, że kupują oni żywność 
bezpieczną, która jednocześnie cha-
rakteryzuje się wyjątkową, tradycyjną 
metodą produkcji. Poza unijnymi sys-
temami podnoszenia jakości żywności 
funkcjonuje w Polsce kilka krajowych 
systemów. Pozwalają one wyróżnić, 
ochronić prawnie i zagwarantować ja-
kość wybranych produktów rolno-spo-
żywczych. Do krajowych systemów 
jakości żywności należą:

Quality Meat Program (QMP)

„Quality Meat Program”QMP jest 
krajowym systemem jakości żywności 
uznanym decyzją Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi w 2008 r. Właścicielem 
systemu QMP jest Polskie Zrzeszenie 
Producentów Bydła Mięsnego. Sys-
tem daje sprzedawcom detalicznym 
i konsumentom gwarancję jakości 
wołowiny. W ramach QMP produkcja 
żywca opiera się na doborze odpo-

Systemy jakości żywności
wiednich ras mięsnych (Limousin, 
Charolaise, Angus, Hereford, Salers, 
Simentaler) i ich krzyżówek. System 
wprowadza standardy dotyczące 
chowu zwierząt, żywienia, transpor-
tu, postępowania w rzeźniach oraz 
produkcji mięsa. U bydła trzymanego 
na uwięzi po uboju bardzo trudno jest 
ustabilizować pH, co przekłada się na 
gorszą jakość mięsa. 

Zwierzę co najmniej przez 2–3 
miesiące przed ubojem powinno być 
utrzymywane w oborze wolnosta-
nowiskowej. Zwierzęta powinny być 
żywione wg specjalnie ustalonego 
planu, najlepiej paszami naturalnymi, 
uwzględniającymi ich zapotrzebowa-
nie na każdym etapie opasania. Wo-
łowina oznaczona znakiem towaro-
wym gwarancyjnym „System QMP” 
jest wytwarzana w taki sposób, aby 
zapewnić mięsu naturalną miękkość, 
kruchość i wyższą soczystość, QMP 
nie wykorzystuje w żywieniu zwierząt 
pasz GMO. Producenci zobowiązani 
są do przestrzegania założeń systemu 
na każdym etapie produkcji. Procedu-
ry postępowania mają na celu zapew-
nienie stałego monitorowania produk-
tu, w szczególności monitorowania 
pochodzenia paszy wykorzystywanej 
do hodowli bydła. System QMP jest 
systemem dobrowolnym. Za kontrole 

odpowiadają jednostki certyfikujące,  
a certyfikat zgodności przyznawany 
jest na rok.

System Jakości Wieprzowiny  
PQS

„System Jakości Wieprzowiny” 
PQS związany jest z wytwarzaniem 
wysokiej jakości mięsa wieprzowego. 
Został on opracowany przez Polski 
Związek Hodowców Trzody Chlewnej 
„POLSUS” i Związek „Polskie Mięso”, 
w 2009 r. został uznany za krajowy 
system jakości żywności. System PQS 
bazuje głównie na doborze odpowied-
nich ras świń oraz określonych za-
sadach karmienia. System obejmuje 
cały łańcuch produkcyjny: od hodowli, 
poprzez produkcję prosiąt, żywca wie-
przowego, obrót przedubojowy, ubój, 
przetwórstwo, aż po dystrybucję. Ce-
lem systemu jest przede wszystkim 
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produkcja chudej i nieprzetłuszczonej 
wieprzowiny przy zachowaniu istot-
nych parametrów jakości mięsa, ze 
zwiększoną trwałością i przydatno-
ścią kulinarną, przetwórczą, a także 
smakowitością. Nie stosuje się w tym 
systemie mączki rybnej w ostatnim 
okresie tuczu. Warunkiem uczestnic-
twa jest złożenie odpowiedniego wnio-
sku do jednego z partnerów Systemu 
(PZHiPTCh „POLSUS” lub Związku 
Polskie Mięso), poddanie się kontro-
li oraz przestrzeganie zasad, które 
mają zagwarantować produkcję wy-
sokiej jakości wieprzowiny. Uzyskanie 
gwarantowanej przez System PQS 
ponadstandardowej jakości mięsa wy-
nika z dodatkowych obowiązków na-
łożonych na uczestników Systemu na 
każdym etapie procesu produkcyjne-
go. Uczestnicy Systemu PQS, oprócz 
zapewnienia zgodności produkcji  
z wymogami obowiązującego prawa, 
dobrowolnie zgadzają się na prze-
strzeganie dodatkowych wymogów  
w procesie produkcyjnym.

System Gwarantowanej  
Jakości Żywności (QAFP)

„System Gwarantowanej Jakości 
Żywności” QAFP jest systemem, któ-
ry obejmuje mięso wieprzowe, mięso 
drobiowe, wędliny drobiowe i wie-
przowo-wołowe. Został opracowany 
przez Unię Producentów i Pracodaw-
ców Przemysłu Mięsnego, w 2009 r. 
uznany, jako krajowy system jakości 
żywności. Mięso QAFP posiada ład-
ny kolor, dobry smak i aromat, a jego 
struktura jest zwarta i jędrna. I co 
najważniejsze – możemy sprawdzić 
skąd pochodzi kupowany przez nas 
schab, szynka czy karkówka. Mięso 
wieprzowe z certyfikatem QAFP nie 

jest nastrzykiwane. Wszystkie etapy 
produkcji, od hodowli poprzez ubój, 
transport, pakowanie i sprzedaż objęte 
są normami. Program jest stale rozbu-
dowywany o nowe zasady związane 
z jakością różnych wyrobów. Obecnie 
istnieje zestaw norm m.in. „Kulinarne-
go mięsa wieprzowego” oraz „Kulinar-
nego mięsa z piersi kurczaka i indyka 
oraz tuszki i elementy młodej polskiej 
gęsi owsianej”. Trwają prace nad nor-
mami dotyczącymi miodów, wyrobów 
mięsnych klasy premium, owoców, 
warzyw oraz ryb. Program zapewnia 
możliwość pełnej identyfikacji produk-
tu na każdym etapie jego wytwarzania. 
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie 
przez producenta wniosku do Unii 
Producentów i Pracodawców Prze-
mysłu Mięsnego bądź jednostki cer-
tyfikującej, a następnie poddanie się 
kontrolom oraz przestrzeganie zasad, 
które mają zagwarantować produkcję 
żywności wysokiej jakości. Na koniec 
stycznia 2018 r. 111 producentów rol-
nych i zakładów przetwórczych posia-
dało certyfikat.

Jakość Tradycja

System „Jakość Tradycja” został 
stworzony przez Polską Izbę Produktu 
Regionalnego i Lokalnego dla produk-
tów tradycyjnych i uznany w 2007 r. 
za krajowy system jakości żywności. 
Służy on przede wszystkim wyróżnia-
niu tradycyjnych wyrobów wysokiej ja-
kości. Jakość Tradycja jest systemem, 
w którym do produkcji używa się natu-
ralnych surowców, których pochodze-
nie jest identyfikowane oraz które nie 
zawierają GMO. W systemie tym biorą 
udział wyłącznie produkty cechujące 
się tradycyjnym składem lub tradycyj-
nym sposobem wytwarzania. Produk-

ty wysokiej jakości wynikające z ich 
tradycyjnego charakteru, posiadające 
szczególną jakość, reputację lub inne 
cechy odróżniające je od innych nale-
żących do tej samej kategorii. Produ-
cent deklaruje zachowanie wyższych 
standardów produkcyjnych lub wyjąt-
kowych cech produktów. Za produkt 
tradycyjny uważa się taki, który cechu-
je się co najmniej 50-letnią historią wy-
twarzania. Znak „Jakość Tradycja” jest 
chroniony wspólnym znakiem towaro-
wym gwarancyjnym zarejestrowanym 
w Urzędzie Patentowym. Do systemu 
mogą przystąpić wszyscy producenci 
rolni, przetwórcy w kraju i za grani-
cą, członkowie Izby i nie należący do 
niej. Jedynym kryterium przyjęcia do 
systemu produktu jest jego jakość. 
Uczestnictwo w systemie potwierdza-
nia jakości żywności jest całkowicie 
dobrowolne. Na 330 produktów zare-
jestrowanych w Polsce, 17 pochodzi  
z Małopolski.

Krajowe i europejskie systemy jako-
ści są równoznaczne z wytwarzaniem 
produktów w wyniku niestandardo-
wej produkcji, określonej właściwymi 
przepisami przy uwzględnieniu zacho-
wania dziedzictwa narodowego. Gwa-
rantują konsumentom powtarzalność  
i cenioną obecnie wysoką jakość.

Paulina Pląder 
Źródło: internet
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Każdy beneficjent premii dla mło-
dych rolników musi pamiętać o obo-
wiązku rozliczenia się z otrzymanych 
pieniędzy oraz o pozostałych zobo-
wiązaniach, które zostały przedsta-
wione w otrzymanej z ARiMR decyzji 
o przyznaniu pomocy finansowej. Do-
tyczy to zarówno tych, którzy otrzy-
mali premię z PROW 2007-2013, jak 
i tych, którzy skorzystali z pomocy 
w ramach aktualnie realizowanego 
PROW 2014-2020, chociaż ich zobo-
wiązania są zróżnicowane. Rozlicze-
nie się z obowiązków wynikających z 
przyznanej premii wymaga systema-
tyczności oraz pewnego zaangażo-
wania rolnika, a w gąszczu terminów 
łatwo coś przeoczyć. O ile raczej pa-
miętają o rozliczeniu się z wydatkowa-
nych funduszy, to już mniej o pewnych 
zobowiązaniach jakie zostały zawarte 
w biznesplanie.

Beneficjenci premii MR z ostat-
niego naboru PROW 2007-2013 są  
w trakcie realizacji biznesplanu, w wie-
lu przypadkach właśnie mija 3 lata od 
wypłaty środków i jest to ważny mo-
ment, który nie może być przez nich 
przeoczony. Większość z nich już 
złożyło albo są w trakcie przygotowa-
nia dokumentacji związanej ze zobo-
wiązaniami, których terminy realizacji 
zostały szczegółowo przedstawione 
w otrzymanych z ARiMR pismach in-
formujących, które warto szczegółowo 
przeanalizować. Podstawowe ich zo-
bowiązania to:

1. w terminie 3 lat od dnia otrzymania 
decyzji:
 • uzupełnienie wykształcenia 

(dla tych, którzy nie posiadali 
kwalifikacji rolniczych w mo-
mencie składania wniosku  
o przyznanie pomocy),

O czym musi pamiętać młody 
rolnik, który otrzymał premię?

 • dopełnienie warunku dotyczą-
cego minimalnej powierzchni 
użytków rolnych w gospodar-
stwie, nie mniejszej niż średnia 
powierzchnia gruntów rolnych 
w kraju.

2. w terminie 3 lat od dnia rozpoczę-
cia działalności rolniczej:
 • obowiązek spełnienia wymagań 

w zakresie ochrony środowiska, 
higieny i warunków utrzymania 
zwierząt – wymagania te muszą 
być utrzymane do dnia upływu 
5 lat od dnia wypłaty pomocy 
(rolnik 2 razy składa stosowne 
oświadczenie).

3. w terminie 3 lat od dnia wypłaty po-
mocy:
 • wydatkowanie przynajmniej 

70% kwoty pomocy na inwe-
stycje zgodne z założeniami 
biznesplanu wraz z oświad-
czeniem, że zakupy nie zostały 
dokonane na podstawie umowy 
beneficjenta z członkami naj-
bliższej rodziny,

 • złożenie sprawozdania z reali-
zacji biznesplanu zgodnie ze 
wzorem udostępnionym przez 
Agencję.

4. w terminie 5 lat od dnia wypłaty po-
mocy:
 • obowiązek samodzielnego 

prowadzenia gospodarstwa 
zgodnie z zaplanowaną w biz-
nesplanie strukturą (zmiany 
w zakresie struktury produkcji 
roślinnej i zwierzęcej poniżej 
30% należy zgłosić i uaktualnić 
dane, natomiast przy zmianach 
powyżej 30% beneficjent po-
winien wystąpić do dyrektora 

oddziału regionalnego ARiMR 
o zgodę na zmianę założeń biz-
nesplanu),

 • złożenie ankiety monitorującej 
zawierającej informacje nie-
zbędne dla celów monitorowa-
nia i oceny Programu - zgod-
nie ze wzorem udostępnionym 
przez Agencję,

 • osiągnięcie nadwyżki bezpo-
średniej w wielkości zaplano-
wanej w biznesplanie, i nie 
mniejszej niż w dniu złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy.

Rolnik musi pamiętać, że speł-
nienie wszystkich zobowiązań jest 
weryfikowane i musi być potwierdzo-
ne stosownymi dokumentami. Za nie 
przedłożenie w ARiMR dokumentów 
przewidziane są sankcje finansowe,  
a w skrajnych przypadkach nawet cof-
nięcie pomocy.

Beneficjenci premii dla młodych 
rolników w ramach PROW 2014-2020 
mają niestety jeszcze więcej zobo-
wiązań do wypełnienia i skrupulatnie 
muszą przestrzegać wymaganych ter-
minów. Oczywiście i tutaj spełnienie 
każdego zobowiązania musi być od-
powiednio udokumentowane. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa wydaje decyzję o przyznaniu 
pomocy na operacje typu „Premia dla 
młodych Rolników” z zastrzeżeniem 
dopełnienia szczegółowych warun-
ków, które to beneficjent powinien na 
bieżąco i systematycznie monitoro-
wać, aby żadnego z nich nie prze-
oczyć.
Podstawowe zobowiązania to:
1. w terminie 9 miesięcy od otrzyma-

nia decyzji:
 • nabycie gospodarstwa, którego 

rozwoju dotyczy biznesplan,
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 • rozpoczęcie jako kierujący pro-
wadzenie działalności rolniczej, 

 • ubezpieczenie się w KRUS  
w mocy ustawy w pełnym za-
kresie, jako rolnik i podlegać 
w dalszym ciągu temu ubez-
pieczeniu przez okres przynaj-
mniej 12 miesięcy od wypłaty  
I raty pomocy,

 • uzyskanie wpisu do ewidencji 
producentów rolnych,

 • rozpoczęcie prowadzenia ewi-
dencji przychodów i rozchodów 
w gospodarstwie (chyba, że 
jest zobowiązany do ewidencji 
na podstawie odrębnych prze-
pisów),
w/w zobowiązania są do wy-
pełnienia, jeśli warunki te nie 
były spełnione w dniu wydania 
decyzji o przyznaniu pomocy,  
a dodatkowo jeszcze,

 • rozpoczęcie realizacji założeń 
biznesplanu i złożenie wniosku 
o płatność I raty pomocy, czyli 
80 tys. zł na formularzu opraco-
wanym przez Agencję.

Do wniosku o płatność I raty nale-
ży dołączyć między innymi dokumenty 
potwierdzające rozpoczęcie realiza-
cji biznesplanu (np. zawarcie umowy  
w wyniku, której ma nastąpić przenie-
sienie własności lub posiadania ma-
szyny urządzenia lub gruntów rolnych; 
rozpoczęcie prac budowlanych zwią-
zanych z inwestycją; prace przygoto-
wawcze jak np. uzyskanie stosownych 
zezwoleń).

 
2. w terminie 3 lat od dnia otrzymania 

decyzji:
 • uzupełnienie wykształcenia 

(dla tych, którzy nie posiadali 
kwalifikacji rolniczych w mo-
mencie składania wniosku  
o przyznanie pomocy),

 • uzupełnienie brakującej po-
wierzchni użytków rolnych co 
najmniej do powierzchni w kra-
ju lub w województwie. Należy 
tutaj zaznaczyć, że przy usta-
laniu minimalnej powierzchni 

użytków rolnych będą uwzględ-
nianie grunty stanowiące: 
przedmiot własności; użytko-
wania wieczystego; dzierża-
wy z ZWRSP lub od jednostki 
samorządu terytorialnego na 
czas nieoznaczony lub nie krót-
szy niż do dnia upływu 5 lat od 
wypłaty I raty; dzierżawy od 
innych podmiotów – umowa 10 
letnia zawarta w formie aktu 
notarialnego lub z pewną datą. 
Dodatkowo min. 70% minimal-
nej powierzchni musi stanowić 
przedmiot własności, użytko-
wania wieczystego lub dzierża-
wy z ZWRSP bądź JST.

3. w terminie 3 lat od dnia wypłaty  
I raty pomocy:

 • zrealizować wszystkie założe-
nia biznesplanu i złożyć wniosek  
o płatność II raty premii.

Wydaje się to najistotniejszy i naj-
trudniejszy okres związany z komplet-
nym przygotowaniem dokumentacji, 
gdyż wypłata II transzy może nastąpić 
dopiero po prawidłowym rozliczeniu 
i pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Agencję wszystkich zobowiązań, po 
którym jest wydawana kolejna decyzja 
przyznająca dalsze dofinansowanie. 

Wraz z wnioskiem o płatność II 
raty składane jest sprawozdanie z re-
alizacji biznesplanu (na formularzach 
udostępnionych przez Agencję), do 
którego należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające jego realizację. Przy-
gotowanie sprawozdania wymagać 
będzie dużo czasu i uwagi, gdyż na-
leży w nim podać wszystkie wskaźniki 
służące monitorowaniu realizacji pro-
jektu, zarówno te finansowe określają-
ce bieżącą wielkość ekonomiczną SO 
i jej % przyrost (który dodatkowo musi 
być utrzymany aż do upływu 5 lat od 
wypłaty I raty premii), jak i wskaźniki 
rzeczowe, które zostały ujęte w planie 
rozwoju gospodarstwa rolnego (tab.  
1 i 2 biznesplanu). Warto, zatem na 
bieżąco analizować zapisy w koncepcji 
rozwoju gospodarstwa, a w szczegól-

ności zaplanowane do osiągnięcia cele 
końcowe oraz działania podejmowane 
dla ich realizacji. Szczegółowe zasady 
wypełniania sprawozdania z realizacji 
biznesplanu zostały przedstawione 
przez ARiMR w instrukcji. Podobnie 
jak w poprzednich naborach w ramach 
PROW 2007-2013 również i teraz 
jest obowiązek prowadzenia produk-
cji zgodnie z zaplanowaną strukturą,  
a przy wyliczaniu aktualnej powierzch-
ni użytków rolnych będą brane pod 
uwagę te, które spełniają ww. kryteria. 
Realizacja działań podejmowanych dla 
realizacji celów końcowych z tytułu, 
których przyznano punkty wymagać 
będzie udokumentowania w posta-
ci np. zaświadczenia uczestnictwa  
w szkoleniu, dokumentu potwierdza-
jącego wykonanie usługi doradczej 
przez doradcę z listy prowadzonej 
przez CDR, zaświadczenia przyna-
leżności do grupy producentów rol-
nych, posiadania certyfikatu potwier-
dzającego uczestnictwo w systemie 
jakości żywności lub w systemie rol-
nictwa ekologicznego. Podobnie jest  
w przypadku pozostałych zobowiązań, 
chociażby złożenie kopii planu nawo-
zowego wraz z wynikami chemicznej 
analizy gleby i wykazem działań agro-
technicznych, kopie faktur na zakup 
kwalifikowanego materiału siewnego 
czy zwierząt.

Realizacja inwestycji budowlanych 
wymagać będzie załączników w posta-
ci faktur za zakupione towary lub usłu-
gi budowlane, oraz komplet dokumen-
tów odbioru dopuszczających obiekt 
do użytkowania. Szczególną uwagę 
należy zwrócić w przypadku inwestycji 
związanych z ochroną środowiska i kli-
matu, ponieważ z dokumentów powin-
no jednoznacznie wynikać, że jest ona 
zgodna z zaplanowaną w biznespla-
nie, zatem niezbędna może okazać się 
dokumentacja techniczna lub specyfi-
kacje produktów. 

4. do dnia upływu 5 lat od dnia wypła-
ty I raty pomocy:
 • prowadzenie działalności rolni-

czej w gospodarstwie, którego 
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DOTACJE ZMIENIAJĄ WIEŚ

dotyczy biznesplan, jako kieru-
jący,

 • zgodnie ze strukturą zaplano-
waną w biznesplanie,

 • spełnienie warunku dot. budyn-
ków, budowli, użytków rolnych 
– nie mogą stanowić przedmio-
tu współwłasności lub współ-
posiadania z wyłączeniem 
małżeńskiej wspólności mająt-
kowej i wspólnot gruntowych,

 • prowadzenie ewidencji przy-
chodów i rozchodów,

 • złożenie informacji o realizacji 
zobowiązań beneficjenta oraz 

warunku w zakresie utrzymania 
osiągniętego wzrostu wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa 
opracowaną na formularzu 
udostępnionym przez Agencję 
(90 dni przed upływem tego 
terminu).

Reasumując należy podkreślić, że 
realizacja każdego zobowiązania okre-
ślonego w sprawozdaniu, jako „TAK” 
pociąga za sobą konieczność szcze-
gółowego udokumentowania tego 
faktu, co będzie przedmiotem weryfi-
kacji, gdyż rolnik zobowiązuje się do 
umożliwienia przeprowadzania przez 

uprawnione podmioty kontroli na miej-
scu lub kontroli dokumentów. Wszyst-
kie dokumenty związane z przyznaną 
pomocą muszą być przechowywane, 
co najmniej do dnia upływu 5 lat od 
dnia wypłaty I raty pomocy. W przy-
padku niespełnienia zobowiązań lub 
nieprzedłożenia stosownych doku-
mentów pomoc nie jest przyznawana 
lub podlega zwrotowi w całości lub  
w części zgodnie z informacją jaką mło-
dy rolnik otrzymuje w decyzji ARiMR  
o przyznaniu pomocy finansowej.

Dorota Wolnik

Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oferuje rolnikom wiele możliwości 
dofinansowania swoich gospodarstw, 
przy umiejętnym wykorzystaniu moż-
na w znacznym stopniu doposażyć go-
spodarstwo w maszyny, albo zupełnie 
zmienić specjalizację lub wizerunek 
poprzez inwestycje budowlane. Jako 
przykład może posłużyć gospodar-
stwo Magdaleny i Wojciecha Jerza-
ków położone w miejscowości Łużna, 
powiat gorlicki. W roku 2011 Wojciech 
przejął od rodziców gospodarstwo 
specjalizujące się w hodowli bydła 
mlecznego. Pierwsze dofinansowanie 
na zakup maszyn otrzymał w ramach 
działania „Premie dla młodych rolni-
ków”. W kolejnych latach uzupełniał 
park maszynowy korzystając z dopłat 
w ramach „Modernizacji gospodarstw 
rolnych” PROW 2007-2013. Posiadając 
już odpowiednie zaplecze maszynowe 
można było zwiększać powierzchnię 
gospodarstwa, a tym samym pogłowie 
zwierząt. W roku 2015 państwo Jerza-
kowie postanowili w kolejnym rozdaniu 
PROW zmodernizować gospodarstwo 
i wybudować profesjonalną zautoma-
tyzowaną oborę dla bydła mlecznego 
umożliwiającą zwiększenie pogłowia 
krów mlecznych. W dniu 19.12.2017 

roku zakończono budowę i dokona-
no uroczystego otwarcia. Przybyli na 
otwarcie zaproszeni goście oraz rol-
nicy z okolicznych miejscowości mie-
li możliwość zobaczenia wybranych 
przez inwestora rozwiązań wykorzy-
stanych w tej oborze, mogli porozma-
wiać z przybyłymi na tę uroczystość 
przedstawicielami firm budujących  
i wyposażających tę oborę. Jest to 
obora typu więziowego na 40 krów 
mlecznych z dojarką rurociągową 
wraz z zapleczem na pasze. Cielę-
ta i młodzież przetrzymywane będą  
w obecnie istniejących budynkach, ale 
w przyszłości planowane są kolejne in-
westycje również budowlane. 

Rolnicy tacy jak Państwo Jerzako-
wie są wzorem a zarazem motorem 
napędzającym i zachęcającym in-
nych rolników do korzystania z dotacji 
PROW, zarówno tych, które wpływają 
na doposażenie gospodarstwa w ma-
szyny, ale również tych budowlanych. 

Wybudowana obora jest jedną  
z pierwszych powstałych z dofinanso-
waniem unijnym w okolicy. Pierwszą, 
ale nie ostatnią – już kilku rolników 
zachęconych sukcesem Pana Jerzaka 
rozpoczyna realizację swoich projek-
tów budowlanych.

Beata Rosiek
Zdjęcie PFHBiPM
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Rolnicy podejmujący restruktury-
zacje gospodarstw z działań PROW 
2014-2020 są zobowiązani do prowa-
dzenia uproszczonej rachunkowości 
rolnej.

Dotyczy to beneficjentów gospo-
darstw rolnych:

 ⇒ Premia dla młodych rolników,
 ⇒ Modernizacja gospodarstw rolnych,
 ⇒ Restrukturyzacja małych gospo-

darstw rolnych.
Głównym celem korzystania z tych 

programów jest założenie, że plano-
wana inwestycja wpłynie na wzrost  
i wielkość ekonomiczną gospodarstw 
o co najmniej 10%.

Prowadzona księgowość będzie 
nas informować o realizacji podjętych 
założeń inwestycyjnych zapisanych  
w opracowanym biznesplanie.

W restrukturyzowanych małych 
gospodarstwach prowadzenie księgo-
wości obowiązuje od momentu otrzy-
mania decyzji przyznania I raty premii 
przez okres 5 lat. Podobnie jest też 
z beneficjentami „Młodego Rolnika", 
którzy po otrzymani decyzji przy-
znania premii zobowiązani są też do 
prowadzenia uproszczonej rachunko-

wości rolnej przez okres 5 lat. Gospo-
darstwa korzystające z „Modernizacji 
Gospodarstw Rolnych „od realizacji 
założeń z  Biznesplanu przez okres 
planowania.

Uproszczona rachunkowość rolna 
polega na prowadzeniu w gospodar-
stwach ewidencji przychodów i roz-
chodów z działalności rolniczej.

Dane do prowadzenia tej księgo-
wości należy czerpać z wiarygodnych 
źródeł, czyli: faktur, faktur VAT RR, ra-
chunków dokumentów celnych i innych 
dowodów dokonanych operacji gospo-
darczych. Dokumenty te dobrze, gdy 
posiadają nazwisko, imię, adres, datę  
i informację jaka ta operacja była.

Chcąc dobrze prowadzić uprosz-
czoną księgowość należałoby syste-
matycznie robić dzienne zestawienia 
przychodów i rozchodów. Brak syste-
matyczności w perspektywie prowa-
dzić będzie do chaotycznych zapisów 
zdarzeń, co rzutować będzie na zły 
obraz prowadzonej działalności i kło-
potów z udokumentowaniem założeń 
podjętych w biznesplanie. Systema-
tyczna księgowość w formie uprosz-
czonej ma też poza obowiązkiem pro-

wadzenia, pozytywne działanie, gdyż 
daje nam obraz działalności czy jest 
ona dochodowa, można porównać 
działalność rolniczą między poszcze-
gólnymi latami. Dane te mogą posłu-
żyć do wstępnych kalkulacji wprowa-
dzenia zmian, szukaniu oszczędności 
w wydatkach, odpowiednie gospo-
darowanie zapasami i zmianami  
w technologii produkcji. Do prowadze-
nia uproszczonej księgowości będą 
służyć odpowiednie tabele zawierają-
ce imię, nazwisko, adres zamieszka-
nia, datę zdarzenia, numer zdarzenia 
przychód, rozchód i uwagi, gdzie moż-
na będzie zamieszczać informacje 
dotyczące zaistniałych operacji go-
spodarczych. Prowadzone zapisy na-
leży przechowywać w gospodarstwie. 
Brak prowadzenia księgowości, lub 
prowadzenia jej nieprawidłowo może 
skutkować zwrotem części pobranych 
środków pomocowych.

 Stanisław Gniadek

źródło: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
31.03.2016 r.
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 13 .07. 
2015 r.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21.08. 
2015 r.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

W wydaniu specjalnym „Doradcy” 
z września 2018 r. rozpoczęliśmy ten 
temat bazując na części projektu tzw. 
programu azotanowego, dostoso-
wującego polskie prawo do przepisów 
unijnych. Poniższe nowe rozporzą-
dzenie wprowadziło pewne zmiany  
w stosunku do projektu, dlatego obecnie 
publikujemy jego pełną interpretację. 

Podstawa prawna: Rozporządze-
nie Rady Ministrów, w sprawie przy-
jęcia „Programu działań mających na 

celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzącymi z rol-
nictwa…” opublikowane w Dzienni-
ku Ustaw z 2018 r. poz. 1339 z dnia 
12.07.2018 r. obowiązujące od dnia 
28.07.2018 r.
1. Nawożenie gleb zamarzniętych, 

zalanych wodą, nasyconych 
wodą lub przykrytych śniegiem. 
W tych warunkach stanu gleb za-
brania się stosowania nawozów,  
z tym, że za glebę zamarzniętą 

nie uznaje się takiej, która rozma-
rza, co najmniej powierzchniowo  
w ciągu dnia. Przepis ten nie do-
tyczy nawożenia stawów wykorzy-
stywanych do chowu i hodowli ryb. 
Uwaga! nie można stosować nawo-
zów naturalnych w postaci płynnej 
podczas wegetacji roślin przezna-
czonych do bezpośredniego spo-
życia przez ludzi.

2. Warunki rolniczego wykorzy-
stania nawozów na gruntach 

Obowiązki rolników w ochronie wód 
przed zanieczyszczeniem azotanami
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w pobliżu wód powierzchnio-
wych. W rozporządzeniu przed-
stawiona jest tabela nr 1, w któ-
rej podano odległości w jakich 
nie stosuje się nawozów przy 
nawożeniu pól graniczących ze 
stawami, zbiornikami, strumie-
niami, rzekami, kanałami, rowami  
z wodą płynącą stale lub okreso-
wo oraz od morskiego pasa nad-
brzeżnego:
a) warunki zmniejszenia odle-

głości od wód powierzchniowych. 
Jeżeli na nawożonych gruntach rol-
nych aktualnie prowadzona jest upra-
wa roślin, wymienione w tabeli 1 odle-
głości można zmniejszyć o połowę pod 
warunkiem, że nawozy te będą apliko-
wane bezpośrednio do gleby (pod jej 
powierzchnię) lub gdy pełną dawkę 
nawozów podzielimy na 3 równe czę-
ści i zastosujemy je w odstępach nie 
krótszych niż 14 dni,

b) zakaz mycia sprzętu w pobli-
żu wód powierzchniowych. Podczas 
mycia rozsiewaczy, rozlewaczy, apli-
katorów do nawozów i innego sprzę-
tu związanego z nawożeniem, należy 
zachować odległość, co najmniej 25 m 
od brzegu zbiorników i wszelkich cie-
ków wodnych; dotyczy to również po-
płuczyn powstających podczas mycia. 
Uwaga! na terenach objętych stre-
fą ochronną (ustawa Prawo wodne  
z 20.07.2017 r.) obowiązują dodatkowe 
obostrzenia.
3. Stosowanie nawożenia na tere-

nach o dużym nachyleniu powy-
żej 10% (są to grunty o spadku po-
wyżej 1 m na długości 10 m). Jeżeli 
duże nachylenie występuje w kie-
runku wód powierzchniowych, za-
biegi nawożenia należy stosować 
w odległościach wymienionych  
w tabeli 1, zwiększone co naj-
mniej o 5 metrów. Natomiast, je-
żeli na polu o dużym nachyleniu 
występuje uprawa roślin, wymie-
nione odległości w tabeli 1 mogą 
zostać zmniejszone o połowę, 
wówczas, gdy nawozy będą apliko-
wane bezpośrednio do gleby (pod 
glebę), lub gdy pełną dawkę po-

dzielimy na 3 zabiegi zastosowane, 
co 2 tygodnie.

4. Nawożenie w pozostałej części 
terenu o dużym nachyleniu pow. 
10% (ustawodawca nie wyjaśnił 
pojęcia „pozostała część”, zapew-
ne chodzi o grunty bez sąsiedztwa 
z wodami powierzchniowymi?):
a) poszczególne dawki nawozów 

azotowych mineralnych na dane pole, 
jednorazowo nie mogą przekraczać 
100 kg N/ha,

b) na gruntach ornych nawozy 
aplikujemy bezpośrednio do gleby lub 
przyorujemy lub mieszamy z glebą. 
Przyorania lub wymieszania z glebą 
nawozu naturalnego należy dokonać 
do 4. godzin po wywiezieniu, jednak 
najpóźniej następnego dnia. W okre-
sie wegetacji roślin nawozy stosujemy 
tylko w okresie największego zapo-
trzebowania na azot, 

c) rolę należy uprawiać w kierunku 
poprzecznym do nachylenia stoku od-
kładając skiby w górę stoku, o ile po-
zwalają na to warunki,

d) lub zamiennie w uprawie roli 
należy stosować konserwujące 
systemy uprawy zapobiegające wy-
mywaniu gleby ze stoku takie jak: 
uprawa uproszczona, uproszczona 
pasowa, uprawa zerowa. Na polach  
o powierzchni do 1 ha wystarczy 
uproszczony system uprawy gleb.
5. Przechowywanie nawozów na 

terenie o dużym nachyleniu pow. 
10%. Na takich terenach nawozy 
przechowuje się w sposób zapo-
biegający ich wypłukaniu, lokali-
zując pryzmy w odległości powy-
żej 25 m od linii brzegu wód, ujęć 
wód; szczegóły przechowywania 
nawozów opisano w dalszej części 
tekstu. Na terenach objętych stre-
fą ochronną, np. ujęć wody pitnej 
obowiązują odpowiednie przepisy 
szczegółowe.

6. Terminy nawożenia określone  
w Programie działań. Na grun-
tach rolnych nawożenie stosuje 
się w różnych terminach, inne dla 
gruntów ornych, inne dla upraw 
starszych niż 1. roczne (uprawy 

wieloletnie, trwałe, TUZ-y), patrz 
tabela 2. Terminy uzależniono też 
od rodzaju i formy nawozów, a tak-
że od położenia danej gminy w Pol-
sce względem wysokości nad po-
ziomem morza, konfiguracji terenu 
czy podatności danego obszaru na 
erozję i na zanieczyszczenie wód 
azotanami. Według tych kryteriów 
podzielono teren kraju na dwie 
strefy zagrożenia:
a) terminy nawożenia gruntów 

ornych w 56 bardziej zagrożonych 
gminach małopolski objęte wykazem  
w załączniku 2, są następujące:

- nawozami azotowymi mineralny-
mi oraz naturalnymi płynnymi (gno-
jówka, gnojowica), w okresie od 
dnia 1 marca – 15 października,
- nawozami naturalnymi stałymi 
(obornik, pomiot ptasi) stosuje się 
w okresie od dnia 1 marca – 31 
października,
b) terminy nawożenia gruntów or-

nych w 127 mniej zagrożonych gmi-
nach małopolski objęte wykazem  
w załączniku 3, są następujące:

- nawozami azotowymi mineralny-
mi oraz naturalnymi płynnymi (gno-
jówka, gnojowica), w okresie od 
dnia 1 marca – 25 października,
- nawozami naturalnymi stałymi 
(obornik, pomiot ptasi) stosuje się 
w okresie od dnia 1 marca – 31 
października,
c) terminy nawożenia gruntów or-

nych określone w tabeli 2 nie doty-
czą rolników planujących zakładanie 
późnych upraw i zasiewów jesiennych, 
po późno zbieranych przedplonach 
oraz po burakach cukrowych, kukury-
dzy oraz po późnych warzywach. Pod 
zakładane uprawy można zastosować 
azot w nawozach wieloskładnikowych 
w ilości do 30 kg N/ha; obowiązuje 
tutaj szczegółowa dokumentacja; data 
zbioru przedplonu, rodzaj, dawka, spo-
sób nawożenia i data zastosowania 
nawozów, termin siewu uprawy późno-
jesiennej,

d) terminy nawożenia gruntów or-
nych określone w tabeli 2 nie dotyczą 
też rolników, którzy nie mogli wykonać 
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zabiegów agrotechnicznych we właści-
wym czasie ze względów atmosferycz-
nych i rozmokłą glebę. W tym wypadku 
termin graniczny nawożenia to 30 listo-
pada (zapewne i w tych przypadkach 
konieczna będzie też dokumentacja 
zdarzenia…),

e) terminów określonych w tabeli  
2 nie wymaga się też przy nawożeniu 
upraw pod osłonami i przy uprawach 
kontenerowych.
7. Przechowywanie nawozów na-

turalnych i postępowanie z od-
ciekami. Nawozy naturalne należy 
przechowywać w sposób bezpiecz-
ny dla środowiska i w sposób za-
pobiegający przedostawaniu się 
odcieków do wód i gruntu, szcze-
gólnie w okresach, kiedy nawoże-
nie jest zabronione. Poniższe wy-
mogi dotyczą wszystkich rolników: 
a) płyty gnojowe oraz zbiorniki na 

gnojówkę, gnojowicę, soki kiszonko-
we, muszą być całkowicie szczel-
ne, łącznie z ujęciem odcieków z tych 
obiektów powstających podczas opa-
dów deszczu i topniejącego śniegu; 
zbiorniki na nawozy płynne powinny 
być zakryte pokrywami, osłonami ela-
stycznymi lub pływającymi,

b) przy utrzymywaniu zwierząt na 
głębokiej ściółce obornik może być 
przechowywany w budynku, ale o nie-
przepuszczalnym podłożu,

c) pojemność zbiorników na na-
wozy płynne powinna umożliwiać ich 
przechowywanie przez okres 5 mie-
sięcy, a płyt gnojowych przez 6 mie-
sięcy w roku,
8. Obliczenia wielkości zbiorników 

na gnojówkę, gnojowicę i płyt 
gnojowych. Wielkości ww. bu-
dowli powinny wynikać ze sporzą-
dzonego obrotu stada, obliczenia 
sztuk przelotowych, następnie ze 
stanów średniorocznych zwierząt, 
które przelicza się na ilość DJP 
(duże jednostki pokarmowe), prze-
liczenia zwierząt na DJP znajdują 
się w załączniku 1 (tab. 3). Szcze-
gółowe dane do obliczeń zawierają 
załączniki nr. 4 i 5 do Programu. 
Planowane wielkości budowli do 

przechowywania nawozów natural-
nych koryguje się w zależności od 
wieku, gatunku i wydajności zwie-
rząt, technologii produkcji. Ważny 
jest też bilans odcieków, ich ilość 
zależy od sumy opadów w gminie  
i powierzchni gnojowni oraz wielko-
ści niezadaszonych skanalizowa-
nych wybiegów dla zwierząt. Przy 
planowanych stałych umowach 
przekazania nadmiaru nawozów 
lub przetwarzania nawozów (np. 
na biogaz), wielkości budowli także 
ulegają zmianie. 

9. Warunki przechowywania obor-
nika bezpośrednio na gruncie 
rolnym. Możliwe jest przechowy-
wanie obornika na polu tylko do 
6 miesięcy w roku licząc od dnia 
utworzenia pryzmy. Wymagany 
jest możliwie płaski teren o do-
puszczalnym spadku do 3%, nie 
może być zagłębiony, aby pryzma 
nie była podtapiana wodą z desz-
czu. Nie może to być też teren pod-
mokły, ani piaszczysty (zbyt prze-
puszczalny). W ustawie podano 
tylko jedną wymagana odległość - 
ponad 25 m od linii brzegu wód po-
wierzchniowych, pasa morskiego  
i ujęć wód. W przypadku stref 
ochrony będą inne wymagania. 
Po likwidacji pryzmy z obornikiem, 
w tym samym miejscu można ją 
ponownie lokalizować dopiero po 
upływie 3. lat. Istnieje też wymóg 
formalny, aby lokalizacja pryzmy 
była zaznaczona na mapie lub 
szkicu działki i dokument ten był 
przechowywany w gospodarstwie 
przez 3 lata od likwidacji danej 
pryzmy. Na stronie 8. Programu  
w punkcie 8. tego rozdziału, wpi-
sano mało szczegółowe zdanie: 
„Pomiotu ptasiego nie przechowuje 
się bezpośrednio na gruncie przez 
cały rok”, trudno jest zinterpreto-
wać taki zapis…

10. Warunki przechowywania ki-
szonek. Zakazuje się urządzania 
pryzm kiszonkowych bezpośrednio 
na gołym gruncie. Kiszonki prze-
chowuje się w silosach, rękawach 

foliowych, na płytach lub na pod-
kładzie z folii, sieczki, słomy lub 
innego materiału, który pochłania 
odcieki, oraz od góry pod okryciem 
foliowym. Nawozów naturalnych 
i kiszonek nie przechowuje się 
w odległości do 25 m od studni 
lub ujęć wód, o ile nie ustanowio-
no strefy ochronnej oraz 25 m od 
linii brzegu wód powierzchniowych 
i pasa morskiego (Punkt 1.4.10. 
Programu).

11. Terminy dostosowania pojemno-
ści zbiorników i płyt gnojowych. 
Termin dostosowania wyznaczony 
na dzień 31.12.2021 r. dotyczy 
rolników prowadzących chów zwie-
rząt w liczbie większej niż 210 
DJP, w tym drobiu powyżej 40 000 
stanowisk lub hodowlę świń 
powyżej 2 000 sztuk zwierząt,  
o wadze ponad 30 kg lub po-
nad 750 sztuk macior. Termin 
do 31.12.2024 r. dotyczy pod-
miotów utrzymujących poniżej 
210 DJP zwierząt gospodar-
skich. Przed upływem tych ter-
minów (czyli obecnie), istnieje 
obowiązek posiadania szczelnych 
zbiorników na nawozy płynne  
o pojemności 4. miesięcznej pro-
dukcji. Wymienione obowiązki do-
tyczą również podmiotów przecho-
wujących i przyjmujących nawozy 
naturalne od innych rolników.

12. Przy chowie zwierząt futerko-
wych zabrania się ustawiania 
klatek na ziemi. Dotyczy to gro-
madzenia odchodów pod klatkami 
na ziemi i na ziemi, bez zachowa-
nia pełnej izolacji od ziemi. Rów-
nież nie wolno mieszać odchodów 
od mięsożernych zwierząt futerko-
wych z odpadami pochodzącymi  
z przygotowania pasz dla tych 
zwierząt.

13. Obliczenia produkcji azotu  
i dawki nawożenia azotem na 
pole. Dopuszczalna dawki azotu 
z nawozów naturalnych wynosi do 
170 kg N/ha/rok, użytków rolnych. 
Oblicza się ją ze stanów średnio-
rocznych zwierząt obliczonych wg 
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załącznika nr 4 oraz ze średniej 
rocznej produkcji nawozów natural-
nych i zawartego w nich azotu wg 
załącznika nr 6. Następnie należy 
rozplanować dystrybucję nawozów 
w skali roku na dane działki tak, 
aby nie przekroczyć dawki mak-
symalnej na pole. Dopuszczalna 
dawka nawozu = 170 kg N/ha: za-
wartość N kg/t lub N kg/m3 (zawar-
tość N należy przyjąć z załącznika 
6 lub na podstawie wyników anali-
zy laboratoryjnej nawozu). W przy-
padku nawozów przekazywanych, 
wyliczenia ilości wytworzonych  
i przekazywanych nawozów i ilości 
zawartego w tych nawozach azotu, 
wykonuje strona przekazująca!

14. Opracowanie planu nawożenia 
azotem. Zobowiązane są do tego 
gospodarstwa rolne i podmioty na-
bywające i stosujące nawożenie 
gruntów rolnych, zgodnie z ustawą 
Prawo wodne z dn. 20.07.2017 art. 
102 ust. 1. Plan ten dotyczy przede 
wszystkim największych gospo-
darstw (drób pow. 40 tys. szt.;świ-
nie pow. 2 tys. szt.; maciory 750 
szt.) Opracowuje się plan nawoże-
nia azotem dla każdej działki rolnej 
i dokumentację przechowuje się 
przez 3 lata:
a) można zbyć do 30% gnojówki  

i gnojowicy do bezpośredniego rolni-
czego wykorzystania innym podmiotom  
i rolnikom na podstawie pisemnej  
umowy pod rygorem nieważności, a po-
zostałą część można przekazać do pro-
dukcji biogazu rolniczego lub zagospo-
darować na własnych użytkach rolnych, 
na których prowadzi uprawę roślin, 
(umowy przechowywać przez 3 lata),

b) gospodarstwa posiadające po-
wyżej 100 ha UR lub posiadający 
uprawy intensywne (lista jest w za-
łączniku 7) o powierzchni powyżej 
50 ha lub gospodarstwa utrzymujące 
powyżej 60 DJP według stanu śred-
niorocznego, opracowują plan nawo-
żenia azotem, dotyczy też podmiotów 
nabywających nawozy i produkty po-
fermentacyjne z biogazowi w celach 
nawozowych,

c) zobowiązani do posiadania pla-
nu nawożenia azotem opracowują go 
zgodnie z zasadami dobrej praktyki 
rolniczej, na podstawie analizy próbek 
gleby, składu chemicznego nawozów, 
potrzeb pokarmowych roślin i zasob-
ności gleby. Uzyskują o tym planie 
pozytywną opinię z okręgowej stacji 
chemiczno-rolniczej, następnie opinię 
tą i kopię planu nawożenia azotem 
doręczają wójtowi (lub burmistrzowi, 
prezydentowi), a także wojewódzkie-
mu inspektorowi ochrony środowiska, 
jeszcze przed nawożeniem,

d) wyżej wymienione podmioty 
opracowują plan nawożenia azotem  
z uwzględnieniem sposobu obliczania 
dawki nawozów azotowych mineral-
nych - uproszczonego bilansu azotu, 
określony w załączniku 8, albo przy 
zastosowaniu programu nawozowego 
obejmującego wymagania dla uprosz-
czonego bilansu azotu, określonego 
w tym załączniku. Nie wolno przekra-
czać dawek wyliczonych w planie.
15. Maksymalne dawki azotu. Pod-

mioty, które nie są zobowiązane do 
opracowania planu nawożenia azo-
tem stosują nawozy w takich daw-
kach, aby nie przekraczać maksy-
malnych ilości azotu działającego 
ze wszystkich źródeł określonych 
w załączniku 9 dla upraw w plonie 
głównym, dla plonów uzyskiwa-
nych w warunkach uregulowanego 
odczynu gleby, zbilansowanego 
nawożenia azotem, fosforem i po-
tasem i stosowania integrowanej 
ochrony roślin.

16. Dokumentowanie realizacji 
Programu działań. Podmioty 
zobowiązane przechowują umo-
wy zakupu nawozów naturalnych 
i dokumentację terminu zbioru, 
datę stosowania nawozu, rodzaj 
nawozu, zastosowaną dawkę oraz 
datę siewu uprawy jesiennej. Go-
spodarstwa o powierzchni równej 
lub większej od 10 ha użytków 
rolnych lub utrzymujące zwierzę-
ta gospodarskie od 10 DJP wg 
stanu średniorocznego, również 
wykonują plan nawożenia azotem 

albo obliczenia maksymalnych da-
wek azotu, prowadzą też ww. do-
kumentację. Wzór ewidencji (do 
wyboru papierowa / elektronicz-
na) zabiegów agrotechnicznych 
związanych z nawożeniem azotem 
znajduje się w załączniku 10. Na 
terenie o dużym nachyleniu oprócz 
daty zastosowania nawozu natu-
ralnego podaje się też datę przy-
orania lub wymieszania go z glebą. 
Wszelką dokumentację należy za-
chować do kontroli przez 3 lata od 
nawożenia.

17. Okresy dostosowania gospo-
darstw do wymagań Programu 
działań.
Największe gospodarstwa utrzy-

mujące ponad 210 DJP zwierząt go-
spodarskich, w tym drób pow. 40 tys. 
szt.; świnie pow. 2 tys. szt.; maciory 
750 szt. mają dostosować warunki 
przechowywania nawozów natural-
nych łącznie z zagospodarowaniem 
odcieków do dnia 31.12.2021 r., pod-
mioty o skali produkcji poniżej 210 
DJP do dnia 31.12.2024 r. Terminarz 
szczegółowy jest zawarty w załącz-
niku 11.

Dostosowanie odnośnie prawidło-
wych dawek i prawidłowego sposobu 
nawożenia azotem będzie wymagane 
z dniem 1.01.2019 r. Natomiast gospo-
darstwa, których nie obowiązuje plan 
nawożenia azotem, są zobowiązane 
do obliczania odpowiednich dawek  
i właściwego stosowania nawozów już 
od dnia obowiązywania rozporządze-
nia, czyli od 28.07.2018 r.

Uwaga! W treści ww. Planu „azo-
tanowego” w poszczególnych 11 za-
łącznikach, znajduje się w sumie 15 
tabel pomocnych przy obliczeniach  
i prowadzeniu dokumentacji gospodar-
stwa. W tym artykule z braku miejsca 
zamieszczono tylko tabele 1 i 2. Jako 
objaśnienie tabeli 2 należy sięgnąć do 
załączników 2 (tabela 4) oraz 3 (tabe-
la 5) z wykazami gmin małopolskich,  
w których obowiązują różne terminy 
nawożenia. Patrz punkt 6. artykułu 
gdzie wykazano również odstępstwa 
od tych terminów.
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Nowe rozporządzenia prawne ob-
wiązujące od 15 03 2017 roku wprowa-
dzają istotne usprawnienia w funkcjo-
nowaniu gospodarstw ekologicznych, 
szczególnie tych nieposiadających 
wystarczającej obsady zwierząt,  
a uprawiających rośliny paszowe i ro-
śliny rolnicze. Zmiana w przepisach 
umożliwia korzystanie z dofinanso-
wania części gruntów ornych, których 
plon główny zostanie przeznaczony 
na tzw. zielony nawóz pomimo nie po-
siadania wymaganej obsady zwierząt. 
Jest to bardzo istotna zmiana wycho-
dząca naprzeciw postulatom rolników 
prowadzących produkcję metodami 
ekologicznymi, ponieważ okresowe 
przyorywanie zielonej masy bardzo 
korzystnie wpływa na podniesienie 

potencjału plonotwórczego uprawia-
nych gleb poprzez:

 ⇒ zwiększenie zawartości szybko 
rozkładającej się materii organicz-
nej w glebie, 

 ⇒ poprawę fizycznych i chemicznych 
właściwości gleby,

 ⇒ zwiększenie ilości wiązanego 
azotu atmosferycznego (wykorzy-
stanie koniczyny i roślin strączko-
wych),

 ⇒ poprawę odżywiania uprawianych 
roślin następczych,

 ⇒ zwiększenie zawartości próchnicy 
w glebie,

 ⇒ ograniczenie erozji w gleby,
 ⇒ ograniczenie strat składników po-

karmowych (przede wszystkim 
azotu),

 ⇒ ograniczenie występowania za-
chwaszczenia,

 ⇒ ograniczenie występowania cho-
rób i szkodników.

Ten rodzaj uprawy może być sto-
sowany we wszystkich gospodar-
stwach przy zastosowaniu technologii 
odpowiednich do uprawianych roślin. 
Szczególnie jednak jest polecany  
w przypadku konieczności nawożenia 
materią organiczną wyspecjalizowa-
nych w produkcji warzyw gospodarstw 
ekologicznych nieprowadzących cho-
wu zwierząt, a także w przypadkach 
poważnych problemów z nadmiernym 
zachwaszczeniem. Przykłady roślin 
odpowiednich do zastosowania, jako 
zielony nawóz przedstawia tab. nr 1.

Tabela 1. Odległości w jakich nie stosuje się nawozów w pobliżu wód powierzchniowych

Na gruntach rolnych od brzegu:

Rodzaj nawozów jezior i zbiorników  
do 50 ha

cieków  
naturalnych

rowów o szer.  
pow. 5 m na górnej  

krawędzi brzegu

kanałów  
wg. ust.  

Prawo wodne
Nawozy z wyłączeniem  
gnojowicy 5 m 5 m 5 m 5 m

Gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m

Na gruntach rolnych od:

Rodzaj nawozów
brzegu jezior  
i zbiorników  

powyżej 50 ha

ujęć wody gdy nie ustanowiono  
strefy ochronnej

obszarów pasa 
brzegu morskiego

Wszystkie rodzaje 20 m 20 m 20 m
 

 Tabela 2. Terminy stosowania nawożenia na gruntach rolnych

Rodzaj nawozu/Rodzaj gruntu Nawozy azotowe i naturalne płynne Nawozy naturalne stałe

Grunty orne 1 marca - 20 października 

1 marca – 31 października
Grunty orne w gminach wg zał. 2  
do Programu

1 marca – 15 października

Grunty orne w gminach wg zał. 3  
do Programu

1 marca – 25 października

Uprawy trwałe
1 marca – 31 października 1 marca – 30 listopadaUprawy wieloletnie

Trwałe użytki zielone

 Jan Knapik 
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Bardziej rozpowszechnioną formą 
uprawy roślin z zastosowaniem na 
zielony nawóz jest uprawa międzyplo-
nów ścierniskowych, międzyplonów 
ozimych oraz wsiewek. Jednym z wa-
runków powodzenia przedsięwzięcia 
jest utrzymanie uprawy przez okres 
od 45-60 dni przy dostatecznej wilgot-
ności gleby w okresie wschodów i wy-
starczającej liczbie opadów atmosfe-
rycznych, bo tylko to pozwala uzyskać 
odpowiednie plony biomasy.

Przykłady zastosowania różnych 
form mieszanek roślin uprawnych  
i różnych form uprawy zawiera tab. nr 2.

Roślina uprawna Wysiew w kg/ha
Najpóźniejszy 
termin siewu

Koniczyna biała 8-10 31 sierpnia
Koniczyna krwistoczerwona /inkarnatka/ 25-30 15 sierpnia
Koniczyna białoróżowa /szwedzka/ 10-12 10 września
Groch zwyczajny 150-260 30 września
Bób 140-250 31 sierpnia
Wyka siewna 140-170 15 sierpnia
Wyka kosmata 120-140 30 września
Wyka pannońska 175-195 30 września
Życica wielokwiatowa 30-45 15 września
Życica westerwoldzka /rajgras/ 30-50 15 sierpnia
Facelia błękitna 10-12 15 września
Słonecznik 20-25 31 czerwca
Gorczyca biała 8-12 31 sierpnia
Rzepak 8-10 10 września
Rzepik ozimy 8-12 15 września
Rzepik jary 8-10 15 sierpnia
Gryka zwyczajna 70-100 15 września
Żyto zwyczajne 140-170 30 września

Tab. 1. Rośliny uprawne odpowiednie do zastosowania, jako nawóz zielony

Tab. 2. Przykłady mieszanek na zielony nawóz

Stanisław Cyra

Skład mieszanki
Masa  

wysiewu kg/ha
Skład mieszanki

Masa  
wysiewu kg/ha

Międzyplony letnie i ścierniskowe

Rzepak ozimy + gorczyca 6 + 5 Słonecznik + groch zwyczajny 8 + 70

Rzepak (rzepik) + gorczyca + facelia 5 + 5 + 2 Rzepak ozimy + groch zwyczajny 6 + 60

Życica + rzepak 10 + 10 Rzepak (rzepik) + gorczyca + wyka 5 + % + 35

Wyka panoońska + facelia 100 + 6 Wyka +facelia 80 + 6
Groch zwyczajny + wyka siewna +  
gorczyca 80 + 60 + 5

Międzyplony ozime
Życica wielokwiatowa + wyka kosmata + 
koniczyna krwistoczerwona 20 + 50 + 20 Rzepak+ wyka pannońska + życica  

wielokwiatowa 10 + 40 + 20

Rzepak + żyto 5 + 120 Życica wielokwiatowa + wyka pannońska 20 + 100

Wyka kosmata + żyto 50 + 110 Groch zwyczajny + wyka kosmata + żyto 50 + 50 +100

Wsiewki

Życica wielokwiatowa + koniczyna biała 14 + 9 Komonica +życica wielokwiatowa 7 + 22

Życica wielokwiatowa + rzepak (rzepik) 12 + 8 Życica wielokwiatowa +koniczyna biała + 
rzepak 12 + 3 + 4

Mieszanki na mało urodzajne piaszczyste gleby

Nostrzyk (dwuletni) 25 Wyka kosmata+ łubin +facelia 20 + 60 + 10
Koniczyna krwistoczerwona + życica  
wielokwiatowa + żyto 20 +10 Wyka kosmata+ koniczyna  

krwistoczerwona +żyto 50 + 15 + 40
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Jajko jest cudem natury. Pod jego 
skorupką znajdują się niezbędne sub-
stancje do powstania życia. To kolebka 
i spiżarka dla pisklaka. Zawiera dużo 
białka, cenne witaminy A, D, E, K, B12, 
luteinę, kwasy tłuszczowe omega-3  
i omega-6, żelazo, cynk, fosfor, chrom 
i potas. Jaja to jedne z najbardziej bo-
gatych i wszechstronnych pokarmów 
jakie zna człowiek. Jajko doczekało 
się nawet pomników. Są takie pomni-
ki w mieście Sant Antoni de Portmany  
w Hiszpanii, czy w Ogrodzie Królowej 
w Londynie.

Przez zawartość cholesterolu spo-
żywanie jaj budzi kontrowersje. Ow-
szem, jajko zawiera cholesterol, ale 
zawiera także lecytynę, która prze-
ciwdziała jego odkładaniu się w tętni-
cach. Dietetycy są podzieleni, co do 
tego cholesterolu. Twierdzą, że kilka 
czy kilkanaście jaj w tygodniu może-
my zjadać bez obawy o cholesterol, 
zwłaszcza jaj od kury zielononóżki. 
Jaja poprzez swą dużą wartość od-
żywczą mają szerokie zastosowanie: 
jako składnik śniadań, ciast, omletów, 
makaronów, naleśników, kremów.

Jakość produktów rolnych, jak wie-
my, zależy przede wszystkim od tego, 
w jaki sposób są wyprodukowane. 
Jeżeli mamy, np. intensywną uprawę 
zbóż, stosujemy wysokie nawożenie  
i chemiczne środki ochrony roślin, to 
takie zboże w mniejszym lub więk-
szym stopniu może zawierać szkodli-
we substancje w swoim składzie che-
micznym. Jeśli będziemy żywić takim 
zbożem kury, to zarówno do budowy 
swych organizmów jak i do produkcji 
jaj wykorzystują szkodliwe substancje, 
które częściowo pozostają w mięsie jak 
i jajach kur. Inaczej powstają produkty 
ekologiczne. Rolnictwo ekologiczne to 
rolnictwo zbliżone do naturalnych spo-
sobów gospodarowania. W naszych 
ekologicznych gospodarstwach kury 

żywione są tylko paszami ekologicz-
nymi: zbożem, ziemniakami, zielonką. 
Co ważne kury przebywają cały czas 
na wybiegach, na świeżym powietrzu. 
Kury należą do ptactwa grzebiącego  
i w ziemi szukają owadów, wapnia, 
mikroelementów. W Małopolsce chów 
drobiu w gospodarstwach ekologicz-
nych prowadzi się zazwyczaj na nie-
wielką skalę, więc kury mają dosko-
nałe warunki bytowania: grzebania, 
zjadania zielonki, ziół, owadów oraz 
innych pasz, które decydują o jakości 
biologicznej jaj i żywca drobiowego. 

Szczególne walory mają jaja zie-
lononóżki, jaja pochodzące z go-
spodarstw ekologicznych, od „kur 
szczęśliwych‘’ karmionych paszami 
naturalnymi i przebywającymi cały 
czas na wybiegach na wolnym powie-
trzu. Zielononóżka kuropatwiana 
jest rasą pierwotną, rdzennie polską 
o doskonałej zdrowotności, odpor-
ną na choroby i niskie temperatury. 
Dobrze radzi sobie z poszukiwaniem 
pokarmu w naturalnym środowisku  
i doskonale wykorzystuje pastwiska. 
Doskonale sprawdza się w małych 
gospodarstwach ekologicznych. Jaja 
pochodzące od takich niosek oprócz 
funkcji żywieniowej pełnią rolę żywno-
ści leczniczej. Spożywanie jaj wpływa 
korzystnie na zęby i zapobiega próch-
nicy. Obniża także ciśnienie. Nawet 
skorupki jaja zmielone są doskonałym 
łatwo przyswajalnym źródłem wapnia  
i mikroelementów w leczeniu osteopo-
rozy, gośćca czy astmy.

Rolnictwo ekologiczne charakte-
ryzuje dobra jakość paszy, wolniej-
sze tempo przyrostów wagi i większa 
pracochłonność. Wydłuża się również 
okres chowu. Wszystko to powoduje, 
że jaja ekologiczne muszą być droższe 
od konwencjonalnych.

W ostatnich latach zwiększa się 
popyt na jaja ekologiczne i uzyskują 

one ceny dwukrotnie wyższe niż jaja 
konwencjonalne, czyli około 1,5 zł/ szt. 
Przyzagrodowy chów drobiu, to dobry 
sposób na rozwijanie produkcji eko-
logicznej w małych gospodarstwach 
rolnych u nas w Małopolsce. Jest to 
kierunek łatwy i opłacalny. Chciałbym 
zachęcić rolników do poszerzenia 
oferty o jaja ekologiczne, gdyż jest to 
kierunek z wielu względów warty pro-
wadzenia w gospodarstwie ekologicz-
nym. Nie wymaga dużych inwestycji  
i taką produkcję można szybko rozpo-
cząć. 

A oto kilka ważniejszych wymagań 
dotyczących chowu kur niosek w go-
spodarstwach ekologicznych:

 � ogólna powierzchnia użytkowa bu-
dynków dla drobiu nie może prze-
kraczać 1600 m2,

 � zabrania się trzymania drobiu  
w klatkach,

 � w kurniku przynajmniej 1/3 po-
wierzchni podłogi musi być lita, nie 
może być zbudowana z listew ani 
krat, oraz musi być pokryta ściółką 
(słoma, wióry, torf),

 � powierzchnia dla niosek musi za-
pewniać miejsce do gromadzenia 
odchodów,

 � kurnik musi być zaopatrzony  
w grzędy o odpowiednich rozmia-
rach w zależności od wielkości 
grupy i wielkości ptaków (na 1 kurę 
należy przyjąć 18 cm grzędy),

 � jedno gniazdo do znoszenia jaj na 
7 kur niosek,

 � jeden kogut na 10-15 kur,
 � stosunek okien do podłogi w kurni-

ku 1:20,
 � otwory wyjściowe i wejściowe ilo-

ścią i wielkością mają być dostoso-
wane do wielkości ptaków, a łączna 
ich długość przynajmniej 4 m na 
100 m2 powierzchni pomieszczeń 
przeznaczonych dla ptaków,

Produkcja jaj w gospodarstwach  
ekologicznych
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 � dostępność poidła - 2,5-3 cm /szt., 
dostępność do paszy 9-11 cm/szt. 
brzegu karmidła,

 � w kurniku może przebywać nie 
więcej niż 4800 szt. piskląt, a do 
3000 szt. niosek,

 � obsada do 6 kur na 1 m2 wolnej po-
wierzchni podłogi,

 � kury muszą mieć łatwy dostęp do 
obszarów zielonej otwartej prze-
strzeni wybiegu ( 4 m2/szt.),

 � światło naturalne może być uzu-
pełnione światłem sztucznym 
maksymalnie do 16 godzin z nie-
przerwanym ośmiogodzinnym od-
poczynkiem nocnym bez światła 
sztucznego,

 � do dziennej dawki pokarmowej na-
leży dodawać paszę objętościową, 
zieloną lub susz.
Podsumowując, jaja są łatwe do 

sprzedaży i transportu, zajmują mało 
miejsca, można je przechować. Do 
chowu kur wykorzystujemy tylko pa-
sze własne, co ma duże znaczenie 
w zdrowotności i żywotności kur. Co 
ważne również, nie ma specjalnych 
sanitarnych obostrzeń przy sprze-
daży jaj, jak to bywa z innymi pro-
duktami ekologicznymi. Produkcja 
jest przewidywalna i niezależna od 
warunków pogodowych. Mamy przy 
tym stały całoroczny przypływ go-
tówki. Ceny jaj na rynku są bardziej 

atrakcyjne niż innych produktów eko-
logicznych. Niektóre z gospodarstw 
ekologicznych już hodują po 200 
kur nieśnych i nie mają problemu ze 
zbytem. Można, zatem sprzedawać 
jaja z gospodarstw ekologicznych  
o wysokiej wartości biologicznej, któ-
re są równocześnie produktem spo-
żywczym i lekiem. 

Jan Pajdzik

Jednym z kierunków rolnictwa 
ekologicznego jest chów bydła, który  
w zależności od ukierunkowania ho-
dowli może być mięsny, mleczny lub 
mieszany. Do ras mlecznych utrzy-
mywanych metodami ekologicznymi  
w Polsce można zaliczyć: czarno-bia-
łą, czerwono-białą, simentalską i pol-
ską czerwoną, polecane są również 
rasy Jersey, Montbeliarde.

 e Rasa czarno-biała będąca typem 
kombinowanym mleczno-mię-
snym, z podkreśleniem użytkowo-
ści mlecznej. W gospodarstwach 
ekologicznych można utrzymać 
krowy tej rasy produkujące 5000 – 
6000 kg mleka rocznie, o zawarto-
ści 4% tłuszczu oraz 3,3% białka. 
Takie zwierzęta przy poprawnym 
żywieniu zapewniają wysoką  
i stabilną produkcję mleka.

 e Rasa czerwono-biała zajmuje 
drugą pozycję wśród hodowanych 
ras mlecznych. Wydajność mleka 
tych krów to 5000 – 5500 kg na rok 

Żywienie krów mlecznych

przy zawartości 4% tłuszczu i 3,3% 
białka.

 e Rasa polska czerwona zaliczana 
jest natomiast do grupy bydła pry-
mitywnego. 
Obecnie występuje najczęściej  

w południowych rejonach kraju i czę-
ściowo na terenach województw war-
mińsko-mazurskiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego i podkarpackiego. 
Bydło to cechuje się długowieczno-
ścią, odpornością na choroby, dobrym 
wykorzystaniem paszy oraz dobrą 
płodnością. Jej mleko odznacza się 
najwyższymi walorami smakowymi, 
wysoką zawartością 4,25% tłuszczu  
i 3,31% białka.

Chów bydła mlecznego metodami 
ekologicznymi wymaga również odpo-

wiedniej technologii i systemów utrzy-
mania oraz kształtowania środowiska 
wewnątrz pomieszczeń inwentarskich, 
które zostaną szczegółowo opisane 
w następnym artykule. Przy wyborze 
rasy pod kątem produkcji ekologicz-
nej należy brać pod uwagę nie tylko 
wydajność mleczną czy mięsną krów, 
ale i szereg dodatkowych parame-
trów takich jak: zdolność zwierząt do 
adaptacji w nowych warunkach śro-
dowiskowych i żywieniowych, czas 
użytkowania, długowieczność i tempo 
brakowania krów, wydajność życiową, 
właściwości zdrowotne i technologicz-
ne mleka oraz płodność i łatwość wy-
cieleń. 

Podstawowym warunkiem racjo-
nalnego chowu jest prawidłowe żywie-

w gospodarstwach 
ekologicznych
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nie zwierząt, które w ponad 70% decy-
duje o osiąganych przez nie wynikach 
produkcyjnych. W gospodarstwach 
ekologicznych stosuje się w możliwie 
największym stopniu naturalne, czy-
li organiczne metody produkcji, przy 
jednoczesnym zachowaniu równowagi 
między potrzebami ekonomicznymi,  
a ochroną środowiska. 

Prawidłowo ułożona dawka po-
karmowa powinna pokryć zapotrze-
bowanie bytowe i produkcyjne krowy 
w zależności od dziennej wydajności 
mleka, zawartości tłuszczu i biał-
ka w mleku oraz potrzeb zwierzęcia  
w okresie ciąży. Powinna ona także 
uwzględnić dodatek energetyczny na 
odbudowę rezerw ciała, a w przypad-
ku pierwiastek dodatek niezbędnych 
składników pokarmowych wpływają-
cych na ich wzrost. Taka strategia ży-
wienia pozwala, bowiem na uzyskanie 
zakładanej produkcji mleka, zapobiega 
niedożywieniu krowy oraz zapewnia 
odbudowę rezerw ciała w danych wa-
runkach żywieniowych. Niezależnie od 
rasy musimy pamiętać, że ekologiczny 
chów bydła mlecznego jest kierunkiem 
produkcji najbardziej związanym z wy-
twarzaniem pasz objętościowych, któ-
re powinny być paszą podstawową.

W warunkach glebowo-klimatycz-
nych Polski ważnym źródłem białka 
paszowego w żywieniu bydła w gospo-
darstwach ekologicznych są również 
rośliny strączkowe (bobik, groch, 
łubin). W gospodarstwach specjalizu-
jących się w produkcji mleka podaż 
składników pokarmowych powinna po-
kryć całe zapotrzebowanie zwierząt. 
Pozwoli to na uniknięcie zaburzeń me-
tabolicznych, utrzymanie dobrej płod-
ności i dobrego zdrowia w stadzie.

W gospodarstwach ekologicz-
nych podstawową paszą objętościo-
wą w żywieniu bydła w okresie letnim 
są zielonki z pastwisk, które powinny 
stanowić 60% suchej masy dziennej 
dawki pokarmowej. W pierwszych 
miesiącach pasienia przy dobrze 
utrzymywanym pastwisku, ilość i ja-
kość zielonki jest najwyższa, a co za 
tym idzie zwierzęta mają pod dostat-

kiem dobrej paszy o wysokiej koncen-
tracji energii i białka. 

Dobra ruń pastwiskowa powinna skła-
dać się z:

 e 30% - traw wysokich: kostrzewa 
łąkowa, tymotka łąkowa oraz kup-
kówka pospolita, 

 e 50% - traw niskich: życica trwała, 
wiechlina łąkowa i kostrzewa czer-
wona,

 e 10–20% - rośliny motylkowate. Ich 
obecność w paszy wpływa na wyż-
szą efektywność produkcji zwierzę-
cej, wynikającą z lepszej wartości 
pokarmowej tych roślin w porów-
naniu z trawami. Charakteryzują 
się one wyższą strawnością, sma-
kowitością i zasobnością w wiele 
składników pokarmowych. Rośliny 
motylkowate głównie wzbogacają 
pasze w białko ogólne, potas, wapń, 
magnez i tłuszcze, a obniżają za-
wartość włókna surowego. Mieszan-
ki motylkowato-trawiaste stanowią 
paszę bardziej urozmaiconą w po-
równaniu z czystymi zasiewami mo-
tylkowatych i traw. 

 e 10% - ziół: krwawnik pospolity, 
kminek zwyczajny, babka lanceto-
wata, mniszek pospolity, przywrot-
nik pospolity, ostrożeń warzywny, 
podagrycznik, barszcz, oman, 
komonica, wyka, marchew dzika, 
pokrzywa, pępawa, bluszczyk kur-
dybanek oraz żywokost. Działanie 
ziół na organizm zwierzęcia, w za-
leżności od gatunku, a tym samym 
od występujących w nich sub-
stancji czynnych, jest wielostron-
ne i złożone. Zioła pełnią funkcje 
witamin lub biokatalizatorów re-
gulujących i przyspieszających 
przemianę materii w organizmie. 
Wpływają korzystnie na wydziela-
nie soków trawiennych, zwiększa-
ją apetyt i perystaltykę jelit oraz 
poprawiają procesy wchłaniania 
składników pokarmowych. Po-
nadto, substancje występujące  
w ziołach, poprzez działanie prze-
ciwbiegunkowe, przeciwzapalne, 
przeciwpasożytnicze i przeciwgo-

rączkowe, poprawiają stan zdrowia 
zwierząt. Szczególną rolę w tej 
dziedzinie pełnią fitocydy, czyli an-
tybiotyki wytwarzane przez rośliny 
wykazujące działanie bakteriosta-
tyczne i bakteriobójcze. Zaliczane 
są do nich między innymi: olejki 
gorczyczne i olejki czosnkowe, 
które występują w soku czosnku, 
cebuli, gorczycznika, tasznika, 
gorczycy, babki oraz stulisza lekar-
skiego.

Krowy przebywające na pastwi-
skach mają nieograniczony dostęp do 
pożywienia, jednak należy pamiętać 
również o stałym dostępie do świeżej, 
czystej i sprawdzonej wolnej od bakte-
rii i pasożytów wody. Dostęp do wody 
w upalne dni ma duże znaczenie, gdyż 
organizm zwierząt przebywających na 
pastwisku bardzo szybko odwadnia się 
jak również, brak wody bezpośrednio 
wpływa na wydajność mleczną i ogól-
ną kondycję zwierząt. Dzienne zapo-
trzebowanie na wodę waha się od 30 
- 60 litrów. W czasie wysokich tempe-
ratur warto zadbać o to, by krowy prze-
bywały na takich pastwiskach, gdzie 
mają możliwość schować się w cieniu, 
np. pod drzewami. 

Latem uboższa pod względem 
soli mineralnych pasza musi być uzu-
pełniana. Idealne do tego nadają się 
lizawki solne, które stanowią boga-
te źródło łatwo przyswajalnego sodu  
i chloru. Pozwalając jednocześnie 
na kształtowanie równowagi jonowej  
w zależności od naturalnych potrzeb 
pokarmowych zwierzęcia. Lizawki 
solne należy traktować, jako stan-
dardowy dodatek paszowy, wysta-
wione w miejscach zadaszonych  
i łatwo dostępnych dla krów.

Do objawów niedoboru soli zaliczamy: 
brak apetytu, ograniczenie pobierania 
paszy, niska wydajność, matowienie 
i wypadanie sierści. Obserwuje się 
spadek zawartości białka w mleku, ha-
mowana jest funkcja żwacza i procesy 
rozrodcze (nieregularna ruja i jałowość 
krów).
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W sprzedaży znajdują się lizawki  
w dwóch kolorach, które różnią się 
między sobą składem: 

 e białe bez dodatków mineralnych,
 e czerwone, mineralizowane z do-

datkami (magnezu, miedzi, cynku, 
manganu, kobaltu, selenu, jodu).

Od sierpnia jakość oraz ilość traw 
pastwiskowych ulega pogorszeniu  
i zmniejszeniu, co może spowodować 
spadek wydajności mlecznej krów 
oraz obniżenie niezbędnej dziennej 
dawki żywieniowej. Aby zapobiegać 
takim sytuacjom, należy zwiększać 
powierzchnię wypasanych pastwisk 
lub dokarmić bydło paszą objęto-

ściową o dobrej jakości oraz paszą 
treściwą. W gospodarstwach eko-
logicznych obok traw uprawia się 
zboża, które powinny być skarmiane  
w formie zgniecionej lub w postaci śru-
ty, a także mieszanki: zbożowo-mo-
tylkowe, zbożowo-strączkowe, zbo-
żowo-motylkowo-trawiaste, z których 
wykonywane są kiszonki z całych ro-
ślin zbożowych bądź z mieszanek zbo-
żowo-motylkowo-trawiastych. Oprócz 
tego sporządzane są kiszonki z traw 
powiędniętych, czyli sianokiszonki. 
W gospodarstwach tych uprawia się 
również buraki pastewne, ziemniaki, 
które są skarmiane w okresie zimo-
wym. 

Zgodnie z przepisami w gospo-
darstwach ekologicznych produkcja 
roślinna powinna być zbilansowana  
z produkcją zwierzęcą. Przyjmuje się, 
że produkcja roślinna jest zbilanso-
wana ze zwierzęcą, jeżeli 30% azo-
tu, tj. 51 kg ze 170 kg (100%) czyste-
go składnika pochodzi z nawozów 
naturalnych. 

 Mirosława Rogacz
źródło:
Żywienie krów mlecznych w gospodarstwach ekologicz-
nych- Krzysztof Bilik.
Chów bydła mlecznego w gospodarstwie ekologicznym- 
Anna Wójcik, Karina Karbowska, Karolina Karbowska, 
Dawid Dzięgiel. 
Chów bydła mlecznego metodami ekologicznymi” - praca 
zbiorowa w ramach projektu PHARE PL01.01.04 „Rolnic-
two ekologiczne” Radom 2004
Encyklopedia internetowa- Wikipedia
Zdjęcia – internet wikipedia.

AGROTURYSTYKA

Współczesne kierunki rozwoju świa-
towej turystyki, rosnąca konkurencja na 
rynku turystycznym, transfer nowych 
technik i technologii do gospodarki tury-
stycznej oraz ciągle zmieniające się pre-
ferencje i upodobania turystów powodują, 
że jakość usług stawiana jest na pierw-
szym miejscu. 

Czynnik jakości coraz silniej wpły-
wa na decyzje turystów, co świadczy 
o rosnącej dojrzałości światowego,  
a także polskiego, popytu turystyczne-
go. Równocześnie rośnie liczba nowych 
kierunków turystycznych, które w wal-
ce konkurencyjnej o klienta wykorzy-
stują jakość produktu turystycznego. 
Sukces rynkowy gospodarstwa agrotury-
stycznego, firmy działającej w tej branży 
zależy przede wszystkim od tego, czy są 
one w stanie dostarczyć usługi o odpo-
wiedniej i wyróżniającej się jakości. Pro-
duktem gospodarstwa, przedsiębiorstwa 
usługowego (turystycznego) jest przede 
wszystkim czynność. Z tego powodu 
spełnienie oczekiwań klientów nie może 
ograniczać się do kształtowania material-
nych warunków świadczenia usług. 

Znacznie ważniejsze są interakcje 
między firmą a jej klientem (charakter 

kontaktu usługowego, dostępność usługi, 
postawa personelu). Kluczowym elemen-
tem, który w dzisiejszych czasach pozwa-
la poprawić konkurencyjność produktów 
turystycznych jest ciągłe doskonalenie 
jakości oferowanych usług. Wiąże się to 
z tym, że obecnie świat wkracza w epokę 
„turystyfikacji” życia społecznego, która 
polega na tym, że każda zmiana miejsca 
zamieszkania, niezależnie od celu po-
dróży, traktowana jest jako wyjazd tury-
styczny, a co za tym idzie wszyscy stają 
się turystami. W takiej sytuacji te potrzeby 
turystów, które przyczyniły się do wyjaz-
du oraz pojawiły się w jego trakcie, są 
istotne z punktu widzenia producentów 
różnego rodzaju dóbr i usług na rynku 
turystycznym i okołoturystycznym. Dlate-
go zarządzanie jakością w rozwoju usług 
turystycznych jest priorytetem, ponieważ 
skutecznie realizowane umożliwia świad-
czenie usług na odpowiednio wysokim 
poziomie i wpływa znacząco na ten ruch. 
Obiekty skategoryzowane, zrzeszone  
w stowarzyszeniach agroturystycznych  
i innych organizacjach posiadające cie-
kawe i zróżnicowane oferty rekreacyjne 
dla swoich gości, mają większe szanse 
dotarcia do potencjalnych klientów.

Aby tak było istnieje potrzeba współ-
pracy sieciowej w zakresie budowy pro-
duktu turystycznego w ścisłej współpracy 
partnerów, działających na danym tere-
nie, samorządów i organizacji pozarządo-
wych, czego do tej pory jest brak lub funk-
cjonuje na niewystarczającym poziomie.

Zagadnienie jakości powinno być roz-
patrywane w turystyce na trzech płasz-
czyznach: pojedynczych usług, pakietu 
usług, na poziomie miejscowości recep-
cyjnej.

Definiując jakość w turystyce można 
powiedzieć, że jest to spełnienie za usta-
loną i przyjętą cenę wszystkich zgodnych 
z prawem żądań klienta, przy jednocze-
snym przestrzeganiu wymagań jakościo-
wych w odniesieniu do bezpieczeństwa, 
higieny i dostępności usług turystycz-
nych oraz harmonii środowiska ludzkiego  
i przyrodniczego. 

Z definicji tej wynika, że jakość pro-
duktu turystycznego określa klient, jeżeli 
jest zadowolony to jest to najtańsze źró-
dło promocji naszych usług.

Zofia Szewczyk
Źródło; http://www.czasopismologistyka.pl-arty-
kuły-naukowe; autorzy Paulina Gajewska, Joan-
na Kurowska-Pysz ; Akademia Techniczno-Hu-
manistyczna w Bielsku Białej

Jakość  jako  wyznacznik 
atrakcyjności  usług  turystycznych 
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Pigwa czy pigwowiec?
NASZ DOM I OGRÓD

Pigwowiec i pigwa są często mylo-
ne, a ich nazwy stosowane zamiennie. 
Jest to jednak błędne, gdyż są to dwa 
różne gatunki, a owoce tych roślin róż-
nią się pod względem wyglądu i walo-
rów smakowych. Pigwowiec ma owoce 
aromatyczne, okrągłe i małe wielkości 
orzecha włoskiego. Owoce pigwy są 
gruszkowate, gładkie, słodsze i mniej 
aromatyczne. Także wygląd oraz wy-
magania siedliskowe roślin są od-
mienne. Owoce pigwy oraz pigwowca  
w krajach azjatyckich oraz tropikalnych 
są słodsze i bardziej soczyste, dzięki 
czemu to właśnie tam lokalna społecz-
ność może jeść je na surowo. Z drugiej 
strony nasze owoce są bardziej złote  
i posiadają więcej olejków eterycznych, 
dzięki czemu są bardziej aromatyczne.

Pigwa (Cydonia oblonga) pocho-
dzi z południowo zachodnich rejonów 
Azji. Już w starożytności była upra-
wiana w południowej części Europy. 
Jej nazwę nosi miejscowość na Krecie 
Chania, której starożytna nazwa – Ky-
donia – oznacza pigwę. Pigwa jest du-
żym lub niewielkim drzewem (do 5 m 
wysokości – w Polsce dorasta do ok. 
3 m). Charakterystycznym elemen-
tem wyglądu jest łuskowata korowina 
odpadająca płatami. Pigwa wytwarza 
jasne – białe lub bladoróżowe kwiaty. 

W uprawie pigwa jest bardziej wy-
magająca od pigwowca. Podobnie jak 
pigwowiec lubi miejsca słoneczne, ale 
na tym podobieństwa się kończą. Pi-

gwa musi mieć żyzną wilgotną glebę, 
nie można też zapomnieć o jej regular-
nym podlewaniu. W warunkach gdzie 
przez długi czas utrzymuje się woda 
oraz przy zbytnim przesuszeniu gleby 
reaguje osłabieniem wzrostu i zrzuca-
niem zawiązków. Pigwa wymaga lekko 
kwaśnego odczynu gleby (pH 5,9-6,5). 
Dodatkowo pigwy nie są w pełni odpor-
ne na mróz. Przed zimą trzeba je osło-
nić przed mrozem. Najlepiej sadzić je 
w miejscach osłoniętych od wiatru. 

Pigwa może być uprawiana, jako 
roślina ozdobna – wygląda dekora-
cyjnie zarówno pokryta kwiatami, jak 
i owocami. Jednak jej największą za-
letą są owoce. Podobnie jak owoce 
pigwowca, są doskonałe na przetwory,  
a ponieważ zawierają dużo pektyn, 
mają dobre właściwości żelujące. Po-
nadto są bardzo bogate w witaminę C.

Pigwowiec (Chaenomeles) to 
niezbyt wysoki ozdobny krzew, po-
chodzący z Azji Wschodniej. Dorasta 
do 1-2 m wysokości, ma rozłożysty, 
często prawie płożący pokrój. Pigwow-
ce mają gęste gałęzie, u niektórych 
odmian pokryte kolcami. Liście są ja-

jowate, lekko błyszczące. Największą 
ozdobą pigwowca są jego kwiaty, które 
wyglądem przypominają kwiaty drzew 
owocowych, ale najczęściej są od nich 
większe i mają intensywne kolory – 
pomarańczowe, różowe, czerwone. 
Pigwowce kwitną w kwietniu-maju, ale 
mogą powtarzać kwitnienie jesienią. 
Duży potencjał użytkowy owoców pi-
gwowca sprawił, że obecnie uprawia-
ny jest w całej strefie umiarkowanej  
z uwagi na swoje właściwości ozdobne 
oraz jadalne owoce.

W Polsce uprawiane są najczęściej 
następujące odmiany pigwowca:

Pigwowiec japoński (Cha-
enomeles japonica) – ten pochodzący 
z centralnej i południowej części Japo-
nii krzew dorasta do 1 m wysokości. 
Charakteryzuje go silnie rozłożysty 
pokrój z gęstymi, ciernistymi i rozga-
łęzionymi u samej nasady pędami. 
Ma pomarańczowe lub żółtopoma-
rańczowe kwiaty o średnicy 2-3 cm. 
Wytwarza żółte owoce, pokryte czer-
wonawymi plamkami. Do niedawna był 
najpopularniejszą odmianą, uprawianą 
w Polsce. 

Pigwowiec chiński, (pigwo-
wiec okazały, Chaenomeles speciosa) 
– jest większy od japońskiego i pozba-
wiony kolców. Brzegi liści ma piłkowa-
ne, oraz pojedyncze, różowe kwiaty. 
Wytwarza też większe niż pigwowiec 
japoński żółte owoce.

Pigwowiec pośredni (pi-
gwowiec wspaniały Chaenomeles  
x superba) – powstał ze skrzyżowania 
pigwowca chińskiego i japońskiego. 
Cechuje się dużą różnorodnością –  
w zależności od odmiany może osią-
gać od ok. 70 cm (odmiana Pink Lady) 
do 2 m (Nivalis). Kwiaty mogą mieć ko-
lor pomarańczowoczerwony (Crimson 
and Gold), jaskrawoczerwony (Nicoli-
ne), biały (Nivalis) lub ciemnoróżowy 
(Pink Lady).
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Pigwowce mają minimalne wyma-
gania glebowe, choć najlepiej rosną 
na ziemiach żyznych. Preferują miej-
sca słoneczne, bardzo dobrze znoszą 
suszę i nie wymagają częstego podle-
wania. Pigwowce będą lepiej rosły, jeśli 
teren wokół nich będzie pozbawiony 
trawy i chwastów. Ponadto są odporne 
na mróz. Mogą być uprawiane, jako ro-
śliny ozdobne sadzone pojedynczo lub 
w grupach. Odmiany posiadające kolce 
świetnie sprawdzają się, jako roślina 
żywopłotowa. Ze względu na jadalne 
owoce pigwowce są często sadzone, 
jako roślina użytkowa. Owoce pigwow-
ca są o wiele kwaśniejsze od pigwy, 
dlatego warto używać je po prostu, jako 
substytutu cytryny do herbat i innych 
napojów oraz dań. Należy pamiętać, 
aby zebrać tylko niepoobijane owoce 
jeszcze przed mrozami – wtedy dobrze 
się przechowują. Owoce nadają się 
idealne na wszelkiego rodzaju kompo-
ty, dżemy i nalewki nadając im niepo-
wtarzalny smak i wspaniały aromat.

Owoce pigwy jak i pigwowca ze 
względu na swe walory smakowe jak 
i wartości odżywcze znalazły szerokie 

zastosowanie w kuchni, 
przemyśle farmaceutycz-
nym i kosmetyce. Duża za-
wartość pektyn w owocach 
sprawia, że można z nich 
robić doskonałe galaretki, 
powidła, marmolady, dżem  
i kompoty. Można je stoso-
wać, jako dodatek popra-
wiający smak przetworów 
- np. kompoty gruszkowe 
z dodatkiem pigwy mają 
niespotykany aromat i są 
traktowane, jako wspa-
niały dodatek do ciast  
i herbat. Sporządza się  
z nich aromatyczne wina, 
likiery i nalewki, które dzia-
łają korzystnie na serce, 
obniżając ciśnienie oraz 
osłabiają skurcze mięśni 
gładkich jelit. Po upiecze-
niu lub ugotowaniu sto-
suje się je, jako dodatek 
do potraw mięsnych i dzi-

czyzny. W Rosji ze świeżych owoców 
sporządza się wyciąg, stosowany  
w przypadku niedokrwistości (ze 
względu na wysoką zawartość żela-
za). Dawniej wykorzystywano działa-
nie antybakteryjne owoców w lecze-
niu infekcji gardła. Śluz uzyskiwany 
w trakcie moczenia nasion w wodzie 
stosuje się w stanach zapalnych dróg 
oddechowych, przy kaszlu oraz w nie-
żytach żołądka. Na Zakaukaziu śluzy 
otrzymywane z moczonych nasion sto-
suje się zewnętrznie przy oparzeniach 
i podrażnieniach skóry. Kora pigwy  
w medycynie chińskiej do tej pory wy-
korzystywana jest do dezynfekcji trud-
no gojących się ran. 

Owoce pigwy i pigwowca prócz cu-
krów i kwasów organicznych zawierają 
także garbniki, pektyny i olejki lotne. 
Ze wszystkich witamin najwięcej za-
wierają witaminy C (15 mg w 100 g), 
która wzmacnia układ odpornościowy. 
W okresie jesienno-zimowych zacho-
rowań organizm wspomagają także 
zawarte w pigwie witaminy z grupy B. 
Ponadto owoce zawierają wiele związ-
ków mineralnych, takich jak: wapń, 

potas, żelazo, miedź, magnez i fosfor, 
które są niezbędne do wzmocnienia 
naturalnej obrony organizmu. Dlatego 
współczesna fitoterapia poleca spoży-
wanie owoców pigwy w postaci soku  
z dodatkiem miodu przy suchym kasz-
lu, przeziębieniu, grypie i jesiennym 
przesileniu. Pigwa z powodzeniem 
zastępuje cytrynę, a nawet wielu twier-
dzi, że jest od niej smaczniejsza. Owoc 
pigwy jest bogaty w pektyny, więc po 
dodaniu cukru i rozdrobnieniu, robi się 
z niego galaretka. Zamiast pigwy mo-
żemy też wykorzystać pigwowiec - jest 
bardziej cierpki, ale też - bardziej aro-
matyczny.

Sok z pigwy/pigwowca  
na przeziębienie

 • 1 kg owoców 
 • ½ kg cukru

Z umytych owoców wykrawamy 
gniazda nasienne. Następnie kro-
imy je na cieknie plasterki i układamy 
warstwami w słoju przesypując każdą 
warstwę cukrem. Zamknięty słój od-
stawiamy na 4-5 dni w ciepłe miejsce, 
mieszając raz dziennie jego zawar-
tość. Wytworzony syrop przelewamy 
do słoików i pasteryzujemy 10 minut. 
W tradycyjnej medycynie ludowej  
w celu zwalczenia przeziębienia czy 
grypy do szklanki soku z pigwy dodaje 
się 1-2 łyżeczki miodu pszczelego.

Konfitura z pigwy do herbaty 
 • 1,5 kg owoców 
 • 4 szklanki cukru
 • 1 łyżeczka cynamonu

Umyte i pokrojone na ósemki owo-
ce pigwy pozbawiamy gniazd nasien-
nych. Owoce można zetrzeć na tarce 
lub drobno pokroić, a następnie wrzu-
cić do garnka z wodą i gotować ok. 
30-40 minut. Następnie odcedzone 
owoce przekładamy na patelnie i zasy-
pujemy cukrem z łyżeczką cynamonu. 
Podsmażamy ciągle mieszając około 
30 minut. Gorącą masę przekładamy 
do słoiczków. Konfitura z pigwy doda-
na do herbaty zadziała podobnie do 
cytryny - rozjaśni i zmieni jej smak na 
bardziej kwaskowaty.
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Pigwówka - nalewka  
z pigwy z rumem i pomarańczą
 • 1 kg mocno dojrzałych owoców pi-

gwy 
 • 1 szklanka cukru 
 • 3 łyżki miodu 
 • 100 ml rumu
 • 0,5 l wódki 
 • sok i skórka z połówki pomarańczy

Pigwę umyj, osusz, a następnie 
wydrąż gniazda nasienne. Owoce po-
krój w kawałki, wrzuć do słoja i zasyp 
cukrem. Odstaw w ciepłym miejscu na 
kilka dni. Gdy pigwa puści sok dodaj 
miód, rum, wódkę, sok z połówki po-
marańczy i obraną skórkę (bez albe-
do). Odstaw znów w ciepłe miejsce na 
około 6 tygodni - w tym czasie przynaj-
mniej raz potrząśnij słojem. Po 6 tygo-
dniach przecedź nalewkę (możesz to 
zrobić np. przez gęste sitko czy gazę). 
Po odcedzeniu przelej do butelek. 
Szczelnie zakręć i odłóż w chłodne, 
zacienione miejsce. Tak przygotowa-
nej nalewce pozwól leżakować (najle-
piej kilka miesięcy, a nawet pół roku). 

Pestkówka
 • 250 ml pestek z pigwy, pigwowca 

lub jabłek (szklanka)
 • 250 ml spirytusu
 • 250 ml wody
 • 250 g cukru

Z wody oraz cukru należy spo-
rządzić syrop, który studzimy do 
temperatury pokojowej. Następnie  
w dużym słoju mieszamy syrop cu-
krowy ze spirytusem i pestkami. 
Szczelnie zakręcony słoik odsta-
wiamy na 4 tygodnie. Nalewkę na-
leży przefiltrować, rozlać do butelek 
i odstawić na kilka tygodni, aby na-
brała smaku. Nalewka przygotowana  
z pestek pigwy ma charakterystycz-
ny zapach migdałowy.

Deser z pigwy w karmelu
 • owoce pigwy - po 2 połówki na 

osobę,
 • 2 szklanki cukru,
 • ¼ kostki masła,
 • sok z 4 cytryn,
 • goździki.

Owoce pigwy obieramy ze skórki 
i usuwamy z nich gniazda nasienne. 
W płaskim garnku roztapiamy ma-
sło i łączymy je z cukrem, cytryną  
i goździkami. Powinien powstać  
z tego płynny aromatyczny karmel,  
w którym dusimy owoce, cały 
czas mieszając na nie-
wielkim ogniu, aż pigwy 
będą zupełnie miękkie. 
Podaje się je po schło-
dzeniu z bitą śmietaną  
i cynamonem.

Żel kosmetyczny  
odmładzający

 • 1 łyżka nasion na 2 łyżki wody de-
stylowanej 

 • suszone liście rokitnika lub suszo-
ne kwiaty nagietka 
Zmielone nasiona z liśćmi rokit-

nika lub z kwiatami nagietka gotuje-
my w wodzie destylowanej. Do żelu 
warto dodać 10 kropli olejku różane-
go na 50 ml żelu (polecany do skóry 
dojrzałej) i 5 kropli olejku lawendo-
wego (zapobiegnie psuciu się żelu). 
Zawarta w żelu witamina B17 zapo-
biega odwodnieniu skóry, pomaga 
zniwelować zaczerwienienia i inne 
jej podrażnienia. Witamina B17 jest 
silnym przeciwutleniaczem, zapo-
biegającym powstawaniu wolnych 
rodników odpowiedzialnych między 
innymi za starzenie się skóry, na 
dodatek reguluje gospodarkę skóry  
i pomaga w prewencji trądziku.

Maria Stawiarz
źródło:

https://www.olgasmile.com/pestkowka-
-nalewka-z-pestek-pigwy.html

http://www.e-ogrodek.pl/a/pigwowiec-
i-pigwa-czym-sie-roznia-i-jakie-

maja-zastosowanie-9796.html
https://zielonyzagonek.pl/

pigwa-pigwowiec-ziola/
http://www.poradnikzdrowie.

pl/zywienie/co-jesz/pigwa-nie-
tylko-na-przeziebienie-wlasciwosci-

lecznicze-pigwy _42012.html
USDA National Nutrient Databa-

se for Standard Reference
http://dancia.bloog.pl

Niektórzy ludzie chorują bardzo 
często, a inni nie. Wszystko zależy 
od odporności, czyli zdolności organi-
zmu do radzenia sobie z mikroorgani-
zmami powodującymi choroby i różne 
schorzenia. Mając wysoką odporność 
infekcje przechodzimy łagodniej, trwa-
ją one krócej i rzadziej się pojawiają. 
Jednak bez względu na to jaką mamy 
odporność wsparcie jednak zawsze 
się przyda.

Przedstawię jedynie dowiedzio-
nych pomocników układu odporności, 
którzy chronią przed zachorowaniem 
i pomagają szybciej wrócić do formy.

Sok z malin
Od zawsze wierzymy, że sok z ma-

lin pomaga skutecznie się rozgrzać, by 
nie dopuścić do infekcji, gdy przemar-
zniemy lub nas przewieje i układ od-
porności zostanie czasowo osłabiony. 
Przekonania babć 
już dawno temu po-
twierdzili naukow-
cy. Są niezbite 
dowody, że ma-
liny pomagają.
Poza  wieloma cennymi składnikami

zawierają salicylany, czyli działają po-
dobnie, jak aspiryna i polopiryna. A kto, 
mając do wyboru, pyszny sok albo łyka-
nie tabletek, stawia na te drugie? A gdy 
już choroba zaatakuje, maliny pozwolą 
pokonać gorączkę, złagodzić kaszel  
i ból gardła. Maliny to również znako-
mite źródło witaminy C, pobudzają-
cej do pracy układ immunologiczny  
i wzmacniającej naczynia krwionośne. 
Niestety, najłatwiej pozyskać ją z owo-
ców świeżych. W przetworzonych trze-
ba liczyć się ze sporymi stratami tej wi-

Domowe sposoby na podniesienie odporności 
i przeziębienie



33doradca / listopad - grudzień 2018

Małopolski Informator Rolniczy

taminy. Uwaga! Maliny mogą uczulać, 
nie są polecane osobom z dną mocza-
nową i niewydolnością nerek. 

Imbir
Gdy czuje-

my się lekko 
podziębieni 
i potrzebujemy 
wzmocnienia, na 
pewno pomoże imbir w połączeniu 
z witaminą C. Imbir przede wszyst-
kim rozgrzewa, wzmacnia odporność 
przynosi ulgę chorym stawom, łago-
dzi ból gardła, a nawet jest pomoc-
ny przy bólu zatok. Korzeń imbiru 
działa napotnie. Z uwagi na właści-
wości rozgrzewające i wzmagające 
krążenie krwi polecany jest osobom 
ospałym i ociężałym. Zalecany jest  
u osób z tendencją do zimnych koń-
czyn (dłonie, stopy, kolana), z bladą 
cerą, bladymi ustami. Nie powinny sto-
sować go osoby z oznakami wewnętrz-
nego gorąca (gorące stopy i dłonie, 
niepokój, czerwone usta i czerwona 
twarz).

Każdy, kto kiedykolwiek przemarzł 
do kości, a potem ratował się herbatką 
imbirową, wie, jak szybko krew zaczy-
na krążyć w żyłach i przychodzi ocze-
kiwana ulga.

Czosnek
Nic tak nie pobudza odporności 

jak czosnek. Właściwości czosnku są 

zbliżone do penicyliny. 
Dzięki swoim bak-
teriobójczym wła-
ściwościom nisz-
czy drobnoustroje 
i wirusy. Pomaga po-
konać kaszel poprzez 
działanie zmniejszające s k u r -
cze i stan zapalny niszczy bakterie, 
a także pobudza wydzielanie śluzu, 
ułatwiając tym samym jego odkrztu-
szanie. Łagodzi również często wystę-
pujące w przeziębieniu uczucie dusz-
ności. Wykazuje on również funkcję 
wzmacniającą odporność organizmu. 
Wśród substancji aktywnych wyróżnić 
można wiele substancji wspierających 
limfocyty w walce z wirusami, które 
wywołują infekcję. Najlepiej przydają 
się tutaj: syrop z czosnku, nalewka,  
a także ząbki jedzone na surowo, któ-
re wcześniej rozgnieciemy. Idealnie 
nada się również mleko z miodem  
i czosnkiem, które oprócz ww. właści-
wości, także zadziała rozgrzewająco, 
przynosząc komfort choremu.

Miód
Miód ma zbawienne 

działanie na organizm 
człowieka. Ma właści-
wości antybakteryjne, 
dlatego nazywany 
jest naturalnym an-
tybiotykiem. Jest nie 
tylko bardzo smaczny, 

ale ma również właściwości prozdro-
wotne.

Przede wszystkim miody zawiera-
ją ogromną ilość witamin i składników 
odżywczych, które wzmacniają układ 
odpornościowy. Zawarta w miodzie 
inhibina skutecznie zwalcza bakterie. 
Obfitują w nią przede wszystkim mio-
dy spadziowe z drzew szpilkowych, 
lipowe i gryczane. Dlatego przy cho-
robach dróg oddechowych znakomicie 
sprawdza się właśnie miód spadziowy, 
a objawy przeziębienia łagodzi miód  
z lipy. Węglowodany proste, zawarte 
w miodzie, są łatwe do przyswojenia, 
więc w krótkim czasie skutecznie od-
żywiają organizm: są znakomitym 
źródłem energii dla wyczerpanych fi-
zycznie i umysłowo. Osłabione ciało, 
wymęczone chorobą, a nawet stre-
sem, łatwo poddaje się wirusom, go-
rzej z nimi walczy. Wzmocniony orga-
nizm zbiera siły do walki.

Powszechnie stosuje się połącze-
nia środków przeciw przeziębienio-
wych i zazwyczaj w takiej grupie jest 
większa siła, jednak pod warunkiem, 
że każdy z elementów mieszanki słu-
ży. Zanim sięgniemy po tabletki, jeśli 
jest to jeszcze możliwe wypróbujmy 
najpierw naturalne metody podnie-
sienia odporności, bo na te drugie za-
wsze przyjdzie czas.

Agnieszka Ochnicka

Batat (Ipomoea batatas), zwany 
również słodkim ziemniakiem, pa-
tatem, wilcem ziemniaczanym jest 
rośliną wieloletnią w strefie klimatu 
ciepłego i gorącego oraz rośliną jedno-
roczną, jarą – w strefie umiarkowanej. 

Gatunek ten pochodzi z Ameryki 
Południowej i Środkowej. Do Europy 
zostały przywiezione przez Krzyszto-
fa Kolumba w XVI wieku, jednak nie 
zdobyły takiego uznania jak zwykle 
ziemniaki. 

Obecnie 90% światowej produkcji 
batatów znajduje się w Azji. Gospodar-
cze znaczenie batatów w świecie jest 
bardzo duże. W przeszłości większość 
produkcji przeznaczana była na cele 
konsumpcyjne. Obecnie większość 
upraw przeznaczona jest na pasze dla 
zwierząt. 

Batat jest rośliną należącą do ro-
dziny powojowatych, w której prze-
ważają rośliny pnące. Polska nazwa 
wilec ziemniaczany, pochodzi od słów 

wić się oraz ziemniak, co odnosi się 
do sposobu w jaki roślina rośnie. Jego 
płożące się po ziemi pędy łatwo się 
ukorzeniają i dorastają do 5 m. Tworzą 
kobierce okazałych liści oraz niezbyt 
licznych kwiatów podobnych do wilca 
trójbarwnego.

Najważniejszą częścią batata jest 
jego cześć podziemna, czyli bulwa. 
Może ona osiągnąć 3 kg, a nawet 5 kg. 
W zależności od odmiany miąższ bulw 
może być: biały, żółty, pomarańczo-

Bataty – coraz popularniejsze
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wy, bordowy a nawet fioletowy. Bulwy 
są soczyste, delikatne, o słodkawym 
smaku. 

Właściwości zdrowotne
Bataty są cennym źródłem błon-

nika, która usprawnia nasz układ 
pokarmowy (zapobiega zaparciom  
i hemoroidom), pobudzając cały układ 
trawienny do pracy. Ponadto obniża 
poziom cholesterolu i oczyszcza orga-
nizm z toksyn i metali ciężkich.

Bulwy batata odznaczają się wyso-
ką wartością odżywczą. Są bogatym 
źródłem białka, witamin rozpuszczal-
nych w tłuszczach i związków mineral-
nych. Składniki zawarte w bulwach są 
źródłem witamin antyoksydacyjnych, 
które mają działanie przeciwmiażdży-
cowe i przeciwnowotworowe. Bata-
ty są bogate w witaminy B1, B2, PP,  
C oraz b-karoten. W dodatku bataty to 
warzywa bogate w składniki mineral-
ne: potas, fosfor, chlor, wapń, magnez, 
siarka, sód, jod i żelazo oraz niewielkie 
ilości manganu, selenu i miedzi.

Znaczna zawartość cukru (od 2,8% 
do 5,9%) powoduje, że bulwy są słod-
kie (stąd stosowana w Ameryce nazwa 
„słodki ziemniak” (sweetpotato).

Bulwy zawierają także duże ilości 
antyoksydantu - b-karotenu mającego 
właściwości zapobiegające chorobom 
serca, zaćmie i wielu nowotworom. 
Duża ilość b-karotenu znajdującego 
się w bulwach batata ma korzystny 
wpływ na poprawę suchej lub znisz-
czonej skóry. Zawartość karotenów  
i karotenoidów, w odmianach o żółtym 
miąższu, jest wyższa niż w warzywach 
takich jak: dynia, brokuły, czy szpinak 
i wynosi ok. 8,8 mg%. Zawartość wi-
taminy C w bulwach wynosi ok. 23 
mg/100 g świeżej masy.

Znaczenie gospodarcze batata 
wzrasta też ze względu na zawartość 
kwasu foliowego. 

Liście batata zawierają około 
12,2% suchej masy, w tym ok. 4% 
białka, witaminy z grupy B, b-karoten 
oraz wit. C (ok. 11 mg/100 g świeżej 
masy), znaczne ilości soli mineralnych, 
zwłaszcza wapnia fosforu i potasu. 

Ich wartość energetyczna stanowi tyl-
ko ok. 35 kcal. Stąd też w wielu kra-
jach spożywa się je. Dostarczają one 
znacznych ilości białka oraz witamin  
z grupy B, witaminę C i b-karoten.

Bulwy batata mogą być wykorzy-
stywane w stanie świeżym i suszonym, 
produkuje się z nich mąkę, kaszę, ma-
karony, cukier, syrop, alkohol, napoje, 
konserwy i krochmal. Są doskonałym 
surowcem dla przemysłu przetwór-
stwa spożywczego, zwłaszcza dla 
zakładów specjalizujących się w pro-
dukcji odżywek i zup dla dzieci, jak 
również produktów kandyzowanych.

Uprawa batatów
Uprawa batatów nie sprawia zbyt-

nich kłopotów. Jest to roślina psianko-
wata, więc można ją z powodzeniem 
sadzić do gruntu nawet w maju. Batat 
należy do roślin łatwych w uprawie, 
dobrze adaptujących się nawet do 
trudnych warunków. 

Bataty można uprawiać w donicz-
kach małych i dużych w zależności od 
przeznaczenia. 

Jako roślinę ozdobną ze względu 
na ciekawe liście i ich kolor w zależ-
ności od odmiany. Jeśli uprawiamy, 
jako rośliny ozdobne to mogą rosnąć 
po dwie lub trzy odmiany w jednym po-
jemniku. 

Uprawa dla bulw może odbywać 
się w dużych pojemnikach lub bezpo-
średnio w gruncie. 

Zanim zaczniemy uprawiać bataty 
w doniczce, ważne jest, aby przygoto-
wać sadzonki. Możemy zakupić bulwę 
w sklepie i z niej uzyskać sadzonki. 
Najpierw musimy ją dobrze przepłu-
kać, pokroić i umieścić 
w wodzie. Naczynie 
powinno być w sło-
necznym i ciepłym 
miejscu. Zmieniamy 
wodę, co kilka dni. 
Po dwóch tygodniach  
z bulw zaczną wyra-
stać pierwsze pędy. 
Kiedy pędy będą mia-
ły ok. 10 cm odrywa-
my je i umieszczamy  

w słoiku z wodą, tak aby sadzonki się 
ukorzeniły. Gdy zaczną wypuszczać 
korzenie sadzimy do doniczek i trzy-
mamy pod osłonami, aż minie groźba 
przymrozków. 

Podstawa to wybór odpowiedniego 
stanowiska pod uprawę. Musi być ono 
nasłonecznione i jednocześnie osło-
nięte od wiatru. Z uwagi na fakt, że 
bataty nie są odporne na przymrozki, 
należy sadzić je dopiero w drugiej po-
łowie maja, kiedy ryzyko niespodzie-
wanego przymrozku zdecydowanie 
spada.

Szacuje się, że słodkie ziemnia-
ki potrzebują około 4 miesięcy, żeby 
osiągnąć optymalną wielkość, choć 
oczywiście nie ma się co łudzić, że  
z pola czy ogródka wykopiemy ba-
taty wielkości tych, które zalegają na 
sklepowych półkach. Należy pamiętać  
o regularnym podlewaniu batatów, ale 
trzeba tez uważać, by nie przesadzić 
z ilością wody. Zarówno przesuszenie 
jak i zbyt mocne podlewanie mogą nie-
korzystnie wpłynąć na rozwój i wzrost 
tych roślin. Należy również rośliny 
zabezpieczać, gdy temperatura spad-
nie poniżej 15 stopni, ponieważ może 
uszkadzać liście wilca. Zbiór batatów 
należy przeprowadzić najpóźniej pod 
koniec września, przed pierwszymi 
przymrozkami.

Bataty możesz przygotować na 
wiele sposobów: po upieczeniu (z roz-
marynem i odrobiną pieprzu) zjeść jak 
chipsy ziemniaczane, lub dodać do 
sałatki; ugotowane pognieść z ziołami 
na puree i podać, jako dodatek zamiast 
zwykłych ziemniaków.

Marzena Łukasik
Źródło: Internet
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W dniu  24.09.2018 r.
 zmarł nasz kolega

mgr inż. Krzysztof Kostuś

Jego rodzinnymi stronami był Oświęcim, tam się urodził, tam ukończył szkołę 
podstawową i średnią. Studiował na Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale 
Zamiejscowym Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie.

Swoją drogę zawodową związał z Nowosądeckim Ośrodkiem Postępu 
Rolniczego, pracując początkowo na stanowisku doradcy rolniczego w gminie 
Stary Sącz, a później w Dziale Ekonomiki Rolnictwa.

W roku 1985 przeszedł do Działu Informacji Naukowo–Technicznej  
i Ekonomicznej w ramach, którego współtworzył i prowadził sekcję poligrafii, 
zajmując się przygotowywaniem do druku oraz drukiem wydawnictw 
Nowosądeckiego Ośrodka Postępu Rolniczego, a później Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Swój udział miał również w tworzeniu i wydawaniu Sądeckiego 
Informatora Rolniczego.

Jako członek Zespołu Redakcyjnego brał aktywny udział w wydawaniu 
Małopolskiego  Informatora  Rolniczego „Doradca” wydawanego przez 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego do chwili obecnej.

Jego wkład w opracowywaniu graficznym pozycji wydawniczych Ośrodka był  
i będzie nie do przecenienia. Jego sumienność, dokładność, kreatywność w każdym 
obszarze życia zawodowego można stawiać za wzór. W swojej pracy działał 
nieszablonowo, dbając przy tym o każdy najmniejszy szczegół, będąc zawsze 
profesjonalistą.

Jako człowiek, był niezwykle lubiany, skromny zawsze uczynny i wrażliwy 
na problemy innych. W życiu codziennym był osobą pogodną o dużym poczuciu 
humoru co niezwykle ułatwiało relacje z innymi. Zawsze miał czas dla innych, 
służąc zawsze pomocą.
   Odszedłeś zbyt wcześnie…

   Żegnamy Cię Drogi Krzysztofie

       Koleżanki i Koledzy
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