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maszyny i urządzenia do produkcji rolnej,
budownictwo wiejskie,
pasze, dodatki paszowe i preparaty weterynaryjne,
przetwórstwo rolno-spożywcze,
środki ochrony roślin i nawozy,
ogrodnictwo, szkółkarstwo i urządzanie ogrodów,
hodowla roślin i nasiennictwo,
ochrona środowiska,
rolnictwo ekologiczne,
żywność ekologiczna,
agroturystyka,
wydawnictwa branżowe i rolnicze,
uczelnie, instytuty, organizacje i związki rolnicze,
produkty regionalne i tradycyjne,
rzemiosło i rękodzieło ludowe,
banki, firmy ubezpieczeniowe i inne obsługujące rolnictwo.

Oferujemy odpłatnie:
� miejsca wystawowe w profesjonalnych boksach 

w pomieszczeniu zamkniętym,
� miejsca wystawowe w terenie otwartym,
� dostęp do energii elektrycznej,
� reklamę w miesięczniku DORADCA
� reklamę w katalogu wystawców,
� nagranie i emisję spotów reklamowych.

Tematyka wystawy:

Zapraszamy do uczestnictwa w wystawie 
firmy, instytucje i osoby fizyczne prowadzące 
działalność.

Zapraszamy również wystawców, którzy 
chcieliby zaprezentować inne wyroby i usługi 
związane z rolnictwem.

Zgłoszenia uczestnictwa w wystawie 
prosimy składać do dnia

24 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje
można uzyskać w PZDR Nowy Sącz

33-300 Nowy Sącz ul. Kraszewskiego 44
tel./fax. 18 445 70 36, 445 77 00, 

534 247 030
e-mail: agropromocja@modr.pl

www.modr.pl

Nawojowa 8 - 9 wrzesień

PROMOCYJNO-HANDLOWA WYSTAWA ROLNICZA
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Redakcja Małopolskiego Informatora Rol-
niczego “Doradca” przyjmuje do publikacji 
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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

 RABAT:
umowa całoroczna - od trzeciej emisji rekla-
my stawka ulega obniżeniu o 20% od ceny 
podstawowej.

Przy zleceniach obszernych materiałów, ogło-
szeń wielostronicowych - możliwość nego-
cjowania cen!

 ⇒ redakcja nie ponosi odpowiedzilaności  
za treść reklam i ogłoszeń.

Termin dostarczania materiałów do druku na 
miesiąc przed ukazaniem się miesięcznika 
(najpóźniej do 5 dnia miesiąca poprzedzają-
cego ukazanie się czasopisma).

Prenumerata: osoby oraz instytucje zainte-
resowane składaniem prenumeraty na nasze 
czasopismo prosimy o kontakt z redakcją „Do-
radcy”.

Zapraszamy do współpracy!
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 Jak co roku na Rynku w Krakowie, 
w dniach 11-20 br. maja odbywa się 
Jarmark Rzemiosła. Turyści i miesz-
kańcy Krakowa mają okazję zobaczyć 
kilkadziesiąt stoisk z wyrobami rze-
mieślniczymi, na których prezentują 
się między innymi: rzeźbiarze, garnca-
rze, ceramicy, malarze czy wytwórcy 
zabawek i biżuterii. Na Jarmarku swo-
je stoiska prezentują również cukierni-
cy, piekarze, producenci z wyrobami 
wędliniarskimi, a także z innymi re-
gionalnymi potrawami pochodzącymi  
z Małopolski i innych regionów Pol-
ski. W czasie Jarmarku odbywają się 
warsztaty rękodzieła, warsztaty ko-
walstwa, w których turyści mogą brać 
udział.

W dniu 12 maja w wydarzeniu 
miała miejsce wystawa dotycząca 
dziedzictwa kultury małopolskiej wsi, 
którą zorganizował Małopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Karniowicach. Na wystawie prezen-
towali się twórcy ludowi, koła gospo-
dyń wiejskich oraz producenci produk-
tów tradycyjnych i regionalnych. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia 
Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskie-
go przygotowali pokazy łyżkarstwa  
i tkactwa, które cieszyły się dużym 

Jarmark Rzemiosła 
na Krakowsk im Rynku

Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego

Reprezentacja KGW  z Rodaki
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zainteresowaniem wśród turystów, 
którzy mogli być świadkami żywych 
lekcji rzemiosła. Zaprezentowali rów-
nież ręcznie robioną biżuterię, piękne 
obrazy oraz barwne chodniki tkane. 

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich 
Rodaki, z Gminy Klucze mogło po-
chwalić się pięknymi ręcznie robionymi 
kwiatami z bibuły, ciekawymi malowa-
nymi ozdobami w formie decupage, ale 
również smacznymi wypiekami domo-
wymi, takimi jak pyszne ciasta i chleby 
dyniowe.

Z kolei Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich Luborzyca prezentowały 
ręcznie robioną biżuterię, ponadto 
można było u nich zachwycić się sma-
kiem pierogów z różnym nadzieniem, 
jak i łazankami, ciastami, babeczkami  
i innymi smakowitymi wyrobami.

Podczas trwania wystawy swoją 
ofertę zaprezentowała również zagro-
da edukacyjna „Wiśniowy Gaj” przyna-
leżąca do Ogólnopolskiej Sieci Zagród 
Edukacyjnych. W ofercie przedsta-
wiano szeroką tematykę edukacyjną 
skierowaną do dzieci i młodzieży ma-
łopolskich szkół. Można było również 
spróbować tradycyjnego produktu re-
gionalnego jakim jest „Suska Sechloń-
ska”, posiadająca certyfikat unijny 
„Chronione Oznaczenie Geograficzne”.

Na stoisku u Pana Bolesława Bo-
baka z Ekologicznego Gospodarstwa 
Rolnego kupić można było tradycyjne 
sery górskie robione według tradycyj-
nych receptur. 

Przedstawiciele z Tłoczni owoców 
- Pawłowski, zaprezentowali swoją bo-
gatą ofertę naturalnych soków, które 
wytwarzają w tradycyjny sposób.

Z kolei u Pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich Warkocz Tarłówny w Dęb-
nie skosztować można było pysznych 
ciast i lokalnych specjałów.

Wszyscy z wyżej wymienionych 
wystawców zadbali o odpowiednie 
przygotowanie stoiska i godnie pre-
zentowali się w tradycyjnych strojach 
regionalnych, budząc zainteresowanie 
mieszkańców i turystów przybyłych do 
Krakowa.

 Ewelina Czarnik

Reprezentacja KGW  z Luborzycy

Wiśniowy Gaj- zagroda edukacyjna

Reprezentacja KGW Warkocz Tarłówny w Dębnie
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XX Wystawa Ogrodnicza 
w Suchej Beskidzkiej

 XX Wystawa Ogrodnicza w Suchej 
Beskidzkiej odbyła się pod znakiem 
pięknej pogody, chociaż 1 maja br.  
o 4 rano, kiedy plac obok zamku su-
skiego zaczął napełniać się stoiskami 
z roślinami ozdobnymi i użytkowymi, 
było dość chłodno. Pan Dariusz Go-
rycki do perfekcji opanował sztukę 
bezkonfliktowego rozwiązywania nie-
których sytuacji przy ustawianiu stoisk, 
ale wystawcy ogólnie są bardzo zdy-
scyplinowani i pogodni, co wpływa na 
dobrą atmosferę Wystawy. 

Ogrodnicy zajmują stałe miejsca, 
ułatwia to kupującym dotrzeć do sto-
isk, gdzie w latach poprzednich za-
opatrzyli się w dobrej jakości materiał 
sadzonkowy. 

Jak co roku pojawiło się też kil-
ku nowych wystawców m.in. szkół-
ka spod Nowego Targu P. Mateusza 
Strzępa z bogatą ofertą krzewów li-
ściastych i iglastych, która w tym roku 
otrzymała tytuł „Stoiska Roku 2018”. 
Co roku obserwujemy wysoką jakość 
roślin i ciekawe nowości w odmianach 
roślin. Tym razem pojawiły się nowe 
wielobarwne odmiany surfinii – np. 
pachnąca ciemnoniebieska biało na-
krapiana. Stoisko p. Walczaka z Małej 
Wsi pod Krakowem urzekało wielo-
ma odmianami roślin doniczkowych  
(w swej szkółce ma ok. 2 tys. niezwy-
kłych gatunków). 

Architekturę ogrodową dla dzieci 
w postaci domku Baby Jagi przedsta-
wił producent ze Stronia. Ciekawostką 
była kalina angielska – biało kwitnący, 
pachnący, niewysoki krzew. Bogata 
w wiele ziół i odmian mięty m.in. im-
birową, truskawkową, czekoladową, 
była również ziołowa szkółka. Niektóre 
gospodarstwa ogrodnicze prezentują 
swoją produkcję od samego początku, 

tj. od roku 1999 m.in. gospodarstwo  
P. Ryszarda Czaickiego, Jana Pie-
kiełko, Kazimierza Kwaśniowskiego, 
Aleksandra Frączka, czy Grzegorza 
Szetyńskiego.

Dzięki corocznej pomocy emery-
towanych Kierowniczek PZDR Sucha 
Beskidzka - P. Aleksandry Cholewki  
i Jolanty Janik w czasie Wystawy od-
były się Konkursy na „Stoisko Roku 
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Turniej o tytuł Chłopa Roku 2018

2018” i „Najładniejszy kwiat”. Wśród 
uczestników konkursów – zwiedza-
jących, którzy głosowali na stoiska  
i dzieci, które przyniosły swoje prace 
– kwiaty do konkursu – rozlosowane 
zostały nagrody w postaci sadzonek 
roślin ofiarowanych na ten cel przez 
ogrodników. Oczywiście był również 
konkurs KRUS na temat „Bezpieczne 
gospodarstwo”, a na wspólnym stoisku 
PZDR Sucha Beskidzka i Izby Rolni-
czej zwiedzający mogli zaopatrzyć się 
w prasę rolniczą i ciekawe ulotki oraz 
uzyskać odpowiedź na nurtujące ich 
pytania związane z produkcją rolną  
i środkami PROW 2014-20.

Nasz skromny - 4-osobowy Ze-
spół Doradztwa Rolniczego w Su-

chej Beskidzkiej ma ambicje, przy 
pomocy ponad 50-ciu wystawców 
ogrodników obecnych na Wystawie, 
kształtować dobre wzorce i pomysły 
promujące nasz własny, regionalny 
styl ogrodów przydomowych – nie 
angielskich, nie francuskich czy nie-
mieckich, ale naszych polskich wiej-
skich ogródków, które śmiało swoim 
urokiem i cudownym klimatem mogą 
konkurować z wyszukanymi ogroda-
mi zagranicznymi i gdzie obok na-
gietków, malw, lwich paszczy, orlików 
itp., znajdzie się miejsce na warzyw-
nik, ogródek ziołowy, wreszcie drze-
wa i krzewy owocowe oraz jagod-
nik – jednym słowem: coś dla ducha  
i dla ciała. Tworzenie własnego ogrodu 

to proces oparty na realizacji własnych 
marzeń wypływających z obserwa-
cji najlepszego nauczyciela – natu-
ry. Ogród staje się dla nas miejscem 
cudownego wypoczynku i azylem, 
budzi nostalgię, a równocześnie jest 
skutecznym lekarstwem na pośpiech  
i stres współczesnego życia. 

Dziękujemy za wsparcie i przychyl-
ność władz miejskich i pracowników 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Dziękuje-
my też ogrodnikom za ich trud włożo-
ny w produkcję pięknych i użytkowych 
roślin – możemy tworzyć dzięki nim 
piękne ogrody – bo to też część naszej 
historii, tradycji i dobra nauka posza-
nowania przyrody.

Anna Biedrawa

Na gościnnej ziemi racławickiej po 
raz XXIV odbył się turniej o tytuł Chłopa 
Roku 2018. Pod pomnikiem Bartosza 
Głowackiego, jak co roku na błoniach 
wsi Janowiczki bawiono się i świętowa-
no. Konkursowe potyczki kandydatów 
do tytułu Chłopa Roku oraz zlot Woj-
ciechów i Bartoszów corocznie groma-
dzą na słynnych racławickich polach 
wielu widzów. Impreza cieszy się dużą 
popularnością. Stała się ogólnopolską 
uroczystością i na trwałe wpisała się 
w kalendarz świąt gminy Racławice. 
Gospodarzem i organizatorem festynu 
był wójt gminy Racławice Adam Sam-
borski oraz instytucje współpracujące: 
Izby Rolnicze, Związek Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych, starosta miechow-
ski, Stowarzyszenie na Rzecz Dialo-
gu Współpracy i Rozwoju Racławic. 
Patronat honorowy nad imprezą objął 
Pan Krzysztof Jurgiel, Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. W wydarzeniu 
wzięli udział m.in. Wojewoda Mało-
polski Pan Piotr Ćwik, przedstawiciele 
władz samorządowych oraz instytucje 
związane z rolnictwem. Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z/s w Karniowi-

cach reprezentował zastępca Dyrekto-
ra Pan Dominik Pasek.

Jak co roku, podczas festynu swo-
je stoiska miały instytucje pracujące 
na rzecz rolnictwa, w tym Małopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
z s. w Karniowicach, obsługiwane 
przez pracowników biura terenowego 
w Miechowie. Stoisko cieszyło się du-
żym zainteresowaniem rolników oraz 
przybyłych gości. 

Organizatorom spotkania przy-
świecają szczytne cele takie jak: in-
tegrowanie społeczeństwa naszego 

kraju, upowszechnianie szacunku dla 
kultury i tradycji, promocja regionów, 
poprzez udział producentów i wystaw-
ców związanych z rolnictwem i nie 
tylko, jak również promocja zdrowej 
żywności i zdrowego stylu życia oraz 
promocja wsi i gminy Racławice, jako 
miejsca wsławionego aktem chłop-
skiego patriotyzmu w bitwie z dnia  
4 kwietnia 1794 r., o czym mówił wójt 
gminy Racławice Adam Samborski.

W tegorocznej edycji wyborów 
Chłopa Roku spotkało się pięciu go-
spodarzy. Najmłodszym uczestnikiem 
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TECHNOLOGIA PRODUKCJI

był przedstawiciel województwa świę-
tokrzyskiego Przemysław Szota zgło-
szony przez Świętokrzyską Izbę Rol-
niczą. 

Jak co roku wybierano chłopa  
z krwi i kości, mądrego silnego, do 
tańca, do pola, do konia i robótek ręcz-
nych. W ten sposób określali cechy 
prawdziwego chłopa sami kandydaci 
do zaszczytnego tytułu. W konkursie 
trzeba było się wykazać siłą, wiedzą 
i różnymi umiejętnościami w tym wo-
kalnymi i tanecznymi. Każdy z kandy-
datów prezentował się z jak najlepszej 
strony. Uczestnicy konkursu musieli 
zaprezentować się w stroju regional-
nym, śpiewać, tańczyć, wykazać się 
wiedzą nt. zachowania bezpieczeń-
stwa w gospodarstwie rolnym a także 
siłą, sprawnością i umiejętnością gru-
powego współdziałania w konkurencji 
polegającej na przenoszeniu balotów 
ze słomy. 

Po wielu zmaganiach, tytuł Chłopa 
Roku 2018, jury – złożone tym razem 
z kobiet – przyznało Przemysławowi 

Szocie z woj. świętokrzyskiego. Dru-
gie miejsce zajął Stanisław Budzeń z 
województwa łódzkiego, a trzecie Szy-
mon Płusa W przypadku dwóch naj-
lepszych uczestników konkursu, o suk-
cesie zadecydowało wieloletnie obycie 
ze sceną. Zwycięscy otrzymali liczne 
nagrody od organizatorów i sponso-
rów, zostali uhonorowani pucharami 
i dyplomami. Nagrodę ufundowaną 

przez Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z s. w Karniowicach otrzy-
mał za zdobycie drugiego miejsca Sta-
nisław Budzeń. Ogłoszenie wyników 
zakończyło część festynu dotyczącą 
konkursu. Następnie zgodnie z planem 
odbyły się kolejne atrakcje imprezy.

Wanda Matias

Skąd pochodzi? 
Gdzie jest uprawiana?

Grykę uprawiano już ok. 2000 r. 
p.n.e. w górskich rejonach Indii. Dalej 
rozpowszechniała się w Chinach, Ko-
rei i Japonii, następnie w Azji Środko-
wej. Do Europy przywędrowała w XIII 
wieku wraz z Tatarami. Początkowo 
zaczęto ją uprawiać w Rosji i na zie-
miach polskich, a następnie w Niem-
czech, Holandii, Francji i na Półwyspie 
Bałkańskim. W Polsce była znana pod 
nazwą hreczka, tatarka czy poganka,  
w niektórych rejonach i gwarach nazwy 
te funkcjonują do dziś.

Obecnie na świecie najwięcej gryki 
uprawia się w Rosji, Chinach i Brazylii, 

Gryka i jej walory
a na mniejszym areale także w USA, 
Kanadzie, Niemczech, Włoszech, Sło-
wenii, Ukrainie oraz w Polsce.

Tradycyjne rejony uprawy gryki  
w kraju to tereny województw podlaskie-
go, świętokrzyskiego i lubelskiego. Jed-
nak zasiewy na niewielką skalę można 
spotkać na obszarze całego kraju. 

Produkcja gryki w Polsce jest 
stosunkowo niewielka. Jej udział  
w zasiewach poszczególnych zbóż 
w ostatnich latach wynosił około 0,4%. 
Czynnikiem ograniczającym popular-
ność uprawy gryki jest jej niewielki po-
tencjał plonotwórczy w porównaniu ze 
zbożami oraz duże wahania plonów 
uwarunkowane jej owadopylnością. 

Pomimo to, z uwagi na zbiory gryki 
nasz kraj zajmuje jedno z czołowych 
miejsc na świecie. Wg danych GUS  
w latach 2011-2015 powierzchnia upra-
wy gryki wynosiła 70-90 tys. ha. Zbiory 
średnio kształtowały się na poziomie 
85 tys. ton, przy przeciętnym rocz-
nym plonie 12,6 dt z ha. W 2016 roku 
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uprawa gryki obejmowała ponad 78 
tys. hektarów. Uzyskany plony wyno-
sił 14,5 dt z ha a zbiór 113,4 tys. ton. 
Najwyższe zbiory gryki zanotowano  
w województwie lubelskim (22,9 tys. 
ton) i pomorskim (17,3 tys. ton)

Co cennego zawiera w swoim  
składzie?

Gryka zwyczajna (Fagopyrum escu-
lentum Moench.) jest rośliną uprawną 
dwuliścienną z rodziny rdestowatych. 
Ze względu na podobny skład chemicz-
ny nasion i agrotechnikę uprawy zali-
czana jest do grupy roślin zbożowych 
(nazywana niegdyś czarną pszenicą). 
Gryka to roślina o wielu zaletach i wie-
lokierunkowym wykorzystaniu. Nasio-
na gryki odznaczają się bardzo dobrym 
składem chemicznym. Zawierają dużą 
ilość białka (od 11% do 16%) o korzyst-
nie zbilansowanym składzie aminokwa-
sów. Pod względem biologicznym war-
tość białka gryki jest wyższa od białka 
mięsa wieprzowego, kazeiny i mączki 
rybnej, a tylko nieznacznie niższa od 
białka jaja kurzego. Zawartość skrobi 
w zależności od odmiany i warunków 
uprawy, wynosi od 59 do 70% suchej 
masy. Nasiona odznaczają się wysoką 
zawartością potasu, magnezu, żelaza, 
cynku, miedzi. Są bogate w witaminy 
z grupy B (B1, B2, B6) oraz PP i P. Na 
uwagę zasługują wysoka zawartość 
związków flawonoidowych i kwasów 
fenolowych, które mają właściwości 
przeciwutleniające, co przyczynia się 
do zapobiegania chorobom nowotwo-
rowym, sklerozie, nadciśnieniu tętni-
czym i zawałom serca.

Wykorzystanie w przemyśle
W przemyśle spożywczym ziarna 

gryki przerabia się na kaszę o różnym 
stopniu rozdrobnienia i palenia, mąkę, 
alkohol. Mają również zastosowanie 
jako dodatek do produktów żywnościo-
wych, np. naleśników, makaronów, cia-
stek, herbatek, mieszanek gryczano-
-owocowych do picia. Gryka natomiast 
nie zawiera glutenu, co jest podstawo-
wym warunkiem przy produkcji odży-
wek stosowanych w niektórych scho-

rzeniach metabolicznych, zwłaszcza  
u dzieci.

Ponadto po przerobie nasion gry-
ki na kasze i mąkę powstają produkty 
uboczne m.in. otręby, które są warto-
ściową paszą dla drobiu i świń. Odpa-
dy takie jak okrywy owocowe używa 
się jako ściółkę w fermach brojlerów. 
Dużą wartość gospodarczą ma słoma 
gryczana. Podawana ze słomą innych 
zbóż jest cenną paszą dla bydła, nada-
je się do zakiszania, jak również do pro-
dukcji mieszanek paszowych, granula-
tów i brykietów w połączeniu z innymi 
paszami. 

Naturalne właściwości prażonej łu-
ski z gryki wykorzystuje się wypełnia-
jąc nią materace, siedziska, poduszki, 
podgłówki czy maty. Łuski gryczane 
są twarde, lecz jednocześnie elastycz-
ne. Wykazują odporność na zgniatanie  
i swobodnie przesypują się wewnątrz 
pokrowca. Materace i siedziska gry-
czane nie odkształcają się i nie zbijają. 
Łuska gryczana zapewnia cyrkulację 
powietrza, nie nagrzewa się, niezwy-
kle szybko wchłaniają wilgoć. Dzięki 
czemu doskonale dostosowują się do 
kształtu oraz zapobiegają powstawaniu 
odleżyn. Wypełnienia gryczane są ide-
alnym rozwiązaniem 
dla alergików. Za-
warte w łusce taniny 
uniemożliwiają roz-
wój roztoczy i bak-
terii w materacu i na 
powierzchni skóry. 
Związki flawonoidów 
np. rutyna wzmac-
niają układ odporno-
ściowy. 

Pożytek dla pszczół
Gryka uważana jest za jedną  

z cenniejszych roślin miododajnych. 
Stanowi bardzo dobry pożytek dla 
pszczół. W sprzyjających warunkach 
pogodowych z 1 ha zasiewów gryki 
można uzyskać od 140 do 220 kg mio-
du. Przewóz pni pszczelich na planta-
cje towarowe w okresie kwitnienia gryki  
w istotny sposób wpływa również na 
wysokość plonów ziarna. Gryka jest 
rośliną owadopylną, w ponad 90% za-
pylaną przez pszczoły. Miód gryczany 
ma barwę ciemnobrązową, charakte-
rystyczny intensywny zapach i ostry 
smak. Jest poszukiwany i bardzo cenio-
ny na rynku za walory smakowe oraz 
właściwości lecznicze. Zawiera rutynę, 
która wzmacnia i oczyszcza naczynia 
krwionośne, hamuje rozkład witaminy 
C, a ponadto znacząco przyspiesza go-
jeniu się ran wewnętrznych i zewnętrz-
nych.

Miejsce w płodozmianie
Zaletą gryki są małe wymaga-

nia glebowe i mała wrażliwość na 
przedplon ze względu na dobre wy-
korzystanie substancji pokarmowych 
zawartych w gleb. Gryka należy do 
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roślin tolerancyjnych na kwaśny od-
czyn gleby. W praktyce jest uprawia-
na przeważnie na słabszych glebach 
(kompleks żytni dobry i żytni słaby),  
w stanowisku po zbożach (żyto, owies, 
jęczmień, pszenżyto). W płodozmia-
nie z dużym udziałem zbóż jej uprawa 
może mieć miejsce także na glebach 
lepszych (kompleks pszenny dobry  
i żytni bardzo dobry). Ponieważ jest 
rośliną ciepłolubną, wymagającą póź-
niejszego siewu (15-30 maja) to nadaje 
się do uprawy po poplonach ozimych, 
np. po życie na zielonkę. Gryka zali-
czana jest do dobrych przedplonów dla 
wielu roślin uprawnych. Dzięki szybkie-
mu wzrostowi, dobremu rozgałęzieniu 
się i szerokim liściom dobrze zacie-
nia glebę i utrudnia rozwój chwastów, 
zwłaszcza w pierwszej fazie wegetacji. 
Z kolei poprzez aktywny system korze-
niowy gryka posiada zdolność przy-
swajania trudnodostępnego fosforu  
z gleby. Część tego pierwiastka rośliny 
wykorzystują w okresie wegetacji, ale 
też pewne jego ilości pozostawiają dla 
roślin następczych. Roślina ta wykazu-
je właściwości fitosanitarne. Ogranicza 
inwazję szkodników glebowych np. rol-
nic, pędraków. Zwalcza niektóre gatun-
ki nicieni. Gryka jest rośliną odporną 
na szkodniki i choroby, rzadko wymaga 
ochrony chemicznej w tym zakresie.  
Z uwagi na powyższe, chętnie po tę ro-
ślinę sięgają gospodarstwa ekologiczne.

Co ważne w agrotechnice?
Gryka, wśród roślin uprawnych, 

wyróżnia się większą wrażliwością na 
niedostateczne napowietrzenie gleby, 
dlatego wymaga większej pulchności 
gleby. Konieczne jest zastosowanie 
pełnego zespołu wiosennych przed-
siewnych zabiegów uprawy roli (włóka, 
brona, kultywator, brona), których ce-
lem jest także niszczenie kiełkujących 
chwastów. Aktualnie nie ma zarejestro-
wanych herbicydów dla gryki, istotne 
więc jest stosowanie mechanicznej pie-
lęgnacji jej zasiewów. 

Niższe dawki azotu (do 40 kg N/ha) 
stosuje się w całości przedsiewnie, na-
tomiast większe powinny być dzielone 

– 60% przedsiewnie, a resztę w fazie 
kwitnienia. Po przekroczeniu daw-
ki optymalnej dla danych warunków, 
zwiększanie jej nie powoduje wzrostu 
plonu, a po nadmiernym przekrocze-
niu jej (wywołującej wyleganie roślin) 
następuje spadek plonu. Zawyżone 
nawożenie azotowe zwiększa ryzyko 
porażenia roślin przez choroby. 

Przy zbyt późnym siewie skraca 
się okres wegetacji, co ujemnie wpły-
wa na plonowanie, przez słabsze 
rozgałęzienie gryki. W rejonie połu-
dniowo- i środkowozachodnim można 
siać grykę wcześniej – 10–20 maja,  
a w zimnym rejonie północnowschod-
nim termin siewu powinien być najpóź-
niejszy – 23–30 maja.

Gryka nie dojrzewa równomiernie  
i dlatego, aby przyspieszyć dojrzewa-
nie nasion na 2-3 tygodnie przed zbio-
rem kombajnowym, gdy około 60-70% 
nasion ma barwę brunatną lub czarną, 
należy wykonać zabieg desykacji.

Odmiany
W związku z nowelizacją w 2017 

roku ustawa o nasiennictwie, po 13 
latach od usunięcia gryki z wykazu ga-
tunków, dla których prowadzana jest 
rejestracja, wytwarzanie i obrót mate-
riałem siewnym, przywrócona została 
taka możliwość, w związku z uznaniem 
gryki za gatunek tradycyjnie uprawiany 
w Polsce. 

Aktualnie do Krajowego Rejestru 
- COBORU wpisane są dwie odmiany 
gryki pochodzące z Małopolskiej Ho-
dowli Roślin: Panda i Kora (wpisane do 
rejestru 01.03.2017 r.). Kolejne dwie są 
w trakcie rejestracji.

Dopłaty do uprawy
Warto zwrócić uwagę, iż uprawia-

jąc grykę można starać się o dodatko-
we dopłaty. Dopłata do gryki, ujęta jest  
w ramach działania - Rolnictwo zrówno-
ważone, pakiet 6 „Zachowanie zagro-
żonych zasobów genetycznych roślin  
w rolnictwie”. Wysokość dopłaty uzależ-
niona jest od kierunku uprawy tej rośliny 
w gospodarstwie. Przy uprawie z prze-
znaczeniem na cele spożywcze dopłata 

wynosi 750 zł/ha, natomiast gdy jest nim 
reprodukcja materiału siewnego - 1000 
zł/ha. Dopłata przysługuje do maksy-
malnej powierzchni 5 ha.

Perspektywa
W średniowieczu, aż do pierw-

szej wojny światowej gryka stanowiła 
podstawę wyżywienia europejskich 
chłopów. W latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
uważano, że zaniechanie uprawy gryki 
nie ma większego znaczenia.

Aktualnie liczba zwolenników gryki 
rośnie. Liczne zalety gryki pozwalają 
na wykorzystanie tej rośliny w różnych 
gałęziach przemysłu. Co raz bardziej 
docenia się jej prozdrowotne właściwo-
ści. Moda na zdrowe odżywianie czy 
bezglutenowa dieta generuje wzrost 
spożycia miodu gryczanego, kaszy 
oraz mąki gryczanej. Ziele gryki bo-
gate w rutynę znalazło zastosowanie 
w farmacji i ziołolecznictwie. W dobie 
powszechnie występujących alergii 
wziewnych obserwuje się istotne zain-
teresowanie wyrobami wypełnionymi 
łuską gryki. Odporność gryki na cho-
roby i znikome porażenia szkodnikami 
pozwalają na uprawianie jej w gospo-
darstwach ekologicznych. 

Pozostaje więc pytanie czy to może 
się opłacać? Jak przedstawiono, gry-
ka jest rośliną uprawną, o bardzo du-
żych możliwościach praktycznych. 
Mówi się, że gryka obecnie przeżywa 
odrodzenia, jednak spożycie kształtu-
je się nadal na niewysokim poziomie. 
Aby zwiększyć szanse na sukces na-
leży jednak podnieść poziom jej plo-
nowania, zwiększyć podaż na rynek  
i zadbać o dobry przekaz informacji  
o jej nowatorskich właściwościach. 

Marta Rymarczyk
Źródło: 
Agnieszka Płażek. Badanie możliwości zwiększenia ży-
wotności i stopnia zapylenia kwiatów gryki zwyczajnej w 
celu uzyskania wyższego plonu nasion. Katedra Fizjologii 
Roślin, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
G. Hołubowicz- Kliza. 1994. Warianty kompleksowej Tech-
nologii Produkcji Gryki. Instrukcja upowszechnieniowa 
45/94. IUNG- PIB Puławy.
Bogusława Jaśkiewicz. Czynniki decydujące o regional-
nym zróżnicowaniu produkcji gryki w Polsce. Stowarzy-
szenie ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. IUNG- PIB 
Puławy
GUS. Wyniki produkcji roślinnej w 2017 roku.
IOR – PIB.Metodyka integrowanej produkcji gryki. Po-
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Już w dziewiętnastym wieku świa-
domie stosowano grzyby owa-
dobójcze Metarhizium anisopliae  
w zwalczaniu szkodników zbóż i bu-
raka. 

Przełomowym momentem dla roz-
woju tego obszaru metody biologicznej 
stało się jednak wyizolowanie w 1939 r. 
bakterii Bacillus popiliae i jej udane 
zastosowanie w zwalczaniu pędraków 
popili japońskiej. 

Doskonałe rezultaty, jakie osią-
gnięto zwróciły uwagę na możliwość 
biologicznego zwalczania szkodników 
i wpłynęły na szybki rozwój tego kie-
runku badań. W poszukiwaniu mikro-
organizmów mogących znaleźć zasto-
sowanie w biologicznym zwalczaniu 
organizmów szkodliwych pod uwagę 
wzięto m.in. wirusy, bakterie i grzyby. 
W wyniku przeprowadzonych badań 
obecnie dostępne są na rynku bio-

preparaty oparte na gatunkach z tych 
trzech grup mikroorganizmów.

Z biopreparatów zawierających 
wirusy, w Polsce do stosowania do-
puszczone są dwa: Carpovirusine Su-
per SC i Madex SC obydwa oparte na 
baculolovirusach i przeznaczone do 
zwalczania owocówki jabłkóweczki 
w sadach jabłoniowych. Produkowa-
ne są również biopreparaty wirusowe 
zalecane do ograniczania liczebności 

Biopreparaty

L.p. Nazwa Rodzaj czynnika Zwalcza

1. CAPEX wirusowy gąsienice zwójki siatkóweczki

2. CARPOVIRUSINE SUPER SC wirusowy owocówkę jabłkóweczkę

3. CONTANS WG grzybowy zgniliznę twardzikową

4. DIPEL WG bakteryjny
gąsienice: bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapust-
nicy, tantnisia krzyżowiaczka, pachówki strąkóweczki

5. MADEX MAX wirusowy owocówkę jabłkóweczkę

6. NOVODOR SC bakteryjny larwy stonki ziemniaczanej

7. POLYVERSUM WP grzybowy

szara pleśń, skórzastą zgniliznę owoców, mączniaka prawdziwego, 
białą plamistość liści, czerwoną plamistość liści, fytoftorozę, zgo-
rzel podstawy łodygi, fuzariozę, zgniliznę twardzikową, ordzawie-
nie korzeni, choroby przechowalnicze, askochytozę, czekoladową 
plamistość, zgorzel siewek, mączniaka rzekomego, fuzaryjne ró-
żowienie korzeni

8. PRESTOP WP grzybowy
czarną zgniliznę zawiązków i pędów roślin dyniowatych, szarą 
pleśń

9. SERENADE ASO bakteryjny

szarą pleśń, alternariozę, mączniaka prawdziwego, raka bakteryj-
nego drzew owocowych, zarazę ogniową, brunatną zgniliznę drzew 
pestkowych, zgniliznę twardzikową, rizoktoniozę fuzariozę zgorze-
lową, bakteryjną cętkowatość pomidora, bakteryjną cętkowatość 
papryki, bakteryjną cętkowatość bakłażana, bakteryjną kanciastą 
plamistość ogórka czarną zgniliznę

10. TRIANUM-G grzybowy
fuzariozę zgorzelową pomidora, czarną zgniliznę miękką zgniliznę 
korzeni i podstawy pędów ogórka, zgorzel siewek powodowana 
przez Pythium spp. 

11. TRIANUM-P grzybowy
czarną zgniliznę, choroby zgorzelowe powodowane przez Pythium 
spp. miękką zgniliznę korzeni i podstawy pędów ogórka

Tab.1 
Biologiczne środki ochrony roślin zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym 

na dzień 23.10.2017
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rolnicy zbożówki, piętnówki kapustnicy 
i bielinków, ale nie są one dopuszczo-
ne do stosowania w Polsce.

Najszersze zastosowanie w biolo-
gicznym zwalczaniu szkodników zna-
lazły biopreparaty zawierające bak-
terię Bacillus thuringiensis. Bakteria 
zwana laseczką turyngską charakte-
ryzuje się wytwarzaniem toksyczne-
go kryształu, powodującego paraliż 
przewodu pokarmowego owada, któ-
ry traci apetyt aż do całkowitego za-
przestania żerowania. Następuje roz-
łożenie ścianek jelita, co umożliwia 
przedostanie się do jamy ciała owada 
bakterii, które rozmnażają się, prowa-
dząc do jego śmierci. Endotoksyna 
jest skuteczna tylko przy określonym 
pH jelita i może być stosowana w od-
niesieniu do szkodników, których pH 
jest odpowiednie dla działania endo-
toksyny. W Polsce badania nad przy-
datnością biopreparatów z bakterią  
B. thuringiensis podjęto na przeło-
mie lat 60. i 70. w Instytucie Ochrony 

Roślin w Poznaniu oraz Instytutach 
Ogrodniczych w Skierniewicach. Wy-
nikiem badań była rejestracja w na-
szym kraju pierwszych biopreparatów 
(Dipel, Thuridan, Bactospesine i Ba-
scillan) z zaleceniami ich stosowania 
w zwalczaniu gąsienic bielinków oraz 
innych szkodników warzyw i sadów. 
Na chwilę obecną zarejestrowane są 
biopreparaty z bakterią B. thuringien-
sis: Dipel W6, i Novodor SC. 

Obecnie jest opisanych około 1200 
gatunków owadobójczych grzybów,  
z czego 12-15 gatunków wykorzystuje 
się do zwalczania szkodników. 

Jednym z przykładów środka za-
wierającego jako substancję czynną 
zarodniki grzybów jest Polyversum 
WP. Biopreparat oparty o pasożytni-
czego grzyba, który hamuje wzrost 
i rozwój grzybów chorobotwór-
czych, powodujących powszech-
ne choroby takie jak szara pleśń, 
mączniaki, fytoftoroza. Innym środ-
kiem z tej grupy jest Contans WG 

przeznaczony do ochrony korzeni  
i podstawy pędu roślin przed zgnilizną 
twardzikową. Prestop WP jest biolo-
gicznym środkiem grzybobójczym do 
stosowania w ochronie przed choro-
bami niektórych roślin warzywnych, 
ziół i roślin ozdobnych w uprawie pod 
osłonami oraz truskawki w uprawie 
polowej. 

W roku 2017 pojawiły się dwa 
nowe preparaty zawierające zarod-
niki grzybów Trianum-G i Trianum-P. 
Są to środki do stosowania w upra-
wach warzyw w ochronie przed cho-
robami powodowanymi przez grzyby  
i organizmy grzybopodobne.

Biopreparaty są praktycznie nie-
szkodliwe dla człowieka, zwierząt 
gospodarskich i organizmów nie bę-
dących przedmiotem zwalczania np.: 
pszczół, biedronek i innych owadów 
pożytecznych, odznaczają się dużą 
selektywnością.

Maciej Skubis

Uprawa MiniKiwi w Polsce we-
dług dr hab. Piotra Latochy z Katedry 
Ochrony Środowiska Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, prezesa Stowarzyszenia Planta-
torów MiniKiwi, rozwija się intensywnie 
od 2-3 lat. Rodzaj Actinidia jest bardzo 
zmienny, podobnie jak i poszczególne 
gatunki. Wszystkie aktinidie to trwałe 
pnącza. Spośród wszystkich gatunków 
aktinidii około 15 ma jadalne i smacz-
ne owoce. Część z nich jest uprawiana 
komercyjnie, a część jedynie amator-
sko. Obecnie coraz częściej próbuje 
się uprawiać nowe gatunki, także na 
plantacjach towarowych.

Najbardziej znanym gatunkiem 
aktinidii jest aktinidia chińska. W na-
szej strefie klimatycznej, można upra-
wiać aktinidię ostrolistną (A. arguta), 
aktinidię pstrolistną (A. kolomikta), 
a także mniej znane – aktinidię usuryj-

ską (A. polygama), czarnopylnikową 
(A. melanandra) i wielkonasienną (A. 
macrosperma). Dość powszechnie 
spotykana jest aktinidia purpurowa (A. 
purpurea). Owoce wszystkich aktinidii 
o gładkiej, jadalnej skórce (nie tylko 
ostrolistnej) powszechnie nazywane 
są Mini Kiwi lub Kiwiberry.

Owoce tych gatunków w porówna-
niu do „kiwi” są mniejsze, od kilku do 
kilkunastu gramów. Posiadają nieo-
włosioną delikatną skórkę i mogą być 
spożywane w całości. Są one wrażliwe 
na uszkodzenia mechaniczne i dość 
krótko się przechowują. Najmniejsze 
owoce ma aktinidia pstrolistna (ok. 
3-5 g). Ma najwyższą mrozoodpor-
ność, nawet do -40°C. Jej zielone 
owoce dojrzewają dość wcześnie –  
w sierpniu-wrześniu i dość szybko 
opadają. Pozostałe gatunki mają więk-
sze owoce (mniej więcej wielkości du-

żego winogrona), a mrozoodporność 
roślin jest nieco mniejsza, ale wystar-
czająca dla naszego klimatu (do -24/-
30°C). Owoce aktinidii ostrolistnej są 
zielone, zielone z rumieńcem lub czer-
wone natomiast owoce aktinidii czar-
nopylnikowej są tylko czerwone lub wi-
śniowoczerwone (także miąższ). Pora 
ich dojrzewania jest zbliżona i zależnie 
od odmiany przypada na wrzesień-
-październik.

Najpowszechniej znaną zaletą 
owoców Mini Kiwi jest wysoka za-
wartość witaminy C i E. Równie cen-
nym jest zawarty w owocach enzym 
wspomagający procesy trawienia 
mięsa. Spośród wielu makro- i mi-
kroelementów jakie zawierają owo-
ce aktinidii szczególnie wysoka jest 
zawartość potasu (zbliżona do tej 
w bananach), wapnia (wyższa niż 
w jabłkach) oraz duża ilość żelaza  
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Gnojnik - sprzedam pole 
orne, działki budowlane 
uzbrojone oraz łąki na 

staw rybny.

Kontakt: 604 438 189

i magnezu. W owocach aktinidii moż-
na znaleźć znaczne ilości związków 
fenolowych wykazujących silne dzia-
łanie przeciwutleniające oraz karote-
noidy, wśród których najwięcej jest 
beta-karotenu i luteiny. Według ba-
dań prowadzonych w Japonii owoce 
aktinidii ostrolistnej są najbogatszym 
źródłem luteiny spośród wszystkich 
popularnie spożywanych owoców. 
Dodatkowo owoce aktinidii są nisko-
kaloryczne.

Aktinidię ostrolistną można upra-
wiać w naszym klimacie, gdyż rośli-
ny wytrzymują niskie temperatury do 
-30°C. Amatorska uprawa w ogrodzie 
może być prowadzona przy pergoli, 
trejażu czy po prostu w ogrodzeniu  
z siatki. Jednak, jeśli zakładamy plan-
tację towarową teren pod sadzenie 
krzewów powinien spełniać kilka wy-
mogów. Aktinidia jest wrażliwa na 
wiosenne przymrozki, dlatego teren 
powinien być osłonięty od silnych wia-
trów i przymrozków wiosną. Gleba pod 
uprawę powinna być zasobna, bogata 
w substancje organiczne, przepusz-
czalna i lekko kwaśna (pH 5,5-6,5). 
Przed założeniem plantacji należy gle-
bę wzbogacić w substancję organicz-
ną stosując rośliny na zielony nawóz 
(gorczyca, facelia, łubin), a jesienią 
obornik lub nawóz popieczarkowy. 
Plantacji w pierwszym roku nie należy 
nawozić.

W przypadku uprawy aktinidii do-
bór odmian ma zasadnicze znaczenie. 
Do uprawy towarowej najlepiej nadają 
się odmiany Geneva (wczesna), We-
iki i Ananasnaya (późne). Obiecują-
ce rezultaty daje też uprawa polskiej 
odmiany Bingo (odmiana o średniej 
porze dojrzewania). Spośród innych 
nowych odmian obiecująco prezentuje 
się Scarlet September Kiwi (odmia-
na czerwono owocowa) oraz Domino 
(odmiana bardzo późna o dużych kuli-
stych owocach). 

Krzewy aktinidii najlepiej jest sa-
dzić w maju, po okresie występowania 
przymrozków. Rzędy najlepiej ukie-
runkować w kierunku płn. - pd., w celu 
równomiernego doświetlenia roślin. 

Odległość rzędów 4-4,5 m. Rozstawa 
roślin w rzędach 2,5-4 m (zależnie od 
żyzności gleby i odmiany). Aktinidia 
jest rośliną dwupienną, dlatego na 
plantacji konieczne są rośliny owocują-
ce (żeńskie) oraz rośliny męskie, jako 
zapylacze. Zaleca się sadzenie roślin 
żeńskich i męskich o dopasowanej 
porze kwitnienia w proporcjach 6-8:1. 
Należy pamiętać o równomiernym roz-
mieszczeniu roślin męskich na całej 
plantacji. 

Uprawa aktinidii wymaga zasto-
sowania podpór nośnych, najczęściej  
w kształcie litery T. W pierwszym roku 
przy każdej roślinie należy umieścić 
tyczkę bambusową do wys. 2 m. Na-
leży pamiętać o podlewaniu, gdyż 
szczególnie młode krzewy są wrażli-
we na okresowy brak wilgoci w glebie. 
Korzystne jest ściółkowanie gleby. Ak-
tinidia wymaga dużej ilości wilgoci la-
tem. W przypadku braku nawadniania 
owoce drobnieją i nie uzyskują dobrej 
jakości. Dlatego warto założyć instala-
cję nawadniającą. 

W pierwszych latach prowadzenia 
roślin stosujemy tzw. „cięcie formują-
ce”, które pozwoli wyprowadzić wła-
ściwą formę krzewu. Dopiero potem, 
na roślinach żeńskich każdego roku 
należy prowadzić cięcie „na owocowa-
nie”, pozwalające utrzymać optymalny 
kształt rośliny przy wysokim plonie 
owoców dobrej jakości. Nieco inaczej 

tniemy rośliny męskie, których prze-
znaczeniem jest wytworzenie jedynie 
dużej liczby kwiatów. Krzewy męskie 
po uformowaniu roślin należy po kwit-
nieniu silnie skracać roczne przyrosty, 
nie dając się krzewom nadmiernie roz-
rastać. Wykonując takie cięcie należy 
w pierwszej kolejności usunąć pędy 
chore, Ze względu na brak poważniej-
szych chorób oraz szkodników (przy-
najmniej w obecnym okresie) gatunek 
dobrze nadaje się do uprawy ekolo-
gicznej. Brak konieczności stosowania 
ochrony chemicznej, poza aspektem 
ekologicznym ma także duże znacze-
nie finansowe.

 Zbiór owoców przeprowadza się 
ręcznie, najlepiej jednorazowo, w fa-
zie dojrzałości zbiorczej. Owoce na-
tychmiast po zbiorze wymagają szyb-
kiego schłodzenia i przechowywania  
w chłodni.

Ewa Ryjak
źródło: http://www.sadyogrody.pl
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Program zwalczania 
IBR/IPV oraz BVD MD 
w stadach bydła

Od 1 stycznia 2018 roku wpro-
wadzono nowy program zwalczania 
chorób wirusowych tj. IBR/IPV - za-
kaźne zapalenie nosa i tchawicy/
otręt bydła oraz BVD MD - wiruso-
wa biegunka bydła i choroba błon 
śluzowych. Celem programu jest 
rozpoznanie i poprawa sytuacji epi-
zootycznej w odniesieniu do IBR/
IPV i/lub BVD MD w stadach bydła 
objętych programem. W konsekwen-
cji stada te będą spełniały wymaga-
nia dla uznania ich za wolne od IBR/
IPV i/lub BVD MD, co po pozytyw-
nej kontroli Powiatowego Lekarza 
Weterynarii będzie mogło zostać 
potwierdzone decyzją administra-
cyjną. Zgodnie z Decyzją Komisji 
2004/558/WE z państw członkow-
skich program zwalczania IBR/IPV 
prowadzą Niemcy. Państwa człon-
kowskie wolne od IBR/IPV to Dania, 
Austria, Finlandia, Szwecja, Włochy 
(region Bolzano).

W związku z rozporządzeniem 
MRiRW z dnia 19 listopada 2012 r. 
w sprawie określenia wykazu cho-
rób zakaźnych zwierząt podlegają-
cych obowiązkowi rejestracji (Dz. U.  
z 2012 roku, poz. 1304) choroba 
BVD MD podlega temu obowiązkowi. 
Od 2010 roku choroba IBR/IPV pod-
lega badaniom kontrolnym. Głów-
nym źródłem zakażenia obu chorób 
wirusowych są czynniki stresogenne 
jak: wysokie zagęszczenie zwierząt, 
nieodpowiednia wielkość stanowisk, 
mikroklimat, transport, zmiana ży-
wienia, zachorowania na inne cho-
roby, poród. Objawami klinicznymi  
w przypadku BVD są u cieląt m.in.: 
bardzo wysoka śmiertelność cieląt 

do 1 roku życia, mniejsze przyrosty 
masy ciała u cieląt, wysoka wrażli-
wość na infekcje układu pokarmo-
wego i oddechowego, występowanie 
wad wrodzonych układu nerwowego. 
U bydła dorosłego: biegunka, brak 
apetytu, wyciek z nosa, ronienia. 
Przy IBR/IPV objawami mogą być: 
surowiczy wypływ z nosa i oczu, 
przekrwienie, kaszel, gorączka, brak 
apetytu, ślinotok, objawy ze strony 
narządów płciowych, upadki, spada 
produkcja mleka, poronienia, upadki 
cieląt, problemy z rozrodem.

Zgłoszenia do programu przyjmo-
wane są do 31 grudnia danego roku 
kalendarzowego. Nie można wejść 
do programu np. w połowie roku. 
Uczestnictwo w programie jest do-
browolne. Natomiast, jeśli rozpocz-
niemy program zwalczania w swoim 
stadzie można w każdej chwili zre-
zygnować z jego dalszych etapów.  
W programie zwalczania ww. chorób 
mogą uczestniczyć stada zarejestro-
wane w systemie identyfikacji i re-
jestracji zwierząt. Aby wziąć udział  
w programie należy zgłosić do Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii, wła-
ściwego na terenie powiatu sprawu-
jącego nadzór nad stadem. Koszty 
pobierania próbek i badań laborato-
ryjnych oraz nadzoru Inspekcji Wete-
rynaryjnej ponoszą hodowcy. Próbki 
krwi i mleka pobiera i przesyła do 
laboratorium lekarz weterynarii. Ho-
dowca ma obowiązek prowadzenia 
tzw. karty zdrowia bydła dla każdej 
sztuki bydła w stadzie, którą nale-
ży uzyskać od PLW. KZB może być 
prowadzona w formie papierowej lub 
elektronicznej. Kartę uzupełnia i ak-

tualizuje, we współpracy z lekarzem 
weterynarii opiekującym się stadem, 
oraz przechowuje posiadacz bydła. 
W karcie tej są dokumentowane 
m.in. wyniki programu.

W przypadku nowo wprowadza-
nych zwierząt do stada powinny one 
zostać poddane szczepieniu przed 
ich wprowadzeniem tzw. szcze-
pionką delecyjną. Do stada można 
wprowadzić zwierzęta pochodzące 
ze stad o nieznanym statusie epi-
zootycznym w odniesieniu IBR/IPV 
pod warunkiem, że: nie wykazują ob-
jawów klinicznych tej choroby w dniu 
przemieszczania do siedziby stada 
oraz przed wprowadzeniem do sie-
dziby stada były trzymane przez 30 
dni w stacji kwarantanny, gdzie zo-
stały poddane z wynikiem ujemnym 
dwukrotnemu badaniu krwi w kierun-
ku IBR/IPV w odstępie nie krótszym, 
niż 21 dni.

Ferma bydła to inwestycja  
w przyszłość, która będzie pro-
centować, jeśli będziemy mieć na 
względzie dobro swojego stada.  
W stadach objętych programem za-
uważa się poprawę ekonomiczną 
hodowli bydła przez ograniczenie 
start wynikających z występowania 
chorób m.in.: ograniczenie poronień 
oraz strat związanych ze śmiertel-
nością, zwiększenie mleczności  
i mniejsze koszty leczenia zwierząt. 
Bydło pochodzące ze stad wolnych 
od IBR/IPV i BVD, a także produkty 
z takich zwierząt są o wiele bardziej 
konkurencyjne w porównaniu z ryn-
kiem krajowym czy zagranicznym. 

Ewelina Stajnder
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Zmiany ustrojowe w Polsce spo-
wodowały zmianę warunków gospo-
darowania dla producentów rolnych. 
Pojawiły się nowe czynniki, jak płat-
ności bezpośrednie do powierzchni 
gruntów rolnych i zwierząt, otwarcie 
dużego wspólnego rynku europej-
skiego czy konieczność konkurowa-
nia producentów pod względem ceny  
i jakości produktu. Zmiany te spowodo-
wały powstanie cykli koniunkturalnych 
w produkcji rolnej. W produkcji żywca 
wieprzowego cykliczne zmiany cen 
nazywamy „cyklami świńskimi”.

Mechanizm „cyklu świńskiego” 
jest następujący: spadek opłacalności  
w wyniku pogorszenia relacji cen trzo-
dy do pasz, powoduje zmniejszenie 
zainteresowania rolników chowem 
trzody. W ślad za tym następuje re-
dukcja pogłowia macior, która za jakiś 
czas skutkuje mniejszym pogłowiem 

prosiąt, a w końcu tuczników. Następ-
stwem redukcji pogłowia trzody jest 
wzrost cen żywca, co poprawia opła-
calność chowu i wywołuje ponowny 
wzrost zainteresowania rolników cho-
wem. W początkowym okresie przeja-
wia się ono wzmożonym popytem na 
prosięta i wzrostem ich cen. Po upły-
wie określonego czasu pogłowie i po-
daż trzody sukcesywnie rosną, czego 
wyrazem jest spadek cen trzody itd.

„Cykle świńskie” w Polsce w du-
żym stopniu wynikają z dużego roz-
drobnienia chowu trzody chlewnej. 
Wysokie ceny tuczników przy niskich 
cenach zbóż powodują duże zainte-
resowanie produkcją żywca wieprzo-
wego w małych gospodarstwach,  
a krótki cykl produkcyjny umożliwiają 
szybki wzrost pogłowia tego gatunku 
zwierząt. Podobnie, niska opłacalność 
chowu przyczynia się do tego, że go-

spodarstwa utrzymujące małe stada  
w krótkim okresie wycofują się z pro-
dukcji żywca wieprzowego.

Jak „cykle świńskie” przebiega-
ją na rynkach małopolskich?. Na ry-
sunku 1 sporządzonym na podstawie 
cen targowiskowych zebranych przez 
pracowników Małopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w latach 2007-
2017 wyraźnie widać cykliczne wa-
hania cen. Charakterystyczne „górki”  
i „dolinki” powtarzają się co 8-11 mie-
sięcy. Ten okres to cykl produkcyjny 
tucznika, który w nowocześnie pro-
wadzonych fermach wynosi on 10-11 
miesięcy.

Na opłacalność chowu trzody 
chlewnej wpływa wiele czynników. 
Do najbardziej istotnych elementów 
zaliczyć można cenę sprzedaży oraz 
koszty pasz. Z badań IERiGŻ wynika, 
że jeśli relacja cen skupu trzody do 

Cykliczne zmiany 
w produkcji żywca wieprzowego

Rys.1. Zmiana cen tuczników na rynkach w Małopolsce - opracowanie własne
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Rys.2. Zmiana cen tuczników na tle relacji 1kg tucznika: 1 kg żyta w Małopolsce - opracowanie własne

Rys.3. Zmiana ceny tuczników i pary prosiąt w Małopolsce - opracowanie własne
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żyta wynosi 1:9, wówczas wskazuje to 
na zerową opłacalność. Przy zależno-
ści 1:8 rolnicy ograniczają chów trzody, 
a przy relacji powyżej 1:10 powiększa-
ją stada świń.

Rysunek 2. potwierdza mechanizm 
powstawania „cyklu świńskiego”. Rela-
cja 1 kg tucznika do 1 kg żyta koreluje 
z wahaniami cen tuczników, co świad-
czy, że wahania cen zbóż zmieniające 
relacje cen żywca wieprzowego do 
pasz powodują zmianę podaży, a co 
za tym idzie zmianę ceny żywca.

Z wykresu widać, że największa 
wartość tej relacji była w 2009 roku. 
W następnych latach wykazywała ten-
dencje zniżkowa. Można zauważyć, że 
w ostatnich latach granica opłacalno-
ści produkcji żywca wieprzowego dąży 

do relacji 1:8. W latach 2010-2017 wiel-
kość ta oscyluje w przedziale 1:6 – 1:8. 
Jest to związane z poprawą jakości 
pasz oraz lepszym jej wykorzystaniem 
na kg przyrostu.

Zbliżające się „dołki świńskie’ 
można przewidzieć obserwując nie 
tylko relacje cen zboża do żywca wie-
przowego, ale również zmianę podaży  
i ceny prosiąt na targach. Na rysunku 
3. widać bardzo dużą korelację mię-
dzy ceną 1 kg tucznika, a ceną pary 
prosiąt.

Strat spowodowanych wahaniami 
nie da się uniknąć, ale można starać 
się je zmniejszyć. Należy sterować roz-
rodem, lub dokonywać zakupu prosiąt 
tak, aby tucz rozpoczynać w okresie, 
kiedy ceny skupu żywca są jeszcze 

niskie, ale jest perspektywa ich wzro-
stu. Na rysunku 1 widać, że pomiędzy 
najniższymi cenami, czyli „świńskim 
dołkiem”, a najwyższymi upływa okres  
7 do 10 miesięcy. Wówczas jest szan-
sa, że sprzedaż tuczników nastąpi  
w okresie ich wysokich cen. Poza tym 
ceny prosiąt w okresie spadku cen 
tuczników są niższe, co ma wpływ na 
wzrost opłacalności produkcji.

Sterowanie produkcją żywca wy-
maga ciągłego śledzenia rynku i umie-
jętność oceny, w której fazie cyklu 
świńskiego znajduje się rynek. Zada-
nie to ułatwia korzystanie z programów 
komputerowych takich jak arkusze kal-
kulacyjne.

Bartłomiej Witos 

Od 28 lutego 2018 roku obowią-
zuje zmiana rozporządzenia MRiRW 
w sprawie środków podejmowanych 
w związku z wystąpieniem ASF. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem ko-
nieczne jest przestrzeganie zasad 
bioasekuracji. Natomiast od kwietnia 
2018 ruszają planowe kontrole wete-
rynaryjne w zakresie spełnienia tych 
wymagań, które dotyczą już całego 
kraju Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wirus ASF jest oporny na warunki 
środowiska i w zależności od warun-
ków przeżywa:

 → we krwi świń – do 18 tygodni,
 → w odchodach świń – 60–100 dni  

w temperaturze pokojowej,
 → w surowym mięsie w temperaturze 

4°C – 150 dni, w mięsie mrożonym 
ok. 1000 dni,

 → w szpiku kostnym – do 6 miesięcy, 
w tkankach gnijących zwłok dzika 
lub świni przez 7–8 miesięcy. 

Podstawowym z elementów bio-
asekuracji jest dezynfekcja budynków 
inwentarskich, środków transportu 
zwierząt, obuwia. W celu niszczenia 
patogenów stosujemy środki biobój-
cze. Na dzień 9 marca 2018 roku do-
puszczono środek AGRISAN 8090, 
który ma postać proszku przeznaczo-
nego do utrzymania higieny w miej-
scach hodowli, utrzymania i transportu 
zwierząt oraz dezynfekcji budynków 
inwentarskich. Preparat stosuje się za-
równo na legowiskach prosiąt i macior 
jak i w pomieszczeniach, gdzie odby-
wa się tucz trzody. Przy stosowaniu 
AGRISANU należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na najbardziej zawilgoco-
ne części kojca: miejsca oddawania 
odchodów, pobierania paszy i wody. 
Produkt może być stosowany także na 
głęboką ściółkę. Preparat nanosi się 
na dezynfekowaną powierzchnię lub 
na ściółkę 1–2 razy w tygodniu przez 
równomierne posypywanie. Optymal-

na dawka to 50 - 100 g/1 m². Służy do 
dezynfekcji budynków inwentarskich  
w obecności zwierząt.

Drugim preparatem jest Virkon™ S. 
Produkt ma postać proszku o działa-
niu bakteriobójczym i wirusobójczym, 
przeznaczony do dezynfekcji pomiesz-
czeń dla zwierząt, powierzchni, na-
rzędzi i wyposażenia gospodarstwa, 
dezynfekcji środków transportu. Sku-
teczny na powierzchniach porowa-
tych, w niskich (od +4ºC) temperatu-
rach, w niskich stężeniach, krótkim 
czasie oddziaływania na patogen (10 
min.). Rutynowa dezynfekcja wszyst-
kich powierzchni: 1:100 (10 gramów 
środka Virkon™ S na każdy litr wody) 
przy użyciu myjki ciśnieniowej lub in-
nego opryskiwacza mechanicznego 
nanieść roztwór środka Virkon™ S  
w dawce 300 ml/m².

Przygotowanie 1% roztworu: 150 g 
preparatu wraz z 15 l letniej wody 
wystarczy na 50 m²; 300 g preparatu 

Środki biobójcze do dezynfekcji 
w gospodarstwach rolnych
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wraz z 30 l letniej wody wystarczy na 
100 m²; 1,5 kg preparatu wraz z 150 l 
letniej wody wystarczy na 500 m²;

W celu dezynfekcji obuwia i kół po-
jazdów: należy wlać roztwór do odpo-
wiedniego pojemnika. Wymienić, gdy 
jest zanieczyszczony lub po upływie 
4–5 dni od przygotowania. Stosować 
ciągle. Zaleca się przy każdym wjeź-
dzie i wejściu na farmę produkcyjną  
i przy wejściu do budynków. 

Zamgławianie/dezynfekcja za po-
mocą spryskiwania: stosować urzą-
dzenie ciśnieniowe lub spryskiwacz 
plecakowy. Dozować 1 l roztworu na 
10 m² powierzchni podłogi. 

Zamgławianie na zimno: przy 
użyciu zamgławiacza mechaniczne-

go dozować 1 l roztworu preparatu 
na 10 m² powierzchni podłóg.

Trzeci środek biobójczy ma po-
stać cieczy i nazywa się DESAM 
EFEKT M. Jest to środek myjąco–
dezynfekcyjny o właściwościach 
bakteriobójczych, grzybobójczych, 
prątkobójczych oraz wirusobójczych, 
przeznaczony do stosowania do 
wszystkich zmywalnych powierzchni, 
sprzętu w zakładach opieki zdrowot-
nej, w przemyśle spożywczym.

Środek skoncentrowany, sto-
sowany w rutynowej dezynfekcji  
w stężeniu 0,25% przez 15 min., przy 
dezynfekcji powierzchni o wysokim 
ryzyku w stężeniu 0,5% przez 30 

min. W celu przygotowania roztworu 
preparat należy rozcieńczyć wodą 
w temperaturze 20–35ºC. Roztwór 
0,25% przygotować poprzez uzu-
pełnienie 2,5 ml koncentratu wodą 
do 998 ml. Silnie zabrudzone po-
wierzchnie i przyrządy należy wstęp-
nie oczyścić mechanicznie, a następ-
nie zdezynfekować.

Środek dezynfekcyjny powinien 
posiadać certyfikat skuteczności bio-
bójczej wobec patogenów. Należy pa-
miętać o myciu i dezynfekcji środków 
transportu zwierząt zgodnie z instruk-
cją na etykiecie. 

Poniżej zilustrowano zasady bio-
asekuracji:

4. Przestrzeganie zasad prawidłowego stosowania środków do dezynfekcji.

Ewelina Stajnder
źródło: www.wiw.krakow.pl

1. Prawidłowe czyszczenie i de-
zynfekcja pojazdów do przewozu 
zwierząt (czyszczenie na sucho, my-
cie detergentem i płukanie wysokoci-
śnieniowe, dezynfekcja powierzchni 
zewnętrznych pojazdów, dezynfekcja 
kabiny).

2. Czyszczenie i dezynfekcja 
obuwia.

3. Czyszczenie i dezynfekcja 
powierzchni wewnętrznych i ze-
wnętrznych w budynkach go-
spodarstwa rolnego (czyszczenie 
na sucho, mokro, dezynfekcja po-
wierzchni w pomieszczeniach, w któ-
rych są utrzymywane świnie, bioase-
kuracja granic gospodarstwa oraz 
dotycząca personelu).
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Badanie gleby jest ważnym działa-
niem, które powinno być podsta-
wą planowania upraw w naszym 
gospodarstwie. Informacje, które 
uzyskujemy z badań pozwalają 
nam określić zasobność gleby, jak 
i zaplanować nawożenie dla kon-
kretnego pola. 

Obecnie badanie gleby, a dokład-
niej pobieranie prób glebowych nie 
ogranicza się do zebrania kilkunastu 

Nowoczesne metody badania gleby

Pobieranie prób glebowych www.ejden.zambrowiacy.pl

mapa odczynu gleby www.rolnictwogps.pl

próbek przy pomocy laski egnera  
i przekazania ich do laboratorium. 
Metoda ta jest jak najbardziej po-
prawna, ale polecana małym gospo-
darstwom, które chcą uzyskać cenną 
wiedzę, ale bez większych nakładów 
finansowych. W przypadku więk-
szych gospodarstw, w których czas 
musi być rozdzielony na wiele innych 
zadań, a zwłaszcza w przypadku 
rolników stosujących metody rolnic-
twa precyzyjnego, warto zastanowić 
się nad wynajmem profesjonalnej 
firmy. Dysponującej szeregiem no-
woczesnych urządzeń, dzięki którym 
uzyskamy wiele informacji ponad 
standardowy wynik analizy laborato-
ryjnej. 

W tym artykule postaram się 
przybliżyć poszczególne metody, 
wykorzystywane podczas badania 
gleby. 

Firmy komercyjne wykonujące 
badania na dużych obszarach dys-
ponują flotą samochodów tereno-
wych bądź quadów wyposażonych 
w automaty próbobiorcze. Pobranie 
próbek jest monitorowane przez ze-
staw nawigacyjny GPS z wcześniej 
przygotowaną mapą do poboru. Każ-
de wbicie się automatu w glebę jest 
monitorowane przy użyciu sygnału  

TECHNIKA ROLNICZA
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Higiena i transport 
w gospodarstwie hodowlanym
Istniejące gospodarstwa produk-

cyjne w Małopolsce posiadają różny 
układ komunikacji wewnętrznej i ze-
wnętrznej. Dość powszechnie spotyka 
się tradycyjny typ zabudowy działki 
siedliskowej, zwany dośrodkowym, 
gdzie wszystkie drogi transportu krzy-
żują się na podwórzu gospodarstwa. 
Drogi takie nie spełniają wymogów 
zoohigienicznych ze względu na krzy-
żowanie się w strefach brudnych i czy-
stych. Najczęściej pojazdy obce, do-
wożące paszę, środki do produkcji, itp. 
czy odbierające mleko lub zwierzęta, 
wjeżdżają wprost na teren działki sie-
dliskowej. W ten sposób dochodzi do 
przenoszenia drobnoustrojów choro-
botwórczych na kołach, na podwoziu 
czy na pokładzie samochodów. Sytu-
ację pogarsza fakt nagminnego braku 

mat dezynfekcyjnych przy wjazdach 
do gospodarstwa. Rozwiązaniem 
tego problemu może być wprowa-
dzenie (jeżeli jest to możliwe) wy-
dzielonych dwóch niezależnych 
dróg w strefach dojazdowych tj. tzw. 
„białych” i „czarnych”. „Białą” strefę, 
czyli czystą stanowią obiekty inwen-
tarskie, natomiast „czarną”, czyli 
brudną, budowle towarzyszące ta-
kie jak zbiorniki na odchody zwie-
rzęce, silosy, magazyny na paszę, 
miejsca na padlinę, a także budynki 
mieszkalne i socjalne. 

Do strefy „białej” nie powinny 
nigdy wjeżdżać żadne środki trans-
portu obcego, ani wchodzić osoby 
postronne. Służba weterynaryjna 
czy doradcza, inseminatorzy lub 
pracownicy kontroli użytkowości po-

winni wchodzić do budynków inwen-
tarskich tylko przez śluzę sanitarną. 

Rozdzielenie dojazdu do strefy 
czarnej możemy wykonać wytycza-
jąc drugi dojazd od tyłu budynku in-
wentarskiego, tam gdzie znajdują się 
budowle przyobiektowe (płyta obor-
nikowa, zbiornik na gnojówkę, miej-
sce na padłe zwierzęta). 

Przykładowe rozwiązanie popra-
wy dojazdu do poszczególnych stref 
poprzez zmianę tras dróg dojazdo-
wych przedstawiają rysunki (str. 21). 

Rysunek „A” przedstawia schemat 
ze wspólnymi drogami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi natomiast rysunek 
„B” przedstawia schemat po rozdzie-
leniu tras komunikacyjnych:

 ⇒ 1 - płyta obornikowa lub zbiornik na 
gnojówkę, 

z GPS w oprogramowaniu komputera 
polowego. 

Innym badaniem wykonywanym 
na naszym polu jest skanowanie gleby 
przy użyciu skanera elektromagnetycz-
nego. Skanowanie pozwala otrzymać 
precyzyjną i dokładną informację na 
temat zmienności struktury gleby w ob-
rębie pola oraz o żyzności i zdolności 
do utrzymania, bądź odprowadzenia 
wody. Są to parametry, które wynikają 
wprost z mechanicznej struktury gleby. 
Informacje te są najczęściej wykorzy-
stywane przy planowaniu poboru prób 
glebowych do badań laboratoryjnych, 
do planowania nawożenia precyzyjnego  
z uwzględnieniem struktury gleby. Ska-
nowanie jest badaniem bezkontakto-
wym, dlatego jest możliwe bez względu 
na stan pola, rodzaj uprawy czy wilgot-
ność gleby. Możliwe jest na polach po-
krytych śniegiem.

Ciekawym może być również 
wykorzystanie dronów do uzyskania 
szeregu informacji o naszym polu. 
Drony wykorzystywane są głównie 
w rolnictwie precyzyjnym do pomia-
rów kondycji roślin, detekcji wystę-
powania agrofagów czy pomiarów 
kartograficznych, ale mogą również 
służyć do monitorowania gleby pod 
kątem wilgotności i temperatury. Są 
to informacje cenne podczas bie-
żącego planowania nawożenia czy 
stosowania środków ochrony roślin.

Dzięki cyfrowemu przepływowi 
danych oraz zestawieniu sygnału 
GPS czy zdjęć o wysokiej rozdziel-
czości z dronów firmy komercyjne 
mogą udostępnić nam wyniki pomia-
rów w postaci bardzo dokładnych 
map. Mapy w postaci elektronicz-
nej bądź papierowej przedstawiają 
nam zasobność i strukturę gleby nie  

w sposób ogólny, a z uwzględnie-
niem miejsc, w których były wykony-
wane poszczególne próby. Daje nam 
to wgląd w całe nasze gospodarstwo 
i stanowi idealną bazę do planowania 
upraw i nawożenia.

Obecnie cały czas są prowadzo-
ne badania nad udoskonaleniem 
metod analizy gleby i w najbliższym 
czasie możemy spodziewać się upo-
wszechnienia metody badania gleby 
spektrofotometrem, który pozwoli rol-
nikowi badać strukturę i zasobność 
gleby w czasie rzeczywistym, bez 
wysłania próbek do laboratorium. Te 
drogie urządzenia, które najczęściej 
znajdujemy w laboratoriach w swojej 
wersji polowej znajdą zastosowanie 
głównie w rolnictwie precyzyjnym.

Maciej Skubis
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 ⇒ 2 - miejsce na padłe sztuki, 
 ⇒ 3 - silos na kiszonkę, 
 ⇒ 4 - pomieszczenie ze zbiornikiem 

na mleko.

Takie rozwiązanie zapewnia więk-
sze bezpieczeństwo zdrowia zwie-
rząt, a tym samym ich dobrostan.  
W strefie białej powinny być możliwo-
ści utrzymania czystości i wykonania 
dezynfekcji. Dezynfekcję hodowcy po-
winni przeprowadzać w pomieszcze-
niu inwentarskim lub całym budynku. 
Celowe jest również wykonanie do-
datkowych dezynfekcji pojedynczych 
stanowisk krów przed i po porodzie, 
czy kojców dla cieląt przed nowym 
wsadem. 

Kolejność przeprowadzenia dezyn-
fekcji jest następująca:

1. wyprowadzenie zwierząt z po-
mieszczenia, czy budynku,

2. wyniesienie ruchomych rzeczy 
oraz ich wyczyszczenie i indywi-
dualne zdezynfekowanie,

3. dokładne wyczyszczenie wszyst-
kich ścian, sufitu i posadzek oraz 
kanałów wentylacyjnych, czy 
gnojowych (na sucho i na mokro) 
oraz osuszenie pomieszczenia,

4. wykonanie dezynfekcji środkiem 
do tego typu zabiegów,

5. zmycie dezynfekowanych po-
wierzchni po kilku godzinach lub 
w następny dzień (w zależności 
od środka dezynfekcyjnego),

6. wysuszenie pomieszczeń i po-
nowne zainstalowanie wyniesio-
nego sprzętu,

7. wprowadzenie zwierząt. 

Wykonanie dezynfekcji dobrze jest 
połączyć jednocześnie z deratyzacją 
oraz ze zwalczaniem owadów.

Tomasz Stanek
źródło: Podręcznik „Technika a dobrostan  

bydła” Politechnika Opolska”
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Legalizacja wagi 
w gospodarstwie rolnym

Dążąc do poprawy organizacji 
pracy i produkcji rolnej rolnicy zwięk-
szają stopień zautomatyzowania prac 
w gospodarstwie. Często nieodzow-
nym składnikiem takiej inwestycji jest 
waga. Wagi w gospodarstwie rolnym 
mogą występować w różnych posta-
ciach – jako części maszyn i urządzeń 
rolniczych, lub też, jako samodzielne 
urządzenia.

Z prawnego punktu widzenia,  
w zależności od tego, w jakim celu 
rolnik planuje zakup wagi możemy 
rozróżnić wagi z legalizacją (prawną 
ochroną metrologiczną) lub bez tego 
poświadczenia. Bardzo ważne jest, by 
nabywca planując zakup urządzenia 
znał stosowne przepisy, gdyż co do 
zasady nie da się zalegalizować wagi, 
która fabrycznie nie była zalegalizowa-
na. Zasady te reguluje Rozporządze-
nie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 
2016 r. w sprawie wymagań dla wag 
nieautomatycznych; § 3 określa, że 
wagi przeznaczone do:
1. określania masy w obrocie handlo-

wym,
2. określania masy dla obliczania 

opłaty, cła, podatku, premii, opu-
stu, kary, wynagrodzenia, odszko-
dowania lub podobnych, płatności,

3. określania masy podczas stoso-
wania przepisów prawa oraz przy 
wydawaniu opinii w postępowa-
niach sądowych przez biegłych  
i ekspertów,

4. określania masy pacjenta w prakty-
ce medycznej w celu monitorowa-
nia, diagnozowania i leczenia,

5. określania masy przy sporządzaniu 
lekarstw wydawanych na receptę  
w aptekach oraz przy analizach 
wykonywanych przez laboratoria 
medyczne i farmaceutyczne,

6. określania ceny na podstawie 
masy przy sprzedaży konsumenc-
kiej oraz przy paczkowaniu towa-
rów.

- muszą spełniać wymagania określo-
ne w załączniku nr 1 do ww. rozporzą-
dzenia, czyli przejść proces legalizacji. 
Legalizacja może być pierwotna - czyli 
wykonywana u producenta urządze-
nia, lub ponowna - czyli jako czynność 
cykliczna, wykonywana z końcem 
okresu ważności legalizacji określo-
nym na danym urządzeniu.

Każda waga powinna mieć na ta-
bliczce znamionowej następujące 
oznaczenia:

 ⇒ nazwa producenta, nazwa handlo-
wa lub znak towarowy;

 ⇒ obciążenie maksymalne, w postaci 
„Max... ”;

 ⇒ typ, partia lub numer fabryczny.

Natomiast waga, która jest urzą-
dzeniem legalizowanym posiada do-
datkowo:

 ⇒ oznaczenie klasy dokładności, za-
mieszczone w elipsie lub pomiędzy 
dwoma liniami poziomymi, połą-
czonymi dwoma półokręgami;

 ⇒ wartość działki legalizacyjnej,  
w postaci „e = ... ”;

 ⇒ obciążenie minimalne, w postaci 
„Min... ”;

 ⇒ oznaczenie CE, rok legalizacji (wy-
starczy oznaczenie dwucyfrowe)  
i ew. dodatkowe oznaczenia metro-
logiczne.

Przy pierwotnej (fabrycznej) le-
galizacji nie jest konieczny żaden do-
kument potwierdzający ten fakt, choć 
często wydawane jest świadectwo 
zgodności CE, lecz na potwierdzenie 
urzędowej ochrony metrologicznej wy-

starczą opisane powyżej oznaczenia 
na tabliczce znamionowej. Przy po-
nownej legalizacji wystawiany jest już 
natomiast stosowny dokument.

Co ważne, na wadze, która nie po-
siada legalizacji nie może być umiesz-
czone oznakowanie CE i dodatkowe 
oznakowanie metrologiczne.

Za używanie w wymienionych przy-
padkach urządzeń nieposiadających 
tego poświadczenia grożą sankcje 
karne wymierzane przez inspektorów 
Głównego Urzędu Miar, reprezento-
wanego w terenie przez Obwodowe 
Urzędy Miar.

Przekładając powyższe na obszar 
rolniczy, rolnik sprzedając produkty 
rolne musi mieć wagę legalizowaną. 
Nie ważne czy to będzie wagoworkow-
nica, gdy pakuje produkty do sprze-
daży za pomocą tego urządzenia, czy 
też waga gospodarcza - gdy pakuje 
ręcznie, lub sprzedaje luzem na wagę 
przy sprzedaży bezpośredniej czy Rol-
niczym Handlu Detalicznym. Również 
duże wagi samochodowe, które służą 
do rozrachunków z kontrahentami mu-
szą mieć legalizację. Nie ma natomiast 
potrzeby zakupu legalizowanej wagi, 
która będzie użytkowana na własny 
użytek gospodarstwa. Możemy tu wy-
mienić wagi gospodarcze na potrzeby 
prowadzonego gospodarstwa, np. do 
ważenia nasion, przy próbie kręconej, 
wagi wbudowane w różne maszyny  
i urządzenia (wagi wbudowane w roz-
siewacze nawozów, wagę do mieszal-
nika pasz), czy wagę inwentarzową, 
gdy będzie użytkowana na potrzeby 
własne (np. do kontrolnego ważenia 
przyrostów zwierząt) – nie będzie słu-
żyć do ważenia przy sprzedaży zwie-
rząt.

Tomasz Wójtowicz
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Dla rolników VAT-owców rozli-
czających się na zasadach ogólnych 
oraz tych, którzy rozważają rezygnację 
z ryczałtu i przejście na VAT, rok 2018 
przyniósł szereg zmian w zasadach 
rozliczania się z tego podatku.

Od 1 stycznia 2018r. ewidencje na 
potrzeby VAT, również te prowadzone 
dotychczas w wersji papierowej, należy 
składać tylko w wersji elektronicznej. 
Dotyczy to też obowiązku przesyłania 
za pośrednictwem internetu Jednolite-
go Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).

Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) 
dla potrzeb VAT to nic innego jak elek-
troniczny rejestr sprzedaży i zakupów 
w pliku wymiany informacji XML, który 
wynika z ewidencji VAT rolnika za dany 
okres. Dane wykazane w JPK_VAT 
odzwierciedlają dane zawarte w ewi-
dencji zakupu i sprzedaży i powinny 
być zgodne z danymi ujętymi w de-
klaracji VAT. W rzeczywistości ma to 
być informacja o każdym zakupie czy 
sprzedaży w danym miesiącu. Trzeba 
więc umieszczać w dokumencie jedną 
po drugiej wszystkie faktury z danego 
miesiąca.

W jakim terminie i gdzie 
składa się JPK_VAT

JPK_VAT  składa się do Krajowej 
Administracji Skarbowej. Należy to zro-
bić w wersji elektronicznej do 25. dnia 
każdego miesiąca za miesiąc poprzed-
ni (chyba że 25. dzień miesiąca wypa-
da w sobotę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy, wtedy jest czas do pierwsze-
go dnia roboczego).

Przykładowo: do 26 lutego infor-
mację wysyłało się za miesiąc styczeń 
(bo 25 lutego to niedziela), do 26 mar-
ca  informację wysyłało się za miesiąc 

luty (bo 25 marca to niedziela), itd.
W uzasadnionych przypadkach 

można zwrócić się o odroczenie ter-
minu złożenia JPK_VAT, występując 
z umotywowanym wnioskiem (np. duża 
ilość danych, nieobecność osoby od-
powiedzialnej) przed upływem terminu 
złożenia JPK_VAT do właściwego na-
czelnika urzędu skarbowego. Pozwoli 
to na uniknięcie konsekwencji w ra-
zie niedostarczenia żądanych plików 
w wyznaczonym terminie.

W jaki sposób złożyć JPK_VAT
JPK_VAT posiada określony układ 

i format (schemat xml), który ułatwia 
jego przetwarzanie. Urzędnicy nakła-
dając na podatników nowy obowiązek 
zadbali jednak o to, by nieco ułatwić 
im zadanie. Można wysłać go na kilka 
sposobów korzystając samodzielnie 
z bezpłatnych prostych aplikacji Mini-
sterstwa Finansów dostępnych wraz 
z instrukcjami na stronie internetowej 
www.finanse.mf.gov.pl w zakładce 
„Portal Podatkowy/JPK_VAT”:

 9 aplikacja e-mikrofirma,
 9 aplikacja Klient JPK 2.0 służy do 

konwertowania pliku w formacie 
CSV do pliku w formacie XML oraz 
do wysyłania plików JPK_VAT do 
systemu Ministerstwa Finansów.

Można również utworzyć JPK_VAT 
przy pomocy płatnych programów księ-
gowych lub jednej z komercyjnych apli-
kacji on-line. Jeśli rolnik korzysta już 
z takiego programu, powinien spraw-
dzić czy ma on funkcję wysyłki plików 
JPK_VAT lub czy można bezpośrednio 
pobrać z programu dane do aplikacji 
Klient JPK 2.0.

Jak podpisać JPK_VAT
Do wysłania pliku JPK_VAT po-

trzebny jest podpis elektroniczny lub 
dane autoryzujące. W tym celu można 
skorzystać z poniższych opcji:

 9 Profilu Zaufanego (eGO) - bez-
płatny podpis elektroniczny, który 
możesz założyć niemal w każ-
dym urzędzie, jak i za pośrednic-
twem bankowości elektronicznej. 
Do podpisu wystarczy kod auto-
ryzacyjny wysłany na kanał au-
toryzacji. Można skorzystać ze 
strony: https://obywatel.gov.pl/

 9 kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego - to płatny elektroniczny 
podpis służący do podpisywania 
dokumentów.

 9 danych autoryzujących - jest to 
bezpłatna metoda. Potrzebne 
będą: imię, nazwisko, data uro-
dzenia, NIP lub PESEL, oraz 
kwota przychodu lub dochodu 
osiągniętego w 2016 r. Formu-
larz dostępny na stronie https://
mikro-jpk.mf.gov.pl/. Metoda ta 
będzie dostępna tylko do końca 
2018 roku. W latach następnych 
JPK_VAT autoryzowany będzie 
wyłącznie przy użyciu dwóch 
pierwszych metod.

Aplikacja e-mikrofirma
Bezpłatna aplikacja e-mikrofirma 

przeznaczona jest dla osób fizycznych 
prowadzących jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą w tym rolników. 
Aplikacja umożliwia wystawianie fak-
tur krajowych, zapisywanie krajowych 
faktur zakupu i dodanie sprzedaży de-
talicznej. Aplikacja na podstawie tych 
danych tworzy ewidencję VAT oraz 
generuje plik JPK_VAT. Bezpośrednio 

Samodzielna obsługa
Jednolitego Pliku Kontrolnego

przez rolnika vat-owca
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przez aplikację można podpisać i wy-
słać Jednolity Plik Kontrolny do syste-
mu Ministerstwa Finansów.

Do uruchomienia aplikacji potrzeb-
ny jest komputer wyposażony w sys-
tem Windows 7 lub nowszy w wersji 
32-bitowej, lub 64-bitowej, z zainsta-
lowanym środowiskiem Java w wersji 
1.8.0_151, lub wyższej.

 To narzędzie nie jest programem 
finansowo-księgowym, służy jedynie do 
ułatwiania najmniejszym przedsiębior-
com wywiązywanie się z nowego obo-
wiązku, w szczególności gdy nie korzy-
stają z fachowej pomocy księgowej.

Powiadomienie o niezgodnościach 
Jeżeli w przesłanym JPK_VAT 

wystąpią niezgodności, rolnik otrzy-
ma powiadomienie w postaci: e-maila 
z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.
pl lub wiadomość tekstową SMS - na 
numer telefonu wykazany w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. 
Powiadomienia z podpisem „Minister-
stwo Finansów, Departament Pobo-

ru Podatków” będą zawierały prośbę 
o sprawdzenie plików JPK_VAT i kon-
takt w właściwym urzędem skarbowym, 
aby wyjaśnić nieprawidłowości i ewen-
tualnie skorygować złożoną deklarację 
VAT lub plik JPK_VAT.

Wykroczenie lub przestępstwo za 
niezłożenie JPK_VAT

Za niezłożenie pliku JPK albo zło-
żenie go po terminie będą takie same 
sankcje jak w przypadku niedotrzyma-
nia terminów związanych ze złożeniem 
deklaracji VAT. Jednolity Plik Kontrolny 
ma charakter informacji podatkowej, 
dlatego niezłożenie go w terminie może 
spowodować sankcje karno-skarbowe. 
W zależności od okoliczności może 
to być wykroczenie lub przestępstwo. 
Jeżeli wartość uszczuplenia należno-
ści podatkowej przekracza 10 tys. zł, 
jest to przestępstwo. Dodatkowo pod 
uwagę bierze się pobudki działania 
sprawcy, stopień szkodliwości społecz-
nej oraz sposób dokonania czynu. Wy-
sokość grzywny lub mandatu karnego 

ustala się z uwzględnieniem sytuacji 
majątkowej, rodzinnej oraz możliwości 
zarobkowych sprawcy.

Dodatkowe obowiązki nałożone 
na rolników VAT-owców wprowadzony-
mi zmianami w VAT, w rzeczywistości 
mogą ułatwić im życie. Wysyłane, co 
miesiąc dokumenty mają ograniczyć 
liczbę kontroli ze strony urzędu skarbo-
wego, a dla samych podatników mogą 
być dobrym sposobem na bieżące po-
rządkowanie dokumentacji i lepszą sa-
mokontrolę. Ponadto niektóre urzędy 
skarbowe prowadzą bezpłatne szko-
lenia jak poprawnie przygotować JKP_
VAT. Warto z takich szkoleń skorzystać.

Podstawa prawna:
 9 Ustawa z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).

 9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 
r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.).

Antoni Kiełbasa

Prezydent Andrzej Duda podpisał 
nowelizację ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników oraz niektórych 
innych ustaw uchwaloną 13 kwietnia 
2018 r.

Zmiany ustaw objętych noweli-
zacją wejdą w życie 18 maja 2018 r. 
z wyjątkiem niektórych przepisów doty-
czących organów (n.p. prezesa KRUS, 
wojewody, starosty), które wejdą w ży-
cie 1 stycznia 2019 r.

Tzw. „Umowa o pomocy przy 
zbiorach” została ujęta w art. 1 rozdz. 
7a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu społecznym rolników.

Ustawa nowelizująca wprowadzi-
ła nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej 
oraz ubezpieczeń zdrowotnych, macie-
rzyńskich i wypadkowych dla pracowni-
ków sezonowych.

W porównaniu do projektu nowe-
lizacji z 30 października 2017 r. zaszły 

pewne zmiany:
1. Umowa z pomocnikiem rolnika 

może być zawarta na maksymal-
nie 180 dni w roku (w projekcie 
było 90 dni).

2. Rolnik powinien w ciągu 7 dni od 
zawarcia umowy o pomocy przy 
zbiorach zgłosić pomocnika rolni-
ka do ubezpieczenia społecznego 
oraz opłacić składki za dany mie-
siąc (w projekcie miał tylko 3 dni 
na zgłoszenie i opłacał składki za 
cały okres ubezpieczenia).

3. Wysokość miesięcznej skład-
ki zdrowotnej wynosi 142,00 zł 
miesięcznie a składki wypadko-
wej, chorobowej. macierzyńskiej 
42,00 zł miesięcznie (w projekcie 
składka zdrowotna była niższa 
i wynosiła 132,00 zł miesięcznie. 
Rolnik płacił, więc będzie składki 
za swojego pomocnika w łącznej 

wysokości 184,00 zł miesięcznie
Zgodnie z nowelizacją ustawy 

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych obowiązkiem 
rolnika będzie sporządzenie informacji 
o wysokości przychodów z tytułu umo-
wy o pomocy przy zbiorach na formula-
rzu PIT-8C i przesłanie jej podatnikowi 
oraz urzędowi skarbowemu w terminie 
do końca lutego następnego roku po-
datkowego.

Zmiany w ustawie z 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy uzasadnione są 
koniecznością zapewnienia KRUS-owi, 
staroście i wojewodzie dostępu do in-
formacji związanych z prowadzeniem 
postępowań w sprawach z zakresu 
ubezpieczenia społecznego rolników 
oraz ubezpieczenia zdrowotnego, 
a także do postępowań w sprawach ze-
zwoleń na pracę sezonową, w związku 

PRAWO NA WSI - UMOWA O POMOCY PRZY ZBIORACH
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z zawieraniem przez cudzoziemców 
umowy o pomocy przy zbiorach.

Zmiany w ustawie z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej dotyczą opłacania przez rolnika 
składki na ubezpieczenie zdrowotne 

za pomocnika rolnika w takiej samej 
wysokości, jaką płaci się za domowni-
ków rolnika prowadzących działalność 
wyłącznie w zakresie działów specjal-
nych.

Marek Rowecki

Żródło:
Dziennik Ustaw 2018 poz. 858
PolsatNews z 9 maja 2018 r.
Wiadomości Rolnicze Polska z 8 - 14 
maja 2018 r.
Prezydent.pl

W ministerialnym harmonogra-
mie naboru wniosków w roku 2018 
z PROW 2014-2020 zaplanowano, że 
nabór wniosków z działania 9 „Tworze-
nie grup producentów i organizacji pro-
ducentów”, odbędzie się w miesiącu 
czerwcu i w miesiącu listopadzie 2018.  
Kto i na jakich zasadach i warunkach 
(częściowo zmienionych już w nabo-
rze 2017) może ubiegać się o pomoc , 
przedstawia niniejszy artykuł.

Wsparcie kierowane jest do 
nowych grup producentów rol-
nych, w skład których wchodzą wy-
łącznie osoby fizyczne, uznanych nie 
wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 
r. na podstawie ustawy z dnia 15 wrze-
śnia 2000 r. o grupach producentów 
rolnych i ich związkach oraz o zmianie 
innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, 
z późn. zm.), które spełnią dodatkowe 
warunki kwalifikowalności, określone 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 
r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania, wypłaty oraz 
zwrotu pomocy finansowej w ramach 
działania „Tworzenie grup producen-
tów i organizacji producentów” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1284).

Grupy producentów rolnych 
mogą być tworzone ze względu na pro-
dukt lub grupę produktów, które zostały 
określone w rozporządzeniu MRiRW 
z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie 
wykazu produktów i grup produktów, ze 

względu, na które mogą być tworzone 
grupy producentów rolnych, minimalnej 
rocznej wielkości produkcji towarowej 
oraz minimalnej liczby członków grupy 
producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 577).

Ze wsparcia nie będą mogły 
skorzystać grupy producentów utwo-
rzone w kategorii produktu: drób żywy 
(bez względu na wiek), mięso lub jadal-
ne podroby drobiowe (świeże, chłodzo-
ne, mrożone), oraz owoce i warzywa.

Warunki uzyskania pomocy 
Pomoc w ramach naboru będzie 

przyznana grupie producentów, któ-
ra spełni m.in. następujące warunki:

1. składa się wyłącznie z osób fi-
zycznych;

2. została uznana przez dyrektora 
oddziału regionalnego ARiMR (lub 
została uznana w okresie 29 listo-
pada 2016 r. - 31 sierpnia 2017 
r. przez  dyrektora oddziału tere-
nowego Agencji Rynku Rolnego), 
na podstawie planu biznesowego, 
o którym mowa w ustawie z dnia 
15 września 2000 r. o grupach 
producentów rolnych (...);

3. posiada numer identyfikacyjny 
(EP) nadany przez ARiMR;

4. działa jako przedsiębiorca pro-
wadzący mikro, małe lub śred-
nie przedsiębiorstwo (MŚP), tj. 
zatrudnia mniej niż 250 pracow-
ników, którego roczny obrót nie 
przekracza 50 mln EUR lub rocz-
na suma bilansowa nie przekra-
cza 43 mln EUR;

5. której siedziba znajduje się na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

6. której każdy członek, będący pro-
ducentem prowadzi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej produk-
cję produktu lub grupy produktów, 
ze względu na które grupa została 
uznana;

7. zadeklaruje realizację planu biz-
nesowego w celu osiągnięcia jego 
założeń w trakcie trwania 5-letnie-
go okresu wsparcia;

8. składa się z producentów jedne-
go produktu lub grupy produktów, 
którzy nie byli członkami grupy 
producentów, wstępnie uznanej 
grupy producentów lub organiza-
cji producentów, utworzonej ze 
względu na ten sam produkt (lub 
produkt tożsamy), której przyzna-
no i wypłacono pomoc na rozpo-
częcie działalności ze środków 
Unii Europejskiej po dniu 1 maja 
2004 r., w celu utworzenia i prze-
znaczenia jej na działalność admi-
nistracyjną lub inwestycyjną w ra-
mach:

1) działań:
1. „Grupy producentów rolnych” 

PROW 2004-2006,
2. „Grupy producentów rolnych” 

PROW 2007-2013,
3. „Tworzenie grup producen-

tów i organizacji producentów” 
PROW 2014-2020,

4. „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw” PROW 2007-2013,

5. „Zwiększanie wartości dodanej 
podstawowej produkcji rolnej 
i leśnej” PROW 2007-2013,

Tworzenie grup producentów
i organizacji producentów
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2) mechanizmów pomocy finanso-
wej udzielanej:

1. wstępnie uznanym grupom pro-
ducentów owoców i warzyw,

2. uznanym organizacjom produ-
centów owoców i warzyw.

Wsparcie może uzyskać grupa 
producentów, której:

 • każdemu z członków tej grupy bę-
dącemu producentem przyznano 
płatności na podstawie przepisów 
o płatnościach w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego 
w roku uznania grupy lub przynaj-
mniej raz w ciągu ostatnich 2 lat 
poprzedzających rok uznania gru-
py - w przypadku grupy uznanej 
ze względu na produkt lub grupę 
produktów roślinnych, z wyłącze-
niem producentów prowadzących 
działy specjalne produkcji rolnej, 
lub

 • każdy z członków tej grupy będą-
cy producentem był posiadaczem 
zwierząt gospodarskich objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do re-
jestru zwierząt gospodarskich 
oznakowanych i siedzib stad tych 
zwierząt, ze względu na które gru-
pa została uznana, przynajmniej 
w roku poprzedzającym rok uzna-
nia grupy, lub

 • każdy z członków tej grupy będą-
cy producentem prowadził działy 
specjalne produkcji rolnej przynaj-
mniej w roku poprzedzającym rok 
uznania grupy - w przypadku gru-
py uznanej ze względu na produkt 
lub grupę produktów w ramach 
działu specjalnego produkcji rol-
nej, lub

 • każdy z członków tej grupy będący 
producentem prowadził produkcję 
produktów lub grupy produktów, 
ze względu na które grupa zo-
stała uznana, innych niż produkty 
lub grupy produktów wymienione 
w lit. a i b, oraz produkty lub grupy 
produktów w ramach działu spe-
cjalnego produkcji rolnej, przynaj-
mniej w roku poprzedzającym rok 
uznania grupy.

Pomoc przysługuje według ko-
lejności ustalonej przez ARiMR przy 
zastosowaniu kryteriów wyboru opera-
cji. O kolejności przysługiwania pomo-
cy na działanie „Tworzenie grup pro-
ducentów i organizacji producentów”, 
decyduje suma uzyskanych punktów 
przyznanych na podstawie następują-
cych kryteriów wyboru:

1. zorganizowanym w formie spół-
dzielni - przyznaje się 3 punkty;

2. zrzeszającym producentów w na-
stępujących kategoriach:

a. produkty wysokiej jakości objęte 
art. 16 rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1305/2013, w szczególności pro-
dukty rolnictwa ekologicznego, 
lub

b. świnie żywe, prosięta, warchlaki, 
mięso wieprzowe: świeże, chło-
dzone, mrożone, lub

c. bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub 
hodowlane, mięso wołowe: świe-
że, chłodzone, mrożone, lub

d. owce lub kozy żywe, zwierzę-
ta rzeźne lub hodowlane, wełna 
owcza lub kozia strzyżona potna, 
mięso owcze lub kozie: świe-
że, chłodzone, mrożone, skóry 
owcze lub kozie surowe (suszo-
ne), lub

e. miód naturalny lub inne produkty 
pszczele, lub

f. rośliny w plonie głównym, całe 
lub rozdrobnione, uprawiane 
z przeznaczeniem na cele ener-
getyczne lub do wykorzystania 
technicznego, lub

g. szyszki chmielowe - przyznaje 
się 3 punkty;

3. jeżeli w skład grupy wchodzi co 
najmniej 10 członków - przyznaje 
się 4 punkty, a za każdego kolej-
nego członka grupy - przyznaje 
się 0,2 punktu;

4. jeżeli co najmniej 50% produkcji 
każdego z producentów wcho-
dzących w skład grupy, w zakre-
sie produktu, ze względu na któ-
ry grupa została uznana, zostało 
objęte dobrowolnym ubezpiecze-
niem, ważnym przez okres co naj-

mniej 6 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy 
- przyznaje się 3 punkty;

5. jeżeli siedziba grupy znajduje się 
w powiecie o wysokim rozdrobnie-
niu agrarnym, w którym udział go-
spodarstw rolnych, według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego 
pochodzących z powszechnego 
spisu rolnego przeprowadzonego 
w 2010 r., publikowanych na stro-
nie Głównego Urzędu Statystycz-
nego, w przedziale obszarowym 
1-15 ha stanowi:

1) powyżej 75% powierzchni użyt-
ków rolnych gospodarstw rol-
nych o powierzchni powyżej 
1 ha w powiecie - przyznaje się 
3 punkty,

2) powyżej 50 do 75% powierzchni 
użytków rolnych gospodarstw 
rolnych o powierzchni powyżej 
1 ha w powiecie -przyznaje się 
2 punkty,

3) od 25 do 50% powierzchni 
użytków rolnych gospodarstw 
rolnych o powierzchni powyżej 
1 ha w powiecie -przyznaje się 
1 punkt;

6. jeżeli w planie biznesowym są 
planowane inwestycje przyczynia-
jące się do realizacji celów prze-
krojowych Programu:

1. innowacyjności - przez wprowa-
dzenie nowych zasad produkcji, 
procesu lub technologii, od-
miennych od obecnie stosowa-
nych, lub zmianę obecnie stoso-
wanych technologii - przyznaje 
się 5 punktów lub

2. przeciwdziałaniu zmianom kli-
matu lub ochrony środowiska - 
przez stosowanie maszyn, urzą-
dzeń, sprzętu lub technologii, 
ograniczających niekorzystne 
oddziaływanie na środowisko 
naturalne, lub rozwiązań ogra-
niczających zużycie zasobów, 
w szczególności wody lub ener-
gii - przyznaje się 5 punktów;

7. jeżeli grupa zatrudnia co najmniej 
dwie osoby na pełne etaty na pod-
stawie umowy o pracę albo jeże-
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li grupa zatrudnia na podstawie 
umowy o pracę co najmniej jedną 
osobę niepełnosprawną w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.) - przyznaje się 
2 punkty.

W pierwszej kolejności pomoc 
przysługuje grupom, które uzyskały 
największą liczbę punktów, przy czym 
pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa 
uzyskała co najmniej 3 punkty.

Forma i wysokość wsparcia finan-
sowego

Pomoc będzie realizowana:
1. w formie rocznych płatności;
2. przez okres pierwszych pięciu lat, 

następujących po dacie, w której 
grupa została uznana;

3. będzie stanowiła procentowy ry-
czałt od wartości przychodów net-
to grupy* ze sprzedaży produktów 
lub grup produktów, wytworzo-
nych w gospodarstwach rolnych 
jej członków w poszczególnych 
latach i sprzedanych odbiorcom 
niebędącym członkami grupy.
Z pomocy grupa będzie mogła 

skorzystać tylko raz w okresie swo-
jej działalności.

Wsparcie wynosi:
 • w pierwszym roku - 10% przycho-

dów netto,
 • w drugim roku - 8% przychodów 

netto,
 • w trzecim roku - 6% przychodów 

netto,
 • w czwartym roku - 5% przycho-

dów netto,
 • w piątym roku - 4% przychodów 

netto.

Limit pomocy wynosi 100 000 
euro w każdym roku pięcioletniego 
okresu pomocy.

Wypłata ostatniej raty wsparcia 
nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR 
prawidłowej realizacji planu bizneso-
wego.

* wysokość pomocy w danym roku 
prowadzenia działalności przez benefi-
cjenta ustala się na podstawie wartości 
udokumentowanych rocznych przy-
chodów netto ze sprzedaży produktów 
lub grupy produktów, ze względu na 
które grupa została uznana, oraz ze 
sprzedaży produktów przetworzonych 
objętych załącznikiem I do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
wytworzonych z produktów lub grupy 
produktów, ze względu na które benefi-
cjent został uznany, wyprodukowanych 
przez jego członków i sprzedanych ku-
pującym niebędącym:

 - członkami beneficjenta,
 - współmałżonkiem członka benefi-

cjenta,
 - podmiotami powiązanymi kapita-

łowo lub osobowo w sposób bez-
pośredni lub pośredni z członkiem 
beneficjenta lub jego współmał-
żonkiem.

Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne po-
wiązania między członkiem beneficjen-
ta lub jego małżonkiem, polegające 
w szczególności na:

 - uczestniczeniu w spółce jako 
wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej,

 - posiadaniu co najmniej 25% udzia-
łów lub akcji,

 - pełnieniu funkcji członka organu 
nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta lub pełnomocnika.

Ponadto, grupy producentów rol-
nych, w pierwszym roku działalności 
mogą otrzymać wyprzedzające finan-
sowanie pomocy, jeżeli grupa złoży 
wniosek o wyprzedzające finansowa-
nie w oddziale regionalnym ARiMR, 
w terminie 30 dni od dnia, w którym 
decyzja przyznająca grupie pomoc fi-
nansową, stała się ostateczna.

Wysokość wyprzedzającego fi-
nansowania nie może być wyższa od 
wysokości udziału krajowych środ-
ków na współfinansowanie pomocy 
w ramach działania nr 9 (udział krajo-
wych środków na współfinansowanie 

pomocy wynosi 36,37%), określonej 
na podstawie planowanej wielkości 
i wartości przychodów ze sprzedaży 
produktów lub grupy produktów, ze 
względu, na które grupa producentów 
rolnych została uznana, wytworzonych 
w gospodarstwach członków tej gru-
py w pierwszym roku działalności. 
Kwota wyprzedzającego finansowa-
nia nie może być wyższa niż 50 000 zł.

Procedura przyznania pomocy.

Uzyskanie przez grupę producen-
tów rolnych uznania w Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

1. w pierwszej kolejności grupa 
jako podmiot zrzeszający rolni-
ków musi uzyskać osobowość 
prawną, wraz z rejestracją 
w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym - Rejestrze Przedsiębior-
ców;

2. kolejnym krokiem jest złożenie 
wniosku o uznanie za grupę pro-
ducentów rolnych na podstawie 
przepisów ustawy o grupach 
producentów rolnych (…), do 
dyrektora regionalnego ARiMR 
(przed dniem 1 września 2017r. 
wnioski o uznanie składane były 
do dyrektora oddziału tereno-
wego Agencji Rynku Rolnego). 
Do wniosku o uznanie grupa po-
winna dołączyć plan biznesowy;

3. od daty uznania, grupa produ-
centów rolnych jest zobowiąza-
na do realizacji zatwierdzonego 
planu biznesowego;

4. natomiast po uzyskaniu uzna-
nia, grupa może złożyć wniosek 
o przyznanie pomocy finanso-
wej do dyrektora oddziału re-
gionalnego ARiMR, w terminie 
trwania naboru wniosków.

Marian Kulpa

Opracowanie na podstawie mate-
riałów informacyjnych ARiMR
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Coraz częściej występują sytuacje 
w podejmowaniu przez rolników sezo-
nowej lub stałej pracy w krajach Unii 
Europejskiej, ale także poza UE. Wią-
że się to z obowiązkiem dopełnienia 
określonych formalności związanych 
z ubezpieczeniem społecznym. Jeże-
li taka osoba zamierza podjąć pracę 
zarobkową winna w instytucji ubez-
pieczającej przedstawić dokument 
świadczący o charakterze działalno-
ści za granicą. Może to być umowa 
o pracę lub inny dokument, z którego 
można wnioskować charakter pracy 
zarobkowej poza krajem. Na podsta-
wie tych dokumentów dotychczaso-
wy ubezpieczyciel zajmie stanowisko 
i wyda zaświadczenie o charakterze 
ubezpieczenia ze stwierdzeniem czy 
będzie to ubezpieczenie krajowe, czy 
do ubezpieczenia społecznego będzie 
obowiązywać zasada miejsca pracy, 
jakiego rodzaju będzie ta praca, kto 
jest pracodawcą, czy wykonywana bę-
dzie osobiście i w jakiej proporcji ma 
się to do prowadzonej działalności we 
własnym gospodarstwie. Rozstrzy-
gnięcie przedstawionej sytuacji nastąpi 
w myśl przepisów rozporządzenia Par-

lamentu Europejskiego i Rady Europy 
dotyczące koordynacji zabezpieczenia 
społecznego. Nie czekając na wezwa-
nie ze strony instytucji ubezpieczają-
cej najlepiej w terminie 14 dni należy 
powiadomić stronę o okolicznościach 
mających wpływ na przebieg ubezpie-
czenia społecznego w planowanej pra-
cy zarobkowej poza gospodarstwem. 
W tym przypadku ubezpieczyciel peł-
ni rolę instytucji łącznikowej mającej 
wpływ na warunki ubezpieczenia w za-
kresie koordynacji zabezpieczenia spo-
łecznego oraz posiada uprawnienia do 
ustalenia ustawodawstwa właściwego 
w tym zakresie. Polska jak wszystkie 
kraje UE stosują prawo krajowe doty-
czące zabezpieczenia społecznego. 
Dla uniknięcia negatywnych skutków 
związanych z przemieszczaniem się 
osób w obrębie Wspólnoty nasz kraj 
jest zobowiązany do przestrzegania 
wypracowanych systemów zapisanych 
w rozporządzeniach Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady WE. nr 883/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego i nr 987/2009 z dnia 16 
września 2009r. dotyczące wykonania 

rozporządzenia WE nr. 883. Osoby, 
do których stosuje się rozporządzenie 
w/w korzystają z tych samych świad-
czeń i podlegają tym samym obowiąz-
kom na mocy ustawodawstwa każdego 
państwa członkowskiego tak jak jego 
obywatele. Rozporządzenie to mówi 
o zasadzie równego traktowania i wy-
klucza możliwość dyskryminacji osób 
będących w innych państwach człon-
kowskich. Odnosi się także do zacho-
wania praw nabytych np. świadczeń, 
które otrzymują od instytucji odpowie-
dzialnych za ich wypłacanie bez jakich-
kolwiek zmian w krajach UE i niektó-
rych poza nią na wniosek świadcze-
niobiorcy. Przepisy wspólnotowe wpro-
wadziły zasadę sumowania okresów 
ubezpieczenia - dotyczy to zatrudnie-
nia, pracy na własny rachunek, pracy, 
która w ubezpieczeniu identyfikowana 
jest miejscem zamieszkania. Na stro-
nie Komisji Europejskiej zamieszczony 
został Praktyczny Poradnik w zakresie 
możliwości ustalenia ustawodawstwa 
do warunków i charakteru pracy.

Leszek Wojciechowski
Źródło: strona internetowa KRUS

Warto wiedzieć czy rolnika chroni
zabezpieczenie społeczne za granicą

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Wsparcie finansowe gospo-
darstw rolnych przewidziane w PROW 
2014-2020 obejmuje, między innymi, 
,,Działanie rolnośrodowiskowo-kli-
matyczne”. Rolnicy uczestniczący 
w tym działaniu lub chcący do niego 
przystąpić, mają między innymi, moż-
liwość uzyskania płatności za ochronę 
cennych siedlisk przyrodniczych 
w ramach pakietach 4 oraz 5, o czym 
już wspomniałem w pierwszej części 
artykułu. Jakie zatem warunki, trzeba 

spełnić, aby korzystać ze wsparcia za 
realizację wymienionych pakietów? 
Przede wszystkim, należy podkreślić, 
że możemy je realizować wówczas, 
gdy gospodarstwo posiada trwałe 
użytki zielone i dodatkowo, te użytki 
są cenne przyrodniczo, to znaczy, że 
charakteryzują się dużą różnorodno-
ścią biologiczną występujących na nich 
gatunków roślin i zwierząt. Ponieważ 
bogactwo występujących na łąkach 
trwałych gatunków roślin i zwierząt jest 

bardzo duże, przyjęto pewne kryteria 
kwalifikujące do wsparcia, wyróżnia-
jące trwałe użytki zielone o wysokiej 
bioróżnorodności tak, aby je chronić, 
a za działania ochronne wprowadzo-
no płatność w ramach pakietów 4 i 5. 
W obrębie wymienionych pakietów 
wyróżniono szereg wariantów i przypi-
sano do nich określone typy siedliska 
i związane z nimi gatunki flory i fauny, 
skupiając się na kluczowych z punktu 
widzenia potrzeb ich ochrony. W ten 

Gatunki wskaźnikowe, warunkujące wsparcie
w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych

część II - zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
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sposób powstały tzw. ,,warianty sie-
dliskowe” oraz ,,warianty ptasie”. 
O możliwości przystąpienia do re-
alizacji w gospodarstwie ,wariantów 
ptasich” decydują zatem trwałe użytki 
zielone i określone gatunki ptaków, 
ściśle związanych ze środowiskiem 
łąkowym, jakich występowanie należy 
stwierdzić na łąkach lub pastwiskach. 
Natomiast o możliwość przystąpienia 
do realizacji ,,wariantów siedliskowych” 
decyduje występowanie na łąkach 
lub pastwiskach trwałych tzw. gatun-

ków wskaźnikowych, wśród których 
są rośliny oraz kilka gatunków motyli. 
Gatunki wskaźnikowe to takie, których 
występowanie jest ważne ze względu 
na różnorodność siedlisk, w których 
występują. Uznano, że należy czynić 
starania o ich zachowanie. Gatunki 
wskaźnikowe niekiedy są objęte praw-
ną ochroną, ale są też wśród nich takie, 
które nie podlegają ochronie. Zatem 
realizacja programu rolnośrodowisko-
wo-klimatycznego w ramach wymie-
nionych pakietów 4 oraz 5, może mieć 

duże znaczenie dla zachowania tych 
gatunków i poszerza znacząco zakres 
dotychczasowej ich ochrony. Lista ga-
tunków wskaźnikowych, utworzona 
na potrzeby kwalifikowania siedlisk do 
określonych wariantów pakietu 4 lub 
5, jest inna dla każdego typu siedlisk 
łąkowych. Jednak niektóre gatunki 
wskaźnikowe występują równocześnie 
na kilku listach.

 Dla przypomnienia, poniżej zosta-
ły wyszczególnione wszystkie warianty 
pakietów 4 oraz 5. Są one następujące:

Pakiet Wariant
Stawka płatności 

(zł/ha)

Pakiet 4. Cenne sie-
dliska i zagrożone 
gatunki ptaków na 
obszarach Natura 
2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:
4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla
4.3. Murawy
4.4 Półnaturalne łąki wilgotne
4.5. Półnaturalne łąki świeże
4.6.1. Torfowiska wymogi obowiązkowe
4.6.2. Torfowiska wymogi obowiązkowe i uzupełniające
4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków 
(OSO)
Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka , kszyka, krwawodzioba 
i czajki
4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków : wodniczki
4.10. ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kuklika wielkiego
4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza

1276
1043
1300

911
1083
600

1206

600

890
1199
1070
642

Pakiet 5. Cenne sie-
dliska przyrodnicze 
poza obszarami Na-
tura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:
4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla
4.3. Murawy
4.4 Półnaturalne łąki wilgotne
4.5. Półnaturalne łąki świeże
4.6.1. Torfowiska wymogi obowiązkowe
4.6.2. Torfowiska wymogi obowiązkowe i uzupełniające

1276
1043
1300

911
1083
600

1206

Warto też zwrócić uwagę na 
wprowadzoną od 2018 roku, istotną 
dla beneficjentów, korzystną zmianę. 
Obecnie w danym roku można podej-
mować zobowiązania rolnośrodowi-
skowo-klimatyczne różnego rodzaju (tj. 
w ramach różnych pakietów i różnych 
wariantów). Można także podejmować 
kolejne zobowiązania takiego samego 
rodzaju (pakietu i wariantu) pomimo, 
że takie same zobowiązania są już 
w gospodarstwie realizowane. Dotyczy 

to pakietów 2 lub 3 oraz wariantów pa-
kietu 4 i 5. Kolejne zobowiązanie, tego 
samego pakietu lub wariantu jak już 
w gospodarstwie realizowane, można 
podejmować w różnych latach w ko-
lejnych latach. Na przykład: rolnik od 
2016 roku realizuje już zobowiązania 
dla wariantu 4.1. i 5.5 ale na początku 
2018 roku dokupił łąkę i jeśli zostanie 
ona zakwalifikowana do wariantu 4.1, 
to może od tego roku realizować kolej-
ne takie samo zobowiązanie. Jeśli za 

rok wydzierżawi jeszcze kolejną łąkę 
i kwalifikuje się ona do wariantu 5.5. to 
znów może podjać kolejne zobowiąza-
nie rolnośrodowiskowo-klimatyczne. 
Każde z tych zobowiązań będzie re-
alizowane przez okres pięciu lat. Moż-
liwość realizacji zobowiązań takiego 
samego rodzaju dotyczy więc bene-
ficjentów, którzy rozpoczęli realizacje 
działania przed 2018 rokiem jak i tych 
którzy dopiero w tym roku lub kolejnych 
będą podejmować zobowiązania rolno-
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środowiskowo-klimatyczne. Takie roz-
wiązanie jest znacznie korzystniejsze 
dla beneficjentów jak i dla zachowania 
cennych siedlisk przyrodniczych.

Aby przystąpić do określonego 
wariantu Pakietów 4 lub 5 konieczne 
jest wykonanie ekspertyzy przyrodni-
czej. Ocenę występowania określo-
nych gatunków ptaków, warunkujących 
kwalifikację użytków zielonych do ,,pa-
kietów ptasich” przeprowadza ekspert 
przyrodniczy ornitolog, a do ,,warian-
tów siedliskowych” ekspert przyrodni-
czy botanik, określając, czy na danej 
łące (lub pastwisku) występują gatunki 
wskaźnikowe roślin lub roślin i motyli. 
Ocena eksperta jest podstawą do za-
kwalifikowania danego trwałego użyt-
ku zielonego do określonego pakietu 
oraz wariantu i daje możliwość przy-
stąpienia do jego realizacji w ramach 
5-letniego zobowiązania, za które jest 
określona coroczna płatność. Informa-
cję o ekspertach przyrodniczych moż-
na uzyskać MODR Karniowice, lub na 
stronach internetowych Centrum Do-
radztwa Rolniczego. 

W obecnym PROW-ie, dużym za-
interesowaniem cieszą się ,,warianty 
siedliskowe”. Być może dlatego, że 
w Małopolsce jest stosunkowo dużo 
obszarów łąkowych, również poza ob-
szarami ,,Natura 2000”. Zobowiązania 
rolno-środowiskowe w zakresie ochro-
ny cennych siedlisk można bowiem 
podejmować na całym obszarze kraju, 
a nie tylko na obszarach Natura 2000, 
jak ma to miejsce w przypadku tzw. ,, 
wariantów ptasich”. 

W tej części artykułu, zostaną 
omówione wybrane gatunki wskaźniko-
we dla zmiennowilgotnych łąk trzę-
ślicowych (Wariant 4.1. lub 5.1), jakie 
nie zostały omówione w części pierw-
szej (,,Doradca’’). Ich znajomość może 
ułatwić podjęcie decyzji o przystąpieniu 
do określonego zobowiązania. Zwrócić 
należy uwagę, przede wszystkim na to, 
iż na łąkach trzęślicowych za gatun-
ki wskaźnikowe zostały uznane, obok 
gatunków roślin, także gatunki rzad-
kich motyli, ściśle powiązane troficznie 
z tym typem łąki. Jest jednakże waru-

nek uznania motyla za gatunek wskaź-
nikowy, aby na ocenianej powierzchni 
łąki oprócz odnotowania gatunku moty-
la, stwierdzić także występowanie jego 
rośliny żywicielskiej.

Cztery gatunki motyli, jakie uzna-
no za wskaźnikowe (czyli takie, które 
także pozwalają na zakwalifikowanie 
przez eksperta botanika danej łąki do 
wariantu 4.1 lub 5.1) należą do rodzi-
ny modraszkowatych (Lycaenidae). Są 
to: Modraszek alkon (Phengaris al-
con) jest to gatunek myrmekofilny (gr. 
mýrmēx – mrówka, philéō – lubię) to 
znaczy, że na pewnym etapie rozwoju 
osobniczego tego motyla jest niezbęd-
ny udział pewnych gatunków mrówek. 
Jego larwy żerują na kwiatostanach go-
ryczki wąskolistnej (Gentiana pneumo-
nanthe) i mają znaczenie dla zapylania 
tej przepięknej, chronionej rośliny, któ-
ra jest także gatunkiem wskaźnikowym 
zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych. 
Modraszek alkon jest objęty obecnie 
częściową ochroną gatunkową.

Modraszek nausitous (Phenga-
ris nausithous) jest motylem, którego 
nazwa Nausitous pochodzi od mitolo-
gicznego syna Odyseusza i nimfy Ka-
lipso. Jego jedyną rośliną żywicielską 
jest krwiściąg lekarski (Sanguisorba 
officinalis). Samica tego chronionego 
motyla składa jaja w kwiatostanach 
krwiściągu lekarskiego, gdzie rozijaja-
ca się larwa żeruje. Następnie spada 
na ziemię i zabierana jest do gniaz-
da przez mrówki. Najczęściej czyni to 
wścieklica zwyczajna (Myrmica rubra) 
ale czasami także inne gatunki wście-
klic. Proces dalszego rozwoju larwy 
przy pomocy mrówek odbywa się dzię-
ki temu, że larwa wydziela w tym cza-
sie atraktory zapachowe, działające na 
wiele różnych gatunków mrówek z ro-
dzaju wścieklic (Myrmica). Jeśli zosta-
nie odnaleziona, rozpoczyna się trwa-
jący kilkadziesiąt minut proces adopcji, 
podczas którego gąsienica może wy-
dzielać z gruczołu nektarowego słodką 
wydzielinę spijaną przez mrówki. Jeśli 
larwa zostaje zaakceptowana robotni-
ce mrówek zabierają ją do mrowiska. 

Odzywia się ona na tym etapie jajami 
i larwami mrówek a nawet jest prawdo-
podobnie dokarmiana przez robotnice. 
Po przezimowaniu, wiosną, larwa prze-
poczwarza się, a po około 3 tygodniach 
opuszcza mrowisko jako dorosły motyl. 
Dorosłe motyle spotykane są od poło-
wy lipca do końca sierpnia. Okres ich 
życia jest bardzo krótki. Pojedyncze 
osobniki żyją nie dłużej niż trzy doby. 
W tym czasie odżywiają się nektarem, 
głównie z kwiatów krwiściągu lekar-
skiego a czasem z krwawnicy pospo-
litej (Lythrum salicaria) lub sadźca ko-
nopiastego (Eupatorium cannabinum). 
W tym czasie samice składają jaja na 
kwiatach krwiściągu lekarskiego, aby 
mogło się rozwinąć kolejne pokolenie 
tego motyla.

Modraszek telejus (Phenga-
ris telejus). Jest gatunkiem z rodziny 
modraszkowatych o wyraźnie zazna-
czonym dymorfizmie płciowym, blisko 
spokrewnionym z modraszkiem na-
usitousem. Wierzch skrzydeł samców 
koloru jasnoniebieskiego z szeroką 
czarną obwódką brzeżną z czarnymi 
plamkami. Wierzch skrzydeł samic jest 
czarnobrunatny z nieco szerszą ciem-
ną obwódką niż u samców, zazwyczaj 
z niebieskim nalotem ze słabo widocz-
nymi czarnymi plamkami. Spód skrzy-
deł u obu płci szary, popielatobrązowy 

lub lekko beżowy (u samic ciemniej-
szy). Dodatkowo występują równole-
gle do siebie dwa rzędy plamek. Wiele 
cech wyglądu modraszka telejusa przy-
pomina modraszka alkona. Nie zagłę-
biamy się w tym artykule w szczegóły 
pozwalające na identyfikację ze wzglę-
du na to iż chcemy tylko zwrócić na nie 
uwagę czytelnika. Należy tylko zwrócić 
uwagę, że dla rozpoznania pomiędzy 
sobą modraszka telejusa i modrasz-
ka alkona trzeba analizować zarówno 
wierzch jak i spód skrzydeł. 

Cykl rozwojowy przebiega bardzo 
podobnie jak u nausitousa. Samica 
składa jaja na kwiatach krwisciagu le-
karskiego wybierając jeszcze nie w peł-
ni rozwinięte kwiatostany. Zjawisko ak-
ceptacji larw przez mrówki i dlaszego 
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ich wychowu w mrowisku jest jeszcze 
powszechniejsze jak u modraszka na-
usitousa. Stwierdzono bowiem, że aż 
15 gatunków mrówek zabiera larwy do 
dalszego wychowu w mrowisku.

Modraszek telejus został skatego-
ryzowany jako bliski zagrożenia (NT) 
Światowej Czerwonej księdze gatun-
ków zagrożonych opracowaną przez 
Międzynarodową Unię Ochrony Przy-
rody i Jej Zasobów (IUCN). Został rów-
nież ujęty w Europejskiej Czerwonej 
Liście Motyli ze statusem ochronnym 
– zagrożony (VU – Vulnerable). W Pol-
skiej Czerwonej Księdze Zwierząt 
– Bezkręgowce sklasyfikowany jako 
gatunek niższego ryzyka (LR – Lower 
Risk). Modraszek telejus figuruje także 
na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących 
i Zagrożonych w Polsce (znajduje się 
w grupie gatunków niższego ryzyka: 
LR – Lower Risk) ze statusem – naj-
mniejszej troski (LC – Least Concern).

Obok wymienionych modraszko-
watych wśród gatunków wskaźniko-
wych zmiennowilgotnych łąk trzęślico-
wych jest także motyl z rodziny rusał-
kowatych: 

Przeplatka aurinia (Euphydras 
aurinia) należąca do rodziny rusałko-
watych (Nymphalidae). W ciągu roku 
wydaje on jedno pokolenie, począwszy 
od końca maja, aż do końca czerwca. 
Jego rośliną żywicielską jest czarcikęs 
łąkowy (Succisa pratensis). Jaja skła-
dane są na dolnej stronie liści i łodyg 
żywiciela, w kilkuwarstwowych sku-
piskach. Z nich wylęgają się żerujące 
gromadnie larwy, a następnie przepo-
czwarzają się w niższych partiach ro-
ślin. W Polsce gatunek ten jest objęty 
ochroną ścisłą[1]. Zamieszczony rów-
nież w załączniku II i IV dyrektywy sie-
dliskowej.

Rozszerzenie listy gatunków 
wskaźnikowych na wymienione moty-
le jest uzasadnione. Zwiększa szansę 
przystąpienia rolników do Wariantu 
4.1. lub 5.1. z uwagi na większą pale-
tę gatunków wskaźnikowych. Ponadto 
ma ogromne znaczenie edukacyjne 
wskazując na bardzo ścisłe zależności 

pomiędzy gatunkami zwierząt i ich ro-
ślinami. 

Zabiegi wykonywane przez rol-
ników na zmiennowilgotnych łąkach 
trzęślicowych w ramach programu rol-
no-środowiskowego pozwalają na za-
chowanie tych rzadkich motyli z uwagi, 
że program zapewnia ochronę tych 
siedlisk przed nadmierną eksploatacją 
przy pozyskiwaniu paszy a równocze-
śnie gwarantuje ich użytkowanie.

Poza wymienionymi w pierwszej 
części artykułu roślinami wskaźniko-
wymi zmiennowilgotnych łąk trzęślico-
wych, występujących stosunkowo czę-
sto, mamy także kilka gatunków nieco 
rzadziej spotykanych, a także chyba 
mniej znanych. Warto więc jaszcze 
wspomnieć o kilku z nich.

Nasieźrzał pospolity (Ophioglos-
sum vulgatum) z rodziny botanicznej 
nasięźrzałowatych (Ophioglosaceae), 
należący do gromady paprotników (Po-
lypodiophyta). Z kłącza tej rośliny wyra-
sta jeden płony, podłużnie jajowaty lub 
eliptyczny, całobrzegi, tępy i zwężony ku 
nasadzie liść oraz jeden kłos zarodnio-
nośny z dwoma rzędami zarodni, two-
rzący z liściem bardzo atrakcyjną kom-
pozycję. W Polsce jest to gatunek rzad-
ko spotykany. Objęty jest ścisłą ochroną 
a także wpisany na Czerwoną listę ro-
ślin i grzybów Polski (kategoria VU).

Jako ciekawostkę można podać 
przypisywanie magicznej mocy kłosom 
zarodnionośnym nasięźrzału przez na-
szych przodków w czasach gdy Sło-
wianie nie byli jeszcze schrystianizo-
wani. Kobiety wykorzystywały kłosy za-
rodnionośne do nacierania swego ciała 
co miało zwiększyć ich atrakcyjność 
u mężczyzn podczas nocy Kupały. Do 
dzisiaj jeszcze w pieśniach ludowych 
czasem wymieniany jest kwiat paproci, 
którym miał być właśnie kłos zarodnio-
nośny nasięźrzały pospolitego.

Mieczyk dachówkowaty (Gladio-
lus imbricatus) , który występuje nie tyl-
ko na zmiennowilgotnych łąkach trzę-
ślicowych, ale także dość często na łą-
kach świeżych, szczególnie w górach, 

to piękna roślina wieloletnia, należąca 
do rodziny kosaćcowatych (Iridaceae). 
Z podziemnej bulwocebulki wyrasta 
kilka sztywnych, mieczowatego kształ-
tu, całobrzegich liści, obejmujących 
w dolnej części jedną łodygę. Na gór-
nej części łodygi, wyrastają niezwykle 
piękne duże kwiaty, koloru różowego 
z domieszką fioletu. Są one zebrane są 
w jednostronne grono. Symetria kwia-
tów jest grzbiecista. Zachodzą one na 
siebie, podobnie jak dachówki na da-
chu (stad nazwa rośliny). Są niezwykłą 
ozdobą runi łąkowej, szczególnie, gdy 
występuje ich więcej, nadają jej różowy 
odcień. Kwiaty niektórych osobników 
mają także zabarwienie koloru kremo-
wego. Roślina objęta w Polsce ochroną 
gatunkową oraz umieszczona na Pol-
skiej Czerwonej Liście w kategorii NT 
(bliski zagrożenia). Jego populacja nie-
stety sale się zmniejsza w naszym kra-
ju, a główną tego przyczyną jest zaory-
wanie łąk oraz zrywanie roślin z uwagi 
na ich atrakcyjny wygląd. Niestety, przy 
zrywaniu często także z gleby wyry-
wane są bulwy, co skazuje roślinę na 
wyginięcie.

Pełnik europejski (Trollius euro-
paeus) - gatunek rośliny należący do 
rodziny jaskrowatych (Ranunculace-
ae). Jego piękne, żółtego koloru, pełne 
i kuliste kwiaty, osiągające nawet nie-
kiedy do 5 cm średnicy, przypominają 
wyglądem małą różę. Nadają łąkom 
niezwykłego wyglądu. Występuje on 
niemal całej Europie z wyjątkiem jej 
południowo-zachodnich krańców, na 
południu tylko w górach, oraz w za-
chodniej Syberii. W Polsce występuje 
na całym obszarze w rozproszeniu. 
Roślina objęta ścisłą ochroną gatun-
kową. Umieszczona na polskiej czer-
wonej liście w kategorii VU (narażony). 
Główną przyczyną ograniczenia po-
pulacji tego gatunku było powszechne 
wykopywanie go i przenoszenie z na-
turalnych siedlisk do przydomowych 
ogródków oraz zrywanie na bukiety. 

Pełnik europejski może być upra-
wiany jako roślina ozdobna. Rozmna-
żać można go z nasion.
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Na liście gatunków wskaźniko-
wych wymienionych łąk jest jeszcze 
kilka innych gatunków występują one 
jednak znacznie rzadziej i w zasadzie 
w niewielu przypadkach mogą być po-
mocne do wytypowania danego zbioro-
wiska do wsparcia w ramach programu 
rolnośrodowiskowo-klimatycznego. 
Przykładem takiej rośliny może być 
mieczyk błotny.

Mieczyk błotny (Gladiolus palu-
stris) o kwiatach zebranych w luźne 
grono koloru liliowo czerwonego jest 
znacznie rzadszy od mieczyka da-
chówkowatego. Obecnie podawany 
jest jedynie z kilku stanowisk w na-
szym kraju. Jest gatunkiem wymiera-
jącym i objęty jest ścisłą ochroną. Jest 
umieszczony w Polskiej czerwonej 
księdze roślin, gdzie ma nadana kate-

gorię CR (krytycznie zagrożony) oraz 
na Czerwonej liście roślin i grzybów 
Polski także w kategorii CR. W Wielko-
polsce rozpoczęto program reintroduk-
cji tego gatunku.

W kolejnych częściach artykułu 
zostaną przedstawione najczęściej spo-
tykane gatunki półnaturalnych łąk świe-
żych a następnie wilgotnych oraz muraw.

Jacek Kostuch

Szansą dla wielu gospodarstw 
sadowniczych, zwłaszcza tych małych 
i średnich może być uprawa roślin me-
todami ekologicznymi. Niektóre gatunki 
sadownicze są mało atakowane przez 
choroby i szkodniki i nie potrzebują in-
tensywnej ochrony. Dobrze radzą sobie 
z gorszymi warunkami przyrodniczymi 
i z miejsca można polecić je do upraw 
ekologicznych, jak np. aronię, borówki, 
jagodę kamczacką czy inne mało zna-
ne rośliny sadownicze. Nie wymagają 
one dużych nakładów na założenie 
i prowadzenie plantacji. Ale są również 
gatunki trudniejsze w uprawie z powo-
du dużej ich wrażliwości na choroby 
i szkodniki oraz ograniczonej ilości sku-
tecznych środków dopuszczonych do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym. 
Jednym z takich gatunków na pewno 
jest jabłoń, którą powszechnie uprawia 
się w gospodarstwach sadowniczych. 
Można, więc śmiało powiedzieć, że 
jabłka to nasze podstawowe owoce, 
które stały się polską specjalnością. 
Taki stan rzeczy powoduje stałą ich 
nadprodukcję. Wpływa to na spadek 
opłacalności produkcji i coraz więk-
sze trudności ze zbytem owoców, bo 
możliwości eksportu są ograniczone. 
Produkowane jabłka pochodzą głównie 
z upraw konwencjonalnych i w niewiel-
kiej części z integrowanej produkcji, 

a na rynku brakuje owoców wyprodu-
kowanych mniej intensywną metodą, 
czyli ekologiczną. Zatem powinniśmy 
rozwijać ekologiczny kierunek ich pro-
dukcji, który daje większe możliwości 
zwiększania dochodu małych gospo-
darstw sadowniczych.

System ekologicznej produkcji 
otrzymuje dodatkowe wsparcie w dzia-
łaniach PROW 2014-2020.

Rolnikowi produkującemu ekolo-
giczne owoce, czy też inne produkty, 
już od pierwszego roku przestawiania 
gospodarstwa na produkcję ekologicz-
ną (w uprawach sadowniczych trwa 
trzy lata), przysługuje dotacja do po-
wierzchni upraw oraz dofinansowanie 
kosztów kontroli przez upoważnioną 
jednostkę certyfikującą. Korzystając 
z płatności nie można jednak prze-
kształcać występujących w gospodar-
stwie rolnym trwałych użytków zie-
lonych i pastwisk trwałych (TUZ) na 
grunty orne oraz zobowiązanym jest 
się do zachowania na terenie gospo-
darstwa tzw. elementów krajobrazu 
rolniczego nieużytkowanych rolniczo, 
tworzących ostoje przyrody. Warto 
wiedzieć, że podstawową zasadą rol-
nictwa ekologicznego jest odrzucenie 
środków chemii rolnej, weterynaryjnej 
i spożywczej. Dzięki temu uzyskujemy 
nie tylko wysoką jakość biologiczną 

produktów, ale również chronimy śro-
dowisko i krajobraz rolniczy.

Najłatwiej przestawić jest na sys-
tem produkcji ekologicznej małe go-
spodarstwa, prowadzone ekstensyw-
nie, które praktycznie są bliskie kryte-
riom rolnictwa ekologicznego. Gospo-
darstwa takie występują, szczególnie 
w regonach Polski południowej. W nich 
można znaleźć dwudziesto- czy trzy-
dziestoletnie sady ze starymi odmiana-
mi, które nie wymagają tak intensywnej 
ochrony, jak odmiany zalecane do no-
wych typów sadów towarowych. Ponie-
waż w ekologicznej produkcji owoców 
największym problemem jest ochrona 
roślin przed chorobami i szkodnikami, 
to przy doborze odmian do tego tyku 
sadów powinniśmy uwzględniać ich 
odporność lub tolerancję na najważ-
niejsze choroby i szkodniki.

W ekologicznym sadzie zabronio-
ne jest stosowanie większości środków 
ochrony roślin i nawozów sztucznych, 
głównie azotu. W takim sadzie drzewka 
sadzi się w mniejszym zagęszczeniu 
niż w sadach intensywnych z bardzo 
dużą ilością drzew na hektarze (2000-
4000 drzew/ha). Ale żeby skorzystać 
z dopłat ekologicznych, to musi być 
zachowana minimalna obsada drzew 
czy krzewów na hektarze z tolerancją 
do 10%. Przykładowo dla jabłoni - 800 

Ekologiczna uprawa jabłoni
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szt., śliw, brzoskwiń, nektaryn i gruszy 
- 600 szt., czereśni i moreli - 500 szt., 
winorośli - 1500 szt., agrestu i porze-
czek 2000 szt., borówek i jeżyny 2500 
szt., poziomki i truskawki - 3000 szt., 
maliny - 4000 szt.

Natomist w starych sadach drzew-
ka rosną na podkładkach silnie rosną-
cych z małą gęstością nasadzeń na 
hektarze, żeby móc otrzymać za nie 
pieniądze. Ale taką możliwość daje 
rolnikowi uczestnictwo w Działaniu 
rolno-środowiskowo-klimatycznym. 
Jednym z pakietów tego działania, jest 
pakiet 3. Zachowanie sadów trady-
cyjnych odmian drzew owocowych. 
Wysokość płatności wynosi 1964 zł do 
hektara uprawy i nie ma górnego limi-
tu powierzchni. Aby uzyskać płatność 
wystarczy mieć 10 arów starego sadu 
i co najmniej 12 drzew reprezentują-
cych nie mniej niż 4 odmiany lub ga-
tunki, przy czym w przeliczeniu na 1 
ha powierzchni sadu liczba drzew jest 
nie mniejsza niż 90. Taki sad też może 
być zgłoszony do ekologii i certyfiko-
wany przez Jednostki Certyfikujące, 
tylko beż płatności ekologicznej, ponie-
waż płatność do tego samego obszaru 
może być przyznana tylko z tytułu re-
alizacji jednego zobowiązania (jednego 
pakietu lub wariantu).

Dotacje pieniężne w ramach dzia-
łania Rolnictwo ekologiczne (RE) mogą 
wesprzeć rolników w prowadzeniu go-
spodarstwa metodami ekologicznymi 
i gros rolników ekologicznych korzysta 
z tej formy pomocy. Muszą być jednak 
spełnione określone wymogi, w pakie-
tach sadowniczych mn. minimalna ob-
sada drzew na hektarze. Płatności są 
przyznawane corocznie, do każdego 
hektara sadu przez okres 5-letniego 
zobowiązania. Przez pierwsze 3 lata 
wynoszą 1882 zł, a po okresie przesta-
wiania (od 4 roku) 1501 zł/ha. Od 2018 
roku przywrócono płatność do nowo 
zakładanych sadów, plantacji (korzyst-
na zmiana). Jednak nowo nasadzone 

plantacje (sady i jagodowe) obwaro-
wane zostały kilkoma wymogami. Jed-
nym z nich jest, że nasadzenia mogą 
być tylko z materiału kwalifikowanego, 
zgodnie z przepisami ustawy o nasien-
nictwie, a te, które są poza ustawą mu-
szą spełniać wymagania jakościowe. 
Przy czym wymagane jest posiadanie 
dokumentu potwierdzającego jakość 
i liczbę materiału szkółkarskiego, że 
jest kwalifikowany lub CAC lub spełnia-
jący wymogi CAC roślin sadowniczych. 
Takie plantacje będą podlegać 100% 
kontroli „na miejscu”, czyli każdy 
rolnik będzie kontrolowany. Jeżeli uzu-
pełniamy obsadę, to na te sztuki też 
musimy mieć dokumenty. Dla przypo-
mnienia podaję, że w przypadku drzew 
minimalna wysokość drzewka powinna 
wynosić nie mniej niż 80 cm, mierząc 
od szyjki korzeniowej, a średnica pnia, 
mierzona na wysokości 10 cm powyżej 
miejsca uszlachetniania (okulizacja, 
szczepienie), powinna wynosić nie 
mniej niż 8 mm. Nasadzenia mogą 
być wykonywane tylko na gruncie po-
siadającym analizę chemiczną gleby, 
wykonaną nie wcześniej niż rok przed 
nasadzeniem plantacji sadowniczej. 
Stosowanie nawozów i środków do-
puszczonych w rolnictwie ekologicz-
nym musi być zgodne z analizą. Aby 
otrzymać płatność ekologiczną z chwi-
lą przystąpienia gospodarstwa do sys-
temu produkcji ekologicznej, to nowe 
plantacje sadownicze powinny być 
nasadzone przed upływem 25 dni, od 
dnia, w którym upływa termin składania 
wniosków o przyznanie płatności bez-
pośrednich.

W sadzie muszą być corocznie 
wykonywane zabiegi uprawowe i pie-
lęgnacyjne, w szczególności usuwanie 
odrostów i samosiewów, zgodnie z za-
leceniami doradcy rolnośrodowiskowe-
go, określonymi w planie działalności 
ekologicznej. Jednocześnie należy za-
pobiegać zachwaszczeniu, np. przez 
ściółkowanie lub stosowanie zabiegów 

agrotechnicznych oraz usuwać wyrosłe 
chwasty w celu zapobiegania przed ich 
rozprzestrzenianiem się. Murawa po-
winna być regularnie koszona. Ważne 
jest także przycinanie drzewek po posa-
dzeniu oraz ich formowanie, a w sadach 
owocujących prześwietlanie koron.

Żeby ekologiczny sad przynosił pro-
ducentowi dochód ze sprzedaży owo-
ców (możliwość uzyskania wyższych 
cen), a nie z dopłat do produkcji, to musi 
być sadem towarowym. Dopłaty mają 
jedynie zrekompensować dodatkowo 
poniesione koszty związane z przesta-
wianiem produkcji na ekologiczną i ob-
niżką plonu. W takich sadach drzewa 
sadzi się nie na podkładkach silnie ro-
snących z rozstawą 6 x 4 m (400 drzew/
ha) czy 5 x 3 m (660 drzew/ha), ale rów-
nież na podkładkach półkarłowych 
i karłowych, z większą obsadą drzew 
na hektarze. Dla jabłoni będą to pod-
kładki M.26 i M.9. Wtedy jabłonie mogą 
rosnąć w mniejszych rozstawach: 4 x 3 
m (833 drzew/ha), 4 x 2 m (1250 drzew/
ha) czy nawet 3 x 1 m (3333 drzew/ha). 
Trzeba jednak zachować umiar w gę-
stości nasadzeń, bo przy gęstych nasa-
dzeniach nasilają się choroby wskutek 
słabego przewietrzania sadu. Dlatego 
najbardziej przydatną rozstawą dla ja-
błoni wydaje się odległość 4 x 2-2,5 m. 
Dzięki większej ilości drzew na hektarze 
uzyskujemy wyższy plon owoców. Roz-
stawa będzie uzależniona nie tylko od 
podkładki, ale i formy korony jaką nada-
my przyszłym drzewom w sadzie.

Materiał nasadzeniowy do sadów 
ekologicznych powinien pochodzić ze 
szkółek ekologicznych, a w przypadku 
braku takiego materiału (chodzi rów-
nież o odmiany), należy uzyskać w dro-
dze derogacji (odstępstwa) pozwolenie 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
roślin i Nasiennictwa (WIORIN) na za-
stosowanie kwalifikowanego materiału 
konwencjonalnego. Należy pamiętać, 
że decyzja WIORINu o odstępstwie 
musi być wydana przed zakupem i wy-
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sadzeniem drzewek. W przeciwnym 
wypadku, podczas rocznej kontroli, 
której jest poddane każde gospodar-
stwo, będzie odnotowana niezgodność 
z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Sadownik prowadzący sad ekolo-
giczny nie może korzystać ze wszyst-
kich narzędzi, jakie ma do dyspozycji 
producent prowadzący uprawę kon-
wencjonalną lub integrowaną (środki 
chemiczne, herbicydy, nawozy sztucz-
ne). Dlatego większą uwagę trzeba po-
święcić przygotowaniu stanowiska pod 
nasadzenia. Należy wykonać analizę 
chemiczną gleby na zawartość pod-
stawowych składników pokarmowych 
(N, P, K, Mg) i zbadać jej kwasowość – 
badanie gleby powinno się powtarzać, 
co 3-4 lata. Nawożenie wyłącznie or-
ganiczne, z wykorzystaniem nawozów 
naturalnych i kompostów oraz roślin 
na zielony nawóz. Można również ko-
rzystać z certyfikowanych nawozów 
i środków poprawiających właściwości 
gleby zakwalifikowanych do stosowa-
nia w rolnictwie ekologicznym - strona 
internetowa Instytutu Uprawy i Na-
wożenia (JUNG-PIB) w Puławach. 
Co najmniej raz w roku należy kontro-
lować stan odżywiania drzew. Przez 
pierwsze 2-3 lata po posadzeniu gleba 
powinna pozostawać w czarnym ugo-
rze. Następnie międzyrzędzia zadarnia 
się trawami z domieszką koniczyny 
białej. Natomiast w rzędach i pod ko-
ronami drzew można stosować ściółki 
organiczne z materii nieożywionej, np. 
korę z drzew, słomę zbóż albo wyko-
rzystywać tzw. żywe ściółki, czyli rośli-
ny wysiewane w rzędach, np. gorczyca 
biała, facelia, gryka, rzepak, koniczyna 
biała, która dodatkowo będzie wzboga-
cać glebę w azot. Polecane są rośliny 
miododajne, których pyłek i nektar wy-
korzystują pasożytnicze i drapieżne 
owady, co prowadzi do znacznie wyż-
szego spasożytowania szkodników. 
Dobrym sposobem ograniczania wyra-
stania chwastów w rzędach drzew jest 

również okrywanie gleby agrotkaniną 
albo czarną folią. 

W rolnictwie ekologicznym jest za-
kaz stosowania herbicydów i chwasty 
zwalcza się mechanicznie lub przez 
ściółkowanie gleby. Zabiegi mecha-
niczne należy wykonywać w miarę po-
trzeby, aby nie spowodować nadmier-
nego przesuszenia i pogorszenia struk-
tury gleby. Wzrusza się ją jak najpłycej, 
aby nie uszkodzić korzeni drzew i nie 
wyciągać na powierzchnię kiełkujących 
nasion chwastów. Natomiast do ochro-
ny drzew przed chorobami i szkodnika-
mi stosuje się m.in. preparaty miedzio-
we i siarkowe, naturalne wyciągi z ro-
ślin, gnojówki oraz inne dopuszczone 
do stosowania –strona internetowa 
Instytutu Ochrony Roślin (IOR-PIB) 
w Poznaniu. Informacje o nawozach 
i środkach ochrony roślin można rów-
nież znaleźć na stronach internetowych 
Jednostek Certyfikujących w zakładce 
Rolnictwo ekologiczne. W otoczeniu 
sadu należy gromadzić kamienie i gła-
zy, aby stworzyć naturalne siedliska 
dla drapieżników, np. łasice pomocne 
w zwalczaniu gryzoni. Na pnie drzew 
zakłada się opaski ze słomy lub tektury 
do odławiania szkodników.

Sadownikowi ekologicznemu w wal-
ce z chorobami i szkodnikami w dużym 
stopniu może pomóc wybór odpowied-
nich odmian do uprawy. Powinny być 
to zarówno stare, jak i nowe odmiany 
o mniejszej podatności na choroby. Będą 
to mn. Santana, Topaz, Śampion, Ru-
binola, Rewena, Pinova, Ariwa, Piros, 
Katja, Elise, Ligolina, Enterprise.

Co najmniej 30% uzyskanego 
zbioru powinno trafić na rynek, czyli 
być przeznaczone do sprzedaży, prze-
twórstwa lub przekazana do innych 
gospodarstw. Potwierdzeniem tego po-
winna być uproszczona dokumentacja 
(nie są wymagane faktury, rachunki). 
W przypadku nowych nasadzeń wa-
runek wytwarzania produktu nie bę-
dzie weryfikowany. W rozporządzeniu 

dotyczącym rolnictwa ekologicznego 
jest szczegółowo określone, od jakiego 
gatunku, w którym roku od posadzenia 
będzie wymagany produkt. W tym za-
kresie uprawy sadownicze podzielono 
na 3 grupy. Dla jabłoni w pierwszych 
dwóch latach od posadzenia, produkt 
nie będzie wymagany. W przypadku 
plantacji wielogatunkowej, z co naj-
mniej jednego gatunku (uprawy) pro-
dukt będzie weryfikowany.

Jabłka i inne owoce ekologiczne 
powinny znaleźć się na rynku, w ocze-
kiwanej ilości, podobnie jak te z kon-
wencjonalnej czy integrowanej produk-
cji. Te owoce muszą być zauważalne, 
ale do tego potrzebna jest ich promocja 
i to wszelkimi dostępnymi sposobami. 
Żeby nie dochodziło do takich sytuacji, 
że ekologiczne jabłka sprzedaje się 
po cenie owoców konwencjonalnych, 
bo konsument nie wie, dlaczego miał-
by płacić za te ekologiczne wyższą 
cenę. Należy wykazywać zalety pro-
duktów ekologicznych, nie tylko ich 
zdrowotność (produkcja beż środków 
chemicznych), ale i pozytywny wpływ 
ekologicznego systemu produkcji na 
środowisko przyrodnicze. Z uwagi 
na nie stosowanie chemii i nawozów 
sztucznych mamy zdrowszą glebę czy-
ściejsze powietrze i wodę.

Produkcja ekologiczna opatrzona 
jest stosownym certyfikatem potwier-
dzającym, że produkt spełnia całko-
wicie wymagane normy z zakresu 
rolnictwa ekologicznego. Natomiast 
sprzedawane produkty/jabłka są zna-
kowane na etykiecie lub opakowaniu 
europejskim logiem rolnictwa ekolo-
gicznego. Wraz z logo, na etykietach 
zamieszczony jest kod jednostki cer-
tyfikującej oraz nazwa i adres produ-
centa. Logo przedstawia 12 gwiazdek 
ułożonych w kształt liścia, na zielonym 
tle, tzw. „Euro-liść”, który jest symbo-
lem żywności ekologicznej w całej Unii 
Europejskiej.

Józef Rusnak
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Ochrona środowiska, to jedno 
z najważniejszych wyzwań dzisiej-
szych czasów. Ciągłe przemiany 
gospodarcze nie pozostają obojętne 
na środowisko. Człowiek w głównej 
mierze decyduje o stopniu jego nisz-
czenia, skażenia, degradacji i prze-
kształcania. Czy wiemy jak zadbać 
o środowisko naturalne?

Zasady ochrony środowiska oraz 
warunki korzystania z jego zasobów, 
z uwzględnieniem wymagań zrów-
noważonego rozwoju, są nakazem 
dla współczesnego społeczeństwa. 
W działalności rolniczej ustanowiono 
wiele przepisów względem gospo-
darstw na przykład wymogi wzajemnej 
zgodności (cross-compliance). Rolnicy 
ubiegający się o dopłaty bezpośrednie 
zobowiązani są do ich przestrzegania 
oraz utrzymywania gruntów rolnych 
w dobrej kulturze.

Ochrona przyrody a działalność 
rolnicza

Rolnictwo jest bardzo ważnym 
elementem krajobrazu i chociaż głów-
nym celem gospodarstw rolnych jest 
produkcja oraz poprawa finansowa 
i rozwój gospodarstwa, to należy pa-
miętać o takich celach ekologicznych, 
jak ochrona: wód, gleby, powietrza oraz 
różnorodności biologicznej i krajobra-
zowej. Za główne źródła zagrożenia 
dla środowiska naturalnego ze strony 
działalności człowieka uważa się:

 ▪ wprowadzanie intensywnych form 
gospodarowania nasilających ero-
zję gleb,

 ▪ utrzymanie dużych powierzchni 
monukulturowych,

 ▪ nadmierną intensyfikacje łąk lub 
pastwisk ( np. zwiększona obsada 
zwierząt),

 ▪ zaniedbywanie i zaniechanie użyt-
kowania łąk i pastwisk,

 ▪ osuszanie i eksploatacja obsza-
rów wodno-błotnych,

 ▪ wypalanie roślinności, ściernisk 

po żniwach,
 ▪ zanikanie lokalnych ras zwierząt 

gospodarskich i odmian roślin 
uprawnych.
W celu ochrony przyrody na grun-

tach ornych podejmowane są działania 
polegające na:

 ▪ wprowadzaniu wielogatunkowego 
płodozmianu,

 ▪ stosowaniu poplonów, wsiewek, 
międzyplonów ścierniskowych 
i ozimych,

 ▪ zakładaniu pasów zadrzewień 
i nasadzeń sródpolnych,

 ▪ utrzymaniu w należytym stanie 
gruntów ugorowanych i odłogo-
wanych,

 ▪ wdrażaniu zasad dobrej praktyki 
rolniczej,

 ▪ zabranianiu wypalania roślinności 
na łąkach, pastwiskach, nieużyt-
kach rolnych, rowach, ścierniskach, 
trzcinowiskach i szuwarach,

 ▪ wdrażanie programów rolnośro-
dowiskowych,
Wprowadzony na terenie kraju 

Program Rolnośrodowiskowo Klima-
tyczny jest głównym przedsięwzięciem 
w systemie ochrony przyrody i krajo-
brazu na wsi, skierowanym bezpośred-
nio do gospodarstw. Działanie to ma na 
celu czynne włączenie rolników w po-
prawę środowiska i zachowanie walo-
rów przyrodniczych obszarów rolnych, 
jak również zachęcenie ich do powięk-
szenia przyrodniczych obszarów wiej-
skich, które do tej pory były przede 
wszystkim działaniami urzędników, or-
ganizacji czy służb państwowych.

Postępowanie w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko

Przedsięwzięcia inwestycyjne 
w rolnictwie, związane z chowem lub 
hodowlą zwierząt w liczbie nie niżej niż 
60 DJP (dużych jednostek przelicze-
niowych), inwentarza zostały zakwali-
fikowane do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z tym wnioskodawca, który 
przedkłada wniosek o wydanie decyzji 
do organu administracji wraz z wyma-
ganą dokumentacją budowlaną jest 
zobowiązany do przedłożenia raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko. Natomiast, jeżeli sporzą-
dzenie raportu nie jest wymagane wnio-
skodawca zobowiązany jest dołączyć 
informacje zawierające dane określają-
ce; rodzaj skali i usytuowania przedsię-
wzięcia, powierzchni zajmowanej nieru-
chomości, a także obiektu budowlane-
go, rodzaju technologii, przewidywanej 
ilości wykorzystywanej wody i innych 
surowców, materiałów, paliw oraz ener-
gii, rozwiązań chroniących środowisko, 
rodzaj i przewidywane ilości wprowa-
dzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań 
chroniących środowisko.

Zasady postępowania z odpa-
dami zapewniające ochronę zdrowia 
ludzi i środowiska

Zasady postępowania z odpada-
mi, a w szczególności zapobieganie 
powstawaniu odpadów lub ogranicza-
nia ilości odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, a także 
odzysku lub unieszkodliwiania odpa-
dów, są integralną częścią programów 
opracowywanych przez sejmiki wo-
jewódzkie, rady powiatów oraz gmin. 
Programy te określą sposoby postępo-
wania z wszelkiego rodzaju odpadami 
i od bieżącego roku są wprowadzane 
w życie. Zgodnie z wymienionymi prze-
pisami, odpady powinny być zbierane 
w sposób selektywny i w pierwszej 
kolejności poddawane odzyskowi lub 
unieszkodliwiane w miejscu ich po-
wstania. Polecanym obecnie sposo-
bem odzysku – recyklingu jest powtór-
ne przetwarzanie substancji lub mate-
riałów zawartych w odpadach, w tym 
także recykling organiczny, poprzez 
kompostowanie tj. obróbkę tlenowa 
lub beztlenową w kontrolowanych wa-
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runkach, przy wykorzystywaniu mikro-
organizmów np. produkcja biogazu 
z gnojowicy, ścieków komunalnych i in-
nych odpadów organicznych.

Opakowania i odpady opakowa-
niowe podlegają odzyskowi jako opa-
kowania wielokrotnego użytku lub jako 
surowiec do przetworzenia, dlatego są 
prawne obligacje względem sprzedaw-
ców i użytkowników:

 ▪ sprzedawcy produktów w opa-
kowaniach są zobowiązani do 
przekazywania użytkownikom in-
formacji o dostępnych systemach 
zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym 
recyklingu,

 ▪ użytkownik substancji chemicz-
nych jest obowiązany zwrócić 
sprzedawcy opakowania i odpa-
dy opakowaniowe po tych sub-
stancjach w celu ich przekazania 
producentowi lub importerowi, 
dotyczy to szczególnie środków 
niebezpiecznych,

 ▪ sprzedawca detaliczny akumu-
latora ołowiowego (kwasowego) 
jest obowiązany przy jego sprze-
daży do przyjęcia zużytego aku-
mulatora, itp.

Utrzymanie czystości i porząd-
ku w gospodarstwach i gminach. 
Przepisy obowiązujące i zgodne 
z ustawą, która weszła w życie dnia 
1 stycznia 2012 roku. 

Wprowadza ona nowy system go-
spodarowania odpadami komunalny-
mi. Nowy system obejmuje wszystkie 
nieruchomości, w których zamieszkują 
mieszkańcy. W związku z tym każda 
gmina powinna mieć uchwalony regu-
lamin utrzymania czystości i porządku 
na swoim terenie. Regulamin ten jest 
aktem prawa miejscowego, w którym 
gmina obowiązana jest do:

 ▪ objęcia mieszkańców gminy zor-
ganizowanym systemem odbiera-
nia wszystkich rodzajów odpadów 
komunalnych,

 ▪ zapewnienia selektywnego zbie-
rania i odbierania odpadów komu-
nalnych,

 ▪ prowadzenia wykazu umów za-

wartych na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości,

 ▪ prowadzenia wykazu zbiorników 
bezodpływowych na ścieki,

 ▪ do prowadzenia wykazu przydo-
mowych oczyszczalni ścieków,

 ▪ udostępnienia mieszkańcom in-
formacji o punktach zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego pochodzącego 
z gospodarstw domowych.

Obowiązki właścicieli nierucho-
mości:

 ▪ wyposażenie nieruchomości 
w urządzenia do zbierania odpa-
dów komunalnych oraz utrzyma-
nie tych urządzeń w odpowiednim 
stanie technicznym i sanitarnym,

 ▪ przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej gdy 
jest to możliwe lub wyposażenie 
nieruchomości w bezodpływowy 
szczelny zbiornik nieczystości cie-
kłych lub w przydomową oczysz-
czalnie ścieków bytowych,

 ▪ pozbywanie się zbieranych na 
terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych w sposób zgodny z obo-
wiązującymi przepisami,

 ▪ udokumentowanie w formie umo-
wy i dowodów płacenia usług 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych,

 ▪ realizację innych obowiązków 
określonych w regulaminie gminy.

Zasady przechowywania i sto-
sowania nawozów naturalnych 
(obornika, gnojówki i gnojowicy) 
zapewniające ograniczenie zanie-
czyszczeń wód związkami azotu 
i fosforu pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych: 

 ▪ nawozy naturalne w postaci płyn-
nej i stałej powinny być przecho-
wywane w szczelnych zbiorni-
kach lub na nieprzepuszczalnych 
płytach, zabezpieczonych przed 

przenikaniem wycieku do gruntu, 
z odprowadzeniem do szczelnych 
zbiorników,

 ▪ dla podmiotów, które prowadzą 
chów lub hodowlę drobiu powy-
żej 40000 stanowisk lub hodow-
lę świń powyżej 2000 stanowisk 
o wadze ponad 30kg lub 750 sta-
nowisk macior, termin wykonania 
tych obiektów do 31.12.2021 roku,

 ▪ dla obiektów innych niż w.w. przy 
chowie powyżej 210 DJP do 
31.12.2023 roku, przy chowie od 
40 - 210 DJP do 31.12.2025 roku, 
przy chowie od 10 - 40 DJP do 
31.12.2027 roku, dla obiektów do 
10 DJP do 31.12.2027 roku,

 ▪ nawóz naturalny w postaci płynnej 
należy przechowywać wyłącznie 
w szczelnych zbiornikach o po-
jemności umożliwiającej groma-
dzenie co najmniej 6-miesięcznej 
produkcji tego nawozu, przy obor-
niku z okresu 5- miesięcy,

 ▪ dawka nawozu naturalnego, za-
stosowana w ciągu roku, nie może 
zawierać więcej niż 170 kg azotu 
(N) w czystym składniku na 1 ha 
użytków rolnych,

 ▪ nawozy naturalne w postaci płyn-
nej oraz mineralne mogą być 
stosowane w okresie od 1.03 – 
31.10, natomiast w postaci obor-
nika od 1.03 – 30.11.

 ▪ nawozy naturalne oraz organicz-
ne powinny być przykryte lub wy-
mieszane z glebą nie później niż 
następnego dnia po ich zastoso-
waniu, nie dot. lasów i użytków 
zielonych. 
Wyżej wymienione zasady zawar-

te są w projekcie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27.11.2017 roku, 
w sprawie przyjęcia „Programu działań 
mających na celu ograniczenie odpły-
wu azotu ze źródeł rolniczych”, który 
będzie jednym z przepisów wykonaw-
czych do obowiązującej nowej ustawy 
z 20.07.2017 roku Prawo wodne.

Władysław Salamon
Źródło: CDR w Poznaniu
www.bip/kprm.gov.pl.
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Obchody dożynkowe, które zacho-
wały się w dzisiejszych czasach, się-
gają już kilka wieków tradycji. Pomimo, 
iż zmieniały one nieco swój charakter 
wciąż są żywą tradycją godna uwagi 
ze względu na jej przywiązanie z regio-
nem. Dożynki w sposób symboliczny 
kończą żniwa. Są zwieńczeniem naj-
ważniejszej pracy polowej, jaką wyko-
nuje rolnik, która koronuje całoroczny 
wysiłek wsi. Obchodzimy je zwykle po 
zakończeniu już wszystkich tych naj-
ważniejszych prac polowych i zebraniu 
plonów, zwłaszcza plonów zbóż.

W dzisiejszych czasach uroczy-
stości dożynkowe mają charakter rów-
nież religijny.

Odbywają się od połowy sierpnia 
i trwają do pierwszych dni września, 
coraz częściej łączone są z doroczny-
mi świętami ogólnokrajowymi takimi 
jak: 15 sierpnia (Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny) i 26 sierpnia 
(Najświętszej Maryi Panny Często-
chowskiej) i dlatego bardziej wzboga-
cają ich obchody przez nadanie im ko-
lorytu lokalnego.

Dziękuje się wtedy Bogu i Matce 
Bożej za szczęśliwe zakończenie żniw 
i zebrane plony. Zwyczajem już stały 
się tłumne pielgrzymki zwłaszcza do 
sanktuariów maryjnych m. in. do sank-
tuarium na Jasnej Górze.

W ceremonii dożynkowej dużą rolę 
odgrywa wieniec, który symbolizuje ze-
brane plony oraz urodzaj. Wieńce te 
mogą mieć przeróżne kształty, wielko-
ści i są na różne sposoby dekorowane. 
Możemy znaleźć w nich m..in. niemłó-
cone kłosy wszystkich zbóż a oprócz 
tego również warzywa, jabłka, jarzębi-
nę, kwiaty itp.

Pochody z wieńcem dożynkowym 
udają się najpierw do kościoła, aby 

podczas mszy ksiądz poświęcił wie-
niec a następnie do gospodarza do-
żynek. Po drodze śpiewane są pieśni 
dożynkowe dotyczące m.in. trudu żniw 
i o należnej za to nagrodzie itp. Pieśni 
te z czasem stały się kroniką życia wsi, 
z której można dowiedzieć się o naj-
ważniejszych wydarzeniach.

W dzisiejszych czasach organizo-
wane są dożynki gminne, parafialne 
i powiatowe. Ceremoniom tym prze-
wodniczy Starosta i Starościna doży-
nek, którzy wręczają bochen chleba 
(symbol życia - upieczonego z mąki 
z ostatnich zbiorów) Gospodarzowi do-
żynek. Dożynkowa zabawa kończy się 
zwykle festynem ludowym z zabawą do 
białego rana.

Dzisiejsze święto plonów jest dniem 
szczególnie uroczystym dla mieszkań-
ców danego regionu, nie tylko tych żyją-
cych z rolnictwa. Za równo każda miej-
scowość jak i region mają swoje własne 
tradycje i obrzędy, co do obchodzenia 
tego święta, a udział w uroczystościach 
dożynkowych jest świetnym sposobem 
do zapoznania się z lokalnymi zwycza-
jami wchodzącymi w skład dziedzictwa 
kulturowego danego regionu.

Ewelina Czarnik
Bibliografia:

Ogrodowska B. 2004. Polskie obrzędy i zwyczaje dorocz-
ne. Warszawa.
Ogrodowska B. 2000. Święta polskie. Tradycja i obyczaj. 
Warszawa.
Pełka L. 1989. Rytuały, obrzędy, święta.Warszawa.
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Opaczowskiego, 
www.cbr.gov.pl, 
Cultural Capital Counts, www.culturalcapitalcounts.eu.

„ŚWIĘTO PLONÓW”
obrzędy dożynkowe dzisiaj

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE
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AGROTURYSTYKA

Już po raz dwudziesty pierwszy na 
terenie Kampusu Uniwersytetu Rolni-
czego przy Al. 29 Listopada w Krako-
wie podobnie jak w poprzednich latach 
odbyła się Małopolska Giełda Agrotury-
styczna. Tradycyjnie Giełdzie towarzy-
szyły VII Targi Ogrodnicze, na których 
ofertę przedstawiły firmy ogrodnicze 
z branży szkółkarskiej, nasienniczej, 
florystycznej.

W dniach 21- 22 kwietnia podczas 
Giełdy szeroką ofertę turystyczną pre-
zentowało kilkadziesiąt wystawców 
z Małopolski oraz innych regionów pol-
ski. Na swoich stoiskach najciekawsze 
zakątki, wyjątkowe smaki oraz kulturę 
i tradycje poszczególnych regionów 
przedstawiały między innymi gospo-
darstwa agroturystycznych i edukacyj-
ne, stowarzyszenia agroturystyczne, 
jednostki samorządowe, Lokalne Gru-
py Działania, regionalne i lokalne orga-
nizacje turystyczne.

Organizatorami XXI Małopolskiej 
Giełdy Agroturystycznej byli: Uniwer-
sytet Rolniczy w Krakowie, Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. 
w Karniowicach, Małopolskie Sto-
warzyszenie Doradztwa Rolniczego, 
Małopolska Izba Rolnicza, Centrum 
Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Sto-
warzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa 
Gościnne oraz Góralskie Stowarzysze-
nie Agroturystyczne.

Uroczystej inauguracji Giełdy do-
konali Rektor Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie prof. Włodzimierz Sady 
oraz Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Wojciech Kozak.

Podczas dwóch dni Giełdy przy 
stoisku informacyjnym doradcy z Ma-
łopolskiego Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego z s. w Karniowicach prezento-
wali oferty gospodarstw agroturystycz-
nych i edukacyjnych Województwa 

XXI Małopolska Giełda Agroturystyczna
oraz VII Targi Ogrodnicze za nami
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Małopolskiego, oraz udzielali informa-
cji i doradztwa z zakresu agroturysty-
ki i środków pomocowych w ramach 
PROW 2014- 2020.

Na stoisku MODR technikę ma-
lowania tradycyjnych motywów kwia-
tów zalipiańskich na drewnianych ele-
mentach, zaprezentował pan Trójniak 
z Zalipia, który prowadzi gospodarstwo 
edukacyjne przynależące do Ogólno-
polskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych 
przeprowadzony został konkurs na 
„Najsympatyczniejszego Wystawcę”, 
którego nagrodą główną był Puchar 
Rektora UR. Po raz pierwszy w ra-
mach giełdy zorganizowano konkurs 
na „Stoisko Oferty Turystyki Wiejskiej 
XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycz-
nej” oraz konkurs na „Stanowisko 
Dziedzictwo Kulinarne Polskiej Wsi 
XXI Małopolskiej Giełdy Agrotury-
stycznej”. Fundatorem nagród było 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Atrakcyjne nagrody laureatom konkur-
su wręczyła przedstawicielka Minister-
stwa Pani Katarzyna Orzechowska.

Jak co roku Giełda cieszyła się du-
żym zainteresowaniem mieszkańców 
naszego regionu. Giełdzie towarzy-
szyły liczne pokazy i warsztaty flory-
styczne, wykłady edukacyjne, wystawy 
rękodzieła ludowego, gry i zabawy dla 
dzieci, degustacja potraw i napojów re-

gionalnych, występy zespołów folklory-
stycznych oraz pokazy kulinarne.

Duże zainteresowanie wśród od-
wiedzających wzbudziła możliwość 
zwiedzania nowoczesnej szklarni na-
leżąca do Wydziału Biotechnologii 
i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolnicze-
go w Krakowie.

Anna Nowak

NASZ DOM I OGRÓD

Miód i jego właściwości znali i wy-
korzystywali już starożytni Egipcjanie, 
cenili go Grecy. O miodzie możemy 
przeczytać w Biblii oraz usłyszeć 
w staro afrykańskich legendach. 
W starożytnym Egipcie miód składano 
w ofierze bogom oraz używano jako 
dodatku do potraw. Był też wykorzysty-
wany do obrzędów. Nad Nilem odkryto 
pierwsze ślady hodowli pszczół i za-
piski na temat produkcji miodu. Egip-
cjanie wierzyli w jego wyjątkowy wpływ 
na urodę i zdrowie. Cenili również jego 
wyjątkowe walory smakowe. W Gre-
cji miód uchodził za pokarm bogów. 
Przypisywano mu także właściwości 
lecznicze. Popularność miodu w Im-
perium Greckim przeniosła się do sta-
rożytnego Rzymu. Tam pszczelarstwo 
stało się jedną z najważniejszych gałę-
zi rolnictwa. Nie bez powodu używano 
określenia „kraina miodem i mlekiem 

płynąca”, jako synonimu krainy szczę-
ścia i dobrobytu. Żydzi uznawali miód 
za źródło wiedzy i mądrości. Jego wła-
ściwości doceniano także w Azji czy na 
Półwyspie Arabskim.

Podczas spotkania Amerykańskie-
go Towarzystwa Chemicznego (ACS) 
ogłoszono, iż miód jest skutecznym 
środkiem na bakterie, co w dobie szyb-
kiego uodparniania się bakterii na far-
maceutyki jest bardzo istotne. Na pod-
stawie badań przeprowadzonych przez 
Dr. Susan M. Meschwitz wykazano, iż 
posiada on wyjątkową zdolność zwal-
czania infekcji. Działanie bakteriobój-
cze jest związane z dużą zawartością 
cukrów, które występują w miodzie. To 
właśnie one działają osmotycznie, wy-
sysają wodę z komórek bakteryjnych, 
co powoduje odwodnienie, a następ-
nie obumieranie komórki bakteryjnej. 
Miód zawiera wiele witamin i związ-

ków mineralnych, które pozytywnie 
wpływają na nasz organizm. Chętnie 
używamy go nie tylko przy przeziębie-
niach, stosujemy go także jako doda-
tek do potraw aby poprawić ich walory 
smakowe. Powinniśmy podawać miód 
naszym dzieciom aby poprawić ich od-
porność na choroby, jest to szczególnie 
ważne w okresie jesienno-zimowym. 
Warto wiedzieć który miód pomaga na, 
jakie dolegliwości. Jest to wiedza nie-
zbędna, aby maksymalnie wykorzystać 
jego lecznicze właściwości, które zale-
żą przede wszystkim od tego, z jakich 
roślin pszczoły zbierały nektar, spadź 
i pyłek kwiatowy. 

Miód wielokwiatowy (inaczej 
zwany miodem tysiąca kwiatów) - 
pszczoły wytwarzają z nektarów zebra-
nych z roślin miododajnych kwitnących 
na polach, w sadach, lasach i na łą-

Miód - uniwersalny lek
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kach w tym samym czasie. Miód wie-
lokwiatowy pozyskany wiosną ma ja-
sny kolor, przyjemny zapach i łagodny 
smak. Miód z nektaru kwiatów letnich 
(zawierający nektar lipy lub późniejszy 
z gryką lub słonecznikiem) jest znacz-
nie ciemniejszy i ma bardziej zdecydo-
wany smak oraz zapach. 

Właściwości miodu wiosennego 
wielokwiatowego:

 � wspomaganie mięśnia sercowe-
go, 

 � zapobieganie chorobie wieńcowej 
oraz miażdżycy,

 � wspomaganie wątroby, jej detok-
sykacji i poprawie funkcjonowania 
woreczka żółciowego,

 � łagodzenie kataru siennego i ob-
jawów astmy oskrzelowej pocho-
dzenia alergicznego.

Miód wielokwiatowy letni:
 � pozytywnie wpływa na odnowę 
skóry, włosów i kości,

 � pomocny przy chorobach wątroby 
i pęcherzyka żółciowego,

 � wzmacnia odporność na choroby 
i wzmaga przemianę materii,

 � reguluje ciśnienie tętnicze krwi,
 � może być wykorzystywany do 
domowych maseczek, peelingów 
i odprężających kąpieli, 

 � zalecany jest zapobiegawczo oraz 
przy leczeniu grypy, przeziębień 
oraz chorób dolnych dróg odde-
chowych.

Miód rzepakowy jest w stanie 
płynnym prawie bezbarwny lub ma bar-
wę lekko słomkową i słabo wyczuwal-
ny zapach kwiatów rzepaku. Bardzo 
szybko się krystalizuje, a drobne krysz-
tałki mają smalcowatą konsystencję 
oraz białą lub kremową barwę. Dobrze 
rozpuszcza się w wodzie. Jest bogaty 
w bor, żelazo, witaminy z grupy B, K, C 
i kwas nikotynowy, potas, magnez oraz 
kwasy fenolowe i związki flawonoido-
we. Miód rzepakowy jest pomocny w:

 � w leczeniu wątroby, trzustki, ne-
rek, układu pokarmowego, wrzo-
dów żołądka i dwunastnicy, 

 � leczeniu schorzeń układu krąże-

nia, pozytywnie wpływa na pracę 
serca,

 � wspomaganiu przy niewydolności 
mięśnia sercowego,

 � leczeniu dusznicy sercowej 
i miażdżycy. Obniża ciśnienie tęt-
nicze krwi i wyrównuje niedobory 
potasu w organizmie.

 � leczeniu przeziębień i w stanach 
zapalnych dróg oddechowych. 

 � przyspieszeniu gojenia ran 
(w przypadku oparzeń zapobiega 
tworzeniu się pęcherzy),

 � odtruwaniu organizmu,
 � łagodzeniu kaszlu i wspieraniu 
układu odpornościowego. 

 � w walce ze zgagą, wzdęciami, 
wrzodami żołądka, a także przy-
spieszeniu gojenia się ran wrzo-
dowych i nadżerek,
Miód rzepakowy poprawia my-

ślenia i koncentracji. Jest szczególnie 
polecany w stanach wyczerpania orga-
nizmu przy długotrwałej pracy fizycznej 
i umysłowej, stanowiąc regeneracyjną 
odżywkę.

Miód spadziowy wytwarzają 
pszczoły z zebranej z drzew i roślin 
rolniczych wydzieliny produkowanej 
przez mszyce i czerwce (tzw. spadź). 
W sprzedaży spotykamy najczęściej 
miody ze spadzi iglastej (świerkowej, 
jodłowej, modrzewiowej) i ze spadzi 
liściastej (klonu, buku, wierzby, brzo-
zy i głogu). Różnią się barwą, konsy-
stencją, smakiem, aromatem i szybko-
ścią krystalizacji. Są to miody gęstsze 
i ciemniejsze od nektarowych oraz 
zawierające więcej związków mineral-
nych, szczególnie potasu, fosforu, chlo-
ru, siarki, wapnia, manganu, magnezu 
i żelaza. Miody spadziowe zawierają 
nawet 9 razy więcej biopierwiastków 
niż miody nektarowe, w tym jako jedy-
ne zawierają srebro, cynę, molibden 
i wanad. W porównaniu z miodami nek-
tarowymi mają dwukrotnie więcej bia-
łek, aminokwasów i enzymów, a także 
występują w nich niewielkie ilości wita-
miny A, B2, B6, C, PP i K. Charaktery-
zuje je wysoka aktywność antybiotycz-
na i bakteriobójcza. 

Miód pozyskiwany ze spadzi 
drzew iglastych działa:

 � antyseptycznie, przeciwzapalnie 
i wykrztuśnie,

 � wspomagająco na system odpor-
nościowy człowieka, 

 � przyspiesza gojenie ran, oparzeń 
i odmrożeń,

 � zmniejsza napięcie nerwowe 
(działanie uspokajające), 

 � kojąco w stanach niepokoju i bez-
senności,

 � wzmacniająco w schorzeniach 
dróg oddechowych, przewodu 
pokarmowego, serca, układu krą-
żenia, układu nerwowego, przy 
zaburzeniach trawienia.
Miód spadziowy stosowany jest 

jako odżywka w okresie rekonwa-
lescencji, w leczeniu anemii i pracy 
w szkodliwych dla zdrowia warunkach. 
Detoksykacyjne właściwości miodu 
spadziowego wykorzystywane są przy 
przeciwdziałaniu skutkom napromie-
niowania, w antybiotykoterapii lub po 
terapii sterydami.

Miód spadziowy z drzew liścia-
stych stosowany jest w:

 � chorobach nerek i dróg moczo-
wych, 

 � wzmocnieniu pracy wątroby i dróg 
żółciowych oraz stawów,

 � regulacji przemiany materii, 
 � regulacji pracy serca (rozszerza 
naczynia wieńcowe, obniża ci-
śnienie) 

 � walce z przeziębieniami (wykazu-
je działanie przeciwzapalne, wy-
krztuśne i łagodzące uporczywy 
kaszel), 

 � przyspieszeniu gojenia się ran, 
oparzeń i odmrożeń, 

 � zmniejszeniu napięcia nerwowe-
go.

Miód lipowy w stanie płynnym ma 
kolor jasnożółty, czasem bursztynowy 
z zielonkawym odcieniem. W skład 
miodu lipowego wchodzą m.in. olejki 
eteryczne, flawonoidy, garbniki i związ-
ki goryczowe. Zapachem przypomina 
kwiaty lipy. W smaku jest pikantny, 
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z lekką goryczką. Jest zasobny w po-
tas, magnez, chlor, mangan oraz wita-
min z grupy B.

Miód lipowy ma wiele korzystnych 
właściwości:

 � działa antyseptycznie (wysoka 
aktywność antybiotyczna) dzięki 
czemu jest przydatny jako środek 
zwalczający przeziębienie, zapa-
lenie zatok obocznych nosa, dróg 
oddechowych oraz grypę,

 � zwalcza także groźne dla zdrowia 
bakterie (gronkowce i paciorkow-
ce) oraz drożdżaki,

 � działa przeciwskurczowo,
 � wykazuje działanie napotne i wy-
krztuśne,

 � ma działanie lekko nasenne 
i uspokajające,

 � ogranicza ryzyko wystąpienia 
chorób serca i układu krążenia, 

 � pozytywnie wpływa na układ ner-
wowy i pokarmowy.

 � zalecany przy chorobach dróg 
moczowych.

Miód akacjowy w stanie płynnym 
jest jasny, ma barwę przezroczystą. 
Bardzo powoli się krystalizuje, dlatego 
najczęściej spotykany jest w postaci 
płynnej. Zawiera witaminy z grupy B 
oraz składniki odżywcze (potas, fosfor, 
magnez, wapń, żelazo, mangan i inne) 
oraz niewielkie ilości kwasu foliowego, 
pantotenowego i biotyny. Miód akacjo-
wy ma w swoim składzie posiadający 
właściwości antyseptyczne nadtlenek 
wodoru oraz acetylocholinę, która do-
skonale wpływa na serce i układ krwio-
nośny. Stosowany jest w: 

 � leczeniu wrzodów żołądka, dwu-
nastnicy, zapaleniu błony śluzo-
wej oraz stanów kurczowych jelita 
cienkiego i grubego, 

 � leczeniu nadkwasoty żołądka oraz 
łagodzeniu zaburzeń przewodu 
pokarmowego i układu trawien-
nego,

 � w chorobie wrzodowej w której 
przyspiesza regenerację tkanki, 

 � przy odnowie błony śluzowej, usu-
waniu nadżerek i owrzodzeń, 

 � w leczeniu chorób zapalnych 

i bakteryjnych nerek oraz układu 
moczowego,

 � przy zwiększonej aktywności na-
szego mózgu, zmęczeniu fizycz-
nym, psychicznym, a także przy 
osłabieniu organizmu,

 � w leczeniu chorób skóry, ran, 
 �  w chorobach górnych dróg odde-
chowych - na ból gardła i w kasz-
lu.
Ponadto wycisza niepokój we-

wnętrzny, ułatwia zasypianie i wzmac-
nia organizm. Zaleca się wypicie na 2 
godziny przed snem szklanki naparu 
z melisy z łyżką miodu akacjowego. 

Miód mniszkowy powstaje 
z kwiatów mniszka lekarskiego, popu-
larnie zwanego mleczem, który kwitnie 
na przełomie kwietnia i maja. Ma ja-
snożółty kolor, krystalizuje szybko ale 
nierównomiernie. Charakteryzuje się 
wysoką aktywnością biologiczną. Jest 
bogaty w triterpeny, karotenoidy i biał-
ka, a także witaminy B2 i C. Zawiera 
między innymi żelazo, potas, mangan 
i fosfor. Polecany jest przy:

 � chorobach żołądka (wspomaga 
trawienie, łagodzi nadkwasotę, 
działa osłonowo) i jelit oraz w za-
burzeniach trawienia, 

 � chorobach wątroby i dróg żółcio-
wych, dzięki zawartości choliny 
obniża on poziom lipidów w wą-
trobie, a także powoduje efekt żół-
ciopędny,

 � niedokrwistości i schorzeniach 
reumatycznych,

 � w stanach wyczerpania psychicz-
nego i fizycznego.

 � chorobach serca,
 � problemach z nerkami, drogami 
moczowymi i pęcherzem oraz 
niedokrwistością, dzięki właściwo-
ściom moczopędnym przyspiesza 
on wydalanie toksyn z organizmu 
i stanowi duże wsparcie w lecze-
niu kamicy nerkowej,

 � przyspiesza gojenie się ran,

Miód wrzosowy należy do najlep-
szych miodów nektarowych. Ma barwę 
brunatno-czerwoną. Krystalizuje dość 

szybko, przybierając galaretowatą kon-
systencję w kolorze pomarańczowym 
lub ciemnobrunatnym. Ma przyjemny 
zapach wrzosu. Nie zawiera wielu wi-
tamin, jednak ich brak rekompensuje 
wysoka zawartość enzymów i wolnych 
aminokwasów. Miód wrzosowy zawiera 
witaminy A, B i B6 i łatwo przyswajalne 
żelazo. Ma też bardzo dużą ilość hor-
monów wzrostu, neurohormonów i aż 
47 biopierwiastków. Zalecany jest:

 � przy chorobach dróg moczowych, 
prostaty, kamicy nerkowej (wyka-
zuje działanie moczopędne),

 � przy zapaleniu jelit i biegunkach 
(ułatwia trawienie, przyswajanie 
składników pokarmowych i regu-
luje pracę jelit),

 � w leczeniu przeziębień,
 � zwiększa odporność organizmu 
i chroni przed rozwojem zakażeń,

 � łagodzeniu schorzeń reumatycz-
nych, 

 � leczeniu stanów zapalnych jamy 
ustnej, w zapaleniu gardła, w cho-
robach oczu i serca, w zapaleniu 
migdałków podniebiennych,
Miód wrzosowy zawiera inhibinę, 

dzięki której wykazuje właściwości ha-
mujące rozprzestrzenianie się wirusów 
i bakterii w ludzkim organizmie. Wcho-
dząca w skład miodu prolina wspo-
maga leczenie i zapobieganie choro-
bie Alzheimera. Ze względu na swoje 
upiększające i wygładzające właściwo-
ści znalazł również zastosowanie w ko-
smetyce jako dodatek do kremów, ma-
seczek lub znanych już w starożytności 
kąpieli w mleku i miodzie.

Miód gryczany jest najczęściej 
ciemno-herbaciany lub brunatny. Po-
siada specyficzny ostry smak i za-
pach. Bogaty jest w magnez i żelazo. 
Zawiera rutynę oraz mnóstwo witamin, 
mikroelementów, soli mineralnych oraz 
substancji odpornościowych. Stosowa-
ny jest w:

 � miażdżycy (dzięki dużej zawarto-
ści rutyny, substancji oczyszczają-
cej naczynia krwionośne),

 � w chorobie wieńcowej i nadciśnie-
niu tętniczym,



42 doradca / lipiec - sierpień 2018

Małopolski Informator Rolniczy

 � działa wspomagająco w odbudo-
wie komórek kostnych,

 � wzmacnia układ odpornościowy,
 � przyspiesza gojenie ran i zrasta-
nie kości,

 � stosowany jest w leczeniu i zapo-
bieganiu schorzeń układu krąże-
nia, 

 � przy zapaleniach nerek i opłucnej,
 � leczeniu jaskry, osłabionego wzro-
ku i słuchu.

 � poprawia przyswajalność witami-
ny C, zapobiegając jej rozkładowi,
Miód gryczany jest pomocny przy 

leczeniu niedokrwistości spowodo-
wanej niedoborem żelaza zarówno 
u dzieci, jak i u dorosłych. Systema-
tyczne spożywanie miodu gryczanego 
powoduje wzrost hemoglobiny we krwi 
oraz wspomaga rekonwalescencję po 
wyczerpujących chorobach i wspoma-
ga procesy odnowy. Rutyna zawarta 
w miodzie gryczanym może być stoso-
wana jako środek wspomagający w le-
czeniu odniesionych urazów wewnętrz-
nych, ponadto pozytywnie wpływa na 
pamięć i koncentrację.

Miód faceliowy produkowany 
z nektaru kwiatów facelii ma bardzo de-
likatny i lekko kwaskowaty smak oraz 
kwiatowy zapach. Odznacza się jasno-
żółtą lub zielonkawą barwą. Po krysta-
lizacji staje się jasnokremowy, prawie 
biały. Zawarte w miodzie pierwiastki 
(magnez, żelazo i kobalt) wpływają na 
stymulacje czerwonych ciałek krwi. Za-
lecany jest: 

 � w leczeniu przeziębień oraz 
wzmocnieniu odporności (dzięki 
właściwościom bakteriobójczym), 

 �  w nieżycie żołądka.
 � w celu obniżeniu nadciśnienia 
tętniczego, w chorobach układu 
krążenia, niewydolności serca lub 
miażdżycy.

 � w zapobieganiu stanom zapalnym 
górnych dróg oddechowych, 

 � pomocniczo w leczeniu chorób 
układu pokarmowego: wrzodów 
żołądka i dwunastnicy, 

 � w problemach z woreczkiem żół-
ciowym oraz trzustką,

 � w celu obniżenia toksycznego 
działanie używek takich, jak alko-
hol i nikotyna oraz kawa i herbata.

 � po wzmożonym wysiłku fizycznym 
lub intelektualnym w celu uzupeł-
nienia energii,

 � pomocny jest również przy lecze-
niu astmy oskrzelowej.

Miód malinowy dzięki dużej za-
wartości olejów aromatycznych cha-
rakteryzuje się malinowo-owocowym 
zapachem. Wkrótce po pozyskaniu 
miód ten ma jasny, złocisty kolor, jed-
nak bardzo szybko krystalizuje i przy 
tym znacznie jaśnieje, stając się wręcz 
śnieżnobiałym. Smak ma przyjemny 
i słodki. Cennymi substancjami zawar-
tymi w miodzie malinowym są między 
innymi enzymy pochodzące ze śli-
ny pszczół (inwertaza, alfa-amylaza, 
beta-amylaza i inne), mikroelementy 
(potas, chlor, magnez, wapń, mangan, 
fosfor), a także witaminy (B1, B2, B6, 
B12). Mód ten:

 � działa napotnie, rozgrzewająco, 
antyseptycznie i przeciwgorącz-
kowo,

 � posiada właściwości odprężające 
i wzmacniające,

 � stosuje się go w przeziębieniach 
i schorzeniach górnych dróg od-
dechowych, 

 � nieżycie żołądka i jelit, 
 � niedokrwistości,
 � prewencyjnie przeciw miażdżycy, 
 � wzmacnia układ odpornościowy 
i wspomaga pracę serca,

 � wzmacnia wątrobę oraz zwiększa 
wydzielanie żółci.

Miód nostrzykowy ma barwę zło-
tą lub bursztynową (po skrystalizowa-
niu jaśnieje, często staje się wręcz żół-
ty), jest słodki, ale ma lekko kwaskowa-
ty smak. Najbardziej charakterystyczny 
jest jego zapach – delikatnie waniliowy 
i to przede wszystkim on pozwoli nam 
odróżnić ten miód od innych. Wpływa 
korzystnie na: 

 � obniżenie ciśnienia tętniczego 
(dzięki zawartości kumaryny),

 � działa uspokajająco i nasennie,

 � zalecany przy nerwicy serca oraz 
przy innych schorzeniach serca 
i naczyń krwionośnych; zapobiega 
degeneracjom mięśnia sercowe-
go na tle miażdżycy oraz zakrze-
powemu zapaleniu żył, 

 � wykazuje działanie przeciwkrze-
pliwe,

 � polecany jest  przy bezsenności, 
migrenie, nerwobólach i zespole 
klimakterycznym.

Miód nawłociowy. W stanie płyn-
nym ma jasnożółtą barwę (od słom-
kowożółtej, po jasnobursztynową). 
Dość szybko się krystalizuje. Po tym 
procesie zmienia kolor na jaśniejszy, 
a jego konsystencja staje się kremowa 
i mętna. W smaku jest on słodki, jed-
nak wyczuwalna jest charakterystycz-
na kwaśnawo-gorzka nuta. Ma bardzo 
przyjemny zapach kwiatów nawłoci. 
Zawiera głównie rutynę i kwercetynę, 
które poprawiają ukrwienie żył kończyn 
dolnych i nerek. W jego skład wchodzą 
także olejki eteryczne, garbniki, kwasy 
organiczne i substancje śluzowe. Za-
wiera też substancje bakteriobójcze, 
witaminy i sporą ilość mikroelementów. 

Stosowany jest w :
 � dolegliwościach i schorzeniach 
dróg moczowych, pęcherza, pro-
staty, kamicy nerkowej i zapaleniu 
jelit, 

 � leczeniu grypy, kataru, przezię-
bień i biegunek. 

 � rutyna uszczelnia naczynia krwio-
nośne, 

 � kwercetyna ma właściwości prze-
ciwzakrzepowe i przeciwzapalne 

 � polecany w celu wzmocnienia 
mięśnia sercowego, ze względu 
na dużą zawartość łatwo przyswa-
jalnych cukrów prostych. 

 � leczeniu stawów, 
 � wspomaga usuwanie szkodliwych 
produktów przemiany materii,

 � miód nawłociowy powinny spo-
żywać osoby narażone na stres 
i wyczerpanie fizyczne organizmu,

 � regularne stosowanie miodu po-
zytywnie wpływa na wygląd i kon-
dycję skóry.
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Miód koniczynowy wytwarzają 
pszczoły z nektaru koniczyny białej 
i czerwonej. Miód z koniczyny białej 
ma jasny słomkowy kolor i słodki smak, 
natomiast miód z koniczyny czerwonej 
jest łososiowy i lekko kwaśny. Miód 
z koniczyny białej zawiera niewielkie 
ilości wody. Natomiast ten z czerwo-
nej dłużej pozostaje w płynnej postaci. 
Jeżeli pszczoły wyprodukowały miód 
z obu gatunków w równych propor-

cjach, jest on żółty i ma raczej łagodny 
smak. Miód ten charakteryzuje zapach 
podobny do aromatu koniczyny. Miód 
koniczynowy z powodzeniem może 
być stosowany w: 

 � infekcjach układu oddechowego 
i sezonowych przeziębieniach (po-
siada właściwości wykrztuśne),

 � w dolegliwościach układu moczo-
wego przy zapaleniu nerek, pę-
cherza, kamicy nerkowej (działa 

moczopędnie), 
 � problemach z układem trawien-
nym zwłaszcza przy biegunkach,

 � zapaleniu oskrzeli,
 � wyczerpaniu fizycznym i nerwo-
wym,

 � dzięki dużej zawartości fruktozy 
polecany jest przy cukrzycy,

Joanna Ropek
Źródło: internet

Ruszczyk kolczasty, myszopłoch 
kolczasty /Ruscus aculeatus L./ należy 
do rodziny Ruscaceae/ruszczykowate/.

Jest to niski zawsze zielony krzew 
z podziemnym kłączem, który osiąga 
długość około 10 cm i średnicę1 cm, 
nie posiada zapachu, ma lekki słodko 
cierpki smak. Krzew posiada sztywne 
rozgałęzione pędy małe liście. Kwia-
ty męskie i żeńskie kwitną wiosną na 
osobnych roślinach. Owocem jest ku-
lista, czerwono zabarwiona jagoda, 
dojrzewająca we wrześniu i pozostają-
ca na roślinie przez cała zimę. Zbioru 
kłącza dokonuje się późną jesienią. 
Roślina pochodzi z rejonu Morza Śród-
ziemnego i rośnie na suchych, nasło-
necznionych zboczach.

Ruszczyk kolczasty ma wiele nazw 
zwyczajowych w Anglii nazywany jest 
miotłą rzeźnika, gdyż gałązki krzewu 
były dawniej zbierane i sprzedawane 
w wiązkach rzeźnikom, którzy używali 
je, jako mioteł do czyszczenia bloków, 
na których rąbali mięso. Polska nazwa 
myszopłoch kolczasty nawiązuje do 
przekonania, że roślina ma zdolność 
odstraszania myszy.

W średniowieczu roślina ta była 
znana ze zdolności usuwania ociężało-
ści w nogach, powodowanej długotrwa-
łym staniem. Do lat pięćdziesiątych 
XX wieku stosowany był tylko w zioło-
lecznictwie i medycynie naturalnej, ale 
po badaniach przeprowadzonych we 
Francji, również medycyna konwencjo-
nalna uznała jego lecznicze właściwo-
ści. Kłącze ruszczyka zawiera saponi-
ny sterydowe /ruscynę, ruskogeninę, 
suskogenina, ruskozyd/ flawonoidy, 

fitosterole, nienasycone kwasy tłusz-
czowe, kumaryny, alkaloidy, związki 
mineralne, żywice. Ruskogenina po-
dawana jest przy stanach zapalnych 
żył oraz zakrzepach żylnych, ekstrakty 
z ruszczyka oraz sama suskogenina 
podawane są przy długotrwałej terapii 
przepuszczalności i kruchości naczyń 
krwionośnych, dlatego chętnie jest sto-
sowana w leczeniu hemoroidów, żyla-
ków i obrzęków kończyn. Dobre efekty 
lecznicze uzyskuje się przy miażdżycy 
naczyń, ponieważ sterole wpływają na 
wzmocnienie ścian obwodowych i wło-
sowatych.

Kosmetyki z dodatkiem ruszczyka 
działają przeciwzapalnie, nawilżająco 
i zmiękczająco, chroniąc jej naturalną 
barierę ochronną. W preparatach do 
twarzy ruszczyk powoduje obkurcze-
nie rozszerzonych naczyniek krwio-

nośnych, zmniejsza zaczerwienienia 
i leczy stany zapalne skóry. Ruszczyk 
łagodzi objawy alergii stosowany jest 
w kosmetykach przeciwalergicznych, 
ujędrniających i antycellulitowych. po-
nieważ ruskogenina zmniejsza prze-
puszczalność naczyń krwionośnych, 
łagodzi zapalenia, zmniejsza obrzęk 
i pobudza mikrokrążenie, powoduje re-
dukcję grudek tłuszczowych, wygładza 
skórę przywracając skórze naturalną 
gładkość i sprężystość Młode pędy 
ruszczyka ścinane wiosną można wy-
korzystać do przyrządzania potraw.

Ten zimozielony krzew dostarcza 
w okresie Bożego Narodzenia pięk-
nych ciemnozielonych gałązek, które 
stanowią doskonałą dekorację stołu 
świątecznego.

Alicja Kolasa
Żródło: internet
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