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Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy!

08.09.2018 r. (sobota)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - estrada
10.30 - Występ orkiestry dętej Towarzystwa Przyjaciół Muzyki 

z Ptaszkowej
11.00 - Oficjalne otwarcie wystawy

- Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów:
„Agroliga”, „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne w Małopolsce”, 
„Potraw Regionalnych”, „Estetyczna zagroda”, „Najlepsze 
Gospodarstwo Ekologiczne”

14.00 - Występ Zespołu Regionalnego „MYSTKOWIANIE” z Mystkowa

09.09.2018 r. (niedziela)
11.00 - Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - estrada
10.00 - Występ Zespołu Folklorystycznego „PIECUCHY” z Nawojowej
11.00 - Oficjalne otwarcie drugiego dnia wystawy
11.15 - Występ Zespołu Pieśni i Tańca „NAWOJOWIACY”
12.15 - Występ Gminnej Orkiestry Dętej z Nawojowej
14.15 - Wręczenie nagród dla najlepszych hodowców zwierząt
14.45 - Wręczenie nagród dla zwycięzców VIII Mistrzostw Polski

w strzyżeniu owiec metodą tradycyjną
15.15 - Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród:

„Najlepsza ekspozycja Agropromocji 2018”
„Najlepszy produkt Agropromocji 2018”

Teren gospodarstwa:
Wojewódzka Wystawa Owiec - promocja i degustacja wyrobów 
z jagnięciny i mleka owczego
Wystawa drobiu ozdobnego i zwierząt futerkowych
08.09.2018 r. (sobota)
11.00 - 14.00 - Przeprowadzenie oceny zwierząt futerkowych
09.09.2018 r. (niedziela)
13.00 - 14.00 - Finał VIII Mistrzostw Polski w Strzyżeniu Owiec Metodą 

Tradycyjną
15.00 - Pokaz nagrodzonych zwierząt
Ponadto w trakcie wystawy odbywać się będą: konkursy, pokazy, 
promocje, degustacje, kiermasze i inne atrakcje
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Panie Dyrektorze, za parę tygodni Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach zorganizu-
je kolejną wystawę AGROPROMOCJA. Jaka główna 
idea przyświeca Panu, jako organizatorowi, przy two-
rzeniu wystawy?

- Nieporównywalnie najważniejszym i podstawowym ce-
lem, który - uważam - udaje nam się konsekwentnie co 
roku osiągać, jest promowanie małopolskiego rolnictwa. 
Ta wystawa daje małopolskim rolnikom i przedsiębiorcom 
ogromną szansę na pokazanie siebie i swoich produktów 
tysiącom gości z całej Małopolski. Rolnicy, prezentując 
oferty swoich gospodarstw tak szerokiemu gronu, zdoby-
wają nowych klientów i podtrzymują dobre relacje z tymi 
już obecnymi. AGROPROMOCJA, jako wystawa, daje 
naszym uczestnikom coraz rzadziej spotykaną w dzisiej-
szych czasach, zdominowanych przecież przez handel po-
średni i internetowy, możliwość kontaktu z klientem twarzą 
w twarz, co bezpośrednio tworzy pozytywny wizerunek 
przedsiębiorcy i w konsekwencji buduje silną, dobrze roz-
poznawalną markę. Drugą, mocną stroną naszej wystawy 
jest też stworzenie okazji do nawiązania relacji pomiędzy 
samymi wystawcami. Pozwala im to poznawać rynek i roz-
wijać między sobą sieć kontaktów. To niezbędne dla każ-
dego biznesu i myślę, że przez to atrakcyjne dla naszych 
wystawców.

Czym z kolei AGROPROMOCJA przyciągnie zwie-
dzających, którzy nie są bezpośrednio sami związani  
z rolnictwem?
- Patrząc z perspektywy lat, wielu zwiedzających, z któ-
rych przecież większość nie jest rolnikami, wiernie co roku 

nas odwiedza, ponieważ na AGROPROMOCJI mogą obej-
rzeć i kupić rzeczy, których na co dzień nie można znaleźć  
w sklepach. Ludzie, szczególnie mieszkańcy miast, nie 
mają łatwego dostępu do produktów bezpośrednio od rol-
ników, nie mogą też zwyczajnie kupić, choć i to się powoli 
zmienia, wyrobów regionalnych, czy produktów ekologicz-
nych. Dla wielu to naprawdę gratka. Poza tym AGRO-
PROMOCJA to nie tylko zwykły kiermasz - obok samego 
małopolskiego rolnictwa promujemy też rękodzieło ludowe 
i folklor, a więc małopolską wieś jako całość. Podczas wy-
stawy tradycyjnie będą występy zespołów folklorystycz-
nych i wiele wydarzeń promujących dziedzictwo i kulturę 
naszego regionu.

Jakich atrakcji możemy się w takim razie konkretnie 
spodziewać?
- Jak co roku przygotowaliśmy we współpracy z wystawca-
mi liczne stoiska, między innymi z produktami owczarskimi 
i bartniczymi. Poza tym organizujemy szereg kiermaszów 
- roślin ogrodniczych, owoców, produktów i potraw regio-
nalnych. Jak wcześniej wspomniałem, każdy będzie mógł 
zasmakować dań specyficznych dla różnych regionów na-
szego województwa i kupić lokalne przysmaki. Nie zabrak-
nie także występów artystycznych oraz atrakcji dla małych 
dzieci.

Ilu wystawców weźmie udział w tegorocznej AGRO-
PROMOCJI? Czy na przestrzeni lat zaobserwował Pan 
jakieś zmiany w gronie wystawców? 
- Nasza wystawa gromadzi rokrocznie blisko 400 wystaw-
ców, głównie z Małopolski, ale nie tylko. Przyjeżdżają do 
nas również firmy z całej Polski oraz z zagranicy: Słowacji, 

Rozmowa z Markiem Kwiatkowskim 
Dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Karniowicach

PROMUJEMY 
MAŁOPOLSKIE 
ROLNICTWO 
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Węgier czy Rosji. Od lat oczywiście dominują wystawcy 
oferujący żywność regionalną i ekologiczną, co w sumie 
oddaje charakter małopolskiego rolnictwa. Niemniej jednak 
od kilku lat, co bardzo mnie cieszy, przyjeżdża do nas coraz 
więcej tzw. wysoko wykwalifikowanych przedsiębiorców. 
Dlatego AGROPROMOCJA z roku na rok staje się bardziej 
różnorodną i prestiżową wystawą. Łatwo da się też zauwa-
żyć, że w związku z rozwojem wystawy, jako organizatorzy 
jesteśmy w stanie podjąć się organizowania trudnych, ale 
i atrakcyjnych dla zwiedzających przedsięwzięć takich jak 
wystawa zwierząt, która teraz jest stałym elementem każ-
dej AGROPROMOCJI. Życzę sobie, żeby ta wystawa roz-
wijała się dalej w tym kierunku i takim tempie. 

Zwykle bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się 
wystawa maszyn rolniczych. Dla rolników to świetna 
okazja, żeby zapoznać się z nowościami w branży. Czy 
zwiedzający będą mogli liczyć i w tym roku na bogatą 
ofertę AGROPROMOCJI w tym zakresie?
- Naturalnie. Tego typu wystawcy są dla nas szczególnie 
ważni. Ich stoiska są nie tylko atrakcyjne dla zwiedzają-
cych z miast, ale chyba przede wszystkim ich obecność 
daje zwiedzającym/rolnikom sposobność do zapozna-
nia się z nowinkami w tym zakresie. Dla wielu to jedyna 
okazja w roku, szczególnie że nasza wystawa przyciąga 
wielu dealerów maszyn rolniczych. To pokazuje też drugi, 
czysto biznesowy aspekt AGROPROMOCJI. Poza atrak-
cjami promującymi małopolską wieś, otwieramy, albo 
przynajmniej poszerzamy rolnikom dostęp do tego rynku. 
Warto zaznaczyć, że ten cel osiągamy nie tylko przez ścią-
gnięcie na wystawę kilku wiodących producentów maszyn 
rolniczych – AGROPROMOCJA ma zdecydowanie więcej 
do zaoferowania. W tym roku na przykład będziemy go-
ścić wielu przedstawicieli firm budowlanych i koncernów 

chemicznych. Ci pierwsi prezentować będą oferty swoich 
firm z zakresu budownictwa wiejskiego i najnowsze trendy  
w tej dziedzinie, z drugiej strony koncerny farmaceutyczne 
będą oferować środki ochrony roślin i nawozy. Znajomość 
najnowszych ofert na rynku jest niezmiernie ważna dla ra-
cjonalnego prowadzenia gospodarstwa.

Jakie są Pańskie główne oczekiwania względem tego-
rocznej AGROPROMOCJI i jak zachęciłby Pan czytel-
ników do odwiedzenia wystawy?
- Przede wszystkim, liczę, że nasza impreza przyciągnie 
dużą liczbę zwiedzających. To pozwoli nam na jak naj-
szerszą promocję małopolskiego rolnictwa. Podejmujemy 
oczywiście w tym celu szereg działań i mam nadzieję, że 
w tym roku uda nam się zainteresować jeszcze więcej firm 
niż w poprzednich edycjach wystawy, które przyciągnęły 
przecież rzeszę zwiedzających. Niestety wiele zależy od 
pogody, jestem jednak dobrej myśli i sądzę, że ta AGRO-
PROMOCJA będzie dużym sukcesem. Poza tym, jako 
dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
chcę trafić zarówno do zwiedzających, jak i wystawców  
i w pewnym sensie przybliżyć im działalność naszego 
Ośrodka i jego rolę w pracy na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich. Mam nadzieję, że ugruntowana pozycja AGRO-
PROMOCJI spowoduje, że niezdecydowanych będzie na-
prawdę niewielu. Ale mimo to, gorąco zapraszam wszyst-
kich. Nasza Wystawa jest jedyna w swoim rodzaju w całej 
Małopolsce, nie zabraknie atrakcji, ciekawych stoisk i ludzi, 
a przede wszystkim dobrej zabawy. Zapraszam serdecznie!

Dziękuję Panu za rozmowę.
Małgorzata Serwaczak

Dyrektor Marek Kwiatkowski  
podczas otwarcia Agropromocji 2017.
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AGROPOROMOCJA jest największą w regionie 
wystawą rolniczą o charakterze plenerowym, którą 
corocznie odwiedza ok. 40 tysięcy osób, głównie rol-
ników i mieszkańców wsi. W trakcie wystawy swoją 
ofertę prezentuje niemal 400 firm i wystawców in-
dywidualnych: twórców ludowych, właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych, producentów żywności 
ekologicznej, pszczelarzy. 

W  Agropromocji udział biorą także liczne instytu-
cje obsługujące rolnictwo, placówki naukowe, stowa-
rzyszenia, banki i firmy ubezpieczeniowe. 

Głównym celem wystawy jest promocja najlep-
szych produktów i firm sfery agrobiznesu, a także 
przedstawienie dorobku gospodarczego i kulturowe-
go Małopolski, w tym szczególnie produktu regional-

nego, agroturystyki i rękodzieła. Na Agropromocji 
można zobaczyć i kupić wszystko to, co ma do zaofe-
rowania małopolska wieś. 

Nieprzerwanie od 28 lat wystawa stanowi niepo-
wtarzalną okazję do promocji nowoczesnych rozwią-
zań technicznych w zakresie produkcji rolnej, ekologii  
i ochrony środowiska, przetwórstwa rolno-spożyw-
czego, ogrodnictwa, budownictwa wiejskiego, jak 
również dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i folklo-
ru małopolskiej wsi.  Cała wystawa zlokalizowana jest 
na dużym terenie i jest podzielona na części tematycz-
ne, najważniejsze z nich to wystawy: zwierząt, budow-
nictwa, maszyn i urządzeń rolniczych oraz ogrodnicza. 
Wystawie towarzyszy bogaty program artystyczny, 
występy zespołów folklorystycznych oraz tanecznych.

08 – 09 września 2018 r.
Nawojowa 
koło Nowego Sącza

Zwierzęta na wyciągnięcie ręki 
Zgodnie z wieloletnią tradycją, w tym 

roku podczas Agropromocji zostanie zor-
ganizowana Wystawa owiec, zwierząt 
futerkowych oraz drobiu ozdobnego. Bę-
dzie ona okazją do spotkania wszystkich 
osób zainteresowanych w Małopolsce 
hodowlą owiec, kóz, szynszyli, królików 
oraz chowem drobiu ozdobnego. Współ-
organizatorami Wystawy są: Regio-
nalny Związek Hodowców Owiec i Kóz  
w Nowym Targu, Tatrzańsko Beskidzka 
Spółdzielnia Producentów „Gazdowie” 
w Leśnicy, Krajowe Centrum Hodow-
li Zwierząt w Warszawie oraz Krajowy 
Związek Hodowców Szynszyli z siedzi-
bą w Myślenicach (KZHS).

Wystawa owiec 
Na wystawie zaprezentowane zo-

staną następujące rasy owiec: cakiel 
podhalański, polska owca górska, 
polska owca górska odmiany barwnej, 
owca olkuska, czarnogłówka, polska 
owca pogórza, wrzosówka. Wysta-
wie będzie towarzyszyć konkurs oraz 
ocena zwierząt. Najlepszym zwierzę-
tom zostaną przyznane tytuły cham-
piona, a hodowcy otrzymają nagrody. 
Na pokaz nagrodzonych zwierząt za-
praszamy w niedzielę 9.09.2018 r.

Po raz szósty w historii Agropro-
mocji przeprowadzone zostaną Mi-
strzostwa Polski w Strzyżeniu Owiec 
Metodą Tradycyjną.

W sobotę 8.09.2018 r. w przypadku 
zgłoszenia się więcej niż 10 uczestników 
zostaną przeprowadzone eliminacje. 
Wielki finał mistrzostw zostanie prze-
prowadzony w niedzielę 9.09.2018 r. 
na ringu wystawowym. Na tym samym 
ringu, po zakończonych mistrzostwach 
odbędzie się pokaz strzyży owiec ma-
szynkami elektrycznymi.

Wystawa szynszyli, królików 
i drobiu ozdobnego

W wystawie planowany jest udział 
około 40 hodowców, którzy zaprezen-
tują swój dorobek hodowlany. Wysta-
wa szynszyli zlokalizowana będzie  
w budynku Szkoły Rolniczej w Na-
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wojowej, natomiast wystawa królików 
na głównym placu wystawy zwierząt. 
Prezentowane zwierzęta zostaną wy-
cenione, najlepszym zwierzętom przy-
znane tytuły championa, a hodowcom 
wręczone nagrody.

W celu uatrakcyjnienia wystawy, 
oprócz zwierząt hodowlanych, ho-
dowcy - hobbyści  zaprezentują drób 
ozdobny, króliki z ferm towarowych, 
gołębie, pawie. Zwierzęta te co roku 
cieszą się wielką popularnością, przy-
ciągając wielu zwiedzających.

Wystawa budownictwa
Tegoroczna wystawa budownic-

twa zapowiada się niezmiernie cieka-
wie i bogato. Dużo firm związanych  
z budownictwem wiejskim, już 
uczestnicząc w ubiegłorocznej wy-
stawie, zapowiedziało swój udział za 
rok. Ponadto spodziewamy się, że 
ogromna ilość gości zwiedzających 
wystawę co roku, będzie magnesem 
dla nowych firm, prezentujących no-
woczesne technologie oraz materia-
ły budowlane. 

Jak widać z otrzymanych do-
tychczas zgłoszeń największą gru-
pą wystawców stanowić będą firmy 
wyspecjalizowane w nowoczesnych 
systemach grzewczych oraz produ-
cenci różnych rodzajów kotłów cen-
tralnego ogrzewania. 

Liczną grupę wystawców sta-
nowić będą także producenci i dys-
trybutorzy materiałów budowlanych  
i elementów wykończeniowych, któ-
re mogą być zastosowane zarówno 
w budynkach mieszkalnych, jak i in-
wentarskich. Uzupełnieniem wysta-
wy będzie oferta drobnego sprzętu 
do wykonywania robót budowlanych 
i do pielęgnacji najbliższego otocze-
nia oraz prezentacja materiałów wy-
kończeniowych. 

Przedstawiciele poszczególnych 
firm podczas prezentacji swoich wy-
robów i materiałów będą udzielali 
doradztwa technologicznego i oma-
wiali możliwości ich zastosowania. 
Tradycyjnie wystawa budownictwa 
wiejskiego zlokalizowana będzie na 

terenie gospodarstwa w centrum ca-
łej Agropromocji i na pewno będzie 
się cieszyć dużym zainteresowa-
niem zwiedzających.

Kwiaty, krzewy, sadzonki ...
Podczas tegorocznej wystawy  

i kiermaszu ogrodniczego miłośników 
pięknych ogrodów z pewnością przy-
ciągnie bogata i ciekawa oferta mate-
riału szkółkarskiego: drzew i krzewów 
ozdobnych, pnączy, roślin skalnych, 
wrzosowatych, bylin, kwiatów balko-
nowych i rabatowych oraz ziół i cebu-
lek kwiatowych. Nie zabraknie także 
roślin doniczkowych; koneserzy znaj-
dą w Nawojowej piękne okazy egzo-
tycznych kaktusów, sukulentów oraz 
storczyków. Ci, którzy cenią sobie 
walory użytkowe ogrodów, podczas 
Agropromocji 2018 znajdą sadzon-
ki borówki amerykańskiej, żurawiny, 
maliny, winorośli, jagody goji, tru-
skawki pnącej oraz wszelkie drzewa 
i krzewy owocowe, w tym stare trady-
cyjne odmiany. 

W pięknych ogrodach nie może 
zabraknąć małej architektury: fontann, 
figur ogrodowych, skał, otoczaków  
i stylowych donic. To również znajdzie 
swoje miejsce na wystawie. Gwarantu-
jemy, że piękne i pachnące ekspozycje 
przyciągną zwiedzających, a wystaw-
cy, którzy zaprezentują najwyższej 
klasy materiał ogrodniczy, chętnie 
udzielą fachowych porad. 

Ponadto zwiedzający będą mo-
gli kupić najwyższej jakości owoce  
i warzywa z czystych i ekologicznych 
terenów Małopolski, tj. jabłka, gruszki 
i śliwy w pełnej gamie odmianowej,  
a także soki naturalnie tłoczone, kon-
centraty owocowe i warzywne oraz 
produkty pszczele. 

Od ciągników po kosiarki
Wszystkich rolników planujących 

modernizację techniczną w swoich 
gospodarstwach zapraszamy do od-
wiedzenia podczas Agropromocji wy-
stawy mechanizacyjnej. 

Mamy nadzieję, że podobnie jak  
w latach poprzednich swój asortyment  
z tego zakresu zaprezentują: RHSP 
Nowy Sącz, „Traktor-Serwis” Marek Kra-
jewski, firma „Wialan”, „Agroma”, „AQU-
ARIUS”, F.U.H, W. Marek, firma „Kracik” 
– Spytkowice, „Rol-Mech”, „STEKRO” 
oraz inne nowe firmy tej branży.

Trudno w tej chwili określić jakimi 
nowościami zaskoczą organizatorów  
i zwiedzająch firmy handlujące cią-
gnikami i maszynami rolniczymi 
oraz jaka będzie ich oferta cenowa. 
Wszystkiego będzie można się do-
wiedzieć odwiedzając przygotowane 
stoiska, na których przedstawiciele 
wystawców z pewnością udzielą każ-
demu zainteresowanemu profesjonal-
nego doradztwa.

Firma „Agropartner” zaprezentu-
je mikrociągniki, maszyny do prac na 
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stromych zboczach oraz podstawowe 
maszyny i osprzęt uprawowy do zbioru 
pasz z użytków zielonych, sporządza-
nia sianokiszonek i nawożenia nawo-
zami naturalnymi oraz różne odmiany 
sprzętu komunalnego.

Dodatkowo zwiedzający będą mo-
gli zapoznać się z ofertą bogatej gamy 
narzędzi dla gospodarstw domowych, 
ogrodu i leśnictwa oraz wyposażenia 
przydatnego w produkcji zwierzęcej,  
w tym dla produkcji mleczarskiej.

Lata 2015 i 2016 nie były łaskawe 
dla produkujących i sprzedających 
ciągniki i maszyny rolnicze. Eksper-
ci liczyli, że popyt krajowy wzrośnie 
w 2017 roku. Niestety nic takiego się 
nie stało i wielkość sprzedaży była 
na poziomie ostatnich dwóch lat. Za-
kup nowych ciągników to około 1/3 
całości sprzedaży i producentów ra-
tuje jedynie stabilny eksport. Rolnicy 
do modernizacji swoich gospodarstw 
i zakupu sprzętu wykorzystują głów-
nie środki unijne oferowane w ramach 
PROW, a ponieważ są uruchamiane 
coraz to nowe działania, potencjalny 
beneficjent tych funduszy powinien ko-
niecznie odwiedzić wystawę mechani-
zacyjną w czasie Agropromocji.

Kiermasz rękodzieła
Istotną częścią dziedzictwa kul-

turowego małopolskiej wsi jest rze-
miosło i rękodzieło ludowe. Wystawa 
twórców ludowych, mająca formę kier-
maszu, ma swoje zasłużone miejsce 
podczas Agropromocji i stanowi jed-
ną z najchętniej odwiedzanych części 
wystawy. Znaczna część wystawców 
to rzeźbiarze, garncarze, artyści zaj-
mujący się koronkarstwem, bibułkar-
stwem czy haftem. Znajdą się wśród 
nich także przedstawiciele ginących 
zawodów, o których warto pamiętać, 
jak np płatnerz, tworzący białą broń. 
Podczas kiermaszu będzie można 
kupić biżuterię naturalną, galanterię 
skórzaną,  drewniane zabawki, obra-
zy  i ikony. Poszukiwaczy oryginalnych 
przedmiotów codziennego użytku, 
ozdób i prezentów zainteresują ręcz-
nie robione serwety i obrusy, gobeliny, 

wyroby z wikliny. Warto również zwró-
cić uwagę na rękodzieło z suszonych 
owoców i ziół, dekoracje zapachowe, 
wyroby z naturalnego wosku oraz  
z gliny.

Z pewnością kiermasz rękodzieła 
ludowego i rzemiosła zachwyci różno-
rodnością przedmiotów, form, gabary-
tów i kolorów, zaspakajając potrzeby 
nawet bardzo wymagających klientów, 
którzy poszukują produktów oryginal-
nych, unikatowych i niepowtarzalnych, 
będących dziełem ludzkich rąk.

Smaki regionów
Konkurs Potraw Regionalnych od-

bywający się podczas Agropromocji 
to prawdziwe święto dla kół gospodyń 
wiejskich z całej Małopolski. Te nie-
doceniane organizacje potrafią zapre-
zentować nie tylko specyficzny smak 
potraw związany ze swoim regionem, 
ale równocześnie wyeksponować cha-
rakterystyczne elementy dziedzictwa 
kulturowego szczególnie przez nie pie-
lęgnowanego. 

Koła gospodyń do konkursu wy-
bierane są z różnych regionów Mało-
polski - można podziwiać i raczyć się 
potrawami prezentowanymi przez koła 
z powiatów: gorlickiego, nowosądec-
kiego, limanowskiego, nowotarskiego, 
bocheńskiego, brzeskiego, tarnow-
skiego czy krakowskiego. W Małopol-
sce prawie każdy powiat to inna grupa 
etniczna. Mamy nadzieję, że również 
w tym roku będziemy podziwiać kultu-
rę Pogórzan, Łemków, Lachów, Górali 

czy Krakowiaków. Oprócz degustacji 
potraw, prezentowanych na wspaniale 
udekorowanych elementami ludowymi 
stołach na uwagę zasługuje wielo-
barwność wspaniałych, pieczołowicie 
zachowywanych strojów ludowych, 
ciekawe przyśpiewki prezentowane 
przez kapele ludowe towarzyszące 
prezentacjom i zachowana gwara. 

Regulamin Konkursu Potraw Re-
gionalnych określa zasady oceny 
potraw, które do tego konkursu są 
zgłaszane. Szczególną uwagę przy-
wiązuje się do ich regionalnego cha-
rakteru, smaku potrawy, ich składu 
(bazowanie na produktach z własnych 
gospodarstw i ich otoczenia – owoce 
lasów, zioła oraz estetyki podania.

Konkurs służy miedzy innymi do-
kumentowaniu i utrwalaniu tradycji ku-
linarnej. Podczas poprzednich edycji 
konkursu mogliśmy zawsze liczyć na 
pomysłowość i oryginalność pań dzia-
łających w kołach gospodyń wiejskich. 
Można się wiele od nich nauczyć. Nie 
ma tu sztampowych potraw – każda 
potrawa to indywidualne arcydzieło  
z nutą „duszy” włożonej w jej przygo-
towanie. Smak potraw serwowanych  
w specyficznej atmosferze przy nie-
zwykłej serdeczności naszych go-
spodyń zapada głęboko w pamięć  
i zmusza do refleksji nad naszym co-
dziennym, szybkim, bezimiennym, „fa-
stfoodowym” jedzeniem.

Kasze, zalewajki, polewki, kapusty, 
grochy, pierogi, kluski, knedle, wiejskie 
wędliny, nabiał i chleby razowe, pod-
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płomyki, moskole, żurki, oraz ciasta, 
kołacze, napoje i nalewki ziołowe - to 
tylko nazwy serwowanych podczas 
konkursu potraw – do tego dochodzi 
smak, zapach i wygląd, którego żad-
nymi słowami opisać się nie da. Tego 
trzeba po prostu osobiście doświad-
czyć. 

To tylko niektóre potrawy serwowa-
ne przez nasze gospodynie w latach 
poprzednich. Co będziemy degusto-
wać w roku bieżącym?. Mamy nadzie-
je, że równie wyśmienite potrawy. 

Kulinarne dziedzictwo 
Małopolski 

XXVIII edycja konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Re-
gionów” na najlepszy regionalny i lo-
kalny produkt żywnościowy oraz na 
najlepsze danie i potrawę regionalną 
i lokalną. Organizowany od 2000 roku 
Konkurs udowodnił, jak wspaniałą  
i oryginalną żywność mogą zaofero-
wać polscy producenci konsumen-
tom nie tylko w kraju, ale również we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej  
i poza nią. 

To nasi laureaci mogą poszczycić 
się dziś unijnymi oznaczeniami, takimi 
jak Chroniona Nazwa Pochodzenia, 
Chronione Oznaczenie Geograficzne 
czy Gwarantowana Tradycyjna Spe-
cjalność, a także znakiem krajowym 
„Jakość Tradycja”. Przeważająca 
większość produktów wyłonionych  
i nagrodzonych w konkursie wpisana 
jest także na Listę Produktów Tra-
dycyjnych przy Ministrze Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. Ważne jest też i to, że 
do wspierania produkcji i promocji lo-

kalnych specjałów włączyły się miej-
scowe samorządy.

Konkurs zaktywizował lokalne spo-
łeczności i lokalnych wytwórców do 
działań na rzecz wytwarzania, budowy 
rynku i promocji tradycyjnej żywności, 
jako elementu rozwoju regionu. 

W ciągu kolejnych lat trwania Kon-
kursu powstała dokumentacja produk-
tów i tradycji kulinarnych ze wszystkich 
stron i regionów Polski: wywodzą-
cych się z Kresów i Polski Centralnej,  
z gór i znad morza, z Ziem Zachodnich  
i z kultury mniejszości narodowych. 
Jest to dowód na to, jak bogata jest 
polska historia kulinarna i jak ważnym 
jest elementem polskiego dziedzictwa 
kulturowego.

Cel konkursu
Obok głównego, jakim jest identy-

fikacja regionalnych produktów oraz 
ich promocja, istotnym stało się przy-
gotowanie ich producentów do uczest-
niczenia w systemach jakości żyw-
ności, zarówno na szczeblu unijnym, 
jak i krajowym. Ideą konkursu jest też 
zachęcanie mieszkańców obszarów 
wiejskich, zwłaszcza tych o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowa-
nia, do poszukiwania alternatywnych 
źródeł dochodu.

Zasady konkursu
Konkurs ma charakter otwarty. 

Przystąpić może do niego każdy pro-
ducent wyrobów regionalnych i trady-
cyjnych, spełniający kryteria konkur-
sowe.

Organizatorem centralnym Kon-
kursu odbywającego się pod Patrona-

tem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz 
Marszałków Woje-
wództw, jest Polska 
Izba Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego 
wspólnie ze Związ-
kiem Województw RP. 
Partnerami meryto-
rycznymi i organizacyj-
nymi finałów konkursu 
w regionach są urzędy 

marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki 
doradztwa rolniczego.

Powołane zostały dwie komisje 
konkursowe pracujące na szczeblach 
regionalnych: jedna zajmująca się lo-
kalnym i regionalnym produktem żyw-
nościowym, druga – daniami i potra-
wami regionalnymi.

Ponadto powołana Kapituła Krajo-
wa ma zadanie przyznania statuetek 
„Perła” niektórym produktom, nomino-
wanym w czasie finałów regionalnych.
Konkurs przebiega dwuetapowo:

W pierwszym etapie – w czasie fi-
nałów regionalnych – wyłonieni zosta-
ną laureaci w czterech kategoriach: 
produktów pochodzenia roślinnego, 
zwierzęcego, napojów i produktów 
mieszanych oraz najlepsze dania  
i potrawy regionalne i tradycyjne. Dru-
gi etap konkursu to wybór dokonany 
przez Krajową Kapitułę Konkursu – 
spośród produktów nominowanych  
w regionach – najlepszych produktów 
oraz potraw i dań do prestiżowej na-
grody konkursu „PERŁA 2018”. 

Na Wielkim Finale Konkursu, który 
odbędzie się na targach Smaki Regio-
nów Polagra Food w Poznaniu, zosta-
ną wręczone „Perły 2018” oraz „Klucz 
do Polskiej Spiżarni”.

Finał regionalny dla wojewódz-
twa małopolskiego odbędzie  się  
9.09.2018 r. w Nawojowej podczas 
Agropromocji 2018.

Wszystkich zainteresowanych 
odsyłamy do zapoznania się z regu-
laminem i kartami zgłoszeniowymi 
dostępnymi na stronie www.produkty-
regionalne.pl w zakładce „Nasze Kuli-
narne Dziedzictwo”.

Zachęcamy producentów żywności 
tradycyjnej i regionalnej do zgłaszania 
swoich wyrobów do walki o najwyższe 
laury.
Zgłoszenia dla Małopolski przyjmuje: 

Lucyna Kmak ,  
PZDR Nowy Sącz, tel. 510077417.
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W dniach 9-10 czerwca 2018 r.  
w Szczyrzycu odbyła się XII Krajowa 
Wystawa Czerwonego Bydła Polskie-
go połączona z Regionalną Wystawą 
Owiec i Wystawą Królików Raso-
wych. 

Organizatorami tegorocznej wysta-
wy byli: Krajowy Związek Hodowców 
Czerwonego Bydła Polskiego w Jo-
dłowniku, Urząd Gminy w Jodłowniku, 
Polska Federacja Hodowców Bydła  
i Producentów Mleka Przedstawiciel-
stwo i Biuro w Krakowie, Małopolska 
Izba Rolnicza, Małopolski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego z siedzibą w Kar-
niowicach, Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa.

Współorganizatorami wystawy byli: 
Małopolski Związek Hodowców Bydła  
i Producentów Mleka, Regionalny 
Związek Hodowców Owiec i Kóz w No-
wym Targu, Instytut Zootechniki Pań-
stwowy Instytut Badawczy, Galicyjski 
Związek Hodowców i Producentów 
Mleka, Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Limanowej, Małopolskie 
Stowarzyszenie Hodowców Królików 
Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Wystawa została sfinansowa-
na przez Fundusz Promocji Mleka, 
Polską Federację Hodowców Bydła  
i Producentów Mleka, Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego, 
Urząd Gminy Jodłownik, Małopolską 
Izbę Rolniczą oraz firmy biorące udział  
w wystawie. 

Honorowy patronat nad wystawą 
objęli: Krzysztof Jurgiel Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Jacek Krupa Mar-
szałek Województwa Małopolskiego.

W pierwszym dniu wystawy komi-
sja w składzie: Sędzia Główny Mie-
czysław Kopiczko, Asystent Sędziego 

XII Krajowa Wystawa 

Czerwonego Bydła
Polskiego

Wiesław Iwulski dokonała oceny 70 
sztuk bydła rasy polskiej czerwonej, 
zgłoszonego do konkursu w ośmiu ka-
tegoriach.

 — Tytuł czempiona w kategorii jałowice  
w wieku 12-16 miesięcy uzyskała ja-
łówka Miśka - hodowca Mateusz Stasik  
z Mochnacki Wyżnej.

 — Tytuł czempiona w kategorii jałowice  
w wieku 17-20 miesięcy uzyskała ja-
łówka Bajka - hodowca Mirosław Sta-
niszewski z Zawadki.

 — Tytuł czempiona w kategorii krowy  
w I i II laktacji - program doskonalenia 
rasy uzyskała krowa Beretka - hodow-
ca Edward Solarczyk z Wróblówki.

 — Tytuł czempiona w kategorii krowy  
w I laktacji - program ochrony zasobów 
genetycznych uzyskała krowa Czerni-
ca - hodowca Henryk Kulpa ze Słopnic. 

 — Tytuł czempiona w kategorii krowy od 
III do V laktacji – program doskonalenia 
rasy uzyskała krowa Czada – hodowca 
Paweł Piechówka z Jodłownika.

 — Tytuł czempiona w kategorii krowy  
w II i III laktacji – program ochrony za-
sobów genetycznych uzyskała krowa 
Kruszynka – hodowca Jadwiga i Jan 
Litwin z Czarnej Góry.

 — Tytuł czempiona w kategorii krowy w IV 
i V laktacji - program ochrony zasobów 
genetycznych uzyskała krowa Fide – 
hodowca Czesław Kuc z Podłopienia.

 — Tytuł czempiona w kategorii krowy w VI 
i wyższej laktacji uzyskała krowa Pola 
- hodowca Paweł Poręba z Zamieścia.

W każdej z powyższych kategorii 
przyznano również tytuł wice czempio-
na i pierwsze nagrody dla pozostałych 
ocenianych zwierząt.

Super czempionem XII Krajowej 
Wystawy Czerwonego Bydła Polskie-
go w Szczyrzycu w programie dosko-
nalenia rasy została krowa Beretka 
- hodowca Edward Solarczyk z Wró-
blówki. 

Super czempionem XII Krajowej 
Wystawy Czerwonego Bydła Polskie-
go w Szczyrzycu w programie ochrony 
zasobów genetycznych została krowa 
Fide – hodowca Czesław Kuc z Podło-
pienia. 

Oceny owiec dokonała komisja po-
wołana przez Regionalny Związek Ho-
dowców Owiec i Kóz w Nowym Targu 
w składzie: Jan Janczy – sędzia głów-
ny, Wojciech Nawara – asystent.

Komisja oceniła przedstawiony 
materiał hodowlany zgodnie z zasada-
mi wymienionymi w regulaminie oceny 
owiec.

W wyniku przeprowadzonej oceny 
w poszczególnych rasach przyznano 
tytuły czempiona.

 — Dla rasy cakiel podhalański tryki, rasy 
cakiel podhalański maciorki – hodowca 
Adam Kołodziej z Łętowego. 

 — Dla rasy polska owca górska odmiana 
barwna tryki, polska owca górska od-
miana barwna maciorki – hodowca Ja-
nusz Kuczaj z Łętowego. 

 — Dla rasy polska owca pogórza tryki, 
polska owca pogórza maciorki – ho-
dowca Leszek Frączek z Przyszowem.

 — Dla rasy wrzosówka tryki, rasy wrzo-
sówka maciorki – hodowca Wojciech 
Długosz z Kokoszki.

Komisja oceniając poszczególne 
zwierzęta stwierdziła wysoką ich ja-
kość genetyczną, zgodność z wzor-
cem rasy oraz bardzo dobre przygo-
towanie do wystawy. Na szczególne 
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wyróżnienie zasłużyli hodowcy owiec 
ras cakiel podhalański - Adam Koło-
dziej i polska owca pogórza - Leszek 
Frączek.

Oceny królików dokonała komisja 
powołana przez Małopolskie Stowa-
rzyszenie Hodowców Królików Raso-
wych i Drobiu Ozdobnego w składzie 
Elżbieta Kubies – sędzia, Grzegorz 
Koraczyński sędzia, Marian Bahut 
asystent.

21 wystawców zgłosiło do oceny 
157 królików (samce i samice) 11 ras: 
olbrzym belgijski, olbrzym srokacz nie-
miecki, baran francuski, wielki jasno-
srebrzysty, szynszyl wielki, wiedeński 
niebieski, wiedeński biały, burgundzki, 
nowozelandzki biały, nowozelandzki 
czerwony, czarny podpalany.

Komisja wyłoniła zwycięzców  
w poszczególnych rasach, przyzna-
ła tytuły czempiona i wice czempio-
na oraz super czempiona dla samca 
otrzymał Paweł Hałat, za samicę Ma-
rek Blecharski.

Wieczorem przy radosnej muzyce 
odbyła się biesiada „Wieczór Hodow-
cy” zorganizowana dla hodowców, za-
proszonych gości i wystawców. 

W drugim dniu wystawy w Opac-
twie Ojców Cystersów odbyła się msza 
święta w intencji rolników. 

Na „błoniach szczyrzyckich’’ ho-
dowców, zaproszonych gości, wystaw-
ców i zwiedzających powitał gospo-
darz wystawy Paweł Stawarz - Wójt 
Gminy Jodłownik oraz Wacław Drożdż 
Prezes Krajowego Związku Hodow-
ców Czerwonego Bydła Polskiego  
w Jodłowniku. 

Po ceremonii otwarcia poseł na 
sejm RP Jan Duda i poseł na sejm RP 
Edward Siarka dokonali wręczenia od-
znaki honorowej „Zasłużony dla Rol-
nictwa” dla 17 rolników z terenu gminy 
Jodłownik. 

Na scenie uroczyście wręczo-
no puchary i dyplomy dla hodowców 
bydła, owiec i królików rasowych. 
Nagrody specjalne dla hodowców 
ufundowali Adam Ślusarczyk Dyrek-
tor Oddziału Regionalnego ARiMR  
w Krakowie, Marek Kwiatkowski Dyrek-
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tor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, 
Paweł Ptaszek Wójt Gminy Tymbark,  
2 puchary ufundował Ryszard Czaic-
ki Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej. 
Pamiątkowe drewniane grawertony 
dla hodowców bydła, organizatorów 
wystawy i zaproszonych gości wręczył 
Wacław Drożdż. 

Wystawie towarzyszyła prezen-
tacja nowoczesnych ciągników i ma-
szyn rolniczych przygotowana przez 
Rolniczo-Handlową Spółdzielnię 
Pracy z Nowego Sącza, Firmę KRA-
CIK ze Spytkowic, Firmę Handlową 
AGRO JUREK s.c. z Sulechowa.

Cały dzień odbywała się degu-
stacja zsiadłego mleka, mlekosio-

we konkursy z nagrodami, zabawy  
z animatorami, które prowadził „ 
Mlekoś” w ramach akcji promocyjnej 
„Mlekoś podróżuje”.

Atrakcją wystawy był konkurs 
wiedzy rolniczej dla hodowców biorą-
cych udział w wystawie zorganizowa-
ny przez Małopolską Izbę Rolniczą, 
pokaz strzyży owiec, pokaz wyrobu 
oscypka, przejażdżki konne. Na ringu 
odbył się konkurs młodego hodowcy.

Na wystawie prezentowały się in-
stytucje wspierające wieś i rolnictwo. 
Swoje stoiska przygotowały MODR 
w Karniowicach, Placówka Terenowa 
KRUS w Limanowej, Biuro Powiato-
we ARiMR w Limanowej, Małopolska 
Izba Rolnicza. 

W czasie wystawy odbywała 
się degustacja potraw regionalnych 
przygotowana przez pięć KGW z te-
renu gminy Jodłownik. 

Na zakończenie wystawy roz-
losowano nagrody w trwającej dwa 
dni loterii fantowej. Główną nagrodą 
była cieliczka rasy polskiej czerwo-
nej, rozlosowano nagrody dodatko-
we - piłki, suszarkę do włosów, na-
miot i inne upominki. 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy pomagali przy organiza-
cji wystawy, hodowcom, pracowni-
kom firm i instytucji, strażakom OSP 
z terenu gminy Jodłownik, członki-
niom Kół Gospodyń Wiejskich.   �

Leszek Leśnik
Fot. Alicja Kostuś, Aneta Sara

Dni Pola DLG to unikalna konwen-
cja organizacji wystaw na otwar-
tej przestrzeni zapoczątkowana  
w 1988 r. w Niemczech. Organizato-
rem tej największej agrotechnicznej 
wystawy jest Niemieckie Towarzystwo 
Rolnicze DLG we współpracy z inny-
mi organizacjami oraz firmami rolni-
czymi. Jest to impreza organizowana 
rotacyjnie w różnych lokalizacjach  
w cyklu dwuletnim nie tylko dlatego, że 
taki wystawienniczy interwał czasowy 
coraz częściej jest realizowany przez 
innych organizatorów wystaw, ale rów-
nież, dlatego że przygotowanie do tej 
wystawy wymaga rozpoczęcia prac 
agrotechnicznych w roku poprzedza-
jącym termin prezentacji. Tegorocz-

na edycja Dni Pola DLG miała miej-
sce w Bernburgu (Saksonia-Niemcy)  
w dniach 12-14 czerwca 2018 r. na 
terenie International DLG Crop Pro-
duktion Center dysponującym około  
50 ha powierzchni.

Efektywność, Innowacje, 
Strategie

Hasłem przewodnim imprezy była 
Produkcja Roślinna 2030 - Efektyw-
ność, Innowacje, Strategie. Wizytując 
wystawę można było spojrzeć na wy-

Dni Pola DLG 
w Bernburgu 2018

�

Większość tegorocznych wystaw rolniczych, pokazów polowych oraz dni otwartych drzwi firm ofe-
rujących różne technologie produkcji rolnej mamy już za sobą. Są to często bardzo wyspecjalizo-
wane imprezy ukierunkowane na określoną grupę produktów. Za nami także jedna z najbardziej 
interesujących i najważniejsza z imprez DNI POLA DLG Feldtage 2018. I Eugeniusz Tadel

Fot. E
. Tadel

Mzuri - siewnik do siewu pasowego.
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biegający w przyszłość rozwój proce-
sów, technologii i środków produkcji 
pozwalający w zrównoważony sposób 
zwiększyć efektywność produkcji rol-
nej. Efektywność oraz odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów środowiska są 
kluczowymi elementami w długotermi-
nowej perspektywie wysokich plonów 
produkcji rolnej. Narzędzia cyfrowe 
w precyzyjnej uprawie, nawożeniu, 
ochronie roślin oraz zbiorze sprzyjać 
będą poprawie efektywności pracy 
na polu oraz logistyce gospodarstwa. 
Program wystawy składał się z takich 
głównych bloków tematycznych jak: 
demonstracja polowa maszyn rolni-
czych, porównanie technologii uprawy 
pszenicy, efektywne wykorzystanie 
gnojowicy oraz pofermentu, rolnictwo 
ekologiczne, forum ekspertów oraz 
zawody robotów. Dni Pola DLG to 
coś więcej niż wystawa rolnicza. Wy-
stawcy demonstrujący różne odmiany 
roślin uprawnych mają do dyspozycji 
ponad kilkadziesiąt poletek doświad-
czalnych. Dodatkowo w warunkach 
polowych prowadzone są demonstra-
cje poszczególnych technologii jak 
zrównoważone nawożenie, przyjazna 
środowisku ochrona roślin, techniki 
uprawy roli. Jedną z kluczowych atrak-
cji dla międzynarodowych ekspertów 
jest porównawcza demonstracja róż-
nych technologii upraw pszenicy ozi-
mej. Celem porównania jest uzyskanie 
wysokiego plonu o wysokiej jakości 
przy niskich kosztach. Końcowy wy-
nik zależeć będzie od wielu czynników 
zarówno tych z reguły wspólnych dla 
wszystkich uczestników tej konkuren-
cji jak warunki glebowe, pogoda, czas 
siewu, ochrona insektycydowa, jak  

Nawożenie precyzyjne – GreenSeeker-
-Kubota

Fot. E
. Tadel

i tych indywidualnie dobranych przez 
dany zespół jak odmiana nasion, 
metoda siewu, nawożenie, strategia 
ochrony roślin. Ostateczne wyniki zo-
staną opracowane i opublikowane po 
zakończeniu sezonu (październik).  
W konkurencji uprawy pszenicy ozi-
mej wystartowało 9 zespołów z takich 
krajów jak Czechy, Dania, Niemcy, 
Polska, Rosja, Szwecja i Szwajcaria,  
a zasiewy miały miejsce w jesieni ubie-
głego roku. Ciekawostką wystawy były 
z pewnością poletka z niszowymi od-
mianami pszenicy (samopsza, orkisz, 
durum) oraz jęczmieni (czarny, nagi)  
i innymi odmianami. Dużo powierzchni 
przeznaczone zostało na demonstra-
cję międzyplonów mających szczegól-
ne znaczenie w sytuacji uproszczeń  
w zmianowaniu.

Wzrostowy trend rolnictwa  
ekologicznego

Tegoroczne Dni Pola po raz pierw-
szy tak obszernie potraktowały ofertę 
skierowaną dla gospodarstw ekolo-
gicznych (organic farming) oraz zain-
teresowanych konwersją. Można było 
zwiedzić poletka z nowymi odmianami 
roślin dedykowanych dla tych gospo-
darstw, można było także porozmawiać 
z ekspertami z Niemiec, Austri, Danii 
i Holandii na temat indywidualnych 
strategii ekologicznej uprawy psze-
nicy. Inni wystawcy w tym naukowcy 
prezentowali najnowsze wyniki badań 
z zakresu rolnictwa ekologicznego. 
Rolnictwo ekologiczne w Niemczech 
rozwija się całkiem dobrze. Około 8% 
użytków rolnych obecnie jest uprawia-
nych zgodnie z pryncypiami ekologii 
i trend ten ma tendencję wzrostową. 
Według Niemieckiego Towarzystwa 
Rolniczego (DBV) 15% niemieckich 
rolników zainteresowanych jest przej-
ściem na ekologiczne sposoby gospo-
darowania, a pokrycie 20% użytków 
rolnych uprawami ekologicznymi wy-
daje się celem realnym. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się demonstra-
cje maszyn i narzędzi uprawowych 
oraz pielęgnacyjnych dedykowanych 
dla rolnictwa ekologicznego. Oprócz 

Analiza profilu glebowego
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dużej ilości rozmaitych systemów me-
chanicznego pielenia moje szczególne 
zainteresowanie wzbudziło niezwy-
kłe urządzenie nazwane „digitalnym 
herbicydem” – Electroherb oferowa-
ne przez ZASSO GROUP. Elektrycz-
ne zwalczanie chwastów może mieć 
znaczną przewagę nad niedostatkami 
mechanicznej metody, a jej efektyw-
ność jest co najmniej taka jak metoda 
chemiczna. Technologia ta wykorzy-
stuje dużą energię elektronów kiero-
wanych na liście chwastów i poprzez 
nie przenoszona do korzeni w ziemi. 
Ten elektryczny aplikator wymaga, jak 
żadna inna technologia specyficznej 
adaptacji do specyfiki upraw, jej geo-
metrii i potrzeb. Szczególnie przydat-
na może być ta technologia do upraw 
rzędowych. Stosuję się ją na przykład  
w ekologicznych uprawach kawy  
w Brazylii. Jej szersze zastosowanie 
przewiduje się także w uprawach ta-
kich jak trzcina cukrowa, kukurydza, 
soja, plantacje owocowe, sady, krze-
wy, a nawet łąki (odnawianie).

Technika sensorowa w nawożeniu 
i ochronie roślin

Obserwując na przestrzeni lat organi-
zację kolejnych dni Pola DLG należy 
podkreślić wielki rozwój tej wystawy 
w kierunku najnowszych wyzwań sta-
wianych współczesnemu rolnictwu. 
Początkowo prezentowane były głów-
nie tematy uprawy, nawożenia i ochro-
ny roślin. W chwili obecnej należne 

�
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miejsce zajmują także takie dziedziny 
jak: technika rolnicza, bio-ekonomia, 
pozażywnościowe wykorzystanie pro-
dukcji rolnej (energetyka, farmacja, 
budownictwo), rolnictwo precyzyjne 
(GPS, technologie sensorowe, drony), 
prośrodowiskowe metody nawożenia 
mineralnego i naturalnego, rośliny ole-
iste i białkowe, międzyplony, roboty-
zacja rolnictwa. Podczas tegorocznej 
wystawy do głównych atrakcji niewąt-
pliwie należały pokazy opryskiwaczy 
oraz rozsiewaczy nawozów, w tym 
wyposażonych w techniki sensoro-
we. Polowa prezentacja opryskiwa-
czy podczas Dni Pola DLG różni się 
od większości innych podobnych po-
kazów tym, że tor przeszkód wymu-
szający wibrację belki umieszczony 
został w rosnącym łanie. Dodatkowo 
procedura przejazdu opryskiwacza 
była ściśle określona. Pierwsza część 
przejazdu po torze przeszkód służyła 
ocenie stabilności belki. Druga część 
przejazdu po nawrocie miała poka-
zać reakcję belki na zmianę kontu-
ru pola, który stanowiła przeszkoda  
w postaci usypanego wału ziemnego. 
W praktyce widać było jak jedna strona 
belki unoszona była nad przeszkodą,  
a druga mniej lub bardziej pozostawała 
równoległa do powierzchni bez prze-
szkody. Większość obserwatorów po-
kazu miało możliwość ustawienia się 
na wprost do jadącego opryskiwacza 
i słusznie, jeżeli chcieli oceniać stabil-
ność poprzeczną belki. Będąc na ta-
kim pokazie warto jednak również, je-
żeli jest taka organizacyjna możliwość 

Prezentacja rozpylaczy Lechler

Fot. E
. Tadel

(tym razem była) stanąć z boku i ocenić 
wibrację belki w płaszczyźnie pozio-
mej, która może mieć większy wpływ 
na jakość oprysku (nierównomierność 
wzdłużna) niż wahania belki w płasz-
czyźnie pionowej (nierównomierność 
poprzeczna). Zjawisko to jest przez 
wielu użytkowników opryskiwaczy 
ignorowane i jest trudne do oszacowa-
nia również w momencie badania tech-
nicznego opryskiwaczy. W prezentacji 
opryskiwaczy wzięły udział takie firmy 
jak: AGRIFAC, AGRIO, AMAZONE, 
CHD EEFTING, DAMMAN, FENDT-
-AGCO, HARDI, HORSCH, JOHN 
DEERE, KVERNELAND, LEMKEN, 
POOL AGRI. Prezentacja rozsiewaczy 
nawozów mineralnych oraz technika 
sensorowa w rolnictwie precyzyjnym 
to kolejny obowiązkowy element poka-
zów. Uczestnicy pokazów mieli możli-
wość oceny precyzji rozsiewu nawo-
zów mineralnych szczególnie ważnej 
na uwrociach i w sąsiedztwie wód po-
wierzchniowych. W przypadku maszyn 
jadących przez uprawę, wyposażonych  
w N-sensory lub pracujących w opar-
ciu o nawozową mapę pola można 
było obserwować automatycznie re-
komendowane dawki nawozowe wy-
świetlane na ekranach LED. W ostat-
nich kilku latach obserwujemy rozwój 
systemów automatycznego sterowania 
ciągnikami umożliwiających między 
innymi precyzyjne prowadzenie ma-
szyn, ułatwiające prace w ograniczo-
nych warunkach widoczności (nocą), 
współpracę wielu maszyn ze sobą na 
przykład ciągnika z przyczepą odbie-
rającego podczas jazdy plon z kombaj-
nu zbożowego lub sieczkarni polowej 
czy wreszcie pracę kilku maszyn na 
jednym polu ( brygada opryskiwaczy). 
Efektywne i bezpieczne dla środowi-
ska stosowanie płynnych nawozów 
naturalnych oraz produktów pofermen-
tacyjnych to współczesne wyzwanie 
wynikające ze zmian klimatycznych 
oraz prawodawstwa EU oraz krajowe-
go. Na wystawie można było porównać 
różne maszyny (cysterny) do aplikacji 
gnojowicy od rozlewu powierzchnio-
wego poprzez punktowy rurowy, aż do 

różnych rozwiązań wprowadzających 
ten naturalny nawóz wprost do gleby. 
Stosowanie gnojowicy w zmiennych 
dawkach w oparciu o mapowanie  
i technikę nawigacji GPS stało się fak-
tem zgodnym z zasadami rolnictwa 
precyzyjnego. 

Drony oraz roboty
Przewidywane szerokie rozpowszech-
nienie dronów w rolnictwie w cią-
gu najbliższych 10 lat spowodowało 
uwzględnienie przez DLG tej dziedziny 
podczas wystawy. Coraz bardziej za-
awansowane sensory w jakie wyposa-
żone są drony umożliwiają pozyskiwa-
nie różnych danych optymalizujących 
plon zgodnie z zasadami rolnictwa 
precyzyjnego, identyfikują różnice  
w uprawach, glebie pozwalając regu-
lować dawkowanie nawozów, środków 
ochrony roślin, a nawet wody. Podczas 
wystawy miały miejsce również poka-
zy polowych robotów prezentowanych 
przez zespoły studentów z uczelni  
z różnych krajów.

Mieszanki roślin miododajnych  
i energetycznych 

Moje szczególne zainteresowanie 
podczas DLG Feldtage zawsze bu-
dziły kolekcje rosnących, pasowo 
prowadzonych mieszanek roślin  
z udziałem także uznawanych po-
wszechnie za chwasty (mak polny, 
chaber bławatek) na granicy pól 
uprawnych bądź na miedzach, mają-

Konopie – alternatywna uprawa
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Jęczmień ozimy jest zbożem o najkrót-
szym okresie wegetacji spośród zbóż 
ozimych. Jest to bardzo istotne dla rol-
ników, którzy po zbiorze zboża planują 
zasiać rzepak ozimy. Ponadto wcze-
sny termin żniw jęczmienia umożliwia 
uprawę poplonów, co ma duże znacze-
nie w integrowanym i ekologicznym 
gospodarowaniu.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Jęczmień ozimy dla Małopolski

„Artykuł po raz pierwszy opublikowany w ma-
gazynie rolniczym Agro Profil www.agropro-
fil.pl - zadzwoń lub napisz SMS 791 790 901,  
a otrzymasz egzemplarz bezpłatny”.

cych pokazać możliwą do wykonania 
precyzję zabiegów ochrony roślin  
z eliminacją znoszenia cieczy robo-
czej nie tylko na sąsiednią uprawę, 
ale także na rozgraniczającą je mie-
dzę. Mieszanki takich roślin to także 
wypełnienie stref buforowych mogą-
cych ograniczyć znoszenie cieczy ro-
boczej w czasie oprysku. Można było 
także otrzymać przykładowe zesta-
wy mieszanek roślin miododajnych,  
a także energetycznych (biogaz) 
w porcjach pozwalających założyć 
próbne poletko lub pas o powierzchni 
10 m2. W czasie wystawy interesują-
co przedstawiały się także prezenta-
cje wykopów ziemnych przedstawia-
jących profil glebowy w zależności 
od różnych wariantów uprawy, a tak-
że wycinki profilów glebowych z ro-
snącymi uprawami. 

Środki transportu
Moją uwagę zwróciła także propozycja 
firmy MAN, który pokazał przydatny  
w transporcie rolniczym ciągnik siodło-
wy w wersji terenowej 4 x 4, chociaż 
większe wrażenie zrobił na mnie poka-
zany na tej samej wystawie dwa lata 
temu ciągnik siodłowy w wersji rolni-
czej 6 x 6 popularnej kiedyś w naszym 
kraju marki TATRA, który w zestawie 
z 3 osiową naczepą rolniczą dawał  
6 osiowy zestaw umożliwiający trans-
port płodów rolnych zarówno w polu 
oraz na autostradzie bez konieczności 
przeładunku. Nieodłącznymi rekwizy-
tami tej największej polowej wystawy 
były także zabytkowe ciągniki i maszy-
ny rolnicze. Wystawę zwiedziło około 
20.000 osób w tym co dziesiąta osoba 
z zagranicy (z co najmniej 30 krajów). 
Rezultat na poziomie roku ubiegłego. 

Organizatorzy są bardzo zadowoleni 
z tej stabilnej frekwencji, w naszym 
kraju bije się o wiele wyższe rekordy, 
ale pamiętajmy, że wystawa ta dedy-
kowana była dla profesjonalistów. Jeśli 
chodzi o wystawców to było ich 410  
z 18 krajów. Do mankamentów wysta-
wy zaliczam prowadzenie forów eks-
pertów w języku wyłącznie niemieckim, 
jak również z reguły powszechny brak 
materiałów informacyjnych (ulotek)  
w języku angielskim, ale Niemcy  
w końcu stanowili 90% zwiedzających. 
Następne DLG Feldtage zaplanowano 
na 16-18 czerwca 2020 r., a odbędą 
się one tym razem w Brockhof Estate  
w Erwitte/Lippstadt, w Nadrenii Pół-
nocnej – Westfalii.   �

�

Nadchodzi okres siewu zbóż ozi-
mych. W pierwszej kolejności wyko-
nuje się siew jęczmienia ozimego, 
którego termin siewu zależy głównie 
od warunków klimatyczno-glebowych 
i doboru odmiany. W poszczególnych 
regionach Polski terminy są zróżnico-
wane. Najlepiej wysiewać jęczmień 
ozimy w terminie średniowczesnym. 
Dla rejonu wschodniego będzie to 
okres 10–15 września, 12–18 wrze-

śnia - w rejonie centralnym, 16–20 
września - w rejonach zachodnich. 

Podane terminy są ruchome, w za-
leżności od warunków pogodowych. 
Im dłuższa i cieplejsza jesień w danym 
rejonie, przy korzystnym rozkładzie 
opadów, tym później przypada opty-
malny termin siewu. Jęczmień wysia-
ny wcześnie przy ciepłej jesieni jest 
wysoce narażony na atak zarówno 
ze strony szkodników (min. ploniarka 
zbożówka, skoczek sześciorek), jak  
i chorób, szczególnie mączniaka praw-
dziwego.

Przebieg pogody nie jest od nas 
zależny, natomiast możemy decydo-
wać o wyborze odmiany do siewu. 
Obecnie w krajowym rejestrze znajdu-
je się 33 odmiany jęczmienia ozimego, 
w tym 29 odmiany typu pastewnego 
o kłosie wielorzędowym, cztery typu 
pastewnego o kłosie dwurzędowym 
(Brosza, Metaxa, SU Vireni, Zita) oraz 

Jęczmień ozimy jest gatunkiem o wy-
sokim  potencjale plonowania, które 
w optymalnych warunkach dorównu-
je pszenicy. Jego ziarna  mają wyso-
ką wartość paszową, wyższą niż żyto  
i owies. Jęczmień ozimy cechuje także 
wyjątkowa odporność na wiosenne 
susze. Tolerancja ta jest największa ze 
wszystkich zbóż.

jedna typu browarnego o kłosie dwu-
rzędowym (Wintmalt). 

Każda odmiana charakteryzuje się 
inną wytrzymałością na mróz, dlate-
go, podejmując decyzję o jej wyborze, 
należy mieć na uwadze warunki panu-
jące w danym rejonie. Tutaj z pomocą 
przychodzą Listy Odmian Zalecanych 
(LOZ) opracowane przez Centralny 
Ośrodek Badań Odmian Roślin Upraw-
nych (COBORU), w oparciu o wielolet-
nie wyniki doświadczeń odmianowych 
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Wg najnowszych szacunków Zespołu Monitorowaniu Upraw MARS średnie zbiory jęczmienia ozi-
mego w Unii w 2018  wyniosą 6,05 t/ ha (wzrost o 1,1% w stosunku do ubiegłego roku  – 5,99 t/ha ). 
W Polsce szacunki wg MARS mówią o 4,4 0 ton i są mniejsze w stosunku do  poprzedniego roku  
o  5,7% 4,66 t/ha  w  2017 r.

Jedyną zasadniczą wadą jęczmienia 
ozimego jest wyraźnie gorsza niż u in-
nych zbóż ozimych mrozoodporność 
Bez okrywy śnieżnej znosi mrozy do 
-12°C. Z tego względu jego uprawa kon-
centruje się przede wszystkim w regio-
nach zachodnich i południowo-zachod-
nich, z łagodniejszym klimatem.

prowadzonych w ramach Porejestro-
wego Doświadczalnictwa Odmiano-
wego (PDO) w danym województwie.

Po dwuletnim cyklu badań i prze-
analizowaniu wyników LOZ do uprawy 
w województwie małopolskim wzbo-
gacona została o rekomendacje dla 
jęczmienia ozimego, coraz częściej 
uprawionego przez rolników z nasze-
go regionu.

Na Liście Odmian Zalecanych do 
uprawy na ternie województwa ma-
łopolskiego na rok 2018 znajdują 
się następujące odmiany jęczmie-
nia ozimego:

Charakterystyka odmian  
(wg COBORU)

KWS KOSMOS (2015) 
Rok włączenia do LOZ - 2018

Odmiana wielorzędowa, typu pa-
stewnego. Plenność bardzo dobra. 
Przyrost plonu przy uprawie na wyso-
kim poziomie agrotechniki przeciętny. 
Zimotrwałość prawie średnia. Od-
porność na mączniaka prawdziwego, 
plamistość siatkową i rynchosporiozę 
- średnia, na rdzę jęczmienia i ciem-
nobrunatną plamistość - dość mała. 
Rośliny średniej wysokości, o przecięt-
nej odporności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość późny, dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie 
ziarna, gęstość ziarna w stanie zsyp-
nym oraz zawartość białka w ziarnie 
średnie. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna. 

QUADRIGA (2015) 
Rok włączenia do LOZ - 2018

Odmiana wielorzędowa, typu pa-
stewnego. Plenność dobra na prze-
ciętnym poziomie agrotechniki, bardzo 
dobra na wysokim. Przyrost plonu przy 
uprawie na wysokim poziomie agro-
techniki powyżej średniej. Zimotrwa-
łość średnia. Odporność na mącznia-
ka prawdziwego, plamistość siatkową, 
rynchosporiozę i ciemnobrunatną pla-
mistość - średnia, na rdzę jęczmienia 
- dość mała. Rośliny wysokie, o dość 
dużej odporności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia późny, dojrzewania dość 
późny. Masa 1000 ziaren dość duża, 
wyrównanie ziarna, gęstość ziarna  
w stanie zsypnym i zawartość białka  
w ziarnie średnie. Tolerancja na za-
kwaszenie gleby przeciętna. 

SOULEYKA (2010) 
Rok włączenia do LOZ - 2018

Odmiana wielorzędowa, typu pa-
stewnego. Plenność dobra do bardzo 
dobra. Przyrost plonu przy uprawie na 
wysokim poziomie agrotechniki wyż-
szy niż średnio dla gatunku. Zimotrwa-
łość średnia. Odporność na mącznia-
ka prawdziwego, plamistość siatkową, 
rdzę jęczmienia i czarną plamistość 
- duża, na rynchosporiozę - śred-
nia. Rośliny o przeciętnej wysokości  
o dość dużej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość ziarna w sta-
nie zsypnym dość małą, zawartość 
białka w ziarnie średnia. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przeciętna. 

SU MELANIA (2013) 
Rok włączenia do LOZ - 2018

Odmiana wielorzędowa, typu pa-
stewnego. Plenność dobra do bardzo 
dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na 
wysokim poziomie agrotechniki prze-

ciętny. Zimotrwałość prawie średnia. 
Odporność na mączniaka prawdziwe-
go, plamistość siatkową, rdzę jęczmie-
nia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną 
plamistość - średnia. Rośliny średniej 
wysokości, o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Termin kłoszenia i doj-
rzewania średni. Masa 1000 ziaren, 
wyrównanie ziarna, gęstość ziarna  
w stanie zsypnym oraz zawartość biał-
ka w ziarnie średnie. Tolerancja na za-
kwaszenie gleby przeciętna.

Wykorzystanie przez praktykę rol-
niczą postępu hodowlanego zawarte-
go w odmianach jest w Polsce ciągle 
na niskim poziomie. Dlatego należy 
podkreślić, że odmiany umieszczone 
na „Liście Odmian Zalecanych” do 
uprawy w województwie małopolskim 
wykazały w ostatnich latach dużą 
przydatność do uprawy w warunkach 
naszego województwa i zasługują na 
znaczący udział w uprawie. Stwier-
dzona w czasie badań duża wartość 
tych odmian daje wiążącą gwarancję 
uzyskania lepszych efektów gospodar-
czych niż uprawa innych odmian.   �

Marta Rymarczyk
Źródło:

Wyniki Doświadczeń Odmianowych  
w województwie małopolskim 2017 – Pore-
jestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe, 
Węgrzce 2018. 
Lista Odmian Zalecanych do uprawy na ob-
szarze województwa małopolskiego na rok 
2018 - Porejestrowe Doświadczalnictwo 
Odmianowe, Węgrzce 2018. 
www.coboru.pl – Krajowy Rejestr Odmian
Biuletyn Informacyjny Świat Zbóż – Krajo-
wa Federacja Producentów Zbóż
Metodyka integrowanej ochrony roślin jęcz-
mienia ozimego i jarego. - IOR – PIB.
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W tym roku impreza będąca świę-
tem plantatorów buraka cukrowego oraz 
pracowników cukrowni odbyła się w 
pierwszą niedzielę lipca (01.07.2018 r.) 
w gospodarstwie Państwa Cichych  
w Drożejowicach w gminie Skalb-
mierz. Wydarzenie to było niejako 
podsumowaniem pięciu spotkań szko-
leniowych zorganizowanych niedawno 
w rejonach działania zakładów pro-
dukcyjnych cukrowni wchodzących  
w skład koncernu Südzucker: Rop-
czyce, Strzyżów, Cerekiew, Strzelin, 
Świdnica. 

Lustracja na polu
Dni Buraka Cukrowego to możliwość 
zapoznania się plantatorów z wynika-
mi doświadczeń polowych, oceny od-
mian, porównania technologii uprawy, 
nawożenia, siewu oraz ochrony roślin. 
Prezentacji wyników doświadczeń do-
konał Pan Maciej Skwierz z Cukrowni 
Ropczyce. W ramach grupy Südzuc-
ker działy doświadczalne wszystkich 
międzynarodowych spółek współ-
pracują i prowadzą wspólne badania  
w tematach: doświadczenia z tech-
nikami uprawy gleby, doświadczenia 
insektycydowe, doświadczenia z na-
wożeniem azotem, doświadczenia  
z chorobami liści, doświadczenia  
z okrywaniem pryzm, a także doświad-
czenia z burakami ozimymi. Szczegól-
nie ważne są doświadczenia ścisłe 
dotyczące profilaktyki, monitoringu  
i zwalczania chwościka. Chwościk bu-
raka to najgroźniejsza choroba liści 
buraków powodująca największe stra-
ty plonu i jakości. W okresie od koń-
ca czerwca do września plantatorzy  

Dzień Buraka 
Cukrowego 2018
Tradycyjnie, jak co roku odbyła się kolejna edycja spotkania plantatorów buraka cukrowego zorgani-
zowana przez koncern Südzucker Polska S.A. I Ewa Rhein, Eugeniusz Tadel

Fot. E
. Tadel

Technologia siewu bezpośredniego

�

Fot. E
. Tadel

Pokaz maszyn uprawowych

i inspektorzy monitorują plantacje. Ko-
munikaty o zagrożeniach i doradztwo 
są przekazywane za pośrednictwem 
sms, strony internetowej, prasy facho-
wej, broszur.

Pokazy polowe
Südzucker proponuje także cieszącą 
się coraz większym zainteresowaniem 
ostatnio technologię uproszczonej 
uprawy buraka cukrowego. Technolo-
gia uprawy w mulcz polega na wyelimi-
nowaniu energochłonnej i kosztownej 
orki jesiennej, pozostawieniu materii 

organicznej (mulcz ze słomy oraz mię-
dzyplonu) na powierzchni pola aż do 
wiosny i wymieszaniu jej przy pomocy 
specjalnych agregatów. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się poka-
zy pracy maszyn do uprawy, siewu 
czy ochrony roślin przeprowadzone 
przez firmę WIALAN z Tarnowa. Dy-
rektor Janusz Ludwa na bieżąco ko-
mentował kolejne przejazdy robocze 
różnych maszyn, cenne jest także to, 
że uczestnicy pokazu mieli możliwość 
wsiąść na ciągnik i dokonać testowego 
przejazdu. Rolnicy mieli szansę zapo-
znać się z ofertą także innych maszyn 
w tym kombajnów do zbioru buraków. 

Kwitnące pola
Interesującą propozycją jest projekt 
zrównoważonej uprawy buraków cu-
krowych Südzucker Polska o nazwie 
„Kwitnące pola”. Program ten polega 
na wysiewie specjalnie skompono-
wanych mieszanek miododajnych, 
które stanowią bezpieczne środo-
wisko dla owadów, miejsce wylęgu 

�

�
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Gnojnik - sprzedam pole 
orne, działki budowlane 
uzbrojone oraz łąki na 

staw rybny.

Kontakt: 604 438 189

i kryjówkę dla zwierząt, tworzą ko-
rzystny mikroklimat dla gatunków 
pożytecznych (biedronek, dżdżow-
nic, pszczół, trzmieli, motyli). Pro-
jekt ten jak najbardziej jest zbieżny 
z kierunkiem widocznym u naszych 
zachodnich sąsiadów, co można 
było zobaczyć na Dniach Pola DLG 
2018 w Bernburgu. Na spotkaniu 
nie zabrakło także firm nasiennych 
oraz firm oferujących środki ochro-
ny roślin, nawozy, przedstawicieli 
periodyków rolniczych (Burak Cu-
krowy, Magazyn Rolniczy Agro 
Profil). Uczestnicy spotkania mogli 
bezpłatnie zaopatrzyć się w wy-
dawnictwo „Zeszyt ewidencji zabie-
gów ochrony roślin”, a także nabyć 
najnowszy Program Ochrony Ro-
ślin (Agro Profil) oraz inne specja-
listyczne wydawnictwa. Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
(MODR) także prezentował swoje 
wydawnictwa oraz demonstrował 
działanie najnowszych rozpylaczy 
do aplikacji środków ochrony roślin 
oraz płynnego nawożenia. Działa-
jące przy MODR Centrum Szko-
leniowe Techniki Ochrony Roślin  
z Tarnowa demonstrowało urządze-
nia wykorzystywane do atestacji 
opryskiwaczy, była możliwość oceny 
równomierności poprzecznej rozkła-
du cieczy zamontowanych na frag-

mencie belki polowej różnych typów 
rozpylaczy oraz rozlewaczy płyn-
nych nawozów doglebowych (RSM). 
Niezwykle interesujące i doskonałe 
edukacyjnie było stanowisko demon-
stracyjne zorganizowane w odkryw-
ce glebowej na wzór prezentacji zna-
nych z niemieckich Dni Pola DLG. 
Odkrywka glebowa umożliwiła rów-
noczesną prezentację wielu zagad-
nień: rozwój systemu korzeniowe-
go, strukturotwórczą rolę mieszanki 
TeraLife TR, mieszanki Vitera Easy,  
a także rolę głębosza glebowego  
w niszczeniu podeszwy płużnej. 
Bardzo obrazowa była także prezen-
tacja efektu ugniatania gleby przez 

różne typy (rozmiary) opon ciągniko-
wych.

Święto Buraka Cukrowego to tak-
że po prostu okazja spotkania rolnika  
z rolnikiem oraz wymiana myśli 
przy jadle i napitku przygotowanym  
w obfitości przez organizatora. Za 
rok kolejne Dni Buraka Cukrowego 
tym razem w rejonie działania Cu-
krowni Świdnica.   �

Zobrazowanie ugniatania gleby

Fot. E
. Tadel

Odkrywka glebowa

Fot. E
. Tadel

SPRZEDAM 

500 kg gryki oraz 3 tony 
jęczmienia jarego  
ze zbiorów 2017 r.  

z certyfikatem J.C. Cobico.

Kontakt: 601 888 261 
pow. Dąbrowa Tarnowska, 

gm. Bolesław

„Artykuł po raz pierwszy opublikowany w ma-
gazynie rolniczym Agro Profil www.agropro-
fil.pl - zadzwoń lub napisz SMS 791 790 901,  
a otrzymasz egzemplarz bezpłatny”.
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Konieczność stosowania mat de-
zynfekcyjnych w gospodarstwach rol-
nych wynika z podstawowych zasad 
bioasekuracji w produkcji zwierzęcej, 
zwłaszcza przed afrykańskim pomo-
rem świń, czy grypą ptaków. 

Maty dezynfekcyjne spełniają waż-
ną rolę ochronną przed patogenami, 
które są przenoszone na obuwiu przez 
obsługę lub transport pojazdów. Maty 
powinny znajdować się przynajmniej 
przed wejściami i wyjściami do bu-
dynków inwentarskich, przy każdych 
drzwiach. Dobrze, jeśli są umiejsco-
wione w głównej bramie wjazdowej na 
teren gospodarstwa, choć nie jest to 
koniecznością. W zależności od zasto-
sowania, wymiary mat mogą być róż-
nej długości i szerokości. Maty dezyn-
fekcyjne przed wejściem i wyjściem 
do chlewni czy kurnika powinny mieć 
szerokość nie mniejszą, niż szerokość 
wejścia czy wyjścia, 4-5 cm grubości 
i przynajmniej 1 m długości. W przy-
padku pojazdów wjeżdżających i wy-
jeżdżających na teren gospodarstwa 
długość powinna być nie mniejsza niż 
obwód koła pojazdu, a szerokość taka 
sama jak szerokość wjazdu/wyjazdu. 
Dobrze, jeśli prowadzimy dezynfekcje 
racic zwierząt, które zwykle przepę-
dzamy na wybieg. Jest to bardzo waż-
na czynność ze względu na choroby  
i urazy kończyn, które wpływają na 
wydajność. Krowy wracające z wybie-
gu czy pastwisk przenoszą drobno-
ustroje, również zagrażające ich zdro-
wiu (pochodzące od dzikich zwierząt). 
Maty do dezynfekcji racic są zazwy-
czaj grubsze, mają około 10 cm, tak 
aby racice były zdezynfekowane rów-
nież w okolicy pęciny, nie tylko rogu 
racicowego. Maty wejściowe powinny 
charakteryzować się;

 ⇒ wytrzymałością na ścieranie,
 ⇒ możliwością wymiany wkładki poli-

uretanowej,

Maty dezynfekcyjne 
 ⇒ odpornością i dobrą chłonnością,
 ⇒ zapobieganiem rozlewania prepa-

ratu dezynfekującego,
 ⇒ spodnia strona powinna posiadać 

powierzchnię antypoślizgową, za-
pobiegającą przemieszczeniu przy 
użytkowaniu, 

 ⇒ materiał maty powinien dać łatwo 
się zamieść i umyć.

Maty skła-
dają się z po-
krowca, który 
posiada zamek 
błyskawiczny, 
wewnątrz znaj-
duje się pianka 
poliuretanowa, 
którą można ła-
two wymieniać. 
Należy pamię-
tać, że trwałość 
powłok mat 
dezynfekcy j -
nych jest dłuż-
sza, niż tych 
t r z y m a n y c h 
na zewnątrz 
budynku. W lecie należy sprawdzać 
wilgotność maty. W deszczowe dni, 
mata nasiąknie wodą, dlatego powin-
no się ją w odpowiedni sposób okryć 
folią lub plandeką, aby nie zmieniło się 
stężenie preparatu dezynfekcyjnego  
w macie, ponieważ zmniejszy to sku-
teczność środka. 

Maty dezynfekcyjne powinny 
być codziennie zamiatane, pianka  
i pokrowiec płukane w miarę zabru-
dzenia. Preparaty do dezynfekcji 
powinny być regularnie uzupełniane 
najlepiej według cotygodniowego har-
monogramu. 

Dopuszcza się zastosowanie nie-
cek dezynfekujących tzn. betonowych 
zagłębień, wypełnionych cieczą bio-
bójczą. Taką nieckę należy odpowied-

nio zabezpieczyć przed dostaniem się 
wody. Jednak zużycie płynu dezynfe-
kującego jest tu znacznie wyższe. 

Praktycznym urządzeniem w przy-  
padku utrzymania higieny obuwia gu-
mowego, często użytkowanego przy 
obsłudze zwierząt jest myjka ciśnie-
niowa. Na rynku dostępnych jest jed-
nak wiele prostych konstrukcji w posta-

ci dwóch szczotek z włosiem, służące 
do mycia górnej i bocznej części buta 
oraz szczotka dolna, myjąca pode-
szwę, a wszystkie nieczystości spły-
wają do ścieku. 

W produkcji zwierzęcej zastoso-
wanie mat dezynfekcyjnych wydaje 
się koniecznością w obecnej sytuacji 
zagrożeń, a przynajmniej powinno być 
na wyposażeniu każdego gospodar-
stwa rolnego. Osoby pracujące przy 
obsłudze zwierząt w kilku gospodar-
stwach bardzo łatwo mogą przenosić 
zarazki. Dotyczy to także weterynarzy, 
przewoźników zwierząt czy doradców, 
odbywających wizyty u rolnika.    �

Ewelina Stajnder
źródło: www.agrofakt.pl
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Przeciwpoślizgowe posadzki 
dla krów w korytarzach przepędowych

Utwardzone powierzchnie koryta-
rzy spacerowych w oborach szybko 
stają się gładkie i śliskie, tym samym 
niebezpieczne dla zwierząt. Pewne 
stąpanie krów jest istotnym wskaźni-
kiem komfortu, wpływającym na wydaj-
ność mleczną i zdrowotność zwierząt. 
Pewny chód eliminuje stres zwierząt 
i umożliwia wysokie pobieranie pasz, 
co przekłada się na zwiększoną wy-
dajność mleka. Ponadto swobodne 
poruszające się krowy zachowują się 
naturalnie i łatwiejsze jest rozpozna-
wanie u nich rui. Wpływa to zatem na 
rozród całego stada, a tym samym na 
rentowność chowu bydła mlecznego. 

Betonowa posadzka jest miejscem 
spacerów w oborach wolnostanowi-
skowych, w których krowy spędzają 
całą laktację, a nawet życie. Stwier-
dzono ze krowy mleczne stoją i chodzą 
dziennie około 10 godzin. Resztę doby 
spędzają na legowiskach, pod warun-
kiem, że są one wygodne. W przeciw-
nym razie wydłuża się czas zajmowa-
nia pozycji stojącej.

Aby uzyskać szorstką nawierzch-
nię posadzki, zapobiegającą ślizganiu 
się zwierząt, praktykowano drapanie 
świeżego betonu twardą szczotką. 
Niestety sposób ten był skuteczny bar-

dzo krotko, posadzka ścierała się i była 
gładka. Aby uniknąć urazów zwierząt 
konieczne było frezowanie co dwa lata 
betonowej posadzki specjalną maszy-
ną, a usługa taka była bardzo droga. 
Dlatego hodowcy bydła poszukiwa-
li tańszych sposobów wykonywania 
bezpiecznych posadzek. 

Jednym ze sposobów jest rowko-
wanie świeżego betonu. Przyczepność 
racic zwiększa się, jeśli na powierzchni 
betonu znajdują się rowki o odpowied-
nim wzorze np. sześciokątów, rombów 
lub w linie podłużne. 

Optymalne wzory na betonowej 
posadzce przedstawia rysunek nr 1.

Wykonując wzór, należy uwzględ-
nić następujące zalecenia:

 ⇒ głębokość i szerokość rowków po-
winna wynosić 1 cm, ale nie więcej 
niż 1,5 cm, 

 ⇒ między rowkami powierzchnia po-
winna być płaska,

 ⇒ powierzchnia wyciśniętego wzo-
ru powinna być gładka, ponieważ 
ostre krawędzie mogą powodować 
rany na racicach,

 ⇒ odstęp między rowkami może wy-
nosić maksymalnie 15 cm, korzyst-
niejsza jest odległość mniejsza.

Krowy poruszają się najpewniej, 
jeśli główne punkty kontaktowe racic 
mają styczność z rowkami. Warunek 
ten najlepiej spełnia wzór sześciokąt-
ny, jednak ze względu na łatwe sprzą-
tanie w praktyce stosuje się częściej 
wzór rombu. Ważne jest również, aby 
racice miały zapewnioną dobra przy-
czepność we wszystkich kierunkach. 

Miejsce kontaktu racicy z posadz-
ką przedstawia rysunek nr 2. 

Wzór przeciwpoślizgowy powinien 
być wyciśnięty na powierzchni kory-

1 
cm

4,6 cm

1 - 1,5 cm głęb./szer.

wzór sześciokątny

zgarniak

wzór rombu wzór podłużny

10 - 15 cm

5 - 10 cm

górna powierzchnia

przekrój poprzeczny

Rys. nr 1.

Rys. nr 2 
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tarzy spacerowych, zwłaszcza przy 
stole paszowym, w miejscu zainstalo-
wanego poidła, poczekalni do dojarni  
i korytarzach przepędowych.

Wzory na betonowej posadzce 
można wykonać trzema sposobami:

 ⇒ metoda grabi – najprostsza tech-
nika stosowana do wykonania row-
ków na małej powierzchni, która 
polega na przeciąganiu po świe-
żym betonie narzędzia podobnego 
do grabi.

 ⇒ stemplowanie – wzór jest wy-
ciskany specjalną matrycą na 
powierzchni betonu. Stempel 
powinien być wykonany z lek-

kiego materiału, np. tworzywa 
sztucznego lub aluminium. Uzy-
skanie jednolitego wzoru na całej 
powierzchni korytarza wymaga 
dużej dokładności podczas pra-
cy. Zaleca się posmarowanie po-
wierzchni stempla olejem, aby za-
pobiec przyklejaniu się betonu.

 ⇒ walcowanie – metoda ma zasto-
sowanie przede wszystkim przy 
wykonywaniu wzoru na dużej po-
wierzchni betonowanych koryta-
rzy. Polega na przetaczaniu walca  
o wyprofilowanej powierzchni. Be-
ton powinien być gładko ściągnię-
ty, na jego powierzchni kładzie się 

cienką folię, która zapobiega okle-
janiu się walca.

Podsumowując należy stwierdzić 
ze zagrożenie dla zdrowia zwierząt  
i komfortu bytowania krów w oborach 
spowodowane złą wentylacją czy nie-
poprawnymi stanowiskami nie jest tak 
dotkliwe jak upadki zwierząt na śliskich 
nawierzchniach. Warto dołożyć troski, 
aby krowy mogły swobodnie poruszać 
się w oborze, w której mogą pokony-
wać dziennie nawet ok. 4-5 km.   �

Tomasz  Stanek
źródło: Jak tanio budować obory „top agrar”

TECHNIKA ROLNICZA

Każdy remont budynku związa-
nego z produkcją rolną należy rozpo-
cząć od przeglądu i podjęciu decyzji  
o ewentualnej wymianie pokrycia da-
chowego szczególnie, gdy na dachu 
znajdują się płyty azbestowo-cemen-
towe. Roboty te mogą być sfinan-
sowane ze środków pomocowych 
w ramach „Restrukturyzacji małych 
gospodarstw” lub „Modernizacji go-
spodarstw rolnych”, tym bardziej, że 
likwidacja niebezpiecznych materiałów 

daje dodatkowe punkty w tych progra-
mach. 

Świadomość o konieczności usu-
nięcia płyt zawierających azbest ze 
względu na ich niebezpieczne oddzia-
ływanie jest wśród rolników bardzo 
duża. Barierą przed podjęciem decyzji 
o ich wymianie jest fakt, że demontaż 
płyt azbestowych i utylizację muszą 
wykonywać specjalistyczne firmy, a ich 
usługi są bardzo drogie. Jednak roboty 
te ze względu na niebezpieczeństwo 

jakie niosą powinny być wykonywane 
przez te firmy.

Płyty azbestowo-cementowe eks-
ploatowane przez kilkadziesiąt lat są 
bardzo niebezpieczne, gdyż włókienka 
azbestowe te najgroźniejsze o długo-
ści około 20 um i gr. 3 um znajdują się 
częściowo na wierzchu. 

Zdjęcia przedstawiają powięk-
szoną powierzchnię płyt falowanych 
azbestowo-cementowych po około  
30. letniej eksploatacji
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Zdjęcia przedstawiają powiększo-
ną powierzchnię płyt płaskich azbe-
stowo-cementowych typu „KARO” po 
około 40. letniej eksploatacji.

Widoczne mikroskopijne włókna 
azbestowe po ewentualnym wchłonię-
ciu do płuc pozostają na zawsze w or-
ganizmie i mogą być przyczyną chorób 
śmiertelnych, tj. azbestozę, raka płuc 
lub międzybłoniaka, 

Przy wymianie pokrycia dacho-
wego powinniśmy brać pod uwagę 
również skomplikowany kształt poła-

ci, który często przy skomplikowanym 
układzie bardziej podwyższa cenę 
nowego pokrycia. O ile cena pokrycia 
z dachówki bitumicznej czy papy ro-
śnie proporcjonalnie, o tyle wybierając 
na przykład blachodachówkę czy da-
chówkę ceramiczną, należy się liczyć  
z większym wzrostem kosztów. Może to 
być spowodowane większymi stratami 
materiałów pokryciowych albo wyższą 
ceną elementów do zadań specjalnych 
– na przykład gąsiorów czy dachówek 
krawędziowych. Przy dachu cztero-
spadowym straty spowodowane doci-

naniem materiałów pokryciowych są 
różne – najwyższe przy układaniu bla-
chodachówki. Jeżeli na dachu nie ma 
lukarn, przez docinanie arkuszy blachy 
stracimy około 10% materiału. Gdy są 
lukarny – nawet 20%. Jeśli natomiast 
zdecydujemy się na ułożenie na cztero-
spadowym dachu dachówki ceramicz-
nej lub cementowej, straty materiału 
spowodowane docinaniem wyniosą kil-
ka procent (3-5% zależnie od wielkości 
dachówki). Z reguły im jest ona więk-
sza, tym większe będą także straty.    �

 Tomasz Stanek

Zapobieganie skażeniom 
miejscowym

Skażenia miejscowe (punktowe)  
w co najmniej takim samym stopniu 
jak znoszenie cieczy użytkowej odpo-
wiedzialne są za skażenie środowiska. 
Jednym z największych źródeł skażeń 
miejscowych obok procesu napełniania 
opryskiwacza (przygotowywania roz-
tworu cieczy roboczej) jest proces mycia 
opryskiwacza. 

Systemy mycia
 opryskiwaczy

Pozostałości środków ochrony roślin po zabiegu w zbiorniku głównym opryskiwacza, w instalacji cieczowej oraz na po-
wierzchni maszyny mogą powodować poważne zanieczyszczenie gleb i wód, jeżeli są zagospodarowane w niewłaściwy 
sposób. Dokładne mycie opryskiwacza po zakończeniu pracy powinno być nawykiem każdego operatora sprzętu do 
stosowania środków ochrony roślin.  I Eugeniusz Tadel 

Z resztkami cieczy użytkowej po za-
biegu z zastosowaniem środków ochro-
ny roślin należy postępować w sposób 
ograniczający ryzyko skażenia wód po-
wierzchniowych i podziemnych w rozu-
mieniu Prawa Wodnego oraz gruntu. 

Po zabiegu z zastosowaniem ś.o.r. 
przeznaczonych dla użytkowników pro-
fesjonalnych resztki cieczy użytkowej 
należy:

1. Zużyć po uprzednim rozcieńczeniu 
na powierzchni, na której wykonywa-
ny był zabieg, w miejscu, w którym 
zastosowano środek ochrony roślin 
w mniejszej ilości, jeżeli jest to moż-
liwe, lub

2. Unieszkodliwić z wykorzystaniem 
rozwiązań technicznych zapewnia-
jących biologiczną degradację sub-
stancji czynnych ś. o.r., lub

�
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3. Unieszkodliwić w inny sposób, jeżeli 
jest on zgodny z przepisami o odpa-
dach.

Czyszczenie sprzętu przeznaczo-
nego do stosowania ś.o.r. przeprowa-
dza się:
1. W sposób ograniczający ryzyko ska-

żenia:
 — wód powierzchniowych i podziem-

nych,
 — gruntu, w tym na skutek wycieku lub 

przesiąkania ś.o.r. w głąb profilu gle-
bowego.

2. W odległości nie mniejszej niż 30 m 
od studni, ujęć wody oraz zbiorników 
i cieków wodnych – w przypadku 
czyszczenia sprzętu przeznaczone-
go do stosowania ś.o.r. przeznaczo-
nych dla użytkowników profesjonal-
nych.
Popłuczyny wnętrza zbiornika opry-

skiwacza oraz armatury cieczowej roz-
dysponowujemy najczęściej na polu 
uprawnym, na którym wykonywaliśmy 
zabieg w sposób nie powodujący za-
równo spłukania uprzednio naniesionej 
cieczy roboczej jak i przekroczenia miej-
scowych dawek pestycydu na hektar.  
W praktyce oznacza to wykonanie opry-
sku na zredukowanym ciśnieniu oraz 
wyższej prędkości roboczej, jeżeli jest 
to możliwe, z uwzględnieniem wymaga-
nego czasu, który powinien upłynąć od 

Zbiornik pośredni na czystą wodę - Agromehanika

Fot. E
. Tadel

Zdalne sterowaniazaworem zasilania 
pompy opryskiwacza - EcoClean firmy 
Bury Maszyny Rolnicze

Fot. E
. Tadel

momentu zabiegu (według etykiety lub 
informacji producenta ś.o.r.). Rozważyć 
należy także możliwość wykorzystania 
popłuczyn do sporządzenia kolejnej cie-
czy roboczej po spełnieniu określonych 
warunków (na przykład kolejny roztwór 
cieczy roboczej z użyciem tego samego 
ś.o.r.

Kiedy mycie opryskiwacza jest 
szczególnie niezbędne?

Dokładne mycie opryskiwacza jest 
niezbędne gdy:

 — istnieje ryzyko, że powstała miesza-
nina cieczy roboczej zawierająca 
pozostałości wcześniej stosowane-
go ś.o.r. może mieć działanie fito-
toksyczne, może także powodować 
zapychanie filtrów bądź rozpylaczy 
wytrącającymi się kłaczkami lub 
grudkami;

 — zawarty w popłuczynach ś.o.r. nie 
jest zarejestrowany w kolejnej upra-
wie;

 — planowana jest dłuższa przerwa  
w zabiegach (koniec sezonu);

 — planowany jest przegląd techniczny 
lub remont.
Szczególnie ważne jest mycie sprzę-

tu po stosowaniu herbicydów systemicz-
nych, a także po stosowaniu herbicydów 
na chwasty dwuliścienne w uprawach 
roślin jednoliściennych, a następnie 
planowanie zabiegu w uprawach roślin 

dwuliściennych, podobnie w odwrotnej 
kolejności.

Pozostawienie nieumytego opryski-
wacza przez dłuższy okres czasu może 
skutkować tym, że uwalniające się pod 
wpływem nowo wprowadzonego pre-
paratu osady powodują zapychanie fil-
trów oraz rozpylaczy. Ważne jest zatem 
podczas mycia sprawdzenie układów 
filtracyjnych: ssawnych, tłocznych, sek-
cyjnych, indywidualnych w oprawach 
rozpylaczy, a także innych mogących 
występować w niektórych typach opry-
skiwaczy (na przykład filtr mieszadła hy-
draulicznego typu „stary Pilmet”). 

Czynniki wpływające na jakość 
mycia opryskiwacza

Podstawowymi warunkami mini-
malizacji ilości pozostałości środków 
ochrony roślin w resztkach popłuczyn 
są: dokładna kalibracja opryskiwacza 
(oraz stabilne utrzymywanie kalibrowa-
nych parametrów), precyzyjne odmie-
rzanie potrzebnej ilości wody, a także 
cechy konstrukcyjne opryskiwacza jak 
minimalna ilość pozostałej po zabiegu 
w zbiorniku ( także w układzie cieczo-
wym) ilości cieczy. Ważna jest także 
dokładność wskaźników poziomu cieczy. 
Skuteczność mycia zależeć będzie od 
kształtu i materiału, z którego wykonano 
zbiornik. Łatwiejsze do mycia są zbiorni-�

�
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ki polietylenowe, zbiorniki z żywicy po-
liestrowej zbrojone włóknem szklanym, 
jako szorstkie bywają wykańczane gład-
kimi powierzchniami. Spotyka się także 
zbiorniki ze stali nierdzewnej odporne 
na działanie agrochemikaliów. Końco-
wy efekt mycia zależeć będzie przede 
wszystkim od wyposażenia myjącego 
dozującego czystą wodę do zbiornika  
i instalacji cieczowej. Niezmiernie ważne 
jest dokładne umycie górnych wewnętrz-
nych powierzchni zbiornika, gdzie osa-
dzają się pozostałości ze względu na 
wysychanie na skutek nagrzewania się 
ze względu na działanie słońca. Systemy 
ciągłego płukania mogą zmniejszyć to 
zjawisko. Powierzchnie wewnętrzne, jak 
i zewnętrzne opryskiwacza łatwiej jest 
zmyć jak są jeszcze wilgotne. Pomocne 
mogą być także preparaty do mycia typu 
CLEAN MAX - Czysty Opryskiwacz.

Fabryczne instalacje mycia 
opryskiwaczy

Choć w naszym kraju instalacje do 
mycia opryskiwaczy nie są obowiązko-
we (zawsze można wymyć opryskiwacz  
w prosty tradycyjny sposób), to coraz wię-
cej producentów wyposaża opryskiwacz 
w tego typu wyposażenie. Jednym z naj-
prostszych sposobów jest zamontowanie 
na opryskiwaczu dodatkowego zbiornika 
o pojemności z reguły wynoszącej 10% 
pojemności zbiornika zasadniczego oraz 
podłączeniu jego odpływu do trójdrożne-
go zaworu znajdującego się przy filtrze 
ssawnym. Firma Bury Maszyny Rolnicze 

System przedmuchiwania belki sprężonym powietrzem - Dammann

Fo
t. 

E
. T
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Sterowanie funkcj roboczych oraz czysz-
czących opryskiwacza - proControl-Dam-
mann

Fot. E
. Tadel

proponuje elektrycznie sterowany zawór 
trójdrożny umożliwiający nawet w przy-
padku prostego opryskiwacza włączanie 
opcji płukania z pozycji kabiny ciągni-
ka. Zbiornik na czystą wodę do płuka-
nia może być usytuowany na zewnątrz 
zbiornika na ciecz roboczą lub w jego 
wnętrzu. Umieszczenie zbiornika na czy-
stą wodę we wnętrzu zbiornika głównego 
może stwarzać zagrożenie (w przypad-
ku rozszczelnienia instalacji) skażenia 
czystej wody do mycia cieczą roboczą. 
Szczególnie niebezpieczny jest wariant 
zasilania w takim przypadku kranika  
z czystą wodą do mycia rąk. Zbiorniki na 
czystą wodę najczęściej zintegrowane 
są ze zbiornikiem głównym w przypadku 
wykonania ich z żywicy zbrojonej włók-
nem szklanym. W systemie zbiorników 
polietylenowych najczęściej zbiornik na 
czystą wodę umieszczony jest na ze-
wnątrz w sposób eliminujący przenikanie 
się cieczy. Spotkać można także rozwią-
zania, gdzie zbiornik na czysta wodę do 
mycia umieszczony jest na dnie zbiorni-
ka głównego na całej długości ze wzglę-
du na efekt możliwości obniżenia środka 
ciężkości i poprawy stabilności opryski-
wacza przy różnych, zmieniających się 
poziomach cieczy roboczej. Zbiornik 
na czystą wodę może być umieszczony 
również wyżej nad zbiornikiem głównym, 
a nawet niekoniecznie bywa podłączony 
do zaworu trójdrożnego na pompie, wte-
dy zrzut czystej wody do zbiornika głów-
nego odbywa się w sposób grawitacyjny. 
Umieszczony w ten sposób zbiornik może 

pełnić także funkcję zbiornika pośrednie-
go przy napełnianiu zbiornika głównego. 
Rozwiązanie takie można spotkać w wy-
branych modelach firmy Agromehanica. 
Mając do dyspozycji czystą wodę w ilości 
minimum 10% w stosunku do pojemno-
ści płukanego zbiornika głównego, zale-
ca się ją podzielić na 3 dawki. Pierwsza 
dawka zależna od minimalnej technicz-
nej ilości pozostałości w zbiorniku służy 
do 5 krotnego rozcieńczenia pozostało-
ści cieczy użytkowej w zbiorniku i insta-
lacji cieczowej. Ciecz tę należy najlepiej 
wypryskać na wcześniej opryskiwanej 
powierzchni z wyższą prędkością jazdy 
oraz mniejszym ciśnieniem, jeżeli jest 
to możliwe, z uwzględnieniem wymaga-
nego czasu, który powinien upłynąć od 
momentu zabiegu (według etykiety lub 
informacji producenta ś.o.r.). Ważne jest, 
aby nie spłukać wcześniej naniesionej 
cieczy roboczej, także, by nie przekro-
czyć miejscowo dawki ś.o.r. na hektar, 
zatem rozwiązanie to jest kontrowersyj-
ne w razie wcześniejszego stosowania 
ś.o.r. w maksymalnej dawce na hektar. 

Trzykrotne rozcieńczanie
Nie wolno natomiast rozpraszać po-

płuczyn na nieużytku (jak to było dawniej 
zalecane) ze względu na możliwość wy-
stępowania kwitnących tam roślin stano-
wiących pożytek dla pszczół. Pozostałą 
w zbiorniku i układzie cieczowym resztę 
popłuczyn rozcieńcza się jeszcze dwu-
krotnie i wypryskuje jak poprzednio. Po 
uwzględnieniu różnych dodatkowych wa-

�

�



25doradca / wrzesień 2018

Małopolski Informator Rolniczy

runków popłuczyny można wykorzystać 
do tworzenia kolejnej cieczy roboczej. 
Trzykrotne rozcieńczenie pozostałości 
minimalizuje nam zawartość pozosta-
łości ś.o.r. do bezpiecznego poziomu. 
Godnym polecenia jest rozwiązanie po-
legające na przedmuchaniu sprężonym 
powietrzem układu cieczowego, a tym 
samym usunięciu resztek cieczy robo-
czej, które nie mogą być już tradycyjnie 
wypryskane. W takim wypadku ilość 
pozostałości, które podlegać będą roz-
cieńczeniu, zmniejsza się nam znako-
micie. Rozwiązanie takie dostępne jest  
w opryskiwaczach takich firm jak Dam-
man czy Agrio. 

Przedmuchanie sprężonym powie-
trzem to także możliwość osuszenia 
magistrali cieczowej przed ujemnymi 
temperaturami. Lepszym rozwiązaniem 
niż płukanie porcjowe może być system 
płukania ciągłego z zastosowaniem do-
datkowej pompy zasilającej dysze płucz-
ki zbiornika. Procedury czyszczenia 
ciągłego pozwalają na kilkukrotne skró-
cenie czasu płukania oraz zmniejszenie 
zużycia potrzebnej do płukania wody  
o połowę. Dostawcą gotowych zestawów 
(Tank-rinsing-kit) do ciągłego mycia jest 
między innymi firma Agrotop – Spray 
Technology. Zestawy takie składają się 
z sytemu dysz płuczących, zaworu, ele-
mentów połączeniowych ze zbiornikiem 
czystej wody oraz napędzanej hydrau-
licznie bądź elektrycznie pompy. System 
ten może w zaawansowanej wersji być 
wyposażony w sensor poziomu napeł-
nienia zbiornika, umożliwiając automa-
tyczne włączenie płukania, kiedy poziom 
cieczy roboczej w zbiorniku osiąga mi-
nimalny poziom. Kiedy poziom cieczy  
w zbiorniku zacznie się podnosić, sensor 
wyłącza automatycznie pompę płuczą-
cą. Pompa zostaje załączona ponownie, 
kiedy poziom cieczy obniży się poniżej 
poziom sensora, kontynuując proces 
płukania. System tego typu możemy 
spotkać w opryskiwacza Pantera firmy 
Amazone. Elektroniczny wskaźnik po-
ziomu cieczy oraz cztery wysokociśnie-
niowe dysze rotacyjne stanowią standar-
dowe wyposażenie. Zbiornik na ciecz 
roboczą o pojemności 4500 l wykonany 
jest z tworzywa wzmacnianego włóknem 
szklanym i posiada odpowiednio wykoń-
czone powierzchnie ścian wewnętrznych 
i zewnętrznych ułatwiających płukanie. 

System czystego zbiornika z wtryskiem preparatu - Danfoil

Fot. E
. Tadel

Zbiornik na czystą wodę o pojemności 
500 l również posiada wskaźnik pozio-
mu cieczy, który usytuowano w tylnej 
części opryskiwacza. Opcjonalny pakiet 
Comfort-Pack składa się także z dodat-
kowej pompy, która umożliwia w pełni 
zautomatyzowane płukanie ciągłe, bez-
pośredni dostęp do czystej wody w przy-
padku płukania pojemników po środkach 
ochrony roślin lub mycia zewnętrznego, 
ułatwia również napełnianie zbiorników 
wodą. AMAZONE DUS system recyrku-
lacji cieczy oprócz utrzymania stabilnego 
ciśnienia, umożliwia także przepłukanie 
belki polowej bez konieczności wypry-
skania popłuczyn, które są kierowane do 
zbiornika głównego. Wersja Pantera Su-
per-L2 posiada 7 dysz płuczących, a tak-
że wyposażenie do mycia zewnętrznego  
z wydajnością 17 l/min i ciśnieniu 20 bar. 

System ciągłego mycia CID 
Damman

Zautomatyzowany, uwzględniający 
poziom cieczy w zbiorniku system cią-
głego wewnętrznego mycia CID (Conti-
nuos Inside Cleaning) firmy Dammann 
jest unikalnym, innowacyjnym rozwią-
zaniem w technice ochrony roślin. We-
wnętrzne mycie jest uruchamiane wtedy, 
gdy sensor poziomu cieczy sygnalizuje, 
że zbiornik cieczy roboczej jest pusty. 
Przy próbie uruchomienia funkcji mycia, 
kiedy poziom cieczy roboczej jest zbyt 

wysoki, płukanie zostaje przerwane tak, 
aby zabezpieczyć odpowiednią ilość 
czystej wody do mycia wewnętrznego 
i zewnętrznego. Oprócz precyzyjnego 
wskaźnika poziomu cieczy Damman 
proponuje także wskaźnik temperatu-
ry oraz odczynu (pH) wody (DAMMAN 
Fluid Indicator). Zależnie od substancji 
biologicznie czynnej oraz pH jej skutecz-
ność może się obniżyć nawet o 50% już 
po kilku minutach. Również skuteczność 
działania wielu pestycydów oraz nawo-
zów dolistnych spada wraz ze spadkiem 
temperatury. Aby temu przeciwdziałać, 
Damman wykorzystuje ciepło chłodze-
nia pomp hydraulicznych do podgrzewa-
nia wody w zbiorniku.

Inteligentny system mieszania 
i mycia (2 w 1) RRW oraz 
Dammann proControl

Firma Damman proponuje (model 
Damman-trac) dwufunkcyjne urządze-
nie pełniące rolę obrotowego mieszadła  
i urządzenia myjącego umiejscowione-
go centralnie pośrodku w dolnej części 
zbiornika. Urządzenie to składa się z ob-
rotowego wału wyposażonego w dysze 
służące do mieszania cieczy roboczej  
i mycia zbiornika. W trybie mieszania wał 
z dyszami wychyla się od lewej strony 
do prawej, cyklicznie powtarzając ruch, 
a wielkość odchylenia dysz uwzględnia 
poziom cieczy w zbiorniku, zapobiegając 
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powstawanie piany. Podczas mycia wał 
z dyszami obraca się o 360°, czyszcząc 
kompletnie cały zbiornik. Opcjonalne 
wyposażenia opryskiwacza w terminal 
proControl, oprócz zdalnego sterowa-
nia zaworami oraz terminala ISOBUS  
w kabinie operatora, umożliwia także 
zaprogramowanie procesów pracy i 
czyszczenia. Możliwe jest zatem stero-
wanie wybranymi procesami (opryskiem, 
napełnianiem i czyszczeniem) zarówno  
z pozycji zewnętrznego terminala Dam-
man proControl, jak i znajdującego się 
w kabinie (ISOBUS). Unikalnym rozwią-
zaniem w tym systemie jest uwzględnie-
nie w procedurze mycia zbiornika rów-
nież rozwadniacza. Sam rozwadniacz 
sterowany jest podświetlaną, w pełni 
konfigurowalną klawiaturą. Sterowanie 
takimi funkcjami rozwadniacza, jak pod-
noszenie i opuszczanie, światła robo-
cze i inne funkcje dostępne są zarówno  
z panelu przy rozwadniaczu, jak i z kabi-
ny operatora. Mycie zbiornika głównego 
wykonanego z włókna szklanego ułatwia 
pokrycie jego powierzchni wewnętrznej 
specjalnym żelem. Zbiornik na czystą 
wodę do mycia umieszczony jest cen-
tralnie w środku ciężkości opryskiwa-
cza. Warto przypomnieć także, że firma 
Damman w 2015 r. (srebrny Medal Agri-
technica) zaproponowała oryginalny sys-
tem DIS z 3 układami wtrysku gotowych 
cieczy roboczych bez zwłoki w czasie, 
z inteligentnym przepłukiwaniem magi-
strali cieczowej. Rozwiązanie szczegól-
nie dedykowane do łącznego stosowania 
substancji trudno mieszalnych. System 
składa się z 3 zbiorników na różne cie-
cze robocze, jednego zbiornika na czy-
stą wodę i jednego na popłuczyny. Pisa-
liśmy o tym rozwiązaniu w Agro Profil nr 
1-2/2016 – („Możliwości współczesnych 
opryskiwaczy”). 

Dysze do mycia ciągłego Lechler 
ContiCleaner

Nowością ostatniej wystawy Agri-
technica 2017 była seria dysz ContiCle-
aner przeznaczona do ciągłego mycia. 
Po raz pierwszy rozmiary tych dysz są 
znakowane barwnym kodem zgodnie ze 
standardem ISO 10625. Seria składa się 
z 4 rozmiarów: 12, 25, 30 oraz 60, dają-
cych wydatek odpowiednio :5, 10, 12 oraz 
25 l/min przy ciśnieniu 3 bar. Te rotacyjne 
dysze o płaskim strumieniu pozwalają na Opryskiwacz Dandoil z systemem bezpośredniego wtrysku MultiDose
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kąt 360 stopni pokrycia wewnętrznych 
powierzchni. Mycie ciągłe wewnątrz 
zbiornika zaczyna być standardem w no-
wych opryskiwaczach, warto także wy-
posażyć w nie starsze maszyny. Dobór 
ilości oraz rozmiarów dysz będzie za-
leżał od konstrukcji zbiornika, np. prze-
gród zapobiegających falowaniu cieczy. 
Zasadą jest, że całkowity wydatek dysz 
płuczących nie może przekroczyć 90% 
całkowitego wydatku rozpylaczy zamon-
towanych na belce polowej. Przykłado-
wo belka o szerokości 15 m wyposażona 
jest w 30 sztuk rozpylaczy IDKN 120-03 
przy ciśnieniu 3 bar (ciśnienie mycia) 
wydatkuje 35.7 l/min. Odpowiedni mak-
symalny wydatek dysz myjących wynosi 
32.1 l/min. Dobrym wyborem będą za-
tem dwie dysze ContiCleaner 30 (24l/
min przy ciśnieniu 3 bar). W przypadku 
nowoczesnych zbiorników o nieregular-
nych kształtach sens może mieć także 
inny zestaw np. ContiCleaner 12 oraz 
60. Ciągłe mycie umożliwia szybkie i ła-
twiejsze pozbycie się pozostałości zaraz 
po skończeniu pracy opryskiwaczem i to 
jeszcze na polu, na którym wykonywany 
był zabieg. Pozwala to uniknąć ryzyka 
skażeń punktowych zgodnie z Dyrekty-
wą Wodną. W porównaniu z tradycyjnym 
myciem wewnętrznym proces ciągłego 
mycia trwa kilka minut bez wychodzenia 
z kabiny. W uzupełnieniu firma Lechler 
zaprojektowała również nową serię dysz 
CanCleaner 60 przeznaczonych do płu-
kania opakowań po środkach ochrony 
roślin montowanych w rozwadniaczach. 
Natychmiastowe po opróżnieniu my-
cie opakowań to także wykorzystanie 

w 100% środka ochrony roślin, jeżeli 
popłuczyny wprowadzimy do zbiornika 
opryskiwacza, a tym samym zminimali-
zujemy ryzyko skażeń miejscowych.

Mycie ciepłą wodą - Danfoil
Firma Danfoil specjalizująca się  

w unikalnym rozwiązaniu systemu emisji 
cieczy roboczej, wykorzystująca rozpyla-
cze pneumatyczne Eurofoil w racjonalny 
sposób wykorzystuje ciepło chłodzenia 
układu hydraulicznego do podgrzewa-
nia wody w zbiorniku na czystą wodę do 
mycia opryskiwacza. Wężownica stano-
wiąca wymiennik ciepła, umieszczona 
w zbiorniku na czystą wodę o pojemno-
ści 100 l (w modelu AirBoss) lub 270 l  
(ConCorde), a nawet 520 l (AirForce), 
oddaje ciepło zawarte w krążącym oleju 
w układzie hydraulicznym, ogrzewając 
wodę przeznaczoną do mycia. Mycie 
opryskiwacza możliwe jest z poziomu 
ekranu komputera DSC, który poprzez 
elektrozawory steruje 3 automatyczny-
mi programami mycia. Zawory są moni-
torowane, a status pracy jest widoczny 
na ekranie w kabinie. Kontroler oprysku 
Danfoil DSC jest zintegrowanym ukła-
dem obsługującym wszystkie funkcje 
opryskiwacza: kontrolę ciśnienia po-
wietrza, sterowanie przepływem cieczy 
roboczej, wszystkie funkcje hydrauliki, 
samosterujący dyszel, wysokość belki, 
kontrola sekcji, nawigacja GPS, sterowa-
nie zaworami, myjką wysokociśnienio-
wą, funkcjami czyszczenia i wyposaże-
niem dodatkowym. Interfejs wyposażony 
jest w joystic do obsługi najczęściej uży-
wanych funkcji. Wybrane modele mogą 
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posiadać oddzielną pompę do szybkiego 
czyszczenia belki i zbiornika. Opryski-
wacze Danfoil posiadają zbiorniki 15 l do 
mycia rąk jak również myjki do zewnętrz-
nego mycia sprzętu.

Koncepcja czystego zbiornika - 
Danfoil

Firma Danfoil ma w swojej ofercie 
także system bezpośredniego, precy-
zyjnego dozowania niezależnie (w tym 
równocześnie, każde z indywidulnymi 
dawkami), aż do 6 różnych preparatów. 
Prezentowane rozwiązanie wydaje się 
być wręcz idealne w przypadku koniecz-
ności dozowania mieszanin środków 
ochrony roślin, gdy jednym z podstawo-
wych warunków jest to, by czas liczony 
od momentu zmieszania preparatów do 
ich wypryskania był możliwie jak naj-
krótszy. Jest to także narzędzie dobrze 
wpisujące się w koncepcję rolnictwa 
precyzyjnego. Dzięki mapie GPS każda  
z pomp może mieć zmienne dawkowanie 
w zależności od potrzeb na danym polu. 
Niebawem będzie dostępny program 
z mapą wielopoziomową, aby każda  
z pomp dawkowała zmiennie podczas 
pracy. MultiDose już jest do tego przy-
gotowany od dawna, ale nie ma map/
podmap GPS. Każda mapa może zarzą-
dzać jedną pompą i dlatego potrzebne są 
mapy wielopoziomowe, aby wykorzystać 
więcej pomp w jednym czasie. Dostaw-
cy GPS pracują też nad tym, opierając 
się na zdjęciach satelitarnych i nie tylko.
Rozwiązanie takie umożliwia utrzyma-
nie cały czas czystej wody w zbiorniku 
eliminując konieczność jego płukania.  
W przypadku tego systemu w każdej 
chwili możemy przerwać zabieg (na 
przykład z powodu opadów atmosferycz-
nych), nie mając problemu z pozostałą 
cieczą roboczą. Nie mamy także proble-
mów z płukaniem opryskiwacza, a przy 
okazji z rozdysponowaniem popłuczyn, 
których po prostu nie ma. Dzięki oprzy-
rządowaniu i oprogramowaniu firmowe-
mu całe sterowanie odbywa się z kabiny 
operatora.

Manuset – optymalny zespół 
sterowania obiegiem cieczy

Warto zauważyć także postęp w kon-
strukcji zaworów sterujących obiegami 
cieczy. Firma KUHN proponuje system 
sterowania zaworami Manuset reduku-

System mycia ciągłego - AgroTop

Fot. E
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jący ilość operacji o 40-50% w stosunku 
do klasycznych rozwiązań. Dwa zawory 
obsługują wszystkie operacje, począw-
szy od napełniania aż do płukania. Ilość 
operacji manualnych została zredukowa-
na do minimum. Skrócone obiegi cieczy 
pozwalają zredukować ilość pozosta-
łości cieczy. Manuset to dwie obroto-
we minikierownice, które poprzez obrót 
sterują dopływem cieczy do mycia do 
wszystkich obiegów. Diluset+ pozwala 
na płukanie opryskiwacza lub belki z ka-
biny operatora. E-set w uzupełnieniu do 
funkcji RINS-ASSIST i automatycznego 
sytemu napełniania E-SET gwarantuje 
minimalizację jakichkolwiek pozostało-
ści. Dzięki zespołowi EASYSET nie mu-
simy szukać odpowiednich zaworów, po 
prostu wybieramy żądaną funkcję.   �

Jak umyć prosty opryskiwacz, który nie jest wyposażony w instalację płu-
czącą?

Najlepiej to zrobić po spełnieniu podstawowych warunków, jak w przypadku 
opryskiwaczy wyposażonych w instalację, na polu, na którym wykonuje się za-
bieg. Nie należy tego robić stale w tym samym miejscu ze względu na koniecz-
ność rozproszenia ryzyka możliwych miejscowych przekroczeń pozostałości ś. 
o. r. Konieczne będzie dostarczenie w miejsce mycia odpowiedniej ilość czystej 
wody, tj. co najmniej 10% w stosunku do objętości zbiornika głównego na ciecz 
roboczą. Zalecane jest trzykrotne płukanie opryskiwacza (zbiornika oraz instala-
cji cieczowej), należy zatem dostępną ilość wody podzielić na 3 (minimum 2 por-
cje). Popłuczyny rozpraszamy na powierzchni uprzednio opryskiwanej tak, aby 
nie przekroczyć miejscowych dopuszczalnych dawek (wyższy bieg jazdy, niższe 
ciśnienie) oraz tak, aby nie spłukać wcześniej naniesionego ś.o.r. (ważny odstęp 
czasowy zależny od mechanizmu działania preparatu). Mycie zewnętrzne moż-
na przeprowadzić metodą tradycyjną (wiadro, szczotka), ale lepszym wyjściem 
będzie, jeżeli po wewnętrznym umyciu zbiornik główny częściowo napełnimy 
wodą i wykorzystamy jeden z zaworów np. sekcyjnych do zasilenia ręcznej lan-
cy. Oczywiście, możliwe do uzyskania ciśnienie robocze będzie wielokrotnie 
niższe niż w myjkach wysokociśnieniowych, więc czas mycia będzie dłuższy, 
a ilość zużytej wody większa. Może się także okazać, że mycie zewnętrzne nie 
jest niezbędne w danych warunkach. Każde zbędne mycie to produkcja niepo-
trzebnych popłuczyn, które mogą stanowić problem w określonych warunkach.

Nie zapominajmy także o konieczności umycia kół opryskiwacza oraz cią-
gnika w przypadku przejazdu z pola przez bród (płytkie miejsce przejazdu przez 
ciek wodny). 

�

�

Zapamiętaj

„Artykuł po raz pierwszy opublikowany w ma-
gazynie rolniczym Agro Profil www.agropro-
fil.pl - zadzwoń lub napisz SMS 791 790 901,  
a otrzymasz egzemplarz bezpłatny”.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WSI

Działalność nierejestrowana to 
nowy sposób prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, który stał się faktem. 
Wejście w życie od 30 kwietnia 2018 
roku Ustawy - Prawo przedsiębiorców 
daje takie możliwości i określa zasady 
podejmowania i prowadzenia działal-
ności nierejestrowanej (działalności 
nieewidencjonowanej). Oznacza to, 
że osoba prowadząca drobną działal-
ność nie musi jej rejestrować i opłacać 
z tego tytułu składek ZUS.

Zasady korzystania z tej formy 
działalności

• Zgodnie z art. 5 Prawa Przedsię-
biorców, działalność nie podlega 
obowiązkowi rejestracji w przy-
padku, gdy miesięczny przychód 
z takiej działalności nie przekra-
cza kwoty 50% minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę. Obecnie 
jest to kwota 1050 zł miesięcznie. 
Limit uprawniający do zwolnienia 
z rejestracji działalności gospo-
darczej będzie ulegał zmianom 
w kolejnych latach.

• Zwolnienie z rejestracji przysługu-
je jedynie osobom fizycznym, któ-
re podejmują samodzielną działal-
ność (nie można jej prowadzić 
w formie spółki cywilnej).

• Działalność nierejestrowana ma 
zastosowanie do każdego rodza-
ju działalności, z wyjątkiem dzia-
łalności wymagających dodatko-
wych zezwoleń i koncesji.

• Działalność nierejestrowaną będą 
mogły prowadzić osoby, które 
w okresie poprzednich 60 miesię-
cy (5 lat) nie prowadziły działalno-
ści gospodarczej. Jednak zgodnie 
z przepisami przejściowymi (art. 
195 ustawy z 6.03.2018 Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo 
przedsiębiorców oraz inne ustawy 
dotyczące działalności gospodar-

czej, Dz.U. poz. 650), działalność 
nierejestrowaną mogą wykony-
wać również osoby, które w okre-
sie 12 miesięcy przed dniem wej-
ścia w życie Prawa przedsiębior-
ców, czyli przed 30.04.2018 nie 
były wpisane do CEIDG. Ponadto 
działalność nierejestrowaną mogą 
podjąć także osoby, które zostały 
wykreślone z tej ewidencji wcze-
śniej niż 12 miesięcy przed dniem 
30.04.2018, nawet, jeżeli w okre-
sie ostatnich 60 miesięcy poprze-
dzających ten dzień wykonywały 
działalność gospodarczą. Jest to 
zatem pewna forma okresu przej-
ściowego, korzystna dla chcących 
podjąć taką działalność.

• Osoba fizyczna wykonująca 
działalność nierejestrowaną nie 
opłaca żadnych składek na ubez-
pieczenie społeczne, łącznie ze 
składką zdrowotną.

• Osoba prowadząca działalność 
nierejestrowaną jest zobowiąza-
na do ewidencjonowania uzyska-
nych przychodów i ewentualnie 
poniesionych kosztów oraz od-
prowadzania z tego tytułu na-
leżnego podatku dochodowego, 
wykazywanego w rozliczeniu 
rocznym w rubryce „przychody 
z innych źródeł”. Zarobki te pod-
legać będą opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych. Czy osią-
gany przychód będzie mógł być 
pomniejszony o koszty, zostanie 
wyjaśnione po wydaniu przez Mi-
nisterstwo Finansów odpowied-
nich interpretacji podatkowych.

Osoba prowadząca działalność 
nierejestrową jest co do zasady zwol-
niona z obowiązku wystawiania faktu-
ry. Musi to uczynić w przypadku, gdy 
żądanie jej wystawienia zostało zgło-
szone w terminie 3 miesięcy od końca 

miesiąca, w którym dostarczono towar 
lub wykonano usługę bądź otrzymano 
całość lub część zapłaty. W tym przy-
padku będzie to mogła być faktura, któ-
ra zawiera jedynie:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy po-

datnika i nabywcy towarów lub 
usług oraz ich adresy,

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych 

towarów lub zakres wykonanych 
usług,

 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem.

Przy sprzedaży nierejestrowej wy-
starczy, że podamy na dokumentach 
swoje imię i nazwisko.

W aktualnym stanie prawnym, 
podmioty, których przychody w ciągu 
roku nie przekroczyły kwoty 200 tys. 
zł, są podmiotowo zwolnione z VAT. 
Jeżeli osoba prowadząca działalność 
nierejestrowaną nie dokona dobrowol-
nego zgłoszenia do VAT, nie będzie 
podlegać temu podatkowi. Oznacza 
to możliwość wystawiania „zwykłych 
rachunków” zamiast faktur VAT oraz 
brak obowiązku składania deklaracji 
VAT i wysyłania Jednolitego Pliku Kon-
trolnego.

Uzyskanie miesięcznego przycho-
du wyższego od 1050 zł oznacza, iż 
działalność nieewidencjonowana staje 
się automatycznie działalnością gospo-
darczą. Począwszy od dnia, w którym 
nastąpiło przekroczenie granicznego 
przychodu, osoba prowadząca dotych-
czas działalność nierejestrowaną, ma 
obowiązek złożenia w ciągu 7 dni wnio-
sku o wpis do CEIDG.

Bogdan Pobereżnik
Źródło: Ustawa z dnia 6 marca 

2018 r. poz. 646

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA
NOWOŚĆ W POLSKIM PRAWIE
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Obowiązujące przepisy prawa żyw-
nościowego zarówno na poziomie unij-
nym jak i krajowym dają rolnikom możli-
wość zastosowania następujących form 
działalności. Wybór jednej z poniższych 
form zależy od indywidualnej decyzji 
rolnika, który zamierza prowadzić dzia-
łalność w zakresie produkcji i wprowa-
dzania na rynek żywności.

Produkcja podstawowa (ina-
czej pierwotna) oznacza produkcję 
uprawę lub hodowlę surowców pocho-
dzenia roślinnego i zwierzęcego. Dzia-
łalność ta podlega rejestracji i jest nad-
zorowana pod względem bezpieczeń-
stwa żywności odpowiednio przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną (surowce 
pochodzenia roślinnego) lub Inspekcję 
Weterynaryjną ( surowce pochodzenia 
zwierzęcego).Wymagania higieniczno-
-sanitarne dla takiej działalności okre-
ślają przepisy Unii Europejskiej, roz-
porządzenie nr 852/2004 (załącznik I). 
W ramach tej formy działalności moż-
liwe jest m.in. zbywanie żywności na 
rzecz sklepów, stołówek, restauracji, 
gospodarstw agroturystycznych.

Sprzedaż bezpośrednia (su-
rowce pochodzenia zwierzęcego oraz 
mięso drobiu, zajęczaków i zwierząt 
łownych) - działalność ta podlega re-
jestracji i jest nadzorowana przez In-
spekcję Weterynaryjną, a wymagania 
z zakresu bezpieczeństwa żywności 
określa dla takiej działalności rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 30 września 2015 r. 
w sprawie wymagań weterynaryjnych 
przy produkcji produktów pochodze-
nia zwierzęcego przeznaczonych 
do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. 
poz. 1703). W ramach tej działalno-
ści sprzedaż w/w produktów prowadzi 
się konsumentowi końcowemu lub do 
zakładów prowadzących handel de-
taliczny bezpośrednio zaopatrujących 

konsumenta końcowego (np. sklepów, 
stołówek, jadłodajni, gospodarstw 
agroturystycznych, czy restauracji). Do 
sprzedaży dopuszcza się wyłącznie 
produkty wyprodukowane we własnym 
gospodarstwie a sprzedaż może być 
prowadzona na ograniczonym obsza-
rze.

Dostawy bezpośrednie (su-
rowce pochodzenia roślinnego) - dzia-
łalność taka podlega rejestracji i jest 
nadzorowana przez Państwową In-
spekcję Sanitarną, a wymagania z za-
kresu bezpieczeństwa żywności okre-
śla dla takiej działalności rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 
2007 r. w sprawie dostaw bezpośred-
nich środków spożywczych (Dz. U. poz. 
774). Dostawy bezpośrednie mogą być 
prowadzone przez producentów pro-
dukcji pierwotnej, którzy dostarczają 
małe ilości produktów konsumentowi 
finalnemu (np. sklepów, stołówek, re-
stauracji czy gospodarstw agrotury-
stycznych). Sprzedaż może odbywać 
się na ograniczonym obszarze.

Rolniczy handel detaliczny 
(każdego rodzaju żywność) - rolniczy 
handel detaliczny stanowi jedną z form 
handlu detalicznego, dla której w prze-
pisach krajowych przyjęto szczególne 
uregulowania z punktu widzenia prze-
pisów higienicznych i podatkowych. 
Działalność taka podlega rejestracji 
i jest nadzorowana przez Inspekcję 
Weterynaryjną (produkty pochodzenia 
zwierzęcego i żywność zawierająca 
jednocześnie środki spożywcze po-
chodzenia niezwierzęcego i produkty 
pochodzenia zwierzęcego, tzw. żyw-
ność złożona) . Państwową Inspekcję 
Sanitarną (żywność pochodzenia nie-
zwierzęcego), przepisy ustawy z dnia 
16 listopada 2016 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży 
żywności przez rolników (Dz. U. poz. 

1961). Wymagania z zakresu bezpie-
czeństwa żywności regulują dla takiej 
działalności przepisy Unii Europejskiej, 
w tym w szczególności rozporządzenie 
nr 852/2004, podobnie jak dla handlu 
detalicznego. W ramach rolniczego 
handlu detalicznego dopuszcza się 
zbywanie żywności pochodzącej w ca-
łości lub części z własnej uprawy, ho-
dowli lub chowu podmiotu działającego 
na rynku spożywczym. Istota rolnicze-
go handlu detalicznego, podobnie jak 
w przypadku handlu detalicznego, po-
lega na zbywaniu żywności na rzecz 
konsumenta końcowego. Do 20 tysię-
cy zł przychodu rolnicy prowadzący 
sprzedaż w formie rolniczego handlu 
detalicznego nie płacą podatku. Po 
przekroczeniu tego progu sprzedaż 
będzie dalej możliwa, ale od uzyskanej 
nadwyżki trzeba będzie płacić podatek 
ryczałtowy od przychodów ewidencjo-
nowanych w wysokości 2%.

Działalność marginalna, lo-
kalna i ograniczona (obrobione lub 
przetworzone produkty pochodzenia 
zwierzęcego) - działalność taka pod-
lega rejestracji i jest nadzorowana pod 
względem bezpieczeństwa żywności 
przez Inspekcję Weterynaryjną. Wy-
magania z zakresu bezpieczeństwa 
żywności określają dla takiej działal-
ności przepisy Unii Europejskiej, w tym 
przede wszystkim rozporządzenie 
nr 852/2004, natomiast warunki pro-
wadzenia takiej działalności określa 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 
r. w sprawie szczegółowych warunków 
uznania działalności marginalnej, lo-
kalnej i ograniczonej (Dz. U. poz. 451). 
W ramach działalności marginalnej, lo-
kalnej i ograniczonej można prowadzić 
sprzedaż konsumentowi końcowemu 
oraz dostawy do innych zakładów pro-
wadzących handel detaliczny z prze-
znaczeniem dla konsumenta końcowe-

FORMY SPRZEDAŻY ŻYWNOŚCI
Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
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go, na ograniczonym obszarze.
Zakład zatwierdzony (każde-

go rodzaju żywność) - działalność taka 
podlega rejestracji i zatwierdzeniu i jest 
nadzorowana pod względem bezpie-
czeństwa żywności odpowiednio przez 
Inspekcję Weterynaryjną (produkty po-
chodzenia zwierzęcego) albo Państwo-

wą Inspekcję Sanitarną (żywność po-
chodzenia roślinnego), a wymagania 
higieniczno-sanitarne określają dla ta-
kiej działalności przepisy Unii Europej-
skiej, w tym w szczególności rozporzą-
dzenie nr 852/2004 i rozporządzenie nr 
853/2004 (produkty pochodzenia zwie-
rzęcego). W ramach tej formy dzia-

łalności możliwe jest m.in. zbywanie 
żywności na rzecz sklepów, stołówek, 
jadłodajni, gospodarstw agroturystycz-
nych, czy restauracji.

Anna Tobiasz
Źródło: strona internetowa MRiRW

Każdy rolnik, który wyprodukuje 
i będzie chciał sprzedawać żywność 
w ramach RHD powinien ją oznakować 
zgodnie z wymaganiami określonymi 
w przepisach w zależności od tego czy 
produkt będzie sprzedawany w opako-
waniu czy bez opakowania. Dla pro-
duktów opakowanych należy uwzględ-
nić wymagania zawarte w art. 9 rozpo-
rządzenia. Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1169/2011. Natomiast 
dla produktów bez opakowania lub 
pakowanych dopiero w trakcie sprze-
daży, (pakowane na życzenie klienta) 
ma zastosowanie rozporządzenia Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowa-
nia poszczególnych rodzajów środków 
spożywczy zawarte m. in. w §19.

Informacje, które zamieszczamy na 
etykiecie muszą być prawdziwe i jasne 
do zrozumienia dla konsumenta. Wpro-
wadzona do obrotu żywność musi być 
oznakowana co najmniej w języku pol-
skim. Informacje na etykiecie powinny 
być napisane przy użyciu czcionki o wy-
sokości min. 1,2 mm dotyczy to małych 
liter, np. w, a, c, n itp. pozostałe powinny 
być proporcjonalnie większe. W przy-
padku produkcji wędlin, gdy używamy 
osłonek, które nie są jadalne, należy 
podać taką informację w pobliżu nazwy 
wyrobu, aby była dobrze widoczna dla 
konsumenta. Obowiązkowe informacje 
na temat żywności muszą być umiesz-
czone bezpośrednio na opakowaniu lub 
załączonej do niego etykiecie.

Informacje, które umieszczamy na 
etykiecie nie mogą wprowadzać w błąd 
należy wymienić wszystkie składniki ja-

kich używamy do produkcji.
Oprócz informacji obowiązko-

wych, które muszą znaleźć się na 
etykiecie można umieścić tam inne in-
formacje o produkcie, ale one też mu-
szą być zgodne z prawdą i nie mogą 
przysłonić tych obowiązkowych nie 
należy umieszczać na etykiecie okre-
ślenia typu „bez konserwantów”, jeżeli 
używamy suszu warzywno-owocowych 
lub innych składników, które zawierają 
substancje konserwujące, „bez gluta-
minianu sodu” lub „bez wzmacniaczy 
smaku” jeśli używamy ekstraktów droż-
dżowych. Ponadto nie należy umiesz-
czać na etykiecie określenia typu „bez 
alergenów” nawet, jeśli do danego 
produktu nie dodajemy alergenów to 
na zasadzie przeniesienia krzyżowego 
pewne ilości substancji alergennych 
mogą znaleźć się w tym wyrobie, np. 
jeśli w tym samym pomieszczeniu 
przygotowujesz ciasto z mąki pszennej 
(jako źródło glutenu) oraz dżem tru-
skawkowy itp.

Żywność opakowana na etykiecie 
należy umieścić:

 • Nazwę produktu, który chcemy 
sprzedawać,

 • Dane podmiotu - Należy podać 
dane: imię i nazwisko (lub nazwę) 
oraz adres, pod którym produku-
jesz żywność;

 • Ilość netto, czyli ile produktu 
znajduje się w opakowaniu, które 
będzie sprzedawane, jeśli pro-
dukt jest płynny należy podać 
jego objętość w litrach lub milili-
trach. Jeśli produkt jest stały po-

dajemy jego masę w gramach lub 
kilogramach,

 • Ilość składnika lub składni-
ków - W momencie użycia do 
produkcji należy określić i podać 
stosując wartość procentową, je-
śli wyrób traci wilgotność (np. po 
wędzeniu lub suszeniu), a ilość 
wszystkich użytych składników 
przekracza 100% ilość składnika 
należy podać za pomocą wyraże-
nia: 100 g produktu wyproduko-
wano z ... g składnika, (przykła-
dowo: 100 g kiełbasy wyproduko-
wano ze 150 g mięsa wieprzowe-
go). Należy podać, jeśli w nazwie 
wyrobu wskazujesz nazwę tego 
składnika np. w chlebie razowym 
ze słonecznikiem i kozieradką 
należy podać ilość słonecznika 
i kozieradki w jogurcie z truskaw-
kami należy podać ile truskawek 
użyłeś do produkcji tego wyro-
bu w tłoczonym soku z jabłek 
i śliwek należy podać ilość soku 
z poszczególnych owoców,

 • Termin przydatności do spoży-
cia - Przy wprowadzeniu wyrobu 
należy ustalić czas w jakim ten 
produkt będzie mógł znajdować 
się w obrocie dla produktów łatwo 
psujących się, np. świeżych so-
ków, ciast, wędlin dań gotowych, 
serów niedojrzewających, należy 
podać termin przydatności do 
spożycia po upływie tego terminu 
produkt nie nadaje się do spoży-
cia (na etykiecie należy napisać - 
należy spożyć do: dzień, miesiąc, 
rok); dla pozostałych produktów, 

Znakowanie żywności wprowadzonej do obrotu
w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego
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Od roku 2015 w naszym kraju dzia-
ła Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich (SIR), której 
celem jest przyspieszenie wdrażania 
innowacji w rolnictwie, produkcji żyw-
ności i leśnictwie. Innowacyjność jest 
istotnym elementem Wspólnej Polityki 
Rolnej i według zapowiedzi przedstawi-
cieli UE będzie także mocno wspierana 
w kolejnym okresie programowania. 
Innowacje definiowane były na wiele 
sposobów, obecnie przyjęta jest szero-
ka definicja obejmująca zarówno nowe 
jak i znacznie udoskonalone produkty, 
technologie czy nawet metody marke-
tingowe. Kluczowy jest natomiast fakt 
samego wdrożenia nowego rozwiąza-
nia w praktyce, to właśnie wtedy mo-
żemy mówić o udanej innowacji. Nowe 
rozwiązania mogą powstawać zarówno 
w instytucjach naukowo – badawczych 
jak i w gospodarstwach rolników. Czę-
sto motywacją do ich poszukiwania 
jest pojawienie się barier z którymi 
producenci nie są sobie w stanie po-
radzić przy wykorzystaniu dostępnych 

środków jak np.: ograniczanie rynków 
zbytu, duża konkurencja czy zmiany 
klimatyczne. 

Sieć SIR umocowana jest w struk-
turze Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich a cele swoje realizuje między 
innymi poprzez projekty szkoleniowe 
w ramach dwuletnich Planów operacyj-
nych KSOW. Projekty takie dotyczące 
najczęściej szkoleń, konferencji, wyjaz-
dów studyjnych mają za zadanie pre-
zentowanie udanych przykładów wdra-
żania innowacji w rolnictwie. Stanowią 
również okazję do wymiany informacji 
pomiędzy przedstawicielami różnych 
środowisk działających w branży rol-
niczej. Do realizacji projektów szkole-
niowych w zakresie innowacji zachęca-
my również podmioty wpisane na listę 
Partnerów KSOW. Nabory wniosków 
w tym zakresie ogłaszane są cyklicznie 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Informacje na temat realizowa-
nych projektów oraz naborów można 
znaleźć między innymi na stronach in-
ternetowych Ośrodków Doradztwa Rol-

niczego oraz na stronie www.ksow.pl. 
Drugim ważnym zadaniem SIR 

jest wspieranie grup operacyjnych 
w zakresie innowacji. Grupy takie 
mogą korzystać ze wsparcia finanso-
wego poprzez działanie „Współpraca” 
PROW 2014-2020. Zgodnie z prze-
pisami grupa musi składać się z co 
najmniej dwóch różnych podmiotów 
spośród: rolników, właścicieli lasów, 
jednostek naukowych, przedsiębior-
ców, podmiotów świadczących usługi 
doradcze. Możliwe jest również włą-
czanie do grupy podmiotów należą-
cych do innych kategorii. Celem projek-
tu musi być wdrożenie innowacyjnego 
rozwiązania w zakresie między innymi 
nowych lub znacznie udoskonalonych 
produktów, technologii, metod organi-
zacji czy marketingu. Projekt dotyczyć 
powinien produktów wpisanych na listę 
stanowiącą załącznik nr I do Traktatu 
o funkcjonowaniu UE a sfinansować 
można w szczególności koszty działań 
inwestycyjnych, badawczych, przygo-
towania dokumentacji oraz upowszech-

INNOWACJE W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH

np. poddanych pasteryzacji so-
ków, dżemów, należy ustalić datę 
przydatności do spożycia: dzień, 
miesiąc, rok lub najlepiej spożyć 
przed końcem: miesiąc, rok,

 • Warunki przechowywania lub 
użycia - Zawsze po dacie, termi-
nie przydatności do spożycia na-
leży podać zawsze jeśli wyrób wy-
maga przechowywania w lodów-
ce należy wskazać konsumentowi 
zakres temperatury w jakim po-
winien być przechowywany, jeśli 
produkt jest w dużym opakowaniu 
konsument nie zje go od razu na-
leży napisać na etykiecie w jaki 
sposób i jak długo przechowywać 
ten produkt po otwarci, jeśli wy-

rób należy podgrzać (w czym, jak 
długo i w jakiej temperaturze oraz 
czy można go podgrzać w opako-
waniu. Jeśli produkt jest w dużym 
opakowaniu konsument nie zje go 
od razu napisz na etykiecie w jaki 
sposób i jak długo przechowywać 
ten produkt po otwarci u opako-
wania,

 • Kraj lub miejsce pochodzenia 
- Na etykiecie, miodu, świeżego 
mięsa, świeżych owoców i wa-
rzyw należy podać kraj lub miej-
sce pochodzenia. W przypadku 
wykorzystania do produkcji ciasta 
np. miodu to wtedy nie musimy 
podawać skąd ten miód pocho-
dzi, w pozostałych wyrobach po-

danie kraju pochodzenia nie jest 
obowiązkowe. Jeśli wszystkie 
składniki, których użyto do pro-
dukcji pochodzą z Polski, można 
napisać na etykiecie „Produkt 
polski”. Uwzględniając składniki 
pochodzące spoza Polski pod 
warunkiem, że stanowią nie wię-
cej niż 25% produktu i nie moż-
na ich zastąpić tymi dostępnymi 
w Polsce.

Należy pamiętać, to producent 
odpowiada za jakość i bezpieczeń-
stwo produktu, który wytworzy i określi 
w czasie spożycia na etykiecie.

Anna Tobiasz
Źródło: http://www.minrol.gov
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nienia i promocji. W związku z tym, że 
grupy tworzone są przez podmioty 
o różnych zasadach działania, możli-
wościach finansowych i oczekiwaniach 
realizacja projektu wymaga dużego 
zaangażowania i współpracy a przede 
wszystkim zgody co do wspólnego 

celu. W pierwszym naborze, który od-
był się w 2017 roku wpłynęło 90 wnio-
sków na łączną kwotę 314 mln zł (dane 
ARiMR 2018).

Działania Sieci SIR na poziomie 
krajowym koordynuje Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie. Na 

stronie www.sir.cdr.gov.pl znajdują się 
aktualne informacje na temat działań 
sieci a także bazy danych innowacyj-
nych rozwiązań i prac naukowo badaw-
czych.

Wojciech Ślósarz

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Rolnicy powinni być zaintereso-
wani skracaniem łańcucha dostaw 
produktów wytworzonych w gospo-
darstwach rolnych, poprzez unikanie 
pośredników. Ponieważ im dłuższy 
łańcuch, tym niższe marże na każdym 
etapie oraz droższy produkt. W Polsce 
mamy kilkaset tysięcy małych gospo-
darstw rolnych, które nie produkują na 
rynek, ale często posiadają nadwyżki 
produktów i mogą je przeznaczyć do 
sprzedaży. Aktualnie obowiązujące 
przepisy umożliwiają rolnikom skorzy-
stanie z następujących rodzajów dzia-
łalności: sprzedaży bezpośredniej 
(produkty zwierzęce nieprzetworzone), 
dostaw bezpośrednich (produkty ro-
ślinne nieprzetworzone), działalności 
marginalnej, lokalnej i ograniczonej 
(produkty zwierzęce przetworzone) 
oraz rolniczego handlu detaliczne-
go (produkty roślinne i zwierzęce nie-
przetworzone i przetworzone). Wybór 
jednej z tych form zależy od indywi-
dualnej decyzji rolnika, który zamierza 
wprowadzać na rynek określony rodzaj 
żywności. Wymienione formy sprzeda-
żowe nie tylko ułatwiają sprzedaż, ale 
też stwarzają szansę rolnikom ekolo-
gicznym zwiększenia swojej oferty na 
rynku. W związku z tym pozwolą na 
zwiększenie dochodów. Mogą rów-
nież zachęcać rolników produkujących 
żywność metodami tradycyjnymi (go-
spodarstwa nieposiadające certyfika-
tu ekologicznego) do przystąpienia 
do systemu rolnictwa ekologicznego. 
Warunkiem rozpoczęcia działalności 
w zakresie wytwarzania i sprzedaży 

produkowanej w gospodarstwie żyw-
ności jest spełnienie określonych wy-
mogów sanitarnych i weterynaryjnych, 
bezpieczeństwa żywności i prawa 
podatkowego. Konieczne jest zawia-
domienie o rozpoczęciu sprzedaży 
właściwego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego (PIS) lub Powiatowego 
Lekarza Weterynarii (PLW). Celem 
rejestracji jest umożliwienie organom 
urzędowej kontroli posiadanie wiedzy 
o lokalizacji gospodarstwa oraz umoż-
liwienie przeprowadzenia kontroli. Za 
rozpoczęcie działalności w zakresie 
produkcji lub handlu żywnością bez 
złożenia wniosku o wpis do rejestru 
grożą kary pieniężne. W zależności od 
rodzaju działalności, rolnik jako produ-
cent żywności jest odpowiedzialny za 
prowadzenie jej zgodnie z przepisami. 
Może sprzedawać swoje produkty rol-
ne bezpośrednio konsumentom lub do 
zakładów handlu detalicznego.

Sprzedaż produktów
pochodzenia zwierzęcego.

Regulują dwa rozporządzenia, 
tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i rozwoju wsi (MRiRW) z 30 września 
2015 r. w sprawie wymagań wete-
rynaryjnych przy produkcji pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego 
przeznaczonych do sprzedaży bez-
pośredniej (nieprzetworzone) (Dz.U-
.,poz.1703) i rozporządzenie MRiRW 
z 21 marca 2016 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków uznania dzia-
łalności marginalnej, lokalnej i ogra-

niczonej (Dz. U .poz. 451).

Sprzedaż bezpośrednia
nieprzetworzonych produktów 

zwierzęcych.

Sprzedaż bezpośrednia dotyczy 
małych ilości żywności nieprzetwo-
rzonej sprzedawanej indywidualnym 
osobom fizycznym, np. w własnych 
gospodarstwach rolnych (także agro-
turystom), na placach targowych, jar-
markach, przy drodze (za pozwole-
niem zarządcy drogi) lub do zakładów 
gastronomicznych (restauracje, bary, 
stołówki i inne) oraz lokalnym skle-
pom detalicznym. Sprzedaż produktów 
można również prowadzić z obiektów 
lub urządzeń ruchomych lub tymcza-
sowych, w tym ze specjalistycznych 
środków transportu oraz urządzeń 
dystrybucyjnych (niektóre produkty), 
np. z mlekomatów. Od stycznia 2016 
roku sprzedaż bezpośrednią nieprze-
tworzonych produktów pochodzenia 
zwierzęcego prowadzi się wg nowych 
zasad. Ma to ułatwić rolnikom i pszcze-
larzom sprzedaż produktów bezpo-
średnio z gospodarstw rolnych lub 
rybackich oraz pasiek. Wprowadzono, 
np. możliwość sprzedaży bezpośred-
niej jaj z gospodarstwa, pochodzących 
od drobiu lub ptaków bezgrzebie-
niowych (np. kur, przepiórek, strusi). 
Rolnik może sprzedawać wyłącznie 
produkty wyprodukowane we własnym 
gospodarstwie, czyli nie więcej od tej 
ilości jaką sam wytworzył. Poza tym 
produkty nie mogą być odsprzedawane 

KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW
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innemu podmiotowi gospodarczemu. 
Nie mogą również pochodzić z dzia-
łów specjalnych produkcji rolnej, 
w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 
Dla produkcji zwierzęcej wprowadzo-
no limity wielkości sprzedaży bezpo-
średniej oraz rozszerzono katalog pro-
duktów dopuszczonych do sprzedaży 
bezpośredniej o siarę, mrożone tusze 
drobiu, zajęczaków i zwierząt łownych, 
skórowane tusze grubej zwierzyny łow-
nej, patroszone tusze drobnej zwierzy-
ny łownej, podroby drobiu, zajęczaków 
i zwierząt łownych, ślimaka lądowego. 
Sprzedaż produktów nie może wynosić 
więcej niż: drób - tusze lub podroby 
(50 szt. indyków/tydzień, 2500 rocznie 
lub 200 szt. tygodniowo innego drobiu, 
10 tys. szt. rocznie), zajęczaki - tusze 
lub podroby (100 szt. tygodniowo, 5000 
szt. rocznie), zwierzęta łowne (gruba 
lub drobna zwierzyna) - tusze lub po-
droby (10 ton rocznie), produkty rybo-
łówstwa (żywe lub podane obróbce, 
bez ograniczeń), żywe ślimaki lądo-
we, np. winniczek, ślimak wielki szary 
(1000 kg rocznie), mleko surowe albo 
mleko surowe i siara, od zwierząt 
gospodarskich (1000 litrów tygodnio-
wo, 52 tys. rocznie), surowa śmieta-
na (200 litrów/tydzień, 10400 rocznie), 
jaja konsumpcyjne (2450 szt. tygo-
dniowo, 127 400 szt. rocznie), pro-
dukty pszczele - miód, pyłek pszczeli, 
pierzga, mleczko pszczele (limitu nie 
określono). Możliwe jest przekrocze-
nie wielkości sprzedaży bezpośredniej 
kwot tygodniowych, za zgodą powiato-
wego lekarza weterynarii oraz zacho-
wania rocznego limitu sprzedaży. Drób 
i zajęczaki możemy ubijać we własnym 
gospodarstwie, ale musza być podda-
ne badaniom weterynarza. Wymogi 
weterynaryjne przy produkcji produk-
tów pochodzenia zwierzęcego prze-
znaczonych do sprzedaży bezpośred-
niej są określone na poziomie podsta-
wowym i dotyczą głównie pomieszczeń 
produkcyjnych i pomieszczeń sprze-
daży, mycia i dezynfekcji urządzeń, 
sprzętu i środków transportu, higieny 
osób mających kontakt z produktami 
i sposobu przechowywania produktów, 

a także sposobu usuwania odpadów 
powstających przy obróbce zwierząt, 
np. patroszenie zajęczaków, obróbka 
ryb i inne. Sprzedaż mięsa pozyskane-
go w gospodarstwie z takich gatunków 
jak bydło, owce, kozy i trzoda chlewna, 
jest w sprzedaży bezpośredniej na-
dal zakazana. W tej formie sprzedaży 
jest możliwość zbytu mleka i siary od 
krów z podwyższoną ilością jednostek 
mikrobiologicznych, która wynosi nie 
więcej niż 300 tys./ml oraz 500 tys. od 
innych gatunków. Mleko przeznaczo-
ne do sprzedaży bezpośredniej należy 
poddać badaniu (w laboratorium akre-
dytowanym) na oznaczenie liczby bak-
terii, co najmniej raz w miesiącu. Prze-
chowuje się go w czystych, zamknię-
tych pojemnikach umożliwiających 
sprzedaż lub w czystych, zamkniętych 
opakowaniach jednostkowych.

Działalność sprzedaży bezpośred-
niej produktów pochodzenia zwierzęce-
go właściciel gospodarstwa rejestruje 
w Powiatowym Inspektoriacie Wete-
rynarii (PIW), właściwym ze względu 
na miejsce położenia gospodarstwa, co 
najmniej na 30 dni przed rozpoczę-
ciem sprzedaży. Po otrzymaniu wnio-
sku powiatowy lekarz weterynarii wyda-
je decyzję o wpisie do rejestru, nadając 
gospodarstwu weterynaryjny numer 
identyfikacyjny. Zawsze w miejscu 
sprzedaży, np. na targowisku, rolnik 
musi dysponować kopią wydanej decy-
zji, w której nadano weterynaryjny nu-
mer identyfikacyjny, aby w razie kontroli 
Inspekcji Weterynaryjnej przedstawić 
dowód, że uzyskał zgodę na prowadze-
nie takiej działalności. Przy sprzedaży 
produktów pochodzenia zwierzęcego 
rolnik ma obowiązek prowadzenia doku-
mentacji. Dotyczy ona ilości produktów 
sprzedanych z dokładnością co do dnia, 
tygodnia, miesiąca oraz przeprowadzo-
nych badaniach, np. wody czy mleka. 
Dostaw do placówek zwierającą nazwę 
i adres danego zakładu, rodzaj dostar-
czonych produktów i datę dostawy. 
Dokumentację należy przechowywać 
przez rok następujący po roku, w któ-
rym została sporządzona.

 Obszarem sprzedaży bezpośred-
niej jest teren województwa, w którym 

prowadzona jest produkcja oraz teren 
województw przyległych. W przypadku 
sprzedaży podczas imprez okoliczno-
ściowych, zwłaszcza wystaw, targów, 
festynów oraz kiermaszy organizowa-
nych w celu promocji tych produktów, 
zniesiono ograniczenia obszarowe 
i sprzedaż może być prowadzona na 
terytorium całego kraju.

Sprzedaż przetworzonych
produktów zwierzęcych MLO.

Sprzedaż przetworzonych w go-
spodarstwie produktów zwierzęcych 
może odbywać się w ramach tzw. dzia-
łalności marginalnej, lokalnej i ogra-
niczonej (MLO). Rozporządzenie do-
tyczące tej formy działalności określa 
zakres i obszar produkcji, wielkość do-
staw produktów pochodzenia zwierzę-
cego do zakładów handlu detalicznego 
oraz wymagania weterynaryjne, jakie 
powinny być spełnione przy prowadze-
niu działalności marginalnej, lokalnej 
i ograniczonej. W odróżnieniu od sprze-
daży bezpośredniej, nie ma tu ograni-
czenia działalności do produktów tylko 
z własnego gospodarstwa. Działalność 
można uznać za marginalną, lokalną 
i ograniczoną, jeżeli zakład prowadzi 
sprzedaż określonych produktów po-
chodzenia zwierzęcego konsumentowi 
końcowemu oraz dostawy tych pro-
duktów do innych zakładów prowadzą-
cych handel detaliczny z przeznacze-
niem dla konsumenta końcowego, np. 
sklepów detalicznych, restauracji czy 
stołówek. Sprzedaż produktów może 
być prowadzona również wysyłkowo, 
w tym przez Internet. Prowadzenie 
dostaw przy tego rodzaju działal-
ności ma charakter obligatoryjny. 
W ramach działalności MLO można 
prowadzić rozbiór świeżego mięsa 
wołowego, wieprzowego, baranie-
go, koziego, końskiego, drobiowego 
lub zajęczaków, zwierząt łownych 
oraz mięsa zwierząt dzikich utrzy-
mywanych w warunkach fermowych. 
Produkcję mięsa mielonego, suro-
wych wyrobów mięsnych, produkcję 
produktów mięsnych (np. wędlin), 
lub produkcję wstępnie przetworzo-
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nych lub przetworzonych produktów 
rybołówstwa. Produkcję produktów 
mlecznych (np. sery, jogurty) i pro-
duktów na bazie siary, produkcję pro-
duktów jajecznych z ugotowanych 
jaj, produkcję gotowych posiłków 
(potraw) z produktów pochodzenia 
zwierzęcego (do tej pory było, z mięsa) 
lub z udziałem tych produktów, pod wa-
runkiem, ze co najmniej jeden produkt 
pochodzenia zwierzęcego należący 
do głównych składników posiłku został 
wyprodukowany w tym zakładzie. 

W ramach tego rodzaju działal-
ności, świeże mięso przeznaczone do 
obróbki lub przetwarzania nie może 
pochodzić z uboju dokonanego w go-
spodarstwie, czy też odstrzału zwierząt 
łownych, w celu produkcji mięsa na 
użytek własny. 

Sprzedaż produktów konsumen-
towi końcowemu w miejscu produkcji 
nie jest ograniczona ilościowo (bez 
limitu). Natomiast wielkość dostaw 
produktów do zakładów detalicznych 
zaopatrujących konsumenta końcowe-
go jest ograniczona ilościowo i obowią-
zują limity dostaw.

Maksymalne limity sprzedaży do 
zakładów detalicznych, tzw. „dostaw” 
w ramach MLO wynoszą: 1 t/tydzień - 
mięso „czerwone” wraz z surowymi wy-
robami mięsnymi i mięsem mielonym, 
0,5 t/tydzień - mięso drobiowe i zaję-
czaków wraz z surowymi wyrobami mię-
snymi i mięsem mielonym, 1,5 t/tydzień 
- produkty mięsne, 0,5 t/tydzień - pro-
dukty mleczne lub na bazie siary łącznie, 
 0,15 t/tydzień - w przypadku produk-
tów jajecznych, 0,5 t/tydzień - produkty 
rybołówstwa (lub 26 ton rocznie - zgo-
da i decyzja administracyjna PLW), 1,5 
t/tydzień - gotowe posiłki (potrawy),  
0,5 t/tydzień - mięso zwierząt łownych/
zwierząt dzikich utrzymywanych w wa-
runkach fermowych wraz z surowymi 
wyrobami mięsnymi lub mięsem mielo-
nym (lub 26 t rocznie - zgoda i decyzja 
administracyjna PLW).

Do limitu dostaw nie wlicza się 
sprzedaży z obiektów ruchomych lub 
urządzeń ruchomych, tymczasowych, 
w tym ze środków transportu, czy też 
urządzeń dystrybucyjnych będących 

w posiadaniu właściciela zakładu. Na-
tomiast wlicza się sprzedaż poprzez 
własne sklepy firmowe.

Miejsca sprzedaży oraz zakłady 
do których następuje dostawa, muszą 
znajdować się na obszarze wojewódz-
twa, w którym prowadzona jest produk-
cja lub na terenie sąsiadujących z nim 
powiatów oraz na obszarze miast stano-
wiących siedzibę wojewody lub sejmiku 
województwa położonych na obszarach 
sąsiadujących województw z woje-
wództwem, w którym jest prowadzona 
produkcja. Z ograniczeń terytorialnych 
wyłączono sprzedaż podczas wystaw, 
festynów, targów oraz kiemaszy organi-
zowanych w celach promocyjnych tych 
produktów. Sprzedaż może być prowa-
dzona na obszarze całego kraju. Za-
miar takiej sprzedaży poza dozwolonym 
miejscem należy zgłosić powiatowemu 
lekarzowi weterynarii z siedmiodnio-
wym wyprzedzeniem.

Nadzór nad bezpieczeństwem 
produktów pochodzenia zwierzęcego 
sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. 
Podmiot produkujący i wprowadzający 
żywność pochodzenia zwierzęcego do 
obrotu w formie działalności MLO pod-
lega obowiązkowej rejestracji u właści-
wego powiatowego lekarza weterynarii, 
na 30 dni przed planowanym rozpo-
częciem sprzedaży. Działalność można 
rozpocząć dopiero po uzyskaniu decy-
zji administracyjnej nadania zakładowi 
weterynaryjnego numeru identyfikacyj-
nego. Ale żeby zarejestrować działal-
ność MOL należy opracować projekt 
technologiczny zakładu, w którym ma 
być prowadzona działalność, a następ-
nie przesłać go wraz z wnioskiem do 
zatwierdzenia przez powiatowego le-
karza weterynarii. Oprócz tego należy 
pisemnie powiadomić PLW o zakresie 
i wielkości produkcji oraz rodzaju pro-
duktów zwierzęcych , które będą pro-
dukowane w zakładzie.

W ramach działalności MLO moż-
na sprzedawać ww. przetworzone pro-
dukty, jak i wykorzystywać produkty 
pochodzenia zwierzęcego dopuszczo-
ne do sprzedaży w ramach sprzedaży 
bezpośredniej nieprzetworzone, pro-
wadzonej przez ten podmiot, czyli nie-

przetworzone produkty zwierzęce.
Zakład zobowiązany jest do pro-

wadzenia dokumentacji umożliwiającej 
określenie ilości zbywanej żywności. 
Ewidencji sprzedaży musi zawierać, 
co najmniej numer kolejnego wpisu, 
datę zbycia żywności, kwotę przycho-
du, przychód narastająco od początku 
roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych 
produktów. Uwaga: Dzienne przycho-
dy ewidencjonowane są w dniu sprze-
daży. Ewidencję sprzedaży musi być 
dostępna w miejscu sprzedaży prze-
tworzonych produktów.

W przypadku MLO obowiązują 
ogólne zasady opodatkowania docho-
dowego od osób fizycznych (rozlicze-
nie wg skali podatkowej 18 lub 32%). 
Alternatywą jest ryczałtowa forma opo-
datkowania od przychodów ewidencjo-
nowanych (przy przychodach do 250 
tys. euro). Działalność ta podlega także 
zasadom podatku VAT. Podatnik może 
jednak być zwolniony od podatku VAT, 
jeśli przewidziana przez niego wartość 
sprzedaży nie przekroczy kwoty 200 
tys. zł rocznie. W tym celu wymagane 
jest złożenie odpowiedniej deklaracji, 
z dniem podjęcia działalności. W prze-
ciwnym wypadku płatnik staje się po-
datnikiem VAT - czynnym.

Od 1 stycznia 2017 r. weszła 
w życie nowa forma działalności (Dz. 
U., poz. 1961), która umożliwia rol-
nikom prowadzenie tzw. Rolniczego 
Handlu Detalicznego (RHD). Rolniczy 
Handel Detaliczny polega na zbywa-
niu żywności, pochodzącej w całości 
lub części z własnej uprawy, hodowli 
lub chowu, wyłącznie konsumentowi 
końcowemu. W ramach RHD możliwe 
jest zbywanie surowców (produktów 
produkcji pierwotnej) oraz żywności 
przetworzonej (produkty mięsne, pro-
dukty mleczne, produkty „złożone”, 
przetwory z owoców i warzyw, pie-
czywo). W sprzedaży bezpośredniej 
możliwa była jedynie sprzedaż surow-
ców, czyli rolnicy nie mogli sprzedawać 
żywności przetworzonej. Zatem kon-
sument nie mógł legalnie kupić w go-
spodarstwie, kiełbasy, sera, masła czy 
innych przetworów. Natomiast w tego 
typu działalności rolnik będzie mógł 
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sprzedawać przetwory, ale pod warun-
kiem, że do produkcji danego produk-
tu użyto, co najmniej 50% surowca 
(z wyłączeniem wody), pochodzącego 
z jego własnego gospodarstwa (upra-
wy, hodowli, chowu). Zbywanie żywno-
ści odbywa się w ramach określonych 
limitów. Wartości określające te limity 
znajdują się w rozporządzeniu MRiRW 
z 16 grudnia 2016 r. w sprawie mak-
symalnej ilości żywności zbywanej 
w ramach Rolniczego Handlu de-
talicznego oraz zakresu i sposobu 
jej dokumentowania (Dz. U., poz. 
2159). Maksymalne ilości określono 
oddzielnie dla: żywności pochodzenia 
niezwierzęcego innej niż surowce oraz 
żywności złożonej, tj. zawierającej jed-
nocześnie środki spożywcze pocho-
dzenia niezwierzęcego i produkty po-
chodzenia zwierzęcego (16 rodzajów), 
surowców pochodzenia zwierzęcego 
(7 rodzajów), produktów pochodzenia 
zwierzęcego innych niż surowce (8 ro-
dzajów) i surowców pochodzenia nie-
zwierzęcego (124 rodzaje). 

W ramach RHD mięso zwierząt ko-
pytnych (np. świnie, bydło, owce, kozy) 
przetwarzane i wprowadzane na rynek 
musi pochodzić z uboju przeprowa-
dzonego w rzeźni zatwierdzonej przez 
lekarza weterynarii, a przemiał zbóż 
i wytwarzanie mąki, kasz, płatków czy 
otrąb odbywa się w wyspecjalizowanych 
zakładach. Obowiązuje zakaz wykorzy-
stywania do produkcji mięsa zwierząt 
kopytnych, pozyskanego z uboju doko-
nanego poza zatwierdzoną rzeźnią, np. 
z uboju na tzw. użytek własny.

Nadzór nad bezpieczeństwem 
produktów pochodzenia zwierzęcego 
i żywności zawierającej jednocześnie 
środki spożywcze pochodzenia nie-
zwierzęcego i pochodzenia zwierzęce-
go (tzw. żywność złożona), powierzo-
ny został Inspekcji Weterynaryjnej, 
a nad żywnością pochodzenia niezwie-
rzęcego pozostał w kompetencjach 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Natomiast sprawowanie nadzoru nad 
jakością handlową żywności znajdują-
cej się w rolniczym handlu detalicznym 
zlecono Inspekcji Jakości Handlo-
wej Artykułów Rolno-Spożywczych 

(GIJHARS.) Podmioty prowadzące 
RHD mają jedynie obowiązek reje-
stracji działalności (bez zatwierdzania) 
w odpowiednim organie (PIW, PIS). 
Dla produktów pochodzenia zwierzę-
cego lub żywności złożonej pisemny 
wniosek o wpis do rejestru zakładów 
składa się co najmniej 30 dni przed 
rozpoczęciem działalności do właści-
wego terytorialnie Powiatowego Leka-
rza Weterynarii lub do Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w terminie 14 
dni przed dniem rozpoczęcia planowa-
nej działalności w przypadku produkcji 
i sprzedaży produktów pochodzenia 
niezwierzęcego. Przy czym podmioty 
prowadzące działalność w zakresie 
RHD produktami pochodzenia zwie-
rzęcego lub żywnością złożoną są 
zwolnione z obowiązku sporządzana 
projektu technologicznego i kontroli 
na miejscu przed rejestracją zakładu. 
Zakład może rozpocząć działalność 
dopiero po uzyskaniu decyzji admi-
nistracyjnej o wpisie do rejestru PLW 
i nadaniu zakładowi weterynaryjnego 
numeru identyfikacyjnego (WNI).

Wymagania higieniczno-sanitar-
ne przy produkcji i sprzedaży żywności 
w RHD nie są rygorystyczne. Rolnicy 
są zobowiązani do spełnienia przede 
wszystkim ogólnych wymogów higie-
ny rozporządzenia (WE) nr 852/2004, 
w sprawie higieny środków spożyw-
czych, określonych w załączniku II 
w rozdziale II. Przepisy ww. rozpo-
rządzenia przewidują, że w przypadku 
gdy produkcja prowadzona jest przy 
wykorzystaniu pomieszczeń używanych 
głównie jako prywatne domy miesz-
kalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu 
i urządzeń gospodarstwa domowego 
w kuchni domowej), zamiast wymogów 
określonych w załączniku II w rozdziale 
III, obowiązują wymogi określone w za-
łączniku II w rozdziale III (uproszczone 
wymagania higieniczne). Przy prowa-
dzeniu produkcji żywności w warunkach 
kuchni domowej, rolnicy powinni sto-
sować się do wymagań dobrej praktyki 
produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki 
higienicznej (GHP) i kierować się ich 
podstawowymi zasadami. Przepisy roz-

porządzenia 852/04 powinny być stoso-
wane w sposób elastyczny, biorąc pod 
uwagę zakres prowadzonej działalno-
ści, wielkość zakładu i jego specyfikę.

 Podmiot zarejestrowany w RHD 
może prowadzić sprzedaż produktów 
w miejscach, w których produkty zo-
stały wytworzone, np. w gospodarstwie 
lub w innych przeznaczonych do pro-
wadzenia handlu, np. targowisko, plac 
handlowy. Żywność w ramach RHD 
może być sprzedawana z udziałem 
pośrednika podczas wystaw, festynów, 
targów lub kiermaszów, organizowa-
nych w celach promocji żywności.

Miejsce handlu powinno być 
oznakowane informacją „rolniczy 
handel detaliczny” w sposób czytelny 
i widoczny dla konsumenta. Poza tym 
umieszcza się dane obejmujące imię 
i nazwisko albo nazwę i siedzibę 
podmiotu prowadzącego RHD, adres 
miejsca prowadzenia produkcji tej 
żywności, weterynaryjny numer iden-
tyfikacyjny podmiotu, o ile taki numer 
został nadany. W tej formie działalności 
nie obowiązują ograniczenia obsza-
rowe sprzedaży, czyli żywność można 
sprzedawać na obszarze całego kraju.

Podmiot prowadzący RHD, podob-
nie jak przy sprzedaży bezpośredniej 
i działalności marginalnej, lokalnej i ogra-
niczonej, ma obowiązek prowadzenia 
i przechowywania dokumentacji umożli-
wiającej określenie ilości zbywanej żyw-
ności, rocznie. Wpisów w dokumentacji 
należy dokonywać niezwłocznie po każ-
dorazowym zbyciu żywności. Dokumen-
tację musimy przechowywać przez dwa 
lata, licząc od końca roku kalendarzowe-
go, za który została sporządzona.

Przychody uzyskane w RHD do 
kwoty 20 tys. zł rocznie są zwolnione 
z opodatkowania podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych, a powyżej 
tego pułapu, ale nie więcej niż równo-
wartość 250 tys. euro, stawka podatku 
wynosi tylko 2% przychodów.

Uwaga: Analogicznie jak przy 
sprzedaży bezpośredniej, z tej działalno-
ści zostały wyłączone działy specjalne.

Józef Rusnak
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Na świecie, z roku na rok, wzrasta 
znaczenie rolnictwa ekologicznego. 
Powierzchnia upraw ekologicznych 
w 2016 roku zajmowała prawie 58 mln 
ha. W stosunku do roku poprzedniego 
z zwiększyła się o 7,5 mln ha. W Eu-
ropie największa powierzchnia upraw 
ekologicznych znajduje się w Hiszpa-
nii (2,02 mln ha) i we Włoszech ( 1,8 
mln ha). W Austrii ponad 22% użytków 
rolnych to uprawy ekologiczne a nawet 
w sąsiednich Czechach jest powyżej 
11 % upraw ekologicznych (dane za 
rok 2016).W całej Europie utrzymuje 
się tendencja stałego wzrostu obszaru 
upraw ekologicznych. W Niemczech na 
żywność ekologiczną wydaje się rocz-
nie ponad 9,5 mld euro a we Francji 
blisko 7 mld euro. W Polsce rynek żyw-
ności ekologicznej jest szacowany na 
około 1 mld zł.

W latach 2003-2013 nastąpił w na-
szym kraju dynamiczny wzrost licz-
by gospodarstw ekologicznych która 
zwiększyła się aż 11 krotnie. W roku 
2013 mieliśmy w Polsce 27 tys. gospo-
darstw ekologicznych które zajmowały 
powierzchnię około 670 tys. ha . Sta-
nowiło to około 4 % ogólnego areału 
użytków rolnych. Niestety w kolejnych 
latach wielu rolników zaczęło rezygno-
wać z produkcji metodami ekologiczny-
mi. Trzy lata później w roku 2016 liczba 
gospodarstw zmniejszyła się do 23 tys. 
a powierzchnia do 536 tys. ha. Po-
wierzchnia ta nadal corocznie maleje.

 Powyższa statystyka i tak do koń-
ca nie obrazuje całego stanu rolnictwa 
ekologicznego w naszym kraju. Mo-
gliśmy być liczącym się producentem 
żywności ekologicznej w UE, z co naj-
mniej 10% udziałem upraw ekologicz-
nych. Mamy obecnie niewiele ponad 
3% powierzchni pod uprawami eko-
logicznymi, słabo rozwinięty rynek na 
żywność ekologiczną a zapotrzebowa-
nie na nią w dużej części pokrywamy 
z importu.

W pierwszych latach po wejściu 
naszego kraju do UE, wydawało się, 
że szybko dołączymy do europejskiej 
czołówki ekologicznego rolnictwa jak 
Niemcy, Francja, Włochy czy Austria. 
Statystyka wskazywała, że wszyst-
ko idzie w dobrym kierunku. Ktoś, kto 
popatrzy na statystykę tamtych lat to 
stwierdzi, że w pierwszych latach po 
wstąpieniu do UE ilość gospodarstw 
rosła w postępie arytmetycznym i co 
roku niemal się podwajała. Nieco wol-
niej rosła powierzchnia użytków ekolo-
gicznych a już bardzo słabo ilość eko-
logicznych przetwórni. 

Do ekologii było nam blisko gdyż 
małe rodzinne gospodarstwa z niewiel-
ką ilością stosowanej chemii rolnej, 
nawozów i środków ochrony roślin, naj-
częściej z chowem zwierząt były bardzo 
łatwe do przestawiania na ekologiczny 
system produkcji. Za szybkim tempem 
ich wzrostu w kraju jednak nie szło 
ekologiczne zaplecze w postaci środ-
ków produkcji: materiału siewnego, na-
wozów, pasz i ekologicznych środków 
ochrony roślin oraz maszyn dla rolnic-
twa ekologicznego. Brakowało małych 
przetwórni ekologicznych. Podczas gdy 
Niemcy mają ponad 9 tys. przetwórni 
ekologicznych w Polsce jest ich nie-
wiele ponad 500. Tym samym wachlarz 
krajowych ekologicznych produktów na 
rynku był i nadal jest ubogi. Próby or-
ganizacji ryku produktów ekologicznych 
szły zbyt wolno, utrudniały to przepisy 
szczególnie z zakresu sprzedaży bez-
pośredniej i przetwórstwa. Brakowało 
ekologicznych targów z prawdziwego 
zdarzenia a próby ich organizacji szły 
opornie. Nie chcę tutaj podawać przy-
kładów , bo często były żenujące jak 
choćby te z ,,mlekiem dla kota’’ kiedy 
rolnicy ekologiczni byli ścigani i karani 
na placach targowych. Podczas gdy 
w innych krajach UE rolnicy ekologicz-
ni byli chronieni, mieli się tam i mają się 
tam nadal dobrze, u nas nie wykorzy-

staliśmy we właściwy sposób mechani-
zmów wsparcia, chociaż te same prze-
pisy mamy przecież w całej UE.

Z jednej strony powstawały pro-
dukty ekologiczne, które rolnicy z bra-
ku ekologicznego rynku sprzedawali 
po cenach konwencjonalnych. Zresztą 
sprzedają tak w większości do dzisiaj. 
Z drugiej strony wciąż mówiło się, jak 
na ironię, że na rynku brak naszych 
produktów ekologicznych. Mleko eko-
logiczne poprawiało jakość mleka 
i produktów mlecznych w mleczarniach 
a wołowina i wieprzowina poprawiała 
jakość wędlin konwencjonalnych. Tyle 
tylko, że sprzedawano je ku zadowo-
leniu odbiorców także po cenach kon-
wencjonalnych. Długo rolnicy czekali, 
aż się to zmieni i otrzymają za swe pro-
dukty godziwe ceny. Ograniczali pro-
dukcję, rezygnowali z niektórych upraw 
i chowu ekologicznych zwierząt.

Bazy ekologicznych środków pro-
dukcji, tak potrzebnych dla właściwe-
go rozwoju rolnictwa ekologicznego, 
umożliwiałaby powstanie setek miejsc 
pracy i pomogłaby w szybkim rozwoju 
tego rolnictwa. Ułatwiłaby także konku-
rencyjność rolnictwa ekologicznego na 
rynku wewnętrznym jak i w eksporcie. 
Jeśli porównamy rozmach europejskiej 
i światowej produkcji żywności ekolo-
gicznej na targach BioFach w Norym-
berdze, czy też na targach Tech-Bio 
we Francji w Walencji to stwierdzimy, 
że te kraje rzeczywiście postawiły na 
ekologię.

W Norymberdze możemy zoba-
czyć setki ekologicznych produktów 
przetworzonych i nieprzetworzonych. 
W Walencji także widać ogrom francu-
skich firm produkujących ekologiczne 
nasiona, nawozy, pasze, czy dozwo-
lone w rolnictwie ekologicznym środki 
ochrony roślin. Ale również dziesiątki 
maszyn, urządzeń, małych ciągników. 
Maszyny ręczne, konne, ciągnikowe 
do pracy na zboczach czy na gruntach 

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA W POLSCE
JAKIE PERSPEKTYWY?
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kamienistych. Mini przetwórnie zbożo-
we, owocowe, mleczne czy mięsne. 
Maszyny i urządzenia są produkowane 
z przeznaczeniem zarówno dla gospo-
darstw małych jak i dużych o różnej 
specjalizacji.

W Niemczech markety i skle-
py ekologiczne prowadzą sprzedaż 
ekologicznej żywności na dużą skalę 
a w hurtowniach są tysiące produktów 
ekologicznych. W mniejszych i więk-
szych miastach istnieją targowiska 
na których rolnicy ekologiczni mogą 
sprzedawać swoje produkty nie płacąc 
żadnej opłaty targowej.

 Rolnictwo ekologiczne to dzisiaj 
sektor, który wciąż się dobrze rozwija 
we wszystkich krajach UE a coroczny 
przyrost wynosi 10-15%. Mieszkańcy 
UE wydają na produkty ekologiczne 
miliardy euro. Ekologia to dziś wielki 
biznes, który będzie rósł gdyż społe-
czeństwa podnoszą swoją świado-
mość ekologiczną i chcą się zdrowo 
odżywiać. Dość mają ,,plastikowej’’ 
żywności. Podobnie jest także w Pol-
sce, przemija już moda na ,, fastfoody’’. 
Zainteresowanie żywnością ekologicz-
ną jest coraz większe. Wygląda na to, 
że popyt na te produkty bez wsparcia 
naszych rolników będzie zaspokaja-
ny produktami z importu. Z sąsiednich 
krajów przywieziemy ekologiczne prze-
twory, wędliny nawet ekologiczną pie-
truszkę.

Potrzeba dużej wiedzy i doświad-
czenia, aby prowadzić gospodarstwo 
ekologiczne. Rolnik nie zdobywa jej 
w ciągu roku. Wielu rolników, którzy 
byli w tym systemie produkcji od kilku-

nastu lat i stali się dobrymi fachowcami, 
dziś ekologię opuszcza. Zbyt często 
zmieniające się przepisy, coraz trudniej 
zrozumiałe i skomplikowane procedu-
ry, trudności w zaopatrzeniu w środki 
produkcji, trudności w sprzedaży pro-
duktów ekologicznych i w ich przetwór-
stwie, rygorystyczne kontrole sprzeda-
ży, kary i szereg innych zagrożeń dla 
rolnika sprawiło, że znaczna część pro-
ducentów ekologicznych z wieloletnim 
doświadczeniem wychodzi z systemu. 
Opuszczają ekologię i do niej już nie 
wrócą. Jest to duża strata dla ekolo-
gicznego rynku w naszym kraju. Jest to 
również bolesne dla doradców z ODR 
–ów, CDR, GIJHARS, JC, MRiRW, na-
ukowców i innych instytucji obsługują-
cych rolnictwo.

 Dużo pracy i pieniędzy kosztowa-
ło kształcenie tysięcy doradców i rolni-
ków ekologicznych przez kilkanaście 
lat. Wszyscy przez te lata pracowali-
śmy dla rozwoju rolnictwa ekologicz-
nego, najlepiej łączącego wytwarzanie 
wysokiej jakości żywności z ochroną 
środowiska przyrodniczego. O ile cel 
środowiskowy osiągnięto to cel produk-
cyjny zaprzepaszczono. Kiedy z rolnic-
twa ekologicznego wychodzą rolnicy 
po kilkunastu latach, jest to również 
w jakiś sposób porażka tych wszyst-
kich instytucji pracujących na rzecz rol-
nictwa ekologicznego. Nabór nowych 
gospodarstw do systemu ekologiczne-
go jest obecnie niski, gdyż prowadze-
nie takiego gospodarstwa nie jest łatwe 
a istniejące dopłaty nie rekompensują 
niższych plonów i większej pracochłon-
ności.

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi podejmuje obecnie próby zmian 
w rolnictwie ekologicznym. Powstaje 
w MRiRW ,,Ramowy Plan Działań dla 
Żywności i Rolnictwa Ekologicznego 
w Polsce na lata 2014-2020’’ trafnie 
analizując mocne i słabe strony rolnic-
twa ekologicznego. Czy uda się teraz 
odbudować to co wcześniej zosta-
ło zaniechane, czas pokaże. Jestem 
przekonany, że w naszych marketach 
będzie coraz więcej żywności ekolo-
gicznej z importu gdyż popyt na nią 
coraz bardziej się zwiększa. Należało-
by, więc zaapelować do rolników eko-
logicznych, którzy zamierzają wyjście 
z systemu rolnictwa ekologicznego, 
aby tę decyzję jeszcze odłożyli. Pa-
trząc na wyżej wymienione przykłady 
dynamicznego rozwoju rolnictwa eko-
logicznego w świecie i Europie należy 
przypuszczać, a nawet mieć pewność, 
że i u nas spożycie produktów ekolo-
gicznych będzie dynamicznie rosło. 
Nie jest zatem obojętne, czy będą to 
produkty pochodzące z naszych go-
spodarstw ekologicznych czy też z im-
portu. Trzeba zrobić wszystko, aby 
zachęcić rolników do pozostania w tym 
systemie gospodarowania. Szczegól-
nie w zakresie organizacji sprzedaży 
należy się wzorować na takich krajach 
jak Austria, Niemcy lub Francja gdzie 
rolnicy ekologiczni są wspierani także 
przez lokalne samorządy. Wsparcie 
polega chociażby na bezpłatnym ko-
rzystaniu z powierzchni targowej.

 Jan Pajdzik

Kłopoty z przestrzeganiem przez 
Polskę dyrektywy Rady 91/676/EWG 
z dnia 12.12.1991 r. ciągną się nie od 
dzisiaj. Dyrektywa dotyczy ochrony 
wód przed zanieczyszczeniami po-
wodowanymi przez azotany pocho-

dzenia rolniczego, tzw. „dyrektywa 
azotanowa”. Od tego czasu zgodnie 
z zaleceniami tej dyrektywy, Polska 
wyznaczyła i już 3 krotnie powiększała 
strefy szczególnie narażone na zanie-
czyszczenie azotanami pochodzenia 

rolniczego, tzw. „obszary OSN”. Są to 
tereny użytkowane rolniczo stanowiące 
zlewnie mniejszych i większych rzek, 
do których potencjalnie istnieje ryzyko 
przedostawania się nadmiaru nawo-
zów. Dotychczas wyznaczone obszary 

OCHRONA WÓD PRZED AZOTANAMI
PROJEKT NOWEGO „PROGRAMU DZIAŁAŃ…”

OBOWIĄZKI ROLNIKÓW
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OSN objęły tylko 4,46% powierzchni 
kraju i mimo wielu ponagleń ze stro-
ny UE nie wywiązaliśmy się z zaleceń 
zwiększenia tych obszarów. Przykła-
dem takich zaniedbań jest Małopolska, 
w której w ogóle nie wyznaczono takich 
stref. Trybunał Sprawiedliwości UE 
20.11.2014 roku orzekł o poważnym 
uchybieniu Polski jako państwa człon-
kowskiego i groziły nam za to olbrzy-
mie sankcje finansowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 dyrektywy 
azotanowej, państwo członkowskie 
może być zwolnione z wyznaczania 
stref OSN, jeśli ustanowi i będzie stoso-
wało na terenie całego kraju - Program 
działań mający na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami 
pochodzącymi ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu zanie-
czyszczeniu (ostatnia nazwa progra-
mu). Z takiej możliwości skorzystaliśmy 
i obecnie, na podstawie zmienionej usta-
wy Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 
roku (Dz.U. 2017 poz.1566), Polska 
przyjęła szybką ścieżkę przygotowania 
projektu rozporządzenia i przepisów 
wykonawczych, miały być opracowane 
do końca II kwartału 2018 roku. Z tego 
powodu Ustawa Prawo Wodne jest 
w ciągłej nowelizacji, a cytowana wersja 
z 27.04.2018 roku wprowadza przepisy 
unijnej Dyrektywy Wodnej oraz 7 in-
nych dyrektyw, w tym właśnie azotano-
wą i ściekową. Według nowego prawa 
wodnego w Polsce będzie na przykład 
obowiązywał wymóg płacenia za wodę 

do celów gospodarczych, przez wszyst-
kich. Do tej pory prowadzący działal-
ność rolnicy, rybactwo i energetyka ge-
neralnie zwolnieni byli z opłat.

Obecnie dla branży rolniczej, do 
celów nawadniania ustalono stawkę 
maksymalną do 0,35 zł/m3 wody po-
wierzchniowej i stawkę do 0,70 zł/m3 

przy korzystaniu z wody podziem-
nej. Ma to skłonić użytkowników do 
zwiększenia oszczędzania wody i do 
dbałości o jej jakość. Na podstawie 
artykułu 111 ustawy prawo wodne 
zapowiadane jest ustanowienie no-
wych zaleceń Dobrej Praktyki Rolni-
czej. Działalność rolnicza nie powinna 
prowadzić do eutrofizacji rozumianej 
jako nadmierne wzbogacenie wód 
związkami azotu i fosforu. Powodują 
one w rzekach, jeziorach oraz w Bałty-
ku rozrost glonów i zbędnej roślinno-
ści. W konsekwencji w środowiskach 
wodnych następuje stopniowy zanik 
tlenu w wodzie, zaburzenia równowagi 
biologicznej, obumieranie ryb, a szcze-
gólnie drobnych organizmów wodnych 
czyszczących wodę.

W projekcie Programu działań 
mających na celu zmniejszenie za-
nieczyszczenia wód azotanami po-
chodzącymi ze źródeł rolniczych 
(z dn.21.11.2017 r.) zawarte są nastę-
pujące założenia:

1. Między innymi wprowadzono defi-
nicję słowa „nawozy”, określoną 
zapewne na potrzeby tego rozpo-
rządzenia. Jest to każda substan-

cja zawierająca związek azotu lub 
związki azotu rolniczo wykorzy-
stywane w celu zwiększenia wzro-
stu roślinności, a także odchody 
zwierzęce, pozostałości z gospo-
darstw rybackich oraz osady ście-
kowe (wydaje się nie dość jasne 
sformułowanie),

2. Grunty o dużym nachyleniu - to 
większe niż 10% (spadek 1 m na 
10 m stoku),

3. Wprowadzono ograniczenia w rol-
niczym wykorzystaniu nawozów. 
Dotyczą one zakazu stosowania 
nawozów na glebach zamarznię-
tych, przykrytych śniegiem, zala-
nych wodą, nasyconych wodą (po-
wierzchniowo rozmarzająca gleba 
w ciągu dnia nie jest uznawana za 
zamarzniętą),

4. Dopuszcza się nawożenie nawo-
zami naturalnymi (odzwierzęcymi) 
i azotowymi mineralnymi stawów 
do chowu i hodowli ryb,

5. Wskazano nowe warunki sto-
sowania nawozów na gruntach 
w pobliżu wód powierzchnio-
wych - odległości wykazane w ta-
beli 1 z zastrzeżeniem, że wy-
mienione w niej odległości mogą 
być zmniejszone o połowę jeżeli 
nawozy aplikuje się bezpośrednio 
do gleby lub gdy dawka nawozów 
będzie równo podzielona na od-
dzielne 3 zabiegi,

6. Odległości wymienione w tabeli 1 
można zmniejszyć o połowę, je-

Tabela 1. Odległości dotyczące zakazu stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych.

Na gruntach rolnych od brzegu:

Rodzaj nawozów Jezior i zbiorników 
do 50 ha

Cieków naturalnych
Rowów o szer. pow.
5 m na górnej krawę-

dzi brzegu

Kanałów wg. ust.
Prawo wodne

Nawozy z wyłącze-
niem gnojowicy

5 m 5 m 5 m 5 m

Gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m

Na gruntach rolnych od:

Rodzaj nawozów Brzegu jezior i zbior-
ników powyżej 50 ha

Ujęć wody, gdy nie ustanowiono strefy ochronnej
Obszarów pasa brze-
gu morskiego

Wszystkie rodzaje 20 m 20 m 20 m
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żeli jest uprawa i nawozy aplikuje 
się bezpośrednio do gleby (pod 
powierzchnię), oraz w uprawę, 
gdy dawka nawozu rozłożona jest 
na 3 równe dawki co najmniej co 
2 tygodnie,

7. Wprowadzono zakaz mycia ma-
szyn do nawożenia i rozlewania 
popłuczyn w odległości do 25 m od 
brzegu wód powierzchniowych, 
o ile nie jest to w strefie ochronnej.

Zasady rolniczego wykorzystania 
nawozów na terenach o dużym nachy-
leniu (czyli na stokach powyżej 10%): 

1. Zabrania się stosowania nawoże-
nia na terenach o dużym nachyle-
niu w kierunku wód powierzchnio-

wych w odległościach określonych 
w tabeli 1, zwiększonych o 5 m 
(określenie nie dość zrozumiałe),

2. Następnie przytoczony jest tutaj 
identyczny zapis wyżej wymienio-
nego pkt. 6,

3. W pozostałej części terenu o du-
żym nachyleniu należy:

 – rozdzielić dawki nawozów azoto-
wych mineralnych do 100 kg N/
ha - na jedną dawkę,

 – na gruntach ornych nawozy apli-
kujemy bezpośrednio do gleby lub 
przyorujemy lub mieszamy z glebą, 
a w okresie wegetacji stosujemy 
w czasie największego zapotrze-
bowania, z przyoraniem lub wymie-
szaniem w ciągu 4 godzin, jednak 

najpóźniej dnia następnego,
 – pola uprawiamy poprzecznie do 

stoku odkładając skiby w górę 
stoku, o ile pozwala na to wiel-
kość i usytuowanie pola lub przy 
zastosowaniu konserwujących 
systemów uprawy zapobiega-
jących wymywaniu (np. uprawa 
uproszczona, uproszczona pa-
sowa, zerowa), nie dotyczy pól 
poniżej 1 hektara, na których jest 
uproszczony system uprawy ,

 – zakazuje się przechowywania 
nawozów w odległości mniejszej 
niż 25 m od linii brzegu wód po-
wierzchniowych, pasa morskiego 
i ujęć wody, jeżeli nie jest to strefa 
ochronna.

Tabela 2. Terminy stosowania nawożenia na gruntach rolnych

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

Grunty orne 1 marca - 20 października 1),2) 1 marca - 31 października 1),2)

Grunty orne w gminach
wg zał. 2 do Programu

1 marca - 15 października 1),2)

Grunty orne w gminach
wg zał. 3 do Programu

1 marca - 25 października 1),2)

Uprawy trwałe 1 marca - 31 października 1 marca - 30 listopada

Uprawy wieloletnie

Trwałe użytki zielone

Legenda do tabeli 2 :
1. termin nie dotyczy po późno zbie-

ranych przedplonach, po bura-
kach cukrowych, kukurydzy i póź-
nych warzywach,

2. termin do 31 października nie do-
tyczy buraków i kukurydzy z umo-
wą na dostawę po 31 październi-
ka. Nawozy mineralne o zawar-
tości do 6% azotu z przyoraniem 
resztek pożniwnych można wyko-
nać do 30 listopada,

Terminy wymienione w tabeli 2 nie 
obowiązują upraw w kontenerach i pod 
osłonami.

W załączniku 2 tab.4 do Progra-
mu wymieniono 53 gminy w Mało-
polsce, (w większości w południo-
wej części województwa), w których 
nawozy azotowe mineralne i płynne 

naturalne można stosować na grun-
tach ornych wyłącznie od 1 marca 
do 15 października. Natomiast w 
załączniku 3 tab.5 wymieniono 127 
gmin (pozostałych gmin na terenach 
nizinnych), z terminami ich stosowa-
nia od 1 marca do 25 października

Projekt rozporządzenia określa też 
warunki przechowywania nawozów, 
wyliczenia dawek i sposoby nawo-
żenia azotem, obowiązki wynikające 
z planów nawozowych i ich dokumen-
towanie; szczegóły zostaną podane 
w kolejnych artykułach naszego 
czasopisma.

Podczas obowiązywania „progra-
mu działań”, wdrożone zostaną obo-
wiązkowe środki zaradcze, aby elimi-
nować na bieżąco błędy w praktyce 

rolniczej, ma być też prowadzona 
działalność informacyjna i eduka-
cyjna rolników poprzez doradztwo 
rolnicze. W programie wyznaczono 
terminy dostosowania infrastruktury 
gospodarstw do nowych przepisów, 
w zależności od skali produkcji zwie-
rzęcej. Organy Inspekcji Ochrony 
Środowiska pełnić będą funkcję 
kontrolną. Program będzie na bieżąco 
monitorowany w Polsce i przez struk-
tury UE z podawaniem wyników (efek-
tów). Będzie też prowadzona oceny 
wdrażania wymienionych przepisów.

Niniejszy artykuł został przygo-
towany w oparciu o projekt rozporzą-
dzenia i nie jest jeszcze dokumentem 
prawnym.

Jan Knapik
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NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w IX Małopolskim Prze-
glądzie Dorobku Artystycznego 
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiej-
skich, który odbędzie się w dniach 
6-7 października w Orawskim Cen-
trum Kultury w Jabłonce.

Przegląd ma charakter konkursu, 
adresowany jest do Kół Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszeń kobiecych 
z województwa małopolskiego oraz 
grup artystycznych wywodzących się 
z tych organizacji, przedstawicielek 
Lokalnych Grup Działania.

Do udziału w przeglądzie przy-
jęte zostaną reprezentacje, które 
przygotują się przynajmniej do 
trzech regulaminowych konkur-
sów (w tym: A lub B do wyboru, C 
i D obowiązkowo):

A.  Konkurs Tradycyjnych
  Scenek Obyczajowych

B.  Konkurs Pieśni
C.  Konkurs Potraw
D.  Konkurs Rękodzieła

  Artystycznego
 
Grupy mogą przystąpić do 

wszystkich konkurencji, co po-
zwoli na zdobycie większej ilości 
punktów w punktacji łącznej.

Organizatorzy:
Małopolskie Centrum Kultury 

SOKÓŁ w Nowym Sączu
Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z s. w Karniowicach

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce.

 Kwalifikacje odbywają się:
ü	na przeglądach gminnych i po-

IX Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich
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wiatowych KGW,
ü	z powiatów gdzie nie organizuje 

się przeglądów, reprezentacje 
typują Powiatowe Zespoły Do-
radztwa Rolniczego na podsta-
wie kryteriów zgodnych z regu-
laminem przeglądu, w porozu-
mie z samorządami powiatów 
i gmin, samorządowych ośrod-
ków kultury

Termin nadsyłania oryginal-
nej karty zgłoszeń zaopiniowanej 
przez Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego prosimy o przesyłanie do 
3 września 2018 r. na adres :

Małopolskie Centrum Kultury 
SOKÓŁ,

ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz 
z dopiskiem: KGW Jabłonka

Szczegółowe informacje pozy-
skać można u organizatorów prze-
glądu:

 • Małopolskie Centrum Kultu-
ry SOKÓŁ w Nowym Sączu - 
koordynator Anna Turewicz, 
tel. 18 448 26 05
(sprawy organizacyjne, interpre-
tacja regulaminu, porady mery-
toryczne, ustalenia terminu wy-
stępu)

 • Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego z s. w Karniowicach 
tel. 12/ 285 21 13, wew. 280, 
281, (kwalifikacje do udziału 
w przeglądzie, porady meryto-
ryczne)

 • Orawskie Centrum Kultury 
w Jabłonce, tel. 18/ 26 524 04 
(warunki sceniczne)

Szczegółowe informacje, regu-
lamin oraz karta zgłoszenia dostęp-
ne na stronie internetowej www.
modr.pl oraz www.mcksokol.pl.

Ewelina Czarnik
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NASZ DOM I OGRÓD

Ogród wertykalny zwany również 
ogrodem pionowym, to ściana pokryta 
roślinnością o barwnych liściach oraz 
kwiatach tworzących artystyczną kom-
pozycję. Ogrody wertykalne cieszą się 
coraz większą popularnością. Dzięki 
takim rozwiązaniom możemy zyskać 
dodatkowa powierzchnie uprawy, 
szczególnie w małych ogrodach.

Ogród tego typu możemy aranżo-
wać nie tylko na ścianach zewnętrz-
nych, ale również wewnątrz budynków, 
nawet w pomieszczeniach bez światła 
słonecznego, jednak wtedy konieczne 
jest odpowiednie doświetlenie roślin. 
Z reguły założenie ogrodu wertykal-
nego w pomieszczeniach jest nieco 
łatwiejsze niż na zewnętrznych ścia-
nach budynku (chociażby ze względu 
na rozmiary i większy wybór gatunków 
roślin). Kompozycje takie najlepiej two-
rzyć w miejscach jasnych, ale nie bez-
pośrednio nasłonecznionych - zaleca-
ne jest raczej światło rozproszone.

Ograniczenia co do usytuowania 
pionowych ogrodów prawie nie ist-
nieją. Jednak w przypadku ogrodów 
zewnętrznych najlepiej unikać północ-
nych ścian, ze względu na słabe oświe-
tlenie oraz silne, zimne wiatry zimą. 
Ogród taki można samemu stworzyć 
lub skorzystać z gotowych konstrukcji. 

Montaż ogrodu wertykalnego (za-
równo na zewnątrz jak i wewnątrz bu-
dynku) zależy głównie od technologii 
użytych materiałów, jednak pewne ele-
menty pozostają niezmienne. Pomię-
dzy ścianą a metalową ramą, która wisi 
na ścianie, należy umieścić warstwę 
ochronną np. z PCV, która usztywnia 
konstrukcję i chroni przed wilgocią, 
warstwy filcu lub pianki, która zapo-
biega gniciu, równomiernie rozprowa-
dza wodę i jest wsparciem dla korzeni. 
W ramie zamocowane są specjalne 
moduły- pojemniki w które wstawiamy 
doniczki z roślinami lub wypełniamy 

ziemią. Innym sposobem mogą być 
kieszenie ze specjalnego filcu zamo-
cowane na grubej płycie PCV ujętej 
w stabilną metalową ramę.

Szczególnie w przypadku więk-
szych ogrodów często konieczna jest 
instalacja systemu nawadniania – naj-
lepiej połączyć to z dostarczaniem ro-
ślinom składników pokarmowych.

Poza wyborem odpowiedniego 
miejsca, aby zwiększyć szanse roślin 
na przeżycie warto wybrać moduły 
z możliwie dużymi pojemnikami, po-
zwalającymi na dobre ukorzenianie.

Rośliny do ogrodów wertykal-
nych.

Wybór gatunków roślin do ogrodu 
wertykalnego, szczególnie w pomiesz-
czeniach jest dość duży, warto jednak 
wybierać gatunki które wymagają nie-
wielkich donic, rośliny niskie i pokroju 
pnącym oraz te o ozdobnych liściach.

Rośliny polecane do ogrodu 
pionowego w mieszkaniu.

W mieszkaniu do stworzenia ta-
kiego ogrodu pionowego nadają się 
m.in. paprocie: zanokcica (Asplenium), 
nefrolepis (Nephrolepis), kalatea (ka-
lathea), ctenanthe,, zielistka (Chloro-
phytum), epipremnum, maranta, pe-
peromia, filodendron (Philodendron), 
skrzydłokwiat (Spathiphyllum), zrośli-
cha ((Syngonium), pilea, bluszcze (He-
dera), eszynantus, (Aeschynanthus), 
anturium (Anthurium), aglaonema.

Rośliny polecane do ogrodu 
pionowego na zewnątrz.

Do pionowych nasadzeń powin-
niśmy dobierać rośliny głównie pod 
względem wymagań świetlnych oraz 
wodnych. Możemy zastosować w za-
sadzie wszystkie niewysokie byliny i ro-
ślin okrywowe, zwłaszcza zimozielone. 
Przy doborze roślin należy uwzględnić 

to, jak one będą się zmieniały w cią-
gu roku i w jaki sposób rośliny będą 
reagować na zmieniające się warunki 
pogodowe tj. wiatr, niską temperaturę. 
Dlatego powinny to być gatunki, które 
szybko się regenerują oraz dostosowu-
ją do zmiennych warunków atmosfe-
rycznych. Do tworzenia zewnętrznych 
zielonych ścian najlepiej dobierać rośli-
ny mrozoodporne.

Na stanowisko słoneczne najle-
piej nadają się sukulenty np. wilczo-
mlecz nicejski (Euphorbia niceaensis), 
wilczomlecz złocisty (Euphorbia po-
lychroma), eszeweria błękitna (Eche-
veria glauca), rojniki oraz rozchodniki. 
Barwnie kwitnące rośliny takie jak ma-
cierzanki - piaskowa (Thymuss erphyl-
lum), oraz wczesna (Thymus praecox) 
w odmianach, dzwonki (Campanula), 
rogownice (Cerastium tomentosum, 
Cerastium biebersteinii ), żagwin ogro-
dowy (Aubrieta × cultorum), jeżówka 
purpurowa (Echinacea purpurea), brat-
ki (Violla) stworzą pachnącą i kolorową 
wertykalną ścianę. W ogrodach werty-
kalnych równie dobrze spisują się zio-
ła oraz trawy: różne gatunki i odmiany 
turzyc (Carex), kostrzewa (Festuca), 
konwalnik (Ophiopogon planiscaphus) 
odm. ‚Black Beard’ o czarnych li-
ściach, hakonechloa (Hakonechloa 
macra) odmiana `Aureola`.

Na stanowiskach półcienistych do-
brze sprawdzą się żurawki (Heuchera) 
w wielu kolorach i odmianach np. odm 
`Georgia Peach’ o czerwonych liściach, 
odm. `Cinnabar Silver’ o srebrzystych 
liściach, czy np. ‘Black Taffeta’ o li-
ściach ciemno purpurowych. Do takich 
stanowisk nadają się również kosaćce 
(Iris), trzmieliny Fortune’a (Euonumus 
fortunei), paprocie, bergenie (Berge-
nia), tawuły (np. Spiraea japonica odm. 
‚Goldflame’ oraz ‚Little Princess’), czy 
też zimozielona runianka japońska 
(Pachysandra terminalis).

Ogród w pionie,
                         czyli jak stworzyć ogród wertykalny?
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Ogrody wertykalne można zakła-
dać nie tylko na ścianach, ale także 
tworzyć z nich konstrukcje wolno sto-
jące, służące jako dekoracyjne zielone 
przegrody.

Taki ogród wertykalny można 
stworzyć również na kamiennych mur-
kach. Możemy obsadzać roślinami nie 
tylko korony takich murków, ale i ich 
pionowe płaszczyzny- powstanie tak 
zwany murek kwiatowy.

Taki kwiatowy murek jest atrakcyj-
nym elementem architektury ogrodowej 
warto więc wprowadzać go niezależnie 
od wielkości naszego ogrodu. Ważne 
jest aby właściwie dobrać wymagania 
i rozmiary rośliny do istniejących wa-
runków siedliskowych.

Wystarczy szczeliny między gła-
zami wypełnić podłożem i umieścić 
w nich sadzonki roślin. Na murkach 
najlepiej sadzić rośliny mało wyma-

gające, dobrze znoszące brak wilgoci 
w podłożu oraz roślinność która wrasta 
w szczeliny, umacniając kamienie.

Rośliny polecane na murki 
kwiatowe.

Na murek kwiatowy nadaje się 
zdecydowana większość roślin skal-
nych takich jak: smagliczka skalna (Au-
rinia saxatilis), ubiorek wiecznie zie-
lony (Iberis sempervirens), gęsiówka 
kaukaska (arabis caucasica), macie-
rzanka piaskowa (Thymus serpyllum), 
rogownica kutnerowata (Cerastium to-
mentosum), żagwiny (Aubrieta), floks 
szydlasty (Phlox subulata), zawciąg 
nadmorski (Armeria maritima), dąbrów-
ka rozłogowa (Ajuga reptans), posłon-
ki (Helianthemum), ukwap dwupienny 
(Antennaria dioica), kokorycz żółta 
(Corydalis lutea), mozga trzcinowata 
(Phalarisa rundinacea) a także rozma-

ite gatunki dzwonków (Campanula), 
rojników (Sempervivum), rozchodni-
ków (Sedum), i bodziszków (Gera-
nium). Na stanowiskach półcienistych 
można zastosować barwinek pospolity 
(Vinca minor), tojeść rozesłaną (Lysi-
machia nummularia), paproć nareczni-
cę samczą (Dryopteris filix-mas).

Suchy murek obsadzony wła-
ściwie dobranymi gatunkami roślin 
pięknie kwitnącymi a także o dekora-
cyjnych liściach, czy zimozielonych 
będzie atrakcyjna ozdobą naszego 
ogrodu przez cały rok.

Anna Nowak
Fot. Anna Nowak

Źródło:
Agnieszka Gawłowska 2014 r.
„500 roślin ogrodowych”
Danuta Młoźniak 2017 r.
„Jak zaprojektować ogród marzeń”
www.ladnydom.pl
www.chwiladlaogrodu.pl/ogrody-wertykalne/

Narecznica samcza

Rabata z murkiem kwiatowym Ogród wertykalny
na suchym murku

Ogród wertykalny
w pomieszczeniu

Murek kwiatowy
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