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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

składamy najserdeczniejsze życzenia,

aby ten wyjątkowy czas był okazją 

do prawdziwego spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem,

a nadchodzący 2021 rok niech obfi tuje 

w zdrowie, szczęście i pomyślność.

życzą Zarząd, Delegaci i Pracownicy

Lubelskiej Izby Rolniczej
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Szanowni Rolnicy, Szanow-
ni Państwo, Czytelnicy Biule-
tynu Informacyjnego Lubel-
skiej Izby Rolniczej 

Kryzys wywołany pande-
mią COVID-19 dotyka w spo-
sób szczególny, nas rolników. 
Zmiany klimatyczne, tegorocz-
na susza wiosną, słabe plony 
i ceny oferowane na skupach 
nie napawają nas optymizmem. 

Nowelizacja ustawy o ochro-
nie zwierząt, niskie ceny na 
skupach płodów rolnych i trzo-
dy chlewnej oraz słabe wyniki 
produkcyjne plantatorów bu-
raka cukrowego - to główne 
tematy, którymi zajmował się 
Zarząd LIR w ostatnim kwarta-
le tego roku. 

Zarząd Lubelskiej Izby Rol-
niczej zorganizował spotka-
nie merytoryczne z udziałem 
posłów, senatorów, związków 
branżowych i przedstawicie-
li nauki, którego celem było 
wypracowanie stanowiska do-
tyczącego nowelizacji ustawy 
o ochronie zwierząt. Mając na 
uwadze niekorzystny wpływ 
zaproponowanych zmian, pod-
jęliśmy działania zmierzające 
do zniesienia zakazu uboju ry-
tualnego drobiu i bydła mię-
snego, zakazu hodowli zwierząt 
futerkowych oraz ograniczenia 

uprawnień dla organizacji spo-
łecznych, działających na rzecz 
ochrony zwierząt. 

Jesienią dotarły do nas skargi 
na drastyczny spadek cen skupu 
jabłek przemysłowych. Zwróci-
liśmy się zatem z apelem do Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych oraz 
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumenta o zbadanie sytu-
acji. Otrzymaliśmy odpowiedź, 
w której UOKIK przedstawił in-
formację z kontroli 30 najwięk-
szych zakładów przetwórczych 
w Polsce. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że ceny ofero-
wane producentom są w dużej 
mierze zależne od sytuacji na 
rynkach światowych, a szcze-
gółowa analiza przekazanych 
sygnałów nie dała podstaw uza-
sadniających podejrzenie zmo-
wy cenowej. Z informacji prze-
kazanych wiemy, że UOKiK 
podjął kontrolę około 100 naj-
większych podmiotów z branży 
rolno - spożywczej w zakresie 
nadmiernego opóźnienia w płat-
nościach i praktyk związanych 
z wykorzystywaniem przewagi 
kontraktowej. Interwencja i na-
łożone kary przyniosły skutek, 
bo większość kontrolowanych 
przedsiębiorców wypłaciła za-
ległe należności dostawcom na 
łączną kwotę ponad pół miliar-
da złotych.

Podjęliśmy interwencję w za-
kresie uruchomienia dodatko-
wego wsparcia dla producentów 
chmielu i roślin ozdobnych. 
W trudnej sytuacji są też produ-
cenci trzody chlewnej. Na rynku 
tym zanotowano spadek cen na 
skupach oraz wzrost cen pasz. 
Jako Zarząd LIR podjęliśmy 
działania w celu nowelizacji usta-
wy o paszach i kontynuowania 
stosowania od nowego roku pasz 
genetycznie modyfi kowanych.

Reagując na wiele sygnałów 
od rolników plantatorów bu-
raka cukrowego dotyczących 
bardzo niskiej zawartości cu-
kru w skupowanych burakach 
przez cukrownie działające na 
terenie naszego województwa i 
niewłaściwej zawartości suchej 
masy w wysłodkach, wystąpili-
śmy do Cukrowni Krasnystaw 
i Werbkowice o umożliwienie 
pobrania prób i oceny zawar-
tości cukru przez laboratorium 
zewnętrzne, niezależne, posia-
dające uprawnienia do takich 
badań. Nie otrzymaliśmy zgo-
dy na wykonanie takich prób 
na terenie cukrowni. Dlatego 
też zorganizowaliśmy akcję po-
bierania prób bezpośrednio na 
polu, powołując do oceny nie-
zależne akredytowane laborato-
rium. Nasze działania spotkały 
się z dużą aprobatą, dlatego też 

Zarząd Lubelskiej Izby Rolni-
czej planuje organizację takich 
kontroli w innych działach pro-
dukcji rolnej. 

W bieżącym numerze Biu-
letynu proponujemy Państwu 
lekturę wielu artykułów z dzie-
dziny prawa, dofi nansowań pro-
ponowanych dla producentów 
rolnych oraz innowacyjnych 
rozwiązań w rolnictwie. Zapra-
szamy Państwa do zapoznawa-
nia się na bieżąco z działalnością 
Lubelskiej Izby Rolniczej. Infor-
macje znajdziecie na stronie in-
ternetowej: www.lir.lublin.pl 

Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia, składam 
wszystkim czytelnikom życzenia 
zdrowych, spokojnych Świąt, 
a Nowy Rok 2021 niech przynie-
sie wiele radosnych chwil i speł-
ni najskrytsze marzenia. 

Gustaw Jędrejek
Prezes Zarządu 

Lubelskiej Izby Rolniczej 
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 Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt 
- działania samorządu rolniczego 

W dniu 21.09.2020 r. Lubelska Izba Rolnicza zorgani-
zowała spotkanie dotyczące nowelizacji ustawy o ochro-
nie zwierząt, na które zaproszonych było: 6 Senatorów, 
27 posłów z województwa lubelskiego oraz przed-
stawiciele świata nauki, instytucji około - rolni-
czych, związków branżowych oraz hodowcy zwie-
rząt. Spośród zaproszonych gości obecni byli: Se-
nator Jerzy Chróścikowski, Poseł Przemysław 
Czarnek, Poseł Teresa Hałas - Przewodnicząca NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność”, w za-
stępstwie Wojewody Lubelskiego Sebastian Wysok, 
w zastępstwie Marszałka Województwa Lubelskie-
go Adam Puchajda Zastępca Dyrektora Departa-
mentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w zastępstwie Teresy Wyłupek Dyrektora Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
Mirosław Nakonieczny, prof. Andrzej Jakubczak - 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, prof. Zbigniew 
Dobrzański - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
Kamila Grzywaczewska - Dyrektor Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie. Ponadto 
w spotkaniu udział wzieli przedstawiciele tj. Krajo-
wej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej, Lubel-
skiego Związku Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Pro-
ducentów Mleka, Polskiego Związku Hodowców 
i Producentów Gęsi, Polskiego Związku Hodowców 
Zwierząt Futerkowych, Polskiego Związku Zrze-
szeń Hodowców i Producentów Drobiu oraz Paweł 
Piotrowski - Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Spotkanie prowadził Prezes Lubelskiej Izby Rolni-
czej Gustaw Jędrejek, a z ramienia LIR uczestniczyli 
także Wiceprezes Antoni Skura, Członkowie Zarzą-
du: Janusz Skrzypek, Paweł Golec i Roman Chudzik, 
Delegat do KRIR Grzegorz Pszczoła, Dyrektor Biura 
Jolanta Szałas oraz pracownicy LIR.

Podczas spotkania uczestnicy przytaczali naukowe fak-
ty, dane z zakresu ekonomii i statystyki oraz podzieli się 
doświadczeniem zawodowym, co pozwoliło wypraco-
wać jednolite stanowisko, które może być pomocne par-
lamentarzystom w pozyskaniu większej wiedzy i zmianie 
kształtu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Po spotkaniu Prezes LIR Gustaw Jędrejek zorganizo-
wał briefi ng prasowy podsumowujący spotkanie. W ar-
tykule tym przedstawiamy Państwu Stanowisko Lubel-
skiej Izby Rolniczej wypracowane podczas spotkania. 

Tymczasem ustawa o ochronie zwierząt oraz zmianie 
niektórych innych ustaw przyjęta przez Sejm RP trafi -
ła do Senatu. Skutkiem dalszego procedowania ustawy 
w Senacie były liczne protesty organizowane przez rol-
ników w całym kraju. Rolnicy domagali się zaprzesta-
nia prac nad tzw. „Piątką dla zwierząt”. 

Samorząd rolniczy podejmował wiele działań, by no-
welizacja ustawy o ochronie zwierząt nie została wpro-
wadzona w życie. Zgłoszone zostały uwagi do projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz 
niektórych innych ustaw, w którym wyrażono zdecy-
dowany sprzeciw wobec zaproponowanych zmian uza-
sadniając, że zmiany zaproponowane w projekcie usta-
wy ukierunkowane na szeroko pojęty humanitaryzm 
w znaczący sposób uderzą w polski sektor rolno - spo-
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żywczy. Wyrażony został stanowczy protest w obawie 
przed gwałtownym zachwianiem m.in. na rynku woło-
winy i drobiu oraz konsekwencjami spowodowanymi 
wprowadzeniem zakazu prowadzenia hodowli zwierząt 
futerkowych. Zorganizowano liczne spotkania Preze-
sów Wojewódzkich Izb Rolniczych z przedstawicielami 
Rządu, Senatorami oraz Prezydentem Rzeczpospolitej 
Polskiej, gdzie przekazywane było stanowisko samo-
rządu rolniczego w sprawie nowelizacji ustawy. Samo-
rząd rolniczy zadeklarował też swój udział w pracach 
nad dobrostanem zwierząt. 

Prezes KRiR - Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRiR 
- Mirosław Borowski  wraz z Prezesem Lubelskiej Izby 
Rolniczej - Gustawem Jędrejkiem uczestniczyli w Do-
żynkach Prezydenckich, gdzie mieli okazję osobistego 
spotkania z Prezydentem Polski - Andrzejem Dudą. Na 
tym spotkaniu przekazane zostały postulaty rolników 

oraz skutki wprowadzenia w życie zaproponowanych 
zmian w ustawie. Prezydent RP Andrzej Duda zapew-
niał rolników, że ostatecznie ustawa i tak trafi  do niego, 
a przy podejmowaniu decyzji będzie miał na względzie 
nie tylko dobrostan zwierząt, ale przede wszystkim byt 
i jakość życia polskich rolników. Powiedział też, że chce 
zapoznać się z opiniami, apelami, kalkulacjami wszyst-
kich organizacji branżowych i społecznych. 

Prezesi wojewódzkich izb rolniczych biorący udział 
w spotkaniu w biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych 
w Warszawie podpisali porozumienie, w którym posta-
nowiono o wzięciu udziału samorządu rolnego w pro-
teście przeciwko wprowadzeniu nowelizacji ustawy 
o ochronie zwierząt. W protestach tym wzięły udział 
wszystkie organizacje rolnicze działające w branży rol-
nej. Protestowano w całym kraju, dzięki czemu Rząd 
wycofał się z nowelizacji tej ustawy.

Ustawa, której procedowanie wprowadziło tak wiele 
napięć społecznych miała być już ostatecznie nie konty-
nuowana. Taka zapowiedź wpłynęła do Krajowej Rady 
Izb Rolniczych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jednak z wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi  Grzegorza Pudy wynika, że trwają prace w re-
sorcie rolnictwa nad kolejną przygotowywaną ustawą 
o ochronie zwierząt. Krajowa Rada Izb Rolniczych 
reprezentująca polskich rolników ponownie wystoso-
wała apel o zaprzestanie prac nad tą ustawą. Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej już zapowiedział, że zawetuje 
tą ustawę i zrobi wszystko by nie dopuścić do wejścia 
w życie tych przepisów. 

Redakcja Biuletynu 

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW:
• SZKOLENIA „CHEMIZACYJNE” z zakresu stosowania środków ochro-

ny roślin:
- Zakres podstawowy - szkolenie 2-dniowe
- Zakres uzupełniający - szkolenia 1-dniowe

• SZKOLENIA Z ZAKRESU INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ
• SZKOLENIA BHP
• SZKOLENIA INFORMACYJNE – VAT W ROLNICTWIE 

Ul. Pogodna 50A/2, 20-337 LUBLIN
NIP: 922-23-17-558, KRS: 0000187800„AGRO-LIR” Sp. z o. o.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do odwiedzenia Biur Lubelskiej Izby Rolniczej:

OFERUJEMY TAKŻE KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE 
WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW Z FUNDUSZY PROW 2014 – 2020:

• WNIOSKI OBSZAROWE – eWniosekPlus
• WNIOSKI O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
• WNIOSKI ROLNO-ŚRODOWISKOWE - nowy nabór i kontynuacje
• WNIOSKI INWESTYCYJNE - MODERNIZACJA GOSPODARSTW, ROZPO-

CZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ
• WNIOSKI O DOFINANSOWANIE: PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW, 

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

ROLNIKU! SZKOLIMY I WYPEŁNIAMY WNIOSKI!

LUBLIN
ul. Pogodna 50A/2, 

20-337 Lublin
tel. /81/ 443 60 71

BIAŁA PODLASKA
ul. Okopowa 18F/1-2, 
21-500 Biała Podlaska

tel. /83/ 342 00 32

CHEŁM
ul. Graniczna35,
22-100 Chełm

tel. /82/ 560 31 44

ZAMOŚĆ
ul. Ogrodowa 16, 
22-400 Zamość

tel. /84/ 639 16 42



Biuletyn Informacyjny LIR6

Nr 4/2020 (99)  Grudzień

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Lubelska Izba Rolnicza informuje, że na stronie inter-

netowej www.lir.lublin.pl w zakładce dokumenty znaj-
dują się Stanowiska Zarządu oraz Walnego Zgromadze-
nia LIR. Na stronie internetowej izby rolniczej umiesz-

czane są też odpowiedzi na stanowiska oraz interwencje 
w różnych zakresach problematycznych. Zapraszamy 
Państwa do przeglądania naszej strony oraz zapoznania 
się z tymi dokumentami.
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Dostosowanie gospodarstw do programu 
azotanowego - możliwości dofi nansowania

W lipcu 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe prze-
pisy mające na celu ochronę środowiska  - Program 
azotanowy, nakładające na rolników obowiązek roz-
liczania się z planu nawozowego oraz bezpiecznego 
przechowywania nawozów naturalnych płynnych 
i stałych. Zostały wyznaczone graniczne terminy do-
stosowania gospodarstw do wymogów Prawa wodne-
go które mówi:

Rolnicy mają czas na dostosowanie pojemności lub 
powierzchni urządzeń do przechowywania nawozów 
naturalnych do:
• 31 grudnia 2021 r. - jeśli utrzymują powyżej 210 DJP 
• 31 grudnia 2024 r. - jeśli utrzymują mniej lub 210 DJP.

 Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe 
przechowuje się w bezpieczny dla środowiska spo-
sób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do 
wód i gruntu.

Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty 
prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zapewnia-
ją bezpieczne dla środowiska przechowywanie nawozów 
naturalnych, wytwarzanych w gospodarstwie rolnym lub 
przyjętych od innego gospodarstwa rolnego, przez okres, 
w którym nie jest możliwe ich rolnicze wykorzystanie. 
Wymaga to zapewnienia powierzchni nieprzepuszczal-
nych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych 
stałych oraz odpowiedniej pojemności przykrytych, 
w szczególności osłoną elastyczną lub osłoną pływającą, 
zbiorników na nawozy naturalne płynne, które powinny 
posiadać szczelne dno i ściany.

Na potrzeby tego działania został uruchomiony pro-
gram pomocowy dla rolników umożliwiający dostoso-
wanie się gospodarstw do wymogów Prawa wodnego.

Według harmonogramu ogłoszonego przez ARiMR 
o  planowanych  naborach wniosków w ramach 
PROW 2014-2020 na listopad/grudzień planowany 
jest kolejny nabór wniosków na działanie  Inwesty-
cje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszcze-
niem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” 
w ramach poddziałania 4.1.2 „Wsparcie inwestycji 
w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z założeniem tego działania o wsparcie 
mogą się ubiegać rolnicy którzy prowadzą chów lub 

hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o orga-
nizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 
z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 
000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 
2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 
stanowisk dla macior.

Maksymalna wysokość wsparcia  wynosi 100 000 
zł netto na jedno gospodarstwo (nie refundowany jest  
VAT, i zakup maszyn używanych). Pomoc przyznawana 
jest w formie refundacji kosztów kwalifi kowanych po-
niesionych  na inwestycje.

Dofi nasowaniu podlegają koszty kwalifi kowane obej-
mujące m.in.: koszty budowy, przebudowy lub zakupu:
1. zbiorników do przechowywania nawozów natural-

nych płynnych,
2. płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych,
3. zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, 

(wyłącznie młodzi rolnicy prowadzący gospodarstwo 
nie dłużej niż 24 m-ce),

• wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,
4. rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z roz-

biórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna 
w celu realizacji operacji

5. zakupu nowych aplikatorów nawozów naturalnych 
w postaci płynnej typu:

• doglebowe redlicowe o zębach sztywnych,
• doglebowe kultywatorowe o zębach sprężystych lub 

talerzowe,
• węże wleczone,
• wleczone płozowe,
• szczelinowe tarczowe,
6. zakupu nowych wozów asenizacyjnych z aplikato-

rami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu 
określonego w pkt 5,
Ze względu na środowiskowy charakter inwestycji 

wystarczy, że wniosek uzyska 1 punkt, by kwalifi kował 
się do pomocy. Suma zebranych punktów zadecyduje 
natomiast o kolejności przyznania pomocy.

Liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, 
w przeliczeniu na DJP jest:
• równa co najmniej 210 – przyznaje się 2 punkty, 
• mniejsza niż 210 – przyznaje się 1 punkt”,
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Europejski Zielony Ład - ogólne informacje

Udział kosztów kwalifi kowanych inwestycji polegają-
cych na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań pro-
gramu azotanowego dotyczących warunków przecho-
wywania nawozów naturalnych - od 1 do 5 pkt;
• powyżej 75% kosztów kwalifi kowalnych operacji - 

przyznaje się 5 punktów,
• powyżej 60% do 75% kosztów kwalifi kowalnych 

operacji - przyznaje się 4 punkty, 
• powyżej 50% do 60% kosztów kwalifi kowalnych 

operacji - przyznaje się 3 punkty, 
• powyżej 40% do 50% kosztów kwalifi kowalnych 

operacji - przyznaje się 2 punkty, 
• od 25% do 40% kosztów kwalifi kowalnych operacji - 

przyznaje się 1 punkt; 
• brak dofi nansowania dotyczącego inwestycji na OSN 

- 1 punkt.
Listy rankingowe z kolejnością przyznania pomo-

cy będą opublikowane po 50 dniach od zakończenia 
naboru. 

 
Dorota Frącek 

Źródło: ARiMR

Pragnę przekazać chociaż w ogól-
nym zarysie temat Europejskiego 
Zielonego Ładu, ponieważ Dele-
gaci niektórych Rad Powiatowych 
Lubelskiej Izby Rolniczej zgłaszali 
potrzebę przybliżenia tego tematu 
podczas swoich posiedzeń, ale ze 
względu na aktualną sytuację epi-
demiczną w Polsce - posiedzenia 
zostały odwołane. 

Europejski Zielony Ład jest to 
plan działania na rzecz zrówno-
ważonej gospodarski Unii Euro-
pejskiej, który można osiągnąć po-
przez dostrzeżenie w wyzwaniach 
związanych z klimatem i środo-
wiskiem naturalnym  nowe moż-
liwości we wszystkich obszarach 
polityki oraz przeprowadzenie 
transformacji, która będzie spra-
wiedliwa i sprzyjająca włączeniu 
społecznemu - jest to najważniej-
sze zadanie, jakie stoi przed obec-
nym pokoleniem.

Europejski Zielony Ład dotyczy 
wszystkich sektorów gospodarki, 
a w szczególności transportu, ener-
gii, rolnictwa, obiektów budowla-
nych oraz takich gałęzi przemysłu 
jak przemysł: stalowy, cementowy, 
teleinformatyczny, tekstylny i che-
miczny. Ambitnym celem politycz-
nym jest stanie się do 2050 r. pierw-
szym neutralnym dla klimatu kon-

tynentem na świecie. Poniżej znaj-
duje się wykres przedstawiający 
elementy Europejskiego Zielonego 
Ładu (źródło: Komisja Europejska).
Przewodnicząca Komisji Europej-
skiej Pani Ursula von der Leyen 
przedstawiając plan działań na naj-
bliższe lata - powiedziała, że „Euro-
pejski Zielony Ład jest naszą nową 
strategią na rzecz wzrostu - wzro-
stu, którego korzyści są większe 
niż koszty. Europejski Zielony Ład 
pokazuje, jak zmienić nasz styl ży-
cia i pracy, sposób produkcji i kon-
sumpcji, tak abyśmy żyli zdrowiej, 
a nasze przedsiębiorstwa były in-
nowacyjne. Wszyscy możemy włą-
czyć się w ten proces i skorzystać 

z szans, jakie stwarza. Pomożemy 
gospodarce Unii Europejskiej stać 
się światowym liderem, jeśli bę-
dziemy działać szybko, nie ogląda-
jąc się na innych. Bardzo nam za-
leży na powodzeniu tej strategii dla 
dobra naszej planety i życia, jakie 
ona podtrzymuje - aby ocalić:
• dziedzictwo naturalne Europy, 
• różnorodność biologiczną,
• nasze lasy i morza.
Jeśli pokażemy reszcie świata, 
w jaki sposób osiągnąć zrównowa-
żoną i konkurencyjną gospodarkę, 
możemy przekonać inne państwa 
do działania razem z nami”. 
Plan działania, czyli najważniej-
sze inicjatywy, są określone w za-
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łączniku do Komunikatu w spra-
wie Europejskiego Zielonego Ładu 
i znajdują się na stronie Komisji 
Europejskiej (https://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/PL/TXT/?qi-
d=1596443911913&uri=CELE-
X:52019DC0640#document2).

W załączniku wymienione są działa-
nia umożliwiające bardziej efektyw-
ne wykorzystanie zasobów dzięki:
• przejściu na czystą gospodarkę 

o obiegu zamkniętym,
• powstrzymaniu zmiany klimatu,
• przeciwdziałaniu utracie różno-

rodności biologicznej,
• zmniejszeniu poziomu zanie-

czyszczeń.

W planie działań omówiono również 
konieczne inwestycje i dostępne na-
rzędzia fi nansowe oraz wyjaśniono, 
w jaki sposób zapewnić transforma-
cję. W ramach realizacji planowanych 
działań w zakresie klimatu i środowi-
ska Komisja Europejska przedstawi:

• strategię na rzecz różnorodności 
biologicznej do 2030 r.,

• nową strategię przemysłową 
i plan działania Unii Europejskiej 
dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym,

• strategię „od pola do stołu” (doty-
czącą zrównoważonej żywności),

• wnioski w sprawie Europy wolnej 
od zanieczyszczeń.

Aby zrealizować założone cele 
i działania przedstawione w Euro-
pejskim Zielonym Ładzie trzeba bę-
dzie poczynić znaczne inwestycje, 
co wiąże się z dużymi nakładami 
(np. na przeciwdziałanie zmianom 
klimatu należy przeznaczyć co naj-
mniej 25% budżetu długotermi-
nowego Unii Europejskiej) - takie 
inwestycje będą wymagały zaanga-
żowania zarówno sektora publicz-
nego, jak i prywatnego.
Z badań przeprowadzonych przez 
Eurobarometr na temat świadomości 
ekologicznej obywateli UE wynika, 

że ochrona środowiska jest ważna 
(95% badanych), ośmiu na dziesię-
ciu Europejczyków (77%) jest zda-
nia, że ochrona środowiska może 
pobudzać wzrost gospodarczy. Do-
datkowo badania potwierdzają sze-
rokie poparcie opinii publicznej dla 
prawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska na poziomie UE oraz dla 
fi nansowania ze środków UE dzia-
łań przyjaznych dla środowiska.
Mam nadzieję, że chociaż częścio-
wo przybliżyłam temat Europejskie-
go Zielonego Ładu. Osoby zainte-
resowane bardziej szczegółowymi 
informacjami proszę o zapoznanie 
się z materiałami znajdującymi się  
na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej (https://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/PL/TXT/?qi-
d=1588580774040&uri=CELE-
X%3A52019DC0640).

Agnieszka Borowska 
Źródło: materiały Komisji 

Europejskiej 

Konieczna większa ochrona gruntów rolnych
Samorząd rolniczy dostrzega problem związany z za-

gospodarowaniem użytków rolnych.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się 

do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
z wnioskiem o zmianę istniejących przepisów i wpro-
wadzenie konieczności uzyskania opinii wojewódzkiej 
izby rolniczej dotyczącej przekształcenia i wykorzysta-
nia ziemi rolnej klas I-III, położonych poza obrębami 
ewidencyjnymi miast, na cele nierolnicze. Zawniosko-
wano również o ścisły nadzór nad przekształcaniem 
i wykorzystaniem na cele nierolnicze ziemi rolnej klasy 
IV. Wyjątkiem od tej reguły powinny być tylko przy-
padki, w których grunty wykorzystane zostaną do reali-
zacji celów wyższej konieczności. 

Samorząd rolniczy z zaniepokojeniem obserwuje 
wzrostowy trend ilości wniosków kierowanych przez 
samorządy lokalne do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi lub marszałków województw w sprawie odrolnie-

nia gruntów oraz ich przekształcenia. Wielokrotnie zda-
rza się, iż samorządy wydają osobom indywidualnym 
lub fi rmom komercyjnym, pozwolenia na zabudowę 
gruntów rolnych klas I-IV bez uwzględnienia panują-
cych w terenie realiów gospodarki rolnej. Powoduje to 
sytuację, w której wśród kompleksów upraw rolnych 
powstają domy mieszkalne, budynki produkcyjno-han-
dlowe lub grunty takie przeznaczane są na inne cele 
niezwiązane z produkcją rolną (np. kopalnie kruszyw).

Tak prowadzona polityka gospodarcza samorządów 
doprowadza do degradacji pozostałych gruntów rol-
nych poprzez: niszczenie funkcjonującej infrastruktury 
melioracyjnej, zaburzanie stosunków wodnych, roz-
drabnianie istniejących kompleksów pól uprawnych 
oraz nieuregulowany napływ ludności niezwiązanej 
z rolnictwem i późniejsze protesty dotyczące „zapa-
chów czy hałasów rolniczych”, co powoduje znaczne 
ograniczenie istniejącej przestrzeni produkcyjnej.



Biuletyn Informacyjny LIR10

Nr 4/2020 (99)  Grudzień

W ostatnim dwudziestoleciu ubyło w Polsce ponad 
2 mln ha gruntów rolniczych na rzecz infrastruktury 
i innych celów, pochopne wydawanie decyzji na prze-
kształcenie ziemi rolnej klas I - IV musi być dokładnie 
przemyślane, ponieważ takie decyzje niosą ze sobą nie-
odwracalne skutki. Wobec rosnącego zapotrzebowania 
na żywność posiadanie odpowiednio dużego zasobu zie-
mi rolnej w kraju skutkuje zabezpieczeniem jej dostaw.

Tyle w tej kwestii mówi wniosek Krajowej Rady Izb 
Rolniczych.

Taka sytuacja to jednak tylko wierzchołek góry lodo-
wej, ponieważ w Polsce większość gmin (ponad 70%), 
nie posiada planów zagospodarowania przestrzennego. 
Decyzje o zagospodarowaniu terenu wydawane są na 
podstawie warunków zabudowy. Trzeba tutaj również 
zaznaczyć, że teren zabudowany na podstawie warun-
ków zabudowy nie jest wyłączany z produkcji rolnej. 
Dlatego też wszelkie dane statystyczne, które są publiko-
wane a odnoszące się do powierzchni użytków rolnych 
w Polsce są silnie zafałszowane. Przecież zdecydowana 
większość wsi polskich nie jest zbudowana na działkach 
budowlanych, tylko na widniejących w ewidencji zapi-
sach - budynki na gruntach rolnych, leśnych czy łąkach, 
a te działki nie są wyłączane z produkcji rolnej i dalej 
widnieją w statystykach jako użytki rolne. Bardzo czę-
sto się zdarza, że gmina występująca do Izby Rolniczej 
z wnioskiem o opinię w sprawie wyłączenia gruntów 

z użytkowania rolniczego uzasadnia swój wniosek roz-
wojem społeczno - gospodarczym gminy związanym 
z potrzebami mieszkańców. Po sprawdzeniu okazuje 
się, że te grunty są już od dawna zabudowane, nawet 
kilka, a niekiedy nawet kilkadziesiąt lat. Stoją na nich 
domy jednorodzinne, osiedla i różnego rodzaju budynki 
związane z działalnością gospodarczą i nie tylko. Gdzie 
planowanie przestrzenne i ochrona gruntów rolnych?

Tak w Polsce prowadzi się politykę zagospodaro-
wania przestrzennego.

Pierwotnie w zamierzeniu ustawodawcy decyzja 
o warunkach zabudowy miała być instrumentem po-
mocniczym, stosowanym jako wyjątek na obszarach, 
gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. 
Brak planu zagospodarowania przestrzennego stał się 
jednak w Polsce normą. 

Przyjętym standardem w krajach o wysokiej kulturze 
planistycznej jest bowiem, że jeżeli nie obowiązuje plan, 
to nic na danym obszarze nie może zostać zbudowane. 
Jednak w związku z niewielkim pokryciem terytorium 
Polski planami zagospodarowania polski ustawodawca 
wyszedł z założenia, że takie rozwiązanie doprowadzi-
łoby do paraliżu inwestycyjnego i wprowadził decyzję 
o warunkach zabudowy w takiej formie, w jakiej istnieje 
obecnie. Właśnie takim sposobem stała się ona głównym 
instrumentem planowania przestrzennego w Polsce.
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Ten stan rzeczy jest powszechnie krytykowany, jako 
patogenny, prowadzący do pogłębiania chaosu prze-
strzennego a nawet  wydłużający proces budowlany. 
Uznaniowość decyzji stała się tak powszechna, że obec-
nie większość inwestycji jest realizowana na podstawie 
warunków zabudowy. 

Jednocześnie prawo jest tak sformułowane, że brak 
jest wyraźnej podstawy prawnej dla odmowy wydania 
decyzji, nawet jeśli nie jest ona zgodna (narusza usta-
lenia) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego – nie jest ono aktem prawa 
miejscowego i nie może być podstawą wydania decy-
zji administracyjnej. Często spotykaną patologią jest 
w związku z tym blokowanie opracowania planu zago-
spodarowania przez inwestorów po to, by uzyskać zgo-
dę na zabudowę sprzeczną ze studium, w drodze decyzji 
o warunkach zabudowy, co nie byłoby możliwe, gdy-
by obowiązywał plan miejscowy. Zdarzają się również 
przypadki wydawania decyzji o warunkach zabudowy 
na terenach, na których następnie lokowane są inwesty-
cje publiczne np. drogi.

Według GUS od 1980 roku w użytkowaniu gruntów 
w Polsce zaszły bardzo istotne zmiany, polegające na 
systematycznym spadku użytków rolnych o prawie 
20%, w tym gruntów rolnych o 25,0 %. Rozpatrując 
użytki zielone, warto zwrócić uwagę na nieznaczny  
wzrost  powierzchni łąk (o około 6%), przy wyraźnym 
zmniejszeniu powierzchni pastwisk (o prawie 60%).

W ten sposób po raz pierwszy w naszym kraju po-
wierzchnia użytków rolnych spadła poniżej 50% (49%), 
zaś gruntów rolnych do poziomu 35,0%. Poczynając od 
2004 roku, czyli od terminu wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, następuje dalsze nieznaczne przyśpieszenie 
ubytku gruntów rolnych. W omawianym okresie wzrosła 
powierzchnia  lasów  i gruntów leśnych (o około7%) oraz 
pozostałych gruntów, między innymi: wody (2,0%), te-
reny komunikacyjne i drogowe (o ponad 3%), osiedlowe 
(około 2%) i inne obszary (użytki  kopalne, nieużytki). 

Od 2007 roku do statystyki wprowadzono pojęcie grun-
tów  utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej. Prawie 
pełne dane na ten temat posiada Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa ze względu na to, że 99% tych 
użytków zgłaszanych jest do płatności bezpośrednich. 
Niestety Agencja nie kwapi się do udostępniania tych da-
nych nie mówiąc o jakichś  opracowaniach w tej kwestii.

Podsumowanie
W Polsce obserwuje się stały i systematyczny spadek 

powierzchni użytków rolnych. Zjawisko to budzi nie-

pokój. Z punktu widzenia rolnika ubytek gruntów rol-
nych ogranicza szansę poprawienia struktury agrarnej, 
która staje się na obecnym etapie  rozwoju  rolnictwa  
jednym z głównych czynników ograniczających rozwój 
produktywności  rolnictwa.

Nie każdą ziemię można intensywnie eksploatować. 
Należy brać pod uwagę fakt występowania specjalnych 
obszarów chronionych, gdzie dominują ekstensywne 
metody gospodarowania. Różne instytucje czy stowa-
rzyszenia ekologiczne również opowiadają się za tra-
dycyjnymi metodami produkcyjnymi, co ogranicza wy-
dajność rolnictwa. Corocznie ubywa z rolnictwa od 42 
do 62 tys. ha gruntów rolnych, które zostały wyłączone 
na ogół w sposób trwały z użytkowania rolniczego. Ob-
razowo jest to od 12 do 15 powierzchni całych gmin.  
Duże połacie ziemi zabierają np.  kopalnie odkrywko-
we. Nadal mimo występowania ,,głodu ziemi” –  notuje 
się zjawisko odłogowania gruntów, które osiąga poziom 
około 0,5 mln ha. 

Na straży właściwego użytkowania gruntów rolnych 
stała co prawda ustawa, ale często była nowelizowana, 
a w praktyce zamiast chronić grunty pozwalała na stwo-
rzenie patogennego obchodzenia prawa i ciągłej presji 
na zagospodarowywanie  użytków rolnych w sposób 
niekontrolowany. Wprowadzane zmiany w prawie zli-
kwidowały, ukształtowany przez lata, działający me-
chanizm ochrony gruntów rolnych, który był spójny 
z ogólnymi celami strategicznymi Unii Europejskiej. 

Nie można też tutaj pominąć osiągnięć naszych rol-
ników i mieszkańców wsi. Od kilkunastu lat rolnictwo 
w Polsce opiera się na tzw. trójpolówce ulepszonej do-
chodowej. 

Dla niewtajemniczonych - trójpolówka to dawny sys-
tem rolniczy, który rozwinął się z dwupolówki i rozpo-
wszechnił w środkowej Europie X–XII w.; najdłużej 
stosowano trójpolówkę ugorowo-zbożową, polegającą 
na podziale gruntów ornych na 3 pola, z których każde 
kolejno ugorowało, w drugim roku obsiewano je ozi-
miną, w trzecim — zbożem jarym; z czasem w Polsce 
wprowadzono trójpolówkę ulepszoną (zw. też trójpo-
lówką bezugorową), w której ugór zastąpiono uprawą 
roślin motylkowatych (np. koniczyna) i okopowych.

Część naszych  rolników prowadzi dzisiaj „trójpo-
lówkę ulepszoną dochodową” w miejsce roślin motyl-
kowych czy okopowych wprowadzają bardzo opłacalną 
uprawę „działka budowlana”, przyczyniając się tym sa-
mym do znacznych ubytków użytków rolnych w Polsce. 

Sławomir Sowa
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Trudna sytuacja na rynku miodu 
Główną przyczyną kryzysu jest nie-

zrównoważona konkurencja z jaką 
zmaga się europejski miód w obliczu 
rosnącego przywozu produktów zwa-
nych „miodem” po bardzo niskich 
cenach z krajów trzecich, w tym 
w szczególności z Chin i Ukrainy. 
Od roku 2013 przeciętny import 
z Chin do UE wynosi 80 tys. ton 
rocznie. 50% miodu sprowadzanego 
do UE pochodzi z Chin, które są na-
szym głównym źródłem zaopatrze-
nia w ten produkt. W 2019 r. ceny 
miodu chińskiego ponownie spadły 
do 1,24 €/kg. Na wewnętrznym ryn-
ku chińskim miód jest sprzedawa-
ny po od 9,02 do 36,09 €/kg, pod-
czas gdy sprowadzany z Chin miód 
jest sprzedawany w UE po od 0,90 
do 2,71 €/kg. Tą poważną różnicę 
w cenie może uzasadnić jedynie ma-
sowe dodawanie syropu cukrowego, 
który kosztuje od 0,45 do 0,54 €/kg. 

Eksperci szacują, że ogółem 
w „miodzie” importowanym z Chin 
70% to syrop, a 30% to miód. Mie-
szanki kosztujące od 0,99 €/ kg 
(miód z dużą zawartością syropu) są 
nie do wykrycia przez techniki ofi -
cjalne, a techniki bardziej wyszuka-
ne nie są wstanie wykryć mieszanek 
kosztujących od 2,17 €/kg w górę 
(miód z niewielką zawartością syro-
pu), uważa się, że od 3,16 €/kg miód 
nie zawiera syropu. Ponadto chińska 
defi nicja miodu różni się od tej obo-
wiązującej w UE i od defi nicji za-
wartej w Codex Alimentarius. Miód 
w przepisach UE „jest naturalnie 
słodką substancją produkowaną 
przez pszczoły Apis mellifera z nek-
taru roślin [...], zbieranych przez 
pszczoły, przerabianych [...], składa-
nych, odwodnionych, gromadzonych 
i pozostawionych w plastrach miodu 
do dojrzewania.” Oznacza to, że nie 

dopuszcza się ingerencji człowieka 
w proces dojrzewania i odwadniania 
miodu przez pszczoły. 

Jednakże zgodnie z chińską de-
fi nicją miodu to nie pszczoły są 
odpowiedzialne za odwadnianie 
miodu, które jest procesem sztucz-
nym, obejmującym aktywne od-
wadnianie. Metoda ta sprawia, 
że proces produkcji jest szybszy 
i mniej kosztowny , a otrzymany 
w ten sposób produkt to niedojrza-
ły nektar osuszony sztucznie. Ta 
metoda produkcji jest niezgodna 
z normami obowiązującymi w UE. 
Co więcej, szacuje się, że 90% 
miodu wytwarzanego w Chinach 
spełnia obowiązującą tam defi ni-
cję miodu, a miód ten jest następ-
nie eksportowane do UE. Przywóz 
miodu z Ukrainy również wzrósł 
z 20 tys. ton w 2013 roku do 47 tys. 
ton w 2017 roku i utrzymuje się 
na tym poziomie. Ceny spadły do 
1,69 €/kg w 2019 r. Ten wolumen 
i ceny uzasadniają podejrzenie, że 
Ukraina stosowała niemożliwy do 
wykrycia syrop cukrowy. 

Unijne przepisy w zakresie ozna-
czania pochodzenia miodu są nie-
wystarczające. Jeżeli miód pocho-
dzi z więcej niż jednego państwa 
członkowskiego lub państwa trze-
ciego jedynie oznaczenia „mieszan-
ka miodów pochodzących z UE”, 
„mieszanka miodów niepochodzą-
cych z UE” i „mieszanka miodów 
pochodzących z UE i niepochodzą-
cych z UE” są obowiązkowe. Aby 
temu zaradzić, kilka państw człon-
kowskich, w tym Włochy, Cypr, 
Grecja, Hiszpania, Malta, Francja 
i Portugalia, przyjęło przepisy na-
kładające obowiązek oznaczania 
wszystkich krajów pochodzenia 
w miodzie mieszanym w odniesie-

niu do wszystkich produktów pa-
kowanych w tych krajach. Wiele 
podmiotów z przedsiębiorstw pa-
kujących i dystrybutorów w Szwe-
cji i Niemczech również postano-
wiło oznaczać pochodzenie miodu 
w mieszankach. Różnica w skali 
ekonomicznej pomiędzy pszczela-
rzami i innymi podmiotami w sek-
torze powoduje zachwianie równo-
wagi sił na korzyść ostatnich ogniw 
łańcucha żywnościowego. Naduży-
wanie tej przewagi w transakcjach 
handlowych prowadzi do nieuczci-
wych praktyk. 

W ostatnich latach w zakupach 
na poziomie krajowym wystąpiły 
prawie całkowite blokady. Mowa 
jest tu o ofertach kupna po bardzo 
niskich cenach, poniżej cen na ryn-
ku globalnym, które utrzymują się 
przez kilka miesięcy. Pszczelarze 
często sprzedają ze stratą, aby tyl-
ko przetrwać. Do tego właśnie do-
szło w Rumuni, na Węgrzech, we 
Włoszech i w Hiszpanii w ciągu 
ostatnich dwóch lat. Zmiany kli-
matu bezpośrednio wpływają na 
produkcję miodu. Zmiany tempe-
ratury w znacznym stopniu wpły-
wają na pożytek, co nie pozwala 
przewidzieć wielkości produkcji 
miodu. Za przykład mogą tu po-
służyć miód akacjowy (Włochy, 
Węgry) i lawendowy (Francja) 
- obydwa o wysokiej wartości do-
danej, w których przypadku zbiory 
pożytku są dość stabilne. W ostat-
nich latach jednak doszło do spad-
ku plonów i produkcji miodu (2 kg 
lawendy na ul, brak zbiorów akacji 
na wielu obszarach, przykładowo 
na północy Włoch). Ma to duży 
wpływ na pszczelarzy, ponieważ 
miody te stanowią zazwyczaj po-
nad 50% ich dochodów. 
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W większości krajów konsumen-
ci kupują mniej miodu, gdy jest cie-
pło. Ze względu na zmiany klimatu 
wysokie temperatury utrzymują się 
przed dłuższy czas w roku, przez 
co okres sprzedaży miodu ulega 
skróceniu, a spożycie miodu w cią-
gu roku maleje. 

Niektóre obowiązkowe systemy 
oznaczania wartości odżywczej 
na etykiecie z przodu opakowania 
w niektórych krajach, takie jak sys-
temy sygnalizacji świetlnej opierają-
ce się na kolorach, są obowiązkowe 
i klasyfi kują miód jako czerwony. 
W tym przypadku miód nie jest już 
promowany za pomocą oznaczeń, co 
wpływa bezpośrednio na konsump-
cję. UE musi dopilnować, aby cały 
miód importowany z krajów trze-
cich, przede wszystkim z Chin, był 
zgodny z defi nicją miodu obowią-
zującą w UE. Istnieje pilna potrze-
ba wprowadzenia na szczeblu UE 
obowiązku oznaczania pochodzenia 
(kraju) miodu dla miodów miesza-
nych, wskazującego wszystkie kra-
je pochodzenia miodu, jak również 
procentową zawartość różnych mio-
dów w mieszance. Umożliwi to za-
równo waloryzację produkcji euro-
pejskiej, która spełnia rygorystyczne 
warunki produkcji, jak i zagwaran-
towanie zharmonizowanego podej-
ścia do właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. 

Trzeba zwrócić szczególną uwa-
gę na nazwy krajów, które powin-
ny być łatwo rozpoznawalne przez 
konsumentów (np. Chiny lub Chiń-
ska Republika Ludowa, a nie CRL).  
Przyjęcie na poziomie przepisów 
UE defi nicji różnych produktów 
pszczelarskich: wosku, propolisu, 
pyłku, mleczka pszczelego, po-
zwoli na lepszą waloryzację tych 
produktów na szczeblu europej-
skim, lepszą gwarancję ich jakości 
dla konsumentów oraz ogranicze-
nie oszustw, a także stworzy nowe 
możliwości uzyskania dodatko-
wego dochodu dla pszczelarzy. Na 
poziomie pasiek, konfekcjonerów 
i innych podmiotów w łańcuchu ko-
nieczne jest ustanowienie systemu 
identyfi kowalności, tak aby pocho-
dzenie beczek z miodem lub innych 
pojemników do przechowywania 
miodu było wyraźnie oznaczone, 
w celu zapewnienia większej przej-
rzystości rynku. Jednakże w celu 
uniknięcia nadmiernych obciążeń 
administracyjnych, identyfi kowal-
ność poszczególnych partii mio-
du (przed pakowaniem) powinna 
obejmować następujące informacje: 
identyfi kację pszczelarza za pomo-
cą jego krajowego numeru identyfi -
kacyjnego lub jego nazwy i pełnego 
adresu (w tym kraju) jego gospo-
darstwa, numer partii (i/lub rodzaju 
miodu) oraz rok produkcji. 

Wdrożenie rozwiązań typu 
blockchain w odniesieniu do mio-
du i produktów takich jak pyłek, 
propolis i mleczko pszczele powin-
no zostać poddane szybkiej anali-
zie w celu zwiększenia przejrzysto-
ści i identyfi kowalności na rynku.  
Uruchomienie przez Komisję no-
wego planu kontroli w koordynacji 
z państwami członkowskimi, któ-
ry dotyczyłby przywozu z państw 
trzecich partii miodu o wadze po-
wyżej 20 ton. Należy stosować 

najskuteczniejsze techniki wykry-
wania oszustw, jak spektroskopia 
magnetycznego rezonansu jądro-
wego (NMR) czy wysokowydajna 
analiza miodu w stanie ciekłym 
metodą chromatografi i. Ich celem 
byłoby wskazanie oszustw (doda-
wanie syropu cukrowego), a także, 
w miarę możliwości, miodów nie-
dojrzałych, odwadnianych sztucz-
nie. Podczas pierwszego skoor-
dynowanego planu kontroli, który 
został wprowadzony w 2016 r., 
pobrano bardzo niewiele próbek 
(<2%). Ponadto, biorąc pod uwa-
gę wysoce wyrafi nowane techniki 
oszustw z wykorzystaniem przy-
gotowywanych indywidualnie sy-
ropów, które przypominają miód, 
zastosowane metody wykrywania 
oszustw nie wykazały żadnych 
problemów.  Należy nadal roz-
wijać nowe techniki wykrywania 
fałszowania miodu, które byłyby 
przystępne cenowo dla wszystkich 
podmiotów gospodarczych. 

Konieczne jest również stworzenie 
europejskiego laboratorium referen-
cyjnego ds. miodu w celu weryfi kacji 
autentyczności miodu i wspierania 
organów kontrolnych państw człon-
kowskich w wykrywaniu oszustw. 
Kluczową rolę ma tu do odegrania 
Wspólne Centrum Badawcze.

Biuro ds. Żywności i Weteryna-
rii powinno również zorganizować 
nową misję do Chin w celu skon-
trolowania nie tylko pozostałości 
weterynaryjnych, ale również me-
tod produkcji.  Przeprowadzenie 
programu promocji miodu euro-
pejskiego skierowanego na rynek 
wewnętrzny, angażującego wiele 
krajów, który kładłby nacisk na 
europejskie normy produkcji, mio-
dy lokalne i ekologiczne. Program 
taki powinien zostać uwzględniony 
w konkretnej kopercie w ramach 
rocznego programu prac w zakre-
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sie polityki promocji Komisji Eu-
ropejskiej. Ponadto, ze względu 
na katastrofalną sytuację rynkową, 
Komisja powinna pilnie uruchomić 
programy promujące europejski 
miód w ramach puli środków na 
politykę promocji przeznaczonych 
na łagodzenie zakłóceń na ryn-
ku. Miałoby to na celu pokazanie 
konsumentom wiedzy fachowej 
pszczelarzy w UE i wzbudzenie 
uznania dla ich kunsztu w kontek-
ście jakości produktu i jego właści-
wości organoleptycznych. Należy 
położyć większy nacisk na działa-
nia prowadzące do zwrócenia uwa-
gi na cechy charakteryzujące eu-
ropejskie miody, w tym działania 
powiązane z przyznawaniem chro-
nionych oznaczeń geografi cznych.  

Należy stworzyć europejskie 
obserwatorium rynku miodu, aby 
zwiększyć przejrzystość rynku mio-
du w UE. Umożliwiłoby ono mo-
nitorowanie sytuacji ekonomicznej 
sektora (ceny, produkcja, zapasy, 
przywóz i wywóz wewnątrzunijny 
i poza unijny, monitorowanie cen 
w całym łańcuchu dostaw) za po-
mocą odpowiednich, regularnych 
i wiarygodnych informacji oraz 
przy udziale różnych podmiotów 
gospodarczych w łańcuchu sprze-
daży. Aby doprowadzić do zwięk-
szenia konkurencyjności europej-
skich pszczelarzy i ich organizacji 
producentów, w tym spółdzielni, 
wszystkie państwa członkowskie 
muszą sprawić, by pszczelarze, któ-
rych działalność pszczelarska sta-
nowi znaczną część ich dochodów, 
a także organizacje producentów, 
w tym spółdzielnie, kwalifi kowały 
się do pomocy w ramach drugiego 
fi laru. Chodzi przede wszystkim 
o środki drugiego fi laru związane 
z tworzeniem organizacji produ-
centów i ze wsparciem inwesty-
cyjnym w pasiekach. Zachęcamy 

państwa członkowskie do uwzględ-
nienia tych środków w przyszłych 
planach strategicznych WPR, a nie 
tylko w krajowych programach 
pszczelarskich. 

W ramach planu obowiązkowego 
pobierania próbek miodu na szcze-
blu krajowym, państwa członkow-
skie w ramach kontroli szukają 
przede wszystkim pozostałości le-
ków weterynaryjnych, pomijając 
jakość i pochodzenie miodu. Już 
teraz należy poszerzyć zakres ana-
lizy prowadzonej przez państwa 
członkowskie, tak by objęła ona 
również oszustwa.  Trzeba wzmoc-
nić pozycję pszczelarzy w łańcu-
chu żywnościowym za pośrednic-
twem organizacji producentów, by 
mogli oni w ten sposób uzyskać 
wyższe przychody z rynku oraz 
wzmocnić kontrolę nad praktyka-
mi handlowymi w sektorze w celu 
wyeliminowania praktyk nieuczci-
wych, które szkodzą pszczela-
rzom. Organizacje producentów, 
w tym spółdzielnie, odgrywają 
ważną rolę w procesie waloryza-
cji miodu w oczach konsumentów, 
promując mody lokalne i ekolo-
giczne oraz zachęcając do ich kon-
sumpcji.  Kampanie informacyjne 
i promocyjne powinny obejmować 
również właściwości odżywcze 
i korzyści zdrowotne związane ze 
spożywaniem miodu. Dlatego też 
sektor musi zrobić wszystko, by 
oświadczenia zdrowotne dotyczące 
miodu zostały zatwierdzone przez 
EFSA na szczeblu UE. Odnoszą 
się one przede wszystkim do obec-
ności mikroelementów i enzymów. 
Skorzystaliby na tym wszyscy eu-
ropejscy pszczelarze. 

Oświadczenia zdrowotne prze-
mawiają przede wszystkim do kon-
sumentów. Trzeba ponadto zmie-
nić system oznaczania właściwości 
odżywczych z przodu opakowa-

nia, gdyż systemy w stylu świateł 
drogowych klasyfi kują miód jako 
czerwony. Uważamy, że spożywa-
nie różnych środków spożywczych 
pochodzących z różnych sektorów 
rolnych w odpowiednich propor-
cjach jest podstawą zrównowa-
żonego odżywiania oraz pozwala 
zachować dobre samopoczucie, 
witalność i dobre warunki życia.

Aby ustabilizować dochody 
pszczelarzy wobec wahań na ryn-
ku, wynikających przede wszyst-
kim z oszustw, fałszowania, zanie-
czyszczenia i ryzyka sanitarnego 
dla pszczół (warroza, Aethina thu-
mida (mały chrząszcz ulowy), Ve-
spa Velutina (szerszeń azjatycki)), 
należy zbadać możliwość wprowa-
dzenia środków zarządzania ryzy-
kiem, za pośrednictwem organiza-
cji producentów. Wsparcie wspól-
nych projektów handlowych, mają-
cych na celu waloryzację i wyróż-
nienie produktów ula (np. rozwój 
sieci bezpośredniej sprzedaży lub 
krótkich łańcuchów - koszyk pro-
duktów tradycyjnych - targi rolni-
ków i producentów - wspólne okre-
ślanie metod produkcji - działania 
w zakresie komunikacji w szkołach 
i mediach oraz innowacje/ opraco-
wywanie nowych produktów wy-
sokiej jakości). 

 
„Rentowność europejskich pasiek 

jest również zagrożona. Jeżeli sytu-
acja rynkowa nie ulegnie poprawie, 
europejscy pszczelarze, których 
znaczna część dochodów pochodzi 
z tej działalności, nie będą już mo-
gli  kontynuować, co zagraża istnie-
niu ponad 10 milionów uli w UE.”

Sławomir Sowa 
Źródło: Stanowisko Copa-Cogeca 

w sprawie europejskiego rynku mio-
du oraz plan działań mających na 

celu zaradzenie alarmującej sytuacji\
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W terminie od 15 października do 
31 grudnia 2020r. rolnicy, którzy po-
nieśli w gospodarstwach straty spo-
wodowane klęskami żywiołowymi, 
bądź wystąpieniem afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) mogą składać 
w ARiMR wnioski o przyznanie 
pomocy. Wsparcie takie może być 
związane z odtworzeniem znisz-
czonych składników gospodarstwa, 
bądź z odtworzeniem potencjału pro-
dukcji rolnej w gospodarstwie przez 
realizację inwestycji niezwiązanej 
z produkcją świń. Jest to wsparcie 
na operacje typu „Inwestycje odtwa-
rzające potencjał produkcji rolnej” 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w odtwarzanie gruntów 
rolnych i przywracanie potencja-
łu produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku klęsk żywiołowych, nie-
korzystnych zjawisk klimatycznych 
i katastrof” fi nansowane z budżetu 
PROW 2014 - 2020.

O wsparcie może starać się go-
spodarstwo w którym powstały 
szkody spowodowane przez przy-
najmniej jedną z wymienionych 
klęsk, lub straty spowodowane wy-
stąpieniem ASF. 

Szkody te powstały w roku skła-
dania wniosku o przyznanie pomo-
cy lub w jednym z dwóch lat po-
przedzających.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy 
którzy w związku  z wystąpieniem 
szkody w danym roku kalendarzo-
wym ponieśli straty w wysokości 
co najmniej 30% średniej rocznej 
produkcji rolnej w gospodarstwie 
w uprawach rolnych, zwierzętach 
gospodarskich, rybach, oraz strat 
dotyczących składnika gospodar-
stwa (między innymi maszyny, 

urządzenia, nasadzenia w sadzie), 
którego odtworzenie wymaga po-
niesienia kosztów kwalifi kujących 
się do objęcia wsparciem. Wszyst-
kie straty powstałe w gospodarstwie 
określone są przez komisję powoła-
ną przez wojewodę.

W przypadku wystąpienia ASF, 
o pomoc mogą się ubiegać rolnicy, 
którym powiatowy lekarz weteryna-
rii nakazał, w drodze decyzji, zabi-
cie świń lub zniszczenie zwłok świń 
w celu zwalczania ASF,  a w dniu 
wydania tej decyzji świnie, których 
dotyczyła ta decyzja, stanowiły co 
najmniej 30% świń będących w po-
siadaniu rolnika. Po wykonaniu tej 
decyzji w siedzibie stada, w której 
przebywały świnie objęte w/w de-
cyzją jest zakaz  dalszego utrzymy-
wania trzody chlewnej.

Rolnikowi nie przyznaje się 
w/w pomocy jeżeli skorzystał  
z wsparcia w ramach poddziałania 
„Pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz rozwoju ma-
łych gospodarstw” objętego wspar-
ciem PROW na lata 2014-2020.

Pomoc przyznaje się na operację:
• zapewniające odtworzenie skład-

nika gospodarstwa, który uległ 
zniszczeniu lub uszkodzeniu,

• umożliwiającą odtworzenie poten-
cjału produkcji rolnej w gospodar-
stwie poprzez realizację inwesty-
cji niezwiązanej z produkcją świń,

• uzasadnioną ekonomicznie,
• której koszty kwalifi kowane nie 

są fi nansowane z udziałem innych 
kosztów publicznych,

• spełniającą wymagania określone 
przepisami prawa mającymi za-

stosowanie do inwestycji realizo-
wanych w ramach operacji

• której realizacja nie jest możliwa 
bez udziału środków publicznych

• planowana wysokość kosztów kwa-
lifi kowanych powyżej 20 tys. zł.
Maksymalna kwota wsparcia, 

jaką może otrzymać rolnik na „In-
westycje odtwarzające potencjał 
produkcji rolnej” w całym okresie 
realizacji PROW 2014-2020, wyno-
si do 300 tys. zł, z tym że nie może 
przekroczyć ona poziomu 80% 
kosztów kwalifi kowalnych. 

W przypadku wystąpienia zda-
rzeń losowych, jeżeli zniszczony 
składnik gospodarstwa był ubezpie-
czony, wówczas wysokość pomo-
cy w odniesieniu do odtwarzanego 
składnika pomniejsza się o kwotę 
odszkodowania uzyskanego z tytu-
łu jego ubezpieczenia. 

Pomoc nie obejmuje kosztów od-
tworzenia uszkodzonego lub znisz-
czonego budynku, który zgodnie 
z ustawą podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniu, natomiast na-
mioty i tunele foliowe nie objęte 
w/w ustawą mogą być kosztem 
kwalifi kowanym. Uszkodzony lub 
zniszczony składnik gospodarstwa 
np. maszyny lub urządzenia, rol-
nik może odtworzyć tylko takie 
maszyny lub urządzenia, których 
dotyczyła szkoda, w przypadku 
sadów mogą być otworzone tylko 
nasadzenia.

Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł 
umowy obowiązkowego ubezpie-
czenia upraw, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich, ważnej na dzień 
wystąpienia szkody w gospodar-

Ruszył nabór wniosków dla rolników 
poszkodowanych klęskami  żywiołowymi
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Spalanie śmieci w piecach domowych 
- skutki i zagrożenia dla zdrowia i środowiska

Wraz z rozwojem cywilizacji  zwiększa się stale  
ilość wytwarzanych odpadów. Rocznie każdy z nas 
wytwarza ok. 300 kg śmieci, co w skali kraju  jest to 
ok. 10 mln ton.  Pomimo tego, iż od 2013 r. w każdej 
gminie jest zorganizowany odbiór odpadów z posesji 
lub z innych wyznaczonych do tego celu miejsc, to 
wiele osób nie korzysta z tych możliwości, wybierając 
świadomie lub nieświadomie inne sposoby pozbywa-
nia się śmieci. Niestety jest to często najgorszy z moż-
liwych - spalanie odpadów w domowych piecach lub 
na terenie posesji. Często ma to być sposób oszczę-
dzania węgla lub innego opału. W rezultacie metoda 
ta nie pomaga oszczędzać, gdyż wydajność energe-
tyczna nieposegregowanych śmieci jest stosunkowo 
niewielka, natomiast konsekwencje spalania śmieci  
mogą być bardzo dotkliwe zarówno dla naszego zdro-
wia, jak i środowiska, w którym żyjemy.

Odpady w domowych warunkach palone są w ni-
skich temperaturach (200-500oC), co powoduje po-
wstawanie i wydzielanie się ogromnej ilości szko-
dliwych substancji chemicznych. Do najbardziej 
szkodliwych związków powstających w wyniku 
domowego spalania śmieci należą: tlenek i dwutle-
nek węgla, związki chloru (dioksyny, furany), tlenki 
azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie (rtęć, kadm, 
ołów, tytan, chrom i in.), chlorowodór, fl uorowodór, 
alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksykowe 
i itp. Dokładna ilość związków chemicznych powsta-
jących w procesie spalania nie jest znana. Szacuje się, 
że jest ich ponad tysiąc. Do najgroźniejszych produk-
tów spalania należą dioksyny i furany. Związki te za-
liczane są  do najbardziej rakotwórczych substancji. 
Dioksyny mogą przez lata kumulować się w tkance 
tłuszczowej ludzi i zwierząt, powodując przy tym: 
obniżenie odporności immunologicznej, zaburzenia 

wzrostu, zaburzenia zdolności rozrodczych, zaburze-
nia neurologiczne i hormonalne. Szkodliwe działa-
nie tych związków potęgowane jest poprzez ich po-
wolny, długotrwały rozpad (w glebie trwający nawet 
160 lat). Najwięcej dioksyn przedostaje się do środo-
wiska podczas spalania plastikowych opakowań oraz 
syntetycznych tekstyliów. Innymi groźnymi produk-
tami „procederu palenia śmieci” są metale ciężkie, 
uwalniane przy tym w  dużej ilości do środowiska, 
gdzie powodują szereg zaburzeń w funkcjonowa-
niu organizmu człowieka. Ołów negatywnie wpływa 
na wytwarzanie hemoglobiny, zaburza funkcjonowa-
nie szpiku kostnego i wątroby, obniża poziom żelaza 
i witaminy D w organizmie. Kadm, już w niewielkich 
stężeniach zaburza układ odpornościowy oraz  funk-
cjonowanie nerek, powoduje osteoporozę i przyczynia 
się do powstawania chorób nowotworowych. Przedo-
stające się do atmosfery pary rtęci odpowiadają w du-
żej mierze za  choroby płuc, choroby układu krążenia 
i serca oraz zaburzenia ośrodkowego układu nerwo-
wego, objawiające się min. wzmożoną pobudliwo-
ścią, drżeniem kończyn oraz stanami depresyjnymi. 
Inne „atrakcje wprost z komina” to trujący dla ludzi 
i zwierząt - tlenek węgla, który wiąże czerwone ciałka 
krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie i upośle-
dza działanie centralnego układu nerwowego. Jeszcze 
inne składniki dymu ze śmieci to tlenki azotu. Są one 
przyczyną podrażnień i uszkodzeń płuc, a odkładając 
się w glebie i roślinach  w postaci azotynów mają sil-
ne działanie kancerogenne (rakotwórcze). Dwutlenek 
siarki obecny w dymie powoduje trudności w oddy-
chaniu u ludzi i zwierząt, a u roślin zanik chlorofi lu 
i zamieranie liści. Substancja ta uwolniona do atmos-
fery jest między innymi przyczyną powstawania tzw. 
kwaśnych deszczy. W wyniku spalania różnego rodza-

stwie, a będzie ubiegał się o pomoc 
na odtworzenie plantacji chmielu, 
sadów, plantacji krzewów owoco-
wych gatunków owocujących efek-
tywnie dłużej niż 5 lat, wówczas 
kwotę pomocy na odtworzenie tego 

składnika, pomniejsza się o połowę. 
Pomoc będzie przyznawana we-

dług kolejności wpływu do Agen-
cji wniosku o przyznanie pomocy, 
zawierającego dane niezbędne do 
przyznania pomocy oraz wymagane 

załączniki, które zostały wyszcze-
gólnione w rozporządzeniu wyko-
nawczym MRiRW. 

Dorota Frącek                                             
Źródło: ARiMR
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ju odpadów z PCV (np. butelki plastikowe, opakowa-
nia foliowe) do atmosfery trafi a między innymi bardzo 
trujący cyjanowodór - zwany cyklonem B (używany 
przez III Rzeszę podczas II Wojny Światowej). 

Czy mamy tego świadomość!
Zanieczyszczenia powstałe w wyniku niekontrolo-

wanego procesu spalania śmieci,  obecne w powietrzu 
wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich 
oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gro-
madzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze 
zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od zwy-
kłego kaszlu czy też uczucia duszności. Szukamy 
wtedy różnych  przyczyn, wykonując przy tym masę 
kosztownych oraz czasochłonnych badań. Szczególnie 
dzieci, narażone są  na choroby związane z układem 
oddechowym i obniżoną odpornością, która w efekcie 
objawia się w formie alergii.

Według ekspertów najwięcej dioksyn dostaje się do 
środowiska nie z produkcji przemysłowej, lecz wła-
śnie podczas spalania odpadów w gospodarstwach 
domowych. Im bliżej źródła spalania, tym stężenie 
trucizn w powietrzu jest większe. Dodatkowo przy 
niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jakie 
panują najczęściej w okresie jesienno - zimowym 
(niskie ciśnienie atmosferyczne, wysoka wilgotność 
powietrza, mgła, opady mżawki, niska temperatura 
powietrza), nie ma szans na bezpieczne pozbycie się 
powstałych w wyniku spalania zanieczyszczeń. Ko-
miny w budynkach mieszkalnych są zbyt niskie, by 
mogły unieść zanieczyszczenia na odpowiednią  bez-
pieczniejszą odległość, gdzie zostałyby rozproszone 
przez wiatr.

Za rezygnacją z „oszczędności”, które miałyby 
być wygenerowane spalaniem śmieci przemawia też 
aspekt fi nansowy, jakim są koszty naprawy uszko-
dzonych instalacji i przewodów kominowych. Palenie 
śmieci w piecach do tego nieprzystosowanych powo-
duje odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. 
To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji, 
a nawet pożaru.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku mówi 
o tym, że w gospodarstwie powinny znajdować się 
urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, któ-
re należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porządkowym i technicznym. Ponadto pozbywa-
nie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych winno następować w sposób zgodny 
z przepisami, a właściciel nieruchomości ma obowią-

zek udokumentowania, w formie umów lub dowodów 
płatności, usług w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych i opróżniania zbiorników na ścieki. 

UWAGA ! 
W  przypadku stwierdzenia termicznego przekształ-

cania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej 
podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 
ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet 5000 zł.  
Jedynymi dopuszczonymi do spalania w paleniskach 
domowych są odpady z przetwórstwa drewna oraz go-
spodarki leśnej (kora, trociny, wióry, ścinki, drewno) 
pod warunkiem jednak,  że nie są one zanieczyszczone 
impregnatami i powłokami ochronnymi.

Regulacje  prawne nie wystarczą, aby chronić nas 
przed konsekwencjami złudnych oszczędności i złych 
nawyków niektórych ludzi. W Polsce obowiązu-
je ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych 
w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, 
ale to my sami musimy mieć świadomość, na co na-
rażamy siebie, swoich bliskich, sąsiadów paląc śmieci 
w domowym piecu.

Pamiętajmy!
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi 

wysoką grzywną. Unikajmy domowych sposobów 
pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej tech-

nologii są dla nas  ogromnym  zagrożeniem. Spa-
lanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest 
oszczędne, a może okazać się wręcz bardzo kosz-

towne. I tak jak pisał  Jan Kochanowski z Czarno-
lasu: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako 
smakujesz, aż się zepsujesz” - więc zastanówmy się 

czy dla tej odrobiny ciepła uzyskanego ze spalo-
nych śmieci warto ryzykować coś tak bezcennego 

- ZDROWIE!

Anna Szustak

Regulacje prawne:
• Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania 
odpadów (Dz.U. L 332 z 28.12.2000)

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(jednolity tekst z. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 
z późn. zm.)
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Zachwaszczenie w różnych systemach uprawy roli
Jednym z ważniejszych czynni-

ków agrotechnicznych wpływają-
cych na fl orę pól uprawnych jest 
sposób uprawy roli. Stosowanie 
uproszczeń uprawowych, włącznie 
z zaniechaniem uprawy (uprawa ze-
rowa, po której następuje siew bez-
pośredni) pociąga za sobą zmiany 
zarówno w składzie gatunkowym, 
jak i ilościowym fl ory segetalnej. 

Zjawiskiem powszechnie wystę-
pującym w pierwszych kilku latach 
stosowania uproszczeń w uprawie 
roli jest wzrost zachwaszczenia 
łanu i gleby. Objawia się to tym, że 
na miejsce zbiorowisk, w których 
występuje stosunkowa duża bio-
różnorodność taksonów, pojawiają 
się bardzo uproszczone zbiorowi-
ska chwastów, składające się prze-
ważnie z kilku dominujących ga-
tunków, charakterystycznych dla 
poszczególnych roślin uprawnych. 
Szkodliwość zbiorowisk chwa-
stów złożonych zaledwie z kilku 
gatunków bywa często większa niż 
zbiorowiska złożonego z kilkuna-
stu lub większej liczby taksonów. 
W tym przypadku o szkodliwo-
ści chwastów decyduje nie liczba 
gatunków, lecz łączna liczebność 
i całkowita masa chwastów.

Za podstawowe źródło za-
chwaszczenia plantacji uważa się 
diaspory chwastów znajdujące się 
w warstwie ornej profi lu glebowe-
go. Na zasobność glebowego ban-
ku nasion oraz na rozmieszczenie 
diaspor w profi lu glebowym mają 
wpływ różne czynniki, a jednym 
z ważniejszych jest sposób upra-
wy roli. Pionowe rozmieszczenie 
nasion chwastów w glebie jest 
uzależnione w dużej mierze od 
wykonywanych zabiegów agro-

technicznych. W miejscach, gdzie 
profi l glebowy nie został naruszo-
ny przez żadne narzędzia uprawo-
we (siew bezpośredni) zdecydo-
wana większość nasion znajduje 
się na głębokości do 5 cm, a ich 
liczba gwałtownie maleje wraz 
z głębokością. Natomiast tam, 
gdzie stosuje się uprawę bezorko-
wą, zdecydowana większość na-
sion znajduje się w warstwie gleby 
0-15 cm. W warunkach uprawy 
uproszczonej nowa populacja na-
sion chwastów nie jest przemiesz-
czana z głębszych warstw gleby na 
powierzchnię, jak to ma miejsce 
w przypadku uprawy tradycyjnej 
(orkowej). Dlatego wynikiem sto-
sowania uproszczeń uprawowych 
jest wzrost liczebności nasion 
w wierzchniej warstwie gleby, co 
w konsekwencji może prowadzić 
do zwiększenia populacji chwa-
stów w łanie rośliny uprawnej. Na-
tomiast w tradycyjnym systemie 
uprawy roli (uprawa płużna) w wy-
niku wykonywanych zabiegów 
uprawowych nasiona chwastów są 
rozmieszczone dość równomiernie 
w całej warstwie uprawnej do głę-
bokości 25-30 cm.

W związku z powyższym anali-
zując zachwaszczenie konkretnego 
pola powinno brać się pod uwa-
gę nie tylko zbiorowisko chwa-
stów występujące w łanie rośliny 
uprawnej, ale również zawartość 
diaspory chwastów znajdujących 
się w glebie.

Na podstawie obserwacji prze-
prowadzonych w Stacji Doświad-
czalnej Jelcz-Laskowice (woj. dol-
nośląskie) w różnych systemach 
uprawy roli stwierdzono, że upra-
wa tradycyjna i bezorkowa nie po-

wodowała tak silnego zachwasz-
czenia łanu pszenicy ozimej i ku-
kurydzy, jak technika siewu bez-
pośredniego (rys. 1-2). Obserwo-
wane różnice w zachwaszczeniu 
łanu pomiędzy uprawą tradycyjną 
oraz uproszczoną były niewielkie 
i to niezależnie od roku badań, jak 
i rośliny uprawnej. 

Czynnikiem równie silnie mo-
dyfi kującym liczebność jak i wy-
stępowanie segetaliów i rudera-
liów, co sposób uprawy roli, była 
sama roślina uprawna. Stąd można 
przyjąć tezę, że zmieniające się za-
chwaszczenie, zarówno gatunka-
mi segetalnymi jak i ruderalnymi, 
było wypadkową dwóch czynni-
ków: rośliny uprawnej oraz sposo-
bu uprawy roli.

Technika uprawy tradycyjnej 
charakteryzowała się liczniejszym 
zbiorowiskiem diaspor chwastów, 
w porównaniu do techniki upra-
wy bezorkowej oraz siewu bezpo-
średniego. Uzyskane wyniki ba-
dań wskazują na pewną tendencję 
w kierunku ograniczania liczby ga-
tunków chwastów w wyniku stoso-
wania uproszczeń w uprawie roli.

W uprawie bezorkowej liczeb-
ność diaspor chwastów w war-
stwie gleby 0-5 cm i 5-10 cm 
kształtowała się na podobnym po-
ziomie. W warunkach uprawy ze-
rowej, po której następował  siew 
bezpośredni, liczba diaspor uległa 
istotnemu zwiększeniu w warstwie 
gleby 0-5 cm, natomiast w głęb-
szych warstwach gleby (10-20 cm) 
taki sposób uprawy spowodował 
zmniejszenie liczby nasion chwa-
stów w porównaniu do liczby dia-
spor chwastów w uprawie płużnej. 
W warunkach uprawy bezorkowej 
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nowa populacja nasion chwastów 
nie jest przemieszczana z głęb-
szych warstw gleby na powierzch-
nię, jak to ma miejsce w przypadku 
uprawy tradycyjnej. Dlatego sto-
sowanie uproszczeń uprawowych 
spowodowało wzrost liczebności 
nasion w warstwie 0-5 cm. 

Uzyskane wyniki wskazują rów-
nież, że odpowiednia  zwartość  
łanu oraz poprawny dobór herbicy-
dów pozwalają skutecznie ograni-
czyć zachwaszczenie, niezależnie 
od sposobu uprawy roli i przedplo-
nu. Takie wyniki zaobserwowano 
w doświadczeniu z pszenicą ozimą 
w Rolniczym Zakładzie Doświad-
czalnym na „Kępie” w Puławach 
oraz w gospodarstwie indywidu-
alnym w Rogowie na Zamojsz-
czyźnie. We wszystkich obiektach 
sucha masa chwastów przed zbio-
rem pszenicy była znikoma, w żad-
nym przypadku nie przekraczała 
3-5 g/m2. Należy też pamiętać, że 
od stycznia 2014 roku obowiązuje 
nas Integrowana Ochrona Roślin, 
czyli sposób ochrony roślin upraw-
nych przed organizmami szkodli-
wymi polegający na wykorzystaniu 
wszystkich dostępnych metod pro-
fi laktyki i ochrony roślin, w szcze-
gólności metod niechemicznych, 
w celu zminimalizowania poten-
cjalnego zagrożenia dla zdrowia lu-
dzi i zwierząt oraz dla środowiska. 
Celem integrowanej ochrony roślin 
jest utrzymanie populacji agrofa-
gów poniżej progów szkodliwości 
oraz zabezpieczenie efektu ekono-
micznego produkcji. Ograniczenie 
zagrożenia ze strony chemicznych 
środków ochrony roślin zapew-
nia wdrożenie zasad integrowanej 
ochrony roślin, a mianowicie: 
• Nad chemiczne metody zwal-

czania organizmów szkodliwych 
przedkładać należy metody bio-

logiczne, fi zyczne i inne nie-
chemiczne, jeżeli zapewniają 
one ochronę przed organizmami 
szkodliwymi.

• Zapobieganie występowaniu or-
ganizmów szkodliwych, w tym 
chwastów poprzez stosowanie 
odpowiedniego płodozmianu, 
właściwej agrotechniki i zrów-

noważonego nawożenia, które 
gwarantuje dostarczenie roślinie 
wszystkich niezbędnych składni-
ków pokarmowych w odpowied-
niej ilości, formie i we właści-
wym czasie. 

Dr hab. Janusz Smagacz, 
prof. IUNG-PIB w Puławach

Rys. 1. Liczba gatunków chwastów występujących w łanie pszenicy 
ozimej w zależności od sposobu uprawy roli

Rys. 2. Liczba gatunków chwastów występujących w łanie kukurydzy 
w zależności od sposobu uprawy roli 
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Węgorz w akwakulturze
Wraz ze wzrostem ludności ziemi 

rośnie też zapotrzebowanie na po-
karm. Nieodzownym składnikiem 
diety człowieka od wieków są ryby. 
Niestety z racji nadmiernej eksplo-
atacji oraz zanieczyszczenia środo-
wiska, naturalne zasoby kurczą się. 
Alternatywą dla tego stanu rzeczy 
jest Akwakultura.

Przez „Akwakulturę” rozumiemy 
formę działalności ludzkiej (chów, 
hodowlę) organizmów wodnych, 
mającej na celu zwiększenie pozy-
skiwania żywności ze środowiska 
wodnego oraz poprawienia ich ja-
kości. Akwakultura jest obecnie jed-
ną z najszybciej rozwijających się 
gałęzi przemysłu spożywczego za-
równo na świecie jaki w Polsce. We-
dług różnych źródeł od 20% do 25% 
konsumowanych obecnie na świecie 
ryb i organizmów wodnych pocho-
dzi właśnie z akwakultury. Z danych 
FAO opublikowanych w marcu 2017 
r wynika że, w 2015 roku światowa 
produkcja organizmów wodnych po-
chodzących z akwakultury wyniosła 
106 milionów ton, o średniej wartości 
163 mld USD. W Europie najwięk-
szymi producentami organizmów 
wodnych pochodzących z akwakul-
tury jest: Norwegia, Turcja i Wiel-
ka Brytania. Polska w tym rankingu 
plasuje się na 10 pozycji z produkcją 
na poziomie ok. 38 tys. ton rocznie 
(FEAP 2016). Jednym z gatunków 
chętnie hodowanym przez farmerów 
jest węgorz. Największymi produ-
centami tego gatunku na świecie są 
Chiny, Japonia, Korea, Tajwan, przy 
czym Chiny odgrywają tu zdecydo-
wanie dominującą rolę z produkcją na 
poziomie ok. 80% światowej produk-
cji. Warto tu wspomnieć, że najdłuż-
szą historię w hodowli węgorza na 
skalę komercyjną mają Japończycy. 

Natomiast w Europie hodowlą węgo-
rza początkowo zajmowali się tylko 
Włosi, a dopiero rozwój akwakultury 
w latach 80-siątych spowodował, że 
również Holendrzy i Duńczycy zain-
teresowali się tym gatunkiem. Obec-
nie w produkcji węgorza w Europie 
dominują Holendrzy, z produkcją na 
poziomie 2885 ton (FEAP 2016) . Za-
raz za nimi plasują się Włosi, Niem-
cy, Duńczycy i Hiszpanie. Stawkę 
6 największych producentów w Eu-
ropie zamyka Grecja z produkcją na 
poziomie 285 ton (FEAP 2016) .

Jednym z działów akwakultury jest 
hodowla w systemach recyrkulacyj-
nych (RAS- 4 Recirculation Aquacul-
ture System). Jest to system intensyw-
nej produkcji, w którym woda krąży 
w obiegu zamkniętym. Jest podda-
wana fi ltracji mechanicznej jak i bio-
logicznej, następnie dezynfekowana 
oraz wzbogacana w tlen. Ten typ pro-
dukcji daje duże możliwości kontroli 
całego procesu chowu lub hodowli. 
Zarówno jeśli chodzi o jakość i tem-
peraturę wody, jak również w kwestii 
dozowania pokarmu czy wczesnego 
wykrywania chorób. Dzięki produk-
cji w systemie RAS, hodowca może 
dostarczyć produkt o bardzo wysokiej 
jakości oraz skrócić okres tuczu. Ho-
dowla węgorza w RAS rozpoczęła się 
ok. 30 lat temu. I stała się małym, 
ale interesującym niszowym rynkiem 
w przemyśle rybnym.

Jak do tej pory nie opracowano 
jeszcze skutecznej metody rozrodu 
węgorza w sztucznych warunkach. 
Dlatego do podchowu oraz hodow-
li wykorzystuje się młode węgorze 
szkliste, które zostały odłowione 
z wód naturalnych. Akurat te stadium 
rozwojowe jest głównie wykorzy-
stywane jako materiał do dalszego 
chowu ponieważ: odłów jest stosun-

kowo łatwy, prawie 100% z nich ak-
ceptuje podawany pokarm, są  łatwe 
do transportu oraz w porównaniu 
do węgorzy w późniejszym stadium 
rozwojowym przenoszą mniej pato-
genów, pasożytów, wirusów i bakte-
rii. Węgorze szkliste są głównie ło-
wione u wybrzeży: Portugalii, Hisz-
panii, Francji i Anglii. Istnieją różne 
metody połowu węgorza szklistego. 
Największe ilości węgorza szkliste-
go odławia się za pomocą traulerów 
ciągnących bardzo gęste sieci. Nie-
stety przy użyciu tej metody odno-
towuje się dość dużą śmiertelność i 
to zarówno podczas samego procesu 
połowu, jak w przeciągu kilku dni 
po odłowieniu. Innym sposobem jest 
stosowanie „Glass eel Fyke nets”. 
Są to sieci z oczkiem ok.1,8mm za-
kończone zwężającym się tunelem, 
ustawiane na rzekach do których 
wpływają węgorze. Kolejnym spo-
sobem połowu, a zarazem jedynym 
dozwolonym w Wielkiej Brytanii 
jest tzw.” Hand held dip net”. Jest to 
forma podbieraka ze ściśle określoną 
powierzchnią, za pomocą którego ry-
bacy stojący na brzegach rzek doko-
nują ręcznego połowu. W zależności 
od miejsca połowu i pory roku odła-
wiane węgorze szkliste mają różną 
wielkość. A co za tym idzie, na kg 
może przypadać od 1800 do 4500 
sztuk. Zazwyczaj węgorze łowione 
na początku sezonu są większe ok. 
2300 szt/kg, natomiast pod koniec 
sezonu 3300szt/kg. Ilość ta bywa 
różna w poszczególnych latach. Bez 
względu na metodę połowu kolejne 
etapy postępowania z młodym węgo-
rzem są podobne. Najczęściej trafi ają 
do lokalnych punktów odbiorczych, 
gdzie przechodzą kwarantannę, są 
badane przez weterynarza i wysyła-
ne do hodowców w całej Europie.
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Do dostarczania narybku wyko-
rzystuje się najczęściej transport sa-
mochodowy (vany/ciężarówki) z za-
instalowanymi zbiornikami z wodą, 
która jest natleniania generatorami 
tlenu w czasie transportu. Wyko-
rzystuje się też transport lotniczy, 
w przypadku którego ryby pakowa-
ne są do styropianowych pojemni-
ków, do których podczepia się naj-
częściej zamrożoną wodę w butel-
kach plastikowych, która ma za za-
danie podtrzymania niskiej tempe-
ratury oraz utrzymania wilgotności. 
Przed pakowaniem ryby schładza 
się do temperatury ok. 5°C. Tem-
peratura nie powinna być niższa niż 
5°C, ponieważ może mieć to wpływ 
na zwiększenie śmiertelności pod-
czas transportu. Następnie pojem-
niki napełnia się tlenem. Obniżenie 
temperatury do ok. 5°C ma na celu 
spowolnienie metabolizmu, co ma 
znaczący wpływ na czas w jakim 
ryby mogą pozostać bez wody i z li-
mitowanym dostępem tlenu.

Węgorz szklisty może przeżyć bez 
wody w wilgotnych i chłodnych wa-
runkach ok. 30 godzin. Po tym czasie 
znacznie wzrasta śmiertelność. Wy-
bór środka transportu uzależniony 
jest najczęściej od odległości i ilości 
ryby jaka ma być wysłana.  Po dotar-
ciu do hodowcy ryby umieszczane są 
w sztucznych zbiornikach.

Zbiorniki do podchowu mogą 
mieć różny kształt i mogą być wy-
konane z różnych materiałów. Jed-
nak należy zwrócić uwagę na to 
aby ich konstrukcja pozwalała na 

sprawne i dość szybkie usuwanie 
resztek pokarmu i martwych ryb 
ze zbiornika. Wielkość zbiorników 
zazwyczaj wynosi od 1 do 5m3. Za-
gęszczenie  dobierane jest w zależ-
ności od wydajności systemu (pręd-
kość przepływu, natlenianie).

Węgorz w warunkach naturalnych 
jest przystosowany do bytowania 
w zakresie temperatur jakie wystę-
pują w wodach europejskich. Jed-
nak aktywne żerowanie rozpoczyna 
kiedy temperatura wody przekroczy 
15°C. A kiedy temperatura spada 
poniżej 10°C praktycznie przestaje 
pobierać pokarm.

Za optymalną temperaturę do ho-
dowli uznaje się 24-27°C.

W momencie gdy ryby osiągną 
masę 3-10g zostają przenoszone do 
większych zbiorników. Do aplikowa-
nia pokarmu na tym etapie stosuje się 
automatyczne karmniki , które podają 
paszę w określonym czasie i dawce.

Okres tuczu trwa od 18 do 24 mie-
sięcy. I jest głównie uzależniony od 
wydajności systemu oraz indywidu-
alnego doświadczenia hodowcy. Jak 
również od preferencji konsumenta 
(odbiorcy) ryby towarowej. I tak np. 
Holendrzy preferują rybę o masie 
ok. 400g. Niemcy, Włosi czy Polacy 
znacznie większe osobniki ok. 1000g

Ryby handlowe, przed planowaną 
sprzedażą przenoszone są do od-
dzielnego zbiornika z chłodną wodą. 
Około 24 godziny przed przenie-
sieniem zaprzestaje się podawania 
pokarmu. Tak by przenoszone ryby 
miały puste jelita. Ryby w chłodnej 

i fi ltrowanej wodzie pozostają przez 
okres 3-7 dni.

Pomimo dużych nakładów inwe-
stycyjnych jakie trzeba ponieść, aby 
móc rozpocząć hodowlę w obiegu 
zamkniętym oraz niskiego poziom 
populacji z roku na rok powstają 
nowe obiekty zarówno do podcho-
wu jak i do tuczu węgorza. Obecnie 
w Europie, w systemie RAS węgo-
rza produkuje się w 27 obiektach 
w Holandii 10, Niemcy 3, Polska 4, 
Dania 4, Hiszpania 1, Włochy 1 oraz 
w krajach Bałtyckich 4. Wszystkie 
te obiekty produkują ok. 8 tyś. ton 
węgorza rocznie.

Wielu ludzi nauki na całym świe-
cie próbuje rozwiązać zagadkę, jaką 
jest rozród węgorza w sztucznych 
warunkach. Lecz jak twierdzą nie-
którzy z nich potrzeba będzie jesz-
cze co najmniej dekady, by być bliż-
szym rozwiązania tej zagadki.

Rozwiązanie tej zagadki niewąt-
pliwie zrewolucjonizowało by rynek 
akwakultury. Ale nie tylko akwa-
kultury. Było by to świetne narzędzie 
pomocne przy odbudowie populacji, 
która  może nie dać rady odbudować 
się bez pomocy człowieka.

Węgorz jest rybą, która ze wzglę-
du na swoje walory smakowe, za-
równo w przeszłości, jaki i teraz 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród konsumentów. A co za tym 
idzie ma duże znaczenie gospodar-
cze. Tak więc, trzeba mieć nadzieję, 
że światowi decydenci, świadomi 
tego faktu dołożą wszelkich starań 
by polityka prowadzona w gospo-
darowaniu tym gatunkiem zmierza-
ła ku jak najszybszemu polepszeniu 
obecnej sytuacji populacji. Tak, by-
śmy jeszcze długo mogli delekto-
wać się smakiem tej ryby. A nasze 
dzieci czy wnuki znały ją nie tylko 
z opowieści i literatury.

Łukasz Jaszczuk
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Ze świata XIX-wiecznego włościanina 
Narzędzia samorodne w Muzeum Wsi Lubelskiej

Samorodne! To przedmioty, które człowiek już od star-
szej epoki kamienia używał w życiu codziennym. To 
natura, a nie on, miała główny wkład w wytworzenie 
tych narzędzi i sprzętów. Mogły być one z kamienia. Za 
czasów kronikarza Jana Długosza wierzono, odkrywając 
cmentarzyska popielnicowe, że i gliniane garnki mogły 
same wyrosnąć z ziemi. Lecz przede wszystkim wielkim 
sprzymierzeńcem naszego rozwoju cywilizacyjnego było 
drzewo - jego pień, korzenie i korona. Dziś owych samo-
rodnych drewnianych narzędzi i sprzętów nie zobaczymy 
w powszechnym użytkowaniu. Co najwyżej, wystawione 
w ogródku przed domem, jako decorum i instalacja sztu-
ki szczęścia współuczestniczą w naszej rodzinnej baśni, 
jako kontakt z dziedzictwem tradycyjnej wsi. Czasem 
stołek z korzeni lub hak-wieszak z odcinka gałęzi stano-
wią intrygujący element wystroju domku letniskowego. 
W sklepach z gadżetami spotkamy korzenioplastykę. My 
zaś możemy wybrać się do lasu i z wczesnosłowiańską 
wrażliwością przestraszyć się samorództwa uduchowio-
nych form gałęzi, a w wykrotach dopatrzyć się istot wy-
kształconych mocą splotu korzeni. 

No i pewnie wszystkim zainteresowanym wykorzy-
staniem owej samorodności przedmiotów użytkowych 
przychodzi teraz na myśl wycieczka poznawcza do 
skansenu. Nam, mieszkańcom Lubelszczyzny, najbliżej 
do Muzeum Wsi Lubelskiej na Sławinie. Tam na ekspo-
zycjach fragmentów różnych typów wsi i zagród chłop-
skich, w kontekście zbioru starannie dobranych ekspo-
natów ukazujących różne aspekty gospodarki chłopskiej, 
możemy zobaczyć rozmaite wyroby samorodne i z po-
mocą kustosza, edukatora muzealnego, albo przewodni-
ka zrozumieć ich funkcję. 

Nasz spacer rozpocznijmy od wyszukiwania owej sa-
morodności w pejzażu wsi i zagrody. Oto studnie z żura-
wiem. Socha czyli rozwidlenie pnia, w którym osadzo-
ne jest ruchome ślemię. Słychać skrzypienie osi, wiadro 
rozkołysane w studziennej czeluści cembrowiny i wresz-
cie wodę ulewającą się z drewnianego wiadra na kilka 
płaskich kamieni położonych tuż przy cembrowinie. 
Tam gdzie lustro wody znajdowało się wyżej, do zanu-
rzenia wiadra lub konwi wystarczała samorodna kluczka 
- kilkusążniowa tyka zakończona hakiem uformowanym 
z przyciętego odrostu. Bywało, że w zagrodzie stały lgi 
- rodzaj wielkich sań z samorodnymi płozami. Służyły 
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do zwózki siana z podmokłych łąk, albo do wywozu po-
tężnych pni z lasu. Na ekspozycjach prezentujących ży-
cie codzienne ludności wiejskiej z przełomu XIX/XX w. 
widzimy liczne kazuby i kazubki. Takie naczynia zaso-
bowe uzyskiwano przez wydrążenie wnętrza z odcinka 
pnia. Wydłubane kawałki pni to odwieczne tworzywo 
kapliczek kłodowych i uli w przydomowych lub le-
śnych pasiekach. 

Do niedawna, w Muzeum Wsi Lubelskiej, po zbiorniku 
wodnym uzyskanym ze spiętrzenia Czechówki a grają-
cym w skansenie rolę Wisły, pływał prom i bat. Ów bat to 
łódź, używana do przewozu ludzi i towarów, bywało, że 
zaopatrzona w żagiel, nieco większa od pychówki, znanej 
nam współczesnym z kazimierzowskich przepraw przez 
Wisłę. Obie jednostki pływające dla skansenu wykona-
li w 2000 r. szkutnicy z Janiszowa nad Wisłą, ściśle wg 
tamtejszej, tradycyjnej technologii. Jako wręgi formują-
ce kadłub, użyto odcinków naturalnie zagiętych konarów 
drzew owocowych, więc natura dołożyła tu swojej pracy. 
No cóż! Dzisiejsze jabłonie, tak jak i pnie sosnowe, nie 
mają dawnej trwałości. Nasz prom i bat przedwcześnie 
uległy rozpadowi. 

Etnografi a zna liczne przykłady, kiedy człowiek obda-
rzony przez naturę wspomaga ją w uzyskaniu daru dla 
siebie. Gdy drzewo jeszcze rośnie, trzeba za młodu wy-
giąć je i tak formować by uzyskać odpowiedni materiał 
zbliżony kształtem do pożądanego narzędzia. W północ-
nej i wschodniej Lubelszczyźnie dominował ludowy za-
przęg wozu w duhę, tj. kabłąk nad dyszlami. Duhę wy-
konywano przez wygięcie na gorąco drewna brzozowego 
- bywało, że ludowemu rzemieślnikowi sama brzoza też 
trochę pomagała.

 Na ekspozycjach wnętrz chałup także spotykamy 
przedmioty samorodne. Zajrzyjmy do chaty z Brzezin 
na skansenowskim Powiślu. Muzealnicy odwzorowali 
tu kadr z życia codziennego wczesno pouwłaszczenio-
wej rodziny wiejskiej z 1881 r. Żywy inwentarz - koń, 

świnie i ptactwo domowe trzymane są w sieni. W izbie 
rodzina Jakuba i Agnieszki Gruzów ma meble sklecone 
z rżniętych balików i desek. Na glinianej podłodze, czyli 
polepie stoją samorodne stołki. W łyżnik wetknięta jest 
mątewka ze świerczka do rozbijania barszczu. W sieni 
stoją samorodne widły, takaż laska, młot oraz nosidła do 
wody - nieckowate z drewnianymi kluczkami do zawie-
szania wiader. W komorze zobaczymy samorodne moto-
widło, koziołek do wijadła czyli przyrządu do nawijania 
uprzędzonych nici. W izbie, sieni i komorze jest też sporo 
samorodnych haków - bo któżby w tamtych czasach urzą-
dzając chałupę wywiercał tyle otworów w deskach de-
skowych wieszaków, aby osadzić tam wystrugane kołki.

Wyobraźmy sobie Lubelszczyznę w pierwszych dzie-
sięcioleciach po uwłaszczeniu chłopów w 1864 r. Wło-
ścianie mają już ziemię na własność. Oj, będzie czym ob-
dzielać dorastające dzieci, aż gospodarstwa w biegu 3-4 
pokoleń skarłowacieją tak, że w 1938 r. średnio mierzyć 
będą ok. 6 ha.

W połowie XIX wieku żelazne elementy wszelkich na-
rzędzi rolniczych wykonywali wiejscy lub wędrowni ko-
wale. Żelazo było bardzo drogie - pochodziło zza Wisły. 
Z Kielecczyzny przywożono je na Ziemię Lubelską wo-
zami zaprzężonymi najczęściej w woły. Toteż ówczesny 
chłop przeglądał stare jabłonie w sadzie albo przypatry-
wał się gruszom na miedzach. Po uwłaszczeniu szedł albo 
do swojego lasu i wbijał wzrok w wykroty albo wypatry-
wał narzędzi w drzewie serwitutowym. O! Z tego drzewa 
będzie socha, z tego radło, tu w gałęziach rosną widły 
a tu w kłębisku grubych korzeni wyrósł sobie stołek dla 
Maryni do dojenia krowy. Przy wykonywaniu narzędzi 
do orki - pługów, soch i obradlania stosowano, w miarę 
pomysłu różne samorodne formy drewna.

Dwa lata po uwłaszczeniu chłopów na Lubelszczyznę 
dotarła kolej. W 1866 r. uruchomiono linię warszawsko-
-terespolską, a w 1877 r. nadwiślańską, łączącą Lublin 
i Chełm z Warszawą i z cesarstwem rosyjskim. W 1885 r. 
przez most na Wiśle w Iwanogrodzie, dzisiejszym Dębli-
nie, otrzymaliśmy bezpośrednie połączenie z Ośrodkiem 
Staropolskim i Zagłębiem. W latach 1887-1918 pobudo-
wano na Lubelszczyźnie też kilka linii południkowych. 
Towar żelazny w nieporównywalnie większych ilościach 
już mógł być dowożony koleją na stacje i przystanki, 
a stąd rozwożony wozami do punktów sprzedaży. Doty-
czyło to zarówno materiału dla kowali - kęsów i innych 
form surowca żelaznego, jak i gotowych wyrobów ofe-
rowanych przez sklepy żelazne wówczas masowo za-
kładane po miastach i miasteczkach. W tamtych czasach 
dużą rolę odgrywała też sprzedaż obwoźna i obnośna, 
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Agrest - uprawa w pigułce
Jest kolczastym krzewem, dora-

stającym do wysokości 1,5 m. Ma 
lekko karbowane liście, a pod ich 
nasadą pojedyncze lub trzydziel-
ne ciernie. Kwiaty drobne, zebrane 
w małe grona, w zależności od od-
miany w kolorze białym, żółtosele-
dynowym lub czerwono - różowym. 
Częścią jadalną agrestu są owoce, 
kuliste lub owalne, o średnicy od 2 
do 3 cm, zielone żółte lub czerwone. 
Skórka owoców może być gładka 
i błyszcząca, może też być pokryta 
włoskami. Ich miąższ jest soczysty 
i zawiera małe nasionka. Dojrzałe 
owoce są słodkie, bardzo smaczne, 
a dodatkowo również zdrowe.

Agrest jest bardzo bogaty w wita-
minę C, znajdziemy w nim również 
witaminy A, B i P. Zawiera bardzo 
dużo minerałów: żelazo, potas, sód, 
molibden, magnez, fosfor i wapń. 
Dzięki ich zawartości działa bar-
dzo korzystnie na nasz organizm 

min. zapobiega anemii, pomaga 
obniżyć cholesterol we krwi, ma 
też właściwość żółciopędne, prze-
czyszczające, poprawia przyswa-
janie pokarmów i wzmaga apetyt. 
Dobrze wpływa na układ kostny 
i mięśniowy. Zawarte w agreście 
pektyny pobudzają przemianę ma-
terii i obniżają ciśnienie krwi. Jest 
używany również w kosmetolo-
gii jako składnik kremów prze-
ciwzmarszczkowych, bo zawar-
tość kwasów organicznych działa 
oczyszczająco na skórę. Agrest 
można spożywać na surowo. Jest  
doskonały również na przetwory: 
dżemy, soki, marmolady, galaretki.

Krzew ten jest rośliną tolerują 
stanowiska ciepłe i słoneczne. Lubi 
gleby piaszczyste i piaszczysto-sło-
neczne, żyzne i bogate w próchni-
cę i składniki odżywcze, o lekko 
kwaśnym odczynie pH 6,2-6,7. Ma 
dobrą mrozoodporność, ale warto 

posadzić go w miejscu osłoniętym 
przed zimnymi wiatrami.

Stanowisko należy przygotować 
starannie podobnie jak pod inne 
wieloletnie plantacje krzewów owo-
cowych. Gleba powinna być dobrze 
uprawiona, odchwaszczona, z wy-
równanym prawidłowo pH gleby.

Sadzonki z doniczek można sa-
dzić przez cały sezon wegetacyjny. 
Dołki pod rośliny muszą być na tyle 
duże, by korzenie sadzonych roślin 
swobodnie się w nich zmieściły. 
Zwykle wystarcza średnica około 
40 cm i podobna głębokość. Krzewy 
sadzimy około 5 cm głębiej, niż ro-
śliny w szkółce, ponieważ sprzyja to 
lepszemu ich przyjęciu się i wyrasta-
niu nowych pędów. Po posadzeniu 
krzew agrestu trzeba przyciąć. Cie-
cie wykonujemy zawsze wiosną, na-
wet jeśli krzewy posadzimy jesienią. 
Wszystkie pędy skracamy na wyso-
kości 2-3 oczek. Z pąków pozosta-

zwłaszcza prowadzona w miasteczkach na cotygodnio-
wych targach i jarmarkach. Handel towarem żelaznym 
znajdował się wyłącznie w rękach kupców żydowskich. 
Aż do wybuchu II wojny światowej nigdzie niezapisa-
na w podręcznikach wiedza towaroznawcza z tej branży 
przekazywana była z ojca na syna.

Narzędzia żelazne taniały. Z drugiej strony chłopa co-
raz częściej stać było na zakup wyrobu fabrycznego, 
albo złożenie zamówienia u kowala, np. na pług. Mógł 
też włościanin zaopatrzyć się w podstawowe narzędzia 
rzemieślnicze, dłuto, wiertło, strug, zdzierak, taniejące 
gwoździe, zaś do poddachu wstawić stół stolarski. O ile 
pozyskiwanie, wycięcie z drzewa i dość prosta obrób-
ka narzędzi i sprzętów samorodnych wymagały przede 
wszystkim zestawu przyrządów ciesielskich, to posiada-
nie zestawu stolarskiego w gospodarstwie rolnym, umoż-
liwiało samodzielne wykonywanie prac opartych mate-
riałowo na drewnie nie samo kształtnym lecz rżniętym 
- balach, listwach, deskach. Takiemu Maciejowi około 
1900 r. mógł już kupiec żelazny pokazać, jako ciekawost-

kę sprowadzony z warszawskiej fi rmy Krzysztof Brun 
i Syn strug zw. amerykańskim. Tradycyjny grabowy kor-
pus narzędzia został zastąpiony aluminiowym. 

Odchodzenie w 2 połowie XIX w. od sochy i radła na 
rzecz coraz bardziej pełno żelaznego pługa, zamiana bron 
gałęziowej i laskowej na żelazną, oznaczały kres szero-
kiego zastosowania narzędzi samorodnych na wsi lubel-
skiej. Higieniści II Rzeczypospolitej zalecali, aby nie-
osłonięte od góry studnie z żurawiem przebudowywać na 
studnie kołowrotowe zaopatrzone w dwuspadowy daszek 
nad cembrowiną. I takie przemiany też nastąpiły. 

Kilkadziesiąt lat temu znikli nam  sprzed kościołów że-
bracy oraz z przestrzeni publicznej wsi dziady proszalne, 
którzy wędrowali po świecie z samorodną laską. Dziad 
proszalny z czasów wybitnego etnografa polskiego Oska-
ra Kolberga (1814-1890) mógłby nam wiele opowiedzieć 
o samorództwie sprzętów i narzędzi.

Grzegorz Miliszkiewicz 
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie



Biuletyn Informacyjny LIR 25

Nr 4/2020 (99)  Grudzień

wionych na pędach i znajdujących 
się na szyjce korzeniowej wyrosną 
nowe, silne pędy, które stworzą ko-
ronę krzewu.

Poszczególne odmiany agre-
stu owocują w różnych terminach. 
Większość dostępnych w naszym 
kraju odmian agrestu jest wystarcza-
jąco mrozoodpornych, dobrze jest 
natomiast zwrócić uwagę na odpor-
ność krzewów na mączniaka agrestu 
i posadzić odmiany odporne na tę 
chorobę. Popularne odmiany o czer-
wonych owocach to Karmieniar, 
Niesłuchowski, Hinnonmaki Rot, 

Pax. Odmiany  o owocach żółtych to 
między innymi Invicta, Hinnonmaki 
Gelb czy Resistenta, a zielone Mucu-
rines. Coraz częściej można spotkać 
również  bezkolcowe odmiany agre-
stu, dzięki czemu łatwiej jest je przy-
cinać i zbierać.

Krzewy agrestu korzystnie jest re-
gularnie nawozić obornikiem. Może-
my zasilać je również kompostem lub 
przed uprawą krzewów wysiać rośli-
ny na nawóz zielony. Agrest podob-
nie jak porzeczki nie lubi chlorków 
więc zaleca się stosowanie nawozów 
wieloskładnikowych specjalnych do 
krzewów owocowych.

Agrest ma płytki system korzenio-
wy, dlatego jest wrażliwy na niedobór 
wody, a dłuższy okres suszy wpływa 
na jego zdrowotność i plonowanie. 
Warto pomyśleć więc o nawadnianiu 
plantacji w warunkach suszy.

Pierwsze cięcie agrestu wykonuje-
my po posadzeniu. Wspomaga ono 
rozkrzewienia się i wyrastanie mło-
dych pędów. W kolejnych latach ma 
zapobiegać nadmiernemu zagęszcze-
niu się krzewu i zapewnić dobre owo-
cowanie. Agrest najlepiej owocuje 
na krótkopędach, które tworzą się na 
pędach jedno-, dwu-, trzy- i cztero-
letnich. Pędy starsze należy systema-
tycznie wycinać. Usuwamy również 
pędy słabe, zbyt mocno zagęszcza-
jące krzew, porażone przez choro-
by oraz pokładające się na ziemi. 

Prawidłowo cięty krzew powinien 
mieć luźny pokrój i lekko wzniesio-
ną  koronę. W pierwszych latach po 
sadzeniu, spośród  pędów jednorocz-
nych wybieramy 3-4 najsilniejsze - 
te pozostawiamy a resztę wycinamy. 
Systematycznie i odpowiednio cięte 
krzewy agrestu  powinny mieć oko-
ło 12-14 pędów: 4 pędy czteroletnie, 
4 trzyletnie, 4-5 pędów dwuletnich 
i 4-5 pędów jednorocznych. Wtedy 
krzewy będą dobrze rosnąć i plono-
wać. Takie cięcie przyczynia się rów-
nież do pobudzenia wyrastania mło-
dych pędów i zapobiega szybkiemu 
starzeniu się roślin. Najlepszym ter-
minem cięcia krzewów agrestu jest 
przedwiośnie (luty, marzec) jeszcze 
przed ruszeniem wegetacji. Zbiory 
owoców agrestu przypadają na okres 
od końca czerwca do połowy sierp-
nia, zależnie od odmiany.

Choroby i szkodniki agrestu:
Choroby - amerykański mączniak 

agrestu, antraknoza liści porzeczki, 
czarna plamistość agrestu, rdza agre-
stowo - turzycowa.

Szkodniki - przędziorek chmielo-
wiec, przeziernik porzeczkowiec, 
mszyce, zwójka różoweczka, larwy 
zwijające liście (brzęczek porzecz-
kowy, brzęczek agrestowy, piłeczni-
ca agrestowa).

Zofi a Dybała

Kampania: „Ziemniaki czy kartofl e? 
Wybierz, smakuj i jedz”

Już w XIX wieku ziemniaki zy-
skały miano naszej polskiej specjal-
ności i stały się symbolem nowocze-
sności. Aktualnie Polska znajduje 
się w czołówce największych euro-
pejskich producentów ziemniaków. 

Dla wielu osób pierwsze, gotowane 
(bez obierania) ziemniaki - serwo-
wane z koperkiem, jajkiem sadzo-
nym czy z zsiadłym mlekiem, są nie 
tylko miłym wspomnieniem z dzie-
ciństwa, ale również zdrowym i peł-

nowartościowym posiłkiem, który 
dostarcza wszystkich niezbędnych 
składników odżywczych.

We wrześniu 2018 r. w Minister-
stwie Rolnictwa został opracowany 
„Program dla polskiego ziemniaka”, 
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w którym jeden z celów zakładał pro-
mocję polskiego ziemniaka na rynku 
krajowym i rynkach zagranicznych 
poprzez działania opierające się mię-
dzy innymi na:
• promowaniu produktów rolnych 

i żywnościowych,
• lokowaniu kontekstowym wybra-

nych produktów rolnych i spożyw-
czych,

• zwiększaniu dostępności do lokal-
nych i regionalnych producentów 
żywności wysokiej jakości,

• promocji zasad prawidłowego 
odżywiania i informacji na temat 
wartości odżywczych produktów,

• budowanie patriotyzmu konsu-
menckiego poprzez podkreślenie 
polskiego pochodzenia produktów 
(w tym oznakowanie krajowych 
ziemniaków informacją „Polski 
produkt”).
W 2020r. ruszyła III edycja kam-

panii informacyjno - edukacyjnej 
„Ziemniaki czy kartofl e? Wybierz, 
smakuj i jedz”, która ma na celu pro-
mocję spożycia ziemniaków. Kam-
pania prowadzona jest w Internecie 
oraz mediach społecznościowych, 
a sfi nansowana jest ze środków Fun-

duszu Promocji Owoców i Warzyw. 
Organizatorem kampanii jest Fede-
racja Branżowych Związków Produ-
centów Rolnych, a budżet kampanii 
wynosi 139.482 zł.

Na potrzeby kampanii została 
przeprowadzona ankieta, która po-
kazała, że co roku zmniejsza się 
spożycie ziemniaków w Polsce, 
ale Polacy doceniają ziemniaki 
za (% ankietowanych):
• smak (67%),
• szerokie zastosowanie w kuchni 

(51%),
• domowy charakter jaki nadają po-

trawom (43%),
• pożywność (40%).

Jak mówi Pan Marian Sikora, Pre-
zes Polskiego Związku Producentów 

Ziemniaków i Nasion Rolniczych - 
kampania ma zachęcić Polaków do 
potencjału kulinarnego lokalnych 
produktów oraz pokazać je w niestan-
dardowej odsłonie. Organizatorzy 
odwołają się do tradycji spożywania 
ziemniaków w Polsce i ich walorów 
odżywczych i smakowych, prezentu-
jąc ciekawe pomysły na przygotowa-
nie ziemniaków. Podczas kampanii 
informacyjno - edukacyjnej zostanie 
zaprezentowane międzynarodowe 
oblicze ziemniaków poprzez podpa-
trzenie lokalnych kuchni i dań, jakie 
przyrządza się w różnych częściach 
i krajach świata. Bez względu na to 
czy wolimy ziemniaki, kartofl e, pyry 
czy grule - warto je smakować i jeść.

Agnieszka Borowska

Marchew pastewna
Marchew pastewna to wyjątkowa pasza dla zwierząt. 

Jest wartościową rośliną do produkcji pasz, głównie dla 
młodych zwierząt, gdyż jest bogata w składniki odżyw-
cze takie jak: białko, skrobia, związki azotowe, cukry, 
karoten oraz witaminy A, C oraz z grupy B. Jej uprawa 
jest podobna do uprawy marchwi na warzywo.

Marchew pastewna to odmiana marchwi siewnej, po-
chodzącej od marchwi dzikiej, zawiera jednak więk-
szą ilość beta-karotenu niż marchew jadalna. Odmiany 
uprawne różnią się kształtem, długością, wielkością 
i wybarwieniem korzenia. W pierwszym roku marchew 
wytwarza korzeń spichrzowy, z którego w drugim roku 
wyrasta owocujący pęd kwiatostanowy, dochodzący do 
długości 1,5 m.

Roślina ma małe wymagania agrotechniczne, dosko-
nale rośnie w naszych warunkach klimatycznych. Nie-
stety gorzej znosi niskie temperatury panujące jesienią 
i wczesną wiosną, czasem może przemarznąć podczas 
przymrozków, wtedy traci na wartości handlowej i źle 
się przechowuje. Marchew jest wrażliwa na niekorzyst-
ne stosunki wodne tzn. na nadmiar lub niedobór w okre-
sie wegetacji. W przypadku suszy korzenie wyrastają 
długie i cienkie oraz rozwidlone, natomiast przy wyso-
kiej wilgotności gleby, korzenie rosną krótkie i grube. 
Marchew lubi gleby lekkie, gliniasto-piaszczyste o pra-
widłowym pH na poziomie 5,5-6,5.

Marchew, choć jest rośliną o dużych wymaganiach 
pokarmowych, powinna być nawożona małymi daw-
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kami obornika, tj. 20 - 25 t/ha , stosowanego jesienią. 
Obornik zastosowany na wiosnę przyczynia się do ob-
niżenia zarówno jakości marchwi, jak i jakości jej prze-
chowania oraz sprzyja występowaniu zwiększonej ilości 
szkodników na plantacji. Przed zastosowaniem nawoże-
nia mineralnego, wskazane jest przeprowadzenie anali-
zy chemicznej gleby. Marchew wykazuje bardzo duże 
zapotrzebowanie na azot, dlatego też głównie takimi 
nawozami powinniśmy ją dokarmiać. Nie zapominajmy 
jednak również o fosforze i potasie. Zapotrzebowanie 
nawozowe tego warzywa to od 75 do 150 kg N, od 125 
do 250 kg K2O oraz od 60 do 125 kg P2O5. Dobrym 
przedplonem dla marchwi są zboża oraz rośliny strącz-
kowe, które mogą być stosowane jako nawozy zielone. 

Norma wysiewu marchwi pastewnej na hektar wynosi 
3 - 5 kg, w rozstawie 30 - 35 x 10 - 15cm. W upra-
wie marchwi wyróżniamy różne terminy siewu z czym 
wiążą się również różne terminy zbioru. Nasiona roślin 

przeznaczonych na wczesny zbiór, muszą być umiesz-
czane w ziemi jak najwcześniej na wiosnę, jeśli tem-
peratury nie spadają już poniżej 8 °C. Zbiór letni prze-
prowadzony jest przy marchwi wysiewanej w ostatnich 
tygodniach kwietnia, natomiast późne odmiany powin-
ny zostać wysiane do połowy maja. Ważne jest częste 
odchwaszczanie uprawy, gdyż łatwo zarasta ona niepo-
żądanymi roślinami - marchew długo wzrasta i nie po-
krywa międzyrzędzi. Ochrona plantacji przed chwasta-
mi polega na zastosowaniu preparatu Linurex 500 S.C. 
w dawce 1,5 - 2 l/ha  2-3 dni po siewie. W/w preparat 
zwalcza chwasty dwuliścienne. Chwasty jednoliścien-
ne np. chwastnicę jednostronną, zwalczamy prepara-
tem Agil 100 EC w dawce 0,6 - 0,8 l/ha. Do zwalcza-
nia  perzu właściwego stosujemy dawkę 1,25 - 1,5 l /ha. 
Chwasty jednoliścienne w momencie zwalczania po-
winny być w fazie 3-6 liści. Wraz z nasionami marchwi 
warto wsiewać rośliny szybko wschodzące, aby wyzna-
czały rzędy i ułatwiły pielęgnację, głównie wcześniej 
wspomniane odchwaszczanie. Ważnym zabiegiem jest 
również niszczenie wszelkich dzikich form marchwi 
rosnących wokół upraw, gdyż łatwo się one krzyżują 
z formami uprawnymi. 

Najgroźniejszymi szkodnikami są muchówki i mszy-
ce, wśród których są również gatunki żerujące na ko-
rzeniach marchwi. Z grupy muchówek najgroźniejszym 
szkodnikiem marchwi jest połyśnica marchwianka - za-
równo pierwsze jak i drugie pokolenie szkodnika. Du-
żych problemów w uprawie marchwi przysparzają rów-
nież mszyce żerujące na korzeniach marchwi np. ba-
wełnica topolowo - marchwiana a z gatunków zasiedla-
jących liście: mszyca marchwiana ondulująca, mszyca 
głogowo - marchwiana, mszyca wierzbowo - baldasz-
kowata i golanica zielona. Poważnym problemem na 
plantacji marchwi są też szkodniki glebowe, min. rol-
nice i nicienie wyrządzające wielkie szkody w uprawie 
marchwi. Do zwalczania połyśnicy marchwianki stosu-
jemy np. preparat Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha.

W przypadku tej rośliny konieczne jest również dość 
płytkie umieszczanie nasion w glebie na głębokości 
około 1,5 - 2 cm. Po prawidłowym wysiewie nasion, 
na pierwsze efekty musimy poczekać niecałe dwa tygo-
dnie. Wtedy właśnie rozpoczyna się kiełkowanie mar-
chwi. Przez pierwsze tygodnie jest ona bardzo wrażliwa 
na niedobory pokarmowe, szczególnie powodowane 
zbyt dużym przyrostem ilości chwastów. 

Zwykle, kiedy rośliny rozwiną 3-4 liście właściwe, 
zachodzi potrzeba ich przerywania tak, by między nimi 
w rzędzie było 10-15 cm odległości. Marchew osiąga 
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plon 50-100 t/ha. Plony zazwyczaj zbieramy w drugiej 
połowie października. Zebrane korzenie spichrzowe 
magazynujemy, jednak często podczas przechowywa-
nia mogą one się zagrzewać lub zaparowywać i wtedy 
są bardziej narażone na porażenia przez np. zgniliznę 
twardzikową lub szarą pleśń. 

Marchew jest cennym źródłem beta - karotenu, skład-
nika niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu krowy, a zwłaszcza jej układu rozrodczego. 
Organizmy zwierząt nie potrafi ą wytwarzać beta - karo-

tenu, dlatego musi być dostarczany z paszą. Największą 
ilość tego składnika ma właśnie marchew pastewna: od 
10 do 200 mg/kg suchej masy. Zawartość tego składni-
ka zależy od terminu zbioru oraz prawidłowego prze-
chowywania. Niedobór karotenu, nawet przy dobrym 
zapotrzebowaniu w witaminę A może poważnie wpły-
nąć na zdrowotność zwierząt.

Zofi a Dybała
Opracowano na podstawie art. prasowych

Ochrona upraw przed ślimakami

Co roku, z coraz większym nasi-
leniem, uprawy ozime są atakowane 
przez ślimaki. Atakowany jest rzepak, 
ale także uprawy pszenicy i innych 
zbóż. Ślimaki uszkadzają także mło-
de siewki warzyw, zarówno w polu, 
jak i pod osłonami. Ślimaki nagie 
(bo one są tymi szkodnikami), żeru-
ją przeważnie podczas pochmurnych 
i deszczowych nocy, a w dni słonecz-
ne i suche chronią się w glebie, pod 
szczątkami roślin lub kamieniami.

W bieżącym roku, rolnicy w wielu 
regionach Polski, w tym i na Lubelsz-
czyźnie borykają się z problemem 
wzrostu aktywności i szkodliwości 
ślimaków. Szczególnie dużo poja-
wia się ich na polach prowadzonych 
w uproszczonej uprawie, gdzie pozo-
staje dużo resztek pożniwnych na po-
wierzchni pola. Wiadomo, że ślimaki 
żyją w wierzchniej warstwie gleby, 
stąd brak lub znaczne ograniczenie 
uprawy sprzyja ich namnażaniu.

Niestety, trzeba liczyć się z tym, 
że liczebność tych szkodników i ich 
szkodliwość będzie rosła w następ-
nych latach. Dlatego warto podjąć 
działania ograniczające występo-
wanie ślimaków na naszych polach: 
zwiększenie częstotliwości uprawy 
mechanicznej gleby, usuwanie resz-
tek pożniwnych lub ich przyorywa-
nie, niszczenie chwastów po zbiorze 
rośliny głównej, wykaszanie miedz, 
rowów, czy skrajów pól.

W przypadku wystąpienia ślima-
ków na polu, do dyspozycji mamy 
metody chemiczne i biologiczne 
zwalczania ślimaków. Najpopular-
niejszymi obecnie substancjami ak-
tywnymi stosowanymi do walki ze 
ślimakami są metaldehyd oraz fosfo-
ran żelaza. Na rynku mamy obecnie 
kilkanaście preparatów zawierają-
cych metaldehyd lub fosforan żelaza, 
jest więc w czym wybrać. Preparaty 
na ślimaki są w formie drobnego gra-
nulatu, stosuje się je w niewielkich 
dawkach (4-7 kilogramów na hektar). 
Z tego powodu do ich wysiewu nale-
ży użyć rozsiewacza, który zapewni 
zachowanie takiej niskiej dawki. 

W uprawach warzyw, ale i na po-
lach z uprawami rolniczymi, stosuje 
się także wapno niegaszone, które 
powoduje szybkie odwodnienie i za-
mieranie ślimaków. Między innymi 

taki zabieg poleca Instytut Ochrony 
Roślin, pisząc „Stosuje się je w daw-
ce 400 kg/ha, najlepiej wieczorem, 
dwukrotnie w odstępie 0,5-1,0 go-
dziny, stosując każdorazowo połowę 
zalecanej dawki. Zabieg opylania 
wapnem należy wykonać podczas 
słonecznej i suchej pogody, ponie-
waż po zwilżeniu traci swoje ślima-
kobójcze właściwości.”

Ślimaki można także zwalczać 
metodami biologicznym, z wyko-
rzystaniem preparatów zawierają-
cych pasożytnicze nicienie, jak np. 
Nemaslug. Co ważne, ten produkt 
można stosować także w uprawach 
ekologicznych. Symbiotyczne z ni-
cieniami bakterie szybko rozmna-
żają się w ciele ślimaka powodując 
jego powolną śmierć. Po 3 - 5 dniach 
od momentu zaatakowania ślimaki 
przestają się odżywiać, a po upływie 
1 - 2 tygodni giną.

W Zachodniej Europie, do zwal-
czania ślimaków (a także ich od-
straszania) stosowane są preparaty 
zawierające specjalne, higroskopijne 
związki miedzi. Działają one kon-
taktowo wysuszając skórę ślimaka, 
a zjedzone wysuszają przewód po-
karmowy ślimaka, co także powodu-
je jego śmierć.

Piotr Kuranc
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Uprawa i właściwości zdrowotne buraka ćwikłowego
Burak ćwikłowy to popularne, drugie po marchwi, 

uprawiane w Polsce warzywo. Spożycie wynosi 
12 - 14 kg na mieszkańca  rocznie. Odmiany bura-
ka ćwikłowego różnią się okresem wegetacji, plo-
nowaniem, kształtem i intensywnością zabarwienia 
korzenia oraz smakiem. W warunkach polskich jest 
rośliną dwuletnią. W pierwszym roku po posadze-
niu wytwarza jadalny korzeń, który  może przybie-
rać kształt kulisty, podłużny lub kulistospłaszczony. 
Dzięki zawartości barwnika zwanego betaniną przy-
biera ciemnoczerwony kolor. Buraki w zależności od 
przeznaczenia  możemy wysiewać w różnych termi-
nach. Na przełomie kwietnia i maja wysiewamy bu-
raki przeznaczone do bezpośredniego spożycia latem 
i  jesienią, a od końca maja do początku lipca te, któ-
re mamy zamiar przechowywać przez okres zimowy. 
Buraki uprawiane na zbiór letni i jesienny wysiewa-
my w rzędach co 30 cm. Po wytworzeniu 3 - 4 liści 
przerywamy, zostawiając siewki co 6 - 10 cm.

Burak ćwikłowy siejemy w drugim roku po oborni-
ku, a na glebach żyznych w trzecim. Jesienią powinna 
być przeprowadzona głęboka orka przedzimowa, a wio-
sną włókowanie, kultywatorowanie oraz bronowanie. 
Gleba powinna się charakteryzować dużą zawartością 
próchnicy i wapnia. Do uprawy buraka doskonale na-
dają się mady, lessy, czarnoziemy i gliny. Podłoże po-
winno mieć odczyn 6 - 7,5 pH. Gleby kwaśne bardzo 
źle wpływają na plonowanie buraka. Buraki można wy-
siewać po wszystkich warzywach z wyjątkiem korze-
niowych i szpinaku. Nasiona kiełkują w temperaturze 
8oC, a optymalna temperatura do wzrostu roślin waha się 
w granicach 15 - 1 8oC. Młode rośliny są bardzo wrażli-
we na niskie temperatury, dlatego należy wstrzymać się 
z zbyt wczesnym wysiewem nasion. Optymalny termin 
to w zasadzie druga połowa kwietnia, chyba że chcemy 
buraki przeznaczyć na zbiór pęczkowy to wysiewamy 
je jak najwcześniej w kwietniu. Aby nie dopuścić do 
rozwoju mątwika burakowego i parcha zwykłego burak 
ćwikłowy należy uprawiać nie częściej niż co 4 lata na 
tym samym polu, czy działce w ogrodzie warzywnym.

Burak ćwikłowy ma skłonność do gromadzenia azo-
tanów w korzeniu, dlatego też nawozy azotowe powin-
no się w całości zastosować przed siewem, a fosforowe 
i potasowe jesienią  Burak podczas silnych upałów i su-
szy wymaga regularnego podlewania. W razie niedobo-
ru wody jego korzenie stają się włókniste i mało słodkie. 

Odmiany:
1. o korzeniach spłaszczonych:
• Egipski - odmiana plenna, polecana zarówno na 

wczesny zbiór pęczkowy , jak i do przechowywania,
• Patryk - odmiana średnio późna, odporna na mącz-

niaka prawdziwego i chwościka buraka, polecana do 
przetwórstwa i średnio długiego przechowywania,

2. o korzeniach kulistych:
• Astar F1- wczesna odmiana polecana na zbiór pęcz-

kowy,
• Bikores polecana do bezpośredniego spożycia i prze-

twórstwa / soki, barszcze, barwniki/,
• Chrobry - odmiana o średniej plenności , przeznaczona 

do bezpośredniego spożycia, jak tez i przechowywania,
• Czerwona Kula - cechuje się krótkim okresem wege-

tacyjnym i wysoką plennością,
• Okrągły Ciemnoczerwony - ceniony za dużą wartość 

przechowalniczą,
• Polglob F1- odmiana wczesna o wysokiej plenności, 

uprawiana głównie w celach przemysłowych, nadaje 
się do długiego przechowywania,

• Regala - odmiana polecana do zbioru wczesnego, do-
brze się też przechowuje.

3. o korzeniach wydłużonych:
• Norton - odmiana wysokoplenna stosowana głównie 

w przetwórstwie,
• Rywal - odmiana wczesna, polecana do bezpośred-

niego spożycia i przetwórstwa na soki, nadająca się 
również do przechowywania.

Choroby i szkodniki buraków ćwikłowych :
Najczęściej występującymi chorobami buraka ćwi-

kłowego są: 
Chwościk buraka - liście pokrywają się brunatnymi 

plamami o ciemnych obwódkach. Zapobieganie pole-
ga  uprawie odmian odpornych i przestrzeganiu płodo-
zmianu.

Mączniak prawdziwy - biały, mączysty nalot pokry-
wający liście buraka, pojawiający się w drugiej poło-
wie lata, przy suchej pogodzie. Od fazy 5 liścia można 
stosować preparat Signum 33 WG. W razie potrzeby 
zabieg przeprowadzamy dwukrotnie.

Parch zwykły buraka - wzrost buraków jest zaha-
mowany, na korzeniach pojawiają się pęknięcia i stru-
py. Aby uniknąć występowania tej choroby należy uni-
kać gleb świeżo wapnowanych, podmokłych i ciężkich.
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Do najczęściej występujących szkodników 
buraka należą:

• Drobnica burakowa - brunatne chrząszcze o czerwo-
nych odnóżach, żerujące na siewkach, liścieniach 
i młodych liściach,

• Mątwik burakowy - nicienie hamujące wzrost korze-
nia spichrzowego, powodujące jednocześnie silny 
rozrost korzeni bocznych tzw. brody,

• Mszyce - czarne owady żerujące na liściach, powodu-
jące ich zamieranie,

• Pchełka burakowa - brązowo- zielone chrząszcze wy-
gryzające otwory w liściach,

• Śmietka ćwiklanka - szare muchówki składające jaja 
na liściach, na których później żerują ich larwy,

• Rolnice i drutowce - podgryzają korzenie buraków.

Właściwości lecznicze i wartości odżywcze buraków
Właściwości lecznicze i odżywcze buraka znane były 

już  4000 - lat temu, kiedy występował on jeszcze w for-
mie dzikiej, w postaci mizernego korzonka. Docenili je 
zarówno medycy starożytnego Babilonu, jak również 
Grecy i Rzymianie. Dopiero w XVI wieku włoskim 
ogrodnikom udało się uzyskać większe rozmiary bura-
ka. Dzisiaj wiadomo, że burak ćwikłowy mimo tego, że 
nie zawiera zbyt wiele żelaza, jest doskonałym środkiem 
krwiotwórczym, zapobiegającym anemii i wspomagają-
cym leczenie białaczki. Zawarte w nim barwniki są sil-

nymi przeciwutleniaczami, zwiększającymi czterokrot-
nie przyswajanie tlenu przez komórki, czyli wspomagają 
układ krwionośny. Zawarty w burakach kwas foliowy 
warunkuje prawidłowy rozwój płodu, pomaga usunąć 
z krwioobiegu homocysteinę, której wysoki poziom może 
wywołać choroby serca, normuje poziom cholesterolu 
oraz przeciwdziała zwapnieniom naczyń krwionośnych. 
Dzięki zawartości betalain/  barwników/, buraki należą 
do warzyw najskuteczniej zwalczających raka. Czerwone 
pigmenty unicestwiają wolne rodniki, które uszkadzając 
DNA, przyczyniają się do powstawania nowotworów. 
Sok z buraków wspomaga organizm po chemioterapii, 
likwiduje niedokrwistość, wspomaga walkę z wirusami 
i łagodzi dolegliwości związane z menopauzą. Posiada-
jąc wysoki indeks glikemiczny, nie są wskazane do spo-
żywania przez osoby chore na cukrzycę. Zawierają dużo 
witamin np. A,B6,C,E,K, Niacynę, Rybofl awinę, Tiami-
nę, kwas foliowy oraz minerałów takich jak: wapń, żela-
zo, magnez, fosfor, potas, sód, cynk. Składniki zawarte 
w burakach rozpuszczają się w wodzie, dlatego też jeżeli 
chcemy je maksymalnie wykorzystać to lepiej jest je spo-
żywać po upieczeniu lub jako surowy sok. Szklanka soku 
potrafi  zdziałać cuda: uchroni przed katarem, uwolni od 
zgagi, obniży ciśnienie krwi oraz doda sił. Buraki są po 
prostu zdrowe. Warto je mieć  i spożywać.

 Alicja Świderek
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Nowe regulacje w sprawie nawozów
- projekt NUTRIMAN  

Gospodarka o obiegu zamkniętym, inaczej nazywana 
także gospodarką cyrkularną, to koncepcja zmierzająca 
do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ogranicze-
nia negatywnego oddziaływania wytwarzanych produk-
tów na środowisko. Model ten ma na celu minimalizację 
zużycia surowców oraz powstawania odpadów, a tym 
samym zmniejszenie szkodliwych emisji i poziomów 
wykorzystania energii, poprzez tworzenie zamkniętej 
pętli procesów, w której powstające odpady traktowane 
są jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych. 
W rolnictwie zachodzi również potrzeba, by do celów 
nawożenia wykorzystywać materiały pochodzące z re-
cyklingu lub materiały organiczne. W dziedzinie recy-
klingu odpadów dokonuje się obiecujący postęp tech-
niczny, np. recykling fosforu z osadów ściekowych 
czy wytwarzanie produktów nawozowych z produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, np. biowęgla. 
Dlatego też od 16.06.2022 r. będą obowiązywać nowe 
regulacje prawne dotyczące stosowania nawozów, 
tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające 
przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów 
nawozowych UE, które zastępuje rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) o nawozach z 2003 r.

Kluczowe elementy nowych przepisów to:
• Otwarcie wspólnego rynku na nawozy wytworzone 

z recyklingu lub materiałów organicznych. Porozu-
mienie w sprawie regulacji produktów nawozowych 
otworzy rynek na innowacyjne nawozy organiczne, 
defi niując warunki, które muszą spełnić, by uzyskać 
dostęp do jednolitego rynku UE. 

• Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i jakości. Nowe 
rozporządzenie określa surowe zasady dotyczące bez-
pieczeństwa, jakości i wymagań dotyczących etykieto-
wania w odniesieniu do wszystkich produktów nawo-
zowych, które będą przedmiotem swobodnego handlu 
w całej UE. Producenci będą musieli wykazać, że ich 
produkty spełniają te wymagania, przed umieszcze-
niem znaku CE.

• Produkty nawozowe UE są podzielone na różne kate-
gorie funkcji produktów (PFC), które powinny podle-
gać szczególnym wymogom bezpieczeństwa i jakości, 
dostosowanym do ich różnych zamierzonych zastoso-

wań. Wyodrębniono 7 głównych kategorii PFC, które 
obejmują: nawozy, środki wapnujące, polepszacze gle-
by, podłoże do upraw, inhibitory, biostymulatory oraz 
produkty nawozowe mieszane. 

• Produkty nawozowe UE są podzielone wg różnych 
kategorii materiałów składowych (CMC), z których 
każda powinna podlegać specyfi cznym wymaganiom 
i mechanizmom kontroli. Wśród CMC wyodrębniono 
min. kompost, produkty pofermentacyjne. 

• Wprowadzenie nowych wartości dopuszczalnych dla 
zanieczyszczenia kadmem w nawozach:
Zanieczyszczenia w fosforanowych produktach na-

wozowych UE, na przykład kadm, mogą stanowić za-
grożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bez-
pieczeństwa lub dla środowiska ponieważ kumulują się 
w środowisku i przenikają do łańcucha pokarmowego. 
Zawartość zanieczyszczeń w takich produktach należy 
zatem ograniczać. Dlatego też nowe przepisy ograniczą 
ich zawartość w nawozach.

Korzyści z nowych regulacji prawnych:
• Większy wybór dla rolników, zmniejszenie ryzyka 

dla środowiska i zdrowia klientów
• Promowanie zwiększonego wykorzystania materiałów 

pochodzących z recyklingu do produkcji nawozów, 
przyczyniając się w ten sposób do rozwoju gospodarki 
o obiegu zamkniętym, zmniejszając jednocześnie za-
leżność od importowanych składników odżywczych. 

• Określony maksymalny poziom kadmu zastosowa-
ny w odniesieniu do produktów nawozowych w peł-
ni zagwarantuje wysoki poziom ochrony gleby oraz 
zmniejszenie ryzyka dla środowiska i zdrowia, po-
zwalając producentom dostosować ich proces pro-
dukcji tak, by spełniał nowe wymogi.

• Ułatwienie dostępu do rynku innowacyjnym nawo-
zom organicznym, które dają rolnikom i konsumen-
tom większy wybór i promują zielone innowacje.

• Ustanowienie ogólnych kryteriów jakości, bezpie-
czeństwa i ochrony środowiska dla nawozów „UE”.

• Zwiększenie zaufania konsumenta poprzez zagwa-
rantowanie bezpieczeństwa nawozów w odniesieniu 
do zdrowia ludzi i środowiska (w szczególności w od-
niesieniu do pierwiastków toksycznych, zanieczysz-
czeń organicznych).
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• Pełna harmonizacja rynku wewnętrznego wyeliminu-
je wszystkie koszty związane z wzajemnym uznawa-
niem i/lub rozbieżnością przepisów krajowych, a tak-
że zapewni jednolity poziom ochrony zdrowia ludz-
kiego i środowiska.
Projekt NUTRIMAN (www.nutriman.net) to mię-

dzynarodowa sieć tematyczna dotyczącą azotu i fosfo-
ru, która gromadzi wiedzę na temat gotowych do wdro-
żenia praktyk i technologii w zakresie odzyskiwania 
i ponownego wykorzystania bio-nawozów, łączących 
innowacyjne wyniki badań naukowych, które osiągnę-
ły wysoki poziom gotowości technologicznej (TRL) 
i praktyk przemysłowych z korzyścią dla praktyki rolni-
czej. Odbiorcami docelowymi wyników projektu NU-
TRIMAN są głównie rolnicy i osoby pracujące w sek-
torze rolnym. Projekt realizowany jest przez między-
narodowe konsorcjum w ramach programu HORYZOT 
2020. Stronę polską w projekcie reprezentuje Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy In-
stytut Badawczy (IUNG-PIB). Okres realizacji projektu 
to październik 2018 – wrzesień 2021. 

Cele projektu:
- Dokonanie inwentaryzacji innowacyjnych wyników ba-

dań w dziedzinie odzyskiwania azotu, fosforu i skład-
ników odżywczych, które nie są wystarczająco znane.

- Ocena nowych produktów i technologii przez eksper-
tów i użytkowników (rolników, organizacje rolnicze 
i zrzeszenia) poprzez identyfi kację czynników zachę-
cających i ograniczających ich wdrażanie, z uwzględ-
nieniem aspektów społeczno-ekonomicznych, środo-
wiskowych (klimatycznych) i politycznych na pozio-
mie regionalnym, krajowym i europejskim. 

- Upowszechnianie wiedzy dotyczącej niewystarcza-
jąco wykorzystywanych innowacyjnych produktów 
oraz technologii odzyskiwania azotu, fosforu i innych 
składników odżywczych poprzez:

• Zebranie co najmniej 100 opisów (w 8 językach) pro-

duktów i technologii dotyczących  odzyskiwania azo-
tu, fosforu i innych składników mineralnych.

• Stworzenie wielojęzycznej platformy internetowej 
dotyczącej zastosowania innowacyjnych nawozów.

• Zorganizowanie pokazów doświadczeń wybranych 
produktów i technologii.

• Zwiększenie przepływu wymiany informacji pomię-
dzy rolnikami w Europie na temat zastosowania inno-
wacji w rolnictwie. 

• Wzrost świadomości rolników dotyczących nowych 
regulacji nawozowych. 

Zapraszamy do skorzystania z internetowej platformy 
dla rolników NUTRIMAN https://nutriman.net/farmer-
-platform/info/pl. Na platformie w języku polskim za-
prezentowane są różne produkty i technologie dotyczą-
ce innowacji w produkcji nawozów. Zaprezentowane 
produkty posiadają unikatowe numery i pogrupowane 
są według kategorii materiałów składowych (CMC), 
które obejmują: kompost i poferment, popiół, struwit 
i inne produkty, biowęgiel i bio-fosfor, wodę płuczkową 
i mineralne koncentraty azotu. Dla każdego produktu 
zaprezentowana jest technologia produkcji w zakładce 
technologie. Dane na platformie są na bieżąco uzupeł-
niane i będą uzupełnianie do roku 2031. 

Na platformie można zamieścić również swoje pro-
dukty i technologie, które są już obecne na rynku lub 
są w fazie wdrażania. Platforma rolników NUTRIMAN 
zapewnia szerokie możliwości wsparcia w zakresie roz-
powszechniania w wymiarze europejskim. 

Ponadto, poprzez stronę internetową można wypełnić 
ankietę (https://nutriman.net/survey/pl) i wyrazić w niej 
swoje opinie dotyczące nowych produktów nawozo-
wych. Serdecznie zapraszamy również do subskrypcji 
biuletynu wydawanego w ramach projektu (https://nu-
triman.net/farmer-platform/info/pl). 

Dr hab. Alina Syp, prof. IUNG-PIB w Puławach

Czarny bez/ Sambucus nigra/ wszechobecny, wpisa-
ny w polski krajobraz, porastający przydroża i nieużyt-
ki i lasy, rozłożysty krzew. W warunkach naturalnych 
może osiągać ponad 5 m wysokości. Ma białe, kremo-
we lub fi oletowe ,drobne kwiaty o dość przyjemnym za-
pachu, zebrane w duże / 10- 20 cm/ baldachogrona. Jest 
rośliną chętnie odwiedzaną przez pszczoły.

Rozmnażanie czarnego bzu nie jest problematyczne. 
Prowadzi się je przez zdrewniałe sadzonki o długości 
nie większej niż 30 cm, cięte w okresie bezlistnym 
i ukorzeniane w wilgotnej, zacienionej glebie. Na sa-
dzonki wybiera się pędy roczne. Pędy przycina się tak, 
aby każda sadzonka miała 4-6 oczek. Sadzimy je głębo-
ko, pozostawiając nad powierzchnią gleby dwa oczka. 

Uprawa i właściwości zdrowotne czarnego bzu
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Roślina ukorzenia się dość szybko i po roku można ją 
posadzić na miejsce docelowe. Tak rozmnożony bez 
czarny  zaowocuje po ok. 3-4 latach. Czarny bez można 
również rozmnażać przez sadzonki zielne, które  po-
biera się z nowych przyrostów w okresie od czerwca 
do lipca. Odcinek pędu powinien mieć 2-4 liście, z któ-
rych przed posadzeniem pozostawia się dwa górne. Sa-
dzonka posadzona w ten sposób powinna mieć zapew-
nioną odpowiednią wilgotność. W przeciwnym razie 
po prostu uschnie. Z tego też względu łatwiejsze jest 
rozmnażanie bzu czarnego przez sadzonki zdrewniałe. 
Sadzonki bzu czarnego można też uzyskać wysiewając 
pobrane jesienią z owoców nasiona. Nasiona wysiewa 
się do pojemników na głębokość ok. 2,5 cm. Tak posa-
dzone rośliny zostawia się na kilka miesięcy. Potrzebują 
one tego okresu stratyfi kacji i przetrzymywania w ni-
skich temperaturach dla lepszego późniejszego wzrostu. 
Wiosną, gdy siewki podrosną wysadza się je do gruntu 
w miejsca ocienione w odstępach co 30 cm Jest to jed-
nak proces długotrwały i nie wskazany przy ozdobnych 
odmianach bzu. Nie powtórzą się bowiem cechy rośliny 
matecznej. Dlatego też ozdobne odmiany bzu czarnego 
rozmnażamy wyłącznie z sadzonek.

W uprawie czarny bez lubi wapń i związki azoto-
we w podłożu. Do dobrego wzrostu potrzebuje gleby 
wilgotnej i żyznej,  zasobnej w składniki pokarmowe. 
Najlepiej jest sadzić bez w miejscu słonecznym lub 
półcienistym, osłoniętym od wiatru. Krzew ten mimo 
dostosowania się do zmiennych warunków, w innych 
miejscach może słabiej kwitnąć i owocować. Jest od-
porny na zimno, nie wymaga dodatkowej ochrony 
przed zimą, ale źle znosi długotrwałe susze. 

W lasach i na nieużytkach kwitną kępy bzu koralowe-
go i czarnego, jednak w ogrodach wolimy jego uszla-
chetnione odmiany. Są to m.in.: „Pulvelurenta”- mały 
krzew o dekoracyjnych, biało nakrapianych  liściach, 
„Linearis”- o różnokształtnych, delikatnie podzielonych 
listkach,”Aurea” - krzew o złotym kolorze liści, stop-
niowo ciemniejących wraz ze zbliżającą się jesienią, 
„Aureomarginata” - odmiana odporna o liściach z ja-
skrawożółtymi brzegami”, „Guincho Purple” - odmiana 
nadająca się do miejsc zacienionych, gdzie będzie długo 
kwitła, ciesząc oko różowymi kwiatami i zmieniającym 
się kolorem liści z zielonego przez ciemnopurpurowy 
do czerwonego jesienią, „Marginata” - różnobarwna, 
występuje w odmianie białej lub srebrnej o zielonych 
liściach obwiedzionych  intensywnie kremową obwód-
ką. Myślę, że każdy kto zechce mieć w swoim ogrodzie 
czarny bez coś z tych odmian wybierze.

Właściwości lecznicze bzu czarnego

Bez czarny ma szerokie zastosowanie w ziołolecz-
nictwie i medycynie naturalnej. Wykorzystuje się za-
równo kwiaty i owoce czarnego bzu, jak też i liście tej 
rośliny. Kwiaty czarnego bzu zawierają duże ilości fl a-
wonoidów, kwasów fenelowych i organicznych, garb-
niki, olejek, śluzy, triterpeny, sterole i sole mineralne. 
Związki te wykorzystuje się do wytworzenia prepara-
tów leczniczych. Zawarte w owocach glikozydy anto-
cyjanowe, cukry, pektyny, garbniki, rutyna, witamina 
C, prowitaminę A, witaminy z grupy B oraz kwasy 
organiczne, rzadko występujące np. kwas szikimowy. 
Sambucyjanina - barwnik odpowiadający za czarny 
kolor owoców wykazuje silne właściwości antynowo-
tworowe, wspomagające układ krwionośny i odpor-
ność organizmu. Z kwiatów czarnego bzu przygoto-
wuje się napary, które wykorzystywane są w leczeniu 
przeziębień, chorób reumatycznych i katarów. Mają 
one działanie moczopędne, napotne i przeciwgorącz-
kowe, a także wykrztuśne. Kwiaty czarnego bzu zbiera 
się w fazie kwitnienia/ całe baldachy/ i suszy w prze-
wiewnym i suchym miejscu. Podczas zbioru kwia-
tów nie należy ich obrywać tylko ścinać sekatorem. 
Obrywanie powoduje czernienie kwiatów i utratę ich 
właściwości. Suszenie kwiatów pozwala na długo za-
chować ich lecznicze właściwości. Z owoców czarne-
go bzu robi się doskonałe soki i konfi tury i wino. Naj-
lepsze są te dobrze dojrzałe, zbierane po pierwszych 
przymrozkach. Również i tutaj zalecane jest ścinanie 
całych baldachów. Obrywanie owoców z szypułek 
pozbawia je soku i przyspiesza fermentację. Owoców 
świeżych nie wolno zjadać  ponieważ zawierają tok-
syny. Muszą być przetworzone. Liście czarnego bzu 
znajdują zastosowanie przy sporządzaniu maceratów 
i gnojówek ogrodniczych. Stosując je wzmacniamy 
odporność naszych warzyw i kwiatów. Specyfi czny 
zapach liści odstrasza myszy, nornice i krety /pognie-
cione liście włożyć do norek gryzoni/.

Wyciąg z liści i kwiatów: 1kg świeżych liści i kwia-
tów lub 20 dkg suszonych moczy się przez 24 godz. 
w 10 l wody - rozcieńczony 1:10 preparat wykorzy-
stuje się do oprysku przeciwko mszycom i bielinkowi 
kapustnemu.

Jak widać ten popularny, wciąż niedoceniany  krzew 
ma bardzo wiele cennych właściwości. Mam nadzieję, 
że te informacje  zachęcą do jego uprawy.

Alicja Świderek
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Pakiet „Super Rolnik 2021”
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przy-

gotowało dla rolników, w których posiadaniu lub współ-
posiadaniu jest gospodarstwo rolne specjalną ofertę ubez-
pieczeniową w ramach Pakietu  „Super Rolnik 2021”.

W ramach powyższego Pakietu można ubezpieczać bu-
dynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego (w tym 
budynki mieszkalne i budynki gospodarcze np. obory, 
stajnie, chlewnie, kurniki, stodoły, szopy, szklarnie), na 
warunkach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych. Zakres ochrony obowiązkowego 
ubezpieczenia budynków rolniczych można rozszerzyć 
o szkody powstałe na skutek: dewastacji, dymu i sadzy, 
fali ponaddźwiękowej, katastrofy budowlanej, przepię-
cia, silnego wiatru, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, 
upadku drzew i masztów, zalania i zapadania się ziemi, 
natomiast budynków mieszkalnych nawet w szerszym za-
kresie - w wariancie ubezpieczenia „wszystkie ryzyka”. 
Ochroną można także objąć budowle, w  tym m.in. silosy, 
podjazdy, płyty obornikowe i hale brezentowe, a także 
obiekty małej architektury, których piękno i pomysło-
wość wykonania niejednokrotnie możemy podziwiać 
w ogrodach naszych rolników.

Dodatkowo, w ramach Pakietu „Super Rolnik 2021”, 
można ubezpieczyć następujące mienie: ziemiopłody, 
zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i za-
pasy gospodarstwa rolnego, ruchomości domowe i stałe 
elementy wykończeniowe budynków. Ubezpieczenie za-
pewni ochronę mienia od pożaru i innych  zdarzeń loso-
wych, z możliwością rozszerzenia o ryzyko powodzi. Za-
kres  ubezpieczenia może obejmować również kradzież 
z włamaniem, rabunek, rozbój uliczny oraz kradzież sta-
łych elementów wykończeniowych (zewnętrznych) bu-
dynku mieszkalnego. Ponadto, ochroną objęte będą także  
koszty: akcji ratowniczej, działań podjętych po szkodzie, 
odtworzenia dokumentacji i naprawy zabezpieczeń prze-
ciw - kradzieżowych.

W Pakiecie „Super Rolnik 2021” można również ubez-
pieczyć szyby i przedmioty szklane od stłuczenia oraz in-
stalacje odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowol-
taiczne, solarne, wiatraki, pompy ciepła itp.).

W  Pakiecie „Super Rolnik 2021” można zawrzeć także 
umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które 
wraz z dobrowolnymi ubezpieczeniami następstw nie-
szczęśliwych wypadków oraz OC w życiu prywatnym, 

będzie stanowiło dopełnienie ochrony rolnika i osób po-
zostających z nim we wspólnym gospodarstwie domo-
wym przed skutkami zdarzeń, w których będą uczestni-
czyć lub które powstaną z ich winy, a w których osobami 
poszkodowanymi będą osoby trzecie.

Dodatkowo w ramach Pakietu „Super Rolnik 2021”, 
można objąć ochroną ubezpieczeniową sprzęt rolniczy: 
kombajny zbożowe, maszyny rolnicze samojezdne, sprzęt 
rolniczy (zagregowany z maszyną rolniczą samojezdną) 
oraz ciągniki i przyczepy rolnicze od wszystkich zdarzeń 
(Agrocasco) w tym także i od ryzyka kradzieży.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w Pakie-
cie „Super Rolnik 2021” rolnikowi przysługuje zniżka 
specjalna za kompleksowe ubezpieczenie posiadanego 
mienia. Wysokość zniżki może wynieść nawet 20%.

Ponadto, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w Pa-
kiecie „Super Rolnik 2021” Ubezpieczony otrzyma ku-
pon zniżkowy, uprawniający do zwolnienia z opłaty 
składki członkowskiej w przypadku zawarcia w systemie 
informatycznym Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW” umów ubezpieczenia:
1) OC posiadacza pojazdu mechanicznego i/lub autoca-

sco (w tym pakiet „Razem w TUW”),
2) upraw rolnych z dopłatami do składki z budżetu 

państwa,
3) zwierząt gospodarskich z dopłatami do składki z bu-

dżetu państwa.
Kupon zniżkowy może być wykorzystany przez rolnika 

wielokrotnie, przy umowach ubezpieczenia zawieranych 
na rzecz ubezpieczonego rolnika z rocznym okresem 
ważności kuponu.

Pakiet „Super Rolnik 2021” jest atrakcyjną ofertą 
zarówno dla rolników będących już Członkami Towa-
rzystwa, jak i dla tych, którzy dopiero wstąpią w po-
czet jego Członków. Pakiet ten zapewnia kompleksową 
ochronę ubezpieczeniową, dostosowaną do indywidu-
alnych potrzeb rolników, a  przy tym, co istotne, bardzo 
przystępną cenowo.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za-
prasza do swoich jednostek terenowych i agentów na te-
renie całego kraju. Więcej informacji na stronie interne-
towej www.tuw.pl.

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą: 02-793 
Warszawa, ul. H. Raabego 13.



Biuletyn Informacyjny LIR 35

Nr 4/2020 (99)  Grudzień

Uprawa roli pod siew jesienny. W przypadku siewu jesiennego, po zbiorze przedplonu, trzeba przeprowadzić 
pełny zespół pożniwnych zabiegów uprawowych. Orka siewna powinna być wykonana za pomocą pługa zagrega-
towanego z wałem Campbella, na głębokość 16-18 cm. Zabieg należy wykonać na co najmniej 20 dni przed zapla-
nowanym siewem ziarna, aby gleba zdołała się uleżeć. Jeśli termin siewu żyta przypadnie w październiku, wów-
czas należy wykonać orkę zimową. Jeśli przedplonem dla żyta jarego był ziemniak nie zaleca się wykonywania 
orki. W takim przypadku wystarczające będzie zastosowanie grubera lub wyrównanie, a następnie rozkruszenie 
gleby przed siewem. Doprawianie roli powinno być wykonane bardzo starannie, gdyż musi zapewnić prawidłowy 
wzrost i rozwój roślin. Jeśli wystąpi nadmierne zachwaszczenie można je zniszczyć za pomocą dodatkowej pod-
orywki i bronowania.

Jak można uprawiać żyto jare
Do niedawna żyto było jedynym gatunkiem zbóż ozimych, które nie miało formy jarej. Dzięki hodowcom ze 

Smolic na rynku krajowym pojawiły się także formy jare, a właściwie przewódkowe. 
Forma ta posiada wiele takich samych cech, jak ozima, ale jednak większą odporność na takie choroby, jak: 

mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza, septorioza. Pod względem cech jakościowych nie ustępuje 
takim odmiano żyta ozimego jak Dańkowskie Diament, które pod tym względem charakteryzuje najwyższa war-
tość. Pod względem zawartości białka w ziarnie forma ta przewyższa funkcjonujące obecnie na rynku odmiany 
żyta ozimego. Zarejestrowane odmiany jare charakteryzują się zdecydowanie wyższą masą tysiąca ziaren niż 
odmiany ozime. Do tych korzystnych cech należy dodać także zwiększoną odporność na niekorzystne warunki 
glebowe. Ziarno żyta jarego przydatne jest zarówno do wykorzystania w przemyśle spożywczym, jak i paszowym.

W niniejszym artykule zalecenia uprawa żyta jarego zostały przedstawione zarówno dla w siewu wiosennego, 
jak i jesiennego (na kolorowym tle).

Wymagania siedliskowe 
Wymagania termiczne żyta jarego są niezbyt duże. Forma ta nie jest zbyt wrażliwa na niedobory wody, jednak 

susza trwająca w okresie wegetacji przez dłuższy czas może spowodować znaczny spadek plonu ziarna.
Wymagania glebowe tej formy są również niezbyt duże. Jednak bardzo dobrze plonuje na glebach kompleksów 

lepszych, np. żytnim bardzo dobrym. W praktyce jednak, wysiewa się je na glebach słabszych, charakteryzujących 
się na ogół niskim pH. 

Najlepszymi przedplonami dla niego są rośliny bobowate grubonasienne (strączkowe), ziemniak, owies oraz 
jęczmień. W związku z tym, że od czasu zbioru zbóż do siewu żyta jarego upływa kilka miesięcy całkiem dobrym 
przedplonem są również rośliny zbożowe.

Uprawa roli
Uprawa roli pod siew wiosenny. Jeśli rolnik planuje siew wiosenny, wówczas orkę przedzimową należy wyko-

nać do końca października.
Wiosenną uprawę należy rozpocząć możliwie wcześnie. Na glebach zwięzłych pierwszym zabiegiem powinno być 

bronowanie lub włókowanie, gdyż wpływa ono na zmniejszenie parowania wody z gleby, a także przyspiesza jej 
ogrzewanie. Przed przystąpieniem do siewu glebę należy doprawić za pomocą agregatu uprawowego, ponieważ wał 
strunowy tworzący zestaw spowoduje zagęszczenie warstwy gleby tuż pod powierzchnią. Takie działanie umożliwi 
umieszczenie wysiewanego ziarna na podobnej głębokości i wpłynie na równomierne wschody. Zastosowanie agre-
gatu przyczyni się na obniżenie zarówno kosztów paliwa, jak i robocizny. Nie należy uprawiać gleby zbyt wilgotnej. 
W uprawie gleby zbrylonej konieczna będzie dwukrotna uprawa zestawem roboczym lub agregatem. 

Ze względu na możliwość zbytniego przesuszenia gleby, wiosenne zabiegi uprawowe na glebach lekkich powinny 
być zredukowane do niezbędnego minimum. Jeśli gleba będzie uprawiona za pomocą kultywatora (bez agregatu), 
wówczas, aby ograniczyć ugniatanie gleby należy wyposażyć ciągnik w spulchniacze śladów lub koła bliźniacze.
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Nawożenie fosforem - Proces pobierania fosforu przez żyto odbywa się równomiernie w ciągu całej wege-
tacji. Jednak maksimum jego pobierania przypada na okres od strzelania w źdźbło do końca kłoszenia. 
Należy zaznaczyć, że okres maksymalnego pobierania składnika nie może być utożsamiany z okresem krytycz-
nym, w którym niedobór wpływa na spadek plonu. Okres krytyczny przypada zwykle na pierwsze tygodnie 
wzrostu i wówczas roślina musi mieć dostateczną ilość przyswajalnej formy tego składnika. Fosfor wpływa 
na wytwarzanie silnych, dobrze ukorzenionych źdźbeł. Powstawanie zakłóceń w pobieraniu fosforu może wy-
stąpić: na glebach zakwaszonych, nawożonych niskimi dawkami fosforu, podczas stosowania zbyt wysokich 
dawek azotu i przy niskiej zawartości substancji organicznej (próchnicy) w glebie.

Niedobór fosforu powoduje: słaby wzrost roślin, przedłużenie okresu wegetacji, opóźnienie dojrzewania, 
znaczny spadek plonów ziarna oraz jego jakości, pogorszenie wartości technologicznej, obniżenie zdolności 
kiełkowania ziarna, zmniejszenie odporności na suszę i niektóre choroby. Niedobór tego pierwiastka w rośli-
nach wpływa na spadek plonu ziarna dochodzący nawet do 15%. 

Nawożenie potasem - Pobieranie potasu przez rośliny nie odbywa się równomiernie przez cały okres wege-
tacji. Najszybciej jest on pobierany we wczesnych okresach rozwoju rośliny, później intensywność maleje, 
a wyraźnie spada w okresie tworzenia się ziarna. Ilość potasu pobranego we wcześniejszych okresach wege-
tacji w dużym stopniu decyduje o plonowaniu roślin. Jakiekolwiek zakłócenia w pobieraniu tego składnika 
w tym okresie powodujące spadek plonu nie zostaną wyrównane poprzez nawożenie w późniejszych okresach. 
Powstawanie zakłóceń w pobieraniu potasu może wystąpić na glebach: silnie zakwaszonych, z nadmiarem 
wapnia i odczynem zasadowym, z nadmiarem jonów amonowych w glebie, słabo natlenionych oraz ze zbyt 
niską temperaturą. Niedobór potasu w roślinie wpływa na: zahamowanie wzrostu roślin, spadek wielkości 
i jakości plonów, pogorszenie zdrowotności, mrozoodporności i odporności roślin na suszę. Niedobór potasu 
w roślinie powoduje: słabe wykształcenie ziarniaków, spadek  masa ziarna. 

Nawozy fosforowe i potasowe należy rozsiewać na wiosnę na 7-14 dni przed siewem żyta jarego, a jeżeli 
rośliny są uprawiane na glebach zwięzłych, to nawożenie można zastosować pod orkę przedzimową. 

Kategoria
Agronomiczna gleby

Klasa potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 -

Lekkie 3,5 2,5 1,5 -

Średnie 4,5 3,0 1,7 1,0

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0

Tabela 1. Dawki CaO [t/ha]

Źródło: Jadczyszyn i in., 2015

W przypadku siewu jesiennego nawozy fosforowe i potasowe należy zastosować przedsiewnie.

Nawożenie
Regulacja odczynu gleby. Podstawowym warunkiem efektywnego wykorzystania wprowadzonych nawozów 

jest odpowiednie pH gleby. W przypadku, gdy jest ono wadliwe, żyto reaguje znacznym obniżeniem plonu. Należy 
jednak zaznaczyć, że negatywna reakcja tego zboża na zbyt niskie pH jest znacznie słabsza niż innych gatunków 
zbóż. Jednak należy pamiętać, że niskie pH gleby ma wpływ na zaburzenie procesów pobierania podstawowych 
składników pokarmowych, tj. magnez, fosfor czy potas, a tym samym plonowanie żyta.
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Tabela 2. Dawki fosforu i potasu [kg/ha]

Źródło: Grabiński i in., 2007

Poziom plonu
[t/ha]

Zasobność gleby
niska średnia wysoka

P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O
3 60-70 70-80 40-50 60-70 30-40 50-60
4 70-80 80-90 60-70 70-80 40-50 60-70
5 80-90 90-100 70-80 80-90 50-60 70-80
6 90-100 100-110 80-90 90-100 60-70 80-90
7 100-110 110-120 90-100 100-110 70-80 90-100

Nawożenie magnezem - W praktyce rolniczej dla określenia potrzeb nawozowych najczęściej bierze się pod 
uwagę zawartość w glebie magnezu przyswajalnego. Zakłóceń w pobieraniu magnezu można spodziewać się: 
na glebach piaszczystych, łatwo przepuszczalnych oraz zakwaszonych, a także po zastosowaniu: dużych dawek 
potasu na glebach kwaśnych, niskich dawek fosforu i nawozów azotowych zawierających jony siarczanu amonu. 
Pierwiastek ten jest szczególnie ważny w uprawie zbóż, a tym samym żyta.

Niedobór magnezu w roślinie wpływa na: słaby wzrost i opóźnienie faz rozwojowych roślin, znaczny spadek 
plonów ziarna, obniżenie zawartości i wartości technologicznej białka oraz wartości siewnej ziarna.

Żyto reaguje pozytywnie na dobrą zasobność gleby w magnez. Najtańszą metodą zabezpieczenia potrzeb pokar-
mowych roślin żyta w ten składnik jest zastosowanie go doglebowo wraz z wapnem magnezowym. Składnikiem 
ten można zastosować także w trakcie wegetacji, w formie oprysku, np. siarczanem magnezu. Do wytworzenia 
1 tony ziarna żyto jare potrzebuje 5 kg magnezu (MgO) i 30 kg dla plonu 6 ton. 

Nawożenie azotem - Żyto jare może plonować na podobnym poziomie jak inne gatunki zbóż. Jednak, aby to 
uzyskać w warunkach, w których czynnikiem limitującym dobre wykorzystanie azotu nie są niedobory wody lub 
inne czynniki, należy zastosować dawkę azotu w ilości 140-150 kg N/ha w celu uzyskania plonu 8 t/ha. Natomiast 
jeśli zastosujemy dawkę azotu 100 kg N/ha, wówczas możemy spodziewać się plonu na poziomie ok. 6 t/ha. Na 
średniej dawce azotu, w ilości 50-60 kg N/ha, można oczekiwać plonu w granicach 4-6 t/ha. 

Termin nawożenia w okresie wiosennym zależy od wysokości całkowitej dawki przewidzianej do zastosowania 
w tym okresie. Jeżeli jej wysokość będzie wynosiła 50-60 kg N/ha, wówczas można ją zastosować w całości przed 
siewem. Natomiast jeśli dawki będą większe, ale nieprzekraczające 130 kg N/ha, azot należy zastosować w dwóch 
terminach: przed siewem 50-70% dawki całkowitej, a w fazie strzelania w źdźbło resztę ustalonej dawki. Dawki 
przekraczające 130 kg N/ha powinny zostać podzielone na trzy części. 

Przez cały okres intensywnego wzrostu roślin wiosną możliwe jest także zastosowanie nawożenia dolistnego 
w każdym z wymienionych terminów.W przypadku siewu jesiennego 50-60% zaplanowanej dawki należy zasto-
sować w czasie ruszania wegetacji, 20-30% w fazie strzelania w źdźbło, a pozostałą część w fazie kłoszenia.

Skutki błędów nawozowych - Podstawowym błędem popełnianym przez rolników w nawożeniu żyta jest nie-
uregulowanie odczynu gleby, co skutkuje obniżeniem efektywności wykorzystania poszczególnych składników. 
Należy nadmienić, że błąd ten może wynikać nie tylko z niezastosowania wapna w zmianowaniu, ale także z za-
stosowania wapna złej jakości.

Poważnym błędem w nawożeniu żyta jest także niezbilansowanie dawek nawozów mineralnych. Może do tego 
dochodzić w wyniku jednostronnego nawożenia roślin azotem o czym przypomina prawa Liebiga (prawo minimum), 
które mówi, że o efektywności wykorzystania składników pokarmowych decyduje składnik będący w niedoborze.

W przypadku ograniczenia lub zupełnej rezygnacji ze stosowania zwłaszcza fosforu i potasu na polu, na którym 
zasobność w te składniki jest bardzo niska, dochodzi do ograniczenia efektywności wykorzystania innych składni-
ków, a zwłaszcza azotu. Ogólnie wiadome jest, że większość polskich gleb charakteryzuje się niską bądź bardzo niską 
zawartością przyswajalnego fosforu i potasu. Na niedostateczne zaopatrzenie roślin w te składniki zdecydowanie spo-
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tęguje susza i brak form dostępnych w glebie. Spowoduje to słabsze rozwinięcie systemu korzeniowego, a tym samym 
większą reakcję na niedobory wody. Wiadomo, że spośród wszystkich składników odżywczych duże znaczenie, pod 
kątem odporności na suszę, ma właściwe zaopatrzenie roślin w potas, gdyż składnik ten wpływa bardzo pozytywnie 
na gospodarkę wodną roślin uprawnych. Duże znaczenie ma również magnez, który jest makroelementem pobiera-
nym w stosunkowo dużej ilości, a także o mikroelementach, których niestosowanie jest także błędem, szczególnie gdy 
dąży się do uzyskania wysokich plonów ziarna.

W procesie nawożenia duże znaczenie ma nie tylko ilość danego składnika w nawozach, ale także zastosowana for-
ma. Wczesną wiosną, kiedy temperatura otoczenia jest jeszcze stosunkowo niska, nie należy stosować azotu w formie 
mocznika, z którego azot jest uwalniany bardzo powoli.

Nawożenie mikroelementami - Nawożenie stosować wyłącznie w przypadku niedoboru składnika w glebie. 
O potrzebie stosowania nawozów mikroelementowych w życie jarym decyduje zasobność gleby oraz wrażli-

wość na niedobór, zwłaszcza manganu, cynku i miedzi. 

Mangan - Ilość manganu przyswajanego przez rośliny wynosi 200-1500 g/ha, w zależności od jego zawar-
tości (formy dostępnej) w glebie oraz czynników wpływających na jego pobieranie. Rośliny pobierają go do 
końca życia, jednak szybkość pobierania jest nierównomierna. Największe ilości manganu przyswajane są 
przed kwitnieniem. Zakłóceń w pobieraniu manganu można spodziewać się na glebach: lżejszych, o odczynie 
obojętnym, kwaśnych świeżo zwapnowanych, próchnicznych zalegających na podłożu zasobnym w wapń oraz 
przesuszonych. Nieprawidłowości w pobieraniu mogą także wystąpić po: zastosowaniu wapna węglanowego, 
przy intensywnym nawożeniu mineralnym, podczas stosowania nawozów fi zjologicznie zasadowych, w wyni-
ku niskiego nawożenia potasem oraz przy nadmiarze żelaza w glebie. Jego niedobór w roślinie powoduje: za-
hamowanie wzrostu, tworzenie białek, obniżenie zdrowotności i zimotrwałości roślin. W celu niedopuszczenia 
do powstawania niedoborów manganu należy: prowadzić badania gleby w stacjach OSChR oraz nie stosować 
nadmiernych dawek wapna i nawozów zasadowych (wapń blokuje roślinom dostęp manganu).

Miedź - Rośliny pobierają miedź w ilości od 20 do 200 g/ha przez cały okres wegetacji, przy czym we wcze-
śniejszych stadiach rozwojowych przyswajanie tego składnika przebiega intensywniej. Zakłócenia w pobie-
raniu miedzi występują: na glebach organicznych, w tym torfowych, w wyniku stosowania bardzo wysokich 
dawek azotu i fosforu, w przypadku przewapnowania gleby, przy nadmiernej zawartości związków molibdenu 
w glebie, a także podczas suchej i ciepłej pogody. Jej niedobór powoduje: słabe drewnienie tkanki mechanicz-
nej i zewnętrznych ścianek komórki, co zwiększa skłonność do wylegania, pogłębia niekorzystne działanie 
kwaśnego odczynu gleby i niskich temperatur, zwiększa podatność na inwazję chorób. W wyniku niedoboru 
następuje słabe wykształcenie kłosów i ziarniaków, powstają płone kwiaty. Zapobieganie niedoborom miedzi 
polega na: unikaniu uprawy na glebach organicznych, w tym torfowych, przewapnowaniu gleby. Polega także 
na badaniu gleby w celu stwierdzenia nadmiernej zawartości związków molibdenu w glebie.

Cynk - Rośliny pobierają cynk w ilości 200-500 g/ha prawie do końca wegetacji. Zakłócenia w pobieraniu cyn-
ku występują na glebach o: odczynie obojętnym, wysokiej zawartości przyswajalnego fosforu, dużej zawartości 
cząsteczek spławialnych, dużej zawartości związków organicznych, a także w przypadku: przewapnowania lub 
bezpośredniego zwapnowania gleby, zastosowania dużych dawek nawozów fosforowych oraz braku nawożenia 
organicznego. Jego niedobór powoduje: obniżenie plo-nów roślin, zmniejszenie zawartości i jakości białka w ro-
ślinie oraz pogorszenie zdrowotności roślin. Zapobieganie niedoborom cynku polega na: unikaniu uprawy żyta 
na glebach zasadowych i świeżo zwapnowanych oraz uprawy na glebach o dużej zawartości cząsteczek spławial-
nych, stosowaniu zrównoważonego nawożenia mineralnego i organicznego, łącznie z przyorywaniem poplonów.

Polski rynek dysponuje bogatą ofertą mikroelementowych nawozów dolistnych. Na glebach o wyso-
kiej zawartości mikroelementów nawożenie nimi jest zbędne

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach

cd artykułu w kolejnym numerze biuletynu
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Zaraza 
O koronawirusie pisałem już wiosną i wcale nie pla-

nowałem wracać do tego tematu, jednak wydarzenia 
ostatnich tygodni wręcz zmusiły mnie do ponownego 
pochylenia się nad tą sprawą. Obojętnie jak spojrzymy 
na pandemię: z respektem, strachem, lekceważeniem, 
ironią czy wręcz niedowierzaniem, jedno musimy przy-
znać - COVID-19 jest w skali światowej wydarzeniem 
nie tylko medycznym, ale też gospodarczym, politycz-
nym, handlowym, kulturowym i społecznym bezsprzecz-
nie najważniejszym w mijającym roku. Skutki epidemii 
będą odczuwalne na całym świecie i to prawdopodobnie 
przez wiele lat, nawet jeżeli przyjąć wersję najbardziej 
optymistyczną tzn. że sytuacja zostanie opanowana w 
najbliższych miesiącach. 

Szczególnie bolesna jest świadomość, że obecnego 
wzrostu zakażeń  mogliśmy uniknąć, przynajmniej czę-
ściowo. Przecież tak pięknie stłumiliśmy epidemię wio-
sną. Nawet media niemieckie, tradycyjnie niechętne Pol-
sce i Polakom, nasze sukcesy stawiały za wzór swoim 
rodakom. I co? Niemcy wyciągnęli wnioski ze swoich 
błędów i dzisiaj są w o wiele lepszej sytuacji niż my. A 
my co? Popadliśmy w samouwielbienie, uwierzyliśmy 
głuptasom plotącym bzdury o zmowie międzynarodo-
wej, o tajnych działaniach służb specjalnych, mających 
wywołać panikę i kryzys na świecie, nie zastanawiając 
się przy tym, kto i w jakim celu miałby to robić? Myśmy 
chyba wszyscy uwierzyli, że pandemia to jedna wielka 
ściema. Bo jak wytłumaczyć nasze zachowania? Prze-
cież o tym, że jesienią nastąpi kolejny nawrót choroby 
mówiono całe lato. Oczywiście zupełne zablokowanie 
gospodarki i życia społecznego jest niemożliwe. Ludzie 
muszą pracować, musi funkcjonować, służba zdrowia, 
administracja, policja, wojsko, banki, większość sklepów 
itd. Nawet zamknięcie szkół na dłuższą metę jest niemoż-
liwe. Powiem więcej – nawet branża turystyczna powinna 
częściowo funkcjonować, bo przecież dla zdrowia psy-
chicznego ludzie muszą odpoczywać. My - mieszkający  
we własnych domach na wsi jesteśmy w komfortowej sy-
tuacji - w każdej chwili możemy wyjść na podwórek, na 
pole, do lasu itd., ale co mają zrobić ludzie mieszkający 
w blokach ? Oni na wyjazd z miasta czekają cały rok. To 
wszystko musi działać, jednak poza tym jest cała sfera, 
której wyłączenie jest możliwe - imprezy, konferencje, 
koncerty, wycieczki, pielgrzymki, manifestacje uliczne, 
większe spotkania towarzyskie, imprezy sportowe - bez 
tego da się żyć, gospodarka się nie zawali, państwo bę-
dzie funkcjonować. Oczywiście, pewne grupy zawodo-

we, szczególnie branża rozrywkowa, straciłyby na ogra-
niczeniu działalności, ale czy będzie im coś lepiej, jeżeli 
teraz restrykcje będą miały o wiele większy zasięg ? Im 
później wprowadzi się ograniczenia, tym będą one mu-
siały być większe i trwać dłużej. To chyba logiczne. W 
zakładzie pracy spotykają się codziennie te same osoby, 
podobnie w szkołach i w większości sklepów. To nic, że 
potem idą do domu. W domu też spotykają się codziennie 
najczęściej te same osoby. Zdrowy od zdrowego się nie 
zarazi. Bo niby czym? Inaczej jest w przypadku wspo-
mnianych powyżej spotkań o charakterze masowym, w 
trakcie których przebywają ze sobą  ludzie na co dzień 
sobie obcy, często z odległych stron. Wystarczy, że jedna 
osoba będzie zarażona - choroba bardzo szybko zostanie 
rozwleczona po całym kraju, nawet tam gdzie jej do tej 
pory nie było. I mamy to co mamy.

Czujność wielu osób została uśpiona tym, że często za-
rażenie nie wywołuje żadnych objawów. Jeżeli zagłębić 
się w ten temat to okazuje się, że bezobjawowy przebieg 
choroby zakaźnej nie jest niczym niezwykłym w przy-
padku każdej epidemii. Nawet w przypadku najstrasz-
niejszej ze znanych ludziom chorób - ospy prawdziwej, 
zdarzali się ludzie u których przebiegała ona bezobjawo-
wo lub w sposób nad wyraz łagodny. Podobnie mylące 
jest przekonanie o małej śmiertelności osób zarażonych 
COVID-19. Często porównujemy ją z grypą, a przecież 
niewiele większa śmiertelność jest przy malarii i chole-
rze. Dzisiaj te choroby potrafi my leczyć. W minionych 
wiekach zbierały straszliwe żniwo, bo nie było sposo-
bów i możliwości ich leczenia. W czasie II wojny świa-
towej  panowała epidemia tyfusu. Według przekazów 
naszych ojców i dziadków bywało, że w jednej rodzinie, 
żyjącej pod jednym dachem, jedni chorowali, inni nie. 
Biorąc pod uwagę ówczesne warunki sanitarne można 
przypuszczać, że były to osoby bezobjawowe. Stosun-
kowo wysoka (ok. 20%) śmiertelność wynikała raczej z 
osłabienia i niedożywienia ówczesnego społeczeństwa 
oraz braku skutecznej pomocy lekarskiej. Kto dostał się 
do szpitala, ten najczęściej przeżywał. Módlmy się, aby 
tym razem, każdy kto zachoruje, mógł otrzymać facho-
wą pomoc. Będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli uda się 
nam spowolnić rozprzestrzenianie epidemii.

Co jeszcze możemy zrobić? Tak jak pisałem w kwiet-
niu – słuchać ludzi mądrych, mających odpowiednią 
wiedzę i stosować się do ich zaleceń! Czy to tak dużo?

Piotr Witkowski
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Bezpłatna obsługa  
  Prawna Rolników

Lubelska Izba Rolnicza chcąc 
umożliwić łatwiejszy dostęp do 

bezpłatnej obsługi prawnej rolników 
prowadzi dyżury prawnika 

w biurach LIR.

Dyżury odbywają się w godz.od 8.30 – 14.30 
w każdy poniedziałek w Biurze LIR w Lublinie, 
ul. Pogodna 50A/2 oraz pod numerem 
telefonu  81 443-60-71

■ w Biurze LIR w Białej Podlaskiej 
w środę, w każdy I tydzień miesiąca, 
ul. Okopowa 18 F/1-2 oraz pod numerem  
telefonu  83 342 00 32 

■ w Biurze LIR w Chełmie 
w środę, w każdy II tydzień miesiąca, 
ul. Graniczna 35 oraz pod numerem 
telefonu  82 560 31 44

■ w Biurze LIR w Zamościu w śro-
dę, w każdy III tydzień miesiąca, 
ul. Ogrodowa 16 oraz pod numerem 
telefonu  84 639 16 42


