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Szanowni Państwo,
Po raz pierwszy przekazujemy doradcom
rolniczym i instytucjom współpracującym
z Centrum Doradztwa Rolniczego „Horyzont
CDR”, czasopismo elektroniczne, którego papierowej wersji nie będziemy wydawać.
Będzie więc Horyzont trafiać już nie pod
strzechy, ale do komputerów czytelników.
W taki sposób chcemy zaznaczyć zmiany
technologiczne, jakie następują w polskim
rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Najnowsze badania europejskie pokazują, że
cyfryzacja dociera do ok. 25 % mieszkańców
polskiej wsi. To stawia nas w środku stawki
Jacek Węsierski, dyrektor
członków Unii Europejskiej. Jest więc już do
Centrum Doradztwa Rolniczego
kogo docierać z informacjami i wiedzą bez
w Brwinowie
konieczności stosowania papieru.
Jednym ze znaczeń słowa „horyzont” jest „zasięg, zakres lub granice wiedzy”.
Przekazując do Państwa komputerów nasz Horyzont CDR chcemy zaznaczyć
miejsce, w którym jesteśmy i punkt, do jakiego dążymy z wiedzą rolniczą,
praktyczną i dostępną dla nowoczesnego jej użytkownika.
Zmienia się mapa i struktura doradztwa rolniczego w Polsce. Polska zmienia
swoje rolnictwo i w ślad za tym procesem podąża cała sfera wsparcia specjalistycznego. Zależy nam, aby doradztwo rolnicze było towarzyszem rolnika, kiedy trzeba „lekarzem pierwszego kontaktu”, specjalistą potrafiącym przyczynić
się do uzyskania przez producenta pozytywnego efektu gospodarczego i co za
tym idzie, sukcesu finansowego.

Nie ma już dzisiaj jednego doradztwa rolniczego niosącego postęp cywilizacyjny w gospodarce wiejskiej. Poza największą grupą doradców państwowych, zatrudnionych w Jednostkach Doradztwa Rolniczego, działają już
liczne zespoły zorganizowane przez izby i związki rolnicze, prywatne firmy
doradcze lub wręcz pojedynczy specjaliści pracujący na własny rachunek. Są
silni swoją elastycznością działania i szybkością reakcji na potrzeby klientów
– głównie rolników. Ich ilość sukcesywnie wzrasta na rynku usług doradczych.
Czy nowa Wspólna Polityka Rolna pomoże w przezwyciężaniu barier globalnej konkurencyjności? Jak polskie rolnictwo może przygotować się do nowego
skoku gospodarczego w zmiennych warunkach światowej koniunktury, ograniczeniach środowiskowych i klimatycznych? Jak mieszkańcy wsi mogą mobilizować się do korzystania z innowacyjnych rozwiązań danych nam przez
naukę działając w lokalnych grupach działania LEADER? W jaki sposób doradztwo rolnicze (a może powinniśmy używać już słowa „wiejskie”?) pomoże
polskiemu rolnikowi i mieszkańcowi wsi wykorzystać nowe szanse rozwojowe
i przezwyciężać kryzysy? Jakiej transformacji powinno ulegać państwowe doradztwo rolnicze, które musi godzić swoją misję dostarczania tzw. usług publicznych i postępowania zgodnie z regułami ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego z 2004 r. z wymaganiami i potrzebami konkurencyjnego rynku?
Takich pytań rodzi się coraz więcej.
Zapraszamy do lektury przybliżającej czytelnikom te i podobne problemy jednocześnie zachęcając do komentowania i opiniowania naszych kolejnych numerów. Będziemy wydawać Horyzont CDR co 2 miesiące. Twój głos Czytelniku
pomoże nam uczynić go ciekawszym i użyteczniejszym.
Jacek Węsierski
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W

yzwania dla doradztwa rolniczego po 2020 roku, pod takim tytułem odbyła się w Warszawie w lutym 2018 r. Konferencja Międzynarodowa EUFRAS (Europejskiego Forum Doradztwa Rolniczego). W trakcie paneli dyskusyjnych prowadzono
w czterech grupach tematycznych rozmowy dotyczące współpracy nauki i doradztwa, form współpracy oraz możliwości ich rozwoju a także wsparcia transferu wiedzy i innowacji. Przedstawiamy
wnioski, zaprezentowane w trakcie dyskusji panelowych.

Głównym tematem Międzynarodowej Konferencji EUFRAS były wyzwania dla doradztwa
rolniczego po 2020 r.
HORYZONT CDR
NR 1/2018

Określono obszary, jakimi zajmują się doradcy rolniczy oraz wyłoniono główne grupy tematów:
Ogólne:
–– PROW,
–– płatności obszarowe,
–– przepisy prawne dotyczące rolnictwa (różne, od sprzedaży
gruntów do dziedziczenia),
–– zasada wzajemnej zgodności cross-compliance,
–– OSN i program azotowy,
–– wymogi higieniczne i sanitarne;
Technologiczne:
–– produkcja roślinna (odmiany, ochrona, nawożenie, uprawa
gleby),
–– uprawy polowe,
–– sadownictwo,
–– warzywnictwo (w tym pod osłonami),
–– inne (zioła, ozdobne itp.),
–– produkcja zwierzęca ogólnie (krzyżowanie, żywienie, dobrostan i zoohigiena),
–– chów świń,
–– bydło mleczne i mięsne,
–– drób,
–– owce, kozy;
Pozostałe:
–– budownictwo inwentarskie,
–– nawodnienia i fertygacja,
–– przetwórstwo w gospodarstwie,
3
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–– inwestycje (młody rolnik, modernizacje, małe gospodarstwa),
–– programy rolnośrodowiskowe,
–– rolnictwo ekologiczne,
–– sprawy socjalne wsi (LGD),
–– agroturystyka,
–– dywersyfikacja działalności na obszarach wiejskich,
–– grupy producentów,
–– IT w rolnictwie,
–– marketing, sprzedaż bezpośrednia,
–– precyzyjna uprawa gleby,
–– koszty i opłacalność,
–– FADN,
–– przechowalnictwo.
Jak można zauważyć wymienione, zapewne nie wszystkie, dziedziny są w polu zainteresowania rolników i wymagają świadczenia doradztwa.

Doradcy rolniczy na Międzynarodowej Konferencji EUFRAS
HORYZONT CDR
NR 1/2018

W jakich obszarach tematycznych rolnicy najczęściej zwracają
się o poradę?
Najwięcej specjalistycznych porad udzielanych jest w zakresie
PROW-u i płatności bezpośrednich, w zależności od regionu nawet do około 70% czasu poświęconego na doradztwo, blisko 25%
w akresie doradztwa technologicznego, 5% dotyczyło innej tematyki. W ramach PROW
wypełniane są wnioski
o przyznanie dofinansowań
i premii, opracowywane plany przedsięwzięć (biznesplany), plany nawozowe, przygotowywane SIWZ na zakup
urządzeń i robót budowlanych. Opracowywane są również pięcioletnie plany działań rolno-środowiskowo-klimatycznych i dla rolnictwa ekologicznego.
Podkreślony został również problem braku specjalistów z wąskich dziedzin - programy są coraz bardziej skomplikowane, wymagają dużej wiedzy, ciągłego dokształcania. Corocznie mają
miejsce zmiany prawa w wymienionych dziedzinach i doradcy
muszą aktualizować swoją wiedzę. Stałym elementem pracy
doradczej są kursy pozwalające uzyskać uprawnienia, takie jak:
szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, kursy obsługi maszyn np. kombajnistów itp. Dużym zainteresowaniem cieszą się programy doradcze dotyczące rozpoczynania działalności
gospodarczej, odnawialnych źródeł energii, rachunkowości VAT.
4

Wszystkie Ośrodki prowadzą szkolenia/doradztwo specjalistyczne z zakresu ochrony roślin. Coraz częściej udziela się porad na
temat wymogów ochrony środowiska w produkcji rolniczej.
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Na pytanie dodatkowe: w jakich dziedzinach udziela się stosunkowo mało porad, uczestnicy stwierdzili, że np. dotyczących produkcji zwierzęcej, gdzie doradztwo w zakresie żywienia zwierząt
przejęły firmy paszowe. Podobnie firmy specjalistyczne udzielają porad w zakresie budownictwa.
Jak powinien wyglądać transfer wiedzy i działania
informacyjne?

HORYZONT CDR
NR 1/2018

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że działanie „Transfer wiedzy i działania informacyjne”, a zwłaszcza poddziałanie
„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, mogłyby mieć znaczący wpływ na usprawnienie transferu wiedzy szczególnie na wdrażanie i upowszechnianie nowych
rozwiązań w technologii produkcji, przy zapewnieniu pełnego
finansowania kosztów związanych z wdrażaniem danego rozwiązania (prowadzeniem demonstracji), łącznie z pokryciem
kosztów pracy naukowców. Obecnie brak jest takich możliwości.
Powyższe rozwiązanie miałoby również znaczący wpływ na zacieśnienie współpracy jednostek naukowych z doradztwem
(wspólna realizacja projektów demonstracyjnych) oraz szybsze
i szersze oddziaływanie w praktyce w zakresie wdrażania nowych rozwiązań. Ponadto powinno to znacząco oddziaływać
na lepsze dostosowanie tematyki prac badawczych do potrzeb
i oczekiwań rolników.

Jakie powinny być usługi doradcze, usługi z zakresu
zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw?
W ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw”, w tym
poddziałania „Wsparcie dla korzystania z usług doradczych” realizacja programów doradczych ograniczona jest wyłącznie do
doradztwa indywidualnego, co przy niskim limicie środków finansowych, jak również niewielkiej liczbie doradców, znacznie
ogranicza liczbę beneficjantów oraz efektywność pracy doradczej. Co prawda istnieje możliwość świadczenia usług w formie
grupowej, ale zarówno kwota wsparcia jak i sposób wykonania
tej usługi znacznie ogranicza zainteresowanie tą formą świadczenia usług doradczych.
Dlatego też, znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby połączenie poddziałania „Wsparcie dla korzystania z usług doradczych”
z poddziałaniem „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia
zawodowego i nabywania umiejętności” lub pełne połączenie
działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” z działaniem „Transfer
wiedzy i działania informacyjne”. Takie połączenie stworzyłoby
możliwość realizacji kompleksowych programów doradczych
dla znaczenie większej liczby beneficjantów, z wykorzystaniem
różnych form i metod pracy doradczej (doradztwo indywidualne, doradztwo grupowe, grupy dyskusyjne, szkolenia, warsztaty,
pokazy itp.). Tak konstruowane programy mogłyby być realizowane przez konsorcja, łączące instytucje doradcze z jednostka5
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Jakie zmiany wprowadzić w działanie „Współpraca”?
Mając na uwadze usprawnienie transferu wiedzy i innowacji
w ramach działania „Współpraca”, należałby wprowadzić znaczące modyfikacje w zasadach finansowania projektów realizowanych przez grupy operacyjne (w kosztach kwalifikowalnych),
wprowadzając możliwość finansowania prac demonstracyjno wdrożeniowych na zasadach „demonstracji polowych” oraz wydzielić pulę środków na działania upowszechnieniowe. Powinno
to mieć wpływ na znacznie większe zainteresowanie i możliwości udziału jednostek badawczych we współpracy z podmiotami doradczymi w tworzeniu grup operacyjnych EIP, z szerszym
udziałem rolników we wspólnej realizacji projektów.
Jak powinien funkcjonować KSOW, w tym SIR?

HORYZONT CDR
NR 1/2018

W ramach sieci rozwoju obszarów wiejskich należałoby zwiększyć lub wydzielić środki finansowe na tworzenie sieci tematycznych oraz tworzenie i prowadzenia sieci gospodarstw demonstracyjnych, jako jednych z efektywniejszych działań w zakresie
wdrażania i upowszedniania innowacyjnych rozwiązań i transferu wiedzy w praktyce (od gospodarstwa do gospodarstwa).

Potwierdzają to dotychczasowe doświadczenia krajowe i międzynarodowe.
Nowe instrumenty w PROW
W nowej perspektywie finansowej należałoby się również zastanowić nad wprowadzeniem nowego instrumentu finansowego wsparcia cyfryzacji AKIS, a szczególnie doradztwa np. jako
nowe działanie lub poddziałanie w ramach PROW. Stworzyłoby
to możliwość finansowania, między innymi utworzenia „platformy wiedzy” z repozytorium wyników prac badawczych, dobrych
praktyk w rolnictwie, różnych narzędzi pracy doradczej itp.,
w połączeniu z interaktywnym dostępem do ww. platformy dla
użytkownika.
Marek Krysztoforski CDR O/Radom

Rola brokera innowacji
w procesie zmian

W

iek XXI niesie wiele wyzwań dla współczesnego rolnictwa, które powinno bazować na transferze wiedzy, dobrych
praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań. Rozwój nowoczesnego,
nastawionego rynkowo rolnictwa jest w interesie zarówno rolników jak i konsumentów, zapewnia bowiem nie tylko wysokiej ja6
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cia na wsi. PROW 2014-2020 oferuje również wsparcie wdrażania
innowacji. W ramach działania M16 „Współpraca” wspierane jest
opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich. Beneficjentami
pomocy są Grupy Operacyjne EPI, zrzeszające rolników, jednostki
naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze,
etc. Według założeń rezultaty projektów GO EPI mają służyć szerokiej grupie odbiorców, a nie tylko pojedynczym podmiotom.

Działalność brokerów innowacji przyczynia się również do szerszej promocji „praktyki
otwartych innowacji”

kości żywność, ale również pozytywnie oddziałuje na środowisko
naturalne.

HORYZONT CDR
NR 1/2018

Polscy rolnicy, poza tradycyjnymi źródłami finansowania, otrzymali możliwość korzystania ze wsparcia w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej (WPR). W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
na lata 2014-2020 przewidziano dla rolnictwa i obszarów wiejskich
13,6 mld EURO. Środki finansowe kierowane są na różne obszary
i dotyczą m.in. poprawy konkurencyjności gospodarstw, rozwoju
przedsiębiorczości na terenach wiejskich czy poprawy jakości ży-

Innowacje wiążą się z dużym ryzykiem, ale jednocześnie są potencjalnym źródłem rozwoju gospodarstw oraz kompetencji zawodowych i społecznych rolników. Właśnie to ryzyko sprawia, że nowatorskie pomysły wymagają wsparcia na każdym etapie rozwoju.
W związku z powyższym, w 2015 roku powołano Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), aby budować
nową jakość w zakresie współpracy i wdrażania innowacji w rolnictwie. Sieć funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a jej struktura oparta jest o publiczne jednostki doradztwa
rolniczego. Ważną rolę w ramach SIR pełnią brokerzy innowacji,
których głównym zadaniem jest przeprowadzenie tworzących się
Grup Operacyjnych EPI przez meandry i pułapki rynku innowacji. Broker innowacji to doradca oraz promotor nowej koncepcji
współpracy w zakresie inicjowania i wdrażania innowacji. W ramach swoich zadań broker podejmuje m.in. następujące działania:
–– tworzenie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami
doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierają7
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HORYZONT CDR
NR 1/2018

cymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
–– wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie
innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
–– prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących;
–– identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych;
–– pomoc w pozyskaniu środków finansowych na projekty innowacyjne;
–– współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejskim partnerstwem innowacyjnym na rzecz wydajnego
i zrównoważonego rozwoju EIP-AGRI;
–– upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań
w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych;
–– pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych, w tym
w przygotowaniu dokumentów związanych z funkcjonowaniem grup operacyjnych;
–– pomoc w przygotowaniu projektów planów operacyjnych dla
grup operacyjnych, planów biznesowych operacji, analiz ich
wykonalności oraz wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania „Współpraca”;
–– monitorowanie funkcjonowania grup operacyjnych i realizacji
operacji przez te grupy.
Działalność brokerów innowacji przyczynia się również do szerszej promocji „praktyki otwartych innowacji”. Model otwartych

Innowacje wiążą się z dużym ryzykiem, ale jednocześnie są potencjalnym źródłem rozwoju gospodarstw

innowacji zaproponowany przez profesora i dyrektora wykonawczego Centrum Open Innovation na Uniwersytecie w Berkeley Henriego Chesbrougha wskazuje, iż w procesie tworzenia innowacji nieustannie wzrasta rola współpracy i udziału
zewnętrznych partnerów. Podmiot nie może dziś prowadzić
wszystkich działań badawczo-rozwojowych samodzielnie. Musi
otworzyć się na wiedzę z zewnątrz, podejmując współpracę
z nauką, doradztwem, partnerskimi instytucjami, dystrybutorami, konsumentami czy innymi firmami oferującymi licencje
8
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i patenty. W czasach, gdy zmiany zachodzą tak szybko i dotyczą większości dziedzin życia, zachodzi potrzeba zdobywania
nowej wiedzy, a także dodatkowych kompetencji społecznych,
zarówno przez brokerów jak i rolników. Ten specyficzny model
myślenia i działania wymaga ustawicznego rozwoju i doskonalenia. Wymaga umiejętności w zakresie rozpoznawania nowych
wyzwań i wzorców oraz motywacji do korzystania z nich. Należy
szukać odpowiedzi na pojawiające się pytania: Jak rozbudzić ciekawość innowacyjną wśród rolników? Jak zbudować niezbędne
kompetencje społeczne pozwalające na otwarcie się na zmiany
i nowy model współpracy? Jak zachęcić naukę do aktywniejszego udziału we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań do praktyki?
W tej nowej koncepcji działania, należy implementować idee
realizowane przez brokerów innowacji na wszystkie poziomy
doradztwa. Należy rozwijać współpracę. Doświadczenia wynikające z działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz pracy brokerów innowacji, stają się ważnym
induktorem zmian w rolnictwie oraz bazą do refleksji nad kierunkami rozwoju doradztwa.
Ireneusz Drozdowski CDR Brwinów
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Projekt BioHerOd

P

rojekt pn. „Strategia przeciwdziałania
uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”.
Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii mającej na
celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania.
Przedmiotem badań będą 4 gatunki chwastów występujących
głównie w uprawie zbóż, a mianowicie: miotła zbożowa, wyczyniec polny, mak polny, chaber bławatek.
Członkowie konsorcjum w ramach projektu:
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
w Poznaniu – lider projektu,
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
• Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach,
• Politechnika Poznańska w Poznaniu,
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
9
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•
•
•
•
•

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Centrum Doradztwa Rolniczego, Brwinów,
BASF Polska Sp. z o.o., Warszawa,
Bayer Sp. z o.o., Warszawa,
Syngenta Polska Sp. z o.o., Warszawa.

Faza badawcza projektu obejmuje 5 pakietów roboczych:
1) identyfikacja miejsc występowania biotypów chwastów
odpornych na herbicydy,
2) analizy molekularne chwastów odpornych na inhibitory
ALS i ACCase,
3) biologiczna charakterystyka biotypów odpornych
z uwzględnieniem cech umożliwiających ich przeżywalność w agroekosystemie,
4) analiza ekonomiczna strat powodowanych przez biotypy
odporne,
5) opracowanie strategii zmniejszającej ryzyko rozprzestrzeniania się biotypów odpornych.
W fazie wdrożeniowej projektu zaplanowano działania umożliwiające wdrożenie wyników badań do praktyki rolniczej,
a w szczególności upowszechnianie wiedzy, a także opracowanie
dokumentacji technicznej internetowego systemu wspomagania
decyzji w zakresie zarządzania odpornością (ResiHerb) oraz koncepcji zorganizowania laboratorium diagnostycznego (Centrum
Kompetencji) w zakresie odporności chwastów na herbicydy. Faza
ta realizowana będzie z udziałem Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Internetowy system wspomagania ma ułatwić doradcom i rolnikom szacowanie ryzyka wystąpienia odporności wymienionych
4 chwastów w gospodarstwie, na podstawie struktury zasiewów,

Przedmiotem badań Projektu BioHerOd będą 4 gatunki chwastów występujących głównie w uprawie zbóż, a mianowicie: miotła zbożowa, wyczyniec polny, mak polny, chaber
bławatek

zmianowania roślin, występowania chwastów odpornych w poprzednich latach, efektywności ich zwalczania i innych czynników
na nie wpływających, ujawnionych w trakcie prowadzonych badań. Na podstawie danych będzie można formułować zalecenia
co do metod, terminów, zalecanych herbicydów w zwalczaniu
chwastów o różnej odporności na herbicydy.
CDR Oddział w Poznaniu planuje dla specjalistów ds. ochrony
roślin ODR zorganizowanie przynajmniej 2 spotkań szkoleniowych w 2019 i 2020 roku dla zapoznania się z wynikami projektu, wypracowanymi narzędziami i metodyką ich stosowania
w doradztwie rolniczym.
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu strategicznego Programu „Środowisko
naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. Okres realizacji
Projektu: 01.06.2017 – 31.05.2020
Edward Matuszak CDR O/Poznań
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„To się opłaca”, czyli
o PROW w TVP
Projekt z Polski wśród
laureatów konkursu
Nordic-Baltic Rural
and Maritime Award
2018

„To się opłaca”, czyli
o PROW w TVP

C

entrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspólnie z TVP S.A. realizuje cykl audycji telewizyjnych „To się opłaca”. Emisja programu jest odpowiedzią na wymogi jakie stawia Unia Europejska
w zakresie informowania opini publicznej o współfinansowaniu
różnych działań na obszarach wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.
Celem audycji jest przekazywanie, w krótkiej formie bieżących
informacji na temat możliwości, jakie oferuje Program oraz za-

HORYZONT CDR
NR 1/2018

prezentowanie jego efektów wśród rolników i przedsiębiorców.
Przedsięwzięcie zostało podzielone na odcinki tematyczne, by
skutecznie dotrzeć do grupy docelowej odbiorców. Należy przy
tym zaznaczyć, że informowanie potencjalnych beneficjentów
odbywa się w odpowiednim czasie, przed ogłoszeniem naboru
dla poszczególnych działań Programu.
Dzięki współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Lokalną Grupą Działania „Puszcza Notecka”, udało się do tej pory
zrealizować i wyemitować na antenie TVP następujące odcinki:
• „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – bez ASF (województwo małopolskie);
• „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – zakłady
przetwórcze (woj. wielkopolskie);
• „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (woj. wielkopolskie);
• „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub
innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)” i działanie:
„Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” (woj. kujawsko-pomorskie);
• „Wsparcie dla szkolenia doradców”, Transfer wiedzy i innowacji (województwo mazowieckie);
• „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” i „Rolnictwo
ekologiczne” (województwo mazowieckie);
• „Premie dla młodych rolników” (województwo kujawskopomorskie);
11
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• „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez ASF
(województwo podkarpackie);
• „Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór obszar a, b, c
(województwo pomorskie);
• „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”
(województwo wielkopolskie);
• „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” – wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie
(województwo mazowieckie).
Do końca 2018 roku zostaną jeszcze zrealizowane i wyemitowane na antenie TVP odcinki dotyczące następujących działań:
• „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”;
• „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach
Natura 2000”;
• „Współpraca”;
• „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – rolnicy;
• „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”;
• „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”;
• „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – ASF;
• „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF;
• „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji
rolnej” w zakresie rodzaju operacji dotyczących ASF;
• „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

HORYZONT CDR
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Scenariusz wszystkich odcinków jest bardzo podobny. Informujemy o zakresie pomocy, o tym kto może być beneficjentem,
o kryteriach dostępu oraz formie i wysokości pomocy. W programie pytamy również rolników i przedsiębiorców, czy warto
ubiegać się o dotacje, jakie są ich dotychczasowe doświadczenia, oczekiwania oraz perspektywy rozwoju ich działalności.
W odcinkach „To się opłaca” poruszane są konkretne zagadnienia, prezentowane są dotychczasowe doświadczenia beneficjentów, które mogą zainteresować potencjalnych wnioskodawców i przy współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego
pomóc w ubieganiu się o dofinansowanie przedsięwzięć.
Zrealizowane odcinki programu można obejrzeć na stronie internetowej: https://vod.tvp.pl/website/to-sie-oplaca,34035893
Serdecznie zachęcamy do oglądania.
Oskar Wysocki CDR O/Poznań
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Projekt z Polski wśród laureatów konkursu Nordic-Baltic
Rural and Maritime Award 2018

N

ordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018 jest konkursem
na najlepsze inicjatywy, projekty lub inwestycje na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i obszarów przybrzeżnych, finansowane
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Jednostka Centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (CDR
w Brwinowie Oddział w Warszawie) organizowała krajowy etap
tego konkursu. Spośród nadesłanych do konkursu zgłoszeń JC
KSOW, zgodnie z kryteriami oceny, nominowała trzy projekty z Polski, które zostały przekazane do organizatora - Szwedzkiej Sieci Obszarów Wiejskich. Zadanie nie było proste, a jeden z wybranych
przez JC KSOW projektów został laureatem konkursu!
Tegorocznymi zwycięzcami konkursu są:
• projekt z Estonii - „Żyjąc na krawędzi” - Szlak Żółtych Okien
południowej Estonii („Living on the Edge” - South Estonia Yellow windows route). Strona internetowa projektu:
http://visitsouthestonia.com/

• projekt z Polski - Północny Szlak Rybacki wraz z utworzeniem
Centrów Promocji i Edukacji (The Northern Fisheries Trail, including the creation of educational and promotional centres),
HORYZONT CDR
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• projekt z Finlandii – opracowanie selektywnej sieci do poprawy
połowów trałowych w regionach z zagrożoną migracją łososia
(Development, piloting and use of a selective grid to improve
trawl fishing in regions of endangered salmon migration).
Ceremonia z udziałem finalistów odbyła się 19 maja 2018 r.
w Örnsköldsvik w Szwecji, podczas Szwedzkiego Parlamentu
Wiejskiego. Trzy zwycięskie projekty zostały zaprezentowane
i nagrodzone podczas uroczystej gali. Wszystkie filmy i opisy
projektów zgłoszonych do finału udostępnione są na stronach

internetowych sieci krajów uczestniczących, a więc także i na
portalu www.ksow.pl
Kolejna edycja konkursu Nordic-Baltic Rural and Maritime Award
odbędzie się w 2019 r. Więcej informacji o wszystkich projektach biorących udział w drugim etapie konkursu Nordic-Baltic
Rural and Maritime Award 2018 dostępnych jest na stronie internetowej organizatora: http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nordi
cbalticruralandmaritimeaward.4.37750b4d162909069a12a5dd.html

Dział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
CDR O/Warszawa
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Zbilansowane nawożenie
upraw z wykorzystaniem nawozów naturalnych wg wymogów
Dyrektywy Azotanowej

R

olnictwo należy do tych form działalności gospodarczej człowieka, które wywierają największy wpływ na zanieczyszczanie
wód powierzchniowych i podziemnych. Postępująca degradacja
wód, rozwój badań z tym związanych i zmiany w świadomości
społecznej spowodowały, że obecnie problem ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na jakość wód traktuje się jako
jedno z priorytetowych zadań w ochronie środowiska.

Spośród poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, największe zagrożenie dla jakości wód stanowią składniki nawozowe,
a zwłaszcza pierwiastki biogenne: azot i fosfor. Składniki te trafiają do wód w następstwie ich strat w produkcji rolnej. Wprowadzane zasady Dyrektywy Azotanowej mają na celu określenie
metod ograniczających emisję azotu do środowiska. Wiąże się
to zarówno z zabezpieczeniem miejsc magazynowania nawozów
naturalnych produkowanych w gospodarstwach prowadzących
produkcję zwierzęcą, jako źródeł zanieczyszczeń punktowych,
jak i z prawidłowym, zbilansowanym stosowaniem azotowych
nawozów naturalnych i mineralnych w uprawach.
HORYZONT CDR
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Ilość azotu wprowadzonego do gleby z nawozów naturalnych nie może przekraczać
170 kg/ha.

Na etapie gromadzenia i przechowywania tych nawozów stratom, głównie azotu, można przeciwdziałać stosując odpowiednie zabezpieczenia w obiektach inwentarskich oraz szczelne
budowle, takie jak: płyty obornikowe i zbiorniki na gnojówkę
i gnojowicę. W rozporządzeniu wprowadzającym zasady Dyrektywy Azotanowej określane są parametry objętościowe,
konieczne do zmagazynowania nawozów naturalnych w zależności od prowadzonej skali produkcji zwierzęcej, gatunku hodowanych zwierząt oraz systemu ich utrzymania.
Przy aplikowaniu nawozów naturalnych pod uprawy lub w trakcie wegetacji istotna jest podstawowa zasada dawkowania –
14
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ilość azotu w użytym oborniku, gnojówce, gnojowicy, pomiocie
drobiowym oraz innych odchodów i produktów naturalnych nie
może przekraczać 170 kg/ha. Aby uzyskać optymalne wykorzystanie wnoszonych składników pokarmowych przez uprawiane rośliny, a przy tym ograniczenie odpływu niewykorzystanego azotu
i fosforu do wód powierzchniowych i podziemnych, ważne jest:
• stosowanie nawozów naturalnych w umiarkowanych dawkach, oraz w warunkach i terminach, w których ryzyko wymycia azotanów jest najmniejsze tj. od początku sezonu wegetacyjnego do jego zakończenia;
• wykluczenie stosowania nawozów naturalnych na glebach zalanych wodą, o wysokim poziomie wody gruntowej, zamarzniętych czy też przykrytych śniegiem, oraz na polach o nachyleniu większym niż 10% (6°), jeżeli pola te nie znajdują się pod
okrywą roślinną (dotyczy płynnych nawozów naturalnych).
Obliczanie i bilansowanie dawki nawozów naturalnych
i mineralnych według Rozporządzenia wprowadzającego
Dyrektywę Azotanową

HORYZONT CDR
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Podmiot prowadzący produkcję rolną oraz podmiot prowadzący
chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów
lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior zobowiązany jest do:
1) posiadania planu nawożenia,
2) może zbyć do 30% gnojówki i gnojowicy do bezpośredniego rolniczego wykorzystania, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a pozo-

stałą ilość przeznaczyć do produkcji biogazu rolniczego lub
zagospodarować na użytkach rolnych, których jest posiadaczem, i na których prowadzi uprawę roślin; strony przechowują zawartą umowę, co najmniej przez 3 lata od dnia
jej wygaśnięcia.
Plan nawozowy opracowywany jest zgodnie z zasadami dobrej
praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów,
potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniających stosowane nawozy i odpady. Podmiot uzyskuje pozytywną
opinię okręgowej stacji chemiczno-rolniczej o tym planie oraz
doręcza go wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oraz
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Plan nawożenia azotem obowiązuje podmiot posiadający powyżej 100 ha użytków rolnych lub 50 ha upraw intensywnych lub
utrzymuje powyżej 60 DJP inwentarza żywego wg stanów średniorocznych. Plan ten wykonuje się z uwzględnieniem wskaźników
zgodnych z rozporządzeniem dla rodzajów gleb, uwarunkowań
przedplonowych, zapotrzebowania uprawianych roślin na azot
oraz rodzaju stosowanych nawozów naturalnych lub odpadów.
Gospodarstwo zobowiązane jest do prowadzenia ewidencji stosowanego nawożenia azotem.
Pozostałe gospodarstwa zobowiązane są tylko do prowadzenia
ewidencji nawożenia azotowego z uwzględnieniem maksymalnych dawek tego składnika, w zależności od uprawianej rośliny. W gospodarstwach rolnych, których nie dotyczy obowiązek
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opracowania planu nawożenia lub planu nawożenia azotem,
nawozy należy stosować w takich dawkach, aby nie przekraczać
maksymalnych ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł dla
upraw w plonie głównym, dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia NPK i stosowania integrowanej ochrony roślin.
Rolnik lub przedsiębiorca prowadzący działalność rolniczą zobowiązany jest przechowywać stosowną dokumentację przez
okres minimum 3 lat.

• metod poprawy żyzności gleb w ekologicznych systemach
produkcji roślinnej;
• wykorzystania specyficznych substancji roślinnych w rolnictwie;
• wsparcia dla rolnictwa niskoemisyjnego związanego z przystosowaniem do zmian obecnie i w perspektywie kolejnych lat;
• zapobiegania i remediacji gleb zdegradowanych;
• niskonakładowego i bezpiecznego dla środowiska systemu
nawożenia.

Leszek Ciemniak CDR O/Radom

Znaczenie pszczoły
miodnej we współczesnym rolnictwie

Wybrane zagadnienia
w technologii produkcji roślin
uprawnych z uwzględnieniem
zmian klimatycznych

Z
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miany klimatu i adaptacja do nich rolnictwa, wzrost świadomości ekologicznej, promowanie rolnictwa zrównoważonego, wyznaczają dziś nowe kierunki badań i analiz rolniczych.

Poletka doświadczalne IUNG

W IUNG-PIB, w Puławach, prowadzone są liczne prace badawcze związane z produkcją roślinną, dotyczące m.in.:
• agrotechniki upraw – uwzględniającej nowoczesne trendy
w uprawie (doświadczenia polowe);

W ramach badań polowych, realizowanych na poletkach doświadczalnych w Osinach, prowadzone są wieloletnie doświadczenia łanowe w różnych systemach uprawy: ekologicznym,
konwencjonalnym, integrowanym, monokulturze.
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Badania realizowane w oparciu o te systemy obejmują między
innymi porównywania:
–– wydajności całych zmianowań i wysokości uzyskiwanych plonów poszczególnych upraw (np. pszenica, kukurydza, ziemniak), a nawet odmian (pszenica oz.: Hondia, KWS Ozon,
Fidelius, Jantarka; pszenica j.: Kandela, Serenada, Harenda,
Mandaryna; kukurydza: Smolitop, Ricardinio, Silvestre, Ambrosini; ziemniak: Satina, Michalina, Jurata, Malaga);
–– sposobów/technik uprawy roli wpływających na ograniczanie
strat wody z gleby oraz glebowej materii organicznej (próchnicy) – uprawy: płużna, uproszczona, siew bezpośredni;
–– czynników ograniczających plonowanie roślin (intensywność
zachwaszczenia, stopień porażenia roślin przez choroby).
W IUNG-PIB prowadzone są również doświadczenia z zakresu
możliwości zastosowania biowęgla w rolnictwie. Przedmiotem
rozpoczętych w 2017 r. badań jest określenie wpływu różnych
rodzajów biowęgla na właściwości gleby oraz produkcyjność
i jakość ziarna pszenicy. Biowęgiel jest otrzymywany w wyniku
pirolizy biomasy w warunkach beztlenowych i w temperaturze
350-700oC. Jego właściwości zależą od surowca, z jakiego został
wyprodukowany oraz od czasu i temperatury spalania. Substratem może być biomasa rolnicza, rośliny energetyczne, odpady
drzewne (trociny, kora), nawozy naturalne (obornik, pomiot kurzy), odpady z fabryk herbaty, papier, odpady komunalne, osady ściekowe. Biowęgiel cechuje się bardzo dużymi zdolnościami
sorpcyjnymi, co zwiększa możliwości magazynowania składników pokarmowych w glebie i ogranicza straty azotu w procesie

kompostowania. Zaobserwowano, że stosowanie biowęgla pod
uprawy polowe jest problematyczne ze względu na jego pylistą
postać. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie na rynek biowęgla w formie granulatu.

Doświadczenia łanowe w różnych systemach uprawy

W obiektach doświadczalnych IUNG-PIB wprowadzono też niskoemisyjne praktyki w ramach projektu LCAgri. Celem projektu jest poprawa wydajności wykorzystywania zasobów poprzez
wdrożenie innowacyjnych niskowęglowych praktyk rolniczych
i promocję zrównoważonego stosowania nawozów mineralnych
przez gospodarstwa rolne w Polsce. Wdrożenia obejmują:
17
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• wykorzystanie systemu wspomagania decyzji 4R w zakresie
nawożenia wg schematu:
–– odpowiedni nawóz, dawka, czas i odpowiednie miejsce;
• wykorzystanie systemów wspomagania decyzji (DSS) do optymalizacji bilansu N przy użyciu programu NawSald do optymalizacji nawożenia azotem;
• ograniczenie nawożenia N na obszarach chronionej przyrody;
• precyzyjne nawożenie N w oparciu o potrzeby roślin przy użyciu rozsiewacza nawozów z N-sensorem i oprogramowaniem
określającym stopień odżywienia roślin;
• doglebowe (wgłębne) stosowanie nawozów np. gnojowicy;
• eliminację jesiennej dawki azotu;
• zmianowanie roślin ze szczególnym uwzględnieniem roślin
bobowatych;
• uprawę roślin okrywowych w okresie zimy;
• konserwującą uprawę roli, w tym siew bezpośredni i siew
pasowy;
• wykorzystanie metod rolnictwa precyzyjnego.
Wyniki uzyskane w ramach działalności statutowej Instytutu
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach, programów wieloletnich czy projektów badawczych, były przedmiotem spotkań realizowanych
w formie prelekcji, wykładów, pokazów, doświadczeń z udziałem kadry naukowej, podczas „Otwartych Drzwi” zorganizowanych w dniach 21-25 maja br. przez IUNG-PIB.
Iwona Kajdan-Zysnarska, Danuta Nowak
CDR O/Poznań
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Znaczenie pszczoły miodnej
we współczesnym rolnictwie

W

idok pszczoły miodnej wywołuje u każdego z nas różne
reakcje. Większość panicznie boi się użądlenia, ale też
prawie wszyscy traktują pszczoły z sympatią stawiając je jako
wzór pracowitości i życia społecznego. Szeroko wykorzystywane
są też produkty pszczelej pracowitości: miód, pyłek, wosk czy
kit. Produkty pszczele mają wielką wartość, ale patrząc na nie
przez pryzmat światowego rolnictwa, są tylko małym produktem ubocznym całej pszczelej produkcji. Na świecie około 78%
spośród wszystkich gatunków roślin jest owadopylna, dlatego
w uprawach rolniczych obecność zapylaczy często wpływa korzystnie na podwyższenie oraz jakość plonu. W Polsce około 60
gatunków roślin uprawnych bardzo pozytywnie lub pozytywnie
reaguje na odwiedzanie przez owady zapylające. Wśród nich
jest znaczna grupa roślin, dla których obecność zapylaczy jest
bardzo korzystna, chociaż w pewnym stopniu są one samopylne. Do takich roślin należą: rzepak, rzepik, gorczyca, mak, len,
łubin żółty, wyka ozima, groch siewny, peluszka, seradela czy
soja. Sztandarowym przykładem jest rzepak. Obecnie większość
odmian uprawianych w Polsce to odmiany mieszańcowe, które
wprawdzie są częściowo samopylne, lecz badania wykazały, że
na plantacjach, na których znajdują się pszczoły, plony wzrastają
18
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o 30-40%. Niestety nie wszyscy rolnicy są tego świadomi i nadal
z zatrwożeniem obserwujemy doniesienia o kolejnych zatruciach
pszczół, spowodowanych niewłaściwym stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin. Drugą grupę gatunków roślin stanowią takie, które do wydania plonu wymagają obecności zapylaczy. Są to: gryka, słonecznik, lucerna, esparceta, sady, owoce
jagodowe (truskawki, maliny, porzeczki, agrest), warzywa, kapusta na nasiona i inne. Nadal jeszcze zbyt mała liczba rolników
ma świadomość wielkiej roli pszczół, które są „bezpłatnymi pracownikami”. Wprawdzie w środowisku występują poza pszczołą
miodną jeszcze inne owady zapylające, lecz jest ich tak mało, że
musimy się opierać prawie wyłącznie na pszczole miodnej.

Pszczoła miodna na kwiatach gruszy
HORYZONT CDR
NR 1/2018

Nieco lepiej sytuacja wygląda w sadownictwie. Producenci
owoców zdają sobie sprawę z wielkiej wartości zapylaczy i często sami zapraszają do swoich kwitnących sadów pszczelarzy
z pszczołami oraz sami zakupują pszczoły murarki oraz trzmiele.
W przypadku sadów owocowych, plantacji malin czy truskawek,
bez zapylenia nie osiągnie się żadnego plonu lub będzie on nieduży i niehandlowy. Owoce powstałe bez prawidłowego zapylenia są niekształtne i źle znoszą przechowywanie.
Zatem w Polskim rolnictwie i ogrodnictwie plon wszystkich
upraw roślin oleistych, pastewnych, owoców i warzyw, a także roślin strączkowych, zależy całkowicie lub w dużym stopniu
od owadów zapylających. Zapylanie roślin przez owady wpływa
korzystnie nie tylko na cechy ilościowe, lecz również jakościowe plonu. Nawet najlepsze zabiegi agrotechniczne i ochrona
chemiczna nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeżeli rośliny będą odizolowane od dostępu owadów zapylających. Pełne
i prawidłowe zapylenie przez pszczoły oraz inne owady zapylające powoduje wzrost plonu, w porównaniu z plonem przeciętnym, w następującej wysokości: roślin sadowniczo-jagodowych
o 30-60%, koniczyny czerwonej o 50-80%, lucerny o 65%, esparcety o 60%, ogórków o 75-90%, gorczycy o 60%, słonecznika
i rzepaku do 35%, lnu oraz dyniowatych o 20-25%. Można zatem
przyjąć, że dobre zapylenie przez pszczoły upraw entomofilnych,
przy prawidłowo przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych i ochrony roślin, powoduje wzrost plonu średnio o 50%.
W skali całej produkcji jest to bardzo dużo i często nie wyma19







nemu zmniejszeniu. Mimo to, zatrucia pszczół środkami ochrony roślin są nadal zjawiskiem zbyt częstym. Przyczyną nie jest
jednak sama chemiczna ochrona roślin czy brak uwarunkowań
prawnych, lecz błędy popełniane przez wykonawców zabiegów
czy rolników; ich niedostateczne przygotowanie zawodowe oraz
brak świadomości i wiedzy. Dlatego podstawowym narzędziem
ochrony pszczół miodnych i innych owadów zapylających jest
nieustanna edukacja rolników.
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Bartłomiej Kołacz CDR O/ Radom
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miodnej we współczesnym rolnictwie

Badania wykazały, że na plantacjach, na których znajdują się pszczoły, plony wzrastają
o 30-40%

ga dodatkowych nakładów finansowych. Wymaga jedynie postępowania zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej oraz
stosowania się do obowiązkowych zasad podczas zabiegów
ochrony roślin. To właśnie nieprawidłowo wykonywane opryski
spędzają sen z powiek wszystkich pszczelarzy. W Polsce ilość zatrutych rodzin pszczelich w ciągu ostatnich 50 lat uległa znaczHORYZONT CDR
NR 1/2018
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Systemy agroleśnictwa w Polsce
i innowacyjne praktyki gospodarowania obejmujące te systemy

A

groleśnictwo system rolno-leśny to rodzaj rolnictwa inteligentnego klimatycznie, gdzie roślinność drzewiasta (drzewa
i krzewy) jest w celowy sposób zintegrowana z uprawą rolniczą
lub wytwarzaniem paszy dla zwierząt hodowlanych. W tym systemie użytkowanie ziemi przez rolników (użytkowników) łączy
działalność produkcyjną rolniczą z jednoczesnym utrzymywaniem
drzew i krzewów leśnych na tym samym terenie. Istotne jest, aby
produkcja komponentów rolnych i drzewnych uzupełniała się
nawzajem, a zysk netto osiągnięty z połączonych upraw na tym
samym gruncie nie był niższy niż przy jednogatunkowych uprawach tych samych roślin. W porównaniu z konwencjonalnie prowadzoną produkcją rolną i leśnictwem - agroleśnictwo wpływa
pozytywnie na żyzność gleb (zmniejsza erozję i poprawia obieg
składników odżywczych), przyczynia się w większym stopniu do
pochłaniania CO2, poprawia zapylanie roślin i pomaga zwalczać
szkodniki (dane na podstawnie naukowych publikacji nt. agroleśnictwa za ostatnie 20 lat badań prowadzonych w Europie). Uważa
się też, że przyczynia się do uzyskania większych plonów.
Natomiast w Polsce agroleśnictwo jest mało popularnym sy-
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stemem. Negatywny wpływ ostatnich lat to m.in. wzrost powierzchni monokulturowych upraw czy zanik typowo rolniczych
funkcji gospodarstw w wyniku odłogowania gruntów.

System zadrzewień pastwiskowych - Nadleśnictwo Strzałowo (Mazury) Fot. Andrzej Ryś

Innowacyjne praktyki gospodarowania
w agroleśnictwie, w Polsce:
• Systemy zadrzewień pastwiskowych z możliwością
gospodarczego wykorzystania;
• Wielofunkcjonalne pasy zadrzewieniowe;
• Alternatywne praktyki gospodarowania
obejmujące systemy rolno-leśne.
21





nych alternatywnych produktów zmniejszy również zagrożenia
środowiskowe wywołane intensywnym użytkowaniem gleby.
Ponadto systemy te mogą być zakwalifikowane do różnych obszarów mogących być przedmiotem wsparcia np. w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej (elementy Norm i Wymogów Wzajemnej Zgodności, płatności bezpośrednie, rolnośrodowiskowe,
elementy zazielenia).
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gospodarowania
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Tomasz Stachowicz CDR O/Radom
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Na podst. opracowań z projektu AFINET
Sieć Innowacji na rzecz Agroleśnictwa

Alejowy system rolno-leśny (sad z uprawą warzyw i ziół) Gospodarstwo ekologiczne

W przypadku zadrzewień na obszarach wiejskich sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że elementy te znajdują się w obrębie
działek lub na ich granicach i w różnego typu gospodarstwach.
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Zmiany w regulacjach prawnych
dotyczących turystyki wiejskiej

Agroleśnictwo jest obecnie jednym ze sposobów zróżnicowania
produkcji rolniczej, gdzie możliwe jest wytwarzanie produktów
żywnościowych i nieżywnościowych.

R

Pozwala na racjonalne wykorzystanie użytków rolnych i zoptymalizowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej na poziomie pola
i gospodarstwa. Systemy rolno-leśne składają się z dwóch komponentów – typowych produktów rolnych (roślinnych lub zwierzęcych) oraz produktów leśnych. Wzrost liczby i funkcji róż-

Nowe regulacje prawne mające wpływ na funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej oraz
poradnictwo w tym zakresie ze strony służb doradczych wynikają w szczególności z:

ok 2018 przynosi zmiany w dziedzinie prawa gospodarczego
i turystycznego, stanowiąc tym samym przełom w dotychczasowym podejściu do działalności turystycznej na obszarach
wiejskich.
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1) Konstytucji biznesu, obejmującej pakiet pięciu ustaw dot.
zmian w prawie gospodarczym obowiązujący od 30 kwietnia 2018 roku;
2) Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych, która wchodzi w życie od 1 lipca 2018 roku.
Opierając się na zasadzie „co nie jest zabronione jest dozwolone” Konstytucja biznesu tworzy dla przedsiębiorców przyjazne
warunki interpretacji prawa i współpracy z urzędami. Wprowadza także pojęcie działalności nierejestrowanej, (która nie
stanowi działalności gospodarczej) rozumianej jako działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50%
kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie
ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. W zakres działalności nierejestrowanej wpisują się dobrze dodatkowe usługi dla turystów, tj. przejażdżki bryczką,
wynajem sprzętu, warsztaty edukacyjne, sprzedaż rękodzieła,
itp. Jeśli w danym miesiącu kwota dopuszczona zostanie przekroczona, działalność nierejestrowana staje się działalnością
gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości kwoty, a prowadzący działalność ma obowiązek złożenia wniosku o rejestrację w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w ciągu 7 dni od
przekroczenia przychodu. Warto zaznaczyć, że przychód obejmuje kwoty należne, nawet nie otrzymane, a przekroczenie

Konstytucja biznesu przewiduje tzw. ulgę na start w agroturystyce

przychodu wyklucza korzystanie z tego przepisu przez kolejne
60 miesięcy!
Wraz z wejściem w życie Konstytucji biznesu uchylona została
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, stanowiąca dotychczas podstawowy akt prawny regulujący
kwestie działalności gospodarczej, a jej rolę pełni obecnie Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Nowa ustawa pozostawia niezmienione wyłączenia ze stosowania ustawy
w odniesieniu do działalności rolników w zakresie:
1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw
rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, wa23
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rzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków
domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich,
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U.
z 2016 r. poz. 859, z 2017 r. poz. 624 oraz z 2018 r. poz. 650);
4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa
w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200,
z późn. zm.2).
Powyższe wyłączenia znajdują się w art. 6.1 Ustawy Prawo
przedsiębiorców i odpowiadają dotychczasowemu uchylonemu art. 3 Ustawy o swobodzie gospodarczej. Tym samym
nie ulega zmianie prawo stanowiące, że rolnicy nie mają
obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej w związku z wynajmowaniem pokoi, sprzedaży posiłków domowych
i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Nowe przepisy nie wpływają także
na zmiany w systemie podatkowym w tym zakresie. Aktualne
pozostaje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych
na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom prze-

bywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu
wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie
przekracza 5.

Szkolenie pn. „Turystyka wiejska – nowe regulacje. Konsekwencje. Wymagania. Korzyści”

Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Konstytucja biznesu przewiduje tzw. ulgę na start, zgodnie z którą
przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego
zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego
pracodawcy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom spo24

łecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności
gospodarczej.
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Sezonowemu charakterowi działalności turystycznej sprzyjają w nowych przepisach udogodnienia związane z możliwością zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni.
Prawo to przysługuje jednak tylko przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników lub zatrudniającym wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim.
Akty prawne składające się na Konstytucje biznesu:
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. 2018 poz. 646);
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018 poz. 650);
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 648);
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 poz. 647);
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018 poz. 649).
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Z dniem 1 lipca 2018 roku do polskiego porządku prawnego
wdrożone zostaną postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015
roku objęte nową Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361). Wraz z wejściem
w życie nowych przepisów nastąpi uchylenie przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w części dotyczącej organizatorów turystyki, pośredników turystycznych
oraz agentów turystycznych.
Nowa ustawa precyzuje i poszerza zakres podmiotów zobowiązanych do wpisu do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez właściwy terytorialnie urząd marszałkowski, co
wiąże się między innymi z obowiązkami w zakresie zabezpieczenia podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatora
turystyki. W świetle nowej ustawy impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych (tj. 1. przewóz pasażerów, 2. zakwaterowanie w celach
innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem
przewozu pasażerów, 3. wynajem pojazdów samochodowych
lub innych pojazdów silnikowych lub 4. inna usługa świadczona
podróżnym, która nie stanowi integralnej części wymienionych
wcześniej) na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Definicją
mogą zostać objęte także usługi gospodarstw agroturystycznych
i obiektów turystyki wiejskiej, które w swojej ofercie łączą zakwaterowanie z atrakcjami niestanowiącymi integralnej części
zakwaterowania, czyli przykładowo z organizacją spływu kajako25
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wego, wycieczki rowerowej, usługi przewodnickiej, itp. Dodatkowe atrakcje nie zostaną uznane za element imprezy turystycznej
jeśli zostaną zakupione po rozpoczęciu usługi, czyli niezależnie
już po przyjeździe gości do gospodarstwa. Ustawodawca przewidział także wyłączenie spod definicji imprezy turystycznej
sytuacji, gdy usługi dodatkowe stanowią mniej niż 25% łącznej
wartości połączonych usług turystycznych i nie są reklamowane jako istotny element tego połączenia, czyli przykładowo jako
główny cel podróży.
Spod działania regulacji wyłączone zostały także wycieczki jednodniowe (czyli trwające do 24 godzin bez noclegu) oraz wycieczki organizowane okazjonalnie, niezarobkowo i skierowane
do ograniczonej grupy odbiorców, z jakimi w ośrodkach doradztwa rolniczego mamy do czynienia organizując np. wyjazdy studyjne dla własnej kadry.

poznania nowych warunków prawnych i śledzenia aktualności.
Kontynuując dotychczasową praktykę krakowski Oddział CDR
stara się wspierać środowisko turystyki wiejskiej w lepszym rozumienia mechanizmów działania prawa i celów regulacji prawnych oraz ich interpretacji. W dniach 15-16 maja 2018 roku CDR
w Krakowie przeprowadziło szkolenie pn. „Turystyka wiejska –
nowe regulacje. Konsekwencje. Wymagania. Korzyści” dla ogólnopolskiej kadry specjalistów ODR. Kolejne szkolenia w formie
samokształcenia przez Internet dla szerszego grona zainteresowanych przewidziane są w drugiej połowie roku.
Elżbieta Kmita-Dziasek, CDR O/Kraków

W trakcie opracowywania są kolejne zmiany prawne dotyczące
usług zakwaterowania. Projekty zakładają wprowadzenie obligatoryjnych wymagań, chronionych nazw i obowiązku rejestracyjnego dla obiektów zakwaterowania, objętych w obecnych
przepisach pojęciem „innych obiektów, w których świadczone
są usługi hotelarskie”.
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Jak widać z powyższego, sygnalnie przedstawionego zakresu
nowych regulacji, udzielanie poradnictwa dla mieszkańców wsi
w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań prawnych w obszarze
agroturystyki i turystyki wiejskiej wymaga od doradztwa rolniczego porzucenia dotychczasowych przyzwyczajeń, uważnego roz26
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System QAFP szansą
na budowanie przewagi
konkurencyjnej

W

ostatniej dekadzie daje się zaobserwować wyraźną tendencję wzrostu świadomości wśród konsumentów w zakresie
odżywiania i wybieranych artykułów spożywczych. W kryteriach
wyboru żywności najważniejsze stają się jej jakość, naturalność,
brak ulepszaczy oraz zaufane, sprawdzone źródło. Konsumenci
zwracają uwagę na jakość kupowanej żywności, poszukują produktów sprawdzonych i znanego pochodzenia. Popyt na produkty
wysokiej jakości jest sygnałem dla hodowcy trzody chlewnej, skłaniającym do podjęcia decyzji o certyfikacji prowadzonej hodowli.
Na wysoce konkurencyjnym rynku certyfikat Systemu QAFP może
stać się dla producenta szansą na
budowanie przewagi i rozwoju własnej działalności.
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System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP jest uznanym
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi krajowym systemem jakości żywności, którego Administratorem jest Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Głównym celem Systemu jest zapewnienie ponadprzeciętnej
jakości produktów spożywczych, poprzez połączenie wszystkich
ogniw w łańcuchu produkcyjnym i restrykcyjną kontrolę na każdym etapie produkcji, przeprowadzaną przez niezależną Jednostkę Certyfikującą, która podlega akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Wymagania dla poszczególnych asortymentów zostały określone
w poszczególnych zeszytach branżowych: „Kulinarne mięso wieprzowe”, „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, „Wędliny”, „Konserwy” oraz „Mięso mielone”.
W Systemie QAFP praca nad kształtowaniem wysokiej jakości
mięsa rozpoczyna się już u hodowcy. Dzięki dbałości o szczegóły na wszystkich etapach procesu produkcji oraz przestrzeganiu
27

restrykcyjnych norm otrzymywany jest produkt o wysokiej wartości kulinarnej.
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W zakresie produkcji trzody chlewnej System QAFP obejmuje
3 główne filary:
GENETYKĘ
Trzoda chlewna przyjęta do tuczu powinna spełniać jeden z poniższych warunków:
1) pochodzić z krzyżowania dwurasowego ras (wbp ×pbz, pbz
× wbp, puławska × wbp, wbp × puławska, złotnicka biała ×
wbp) lub
2) pochodzić z krzyżowania trzyrasowego ras (wbp × pbz ×
duroc, pbz × wbp × duroc oraz puławska × wbp × duroc,
złotnicka biała x wbp x duroc) lub
3) pochodzić z firm produkujących zwierzęta hybrydowe.
Zwierzęta muszą posiadać świadectwa pochodzenia i być wolne od recesywnych genów RYR1T oraz RN-.
ŻYWIENIE

HORYZONT CDR
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Na 3 tygodnie przed odstawieniem świń do ubojni obowiązuje
zakaz stosowania w paszach:
• mączek rybnych,
• wywarów gorzelnianych,
• serwatki,
• oraz ograniczenie śruty kukurydzianej i makuchów rzepakowych.

System zakazuje stosowania w żywieniu antybiotyków, hormonów i stymulatorów wzrostu oraz określa zakończenie tuczu
przy osiągnięciu masy ciała na poziomie 95-125 kg.
DOBROSTAN
Hodowla QAFP gwarantuje zapewnienie najwyższych standardów dobrostanu zwierząt. Gospodarstwa znajdują się pod nadzorem lekarza weterynarii, na każdym etapie chowu i transportu
ogranicza się stres i przemęczenie zwierząt. Warunki dobrostanu muszą być zgodne z cross-compliance.
Certyfikacja w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP
oferuje hodowcy trzody chlewnej wymierne korzyści w postaci:
1) budowania konkurencyjności i tworzenia pewnego łańcucha powiązań – certyfikacja w systemie jakości żywności
wspiera skutecznie nowoczesne i efektywne kierowanie gospodarstwem rolnym, planowanie produkcji i szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku. Rolnik przystępujący do systemu jakości zyskuje poprzez stabilizację relacji
z odbiorcą oraz możliwość uzyskania tym samym wyższego
zarobku. Działa w ten sposób w bardziej bezpiecznym i przewidywalnym otoczeniu rynkowym. Rolnicy i hodowcy trzody chlewnej zwracają uwagę na długofalowe efekty stosowania systemów jakości, takie jak dość istotne zmniejszenie
kosztów produkcji, łatwość zbytu czy wyższą cenę skupu;
2) oferowania powtarzalnego i wysokojakościowego produktu – produkt o wysokiej, powtarzalnej jakości jest
28
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najbardziej skutecznym narzędziem budowania relacji z
klientem, decydującym o jego zadowoleniu, a tym samym
lojalności wobec produktu i w efekcie kondycji finansowej
każdego uczestnika systemu. Systemowe podejście to dbałość o szczegóły na wszystkich etapach procesu produkcji
oraz przestrzeganie restrykcyjnych norm pozwalających na
otrzymanie powtarzalnego produktu o wysokiej jakości.
Wszystkie kluczowe czynniki wpływające na jakość mięsa wieprzowego w Systemie QAFP są szczegółowo opisane w zeszycie branżowym “Kulinarne mięso wieprzowe”.
System kompleksowo integruje kolejne ogniwa łańcucha
produkcyjnego zaczynając od hodowli, żywienia i warunków chowu zwierząt, kontynuując przez transport, ubój,
rozbiór, przetwórstwo i pakowanie, a na transporcie
i sprzedaży produktu finalnego kończąc;
3) możliwości zwrotu kosztów certyfikacji - rolnicy zainteresowani uczestnictwem w systemie QAFP mogą zwrócić się
o wsparcie w ramach podziałania “Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W ramach tego działania hodowcy
trzody chlewnej mają zagwarantowany 100% zwrot kosztów certyfikacji przez okres 5 lat.

Ograniczanie strat azotu
w produkcji zwierzęcej poprzez
promowanie technik zakwaszania gnojowicy w Regionie
Morza Bałtyckiego

D

la zdecydowanej większości polskich rolników jest to ciekawostka. Taka technologia ograniczenia strat azotu z produkcji zwierzęcej z powodzeniem stosowana jest w Danii. O co
w niej właściwie chodzi?

Producentów zainteresowanych certyfikacją w Systemie QAFP
zapraszamy do kontaktu z Administratorem Systemu.
qafp@upemi.pl, www.qafp.pl

Dariusz Pomykała CDR O/Radom
HORYZONT CDR
NR 1/2018

Wóz asenizacyjny z aplikatorami doglebowymi gnojowicy
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Odczyn gnojowicy, w zależności od jej pochodzenia, waha się
w przedziale 7-8 pH. Wysoka wartość pH jest głównym powodem tego, że podczas aplikacji gnojowicy na polu następują
znaczne straty azotu w postaci amoniaku, który utlenia się do
powietrza. Jedną z metod ograniczającą utleniania się amoniaku jest właśnie zmniejszenie zawartości suchej masy w gnojowicy poprzez separację oraz obniżenie jej pH.
W procesie zakwaszania gnojowicy stosuje się stężony kwas
siarkowy (96% H2SO4). Celem zabiegu jest redukcja utleniania
się amoniaku, a tym samym straty azotu. Dzięki procesowi zakwaszania znaczna część azotu w gnojowicy zabezpieczona jest
w postaci jonów amonowych (powstaje siarczan amonu – taki
jak w nawozie mineralnym) zamiast amoniaku (NH3), który łatwo się utlenia. Obniżenie pH gnojowicy do poziomu ok. 5,5 staje się bardzo efektywne w zakresie ograniczenia niepotrzebnych
strat do powietrza azotu, który mógłby być wykorzystany przez
roślinę. Zakwaszanie gnojowicy może odbywać się bezpośrednio w budynkach inwentarskich, w zbiornikach na gnojowicę,
a także w trakcie nawożenia na polu.
Trzy główne techniki zakwaszania to:

Zastosowanie zakwaszania gnojowicy znacząco wpływa na recykling azotu w gospodarstwach rolnych oraz obniża zanieczyszczenie wód i powietrza azotem pochodzącym z rolnictwa. Proces ten pozwala na ograniczenie strat azotu o ok. 70%. Technika
powszechnie stosowana jest w Danii, gdzie ok. 20% gnojowicy
poddawane jest zabiegom zakwaszania.
W Polsce ta technika jest obecnie w fazie badań i testów, w zakresie dostosowania jej do warunków panujących w naszym
kraju. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Radomiu, w ramach międzynarodowego projektu „Baltic Slurry Acidification” (Interreg Baltic Sea Region), prowadzi działania
mające na celu wdrażanie pilotażowych technik zakwaszenia
gnojowicy oraz próby polowe w gospodarstwach rolnych w Regionie Morza Bałtyckiego.
Jesienią 2017 roku pracownicy CDR Radom przeprowadzili
pierwsze doświadczenia polowe mające na celu zbadanie technicznych możliwości stosowania technik zakwaszania gnojowicy
w Polsce oraz ocenę wpływu zakwaszania gnojowicy na plony
oraz środowisko, a także opłacalność.
Próby polowe zostały przeprowadzone w trzech gospodarstwach demonstracyjnych, w województwie wielkopolskim
i warmińsko-mazurskim (gnojowica świńska) oraz w województwie lubelskim (gnojowica bydlęca). Schemat doświadczenia
we wszystkich gospodarstwach był podobny; przed jego wykonaniem dokonano analiz gleby, m.in. w zakresie poziomu pH,
zawartości N, P, K, azotu organicznego, siarki, poziomu materii
30
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organicznej. W każdym przypadku przeprowadzono doświadczenie kontrolne – rozrzucenie gnojowicy niezakwaszonej na
polu, na którym przeprowadzona została dalsza część doświadczenia. Następnie zakwaszoną gnojowicę w zbiorniku na gnojowicę / wozie asenizacyjnym do pożądanego poziomu pH (ok.
5-6 pH) i za pomocą węży wleczonych, zakwaszona już gnojowica została rozprowadzona po powierzchni pola. Doświadczenie
zostało przeprowadzone na uprawach ozimych. Podczas zbiorów powtórzone zostaną badania gleby oraz uzyskanego plonu.
Nawozy pochodzenia zwierzęcego stanowią główne źródło emisji amoniaku, a tym samym azotu, w Regionie Morza Bałtyckie-

go. Poprzez opady atmosferyczne w znacznych ilościach dostaje
się on do Bałtyku. Emisja amoniaku zagraża ludzkiemu zdrowiu
i degraduje środowisko naturalne. Zastosowanie technik zakwaszania gnojowicy (SAT) jest jednym ze sposobów ograniczających straty azotu. Ograniczenie emisji amoniaku zmniejszy niekorzystny wpływ toksycznych opadów na eutrofizację Bałtyku.
Upowszechnienie stosowania SAT przyniesie korzyść w postaci poprawy stanu środowiska w całym regionie, a rolnikom –
oszczędności finansowe i częściowe uniezależnienie się od zakupów nawozów mineralnych na rynku.
Mateusz Sękowski CDR O/Radom

Elektroniczny biuletyn informacyjny wydawany przez
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Ograniczenie emisji amoniaku zmniejszy niekorzystny wpływ toksycznych opadów na
eutrofizację Bałtyku
HORYZONT CDR
NR 1/2018
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