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Dziedzictwo kulturowe dla
młodych Europejczyków –
Międzynarodowy projekt „Youth-European Cultural Heritage”
[MINERVA] Erasmus+
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, we wrześniu 2018 roku rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu Youth-European Cultural Heritage [MINERVA], współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+. Inicjatywa realizowana
jest we współpracy z organizacjami: z Bułgarii, Czech, Hiszpanii,
Polski, Turcji oraz Włoch i będzie trwała do końca sierpnia 2020 r.
Projekt MINERVA wpisuje się w liczne działania podejmowane
przez CDR O/Kraków na rzecz dziedzictwa kulturowego. Jego

celem jest poprawa jakości usług związanych ze wsparciem
i doradztwem dla młodych ludzi w zakresie zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym w ramach sieci stowarzyszeń
transnarodowych. Projekt wykorzystuje wartość społeczną
i edukacyjną europejskiego dziedzictwa kulturowego, w szczególności jego potencjał do tworzenia miejsc pracy, generowania
wzrostu gospodarczego i spójności społecznej.
Głównym zadaniem w ramach projektu jest stworzenie europejskiej platformy z narzędziami online dla agentów, wolontariuszy
i wszelkich osób, które na co dzień pracują z młodymi ludźmi.
Potrzeba realizacji projektu wynika z braku wiedzy i specjalistycznych porad dla młodych ludzi na temat możliwości pracy w obszarze dziedzictwa kulturowego. Usługi dla młodzieży,
w tym świadczone przez organizacje pozarządowe, firmy szkoleniowe, instytuty i agencje zatrudnienia zajmujące się młodzieżą, powinny być bardziej aktywne w rozwijaniu działań na rzecz
wspierania młodych ludzi, jako specjalistów w zakresie dziedzictwa kulturowego. Implikuje to potrzebę szkolenia osób pracujących z młodymi ludźmi, w celu wyposażenia ich w niezbędne
narzędzia do inicjowania i kierowania działań skierowanych do
młodzieży.
Projekt MINERVA obejmuje wymianę dobrych praktyk oraz
wdrażanie sieci współpracy na poziomie europejskim. Ma to
ułatwić kształtowanie u młodzieży umiejętności związanych
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CDR od lat zajmuje się tematyką szeroko rozumianą jako dziedzictwo kulturowe, przyczyniając się zarówno do jego zachowania, jak i promowania na skalę krajową oraz europejską. Projekt,
który w swoim założeniu ma przyczynić się do tworzenia miejsc
pracy, wspiera rozwój jednego z podstawowych zadań Centrum,
jakim jest rozwój przedsiębiorczości. W obszarze dziedzictwa
kulturowego organizowane są szkolenia, prowadzone są portale
internetowe oraz projekty krajowe i zagraniczne. Założenia projektu wpisują się w promowaną przez CDR nową unijną inicjatywę zwaną Smart Village, której jednym z głównych założeń jest
lepsza waloryzacja dziedzictwa kulturowego w celu zwiększania
atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Dziedzictwo kulturowe dla
młodych Europejczyków
– międzynarodowy projekt
„Youth-European Cultural
Heritage” [MINERVA]
Erasmus +
Wybrane preferencje dla
małych i średnich przedsiębiorstw w prowadzeniu
biznesu w 2019 roku

Projekt MINERVA obejmuje wymianę dobrych praktyk oraz wdrażanie sieci współpracy
na poziomie europejskim. Fot. Kick-off-Meeting, Kraków 2018 r.

z wykorzystywaniem dziedzictwa kulturowego. Pozwoli to także
na szkolenie liderów młodzieżowych oraz rozwój europejskiej
platformy z narzędziami internetowymi dla osób pracujących
z młodymi ludźmi oraz pośredników pracy, aby zainspirować ich
i przyczynić się do rozpowszechniania zatrudnienia młodzieży
w obszarze dziedzictwa kulturowego. Promowanie tego ostatniego jest niezwykle istotne, ponieważ jak pokazują dane statystyczne, młodzi ludzie są bardzo zmotywowani, aby wykorzystać
swoją energię i kreatywność do rozwijania pracy związanej z europejskim dziedzictwem kulturowym.
HORYZONT CDR
NR 2/2019

Więcej informacji o projekcie MINERVA można znaleźć na stronie internetowej: www.minerva-erasmus.eu
Karolina Boba, CDR O/Kraków
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Wybrane preferencje dla małych i średnich przedsiębiorstw
w prowadzeniu biznesu
w 2019 roku
W 2019 roku przewidziano szereg preferencji, dla małych i średnich przedsiębiorstw, w prowadzeniu działalności gospodarczej,
m.in. w ramach tzw. Konstytucji Biznesu, która jest pakietem
ustaw. Jedną z pakietu jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629, 1633),
regulująca zasady podejmowania, wykonywania i kończenia
działalności gospodarczej.
Pierwszą, długo wyczekiwaną preferencją, uwzględnioną w ww.
ustawie jest wprowadzenie nowej ulgi w składkach ZUS dla nowych firm, czyli tzw. ULGA na START. Z ulgi na START można skorzystać (czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek
na ubezpieczenia społeczne), jeśli przedsiębiorca:
• podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
• nie będzie wykonywać dla byłego pracodawcy czynności, ja-
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kie wynikały ze stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku
pracy, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.
Dzięki nowej uldze początkujący przedsiębiorcy mogą być zwolnieni ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Nie dotyczy to składek na ubezpieczenie zdrowotne,
które są obowiązkowe również dla przedsiębiorców korzystających z ulgi.
Kolejną zachętą podatkową dla przedsiębiorców zapisaną w ww.
ustawie jest wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej,
czyli FIRMA na PRÓBĘ. Dotyczy ona m.in. drobnej działalności
zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą
w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w
2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł, czyli 50% to
1125 zł), działalność ta nie jest uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz ze wszelkimi konsekwencjami. Dochody z takiej działalności są opodatkowane na zasadach ogólnych. Ulga jest przeznaczona dla osób,
które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz przez
ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Działalność taka nie może być
objęta wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji.
Inną ciekawą propozycją dla osób prowadzących działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni może
być tzw. MAŁY ZUS, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku
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(Dz.U. z 2018 r. poz. 1577, 2244). Z małego ZUS-u będzie mógł
skorzystać przedsiębiorca prowadzący działalność na mniejszą
skalę, gdy:
• jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również
wspólnikiem spółki cywilnej),
• przychody, które osiągnął z działalności gospodarczej za
ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi (np. w 2018 r. kwoty 63 000 zł =
30 x 2100 zł),
• nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek
na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 %
minimalnego wynagrodzenia),
• rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystał ze zwolnienia z VAT,
• prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni
w poprzednim roku kalendarzowym,
• nie wykorzystał 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS-u”,
• nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywał (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku
pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym
czynności wchodzące w zakres działalności.
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
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Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki i chcą zgłosić się do składek od przychodu muszą dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni
liczonych od:
• 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuują prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo jeśli z końcem grudnia zakończyli okres ulgi „preferencyjne składki”,
• pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub
wznowienia działalności gospodarczej,
• pierwszego dnia, w którym będą spełniali warunki do korzystania z „małego ZUS-u” (np. skończyli okres „preferencyjne
składki” w trakcie roku).

Korzystając z tzw. ULGI na START, początkujący przedsiębiorcy mogą być zwolnieni ze
składek na ubezpieczenia społeczne.

MAŁY ZUS może opłacać przedsiębiorca, jeżeli korzystał wcześniej z ULGI na START i „preferencyjnych składek”. Warto podkreślić, że w ten sposób właściciel nowej firmy może tak naprawdę
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przez pierwsze 5 lat prowadzić działalność gospodarczą na „preferencyjnym” ZUS-ie, co obrazuje poniższy schemat.
Formy rozliczania ZUS przez przedsiębiorcę wg kolejności, która pozwoli na maksymalne oszczędności w opłacaniu składek
od momentu podjęcia działalności gospodarczej.
ULGA na START
Okres płacenia składek ZUS
Wysokość płaconych składek ZUS
Składka zdrowotna – 342,32 zł
6 miesięcy

Wybrane preferencje dla
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ZUS preferencyjny
Wysokość płaconych składek ZUS

Okres płacenia składek ZUS

Składki społeczne i składka zdrowotna – 24 miesiące
minimalna podstawa 30 % minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Minimalne składki wynoszą 539,35 zł (bez chorobowego)

Mały ZUS
Wysokość płaconych składek ZUS

Okres płacenia składek ZUS

Składki społeczne i składka zdrowotna – 36 miesięcy
uzależniona od zeszłorocznego przychodu
przedsiębiorcy i mogą się wahać od ponad
500 zł do ok. 1200 zł
HORYZONT CDR
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Jak widać istnieje kilka rozwiązań, dzięki którym można znacznie obniżyć miesięczne koszty prowadzenia działalności, szczególnie w tym początkowym okresie. Ułatwienia te z pewnością mogą zainteresować potencjalnych beneficjentów działań
PROW 2014-2020. Wśród działań kierowanych do osób zarówno podejmujących, jak i rozwijających działalność gospodarczą
można wymienić:
1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – rolnicy
(nabór zakończony, trwa rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy),
2. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – ASF
(planowany nabór wniosków - sierpień 2019 r.),
3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – bez
ASF (planowany nabór wniosków - wrzesień 2019 r.),
4. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój
działalności pozarolniczej” typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” (planowany nabór
wniosków - wrzesień 2019 r.),
5. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
(nabory trwają cały rok - terminy uzależnione od LGD).
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przede wszystkim dostosują wysokość obciążeń, ponoszonych
przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, do ich możliwości finansowych.




Oskar Wysocki, CDR O/Poznań

Dziedzictwo kulturowe dla
młodych Europejczyków
– międzynarodowy projekt
„Youth-European Cultural
Heritage” [MINERVA]
Erasmus +
Wybrane preferencje dla
małych i średnich przedsiębiorstw w prowadzeniu
biznesu w 2019 roku

Korzystając z preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw można znacznie obniżyć
miesięczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Niemniej jednak należy pamiętać, że beneficjenci ww. działań
są zobowiązani zgłosić się do ZUS i podlegać temu ubezpieczeniu społecznemu w okresie trwania zobowiązań wynikających
z przyznanej pomocy. Tak więc nie ze wszystkich preferencji
będą mogli skorzystać. Warto podkreślić, że składki ZUS są nadal jedną z głównych barier, która powstrzymuje początkujących przedsiębiorców od zakładania własnej działalności gospodarczej. Należy się spodziewać, że powyższe rozwiązania będą
stymulować do podejmowania działalności gospodarczej, ale
HORYZONT CDR
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Opracowano na podstawie:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646,
1479, 1629, 1633).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia
składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność
gospodarczą na mniejszą skalę.
Harmonogram planowanych do 31.12.2019 r. naborów wniosków w ramach
PROW 2014–2020.
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Tolerancja roślin na brak
wody
Bioasekuracja fitosanitarna
Nowe odmiany zbóż
jarych i ozimych wpisanych do Krajowego
rejestru w 2019 r.

Rośliny rolnicze w zależności od gatunku, a nawet odmiany, mają
różne zapotrzebowanie na wodę w okresie wegetacji. Podczas
wzrostu i rozwoju roślin występuje tzw. okres krytyczny, w którym brak wody w istotny sposób wpływa na plonowanie. Jest to
okres szczególnej wrażliwości rośliny na niedostatek wody. Zboża, niezależnie od odmiany, najbardziej reagują na brak wody
w fazie strzelania w źdźbło, przed fazą kłoszenia i w okresie
kłoszenia. Dla rzepaku krytycznym okresem są: faza kwitnienia
i dojrzewania, kiedy rośliny wytwarzają najwięcej suchej masy.
Niedobór wody w tym czasie powoduje wykształcenie mniejszej
ilości łuszczyn i znaczne ich skrócenie. Dla kukurydzy okresem
najbardziej krytycznym, jeśli chodzi o niedobór wody, jest czas
kwitnienia (2 tygodnie przed i 3 tygodnie po kwitnieniu). Rośliny
wówczas wytwarzają kolby z małą ilością ziarniaków.
Rośliny uprawne o krótkim okresie wegetacji, w miarę wzrostu
i rozwoju, stopniowo zwiększają zapotrzebowanie na wodę. Dla
takich roślin jak: zboża jare, ozime, ziemniaki wczesne optymalne ilości opadów powinny wynosić w kwietniu 35-45 mm,
w maju i czerwcu po 65-70 mm i od lipca do zbioru 40-60 mm.
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Rośliny o dłuższym okresie wegetacji, takie jak: ziemniaki późne,

buraki cukrowe, pastewne, ćwikłowe, rzepak ozimy, koniczyna
czerwona, a także rośliny późno wysiewane wykazują większe
zapotrzebowanie na wodę w miarę wzrostu i rozwoju. W okresie od połowy czerwca do połowy września optymalna ilość
opadów comiesięcznych powinna wynosić 65-75 mm. Później
ich zapotrzebowanie na wodę zmniejsza się.
Potrzeby wodne roślin określa się współczynnikiem transpiracji.
To ilość wody potrzebna roślinie do wyprodukowania 1 kg suchej
masy w czasie wegetacji. Współczynnik transpiracji nie jest wartością stałą dla poszczególnych gatunków roślin i zależy od: poziomu wilgotności gleby, temperatury, zasobności gleby w składniki
mineralne, rodzaju i kwasowości gleby. Współczynniki transpiracji dla wybranych gatunków roślin przedstawiono poniżej.
Współczynniki transpiracji
Niski
Średni
Wysoki
Gatunek Współczynnik Gatunek Współczynnik Gatunek Współczynnik
Proso
200-300
Pszenica oz.
400-500
Wieloletnie
rośliny
Sorgo
200-300
Jęczmień
400-550
bobowate
700-900
Kukury300-400
Owies
400-600
(koniczyna,
dza
lucerna),
len, trawy
Burak
350-450
Żyto
400-650
cukrowy
Rośliny
400-650
strączkowe
Słonecznik
500-600
Rzepak
600-700
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O zapotrzebowaniu roślin na wodę decyduje również ilość wytworzonej suchej masy. Burak cukrowy chociaż posiada niski
współczynnik transpiracji, wytwarza duży plon i ma w związku
z tym większe zapotrzebowanie na wodę. Podobnie kukurydza,
mimo niskiego współczynnika, potrzebuje dużo wody ze względu na wytwarzany duży plon. Najmniejszym współczynnikiem
transpiracji odznaczają się: proso, sorgo, kukurydza. Dla podstawowych zbóż współczynnik transpiracji określany jest na poziomie średnim.

Rośliny uprawne o krótkim okresie wegetacji, w miarę wzrostu i rozwoju, stopniowo
zwiększają zapotrzebowanie na wodę.
HORYZONT CDR
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Proso można uprawiać na glebach lekkich, dostatecznie ciepłych
i utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej. Roślina nie toleruje
gleb zimnych, podmokłych, z wysokim poziomem wody gruntowej. Rośliny do momentu wykształcenia silnego systemu korzeniowego są wrażliwe na niedobór wody. Dlatego w uprawie na
glebach słabszych, piaszczystych, należy stosować takie zabiegi,
które umożliwiają magazynowanie i utrzymanie wody w profilu
glebowym. Proso, gdy wykształci dobry system korzeniowy, znosi nawet dłuższe okresy suszy.
Kukurydzę uprawia się na glebach zasobnych w próchnice, ciepłych, przewiewnych o dużej pojemności wodnej. Udaje się też
na glebach słabszych, lżejszych, ponieważ ma dobrze wykształcony głęboki system korzeniowy. Dobrze rozwinięty, głęboki (sięgający do 3 m) system korzeniowy może pobierać wodę
z głębszych warstw profilu glebowego. To roślina o dużym zapotrzebowaniu na wodę w czasie wegetacji, ponieważ wytwarza
duże ilości suchej masy. Średnio na 1 hektar kukurydza wykorzystuje w sezonie wegetacyjnym ok. 3,5 mln l wody (ponad 350
mm, czyli 350 l/m2 powierzchni plantacji). Kukurydza potrafi
oszczędnie gospodarować wodą, świadczy o tym niski współczynnik transpiracji. Dobrze znosi okresowe niedobory wody
i dobrze wykorzystuje wilgoć z rosy. Cechą charakterystyczną
kukurydzy jest prowadzenie fotosyntezy typu C-4. Aktywacja
szlaku C-4 następuje w wysokich temperaturach i odpowiednich
warunkach wilgotnościowych.
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ułożenie liści tych odmian w stosunku do łodygi wynosi 30-60
stopni. Wtedy światło pada na liście pod kątem prostym i roślina pochłania maksymalną ilość światła, niezależnie od położenia słońca w ciągu dnia. Wynikiem maksymalnej aktywności fotosyntezy jest maksymalna asymilacja związków organicznych,
co przekłada się na uzyskanie wysokich plonów. Kolejną cechą,
która ma wpływ na plon jest równomierny rozwój wiechy i kolby
w czasie. Kolby zostają lepiej zapylone, co wpływa na większą
ilość ziaren.
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Sorgo to roślina do uprawy w warunkach niedoboru wody,
o jednym z najmniejszych współczynników transpiracji. Posiada
silnie rozwinięty, głęboki system korzeniowy, który pozwala na
korzystanie z wody z głębszych warstw gleby.
Kukurydza to roślina o dużym zapotrzebowaniu na wodę w czasie wegetacji, ponieważ
wytwarza duże ilości suchej masy.

Wśród odmian kukurydzy są mieszańce, które wykazują wiele
cech świadczących o znacznej tolerancji na wysokie temperatury i suszę. Należą do nich odmiany typu HD (heat and drought - HD), które charakteryzują się silnym i głębokim systemem
korzeniowym. Taki system korzeniowy dostarcza roślinie wodę
i składniki pokarmowe z głębszych warstw profilu glebowego.
Zwiększona ilość włośników na korzeniach pozwala roślinom na
lepsze i skuteczniejsze pobieranie składników podczas całego
okresu wegetacji.

HORYZONT CDR
NR 2/2019

Odmiany HD mają charakterystycznie ułożone liście, dzięki którym sprawniej przebiega proces fotosyntezy. Najkorzystniejsze

Sorgo toleruje wysokie temperatury, nawet do 35oC. Powierzchnia liści i łodyg roślin
pokryta jest woskiem, który chroni rośliny przed nadmierną ewapotranspiracją.
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Początkowo korzenie rozwijają się szybko i sięgają 1-1,5 m w głąb
gleby. W kilka tygodni po zasiewie roślina tworzy wtórny system
korzeniowy – korzenie przybyszowe, które sięgają w zależności
od wody gruntowej nawet do 2 metrów głębokości. Sorgo toleruje wysokie temperatury, nawet do 35oC. Powierzchnia liści i łodyg pokryta jest woskiem, który chroni rośliny przed nadmierną
ewapotranspiracją. W liściach sorga znajdują się komórki motoryczne, które podczas suszy powodują zwijanie się liścia, przez
co zmniejsza się jego powierzchnia asymilacyjna. Sorgo można
uprawiać na glebach słabszych. Jest rośliną o dużych potrzebach
nawozowych. Objawy niedoboru wody na glebach słabszych są
widoczne znacznie później niż u kukurydzy, gdyż sorgo potrzebuje mniej wody w czasie wegetacji w stosunku do innych roślin
w naszej strefie geograficznej.

nów uzależniona jest od opadów w okresie wegetacji. Szczególnie podatny na suszę jest owies, który ma bardzo duże potrzeby
wodne i rozrzutnie nią gospodaruje. W uprawie zbóż jarych znaczenie mają opady w początkowej fazie wzrostu, kiedy rośliny
wytwarzają system korzeniowy.
W warunkach niedoboru wody należy uprawiać gatunki i odmiany o krótkim okresie wegetacji, małych potrzebach wodnych
i niskim współczynniku transpiracji. Należy korzystać z odmian
zalecanych do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych danego województwa, według ,,Listy Zalecanych Odmian’’ (LZO)
opracowanej przez COBORU.
Zygmunt Bilski, CDR O/Poznań

Zboża ozime lepiej radzą sobie w okresie suszy niż zboża jare,
ponieważ lepiej wykorzystują wodę z opadów jesienno-zimowych i wiosennych. Spośród zbóż najbardziej odporne na susze
jest żyto ozime. Ma najsilniej rozwinięty system korzeniowy. Natomiast pszenica ozima jest rośliną, która najbardziej reaguje na
suszę w okresie wegetacji.
Zboża jare są bardziej wrażliwe na suszę w okresie wiosennym,
ponieważ mają słabo wykształcony system korzeniowy i nie potrafią wykorzystać wody pozimowej, dostępnej w tym okresie.
Ze zbóż jarych, jęczmień uważany jest za roślinę najbardziej odporną na niekorzystne warunki wodne, chociaż wysokość ploHORYZONT CDR
NR 2/2019
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Bioasekuracja to inaczej biologiczna ochrona całego gospodarstwa, polegająca na działaniach, które mają na celu ochronę
zdrowia i żywności produkowanej w gospodarstwie. Poprzez
uniemożliwienie bądź ograniczenie przedostawania się do gospodarstwa i na pola agrofagów, czyli m. in. bakterii, wirusów
czy pasożytów, zapewnia bezpieczeństwo oraz zachowanie wysokiej jakości produktów, a także wpływa na zwiększenie wydajności i opłacalności produkcji.
Bioasekuracja fitosanitarna dotyczy zapobiegania chorobom
roślin oraz likwidowania zagrożeń dla zdrowia człowieka i jakości produktów rolnych. W przypadku ziemniaków bioasekuracja fitosanitarna jest związana z zagrożeniem występowania
bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Cms), która jest sprawcą bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Występuje
ona na roślinach i bulwach ziemniaka w wielu krajach Świata,
w tym również w Polsce. Jest chorobą kwarantannową i podlega zwalczaniu z urzędu. Wprowadzone regulacje fitosanitarne
w tym zakresie, powodują znaczne ograniczenia w dostępie polskich ziemniaków do rynków pozostałych państw członkowskich
Unii Europejskiej.
W celu przeciwdziałania tej niekorzystnej sytuacji oraz wsparcia
producentów, przetwórców i dystrybutorów branży ziemniacza-

Bioasekuracja fitosanitarna dotyczy zapobiegania chorobom roślin oraz likwidowania
zagrożeń dla zdrowia człowieka.

nej powstał „Program dla Polskiego Ziemniaka”. Celem programu jest wyeliminowanie w profesjonalnej produkcji ziemniaka
bakterii Clavibacter michiganensis ssp., co zapewni swobodny
obrót polskich ziemniaków na rynkach pozostałych państw Unii
Europejskiej i w efekcie poprawi opłacalność krajowej produkcji
ziemniaka. Program, realizowany przez 4 lata, będzie opierał się
na trzech podstawowych działaniach.
Po pierwsze – na wprowadzeniu obowiązku wysadzania ziemniaków wolnych od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus. W ramach pomocy i zachęty do korzystania z kwalifikowanych sadzeniaków realizowane będą m.in. dopłaty do 1 ha
powierzchni gruntów obsadzonych materiałem sadzeniakowym
kategorii elitarny lub kwalifikowany. Kontynuowana będzie
12
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również rekompensata poniesionych strat dla producentów sadzeniaków oraz ziemniaków towarowych, u których wykryto
bakterie Cms. Wprowadzono ułatwienia w zagospodarowaniu
porażonych bulw ziemniaka, dopuszczając wykorzystanie takich
bulw do produkcji biogazu. Wsparcie producentom udzielane
będzie także poprzez działania informacyjno-edukacyjne.
W ramach drugiego działania eliminowane będą nieprawidłowości na krajowym rynku ziemniaka poprzez wprowadzenie
przepisów zobowiązujących do właściwego oznaczania ziemniaków młodych oraz podawania nazwy kraju pochodzenia ziemniaka znajdującego się w obrocie. Przewidziane jest zaostrzenie
kar za niewykonanie decyzji o zwalczaniu organizmów kwarantannowych, w tym bakterii Cms, oraz za wywóz ziemniaków do
innych państw UE bez wymaganych dokumentów. Przewidziano
kary pieniężne za wprowadzanie do obrotu ziemniaków bez informacji umożliwiających ich identyfikację lub za zafałszowanie

pochodzenia bulw ziemniaka. W celu egzekwowania realizacji
przepisów, likwidacji nieprawidłowości, będą prowadzone kontrole odnośnie zdrowotności, znakowania i jakości ziemniaków.
Ostatnie działanie opiera się na szeroko pojętej promocji polskiego ziemniaka na rynku krajowym, a także na rynkach innych krajów, na podstawie założeń Strategii promocji żywności
MRiRW. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące polskiej
żywności wysokiej jakości, są objęte wsparciem finansowym ze
środków funduszy promocji.
Po 4 latach realizacji „Programu dla Polskiego Ziemniaka” zostanie przeprowadzona kompleksowa ocena efektywności przyjętych rozwiązań. Zakłada się, że okres ten pozwoli na osiągnięcie poprawy zdrowotności upraw ziemniaka i w efekcie zostaną
zniesione dodatkowe wymagania związane z wysyłką ziemniaków do pozostałych państw członkowskich UE.
Andrzej Dominik, CDR O/Radom

Celem „Programu dla Polskiego Ziemniaka” jest wyeliminowanie w profesjonalnej produkcji ziemniaka bakterii Clavibacter michiganensis ssp., co zapewni swobodny obrót
polskimi ziemniakami na rynkach pozostałych państw Unii Europejskiej.
HORYZONT CDR
NR 2/2019
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Nowe odmiany zbóż jarych
i ozimych wpisanych do
Krajowego rejestru w 2019 r.
W dniu 17 stycznia 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej Komisja ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, w kadencji
2017-2020, pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego
rejestru 24 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 10, owies
zwyczajny – 5, pszenica zwyczajna – 4, pszenżyto – 3 i żyto – 2).
Jęczmień jary
1. Avatar (d. NAD 5716), odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
2. Brandon (d. BKH 7816), odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
3. Fandaga (d. NORD 14/2404), odmiana typu browarnego;
zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
4. Forman (d. NORD 12/2444), odmiana typu pastewnego;
zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
5. KWS Fantex, odmiana typu pastewnego; zgłaszający: KWS
Lochow Polska sp. z o.o.
6. Lupus (d. STH 10916), odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
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7. Mecenas (d. STH 10716), odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
8. MHR Filar (d. MHR-PJ-2116), odmiana typu pastewnego;
zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
9. MHR Krajan (d. MHR-PJ-1816), odmiana typu pastewnego;
zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
10. Raptus (d. DC 09188/14), odmiana typu pastewnego;
zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Owies zwyczajny
1. Arkan, odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
2. Figaro (d. DC 08124), odmiana pastewna żółtoziarnista;
zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
3. Pablo (d. STH 11816), odmiana pastewna żółtoziarnista;
zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
4. Perun (d. NORD 15/119), odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
5. Refleks (d. STH 11516), odmiana pastewna żółtoziarnista;
zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
Pszenica zwyczajna jara
1. Alibi (d. STH 916), odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
2. Eskadra (d. SMJ 2215), jakościowa odmiana chlebowa (A);
zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
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3. Gratka (d. KOH 6216), jakościowa odmiana chlebowa (A);
zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
4. Merkawa (d. SMJ 2015), jakościowa odmiana chlebowa (A);
zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
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Pszenżyto jare
1. Erwin (d. MAH 4516), odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
2. Odys (d. MAH 4015), odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
3. Santos (d. DC 07030), odmiana pastewna; zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Żyto jare
1. SM Ananke (d. HRSM 108-2Rj), odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
2. SM Elara (d. HRSM 46-4Rj), odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
Na kolejnym posiedzeniu, w dniu 22 lutego 2019 roku, pozytywnie zaopiniowano wpisanie do Krajowego rejestru 25 nowych
odmian zbóż ozimych (jęczmień – 4, pszenica zwyczajna – 14,
pszenica twarda – 1, pszenżyto – 3, żyto - 3).
Jęczmień
1. KWS Flemming (d. KW 6-1545) - odmiana wielorzędowa
typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
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2. Melia (d. STRG 547/14A) – odmiana wielorzędowa typu
pastewnego; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
3. Monopoli (d. LD 06.42.2) – odmiana wielorzędowa typu
browarnego; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
4. SU Lautine (d. NORD 12066/64) – odmiana wielorzędowa
typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Pszenica zwyczajna
1. Bataja(d. DNKO 35) – jakościowa odmiana chlebowa (A);
zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
2. Bosporus – odmiana chlebowa (B); zgłaszający: DANKO
Hodowla Roślin sp. z o.o.
3. Godnik (d. STRU 100681s11) – odmiana chlebowa (B);
zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
4. KWS Donovan (d. KW 2644-14) – odmiana chlebowa (B);
zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
5. Lawina – odmiana pastewna (C); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
6. LG Keramik (d. LGWD14-4469-SA) – jakościowa odmiana
chlebowa (A); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce.
7. Lokata (d. MHR-PP-3915) – jakościowa odmiana chlebowa
(A); zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
8. Moschus – elitarna odmiana chlebowa (E); zgłaszający: IGP
Polska sp. z o.o. sp. k.
15
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9. Opoka (d. STH 9716) – jakościowa odmiana chlebowa (A);
zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
10. RGT Specialist (d. R 11639) – odmiana chlebowa (B); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
11. SY Dubaj (d. SY 116515) – jakościowa odmiana chlebowa
(A); zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
12. SY Yukon (d. SY 116605) – jakościowa odmiana chlebowa
(A); zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
13. Tonnage – odmiana pastewna (C); zgłaszający: Saatbau
Polska sp. z o.o.
14. Venecja (d. STH 9616) – jakościowa odmiana chlebowa (A);
zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.

Żyto
1. KWS Berado (d. KWS-H181) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
2. KWS Jethro (d. KWS-H178) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
3. KWS Tayo (d. KWS-H176) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
Źródło: COBORU, 2019 r.

Tomasz Stachowicz, CDR O/Radom

Pszenica twarda
1. SM Metis (d. SMH 257) – odmiana przeznaczona do produkcji makaronu; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp.
z o.o. Grupa IHAR.
Pszenżyto
1. Dolindo (d. DC 08065) – odmiana pastewna; zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
2. Gringo – odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla
Roślin sp. z o.o.
3. SU Liborius (d. NORD 11R875/008) – odmiana pastewna;
zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
HORYZONT CDR
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Pół roku obowiązywania
programu azotanowego

Rolnictwo ekologiczne
a zmiany klimatyczne

Pół roku obowiązywania programu
azotanowego
W lecie 2018 roku ukazało się rozporządzenie w sprawie tzw.
„programu azotanowego”, który nakłada na większość gospodarstw w kraju dodatkowe obowiązki. Już od sierpnia ub.r. trwają kontrole jego przestrzegania. Niestety większość rolników nie
zaznajomiła się dostatecznie ze zmianami, co może skutkować
dotkliwymi sankcjami. Szczególnie istotne obowiązki, zgodnie
z programem, dotyczą dokumentacji: ewidencji nawożenia,
umów przekazywania nawozów naturalnych, obliczeń maksymalnych dawek nawożenia lub planów nawozowych. Dotyczy to
ponad 720 tysięcy gospodarstw (tych, które są poza systemem
tzw. małych gospodarstw i mają powyżej 10 ha gruntów lub 10
DJP zwierząt).
W zależności od potencjalnego zagrożenia, obowiązki właścicieli gospodarstw rosną wraz z poziomem intensywności i wielkości produkcji. Jednak zgodnie z ustawą Prawo Wodne wszystkie
podmioty (rolnicy, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne czy prawne)
prowadzące „Produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność w ramach, której są przechowywa-
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ne odchody zwierzęce lub stosowane nawozy” mają ją prowadzić w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami.
Wszystkie gospodarstwa obowiązują więc poniższe wymogi:
1. Okres, kiedy rolnicze wykorzystanie nawozu jest niewłaściwe. W tym przypadku dotyczy wszystkich nawozów zawierających azot: zarówno mineralnych azotowych, naturalnych – wszystkich pochodzących z odchodów zwierząt, jak
obornik, gnojówka, gnojowica, pomiot ptasi, organicznych
– odpady przemysłu spożywczego, komposty, inna masa
organiczna. Stosowanie nawozów zawierających azot jest
dozwolone od 1 marca.
2. Rolnicze wykorzystanie nawozów w terenie o dużym nachyleniu. Muszą być zachowane zwiększone o połowę odległości od wód powierzchniowych. Nawozy naturalne muszą być przyorane niezwłocznie, najpóźniej do następnego
dnia od zatosowania.
3. Zabrania się rozsiewania nawozów (cały czas mówimy
o nawozach zawierających azot!!) na gruntach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych
śniegiem (wyjątek stanowi gleba stawów rybnych).
4. Należy zachować odpowiednie odległości w pobliżu cieków naturalnych, zbiorników wodnych, kanałów i rowów
(5-10-20 m w zależności od rodzaju wód i nawozu).
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5. Pojemność i konstrukcja miejsc do przechowywania odchodów zwierzęcych oraz odcieków z przechowywanych
materiałów roślinnych, takich jak kiszonki, powinna wystarczyć do terminu wywożenia nawozu (1 marca), z rezerwą na możliwe wydłużenie ze względu na np. pokrycie
śniegiem, zamarzniecie gleby itp. Można przechowywać
obornik na pryzmie tymczasowej w polu, z zachowaniem
procedur. Okresy przejściowe przewidują dostosowanie
miejsc przechowywania nawozów naturalnych do końca
2021 r. (gospodarstwa z liczbą DJP 210 i większą) lub do
końca 2024 r. (gospodarstwa do 210 DJP). Do tego czasu
obowiązuje nakaz posiadania zbiorników na nawozy naturalne płynne, wystarczające na co najmniej 4 miesiące
przechowywania i takie przechowywanie nawozów naturalnych stałych, aby nie doprowadzić do skażenia wód lub
gruntu.
6. Należy zachować procedury rolniczego wykorzystania,
w tym odpowiednie dawki i równomierności rozprowadzania nawozów, które zapewniają utrzymanie strat substancji odżywczych do wody na dopuszczalnym poziomie.

ności. Uwaga: rolnik, który nabywa /zbywa nawóz naturalny
musi to robić wyłącznie na podstawie pisemnej umowy. Nie
chodzi tu o kwestie finansowe, a ilość nawozu i zawartość
w nim azotu, także gdy zakłada pryzmę tymczasową, powinien sporządzić szkic z zaznaczonymi datami założenia i zakończenia użytkowania pryzmy polowej.
• Gospodarstwa posiadające powyżej 10 ha, 10 DJP zwierząt
– mają obowiązek prowadzenia ewidencji stosowania nawozów zawierających azot, przestrzegania maksymalnych

Pod względem wymagań, szczególnie tych dokumentacyjnych,
można umownie podzielić gospodarstwa na cztery grupy:
• Gospodarstwa do 10 ha i posiadające do 10 DJP zwierząt –
obowiązuje przestrzeganie wymienionych powyżej wymogów. Wymogi te wchodzą w skład zasady wzajemnej zgodHORYZONT CDR
NR 2/2019

Jakość gnojowicy jest bardzo różna, warto choć raz dokonać analizy i sprawdzić jaka jest
rzeczywista zawartość składników pokarmowych.
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dawek azotu dla upraw (oraz wykazania się stosownymi obliczeniami). Można także sporządzić plan nawożenia dla całego gospodarstwa – wtedy wymagane jest przestrzeganie
dawek z planu nawożenia, a nie maksymalnych.
• Gospodarstwa posiadające powyżej 100 ha UR lub powyżej
50 ha upraw intensywnych lub powyżej 60 DJP zwierząt –
mają obowiązek prowadzenia ewidencji stosowania nawozów zawierających azot oraz są zobowiązane do posiadania
opracowywanego corocznie planu nawożenia azotem (zamiast przestrzegania maksymalnych dawek nawożenia). Plan
nawożenia obowiązuje od 1 stycznia 2019. Należy go spo-

Próby gnojowicy powinny być schłodzone i jak najszybciej dostarczone do laboratorium.

rządzić dla wszystkich roślinopól gospodarstwa (można połączyć kilka działek, jeśli warunki nawożenia są takie same).

Płyta obornikowa.
HORYZONT CDR
NR 2/2019

• Gospodarstwa posiadające powyżej 40 000 stanowisk dla
drobiu, chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla
świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior –
oprócz prowadzenia ewidencji mają obowiązek sporządzenia
planu nawożenia wszystkimi makroskładnikami, opracowanego na podstawie wyników analizy gleby i zatwierdzonego
w OSChR. Także podmioty nabywające nawozy z takich ferm
muszą mieć plan nawożenia głównymi składnikami.
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Kontrolą przestrzegania programu azotanowego zajmuje się Inspekcja Ochrony Środowiska (w skrócie WIOŚ). Do tej pory inspektorzy kontrolowali głównie największe gospodarstwa rolne,
które miały wydane pozwolenia wodnoprawne lub zintegrowane. Obecnie będą pojawiać się także w mniejszych gospodarstwach. Za nieprzestrzeganie przepisów mogą dokonać pouczenia lub nałożyć określone w ustawie Prawo wodne kary. Oprócz
nałożenia kary rolnicy będą zobowiązani do usunięcia uchybień.
Podobnie jak dotychczas, kontroli dokonują także pracownicy
ARiMR. Sprawdzają oni przestrzeganie zasady wzajemnej zgodności (znanej też jako cross-compliance), która jest warunkiem
wypłacenia w całości płatności obszarowych.

Ponieważ wszelką dokumentację należy przechowywać przez
okres 3 lat, ważne jest, aby robić ją na bieżąco. Kontrola w 2021
roku może zażądać np. ewidencji z roku 2018 (od 26 lipca 2018 r.,
kiedy powstał taki obowiązek dla większych gospodarstw). Wtedy trudno będzie odtworzyć szczegółowo nawożenie dla wszystkich pól.
Marek Krysztoforski, CDR O/Radom

Ponieważ trwają kontrole WIOŚ i ARiMR, rolnik posiadający
powyżej 10 ha/DJP powinien posiadać:
–– ewidencję stosowania nawozów (azotowych), przy czym
powinien sprawdzić, że nie przekroczona została dawka
170 kg azotu z nawozów naturalnych na hektar;
–– wyliczenia maksymalnych dawek nawozów azotowych pod
uprawy w gospodarstwie lub plan nawozowy od 1 stycznia
2019;
–– umowy przekazania nawozów naturalnych, szkice lokalizacji pryzm tymczasowych;
–– potwierdzenie, że posiadane w gospodarstwie płynne nawozy naturalne mogą być bezpiecznie składowane co najmniej przez 4 miesiące.
HORYZONT CDR
NR 2/2019
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Walka o ograniczanie emisji CO2, gazu podnoszącego temperaturę na kuli ziemskiej i wpływającego na zmiany klimatyczne,
trwa. Na konferencji klimatycznej (COP21) w Paryżu w 2015
roku przyjęto porozumienie, mające na celu powstrzymanie
globalnego ocieplenia do końca wieku. Porozumienie podpisało 195 państw, a dotyczyło ono utrzymania wzrostu globalnych
średnich temperatur na poziomie poniżej 2oC ponad poziom
poprzedzający uprzemysłowienie oraz kontynuowania wysiłków
na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5oC.
Projekt, co do którego deklarację podtrzymano podczas szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach (COP24), to „mapa drogowa” do realizacji porozumienia paryskiego z 2015 r. Czy uda się
znaleźć konsensus i ochronić planetę przed katastrofą na skutek
postępujących zmian klimatycznych? Na to pytanie ciągle szukamy odpowiedzi.
Jak rolnictwo ekologiczne może wpisać się w proces niskiej emisji, o tym w dalszej części opracowania.
Aby zrozumieć zmiany klimatu należy skutecznie kontrolować
średnią temperaturę.

HORYZONT CDR
NR 2/2019

Cały czas poszukuje się też metody na obniżenie emisji, a przez
to ograniczenie wzrostu temperatury i ocieplenia klimatu, m.in.
propagowane są projekty niskoemisyjne, takie jak:
–– solarne okna i dachy,
–– elektryczne samochody,
–– wymiana piecy węglowych i instalowanie pomp ciepła,
–– ocieplanie budynków lub budynki pasywne,
–– rezygnacja z transportu indywidualnego na rzecz transportu
zbiorowego,
–– odkrycia podnoszące efektywność ogniw fotowoltaicznych
i zmniejszenie kosztów magazynowania energii.
Wszystkie wymienione wyżej projekty pozwalają na zmniejszenie emisji CO2.
Jedną z dróg ograniczenia emisji szkodliwych gazów w ramach
produkcji rolniczej jest przestawienie gospodarki na typ sprzyjający ochronie środowiska, jak np. rolnictwo ekologiczne.
W rolnictwie mamy możliwość kontrolowania sytuacji, sprawdzając jak przedstawia się budżet gazów cieplarnianych, w tym:
dwutlenku węgla (CO2), amoniaku (NH4), metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O). Rolniczy „budżet gazów cieplarnianych” informuje nas jaką ilość wymienionych gazów „wolno” nam wyemitować do atmosfery i nie przekroczyć przy tym określonego
progu wzrostu średniej temperatury powierzchni Ziemi.
W produkcji rolniczej, to biologiczne procesy są źródłem emisji dwóch podstawowych gazów cieplarnianych: metanu (CH4)
i podtlenku azotu (N2O).
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Główną przyczyną jest intensywny chów zwierząt gospodarskich
i wzrost ilości stosowanych nawozów chemicznych, przy czym
coraz częściej mamy do czynienia z przenawożeniem.
Produkcja rolnicza, z jednej strony wzmaga zmiany klimatu poprzez emisję gazów cieplarnianych, ale z drugiej przeciwdziała
tym zmianom, np. poprzez pochłanianie dwutlenku węgla przez
rośliny w procesie asymilacji. Szacuje się, że wielkość emisji
netto gazów cieplarnianych z rolnictwa można w Polsce ograniczyć o ponad 1/3 za pomocą prawidłowo dobranych praktyk.
Praktyki te wpisane są w zasady rolnictwa ekologicznego.
Jak rolnictwo ekologiczne może przyczynić się do niskiej emisji
dwutlenku węgla, przedstawiono na czterech przykładach: sto-

sowania nawozów, degradacji gleb, ochrony bioróżnorodności
i użytków zielonych.
Stosowanie nawozów
Na liście emisji CO2 wysoko plasuje się produkcja nawozów syntezy chemicznej. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) szacuje, że związana z tym procesem emisja
CO2 to około 40 mln ton rocznie.
W produkcji ekologicznej dominuje maksymalnie zamknięty obieg materii w gospodarstwie. W pierwszej kolejności jest
uwzględniane nawożenie nawozami naturalnymi i organicznymi
wyprodukowanymi w gospodarstwie, z ograniczaniem nawozów spoza gospodarstwa. Obornik jako nawóz naturalny wykorzystany jest najpierw we własnym gospodarstwie, a dopiero
jego nadmiar powyżej 170 kg/ha może być przekazany do innych gospodarstw ekologicznych. Niedobory nawozowe pokrywa też przyorywanie roślin wiążących azot. Tym samym, zanim
roślina zostanie odżywiona dolistnie, najpierw powinna ona
czerpać substancje odżywcze z gleby.
Wykluczenie nawozów syntezy chemicznej w rolnictwie ekologicznym pozwala na oszczędności w zakresie emisji CO2.
Degradacja gleb

HORYZONT CDR
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Wykluczenie nawozów chemicznych z rolnictwa pozwala na ograniczenie emisji CO2.
Źródło: Opracowanie własne.

Zasada produkcji ekologicznej, polegająca na wprowadzaniu
wieloletnich płodozmianów, przyorywaniu słomy, stosowaniu
międzyplonów, wpływa na ochronę gleby i może tym samym
obniżać emisję CO2. Do uprawy wprowadzane są rośliny popra22





Pół roku obowiązywania
programu azotanowego

wiające strukturę gleby, jak np. rośliny motylkowate. Rośliny na
przyoranie wzbogacają płodozmian, a tym samym wpływają na
wykluczenie monokultur zbóż. W samej uprawie gleby najlepiej
przestrzegać zasady: „jak najgłębsze spulchnianie, płytkie odwracanie”, co utrzymuje glebę w lepszej kondycji i nie niszczy
poziomu próchnicy.
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Szacuje się, że degradacja gleb przekłada się na roczną emisję
CO2 na poziomie 28 mln ton.
Ochrona bioróżnorodności
Tu też można spodziewać się oszczędności w zakresie emisji
dwutlenku węgla. Ochrona naturalnych ekosystemów krajobrazu rolniczego jest szczególnie bliska producentowi ekologicznemu. Stanowiska naturalne w postaci oczek wodnych, zadrzewień, zakrzaczeń na miedzach polnych, mogą stanowić barierę
dla znoszonych przez wiatr środków ochrony roślin i przeciwdziałać przedostawaniu się niepożądanych organizmów i jednostek chorobowych. Zakrzaczenia i zadrzewienia śródpolne, jako
naturalne bariery, są czynnikami wspierającymi proces utrzymania dużego rezerwuaru węgla.
Użytki zielone
FAO szacuje, że w efekcie wylesiania do atmosfery emitowane
jest nawet 2,4 mld ton CO2 rocznie. Pozyskiwanie nowych powierzchni uprawnych pod produkcję roślinną, a w szczególności
zastępowanie lasów polami uprawnymi i pozyskiwanie nowych
terenów pod uprawę na gruntach ornych, oznacza w praktyce

HORYZONT CDR
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likwidację potężnych rezerwuarów węgla. Niekorzystne jest zastępowanie lasów dużo mniej pojemnymi pod tym względem
terenami rolniczymi.
Przywrócenie wypasu zwierząt na pastwiskach i trwałych użytkach zielonych, to element zamkniętego obiegu w produkcji
ekologicznej. Utrzymanie tej praktyki może w części powstrzymać proces wylesiania, a przez to wpłynąć na utrzymanie korzystniejszego bilansu na obszarach trwale zadarnionych, w stosunku do gruntów ornych.
Produkcja ekologiczna, wpisująca się w łańcuchu węglowym
jako potencjalnie emitująca mniej gazów cieplarnianych poprzez pominięcie zużywania do produkcji surowców wysokoemisyjnych, może być odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa
wobec zmian klimatu.
Iwona Świechowska, CDR O/Poznań

Opracowano na podstawie:
Ratajczak E. (2013): „Rolnictwo i Leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki”.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity
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Współpraca na rzecz rozwoju
– Grupa operacyjna „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”
Innowacje i ochrona środowiska naturalnego to zdecydowane
priorytety opracowywanych oraz realizowanych, wieloletnich
strategii rozwoju Unii Europejskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej.
W rolnictwie, realizację wymienionych priorytetów odnajdujemy między innymi w racjonalnym kształtowaniu środowiska
i gospodarowaniu zasobami naturalnymi, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju oraz wdrażaniu innowacyjnych proekologicznych rozwiązań do praktyki. Jednym z rozwiązań wdrażanych w ramach ekologicznego projektowania rolnictwa są
uprawy rolno-leśne, czyli agroleśnictwo. Uprawa drzew i krzewów między plonami rolnymi, zwiększa różnorodność biologiczną danych terenów, chroni glebę przed erozją wodną i wietrzną
oraz pozwala na optymalne wykorzystanie nawozów, jednocześnie dając dodatkowe korzyści ekonomiczne rolnikowi.
Przykładem takiego działania jest operacja prowadzona w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja ta realizowana
jest przez Grupę EPI, pod nazwą: „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”.

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego,
nowego modelu systemu zarządzania gospodarstwem rolnym
i produkcją, w wyniku którego powstaną dwa nowe produkty.
Nowe produkty zostaną wprowadzone na rynek przy pomocy
ulepszonej metody marketingowej.
Realizacja operacji rozpoczęła się 12 czerwca 2018 roku i będzie
wdrażana przez 36 miesięcy na terenie Doliny Zielawy, w miejscowości Sosnówka. Operacja jest realizowana przez Grupę
Operacyjną „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”, w skład której
wchodzą Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, która jest Liderem
operacji oraz partnerzy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
(SGGW), przedsiębiorstwo ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. oraz
Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolnik.
Degradacja środowiska naturalnego powoduje zanikanie na
całym świecie wielu gatunków roślin zielarskich poszukiwanych przez przemysł spożywczy, famaceutyczny i kosmetyczny,
a pozyskiwanie w nieumiejętny sposób tych surowców ze stanu
naturalnego na potrzeby przemysłu, jeszcze bardziej ogranicza
stanowiska naturalne tych roślin. Wiele gatunków zostało objętych ochroną całkowitą bądź częściową i ich pozyskanie ze stanu naturalnego jest trudne. Dlatego pilną kwestią jest wprowadzenie gatunków chronionych i zamierających do uprawy oraz
opracowanie agrotechniki takich upraw. Grupa Operacyjna pra24
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cuje nad nowymi agrotechnikami i doborem gatunków krzewów
owocowych do uprawy współrzędnej agro – leśnej z roślinami
zielarskimi, dotychczas nie uprawianymi nigdzie na świecie, oraz
nad wprowadzeniem do upraw monokulturowych, nowych,
dotychczas nieuprawianych gatunków. Dzięki odpowiedniemu
doborowi gatunków do upraw współrzędnych, rośliny wpływają na siebie wzajemnie w korzystny sposób, tworząc specyficzny ekosystem, dzięki czemu ogranicza się ilość stosowanych
nawozów i środków ochrony roślin oraz uzyskuje większy plon
z hektara. W ramach operacji, Grupa wprowadza do uprawy alejowej z bzem czarnym dwa nowe gatunki: miodunkę plamistą
oraz przetacznik leśny, a także znajdującą się pod ochroną malinę moroszkę w uprawie alejowej z różą owocową. Natomiast
dla upraw monokulturowych, Grupa opracowuje agrotechniki
uprawy dla ostrożenia warzywnego, rzepiku pospolitego oraz
pokrzywy zwyczajnej.

nych i monokulturowych, założonych w ramach operacji. Surowce zostaną wykorzystane przez ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.
do produkcji herbaty i przyprawy o działaniu prozdrowotnym.
Do ich skomponowania zostaną użyte gatunki dotychczas nie
stosowane w takim przetwórstwie, przygotowane według specjalnie dobranych sposobów suszenia i na podstawie oceny jakościowej uzyskanych surowców.
IUNG-PIB przeprowadzi badania w celu usprawnienia pracy i zarządzania produkcją w gospodarstwie rolnym. Na podstawie badań fizycznych i chemicznych gleby, potrzeb nawadniania oraz
analizy warunków agroklimatycznych, zostanie opracowana dla
gospodarstwa mapa gleby w wersji elektronicznej oraz system
informacji przestrzennej (GIS) do zarządzania produkcją w gospodarstwie.

Operacja wzbudza ogromne zainteresowanie w Europie i na
Świecie. Jest bowiem pierwszą w skali światowej, w której przeprowadza się prace badawczo – rozwojowe w tak szerokim zakresie i zakłada się od podstaw plantacje, w oparciu o ich wyniki.
Następnie produkuje się i wprowadza na rynek, nowe produkty
o działaniu prozdrowotnym. Dzięki udziałowi przedsiębiorstwa
w Grupie Operacyjnej łańcuch dostaw od pola do przetwórcy
został skrócony do minimum.
Zgodnie z założeniami operacji, rolnik będzie produkował zioła
tj. surowce pochodzące z upraw współrzędnych, czyli agroleśHORYZONT CDR
NR 2/2019

Dzięki odpowiedniemu doborowi gatunków do upraw współrzędnych, rośliny wpływają
na siebie wzajemnie w korzystny sposób, tworząc specyficzny ekosystem. Ogranicza to
ilość stosowanych nawozów i środków ochrony roślin.
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Zostanie również przeprowadzona analiza wpływu środowiskowego przedsięwzięcia dla produkcji w gospodarstwie oraz dla
przetwórstwa (emisja gazów cieplarnianych, technologii suszenia, porównanie emisyjności tradycyjnej technologii suszenia
z technologią z wykorzystaniem peletu). Wyniki analizy będą
podstawą opracowania ulepszonej metody marketingu produktów końcowych, tj. herbaty i przyprawy.
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, jako instytucja doradcza, koordynuje prace związane z realizacją operacji, a także świadczy
usługi doradcze dla członków Grupy i odpowiada za promowanie jej rezultatów.
Całe przedsięwzięcie zamyka się w kompleksowym systemie,
który stanowić ma modelowy przykład współpracy pomiędzy
rolnikiem, jednostkami badawczymi, instytucją doradczą i przedsiębiorstwem, w wyniku którego na rynek trafią nowe, wysokiej
jakości produkty. Ich przeznaczeniem ma być zaspokojenie oczekiwań konsumentów i dostarczenie korzyści zdrowotnych przy
jednoczesnej dbałości o środowisko w całym cyklu produkcji.

mocją operacji oraz upowszechnianiem jej wyników, korzyści
mogą odnieść również inni rolnicy, zainteresowani tym modelem produkcji. W organizowanych przez Grupę spotkaniach,
promujacych dotychczasowe wyniki operacji, wzięło udział 94
rolników, przedsiębiorców, nauczycieli i uczniów szkół rolniczych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
W wyniku innowacyjności operacji i zainteresowania jakie budzi
w innych krajach, rolnik biorący w niej udział, został zaproszony
do międzynarodowego komitetu organizacyjnego Światowego
Kongresu Agroleśnictwa (Montpellier 20 – 22 maja 2019), jako
jedyny przedstawiciel Europy Środkowo–Wschodniej. Operacja
będzie również prezentowana na tym najważniejszym po szczycie klimatycznym ONZ światowym przedsięwzięciu, co zapewne
przełoży się na promocję innowacji w polskim rolnictwie.
Ireneusz Drozdowski, CDR Brwinów
Barbara Baj-Wójtowicz

Postępy w realizacji operacji oraz wyniki prac można śledzić na
stronie internetowej grupy: www.lubelskieziola.iung.pl.
Przedstawiony model wdrażania innowacji przez Grupę operacyjną „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” dostarcza wielu korzyści, tj.: promuje współpracę, przyjazne dla środowiska metody
produkcji, wzmacnia powiązania rolnictwa z przetwórstwem
oraz nauką. Dzięki bogatemu programowi związanemu z proHORYZONT CDR
NR 2/2019
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Trendy na rynku produktów
lokalnych –
Gruene Woche 2019
Wzrastająca świadomość konsumenta, oczekiwania co do jakości produktów oraz coraz to większy nacisk na aspekty prozdrowotne, to czynniki wpływające na ciągły rozwój rynku produktów lokalnych, pochodzących z obszarów wiejskich. Jak co roku,
na Targach „Gruene Woche” w Berlinie, tysiące wystawców zaprezentowało swoje produkty i usługi wpisujące się w obecnie
dominujące trendy. Firmy, gospodarstwa, inicjatywy grupowe,
organizacje pozarządowe, a także reprezentacje regionów z całej Europy i Świata wypełniły swymi zróżnicowanymi propozycjami rozległe tereny targowe. Dominującymi wystawcami były
podmioty niemieckie, w tym zorganizowane z wielkim rozmachem i ulokowane w wielkopowierzchniowych pawilonach, wystawy regionalne.
Podstawową grupę produktów prezentowanych na targach stanowi nadal przetwórstwo, a więc pochodne produkcji zwierzęcej i roślinnej. Jest to również największa siła promocji regionalnej dla obszarów, z których dane produkty pochodzą. Lokalne
specjalności wędliniarskie i nabiałowe to najliczniejsza grupa
produktów w tej kategorii. Perspektywy olbrzymiej kariery wy-

dają się otwierać przed produktami pszczelimi, których udział
względem poprzednich edycji targów wyraźnie wzrósł. Miody
gatunkowe, pyłek, propolis, miody pitne, wina na miodzie, oferowane w zróżnicowanych, atrakcyjnych opakowaniach, z dodatkami i bez, w tym także z krajów spoza UE, obecne na wielu
stoiskach, to odpowiedź na coraz większe zainteresowanie tym,
co oferują pasieki. Widać to także po zdecydowanym wzroście
udziału produktów Bio i Eko w całości oferty targów (w tym cały
pawilon poświęcony produkcji Bio oraz ekologiczne linie produktowe w wielu sektorach, np. w browarnictwie, nabiale).

Oferta targowa produktów Bio i Eko. Gruene Woche, 2019 r.
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Dużą grupę produktów z obszarów wiejskich Europy stanowią
lokalne alkohole (nalewki, likiery, destylaty, wina). Pochodzące
z niewielkich, wiejskich wytwórni przewyższają jakościowo produkty masowe, są materialnym dowodem lokalnych tradycji,
a przez skład wiadomego pochodzenia oraz bezpośredni kontakt z wytwórcą wzbudzają bardzo duże zaufanie i zainteresowanie konsumentów.
Druga silnie rozwijająca się część oferty obszarów wiejskich to
turystyka. „Gruene Woche” to stałe miejsce konfrontacji ofert
regionów i podmiotów działających w tej sferze. Wysoka specjalizacja (turystyka kwalifikowana, tematyczna) to domena krajów
(lub regionów), które od lat oparły swój rozwój o kompleksową,
jakościową obsługę turysty. Austria, część landów niemieckich
(np. Bawaria, Saksonia), Francja, kraje skandynawskie w umiejętny sposób łączą promocję swoich obszarów i produktów/
usług w jeden pakiet stanowiący atrakcyjny magnes dla przybywających tam turystów. W ich ślady idą pozostali, m.in. Chorwacja, kraje południowej Europy, ale i terytoria spoza UE, które
berlińskie targi traktują wręcz bardziej jako targi turystyczne niż
„wiejskie”. Wśród ciekawych ofert, oprócz doskonale opracowanej oferty agroturystycznej, dają się zaobserwować trendy
związane z turystyką aktywną, „turystyką udziału”, angażującą
klienta w konkretne działania, warsztaty, wytwórstwo, często
połączone tematycznie z produkcją rolniczą. „Łosiowe safari”
w Ekoparku w Halle/Hunneberg (Szwecja), wytwarzanie słody-

czy przypominających zardzewiałe elementy maszyn (Leopolis,
Lwów), tworzenie ekopieczywa (BioBackHaus, Niemcy) to tylko
jedne z licznych, ciekawych przykładów. Na rzecz rozwoju turystyki działają oczywiście wymienione wyżej lokalne produkty
pochodzenia rolniczego – specjały serowarów, browarników,
słodycze, wypieki. Także wspomniane wcześniej nalewki i likiery,
obecne prawie na każdym stoisku regionalnym, to silny element
wyróżniający regiony lub pojedyncze miejscowości. Liberalizacja prawa, dotyczącego produkcji alkoholu na małą skalę, przyczyniła się w wielu krajach do rozwoju rozmaitych linii produktów bardzo poszukiwanych przez turystów. Pod tym względem
widać dużą różnicę między Polską, a resztą Europy.
Skoro o Polsce mowa, na „Gruene Woche” wystąpiła w tym roku
także reprezentacja polskich obszarów wiejskich i ich produktów. Stoisku „Polska Smakuje” Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, towarzyszyły dwa stoiska regionalne – z produktami
z Wielkopolski i Dolnego Śląska. Jak zwykle, zainteresowanie
polską kiełbasą, pierogami, nabiałem i innymi atrakcyjnymi
przetworami było bardzo duże. Można śmiało powiedzieć, że
mimo dość tradycyjnego asortymentu, polskie produkty, pod
względem jakości, nie musiały się obawiać zachodniej konkurencji. Odwiedzający stoiska naszych regionów Niemcy zwracali
jednak uwagę na problem z dystrybucją, czyli brakiem możliwości zakupu tych towarów, np. w Berlinie. Jest to być może nisza
do wypełnienia przez przedsiębiorców i działania grupowe na
rzecz sprzedaży.
28

W cywilizacyjnym pędzie dają się także zauważyć oferty nakierowane na wytchnienie i odpoczynek „w głuszy”, bez udogodnień i technicznych nowinek.








Reprezentacja polskich obszarów wiejskich i ich produktów na stoisku „Polska Smakuje”.
Gruene Woche, 2019 r.

Najnowszym trendem jest uwypuklanie problemu świadomości
pochodzenia żywności, kosztów jej wytwarzania, a także wpływu produkcji rolnej na środowisko. Działania te mają uzmysłowić klientowi prawdziwą wartość produktu, jego drogę od
producenta na stół, a także wzbudzić poszanowanie dla ograniczonych zasobów naturalnych. Między innymi, jedno ze stoisk
niemieckiego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dystrybuowało na targach liczne materiały propagujące ideę
i zasady rozwoju zrównoważonego, likwidacji głodu na świecie

Poszukiwanie niszy, pomysłu na produkt i zdobycie nowych
odbiorców, widoczne są w wielu przykładach obserwowanych
na targach w Berlinie. Część z nich wydaje się „przerysowana”
w swej idei (np. nalewki na szparagach), ale dowodzi niezbicie
konieczności kreatywnego myślenia w tworzeniu nowych ofert.
Konkurowanie na tradycyjnej płaszczyźnie rolniczego produktu
staje się w rozwoju obszarów wiejskich, np. turystyce, niewystarczające. Wysoka jakość, specyfika (przepis, dodatki, niepowtarzalne walory smakowe) oraz emocje (przeżycia, przygody,
własny udział klienta w wytwórstwie) to elementy, które coraz
częściej tworzą przewagę konkurencyjną. Nie oznacza to braku
zainteresowania klienta tradycją i regionalizmem, wręcz przeciwnie - na tle dzisiejszych kanonów żywieniowych, tradycyjny
produkt spożywczy ma się dobrze i jest bardzo poszukiwany.

Poszukiwanie nowych produktów i zdobycie odbiorców uwidacznia konieczność kreatywnego myślenia w tworzeniu ciekawych i niespotykanych ofert (narzędzia z czekolady).
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i świadomości pochodzenia wielu znanych nam produktów (np.
ulotka „Skąd pochodzi twoja czekolada?”). Wzrasta liczba klientów, którzy przy wyborze towaru, bądź usługi zważają na jak
najmniejszy negatywny wpływ ich wytwarzania na środowisko
(np. idea Slow), a także na udział ludności lokalnej w produkcji, limitowanie zbędnego importu itp. Są to zagadnienia, które
w kreowaniu nowych produktów na obszarach wiejskich warto
wziąć pod uwagę.
Obserwacje rynku produktów lokalnych, rodzajów towarów
i usług jakie na tym rynku się pojawiają, to cenne doświadczenie dla doradców i szkoleniowców podejmujących w swoich
działaniach tematykę rozwoju przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich. Przegląd europejskich i światowych trendów produktowych, jaki umożliwiają międzynarodowe imprezy targowe, to
dobra okazja na podwyższanie wiedzy z tego zakresu i dalsze
jej wykorzystywanie w szkoleniach dla doradców i przedsiębiorców. Inspiracje dotyczące rodzajów działalności gospodarczej,
a także kreatywnego marketingu produktów lokalnych są m.in.
przedmiotem szkoleń z cyklu „Przedsiębiorczość w praktyce” organizowanych przez CDR O/Poznań.
Grzegorz Cetner, CDR O/Poznań
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Współpraca w zakresie
szerzenia wiedzy rolniczej
- rolnicy, doradcy, naukowcy
na rzecz innowacji
Dynamiczny rozwój rolnictwa powoduje wzrost konkurencyjności między przedsiębiorstwami na rynku produktów rolnych.
Dlatego zagadnienie innowacji w rolnictwie jest obecnie pilną
kwestią, ponieważ przyczynia się do wzrostu wydajności pracy, oszczędności w zakresie materiałów, siły roboczej i zasobów
finansowych, tym samym wpływając na zwiększenie wielkości
produkcji gospodarstw.
Sukcesem wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w gospodarstwie jest m.in. efektywna wymiana wiedzy i doświadczeń
w zakresie pojawiających się innowacyjnych rozwiązań technologicznych czy organizacyjnych. Właściwa współpraca kluczowych podmiotów, zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, tj. rolników, producentów rolnych, doradców rolniczych
i przedstawicieli nauki, jest kluczowym czynnikiem efektywnego
rozwoju możliwości innowacyjnych tego sektora.
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Od 2017 roku, w ramach unijnego programu badań i innowacji
Horyzont 2020, realizowany jest projekt „AGRILINK - Agricultural Knowledge: Linking farmers, advisors and researchers to
boost innovation”.
Celem projektu jest:
• Rozwój roli usług doradczych w procesie podejmowania decyzji przez rolników, uwzględniających różnorodność struktur i stylów rolnictwa poprzez przeprowadzenie analizy sieci
rolników w 8 obszarach innowacji, w 26 regionach Europy;
• Utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych („Living
Labs”) w celu opracowania i przetestowania nowych metod
i narzędzi doradczych (w tym technologii informacyjnych i komunikacyjnych - wspieranych technologiami informacyjnymi);
• Ocena efektów zarządzania systemami doradztwa rolniczego

- działania w zakresie gromadzenia wiedzy, kształtowanie polityki krajowej i europejskiej, szerzenie wiedzy i kompetencji
doradców rolniczych;
• Opracowanie wspólnego, jednorodnego podejścia do działań
w ramach usług doradczych, dostosowanych do różnorodności uwarunkowań i historii europejskich systemów rolnictwa.
Projekt AgriLink ma za zadanie stymulowanie przemian w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa europejskiego poprzez
lepsze zrozumienie ról odgrywanych przez organizacje doradcze
w procesie podejmowania decyzji przez rolników i zwiększaniu
ich wkładu w naukę i innowacje.
Działania w zakresie wymiany wiedzy, uczenia się i innowacji
w rolnictwie szybko ewoluują. Rolnicy mają obecnie dostęp do
wielu źródeł informacji. Bezpośrednie, wzajemne uczenie się rolników jest jedną z najbardziej efektywnych form zdobywania wiedzy, podczas gdy obecne formy mediów i technologii informatycznych zapewniają nowe możliwości tworzenia i wymiany wiedzy.
Rola doradców rolniczych również ulega zmianom. Lepsze zrozumienie tej zmieniającej się roli jest niezbędne do poprawy systemu wiedzy rolniczej i innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS),
istniejących na poziomie krajowym / regionalnym oraz do promowania koniecznego przejścia na bardziej wydajne i zrównoważone rolnictwo europejskie.
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Właściwa współpraca rolników, producentów rolnych, doradców rolniczych i przedstawicieli nauki jest kluczowym czynnikiem efektywnego rozwoju na rzecz innowacji.

Działania w ramach projektu AgriLink
W ramach projektu AgriLink opracowano koncepcyjny dokument, zapewniający wspólne rozumienie kluczowych działań
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i procesów projektowych, które stanowią podstawę wszystkich
dalszych prac.
Główna część prac badawczych ma na celu zbadanie, w jaki sposób rolnicy zbierają, wymieniają i wykorzystują różne źródła informacji. Działania obejmują wywiady z rolnikami i dostawcami
usług doradczych w 26 regionach docelowych w całej Europie
oraz w odniesieniu do 4 głównych obszarów innowacji w rolnictwie (digitalizacja, zintegrowane rolnictwo ekologiczne, dywersyfikacja i organizacja współpracy).
Jednocześnie przeprowadzone zostaną działania demonstracyjne „Living Labs”, gdzie testowane będą innowacyjne rozwiązania

Owady zapylające

między rolnikami, doradcami rolniczymi, naukowcami, w celu
współtworzenia skutecznych usług wsparcia innowacji. Innym
kluczowym celem projektu jest inwentaryzacja i zarządzanie
krajowymi systemami doradztwa rolniczego, w tym obowiązkami wynikającymi z wdrożenia unijnych przepisów dotyczących
doradztwa rolniczego (FAS).
Działania demonstracyjne w ramach projektu realizowane będą
w następujących dziedzinach:
• zdrowa gleba dla zdrowych upraw;
• wspólne zarządzanie w celu wzmocnienia społeczności;
• rozwój zdolności innowacyjnych w sektorze upraw i przetwórstwa owoców;
• wsparcie innowacji dla rolników na terenach o wysokiej wartości przyrodniczej;
• system monitorowania i ostrzegania w integrowanej ochronie roślin;
• wykorzystanie narzędzi informatycznych w doradztwie rolniczym.
Dane i wnioski wynikające z realizacji projektu stanowić będą wkład
w trwający proces zintegrowanej oceny systemów doradztwa rolniczego, który będzie podstawą do opracowania zaleceń w zakresie wspierania innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolnym.
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji dostępne są na stronie internetowej: https://www.agrilink2020.eu/

Projekt AgriLink ma za zadanie stymulowanie przemian w kierunku bardziej zrównoważonego rolnictwa europejskiego.
HORYZONT CDR
NR 2/2019

Mateusz Sękowski, CDR O/Radom
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Kierując się troską o los populacji zapylaczy w Polsce, wypracowana została przez zespół naukowców Narodowa Strategia
Ochrony Owadów Zapylających. Po dokonaniu przeglądu stanu wiedzy i zdefiniowaniu zagrożeń naukowcy opracowali plan
działań, które należy podjąć, aby ochronić przed zdziesiątkowaniem liczne gatunki owadów zapylających. Strategia pokazuje
sposoby na wdrożenie konkretnych rozwiązań i wskazuje cele
działania prowadzące do poprawy sytuacji owadów zapylających. Główne cele strategii to :
1. uświadomić rolę różnorodności i rolę zapylaczy w przyrodzie i naszym życiu,
2. wskazać zagrożenia, które powodują straty zapylaczy,
3. zaproponować rozwiązania (przyrodnicze, ale także prawne), poprawiające stan populacji zapylaczy, które mogą
zostać wdrożone zarówno na poziomie centralnym, jak
i przez każdego z Polaków,
4. pokazać luki w naszej wiedzy, które często utrudniają skuteczną ochronę tej ważnej grupy zwierząt.
Odpowiedzialność za polepszenie ich sytuacji spoczywa bowiem
na wszystkich obywatelach – nie tylko na władzach centralnych
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i samorządowych, na przedstawicielach przemysłu, na szkołach
i uczelniach, na organizacjach i stowarzyszeniach branżowych.
Kwiaty dzikich i uprawnych roślin są zapylane przez zwierzęta reprezentujące różne grupy taksonomiczne. W Polsce zapylaczami
są owady. Należą do nich pszczoły i inne błonkówki, muchówki, w szczególności bzygi, motyle, ćmy oraz niektóre chrząszcze.
Biorąc pod uwagę tylko perspektywę ekonomiczną, dla rolników, sadowników i osób zajmujących się uprawą roślin pełne
zapylenie oznacza wysokie plony, a dla konsumentów dostępność szerokiej oferty owoców i warzyw po rozsądnych cenach.
Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych
grup owadów zapylających.

Narodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających pokazuje sposoby na wdrożenie
konkretnych rozwiązań oraz wskazuje cele działania, prowadzące do poprawy sytuacji
owadów zapylających.
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Pszczoły
Nadrodzina podzielona przez systematyków na 10 rodzin, z których 7 występuje w Polsce, są to:
Lepiarkowate – najbardziej prymitywne pszczoły, gnieżdżą się
w ziemi lub pustych łodygach roślin. W Polsce występuje 35
przedstawicieli tej rodziny.
Smuklikowate – jest to jedna z największych rodzin pszczół,
z której w naszym kraju występują 102 gatunki. Samice zakładają gniazda w ziemi, tworząc często kolonie dużych rozmiarów.
Pszczolinkowate – ta ogromna rodzina ma swych przedstawicieli na wszystkich kontynentach, oprócz Australii. Są to najczęściej
pszczoły zakładające gniazda pojedynczo, chociaż nieliczne gatunki gnieżdżą się w koloniach.

Dla rolników, sadowników i osób zajmujących się uprawą roślin pełne zapylenie oznacza wysokie plony, a dla konsumentów dostępność owoców i warzyw w dobrej cenie.

Spójnicowate – to niezbyt liczna rodzina reprezentowana w naszym kraju przez 10 gatunków średnich i dużych pszczół gnieżdżących się w ziemi.
Miesiarkowate – w Polsce stwierdzono występowanie 89 przedstawicieli tej rodziny. Należą tu między innymi hodowana i wykorzystywana na coraz większą skalę murarka ogrodowa – znakomity zapylacz sadów oraz miesiarka lucernówka (Megachile
rotundata) – ceniony na całym świecie zapylacz lucerny. Pszczoły te gnieżdżą się w spróchniałym drewnie, pustych łodygach roślin, ziemi, różnego rodzaju szczelinach murów czy skał, a nawet
w pustych muszlach ślimaków.
Porobnicowate – jest to jedna z najliczniejszych rodzin pszczół
na świecie. W Polsce reprezentowana jest przez 84 gatunki.
Gnieżdżą się w ziemi, spróchniałym drewnie, suchych łodygach roślin lub polepach starych domów albo glinianych spoinach murów.
Pszczołowate – ta rodzina, skupiająca w naszym kraju 37 gatunków, znajduje się na szczycie drabiny w systematyce pszczół
między innymi ze względu na najwyższy stopień rozwoju społecznego. Należą tu: pszczoła miodna (Apis mellifera), trzmiel
(Bombus) i trzmielec (Psithyrus) – pasożyt gniazdowy trzmiela
nie budujący własnego gniazda.
Motyle to kolejna powszechnie występująca (3200 gatunków w Polsce) i dobrze znana grupa zapylaczy. W porównaniu
z pszczołami są grupą bardziej bogatą gatunkowo, a także lepiej
rozpoznawalną, głównie ze względu na atrakcyjny wygląd wielu
gatunków. Ważną grupę motyli stanowią gatunki o aktywności
głównie nocnej, określane jako ćmy.
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dnia dzisiejszego, podobnie jak wiele muchówek, zapylają one
raczej rośliny o łatwo dostępnych, talerzykowatych kwiatach.
Trzeba zauważyć, że bez względu na to, o jakiej grupie dzikich
zapylaczy mówimy, są to owady przemieszczające się w niewielkiej odległości od źródeł pokarmu czy miejsc lęgowych. Różni je
to od pszczoły miodnej, której rodziny można przewozić w zależności od potrzeb.
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Kwiaty dzikich i uprawnych roślin są zapylane przez zwierzęta reprezentujące
różne grupy taksonomiczne.

Zapylają one przede wszystkim wąską grupę roślin kwitnących
nocą, ale mogą być ważnymi zapylaczami także dla niektórych
dziennych kwiatów.
Bzygi i inne muchówki:
Bzygi (inaczej bzygowate) to muchówki, często mylone z pszczołami i osami z powodu mimikry upodobniającej je do żądłówek.
W Polsce liczba gatunków bzygów jest porównywalna z pszczołami – jest ich w kraju ok. 400. Oprócz bzygów do grupy owadów
zapylających można zaliczyć także liczne gatunki innych muchówek, między innymi z rodzin bujankowatych, muchowatych,
plujkowatych czy rączycowatych.
Chrząszcze
Ewolucyjnie najstarszymi zapylaczami na świecie wcale nie są
pszczoły, ale chrząszcze. Jednak żadna z grup chrząszczy nie przystosowała się do zapylania w takim stopniu jak pszczołowate. Do
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