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Z okazji 10-lecia działalności sieci na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich w Europie, zorganizowano konferencję „NetworX –
Inspiring Rural Europe”, która w bieżącym okresie programowania 2014-2020 była największym spotkaniem praktyków, zajmujących się tworzeniem sieci na obszarach wiejskich.
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Oczywistym jest stwierdzenie, że sieciowanie ożywia politykę
rozwoju obszarów wiejskich. Zanim KE utworzyła Europejską
Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2008 roku, LEADER
wytyczył szlak sieciowania, demonstrując, w jaki sposób tworzenie sieci wspiera i pogłębia zasięg polityki rozwoju obszarów
wiejskich wśród wiejskich społeczności. Podczas gdy LEADER
pozostaje inspirującym laboratorium sieci, w którym ludzie oceniają mocne i słabe strony swojej miejscowości, pojawiają się
nowe sieci i podejścia na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Wpływ sieci na obszary wiejskie jest niewątpliwy: sieci wspierają przedsiębiorczość wiejską, środowisko, dziedzictwo wiejskie i tętniące życiem wspólnoty wiejskie.
Wartość dodana tworzenia sieci dla wdrażania polityki rozwoju
obszarów wiejskich koncentruje się na budowaniu zdolności,

poprawie zaangażowania zainteresowanych stron i lepszej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. NetworX jest tego
dowodem - pokazuje jak sieci inspirują wiejską Europę i prezentuje najnowsze pomysły na tworzenie sieci.
W konferencji, która odbyła się w Brukseli w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. wzięli udział przedstawiciele wszystkich krajów europejskich. Blisko 400 interesariuszy obszarów wiejskich z całej
Europy spotkało się tam w celu omówienia roli sieci dla polityki
rozwoju obszarów wiejskich, innowacji w obszarze rolnictwa i obszarów wiejskich, promowania skutecznego zaangażowania interesariuszy w rozwój sieci, ewaluacji dotychczasowych działań.

Przedstawiciele Polskiej Sieci KSOW na konferencji „NetworX – Inspiring Rural Europe”
w Brukseli, 11-12.IV.2019 r.
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Polską Sieć reprezentowali : Krzysztof Janiak – Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie, Paweł Krzeczunowicz - Dyrektor Oddziału
w Warszawie, przedstawiciele Jednostki Centralnej KSOW oraz
Jednostki Regionalnej KSOW woj. opolskiego, a także partnerzy
KSOW: członkowie lokalnych grup działania, właściciele projektów KSOW, rękodzielniczki oraz przedstawiciele grupy operacyjnej «Pradawne» Ziarno. Pan Krzysztof Janiak prezentował
działalność sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach
wiejskich podczas sesji poświęconej zagadnieniom innowacji.
Z kolei pan Paweł Krzeczunowicz zabrał głos w części programu
dotyczącej kluczowych kroków 10 lat sieciowania z perspektywy
KSOW w 2018 roku. Poprowadził również warsztaty na temat
różnych sposobów włączania interesariuszy w działalność sieci
(np. grupy tematyczne).

Polskie stoisko na konferencji „NetworX – Inspiring Rural Europe” w Brukseli.
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Ponadto podczas sesji dotyczącej projektowania przyszłych sieci
innowacji zaprezentował polskie podejście do koncepcji AKIS –
Systemu Wiedzy i Informacji Rolniczej.
W trakcie NetworX miało miejsce wiele warsztatów i sesji plenarnych, a także prezenatacja działalności sieci w ramach targów. Na stoisku Krajowej Sieci Obaszarów Wiejskich można było
spróbować polskich produktów regionalnych: sękacz podlaski,
Kujawiok - wielkanocna baba drożdżowa, krówka opatowska,
suska sechlońska - produkt ze znakiem Chronione Oznaczenie
Geograficzne, powidła strzeleckie oraz okrasy z gęsiny i jagnięciny z Doliny Dolnej Wisły, jak również chleby ekologiczne podawane na biodegradowalnych naczyniach, wyprodukowanych
z otrębów pszennych. Spotkać również można było rękodzielniczki - twórczynie ludowe promujące dziedzictwo kulturowe
polskiej wsi. Odwiedzający stoisko uczestniczyli w warsztatach
kroszonkarskich, a także ozdabiali jaja wielkanocne metodą rytowniczą tzw. skrobania. Uczestnicy targów mogli zapoznać się
także z tworzeniem palm wielkanocnych z ziół, zboża, bukszpanu i innych roślin.
KSOW w Brukseli reprezentowały także przedstawicielki gmin
Dzierżoniów i Kłodzko, realizujących projekt w ramach Planu
działania KSOW na lata 2014-2020 pt. Doświadczenia, które
łączą. Ponadto dzięki specjalnie przygotowanym pocztówkom
zaprezentowano inne projekty realizowane przy wsparciu sieci:
Niech Cię Zakole z Doliny Dolnej Wisły, Tradycja i Rozwój - Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Moja wieś w trzech odsło3
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nach – Z babci szafy wyciągnięte, O mojej wsi piórem, Moja wieś
w obiektywie gminy Bierawa, Ziołowy Zakątek we wsi Koryciny
oraz projekty w ramach Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie
i na Obszarach Wiejskich: Wspieramy innowacje - rolnictwo
ekologiczne i Wspieramy tworzące się grupy operacyjne.
W ramach NetworX czterdziestu jeden wystawców, w specjalnie stworzonych na potrzeby targów siedmiu strefach: nordycko-bałtyckiej, centralnej, atlantyckiej, krajów sąsiadujących
z UE, rolniczej, terytorialnej i innowacji, pokazało, jak działa sieć
w europejskich wsiach. Na „NetworX – Inspiring Rural Europe”
zaprezentowano efekty sieciowania w Europie w ostatnich dziesięciu latach i proaktywne spojrzenie na przyszłość.

Podczas konferencji ogłoszono również wyniki konkursu Rural
Inspiration Awards na najbardziej inspirujące inicjatywy finansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W konkursie wzięło udział 176 projektów nadesłanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw
członkowskich UE. Wśród uczestników wydarzenia obecni byli
również polscy finaliści konkursu Rural Inspiration Awards. Celem konkursu było wyróżnienie inicjatyw, finansowanych z EFRROW w latach 2014-2020, które pokazują, jak obszary wiejskie
w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się
w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.
Wśród 6 nagrodzonych znalazł się projekt z Polski pt. Rozwój
gospodarstwa z wykorzystaniem środków Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego , natomiast w głosowaniu internetowym najwięcej głosów zebrał projekt z Austrii pt. Zeitgeist
Enns – Pup-up-Shops Concept. Za inny polski projekt w kategorii
włączenie społeczne pt. Z komputerem za Pan brat - warsztaty
komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo –
finalista otrzymał dyplom.
Interaktywny format wydarzenia, jakim było NetworX, zapewnił
mnóstwo miejsca i czasu na nieformalne dyskusje, inspirujące
rozmowy i wymianę doświadczeń, potwierdzając wartość relacji
międzyludzkich oraz kontaktów osobistych w cyfrowym świecie.
Szczegółowe opisy projektów zamieszczono na portalu:
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en

Polski finalista konkursu Rural Inspiration Awards - Krzysztof Kowalski w kategorii środowisko i działania na rzecz klimatu.
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Dział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, CDR O/Warszawa
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W oczekiwaniu na owoce
z grupy operacyjnej EPI
„Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski, innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym system nawadniania i biofortyfikacji jodem
i selenem na przykładzie żurawiny”, to temat operacji realizowanej przez grupę operacyjną EPI w powiecie tarnobrzeskim.
Grupę tworzą następujące podmioty: Original Food sp. z o.o.
z siedzibą w Nowinach, który jest liderem konsorcjum oraz
Fieldstone Investments II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rzeszowski,
podmiot doradczy oraz pięciu rolników.
Operacja ma na celu wspólne działanie przedsiębiorców, uczelni oraz rolników, celem wypracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii uprawy żurawiny wielkoowocowej na skalę towarową, przy wykorzystaniu gleb bardzo słabych – V i VI klasy
bonitacji. Połączenie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań
budowlanych i agrotechnicznych pozwoli zoptymalizować koszty produkcji i wykorzystać bardzo słabe grunty do produkcji rol-
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niczej. Działanie ma na celu przystosowanie uprawy do polskich

warunków z uwzględnieniem niedoborów wody i dużych zmian
poziomu wód gruntowych. W tym celu planowane jest założenie
doświadczeń w skali polowej 1:1 (8 kwater doświadczalnych), na
których zastosowany zostanie szereg innowacyjnych rozwiązań
poprawiających retencję wodną w podłożu, w tym zastosowanie polimerów hydrofilowych (superabsorbentów, SAP), aktywnych przy bardzo niskim pH oraz polimerów dendrymerowych,
które mają większą zdolność do zamykania w swojej strukturze
dodatkowych substancji poprawiających wzrost roślin: nawozów, regulatorów wzrostu, środków ochrony roślin, a nawet pożytecznych mikroorganizmów.

Owoce żurawiny wzbogacone w jod i selen mogą stanowić alternatywę dla syntetycznych suplementów diety.
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Dodatkowo planowana jest biofortyfikacja roślin selenem i jodem w celu zwiększenia zawartości tych pierwiastków w owocach, co przyczyni się do powstania produktu o znacznie wyższych
walorach prozdrowotnych. Są to mikroelementy występujące
naturalnie w owocach żurawiny, ale zwiększenie ich koncentracji może sprzyjać lepszej przyswajalności przez organizm człowieka. Owoce żurawiny wzbogacone w jod i selen mogą stanowić alternatywę dla syntetycznych suplementów diety.
Kolejna innowacja planowana jest w zakresie poprawy ukorzeniania i rozrastania się sadzonek. W tym zakresie planuje się wykorzystanie hormonów hamujących ukorzenianie i krzewienie sadzonek. Ich planowana aplikacja również w połączeniu z polimerami
dendrymerowymi ma na celu poprawę ich wnikania do roślin i dodatkowo podnosi innowacyjność projektu w tym zakresie.
Główne korzyści, jakie będą wynikać z osiągnięcia założonych
rezultatów operacji:
–– realizacja projektu pozwoli na wykorzystanie gleb o niskiej
bonitacji do produkcji atrakcyjnych rynkowo owoców, o bardzo dużej wartości prozdrowotnej,
–– dopracowanie technologii stosowania superabsorbentów
w uprawach polowych może mieć pozytywne oddziaływanie
na zagospodarowanie gruntów o niekorzystnych warunkach
glebowo-wodnych (gleb piaszczystych) pod inne uprawy,
–– polscy producenci będą mieć szansę zaistnienia na rynku europejskim, jako producenci nowych gatunków roślin i ich niszowych odmian,
–– konsumenci otrzymają owoce o wysokich walorach zdrowotnych.

Obecny stan realizacji projektu
Inwestor wykonał roboty polegające na wyrównaniu podłoża,
ukształtowaniu kwater uprawowych i grobli między kwaterami.
Ponadto wykonano system nawadniania i odwadniania kwater
składający się ze zbiornika retencyjnego, rowów nawadniająco-odwadniających i sieci drenarskiej.
W chwili obecnej trwają prace nad ukończeniem systemu do
podlewania upraw polowych, w tym: budowy pompowni, sieci
rurociągów ciśnieniowych i zraszaczy.
Rozpoczęto doświadczenia polowe z zastosowaniem opisanych
superabsorbentów. Obszar doświadczenia został obsadzony sadzonkami żurawiny wielkoowocowej.
Zakończenie operacji i przedstawienie wyników zaplanowane
jest na miesiąc czerwiec 2020 roku. Adres strony internetowej
dotyczącej operacji: https://www.originalfood.pl/
Ireneusz Drozdowski, CDR w Brwinowie
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Czy uprawa soi w Polsce
stanie się równie popularna
jak kukurydzy? - Grupa
Operacyjna „Moja Soja”
Grupa Operacyjna jest pionierskim rozwiązaniem, które zgodnie z planem wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 motywuje różne podmioty działające w sektorze rolnym do współpracy, w ramach tworzonych spółek lub
konsorcjów. Utworzenie Grupy Operacyjnej „Moja Soja” jest
wzorcowym przykładem wieloletniej współpracy między przedsiębiorstwem a uniwersytetem na rzecz wdrażania innowacji
w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.
Historia powstania Grupy Operacyjnej
Konsorcjum Moja Soja powstało z efekcie rosnącego potencjału
rozwojowego w zakresie uprawy konwencjonalnych odmian soi
bez GMO w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Możliwość sformalizowanej współpracy między biznesem,
rolnikami, nauką i doradztwem otworzyło możliwość skorzystania ze wsparcia finansowanego w ramach działania „Współpra-
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ca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 skierowanych dla Grup Operacyjnych w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji – EIP.
Na etapie tworzenia się konsorcjum bardzo duże znaczenie
miała współpraca z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, które są
jednostkami odpowiedzialnymi za wdrażanie działania ,,Współpraca’’ na poziomie województwa. Znaczącym wsparciem dla
tworzącego się wówczas konsorcjum był i jest nadal Pan Aleksander Bomberski, broker innowacji, który od 2017 roku współtworzy, doradza i pomaga w tworzeniu oraz funkcjonowaniu
konsorcjum. Kluczowe w funkcjonowaniu konsorcjum jest również wsparcie dyrektora KPODR Minikowo - dr Ryszarda Kamińskiego, który od wielu lat jest inicjatorem współpracy biznesu
oraz nauki z rolniczym doradztwem publicznym.
W styczniu 2017 roku powstała grupa inicjatywna, a w jej skład
weszli: dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik profesor Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, dr hab. inż. Piotr
Dorszewski z KPODR w Minikowie, Aleksander Bomberski z CDR
o/Warszawa oraz Andrzej Bąk z Przedsiębiorstwa Lechpol. Wszyscy członkowie grupy inicjatywnej z sukcesem zaangażowali się
w poszukiwanie rolników zainteresowanych uprawą i skarmianiem wyprodukowanej we własnym gospodarstwie soi. Broker
innowacji przedstawił zainteresowanym wstępną koncepcję
utworzenia konsorcjum i możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach działania ,,Współpraca”. W efekcie przeprowadzonych kilkunastu spotkań i konsultacji udział w programie za7

proponowano 5 rolnikom przekonanym o korzystnym wpływie
udziału w projekcie na rozwój ich gospodarstw.
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W lutym 2017 r. w czasie spotkania rolników i pozostałych potencjalnych członków konsorcjum, zdecydowano o jego o ostatecznym składzie, określono rolę każdego z partnerów i przyjęto nazwę Grupy Operacyjnej „Moja Soja”. Liderem Konsorcjum
zostało przedsiębiorstwo Lechpol sp. z o.o., a jego przedstawiciel – Andrzej Bąk – objął funkcję kierownika projektu i prac nad
wnioskiem o dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W lipcu 2017 roku podpisano Umowę Konsorcjum, a kilka dni
później Lider Konsorcjum w imieniu całej Grupy Operacyjnej, złożył w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Warszawie wniosek o przyznanie pomocy, której przedmiotem
jest realizacja operacji pt. ,,Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych.” Projekt w toku oceny
wniosków uzyskał 40 punktów i znalazł się na 3. miejscu w ogólnokrajowym rankingu określającym kolejność przysługiwania
pomocy w ramach działania ,,Współpraca”.
W maju 2018 roku w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Agencją a członkami Konsorcjum Moja Soja, na realizację operacji pt. ,,Soja w województwach kujawsko-pomorskim
i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych”.

Spotkanie inauguracyjne Grupy Operacyjnej „Moja Soja” z wiceministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi - dr Ryszardem Zarudzkim.

Główne założenia realizowanej operacji
W ramach operacji realizowanej przez Grupę Operacyjną „Moja
Soja” prowadzone są badania polowe oraz testy odpowiednich odmian soi, inokulantów do nasion wraz z doskonaleniem
ochrony przed chwastami, prowadzącej do maksymalizacji plonów i minimalizacji kosztów uprawy soi konwencjonalnej. Ponadto, pięć gospodarstw rolnych z województwa wielkopol8
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skiego i kujawsko-pomorskiego prowadzi do końca 2019 roku
na obszarze 5 hektarów plantacje rozwojowe. Nasiona soi uzyskiwane z gospodarstw partnerów konsorcjum są przeznaczane
do skarmiania trzody chlewnej i bydła mlecznego we własnych
gospodarstwach. Dwóch rolników zakupiło w ramach projektu
ekstrudery za które otrzymali 50% refundacji, pozostałych 3 gospodarzy otrzymało 90%-ową refundację usługi ekstruzji, dzięki czemu mogli uzyskać ekstrudowaną śrutę sojową gotową do
skarmiania we własnej produkcji zwierzęcej.
Głównym celem operacji jest zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych poprzez przedstawienie rolnikowi kompleksowej metodologii uprawy, nawożenia i ochrony konwencjonalnych odmian soi, wyselekcjonowanych w ramach badań
terenowych. Ponadto, odmiany soi wybrane w toku testów
poletkowych, charakteryzują się najwyższą wydajnością również pod kątem dostosowania uzyskanej z soi śruty do żywienia
zwierząt w optymalnie zbilansowanych paszach. Za ten element
projektu odpowiadają naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jednym z kluczowych elementów operacji
jest analiza ekonomiczna opłacalności uprawy soi, jej ekstruzji
i wykorzystania do skarmiania we własnym gospodarstwie rolnym na przykładzie trzody chlewnej i bydła mlecznego, która zostanie przeprowadzona pod koniec 2019 roku na ostatnim etapie operacji przez ekonomistów rolnictwa z KPODR Minikowo.

Wizytacja poletek doświadczalnych soi bez GMO.

Główne korzyści dla rolnika
Rezultatem operacji w jego ostatecznym wymiarze jest wzrost
dochodów uczestników konsorcjum, a następnie wszystkich zainteresowanych rolników, którzy spodziewany efekt osiągną na
skutek podjęcia działań, polegających na uwzględnieniu w produkcji zmieniających się potrzeb rynku, przy jednoczesnym zastosowaniu innowacyjnych elementów uprawy soi. Zastosowane
innowacje z jednej strony umożliwiają realizację prorynkowych
zmian zmierzających do dywersyfikacji produkcji rolnej, a z drugiej strony wzmacniają korzystny dla rolnika efekt ekonomiczny.
W związku z tym, iż konwencjonalna soja jako roślina uprawna reaguje w sposób szczególny na uwarunkowania środowiskowe, zaś
9
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operacja jest realizowana w gospodarstwach rolnych położonych
w pasie szerokości geograficznej od równoleżnika stopnia 52N
do stopnia 54N, zakres operacji odnoszący się do uprawy i stosowania nasion soi do skarmiania może być stosowany na terenie
całego kraju. Również aktualnie trendy rynkowe w skali krajowej
i europejskiej potwierdzają potrzeby konsumentów na bezpieczną żywność wysokiej jakości, wzmacniają potrzebę rozwoju metod uprawy polskich źródeł soi bez GMO.
Niewątpliwie dodatkowym atutem partnerstwa w Grupach
Operacyjnych jest ich międzynarodowy charakter umożliwiający
współpracę z innymi tego typu inicjatywami na poziomie międzynarodowym, wymianę doświadczeń i dodatkowe dofinansowanie. Przykładem takiej współpracy jest kolejny szczyt Grup
Operacyjnych „AGRI Innovation Summit”, organizowany przez
Komisję Europejską, który odbył się w dniach 25-26 czerwca
2019 r. w Lisieux, w którym uczestniczyli przedstawiciele Grup
Operacyjnych „Moja Soja” oraz „Pradawne Ziarno”.
Wzrost bioróżnorodności poprzez wprowadzanie dobrze rokujących, plonujących i bezpiecznych odmian roślin uprawnych jest
oczywistą innowacją, którą powinny wdrażać gospodarstwa rolne. Z tego względu zachęcamy do śledzenia wydarzeń i konferencji organizowanych w ramach konsorcjum „Moja Soja”.
Na odpowiedź czy soja podzieli sukces kukurydzy musimy jeszcze poczekać jednakże ocieplający się klimat w Polsce świadczy
o możliwej ekspansji upraw tej ciepłolubnej rośliny w najbliższych latach.

Spotkanie Grup Operacyjnych podczas AGRI Innovation Summit w Lisieux.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące projektu
Aby uzyskać dodatkowe informacje i być na bieżąco z wydarzeniami i efektami pracy związanymi z Grupą Operacyjną „Moja
Soja” zachęcam do kliknięcia w poniższe linki oraz obejrzenia
reportażu wyemitowanego przez TVP1:
https://vod.tvp.pl/video/to-sie-oplaca,11092018,38603217
http://www.mojasoja.eu/

Osoby zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań
w rolnictwie zachęcamy do kontaktu z brokerami innowacji
działającymi w ramach CDR i WODR oraz odwiedzania naszej
strony internetowej: www.sir.cdr.gov.pl
Aleksander Bomberski, CDR O/Warszawa
Zdjęcia: Grupa Operacyjna „Moja Soja”, Piotr Prus
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Spadek w ostatnich latach populacji zwierząt hodowlanych
sprawia, że odpowiednio mniej wnosi się do gleby substancji
organicznej w postaci obornika lub gnojowicy. Taki stan powoduje zubożenie gleb w próchnicę oraz pogorszenie ich żyzności.
W związku z tym, poszukuje się sposobów, aby zastąpić obornik.
Zamiennikiem jest przyorywana słoma zbóż lub rzepaku, jak też
rośliny wysiewane na nawóz zielony. Uprawiane w poplonach,
szybko rosnące rośliny, są przyorywane, bądź po rozdrobnieniu, mieszane z wierzchnią warstwą gleby broną talerzową lub
agregatem uprawowym. Wobec tak zmieniającej się struktury
produkcji i potrzebie spełnienia warunku zazielenienia, międzyplony mogą być dobrą alternatywą.
Z przekonaniem można powiedzieć, że super mieszanki jeszcze
nikt nie wymyślił. Temat jest ciągle rozpoznawany i w zależności
od potrzeb rośliny następczej, jak i pozostawionego stanowiska,
można przytoczyć tu kilka ciekawych cech, które poszczególnym
grupom i samym roślinom się przypisuje.
Poniżej przedstawiono sposób uprawy, charakterystykę grup
upraw i wybranych roślin w grupach, mieszanki oraz ustalenie
udziału procentowego i ilościowego gatunków w mieszance.

UPRAWA
Uprawę gleby i siew powinno się wykonać jak najszybciej po
zbiorze, aby zapobiec utracie wody oraz wystąpieniu samosiewów wcześniejszej uprawy. Siew powinien być płytki na głębokość 2-3 cm, a gleba lekko wzruszona (podorywka, talerzowanie,
gruber lub agregat uprawowy z siewnikiem). Przed wysiewem
gatunków drobnonasiennych można też zastosować wałowanie przedsiewne. Gdy po plonie głównym pozostanie słoma, to
powinna ona być rozdrobniona i równomiernie rozprowadzona
przed kolejną uprawą.

Międzyplon (słonecznik zwyczajny).
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Do uzyskania maksymalnego efektu z uprawy międzyplonowej
poszukuje się mieszanek, które spełniałyby kilka warunków:
wzbogacenie gleby w składniki pokarmowe, wykorzystanie
niedostępnych form fosforu, wzbogacenie gleby w próchnicę,
pozostawienie stanowiska zasobnego w przyswajalne składniki
pokarmowe, zapobieganie zachwaszczeniu i rozwojowi chorób
oraz szkodników, dopasowanie roślin poplonowych do warunków glebowych.
Kolejny czynnik to wykorzystanie międzyplonów na pasze - najczęściej w formie międzyplonu ozimego. O wyborze może decydować termin zbioru rośliny przedplonowej i plan uprawy
rośliny następczej po międzyplonie. Przy wyborze poplonów
ozimych można też realizować pośrednie cele, jak zwalczanie

Mieszanka miedzyplonowa (gryka zwyczajna, łubin wąskolistny, słonecznik zwyczajny).
HORYZONT CDR
NR 4/2019

konkretnych uciążliwych gatunków chwastów, których nie możemy się pozbyć w innych uprawach głównych. Dokonując wyboru mieszanki do spasania, znaczenie ma jej wartość paszowa
i ewentualnie możliwość jej konserwacji. Cenną paszę poplonową na wiosnę dają mieszanki szybko rosnących i zimujących
roślin motylkowych z trawami lub zbożami. Inna możliwość to
motylkowate z rzepakiem ozimym. Wzbogacić je można roślinami jarymi, ale te najprawdopodobniej na wiosnę wypadną i nie
wzbogacą paszy.
GRUPA UPRAW
Bobowate:
grubonasienne: łubin wąskolistny, łubin żółty, łubin biały,
groch zwyczajny, bób, bobik, soczewica jadalna, soja, ciecierzyca pospolita, lędźwian siewny, peluszka, wyka kosmata (ozima), wyka siewna (jara).
drobnonasienne: koniczyna perska, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, seradela siewna, lucerna mieszańcowa, komonica, esparceta, nostrzyk biały.
Rośliny bobowate grubonasienne mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na wodę w okresie kiełkowania (muszą spęcznieć
pobierając minimum 2, a nawet 3 razy więcej wody niż same
ważą), a ich powolny rozwój początkowy może doprowadzić do
zachwaszczenia przy słabo doprawionej glebie. Znane są z tego,
że wiążą azot z powietrza.
Kolejną korzystną cechą bobowatych jest zdolność pobierania
12
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trudno dostępnego fosforu, tzw. fosforu uwstecznionego. Na
glebach zakwaszonych powstają trudno dostępne fosforany
glinu i żelaza, na glebach przewapnowanych fosforany wapnia.
Część zastosowanego fosforu przechodzi w formy trudno dostępne, a bobowate potrafią go pobrać.
Międzyplony pobierają spore ilości fosforu, który po ich przyoraniu jest uwalniany. Fosfor ma tę cechę, że formy organiczne
są często łatwiej przyswajalne przez rośliny niż formy mineralne.
Bobowate poprawiają też życie mikrobiologiczne gleby.
Już w czasie wegetacji bobowatych część azotu może zostać
przetransportowana do drugiej rośliny. Przy dobrych mieszankach wzbogacających życie biologiczne może się to zdarzyć.
Wysoki koszt nasion grubonasiennych nie wynika z ceny 1 kg, bo
ona rzadko przekracza w detalu kilka zł za 1 kg. Koszt generuje
wysoka norma wysiewu, dlatego popularnością cieszą się rośliny
o małych nasionach, których można wysiać znacznie mniej. Bobowate grubonasienne warto ewentualnie dorzucić jako trzeci
komponent stanowiący niewielki procent w mieszance międzyplonowej. Wtedy koszt nie będzie tak dotkliwy, a działanie roślin
zdecydowanie poprawi kondycję gleby.
• Soja. Roślina ciepłolubna obecnie przeżywa swój rozkwit,
być może powróci do uprawy i sprawdzi się także jako międzyplon. W polskich glebach nie ma bakterii brodawkowych
sojowych, trzeba więc zaszczepić nasiona Nitraginą. Młode
rośliny soi z siewu sierpniowego smakują zwierzynie leśnej,
dlatego należy stosować niewielki dodatek w mieszance.

• Łubin biały. Najrzadziej uprawiany z łubinów w poplonach.
Łubin biały dzięki korzeniowi palowemu i wytwarzaniu korzeni bocznych dobrze przerasta głębsze warstwy gleby.
• Groch. Jak inne bobowate szybko rośnie, potrafi sobie poradzić z zachwaszczeniem, jeżeli miał dobry start na początku
- czyli dużo wody.
Kapustowate (krzyżowe)
Rzepik, perko, rzepak ozimy, rzodkiew oleista, lnianka siewna.
Szybko wschodzą, a ich intensywny wzrost początkowy powoduje zacienianie gleby i jej ochronę przed erozją. Są konkurencyjne wobec chwastów. Mają duże zapotrzebowanie na azot i głęboki korzeń palowy, co pozwala go wychwycić w sytuacji, gdy
w glebie jest przemieszczony poza warstwę orną. W poszukiwaniu składników pokarmowych korzenie docierają do głębokich
warstw gleby i ją rozluźniają. Kapustowate wykazują odporność
na chłody i przymrozki. Zalecane są do uprawy w międzyplonach ścierniskowych (wszystkie gatunki), jak i w międzyplonach
ozimych.
Do ich wad należy fakt, że wszystkie gatunki z rodziny kapustowatych są żywicielami mątwika burakowego.
Do ograniczania liczebności mątwika nadają się tylko specjalnie
wyhodowane odmiany mątwikobójcze.
• Rzodkiew oleista. Silny, palowy korzeń, bardzo szybki wzrost
początkowy, możliwy wczesny siew, wartość paszowa wyższa
niż gorczycy, wysoka produkcja biomasy nadziemnej (mul13
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cze). Należy zwracać uwagę, aby nie dopuścić do wydania
zdolnych do kiełkowania nasion, bo potrafi być uciążliwym
chwastem (podobnie jak rzepak ozimy).
• Perko. Jest to krzyżówka rzepiku ozimego i kapusty chińskiej.
Perko jest rośliną pastewną przeznaczoną głównie do uprawy
dla celów poplonowych. Podstawowe cechy to: zimotrwałość, silny wzrost, duża zdolność odrastania, duży plon, mało
drewniejącej zielonej masy, silnie rozwinięty system korzeniowy. Udaje się na glebach lekkich. Jest chętnie zjadane przez
bydło i może być skarmiane jako zielonka lub wypasana.
• Lnianka siewna (inaczej lnicznik siewny). Roślina roczna o niskich wymaganiach glebowych, tolerancyjna na susze, dobrze
zacienia glebę, dobry komponent do mieszanki na spasanie.

Trawy (obecna nazwa botaniczna: wiechlinowate)
Możemy wymienić trawy pastewne i należące do tej rodziny,
wysoko rosnące kukurydzę, sorgo, trawę sudańską i jej mieszańce z sorgiem.
Każda z tych grup charakteryzuje się trochę innymi właściwościami.
• Trawy pastewne (życice, kostrzewy, wiechliny i inne). Trawy
pastewne mogą mieć wielorakie zastosowanie w uprawie
międzyplonowej. Mogą stanowić międzyplon ścierniskowy.
Jeżeli chcemy uzyskać dużą biomasę dla spasania to stosujemy siew lipcowy, co nie znaczy, że nie można siać w sierpniu.
Siew na międzyplon ozimy powinien być wykonany po połowie września. Pozwala to roślinie przed zimą się rozrosnąć,
a na wiosnę dać dobrze zagęszczony łan, bogaty w biomasę.
• Trawy wysoko rosnące to rośliny ciepłolubne takie jak: kukurydza, sorgo, kupkówka. Posiadają wiązkowy system korzeniowy. Intensywnie pobierają azot, charakteryzują się
powolnym rozwojem początkowym, silną reakcją na termin
siewu. Są wrażliwe na chłody. Produkują dużo biomasy.
Astrowate (złożone)
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Międzyplony pobierają spore ilości fosforu, który jest uwalniany po przyoraniu.

Na poplony nadają się słonecznik i topinambur. To są rośliny ciepłolubne, ale też tolerują lekkie przymrozki jesienią, odporne
na susze, przy czym charakteryzują się dużą elastycznością jeżeli
chodzi o termin siewu. Można je wysiewać od kwietnia do końca lata. Wcześnie wysiane mogą stanowić pożytek dla pszczół,
wytworzą też dużo masy wykorzystując z gleby azot. Tworzą
głęboki system korzeniowy. Charakteryzują się zróżnicowanym
14
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tempem rozkładu biomasy. Zalecane są do uprawy jako międzyplony ścierniskowe na zielony nawóz, wysiewane w sierpniu.
• Słonecznik zwyczajny. Roślina silnie rosnąca, zalecana w mieszance w niewielkiej ilości, żeby nie zagłuszyła bobowatych
drobnonasiennych. Do zimy słonecznik wysoko wyrośnie
i rozłoży liście w wolnych przestrzeniach, przez to doskonale
uzupełni biomasę do skarmiania dla zwierząt.
Faceliowate
Wśród nich facelia błękitna. Cechy charakterystyczne dla tej grupy, to krótki okres wegetacji, szybki wzrost początkowy, wczesne, długotrwałe kwitnienie. Brak bliskich krewnych wśród roślin
powoduje niskie narażenie na atak chorób i szkodników, dzięki
czemu można tu przypisać facelii błękitnej cechę uprawy fitosanitarnej. Po osypaniu potrafi wybić w kolejnych latach. Zalecane
do uprawy jako międzyplony ścierniskowe.
Rdestowate
Krótki okres wegetacji, szybkie wschody i wzrost początkowy
powodują ograniczenie rozwoju chwastów, pod warunkiem, że
start jest czysty, bez konkurencji, przy dobrze doprawionej glebie. Długotrwałe kwitnienie, wrażliwość na przymrozki, szybki
rozkład biomasy, pobieranie trudno przyswajalnych składników
fosforu. Do uprawy jako międzyplony ścierniskowe.
• Gryka zwyczajna. Roślina po wysiewie szybko okrywa glebę.
Pierwszy przymrozek ścina jej liście, co kończy wegetację
i pozwala na rozwój pozostałych składników mieszanki po-
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plonowej. Gryka na początku zagęści łan, zagłuszy chwasty,
potem przemarznie i pozostawia przestrzeń bobowatym grubonasiennym. Powszechnie używana w mieszankach poplonowych.
Malwowate
Długi okres wegetacji. Twarde nasiona po wysiewie lub osypaniu mogą zalegać w glebie kilka sezonów, dlatego rodzi to niebezpieczeństwo zachwaszczenia samosiewami. Zalecane do
uprawy jako międzyplony ścierniskowe.
• Malwa pastewna (inaczej ślaz okółkowy). Rzadko w tej chwili spotykana. Popularna pod koniec lat 80-tych jako roślina
pastewna. Roślina silnie rosnąca, o długim okresie wegetacji
i dużych liściach, dobry materiał na paszę lekkostrawną.
INNE UPRAWY
• Len. Dobrze kiełkuje w suchej glebie, głęboko się korzeni,
pobiera krzem, wspomaga mikoryzę, jako nawóz zielony dobrze tłumi chwasty. Len uprawiany w poplonie nie ma wartości pastewnej, natomiast pobudza życie biologiczne gleby,
co przy intensywnej chemizacji jest poważnym problemem.
Dlatego często stosuje się go w mieszankach poplonowych.
Dlaczego oleisty a nie włóknisty? Len włóknisty jest słabszy,
ma cienką łodyżkę, jeden cienki korzeń. Len oleisty rozgałęzia się, jest większy, obficiej kwitnie, ma grubszy mocniejszy
korzeń, dlatego zalecany jest do poplonów. W czystym siewie potrzeba 30-40 kg/ha, w mieszance dużo mniej. Roślina
rzadko występuje w handlu.
15
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MIESZANKI UPRAW
Dobierając mieszankę międzyplonową można wykorzystać nasiona pozostałe w magazynie. Pozwoli to na obniżenie kosztów
materiału siewnego. Można wykorzystać do siewu międzyplonów, przy czym szczególnie cenne są nasiona bobowatych, oleistych, a wśród zbóż - owsa. Można skomponować mieszanki
dwu i wieloskładnikowe.
Gdy przystępujemy sami do sporządzania mieszanek, to pamiętajmy o tym, że najlepsza mieszanka to taka, w której rośliny
zgodnie zjadają „ze wspólnego talerza”, którym jest gleba – to
znaczy znajdują sobie niszę i nie konkurują z innymi składnikami
mieszanki. Dobra kompozycja to mieszanka roślin bobowatych
z roślinami z innych grup.
Generalnie rośliny bobowate dobrze nadają się do mieszanek.
W roślinach bobowatych można dostrzec pewną powtarzalną
zasadę. Jak jest mało azotu w glebie, roślina intensywnie wiąże azot z pomocą bakterii brodawkowych. Tyle tylko, że jeżeli środowisko będzie zbyt bogate w azot, to roślina bobowata
drobnonasienna może zostać zagłuszona. Dodatkowym aspektem jest duże zapotrzebowanie bobowatych na wodę. W latach
suchych są one zagłuszane przez inne komponenty mieszanki.
W sumie gdybyśmy mieli 1 ha rośliny bobowatej i 1 ha rośliny
nie bobowatej łącznie 2 ha albo 2 ha mieszanki tych roślin, to
zazwyczaj 2 ha mieszanki utworzą większą biomasę, niż rośliny
w czystym siewie.
Zastosowanie mieszanki z roślinami nie bobowatymi: to obniżenie kosztów materiału siewnego, ograniczenie wymywania

azotu mineralnego z gleby, ograniczenie zachwaszczenia, zwiększenie ilości azotu z wiązania symbiotycznego, ale za to ryzyko
zagłuszenia rośliny bobowatej.
USTALENIE UDZIAŁU PROCENTOWEGO I ILOŚCIOWEGO GATUNKÓW W MIESZANCE.
Przykład ustalenia udziału procentowego i ilościowego w mieszance międzyplonowej:
Mieszanka
Norma wysiewu w kg
Zalecany udział w mieszance %
Żyto
Wyka
Lnianka

żyto/wyka/lnianka
150/60/6
40/40/20
150x40%=60 kg
60x40%=24 kg
6x20%=1,2kg

Łącznie mamy 85,2 kg/ha mieszanki żyto+wyka+lnianka o proporcji wysiewu 40/40/20
Poszukiwanie nowych upraw międzyplonowych, w oparciu o przytoczone cechy, może być pomocą w komponowaniu własnych
mieszanek.
Iwona Świechowska, CDR O/Poznań

Opracowano na podstawie:
Piechota Tomasz, 2018, Wpływ pasowej uprawy roli i międzyplonu na zachwaszczenie i plonowanie grochu siewnego, Nauka Przyroda Technologie, tom 12 zeszyt 3,
Katedra Agronomii-Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Burczyk Henryk, 2017, Uprawa i wykorzystanie lnu oleistego, Tygodnik Poradnik
Rolniczy, Nr 14, 46-47.
http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00257
https://www.dsv-polska.pl/miedzyplony/opis-gatunkow/
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/uprawa/jakie-rosliny-na-miedzyplon-ozimy/
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i lubuskim, gdzie występuje duży areał użytków zielonych lub
nieużytków pozostałych po dawnych gospodarstwach sektora
państwowego. Natomiast w regionach, gdzie przeważają małe
gospodarstwa, nieprzystosowane do produkcji mleka (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie), pogłowie ras mięsnych jest
bardzo niskie. To wielka szkoda, bowiem chów bydła mięsnego
niewymagającego kosztownego zaplecza technicznego mógłby
stanowić doskonałą perspektywę dla tych hodowców.
Ważniejsze rasy przeznaczone do hodowli bydła mięsnego

W Polsce znaczną część mięsa wołowego przemysł przetwórczy
otrzymuje od stad bydła mlecznego, głównie czarno-białego, co
przyczynia się do pogorszenia wydajności rzeźnej i niższej jakości samego mięsa. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej szacuje, że około 90% stad krów stanowią krowy
mleczne, a pozostałe 5% to krowy mamki, przy czym jedynie 1%
to krowy ras mięsnych. Mieszańce, pochodzące z krzyżowania
bydła ras mlecznych z buhajami ras mięsnych, charakteryzują
się lepszą o około 15% efektywnością opasania, wyższymi przyrostami, wyższą wydajnością rzeźną i zawartością mięsa w tuszy.
Czysto rasowe stada bydła mięsnego, ze względu na małą ich
liczebność w naszym kraju, nadal nie odgrywają zasadniczej roli
w tym sektorze. Najwięcej gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła mięsnego znajduje się w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, podlaskim, wielkopolskim

Najbardziej powszechną rasą w hodowli bydła mięsnego jest
rasa Limousine. Ojczyzną tej rasy jest środkowa część Francji.
Bydło to odznacza się wybitnym umięśnieniem, mięso posiada
wysokie walory kulinarne, zwierzęta mogą być utrzymywane
w chowie intensywnym w budynkach inwentarskich, jak również w chowie ekstensywnym na pastwiskach. Cielęta rodzą się
w wadze 35 kg, z tego powodu następują łatwe wycielenia. Rasa
ta posiada duże zdolności do przystosowania się do surowych
warunków klimatyczno-glebowych.
Umaszczenie jednolite czerwone, od koloru bułanego do koloru
ciemnoczerwonego, masa dorosłych krów wynosi w od 650 do
800 kg, a buhajów waha się w granicach 1000-1200 kg.
Ubijane zwierzęta charakteryzuje bardzo wysoka wydajność rzeźna. Rasa ta bardzo dobrze sprawdza się w krzyżowaniu towarowym i jest rasą najbardziej upowszechnioną w hodowli w Polsce.
17
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Krowa mamka rasy limousine.

Drugą rasą godną polecenia do opasu jest hereford. Jest to stara
rasa angielska o charakterystycznym biało-czerwonym umaszczeniu. Jest rasą wcześnie dojrzewająca, krowy łatwo się cielą.
Cielęta po urodzeniu ważą około 33 kg, byczki około 36 kg. Rasa
ta bardzo szybko przystosowuje się do trudnych warunków środowiska i bardzo dobrze wykorzystuje w żywieniu trwałe użytki
zielone. Jest też bardzo przydatna do krzyżowania towarowego.
Dorosłe sztuki osiągają wagę: krowy 600 kg, buhaje 900 kg.

Rasa francuska charolaise powstała w wyniku krzyżowania miejscowego prymitywnego bydła z rasą angielską shorton. Jest to
rasa późno dojrzewająca, często występują trudne porody. Cielęta po urodzeniu ważą ok. 40 kg jałówki, 45 kg buhajki. Przyrosty
przy dobrej jakościowo paszy wynoszą 1000-1500 g. W Polsce
rasa ta od dłuższego czasu jest wykorzystywana do krzyżowania
towarowego. Ze względu na trudne porody do krzyżowania powinny być dobierane krowy po wielokrotnym ocieleniu. Umaszczenie jest jednolite białe, bydło dużego kalibru osiągające od
900 kg - krowy i do 1200 kg - buhaje.

Krowa rasy charolaise.

HORYZONT CDR
NR 4/2019

Krowa rasy hereford.

Bardzo popularną w hodowli jest rasa bydła mięsnego angus.
Jest to stara rasa angielska, powstała na bazie miejscowego
bezrogiego bydła. W chwili obecnej jest to bydło średniego kalibru, krowy ważą około 550-600 kg, buhaje około 900 kg. Cechą
charakterystyczną dla tej rasy jest brak rogów, umaszczenie jest
jednolite czerwone lub czarne. Angus należy do ras wcześnie
dojrzewających, pierwsze wycielenia mogą mieć miejsce w wie18
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ku 24 miesięcy życia jałówki. Cielęta rodzą się małe - waga buhajków to ok. 30 kg, cieliczek 26-28 kg. Rasa ta jest znakomicie
przystosowana do trudnych warunków glebowo-klimatycznych.
W odpowiednich warunkach i przy wartościowym pastwisku
opasy osiągają bardzo dobre przyrosty dobowe, wynoszące
często około kilograma dziennie. Bydło posiada bardzo dobrą
wydajność rzeźną dochodzącą do 70 %. Mięso jest smakowite,
soczyste z zaznaczeniem marmurkowatym. Bydło znakomicie
wykorzystuje pasze objętościowe i może z powodzeniem być
opasane w warunkach ekstensywnych. Może być też z powodzeniem użyte do krzyżowania towarowego, przekazując potomstwu duże przyrosty dobowe i wysoką wydajność rzeźną.

Krowa rasy angus.

Ras bydła mięsnego jest znacznie więcej, w tej publikacji zostały
omówione najliczniej występujące w naszym kraju.
HORYZONT CDR
NR 4/2019

Wpływ żywienia na walory mięsa wołowego
Konsumenci, kupując wołowinę oczekują, że nie tylko będzie
miała najwyższą jakość, ale także będzie charakteryzowała się
wysokimi walorami przydatnymi w kuchni. Konieczne jest zatem
poznanie metod poprawy jej jakości na drodze żywieniowej, w
gospodarstwach utrzymujących różne rasy bydła mięsnego, tak
aby sprostać oczekiwaniom konsumentów. Soczystą, o dobrej
marmurkowatości wołowinę (zawierającą 6–8% tłuszczu śródmięśniowego i około 30% tłuszczu w tuszy) uzyskuje się od zwierząt wcześnie dojrzewających, w wyniku intensywnego ich żywienia w końcowym okresie opasania wysokoenergetycznymi
dawkami pokarmowymi, z wysokim (>85% s.m.) udziałem paszy
treściwej. Wołowina „chuda” pochodzi najczęściej od buhajków
ras francuskich (średnio-wcześnie lub późno dojrzewających,
żywionych mniej intensywnie kiszonką, ze znacznie mniejszym
(40–60% s.m.) dodatkiem paszy treściwej. Żywienie bydła mięsnego należy więc dostosować do odpowiedniego genotypu i płci
opasanych zwierząt:
• intensywne: buhajki,
• półintensywne: buhajki, jałówki,
• ekstensywne: jałówki, razówki.
Dla jakości wołowiny ważny jest też udział zielonki pastwiskowej, jej jakość i skład florystyczny. W kilku punktach można
stwierdzić, że:
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• zwiększa w tłuszczu śródmięśniowym,
• zwiększa zawartość antyoksydantów o charakterze nieenzymatycznym (witamina E i β-karoten),
• podwyższa w tłuszczu śródmięśniowym zawartość kwasów
tłuszczowych EPA, mających korzystne właściwości prozdrowotne.

ekonomicznymi, zwłaszcza ceną skupu żywca wołowego. Sugerowany wiek bydła mięsnego i krzyżówkowego przy uboju jest
następujący:
–– buhajki: 12–16 miesięcy;
–– wolce i jałówki: do 24 miesięcy;
–– młodzież: 8–12 miesięcy.

Mięso wołowe jest źródłem wysokiej jakości białka o przyswajalności nawet do 90%.

Dobrym wskaźnikiem dojrzałości rzeźnej jest obecność cienkiej
warstwy tłuszczu podskórnego.

Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, których organizm
ludzki nie jest w stanie wyprodukować. Wartość odżywcza i biologiczna białek mięsa wołowego zależy od zawartości śródmięśniowej tkanki łącznej, zawierającej kolagen i elastynę.

W Polsce spożycie wołowiny na mieszkańca, nie jest zbyt duże.
Wynika to z faktu wysokiej ceny, a także faktu, że sprzedawana
wołowina nie jest najwyższej jakości. Duża część mięsa wołowego (tej najwyższej jakości) jest sprzedawana na południe Europy
do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Wzrost spożycia wewnętrznego
pobudziłby większą produkcję bydła mięsnego, które mogłoby
się przyczynić do zagospodarowani użytków zielonych, które
dzisiaj są koszone, a zielona masa usuwana z pola, aby otrzymać
tylko płatności bezpośrednie. Rozwój produkcji bydła mięsnego
byłby szansą na zwiększenie dochodu w tych gospodarstwach.

Płeć bydła, a jakość mięsa:
Buhajki
–– wyższa wydajność rzeźna,
–– wyższy udział mięsa,
–– mniejsze otłuszczenie tuszy,
–– wyższe pH, ciemniejsze mięso.

HORYZONT CDR
NR 4/2019

Krowy, jałówki
–– wyższa skłonność do odkładania tłuszczu,
–– niższy udział kości,
–– delikatniejsze, jaśniejsze mięso,
–– niższe pH.
Zakończenie opasu powinno nastąpić po osiągnięciu przez
zwierzę dojrzałości rzeźnej, która jest związana głównie z rasą.
Oczywiście, decyzja ta może być także podyktowana względami

Joachim Kempka, CDR O/Kraków
Opracowano na podstawie:
Piotr Wójcik Warszawa 2014 „Prawie wszystko o wołowinie”
http://podr.pl/wp-content/uploads/2018/04/L.-Szramowiak-hodowla-byd%C5%82a-mi%C4%99snego-ulotka.pdf
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/hodowla-zwierzat/hodowla-bydla-miesnego-ma-przyszlosc-ale/
https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/445-stycze-luty-nr-59/wiadomoci-rolnicze-67468/487-hodowla-byda-misnego-w-polsce-stan-i-perspektywy
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Chów i hodowla alpak
sposobem na dodatkowy
dochód w gospodarstwach rolnych
W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnymi kierunkami produkcji rolniczej na obszarach wiejskich. Ze względu na to, że intensywny chów zwierząt
gospodarskich obarczony jest elementem ryzyka finansowego
czy zdrowotnego, a także rolnicy muszą sprostać wysokim wymaganiom środowiskowym, pomysł na hodowlę alpak może być
dla niektórych gospodarstw ciekawą propozycją. Gospodarstwo
z alpakami można prowadzić na wiele sposobów: może to być
urozmaicenie oferty agroturystycznej, prowadzenie modnej
ostatnio alpakoterapii, sprzedaż wełny i wyrobów z wełny alpaczej albo też ukierunkowanie na hodowlę zwierząt z zamiarem
sprzedaży do innych gospodarstw.

mowione 4-5 tys. lat p.n.e. Poza przymiotami charakteru, alpaki
cenione są ze względu na wartościowe runo, które uznawane jest
za trwalsze, cieplejsze i przyjemniejsze w dotyku od owczego.
W Polsce zwierzęta te pojawiły się po raz pierwszy w gospodarstwach w 2004 r. i szybko zadomowiły się w całym kraju. Szacuje
się, że obecnie ich liczba wynosi ok. 4000 osobników. W związku
zapowiedzią nowelizacji ustawy o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, jest szansa na to, iż w niedługim
czasie właściciele alpak mogą liczyć na uporządkowanie przepisów związanych z utrzymaniem tych zwierząt.

Dlaczego Alpaki?

HORYZONT CDR
NR 4/2019

Być może coraz większa obecność tych zwierząt w Polsce bierze
się z charakterystycznych cech alpak takich jak: spokojne usposobienie, uroczy wygląd, inteligencja oraz otwartość na kontakt
z człowiekiem. Alpaki należą do rodziny wielbłądowatych zamieszkałych na terenie Ameryki Południowej, gdzie zostały udo-

Zaletą alpak jest łatwość przystosowania do nowych warunków środowiska.
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Nowe przepisy przewidują możliwość udzielania pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości
użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich, zgodnie z prawem europejskim dotyczącym pomocy państwa w rolnictwie.
Pociągnie to za sobą konieczność znakowania zwierząt poddanych ocenie oraz ich indywidualną identyfikację. Powyższe regulacje mogą w przyszłości ułatwić rolnikom podjęcie decyzji
o założeniu hodowli bądź gospodarstwa utrzymującego alpaki.

na się pazury, zaś zęby wymagają dwukrotnego przycięcia. Rokrocznie należy też szczepić zwierzęta. Raz w roku, wiosną (kwiecień-maj), przeprowadzane jest strzyżenie alpak. Bezpośrednio
po tej czynności hodowcy powinni zadbać o to, by nie narazić
zwierząt na ekstremalne warunki pogodowe (długotrwałe deszcze, silne nasłonecznienie lub wiatry, niskie temperatury).
Wełna alpak

Żywienie alpak nie jest zbyt skomplikowane i składa się przede
wszystkim z siana podawanego zimą i latem, świeżej trawy oraz
dodatków mineralnych i niewielkiej ilości paszy treściwej. Zwierzęta muszą mieć zapewniony stały dostęp do wody.

Wełna alpak jest produktem wyjątkowym. Charakteryzuje się
szeroką gamą kolorów od białego do czarnego z wszystkimi możliwymi odcieniami beżu, brązu i szarości. Runo zawiera niewielką ilość lanoliny, z tego powodu nie posiada specyficznego „owczego” zapachu. Włókno świetnie nadaje się do przetwarzania,
jest odporne na odkształcania, miękkie, przez co nie podrażnia
skóry. Z wełny alpak produkuje się koce, poncza oraz wysokiej
klasy odzież. Rocznie jedna alpaka produkuje od 3 do 5 kg wełny,
której cena waha się od 350 do 500 zł za kilogram wełny przerobionej, w zależności od koloru, grubości i czystości włókna.

Na pomieszczenia dla alpak można dostosować posiadane
w gospodarstwie budynki np. szopy, stodoły. Wystarczająca
powierzchnia, otoczonego min. 120 cm ogrodzeniem wybiegu
dla zwierząt wynosi ok. 1 ha dla 30 szt.. Na wybiegu powinno
znaleźć się zadaszone miejsce, pod którym alpaki mogły by się
schronić w czasie niekorzystnej pogody.

Występują dwie rasy alpak: suri i huacaya, które różnią się okrywą włosową. 85 % populacji to alpaka huacaya charakteryzująca się miękkim, gęstym runem, mocno karbikowanym. Rasa
suri, dużo rzadziej spotykana, posiada długie, zwisające loki dochodzące do 50 cm długości.
Alpakoterapia

Do zabiegów pielęgnacyjnych, które należy wykonywać min. 2
razy w roku należy odrobaczanie, również 2-3 razy w roku przyci-

Ze względu na szczególne cechy charakteru alpak takie jak inteligencja, zdolność uczenia się, chęć współpracy z ludźmi, są

Charakterystyka alpak
Dorosłe osobniki mierzą w kłębie 80-100 cm, ważą od 50-80 kg.
Długość życia określa się na 20 - 25 lat. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej (3-4 lata), samica może mieć rocznie jedno młode.
Ciąża alpak trwa od 11-11,5 miesiąca.
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wotności. Należy też pamiętać, że jak każde przedsięwzięcie biznesowe, tak i to wymaga czasu i przygotowania. Warto więc zasięgnąć fachowej wiedzy na dostępnych kursach, seminariach czy
wystawach oraz zasięgnąć porad doświadczonych hodowców.
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W Polsce alpaki pojawiły się po raz pierwszy w gospodarstwach w 2004 r. i szybko zadomowiły się w całym kraju.

one wykorzystywane we wspomaganiu różnego rodzaju terapii.
Alpakoterapia wpływa pozytywnie na sferę emocjonalną, poznawczą, społeczną człowieka. Jest polecana osobom z zaburzeniami lękowymi, nerwicą, depresją, ADHD, autyzmem, Zespołem Downa oraz dziecięcym porażeniem mózgowym. Kontakt
z tymi zwierzętami poprawia również nastrój, a więc może być
doskonałą formą relaksu dla wszystkich, którzy na co dzień żyją
w stresie. Ostatnio w Polsce pojawia się coraz więcej ośrodków
alpakoterapii, gdzie jest bezpośrednia możliwość poznania życia
tych sympatycznych zwierząt.

Na początek warto rozpocząć hodowlę od mniejszej liczby zwierząt, za to warto postawić na odpowiedni dobór właściwego materiału hodowlanego. Należy pamiętać o tym, że są to zwierzęta
stadne z tego względu konieczny jest zakup minimum dwóch
osobników. Ceny zwierząt zależą od jakości materiału hodowlanego i kształtują się w granicach 7-25 tys. zł za ciężarną samicę,
koszt samca to wydatek ok. 8 tys. zł.

Hodowla alpak
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Innym sposobem na znalezienie dodatkowego dochodu jest prowadzenie hodowli alpak z możliwością sprzedaży zwierząt jako
materiału hodowlanego. Tutaj najistotniejszą rzeczą jest przede
wszystkim zdobycie niezbędnej wiedzy na temat fizjologii tych
zwierząt, warunków, utrzymania, żywienia, rozrodu oraz zdro-

Alpaki cenione są za wartościowe runo, które uznawane jest za trwalsze, cieplejsze
i przyjemniejsze w dotyku od owczego.
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Zaletą alpak jest łatwość przystosowania do nowych warunków
środowiska, nie mniej jednak potrzebują one czasu i bacznej obserwacji, po to ażeby adaptacja przebiegła łatwiej i zwierzęta
rozwijały się prawidłowo.

Gospodarstwo w zgodzie
z naturą

Czy alpaki przyjmą się w Polsce? Wiele wskazuje, że ten kierunek produkcji zwierzęcej ma u nas szansę powodzenia. Podstawą jednak będzie, jak w każdym z biznesów, sprecyzowanie celu
prowadzenia działalności i uzyskanie niezbędnej wiedzy w tym
zakresie.

Polski projekt w kategorii środowisko i działania na rzecz klimatu wygrał w konkursie Rural Inspiration Awards!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie już we wrześniu
2019 r. zaprasza wszystkich miłośników tych wspaniałych zwierząt na szkolenie wraz z wyjazdem do gospodarstwa, w którym
utrzymywane są alpaki.
Anna Kowalska, CDR w Brwinowie

Funkcjonowanie małych
winnic

Opracowano na podstawie:
https://www.agrofakt.pl/alpaki-hodowla-oplacalna/
http://www.alpaki.pl
http://coniraya.com.pl
wywiad z dr inż. Anną Morales Villavicencio, SGGW w Warszawie, główną specjalistką w Polsce od alpak i lam, http://rozowywodnik.pl/
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„Sposób gospodarowania przejąłem od dziadka, który całe życie
spędził na roli. W tamtych czasach nie stosowano pestycydów,
więc tylko taki sposób gospodarowania zbliżony do naturalnego,
był najlepszy. Taki sposób przynosi wielorakie korzyści dla środowiska i dla przyszłych konsumentów. Mój dziadek, a potem mój
ojciec, nie wyobrażali sobie prowadzenia gospodarstwa bez zwierząt. Chowali wówczas konie, krowy, trzodę chlewną i wszystkie
gatunki drobiu. Głównym nawozem był wówczas przefermentowany obornik, który był przyorywany jesienią (płytka orka). Dziadek i ojciec uważali, że przyroda świetnie poradzi sobie z każdym
szkodnikiem i chorobą, a jedynym warunkiem było to, żeby jej nie
przeszkadzać. Ówcześni równolatkowie mojego ojca zachłysnęli
się bezkrytycznie “chemią” (nawozy mineralne, środki ochrony
roślin), natomiast mój ojciec był tradycjonalistą i przeciwnikiem
stosowania tych środków w gospodarstwie, gdyż jego zdaniem
wszystko to przynosiło szkody rolnictwu i naturze. Mimo, że nie
miał ukończonych studiów rolniczych jego sposób gospodaro24
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wania można było nazwać proekologicznym, chociaż wtedy nie
znano jeszcze tego terminu. Uważał, że tylko naturalne metody
powinny być stosowane w uprawie roślin i chowie zwierząt. Prowadzony przeze mnie zrównoważony sposób gospodarowania
jest pokłosiem gospodarowania mojego dziadka i ojca, tą wiedzę będę chciał przekazać również moim następcom. Moje pola
leżą w zlewni rzeki Turki, a o prawdziwości moich słów świadczy
liczba oczek wodnych, gdzie woda jest bardzo czysta, wolna od
eutrofizacji. Poza tym, wszystkie działki są zadrzewione, w 2018
roku posadziłem ponad 1100 buków i wiązów I w następnych
latach będę to sukcesywnie kontynuował. Na terenie mojego
gospodarstwa występują liczne zadrzewienia, łęgi nadrzeczne,
olsy, zadrzewienia przydrożne, remizy, miedze, kamionki, tereny
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podmokłe i bagienne.” - tak o swym gospodarstwie, prowadzonym w sposób proekologiczny mówi jego właściciel - Pan Krzysztof Kowalski. W ubiegłym roku gospodarstwo G. P. H. U. „Kowalski” zostało wyróżnione międzynarodową nagrodą Rolnik
Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2018, pokonując 10 krajów
nadbałtyckich. W tym roku projekt Pana Krzysztofa Kowalskiego
został wyłoniony spośród wielu zgłoszeń i wygrał w konkursie
Rural Inspiration Awards w kategorii Środowisko i działania na
rzecz klimatu, organizowanym przez Europejską Sieć na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Celem konkursu Rural Inspiration Awards jest wyróżnienie inicjatyw, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w pięciu kategoriach, które
pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.
Dlaczego wybrano ten projekt?

Pan Krzysztof Kowalski - Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2018.
HORYZONT CDR
NR 4/2019

Projekt pozwolił na wdrożenie przyjaznych dla środowiska praktyk, które umożliwiają ograniczenie strat substancji biogennych
(azotu i fosforu) z gospodarstwa. Wśród nich należy wymienić:
utrzymanie wielu oczek wodnych, stref buforowych, uprawę poplonów ścierniskowych i roślin bobowatych oraz coroczne badanie paszy i wody na pozostałość azotanów i fosforanów. Dodatkowo, wzdłuż rzeki, na granicy pól, posadzono ponad 1000
drzew (buki i graby) tworząc alejki drzew, czy „wyspy drzew” po25

między polami, dzięki temu ograniczono spływ substancji biogennych do wód oraz stworzono przestrzeń dla dzikich zwierząt.
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W gospodarstwie stosowana jest proekologiczna uprawa.
W uprawie roślin stosuje się stały monitoring dotyczący progów
szkodliwości, a jeśli ten próg zostanie przekroczony to tylko wtedy stosuje się środki ochrony roślin. Nawozy stosuje tylko w minimalnej ilości i dawkach dzielonych.
Co roku stosowane są poplony ścierniskowe. Na części pól siane
są zboże ozime i rzepak, które na całej powierzchni okrywają
pola od jesieni do wiosny, wzdłuż cieków wodnych rzeki Turki.
Każdego roku dosadzane są drzewa, które pełnią funkcje naturalnego filtra biogenów. W gospodarstwie jest również pasieka licząca 30 rodzin pszczelich. Pszczoła miodna jest idealnym
bioindykatorem czystości środowiska, co świadczy o zasadności
i celowości takiego gospodarowania. Co 5 lat wykonywana jest
analiza glebowa pól w stacji chemiczno – rolniczej w „Wesołej”.
Wyniki tych analiz są zadawalające i dają jasny obraz kondycji
w jakiej znajdują się pola. W gospodarstwie tłoczone są także
oleje, których jakość badana jest rokrocznie na zawartość pozostałości metali ciężkich i pestycydów przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz firmę „Cobico”. Takie
analizy dają jasny obraz i jednoznacznie wskazują, że w gospodarstwie prowadzona jest bardzo racjonalna i proekologiczna
gospodarka nawozami sztucznymi, jak i naturalnymi oraz, że
prowadzony program rolno – środowiskowy zdaje egzamin,
a produkty są bardzo dobrej jakości.

Wzdłuż rzeki, na granicy pól posadzono drzewa, dzięki temu ograniczono spływ substancji biogennych do wód oraz stworzono przestrzeń dla dzikich zwierząt.

Jakie są rezultaty tego projektu? Co dalej?
Wszystkie działania w gospodarstwie podejmowane są z poszanowaniem dla środowiska. Produkcja zwierzęca - stado świń
rasy Złotnicka Biała - prowadzona jest w cyklu zamkniętym, przy
spełnieniu wszystkich warunków dobrostanu zwierząt. Obornik
i gnojowica na polu stosowana jest tylko w terminach i dawkach
podanych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej. Gospodarstwo
angażuje się we współpracę z innymi rolnikami. Jest członkiem
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Mazowsze w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa
26

Kulinarnego. Gospodarstwo przyjmuje także grupy doradców
rolnych w ramach szkoleń.
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Projekt jest przykładem dobrego sieciowania, z gospodarstwem
współpracuje Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie, Oddział Poświętne, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. WWF
Polska (organizacja ekologiczna). Dzięki wprowadzeniu programu rolno – środowiskowego gospodarstwo zdobyło oprócz międzynarodowej nagrody Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego
2018, wiele nagród, m.in.: Farmer Roku 2018, Wicemistrz Agroligii 2018.

Sposób prowadzenia gospodarstwa pod kątem wdrożenia praktyk przyczyniających się do ochrony gleby i wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez związki azotu i fosforu okazał się najlepszy pośród 10 krajów. Gospodarstwo jest wzorem,
z którego biorą przykład pozostali finaliści tego konkursu: Dania,
Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Rosja, Szwecja, a także
Białoruś i Ukraina.
Beneficjent otrzymuje wsparcie z PROW z działania M10 program rolno-środowiskowo-klimatyczny, pakiet 1 – zrównoważone rolnictwo oraz pakiet 7 - zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt w rolnictwie – świnie rasy złotnicka biała.
Więcej informacji o projekcie na stronie Europejskiej Sieci na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Dział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, CDR O/Warszawa

Projekt pozwolił na wdrożenie przyjaznych dla środowiska praktyk.
HORYZONT CDR
NR 4/2019
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Soja w uprawie gospodarstwo rolne w Nowych
Skalmierzycach
Z roku na rok wzrasta zainteresowanie soją. Powiększa się nie
tylko areał uprawy, ale także oferta odmianowa. W krajowym
Rejestrze Odmian Roślin Rolniczych zarejestrowano 22 odmiany
soi, najstarszą odmianą wpisaną do rejestru jest Aldana. Natomiast we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych
odmian jest 477. Prowadzone są liczne doświadczenia polowe
w celu sprawdzenia wyhodowanych odmian soi (polskich i zagranicznych) w warunkach klimatycznych kraju. Uprawy prowadzą firmy nasienne i rolnicy chcący sprawdzić wybraną odmianę
w warunkach swojego pola.
Na początku czerwca bieżącego roku pracownicy CDR O/Poznań
odwiedzili gospodarstwo rolne Pana Jana Chlasty w Nowych
Skalmierzycach (woj. wielkopolskie). Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała tam Wielkopolskie Święto Soi. Głównym
punktem spotkania był przegląd plantacji soi w gospodarstwie.
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jak: Aldana (w) – hodowca Strzelce Grupa IHAR; Erica (w), Petrina (bp), Viola (p) - DANKO Hodowla Roślin; Abelina AT (św), Anser (św), Aurelina (p), Merlin (św), Malaga (p), Regina (p) – Saatbau Polska; Aligator (p), ES Comandor (p), Vawor (p), Govorner
ESG 1117 - Euralis; Mayrika (św), Morawians (św), Silesia (św)
- Prograin ZIA; Obelisk (św) – Farmsaat; Mavka (św). Materiał
nasienny wykorzystany do uprawy pochodził z firm nasiennych
i hodowli własnej.
Przed siewem wszystkie nasiona soi (poszczególne odmiany)
zostały zaprawione różnymi szczepami bakterii brodawkowych,
które wiążą wolny azot z powietrza. Taki zabieg przyspiesza
okres tworzenia się brodawek korzeniowych i korzystnie wpływa na plony soi. Plantację doświadczalną z soją założono na polu
po pszenicy ozimej. Po zbiorze zboża, słomę pozostawiono na
polu i wymieszano z glebą z dodatkiem 500kg/ha węglanu wapnia. Jesienią wysiano jeszcze poplon ozimy – facelię z gorczycą
i koniczyną perską, który został mulczowany na przedwiośniu
(po 15 lutym). Wiosną w celu zniszczenia jak największej ilości

W kwietniu, na powierzchni 12,5 ha rolnik założył plantację doświadczalną z soją, którą obsiał różnymi odmianami tego gatunku (19 odmian). Wśród nich znajdowały się odmiany wczesne
i późne z Krajowego Rejestru i z Katalogu Wspólnotowego, takie
28
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wschodzących chwastów zastosowano bronę talerzową, a po
kilku dniach bronę zębatą. Przemiennie, co trzy lata, rolnik stosuje orkę na głębokość 25 cm, a przez kolejne dwa lata prowadzi
uprawę metodą uproszczoną. Co roku pobierane są próbki gleby do analizy na zawartość składników pokarmowych i odczyn
pH. Optymalne pH gleby dla soi powinno wynosić 6-7. Im niższy
odczyn, tym słabsza symbioza między soją a bakteriami brodawkowymi.
Glebę do zasiewu przygotowano w II dekadzie kwietnia (18
kwietnia) wykorzystując agregat obrotowy i bierny z siewnikiem nawozowym. Przedsiewnie plantację zasilono nawozami –
fosforowo-potasowymi i saletrą amonową (58 kg/ha). Nasiona
soi wysiano w dniach 23-24 kwietnia. Temperatura gleby przekraczała wówczas 10OC. Początkowo w ochronie plantacji przed
chwastami nie stosowano chemicznych środków ochrony roślin.
Chwasty zwalczano w sposób mechaniczny przy użyciu brony
chwastownika, a później opielacza z gęsiostópkami, które zastosowano krótko po siewie soi oraz w maju. Następną pielęgnację
wykonano po opadach.
Na lustrowanych poletkach doświadczalnych (początek czerwca) nie widać było zachwaszczenia. Sporadycznie można było
spotkać chwasty: komosę pospolitą, bodziszki, rdesty ptasi i kolankowy, chwastnicę jednostronną, gwiazdnicę pospolitą, żółtnicę drobnokwiatową, fiołek polny. Rośliny znajdowały się fazie
3 pary trójlistków i osiągnęły wysokość około 10-13 cm.
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Wschody roślin soi na poszczególnych poletkach (początek

czerwca) były w miarę równomierne, chociaż można było w niektórych miejscach zaobserwować
wypady roślin i słabsze wschody.
Powodem takiej sytuacji było wyjadanie nasion przez ptaki tuż po
siewie. Wkrótce po wysianiu nasion
soi, plantacje gromadnie odwiedzały gołębie i skutecznie wydzióbywały nasiona soi z gleby. W celu ochrony plantacji przed wyniszczeniem,
zgodnie z zaleceniem IOR-PIB w Poznaniu, zastosowano środek o działaniu odstraszającym ptaki – zawierający metiokarb (związek z grupy
karbaminianów), który skutecznie
ograniczył wizyty intruzów na polu
soi. Pewną część pola ponownie
trzeba było obsiać soją. W międzyczasie plantację zasilono dwukrotnie nawozami dolistnymi, Basfoliarem z dodatkiem boru i adiuwantu.
Na początku III dekady lipca ponownie lustrowano plantacje doświadczalną z soją. Plantacja prezentowała się bardzo dobrze. Rośliny zakryły
29
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już międzyrzędzia, a ich wysokość osiągnęła 60-75 cm. Na łodygach zawiązały się strąki. Warunki pogodowe sprzyjały rozwojowi roślin. Odnotowano niewielkie opady deszczu w drugiej
połowie czerwca (17,5 mm) i w lipcu (12 mm). W czerwcu na
części pola z soją obserwowano wzrost zachwaszczenia. Zastosowano preparat chemiczny do zwalczania rocznych chwastów
dwuliściennych i niektórych jednoliściennych, na bazie substancji czynnych: bentazonu i imazamoksu odpowiednio z grupy
diazyn i imidazolinonów. Zabieg połączono z opryskiem owadobójczym, ponieważ zaobserwowano masowy nalot rusałki
osetnika, stosując preparat na bazie substancji: chloropiryfosu
i cypermetryny, należących do związków z grup fosforoorganicznych i pyretroidów.
W miesiącach czerwiec-lipiec poszczególne poletka soi kilkakrotnie zasilano dolistnie płynnymi nawozami zawierającymi makroi mikroelementy (np. roztwór mocznika z siarczanem magnezu
oraz dodatkiem boru i molibdenu) bądź dodatek organiczno-mineralnych stymulatorów wzrostu. Takie zasilanie roślin płynnymi nawozami miało na celu wzmocnienie roślin, poprawiając ich
fizyczną i chemiczną strukturę oraz zwiększając odporność na
stres spowodowany temperaturą i brakiem wody. W I połowie
września planuje się zbiór soi.
Danuta Nowak, CDR O/Poznań
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„Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie
sprzedaży bezpośredniej” na
przykładzie Konsorcjum
„Melinda”
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie zrealizowało wyjazd studyjny do Czech, Niemiec, Austrii i Włoch pt. „Europejskie przykłady porozumień rolników w zakresie sprzedaży
bezpośredniej” współfinansowany w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Województwa Małopolskiego na lata 2018 – 2019.
Projekt dotyczył wsparcia w zakresie
rozwoju działalności wytwórczej gospodarstw rolnych i organizacji łańcucha dostaw produktów żywnościowych
poprzez prezentację dobrych praktyk
krajów zagranicznych. Jeden z włoskich przykładów to zaprezentowana działalność producentów jabłek „Melinda”/Consorzio
Melinda.
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Konsorcjum Melinda.

pracowników) organizację i zarządzanie wszystkimi dalszymi
działaniami, takimi jak; przechowywanie, chłodzenie, selekcja,
pakowanie, wysyłka, promocja, sprzedaż, administracja, zakupy,
zarządzanie personelem, itp. Jabłka sprzedawane są do około
35 milionów konsumentów we Włoszech, a także do 42 innych
krajów na 4 kontynentach.
Gwarancją stałej sprzedaży jabłek jest innowacyjny sposób ich
przechowywania w specjalnie w tym celu wydrążonych tunelach w skalnym masywie dolomitowym na głębokości 275 m.
Tunele o łącznej długości 15 km są w stanie pomieścić około
1900 ciężarówek z jabłkami. 34 komórki przechowalnicze z kontrolowaną atmosferą mają łączną pojemność około 30 000 ton
jabłek. Obiekt wymagał całkowitej inwestycji w wysokości około
16 milionów euro.

Konsorcjum Melinda zostało utworzone z 16 spółdzielni owocowych, zrzeszających około 4000 rodzin sadowniczych, uprawiających jabłonie w dolinach Val di Non oraz Val di Sole na terytorium określonym jako obszar produkcyjny „DOP Mela Val di
Non” w regionie Trydent we Włoszech.
Powierzchnia sadów członków konsorcjum obejmuje łącznie
około 6500 hektarów. Udział w grupie wiąże się z poniesieniem opłaty ustalanej na podstawie wielkości gospodarstwa. Po
przystąpieniu sadownik prowadzi sprzedaż tylko poprzez konsorcjum, a zapłata za dostarczone jabłka następuje po sprzedaży. Każdego roku członkowie oddają własne zbiory do swojej spółdzielni, przekazując jednocześnie konsorcjum (ok. 1100

Sortownia/pakownia jabłek.
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Grota przechowalnicza.

Własny sklep konsorcjum.

Budowa groty przechowalniczej ma zdecydowanie pozytywny
wpływ dla zachowania środowiska dzięki zmniejszeniu zużycia
energii, oszczędności wody, ochronie krajobrazu, zmniejszeniu
zanieczyszczenia powietrza.
W ramach działalności konsorcjum funkcjonuje centrum MondoMelinda, dla odwiedzających chętnych zapoznać się z uprawą jabłoni i działalnością grupy. Istnieje możliwość rezerwacji
wizyty z przewodnikiem, a także zakupu jabłek i produktów na
ich bazie, we własnym sklepie konsorcjum na terenie centrum.
Marka Melinda umożliwia konsumentom łatwą identyfikację jabłek o obiektywnie lepszej jakości, którą zapewniają wyjątkowe
warunki klimatyczne panujące w regionie, a także wytwarzanie
zgodnie z zasadami Produkcji Integrowanej oraz przechowywa-

nie, wybieranie i pakowanie zgodnie z włoskimi i europejskimi
standardami kontroli (certyfikaty ISO 9001, BRC, IFS).
Dzięki konsorcjum jabłka z regionu stały się marką z mocną pozycją na rynku owoców. Są pozycjonowane jako produkt z tzw.
„wyższej półki”, sprzedawane po wyższej cenie, niż jabłka takich
samych odmian z innych regionów. Uczestnictwo w konsorcjum
daje sadownikom pewność zbytu swoich produktów.
Strona Konsorcjum http://www.melinda.it

Budowa groty przechowalniczej https://www.youtube.com/watch?v=izQIbBtL0q
0&feature=youtu.be
Komory przechowalnicze https://youtu.be/vYGB7TRe98U

Klaudia Kieljan, CDR O/Kraków

Opracowano na podstawie
materiałów własnych oraz www.melinda.it. fot: www.melinda.it
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W Polsce już od kilkunastu lat można zaobserwować rosnący
trend w ilości zarówno nowopowstających winnic, jak również
powierzchni, na której winorośl jest uprawiana. Jednak z całą
pewnością nie kojarzy się z krajem winnym w klasycznym tego
słowa znaczeniu. Myśląc o polskich alkoholach, zazwyczaj przychodzą nam do głowy piwo lub wódka, a nie wino. Warto jednak podkreślić, że tradycje winiarskie w naszym kraju sięgają aż
XII-XIII w. Polskie winnice należą do najbardziej wysuniętych na
północ winnic na świecie. W 2018 roku zarejestrowanych było
230 producentów wina, gospodarujących na prawie 400 ha,
przy czym produkcja wina wyniosła rekordowe jak do tej pory
12.716 hektolitrów. Ze względu na uwarunkowania klimatyczne
w Polsce przeważają uprawy winorośli białych, których zebrano
w ubiegłym roku prawie półtora tysiąca ton, czyli około 60% ze
wszystkich uprawianych.
Po drugiej wojnie światowej winnice w Polsce przestały praktycznie funkcjonować. Ich powolne odrodzenie widzimy w ostatnich
latach, a prawdziwy rozkwit nastąpił po 2004 roku. Najstarszą,
obecnie czynną i nadal funkcjonującą winnicą, jest Magdalenka
w Andrychowie u podnóża Beskidów, która istnieje od 1980 roku.

Od grudnia 2005 roku decyzją Rady Europy polska oficjalnie została uznana za kraj winiarski, a co za tym idzie od tego momentu wino z Polski może być sprzedawane na rynku unijnym, a także otrzymywać dofinansowania do zakładania i utrzymywania
produkcji na takich samych zasadach jak inne gałęzie rolnictwa.
Ilości mniejszych winnic w Polsce nie da się dokładnie określić,
przy ostrożnych szacunkach można założyć, że jest ich około 600,
mają one od kilku do kilkudziesięciu arów. Można zatem stwierdzić, że uprawa winorośli to dla większości winiarzy hobby, a tylko
nieliczni z nich zajmują się produkcją wina w sposób zapewniający możliwość utrzymania. Nie oznacza to jednak, że z biegiem

Polskie winnice należą do najbardziej wysuniętych na północ winnic na świecie.
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Historia winnicy sięga 1937
roku, kiedy to 3 ha plantację winorośli prowadził
pradziadek obecnych właścicieli Marceli Borkowski,
jeden z pionierów winoogrodnictwa w regionie.
Mimo tego, że tamte nasadzenia nie przetrwały próby czasu, obecnie rodzinne tradycje są
nadal pielęgnowane i od 2004 roku systematycznie właściciele testują odmiany i dosadzają nowe krzewy. Obecnie winnica zajmuje
areał ok 1,5 ha.
Bezpośrednio przy winnicy znajduje się baza noclegowa oraz inne
budynki gospodarcze- w tym rodzinna przetwórnia owoców i warzyw należąca do sieci „Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie” części Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
(ESRDK), które prowadzi działania mające na celu rozwój turystyki

kulinarnej poprzez wspieranie lokalnej produkcji żywności naturalnej, bezpiecznej i smacznej. Więcej informacji o winnicy można
znaleźć na stronie www.winnicasandomierska.pl
Winnica Srebrna Góra
położona jest w Krakowie, u stóp klasztoru O.O. Kamedułów na
Bielanach. Jest jedną z największych winnic w Polsce, malowniczo położoną w dolinie Wisły. Obejmuje obszar 28 ha i składa się
z dwóch części położonych na Bielanach oraz w pobliskich Przegorzałach. Charakterystyczne dla regionu gleby wapienno-gliniaste
oraz lessowe o optymalnej strukturze i nawodnieniu, warunkują oryginalny charakter powstającego tu wina. Winnica Srebrna
Góra nawiązuje do sięgającej
początku X wieku historii krakowskich upraw winorośli oraz
klasztornych tradycji wytwarzania wina. Wina powstają w
zabytkowych pomieszczeniach
gospodarczych kamedulskiego
klasztoru i wytwarzane są w nowoczesnych tankach ze stali nierdzewnej, niektóre dojrzewają
potem w kontakcie z drewnem
akacjowym lub dębowym. Więcej informacji o winnicy można
znaleźć na stronie www.winnicasrebrnagora.pl
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Winnice Jaworek położone są w małej miejscowości Miękinia
w województwie dolnośląskim. Założone w 2001 roku, są jedną
z pierwszych i największych winnic w Polsce uprawiających winorośl szlachetną Vitis vinifera. Pierwsze winogrona zebrano w 2003
roku, tworząc tym samym debiutancki rocznik składający się z takich win jak: riesling, pinot noir, pinot gris, elbling. W 2006 roku
wina Jaworek włączone zostały przez Ministerstwo Rolnictwa na
listę Produktów Tradycyjnych. Jako pierwsza winnica w Polsce
w roku 2009 wprowadziła do oficjalnej sprzedaż rocznik 2008.
Winnice Jaworek należą także do Dolnośląskiego Szlaku Kulinarnego – Smaki Dolnego Śląska, promującego tradycyjne produkty
oraz kulinaria naszego regionu. Zostały również docenione za
odtwarzanie tradycji uprawy winorośli na Dolnym Śląsku i propagowanie enoturystyki.
Więcej informacji o winnicy można znaleźć na stronie
www.winnicejaworek.pl
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