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tyczna, której celem jest poprawa samopoczucia, samooceny
i zdrowia osób potrzebujących wsparcia, a także kształtowanie
zdolności i nabywanie umiejętności, które mogą wpłynąć pozytywnie na ich integrację w świecie pracy i aktywność społeczną.
Działania z zakresu rolnictwa społecznego powinny być dostosowane z jednej strony do specyfiki indywidulanego gospodarstwa
rolnego, a z drugiej muszą odpowiadać na specyficzne potrzeby
uczestnika. Wśród grupy odbiorczej takiej usługi mogą być osoby wykluczone, niepełnosprawne czy osoby starsze.

Doradztwo rolnicze staje przed ciągłymi wyzwaniami, związanymi w szczególności z koniecznością kreowania i wspierania
rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Jednym z obszarów poszukiwania nowych rozwiązań jest sfera społeczna. Przykładem innowacji społecznych jest rolnictwo społeczne, którego rozwój
może być jednym z nowych celów polityki rozwoju obszarów
wiejskich. W związku z tym, w szczególności publiczny system
doradztwa powinien uwzględniać w swojej działalności ten
właśnie kierunek szkolenia i wymiany wiedzy.
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Rolnictwo społeczne jako innowacyjne podejście do rolnictwa
polega na wprowadzaniu usług społecznych, edukacyjnych i terapeutycznych do funkcjonujących gospodarstw rolnych. Ważne
jest, aby świadczenie tych usług bazowało na zasobach i aktywnościach gospodarstwa rolnego. Warto dodać, że rolnictwo społeczne to nie tylko idea, ale przede wszystkim działalność prak-

Działania z zakresu rolnictwa społecznego powinny być dostosowane do specyfiki indywidulanego gospodarstwa rolnego oraz muszą odpowiadać na specyficzne potrzeby
uczestnika.
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Połączenie praktyki z teoretyczną wiedzą o optymalnych sposobach prowadzenia gospodarstwa społecznego stało się podstawą opracowania trzech modułów szkoleniowych.
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Jednym z działań podjętych w ostatnim czasie przez CDR Oddział w Krakowie jest opracowanie kursu szkoleniowego w zakresie dostosowania gospodarstw rolnych do świadczenia usług
wspierających zdrowie psychiczne i możliwość zatrudnienia.
Koncepcja szkolenia opiera się na założeniu współpracy trzech
typów osób: opiekuna, menedżera i specjalisty w gospodarstwie opiekuńczym. Materiały wraz z platformą e-learningową
są opracowywane w ramach projektu CARE-T-FARMS (Care Activities Raising Employment and Training on Farm Adaptation to
Responsible and Mental-health Services), współfinansowanego

w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa strategicznego na
rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych (KA202). Projekt realizowany jest od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r. we współpracy
z organizacjami z Belgii, Hiszpanii, Polski, Turcji i Włoch. W fazie
przygotowawczej partnerzy projektu zbadali najlepsze praktyki w zakresie rolnictwa społecznego w Polsce, Włoszech, Turcji
i Hiszpanii. Połączenie przykładów z teoretyczną wiedzą o optymalnych sposobach prowadzenia gospodarstwa społecznego
stało się podstawą opracowania trzech właściwych modułów
szkoleniowych, z których każdy jest skierowany do innej grupy
docelowej. Poszczególne moduły zostaną opracowane zgodnie
z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF):
1) Moduł pierwszy pn. „Care Farm Tutor” jest skierowany do
rolników, pracowników gospodarstw rolnych, studentów
i uczniów szkół średnich. Jego cel to dostarczenie podstawowej wiedzy na temat codziennych czynności związanych
z opieką nad osobami przebywającymi w gospodarstwach
opiekuńczych, a wymagającymi specjalistycznej opieki.
Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 3/4.
2) Moduł drugi pn. „Care Farm Manager” jest skierowany do
rolników, którzy mają doświadczenie w oferowaniu zajęć
dydaktycznych oraz w przyjmowaniu osób w swoich gospodarstwach rolnych. Celem modułu jest przekazanie
szczegółowej wiedzy na temat planowania działań związanych z opieką w gospodarstwach rolnych. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 4/5.
3

Kurs szkoleniowy będzie dostępny po zakończeniu projektu,
na stronie http://www.care-t-farms.eu/. Aktualne wydarzenia
w tym zakresie można także śledzić w mediach społecznościowych: Twitter: @CARE_T_FARMS; Facebook: Care-T-Farms.


Rolnictwo społeczne
i gospodarstwo opiekuńcze: możliwości
pracy, partnerstwo
społeczne i integracja CARE-T-FARMS

Józefina Król, CDR O/ Kraków

Zespół projektu CARE-T-FARMS – 2019 rok.

3) Moduł trzeci pn. „Care Farm Social/Health Educator” jest
przeznaczony dla pracowników socjalnych, psychologów
i psychiatrów, którzy mają doświadczenie w pomocy terapeutycznej. Moduł ten będzie źródłem specjalistycznej
wiedzy na temat planowania zajęć społecznych i opiekuńczych w gospodarstwie rolnym w ramach m.in. leczenia
pozaklinicznego. Ten moduł opracowany zostanie zgodnie
z poziomem EQF 5/6.
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XXVII EDYCJA KONKURSU
„NAJLEPSZE WYDAWNICTWO
WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW
DORADZTWA ROLNICZEGO”

Lp.

INSTYTUCJA

WYKAZ CZASOPISM

WYKAZ WYDAWNICTW
TEMATYCZNYCH

1.

Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu

Twój Doradca Rolniczy Rynek

Pożytki pszczele – rośliny
miododajne

Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Minikowie

Wieś Kujawsko-Pomorska

Rozwój usług opiekuńczych na
terenach wiejskich

3.

Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli

Lubelskie Aktualności Rolnicze

60-lecie pasieki hodowlanej
Pożóg

4.

Lubuski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Kalsku

Lubuskie Aktualności Rolnicze

Uprawa malin

5.

Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach

Rada

Kulinarny zawrót głowy

Małopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach

Małopolski Informator Rolniczy
„Doradca”

Innowacyjne technologie
w przetwórstwie mięsnym
na poziomie gospodarstwa
rolnego

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Warszawie

Wieś Mazowiecka

_

8.

Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie

Kurier Rolniczy

_

9.

Podkarpacki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale

Podkarpackie Wiadomości
Rolnicze

Zagrody edukacyjne
województwa podkarpackiego

10.

Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie

Wiadomości Rolnicze

70 lat w służbie wsi i rolnictwu

Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu

Pomorskie Wieści Rolnicze

Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie

Śląskie Aktualności Rolnicze

Świętokrzyski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach

Aktualności Rolnicze

_

Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w
Olsztynie

Bieżące Informacje

Certyfikacja produktu
tradycyjnego - innowacyjny
kierunek promocji żywności
regionalnej

Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu

Poradnik Gospodarski

Dziedzictwo kulturowe wsi
polskiej zawarte w
przysłowiach ludowych

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

Zachodniopomorski Magazyn
Rolniczy

Bogactwo natury. Rośliny
zielarskie dawniej a dziś

2.

6.

Organizatorem XXVII edycji konkursu pn.:
“Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich
ośrodków doradztwa rolniczego” w 2019
roku było Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Zgodnie z regulaminem, konkurs prowadzono
w dwóch kategoriach:
I - Najlepsze czasopismo periodyczne
II - Najlepsze wydawnictwo tematyczne
Do tegorocznej edycji konkursu, w kategorii najlepsze czasopismo periodyczne swoje uczestnictwo zgłosiło 16 redakcji WODR,
w kategorii najlepsze wydawnictwo tematyczne zgłoszono 13
tytułów publikacji.
Tabela przedstawia czasopisma i wydawnictwa tematyczne
zgłoszone do konkursu w 2019 roku.
HORYZONT CDR
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7.

11.
12
13.

14.

15.

16.

Piosenki patriotyczne i
biesiadne do wspólnego
śpiewania
Odnawialne źródła energii –
przykłady – finansowanie –
podstawy prawne
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WYNIKI KONKURSU
Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody, w poszczególnych kategoriach:
W kategorii NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE


XXVII EDYCJA
KONKURSU
pn.: „NAJLEPSZE
WYDAWNICTWO
WOJEWÓDZKICH
OŚRODKÓW DORADZTWA ROLNICZEGO”

I miejsce:
• „Lubelskie Aktualności Rolnicze” - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
3 równorzędne II miejsca:
• „Twój Doradca Rolniczy Rynek” - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
• „Wieś Mazowiecka” - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
• „Wiadomości Rolnicze” - Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
2 równorzędne III miejsca:
• „Wieś Kujawsko-Pomorska” - Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie
• „Pomorskie Wieści Rolnicze” - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Wyróżnienie:
• „Poradnik Gospodarski” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu

W kategorii NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA
I miejsce:
„Bogactwo natury. Rośliny zielarskie dawniej a dziś” - Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
2 równorzędne II miejsca:
„Rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich” Kujawsko -Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Zagrody edukacyjne województwa podkarpackiego” Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
ZESPOŁOM REDAKCYJNYM
nagrodzonych i wyróżnionych czasopism oraz publikacji
tematycznych
SKŁADAMY GRATULACJE
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w XXVII
edycji konkursu odbędzie się w grudniu br., w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.
Organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs,
cieszy się, od szeregu lat, dużym zainteresowaniem redakcji
czasopism wydawanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa
rolniczego, a jako forma współzawodnictwa przyczynia się niewątpliwie do podwyższania ich poziomu merytorycznego i edytorskiego.
Adrianna Bolewicz-Tatka, CDR O/Poznań
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Żywność genetycznie modyfikowana – świadomy konsument

Rozwój gospodarczy kraju w coraz większym stopniu zależy od
umiejętności wykorzystania innowacyjnych technologii i odnawialnych zasobów biologicznych. Producenci sięgają po nowe
technologie oraz metody wytwarzania żywności, aby móc zaspokoić rosnący popyt z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Z drugiej strony rosną obawy konsumentów,
co do bezpieczeństwa żywności wyprodukowanej z zastosowaniem metod, jakimi są np. modyfikacje genetyczne. Konsument
chce mieć pewność, że produkt który kupuje jest zdrowy i dobrej jakości. Z tego względu oczekuje, że produkty będą w sposób wyraźny i jednoznaczny oznakowane, czy zostały wyprodukowane z użyciem technik modyfikacji genetycznej, czy nie.
W dzisiejszych czasach konsument jest coraz bardziej świadomy tego co je i kupuje, dlatego chciałby znać skład produktów
żywnościowych, ale czy producent musi poinformować o tym,
że GMO jest w produkcie? Odpowiedź brzmi Tak i Nie. Zgodnie
z unijnym prawem na etykiecie żywności musi pojawić się infor-
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macja, że dany produkt zawiera GMO, np. chleb z ziarnami soi
modyfikowanej genetycznie. Taki obowiązek również ma producent, którego produkt został wytworzony ze składników, które zawierały GMO, ale produkt końcowy nie posiada GMO, np.
olej wyprodukowany z rzepaku modyfikowanego genetycznie.
Ale - nie musi informować o GMO, jeśli jego produkt zawiera,
składa się lub jest wyprodukowany z nie więcej niż 0,9% GMO,
pod warunkiem, że wystąpienie genetycznie modyfikowanych
organizmów jest przypadkowe lub nieuniknione technologicznie. Zwolnieni z obowiązku znakowania na opakowaniu są z kolei producenci żywności pochodzenia zwierzęcego, tj. mięsa, jaj,
mleka i jego pochodnych, stosujący w hodowli pasze genetycznie modyfikowane, ponieważ w produkcie końcowym nie występuje genetycznie modyfikowany materiał.
W związku z brakiem jednoznacznych przepisów, co do znakowania „bez GMO”, „wolny od GMO” poszczególne państwa
członkowskie mogą wprowadzić własne regulacje. W lipcu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę1 wprowadzającą oznakowanie „bez GMO”. Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że celem
ustawy jest, by konsumenci mieli informację po jakie produkty
sięgają na sklepowe półki, by wiedzieli czy w procesie ich wytwarzania były wykorzystywane GMO. Ustawa reguluje zasady
USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U z 2019 r. poz. 1401).

1
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znakowania żywności i pasz, wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Przepisy mają
wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z ustawą,
na produkcie po spełnieniu określonych warunków może zostać
umieszczone określenie „bez GMO”, a w przypadku produktów
pochodzenia zwierzęcego „wyprodukowane bez stosowania
GMO”. Oznakowanie będzie dobrowolne, jednak patrząc na wyniki badań opinii społecznej, producenci będą chcieli je stosować, gdyż większość społeczeństwa woli wybrać produkt wolny
od GMO, niż odpowiednik zawierający organizmy modyfikowane genetycznie.

Zgodnie z unijnym prawem, na etykiecie żywności musi pojawić się informacja, że dany
produkt zawiera GMO, np. chleb z ziarnami soi modyfikowanej genetycznie.

W nowej ustawie wprowadzono dwa oznakowania dla żywności:
• „Bez GMO” – dla produktów pochodzenia roślinnego i żywności składającej się z więcej niż jednego składnika, w skład
której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego i dla
pasz np.: kukurydza, rzepak, soja i burak cukrowy.
• „Wyprodukowane bez stosowania GMO” – dla produktów
pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się z więcej niż jednego składnika, w skład której wchodzi produkt
pochodzenia zwierzęcego, czyli m.in. produktów mlecznych
(np. mięso, mleko, jaja, sery).
Czy taki podział jest zasadny? Krytykuje go wiele osób związanych z branżą mleczną. Ich zdaniem niepotrzebnie go wprowadzono, ponieważ może mylić konsumentów. Ponadto z logistycznego i marketingowego punktu widzenia znak „Bez GMO” jest
o wiele bardziej klarowny, niż dość długa nazwa: „Wyprodukowane bez stosowania GMO”. Ministerstwo przekonuje jednak,
że takie oznaczenie wynika z faktu, że produkty pochodzenia
zwierzęcego nigdy nie będą zawierały GMO, nawet jeśli zwierzęta były by karmione paszą zawierającą GMO, co wynika z procesów trawiennych u zwierząt. Stąd wprowadzenie dłuższego
oznaczenia, aby podkreślić, że np. mleko pochodzi od krów karmionych bez udziału pasz z GMO.
Stworzone zostaną ujednolicone znaki graficzne oraz towarzyszące im wyrażenia słowne, którymi będzie można znakować
produkty wolne od GMO. Jest to system dobrowolny, który ma
8

na celu wzrost świadomości konsumenckiej, aby klient mógł odróżnić żywność zawierającą GMO od tej nie zawierającej GMO,
w celu dokonania swobodnego wyboru.
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Projekty znaków graficznych „bez GMO”

dukcie będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości do dziesięciokrotności wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która
mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie na rynek takiego
produktu, nie niższej niż 2 tys. zł. Kary będą groziły także za brak
dokumentów bądź badań laboratoryjnych. Przedsiębiorcy będą
podlegać karze w wysokości czterdziestokrotności przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający
rok nałożenia kary, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie niższej niż 4 tys. zł. Jeżeli kontrolowany
podmiot nie uzyskał przychodu w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary pieniężnej, właściwe organy będą
mogły wymierzyć karę pieniężną w wysokości niższej niż 4 tys.
zł, ale nie niższej niż 2 tys. zł.

Prawidłowe oznaczanie produktów znakiem „wolne od GMO”
będzie podlegało nadzorowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej (pasze)
oraz Inspekcji Handlowej. W ramach współpracy inspekcje będą
przygotowywać wspólny plan kontroli na każdy rok oraz wspólny raport z przeprowadzonych kontroli na zakończenie każdego
roku. Zarówno plan kontroli, jak i raport z przeprowadzonych
kontroli, będzie przedstawiał ministrowi właściwemu do spraw
rynków rolnych, w imieniu trzech inspekcji, Główny Inspektor
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Ustawa reguluje sankcje dotyczące uchybień w trakcie wprowadzania na rynek produktów oznakowanych jako wolne od GMO.
Producent fałszujący informacje o wprowadzanym na rynek proHORYZONT CDR
NR 5/2019

Kary będą groziły producentom za brak dokumentów bądź badań laboratoryjnych.

9





Żywność genetycznie
modyfikowana – świadomy konsument
Żywność przetworzona
- jej wpływ na zdrowie
i formy sprzedaży

Ustawa podlegała długim konsultacjom. Wzorowano się na rozwiązaniach z innych krajów m.in. Austrii i Niemiec tak, aby ten
system nie mógł być kwestionowany przez inne kraje Unii Europejskiej. Przepisy regulujące znakowanie żywności wolnej od
GMO blisko 10 lat funkcjonują z powodzeniem w Niemczech,
Austrii, Francji, Górnym Tyrolu we Włoszech, Słowenii, a od roku
2016 starają się o nie również Węgry. W samych Niemczech stowarzyszenie producentów żywności „bez GMO” zrzesza blisko
600 producentów i przetwórców, którzy umieszczają na niemieckim rynku ponad 6700 produktów żywnościowych oznaczonych jako wolne od GMO, a ich sprzedaż roczna wynosi ok. 4,6
mld euro.
Żywność genetycznie modyfikowana ciągle budzi wiele kontrowersji dlatego w podsumowaniu warto sobie postawić pytanie
czy spożywanie GMO jest bezpieczne? Opinia WHO dotycząca ryzyka zdrowotnego żywności genetycznie modyfikowanej
stwierdza, że żywność ta nie jest bardziej niebezpieczna dla
zdrowia ludzkiego, niż żywność konwencjonalna. Badania przeprowadzone w Polsce pod kątem bezpieczeństwa stosowania
roślin genetycznie modyfikowanych w żywieniu zwierząt nie wykazały negatywnego wpływu tych roślin na ich funkcjonowanie
i rozwój. Metaanaliza z 2018 roku, w której wykorzystano wyniki ponad 6 tysięcy badań nad GMO (badania dotyczyły jedynie
kukurydzy), prowadzonych przez ostatnie 20 lat, wskazuje, że
żywność modyfikowana genetycznie, nie stanowi zagrożenia dla
ludzi. Występują nieliczne badania, wykazujące działania nie-

HORYZONT CDR
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pożądane i szkodliwość GMO. Pomimo tego nadal istnieją wątpliwości i konsumenci z ostrożnością podchodzą do produktów
genetycznie modyfikowanych.
Kacper Mytko, CDR O/Poznań

Opracowano na podstawie:
USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez
wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych
organizmów (Dz. U z 2019 r. poz. 1401)
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/znakowanie-produktow-bez-gmo
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/projekt-ustawy-o-oznakowaniu-produktow-bez-gmo
https://ncez.pl/abc-zywienia-/fakty-i-mity/gmo---z-czym-to-sie-je-
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Żywność przetworzona - jej
wpływ na zdrowie i formy
sprzedaży
Szybkie tempo życia i brak czasu to dwa główne powody, dlaczego coraz częściej sięgamy po produkty wysoko przetworzone,
nie zastanawiając się jednak nad ich wartością odżywczą. Istnieje wiele dowodów na to, że produkty wysoko przetworzone nie
są bezpieczne dla naszego zdrowia i należy dążyć do minimalizowania ich udziału w diecie.
Z badań wynika, że dieta przeciętnego konsumenta w około 70% składa
się z produktów przetworzonych zawierających substancje dodatkowe.
Substancje te można podzielić na
substancje pochodzenia naturalnego i syntetyczne. Warto zauważyć,
że zwrot „dodatek identyczny z naturalnym” nie oznacza, że produkt zawiera dodatek naturalny. Jest to oznaczenie syntetyku,
który posiada jedynie skład identyczny z występującym w przyrodzie, ale otrzymany inną metodą, niż z surowca naturalnego.
Dodatkami mogą być substancje zagęszczające, słodzące, konserwujące, utwardzające, wzmacniające smak, pełniące funkcje technologiczne. Stosowane są w różnych celach: zabezpieczają żywność przed szybkim zepsuciem (przedłużają zdatność

do spożycia), poprawiają walory smakowe i zapachowe, nadają
produktowi atrakcyjny wygląd.
Według norm przyjętych przez dietetyków, żywność wysoko
przetworzona to żywność, która ma więcej niż 10 składników
wymienionych na etykiecie. Poszukując zdrowej żywności najlepiej jest wybierać produkty mające maksymalnie 5 składników
oraz zawierające jak najmniej soli i cukru.
Spożywanie wysoko przetworzonych produktów przyczynia się
do powstawania wielu chorób trapiących ludzi w krajach rozwiniętych, które często bywają nazywane „chorobami cywilizacyjnymi”. Do tych chorób zaliczamy przede wszystkim cukrzycę
typu 2. Naukowcy zajmujący się żywieniem są zgodni: to dodatki
do żywności przyczyniły się do pojawienia alergii i nietolerancji
pokarmowych, znacznie obniżyły naszą odporność oraz przyczyniły się do wzrostu liczby zachorowań na nadciśnienie tętnicze
i otyłość.
Rośnie liczba osób świadomych zagrożeń związanych z dietą opartą na wysoko przetworzonych produktach. Dla
coraz liczniejszych konsumentów istotne staje się, gdzie i od kogo kupują żywność. Coraz więcej osób poszukuje pewnych i sprawdzonych źródeł produktów wysokiej jakości. Pomagają je zapewnić krótkie
łańcuchy dostaw, ponieważ im mniej pośredników, tym żywność
szybciej trafia do spożycia. Sposobem na skracanie łańcuchów
dostaw jest robienie zakupów bezpośrednio u producenta, np. u
sprawdzonego rolnika.
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Rolnik może sprzedawać swoje produkty w różny sposób, np.
w formie dostaw bezpośrednich lub sprzedaży bezpośredniej,
możliwy jest również handel produktami nieprzetworzonymi.
Jeśli chodzi o sprzedaż produktów przetworzonych, może ona
odbywać się w ramach działalność marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) oraz tzw. rolniczego handlu detalicznego (RHD).
Formy sprzedaży:
MOL
Produkcja i sprzedaż żywności pochodzenia zwierzęcego konsumentom końcowym i dostawy takiej żywności do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów końcowych.
Warunkiem umożliwiającym sprzedaż tych produktów jest: rejestracja działalności u Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wniosek o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów, które mają być produkowane, składa się co najmniej na 30 dni przed
dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności. W ramach MOL
obowiązują limity sprzedaży oraz określone są miejsca produkcji
i miejsca sprzedaży. Produkty sprzedawane w ramach MOL muszą oczywiście spełniać wymagania weterynaryjne.

HORYZONT CDR
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Od dnia 1 stycznia 2019 r. mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach
pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2136). Znowelizowana ustawa wprowadza ułatwienia dla producentów wytwarzających żywność
w ramach MOL. Znosi obowiązek sporządzania i przedkładania
powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu

technologicznego zakładu oraz dopełniania obowiązku informacyjnego dla podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią
lub działalność MOL.
RHD
Zaletą tej formy prowadzenia działalności jest możliwość sprzedaży większego asortymentu produktów żywnościowych przede wszystkim wędlin i masła, których nie można zbywać
w formie sprzedaży bezpośredniej. Pozwala także sprzedawać
produkty złożone, takie jak gołąbki, naleśniki i ciasta.
RHD jest formą działalności związaną z produkcją i zbywaniem
żywności przez rolników, wprowadzoną do polskiego porządku
prawnego ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
(Dz. U. poz. 1961) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej

Rolnik może sprzedawać swoje produkty w formie dostaw bezpośrednich lub sprzedaży bezpośredniej.
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ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz.
2159). Od dnia 1 stycznia 2017 r. podmioty, w tym rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, mogą rozpocząć działalność
w ramach takiego handlu, po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii
(produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność zawierająca
jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego
i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywność złożona) lub
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (żywność
pochodzenia niezwierzęcego). W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do ww. organów urzędowej kontroli żywności.
W ramach RHD możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także od dnia
1 stycznia 2019 r., na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym
sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej
charakterystyce, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze.
Warunkiem jest, żeby ta żywność pochodziła w całości lub części
z własnej uprawy, hodowli lub chowu, a sprzedaż odbywała się
z zachowaniem limitów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie
maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania oraz
limitu przychodów z takiej sprzedaży. Limit ten wynosi 40 000 zł,
o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych.

HORYZONT CDR
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Produkcja i zbywanie żywności w ramach RHD nie może być, co
do zasady, dokonywane z udziałem pośrednika. Wyjątek stano-

wi tutaj możliwość udziału pośrednika w przypadku zbywania
żywności pochodzącej z rolniczego handlu detalicznego konsumentowi finalnemu podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności.
Należy przy tym podkreślić, że wymagania higieniczne określone w rozporządzeniu nr 852/2004 powinny być stosowane
w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej
działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku, gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie
jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej),
zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale I i II
ww. rozporządzenia nr 852/2004, obowiązują wymogi określo-

RHD jest formą działalności związaną z produkcją i zbywaniem żywności przez rolników.
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ne w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania
higieniczne). Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że podmioty
prowadzące rolniczy handel detaliczny, które zbywają żywność
zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla
konsumenta finalnego, są zobowiązane przestrzegać wymogów
istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów, dotyczących identyfikowalności żywności, o których mowa w rozporządzeniu nr 178/2002 oraz w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego również w rozporządzeniu nr 931/20115.
Ponadto, istnieje konieczność oznakowania miejsca zbywania
żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym również przez pośrednika.
Żywność sprzedawana w ramach RHD musi spełniać wymagania
w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów określonych
w rozporządzeniu nr 1169/2011, rozporządzeniu w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych oraz
rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu
znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej, a także inne szczegółowe przepisy odnoszące się do oznakowania,
zależnie od rodzaju produktu. W oznakowaniu wytwarzanych
w ramach RHD wyrobów można umieścić informację „Produkt
polski”. Jednakże taka informacja może być podana jedynie
w przypadku tych produktów, w których dodane składniki, nie
mają odpowiedników krajowych i nie mogą przekraczać 25%.

Opracowano na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 112, poz.774)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie
wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U., poz. 1703)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U.
poz.451)
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 1961)
https://dieta.pl/zdrowie-i-uroda/porady/4931-zywnosc_przetworzona/
http://podr.pl/wp-content/uploads/2019/01/RHD-nowe-przepisy-2019-DROW.pdf
http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/dieta-przecietnego-konsumenta-w-70-proc-sklada-sie-z-produktow-przetworzonych,166781.html
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-detaliczny-informacje-podstawowe
https://dieta.pl/zdrowie-i-uroda/porady/4931-zywnosc_przetworzona/
https://olsztyn.tvp.pl/33686319/przetworzona-zywnosc-i-jej-wplyw-na-choroby-cywilizacyjne

Małgorzata Pucek, CDR w Brwinowie
HORYZONT CDR
NR 5/2019
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Na Wspólną Politykę Rolną (WPR) z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczanych jest 38% środków finansowych, w szczególności
na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich i w założeniu przekładają się one na poprawę efektywności gospodarowania, stabilizację dochodów rolników, a ostatecznie na bezpieczeństwo
żywności i konsumentów.
Dotychczasowe, krajowe doświadczenia wskazują, że pieniądze z WPR stanowiły ogromny impuls do zmian i przekształceń
w sektorze rolno-spożywczym. Od przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej na wybrane działania wydatkowano z funduszy europejskich odpowiednio w ramach:
1) PROW 2004-2006 10,88 mld zł,
2) PROW 2007-2013 74,29 mld zł,
3) płatności bezpośrednich*(kampania 2004-2018) ponad
177 mld zł.
Uwzględniając środki finansowe dostępne w bieżącej perspektywie finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 w kwocie 13,6 mld euro, na ww. cele przeznaczono łącznie około 300 mld zł.

Obecnie, proponowana przez Komisję Europejską kwota na
WPR na lata 2021-2027 kształtuje się na poziomie 365 mld euro
i przeznaczona miała być, podobnie jak ma to miejsce obecnie,
na dwa filary WPR: pierwszy z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i drugi z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Większa część
tych środków, tj. 286,2 mld euro z EFRG, przekazanych zostanie
rolnikom w formie płatności bezpośrednich bądź wydatkowana na potrzeby interwencji rynkowej KE. Drugą część stanowią
środki na rozwój obszarów wiejskich w kwocie 78,8 mld euro.

Wzmocnienie roli państw członkowskich ma za zadanie efektywniejszą realizacje celów
WPR i w większym stopniu wpisać się w uwarunkowania regionalne.
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Ponadto, w ramach programu „Horyzont Europa”, przeznaczone
zostanie 10 mld euro na wsparcie badań i innowacji w dziedzinach: produkcji żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i biogospodarki. W ramach EFRG zostanie utworzona także
rezerwa rolna na finansowanie dodatkowego wsparcia dla sektora rolnego. Kwoty z rezerwy niewykorzystane w danym roku
będą przenoszone na kolejny rok.

średniej podejmą bądź będą kontynuować działania rozpoczęte w okresie 2014–2020, mające na celu wyrównywanie poziomu tych płatności (konwergencja zewnętrzna). Dla tych państw
członkowskich różnica między obecnym poziomem płatności
bezpośrednich, a 90% średniej, ma zostać zmniejszona o połowę. Co ważne, w finansowaniu tego procesu będą uczestniczyć
wszystkie państwa członkowskie.

Kolejne zagadnienie poruszone w ramach WPR dotyczy systemu płatności bezpośrednich. Państwa członkowskie, w których
poziom płatności bezpośrednich wynosi mniej niż 90% unijnej

W odniesieniu do działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
planowana jest również zmiana podziału finansowania między
budżetem UE, a budżetami państw członkowskich, co w głównej
mierze ma przyczynić się do zwiększenia współfinansowania ze
środków krajowych.

Ochrona środowiska
rolniczego w świetle
Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego

Zwiększenie finansowania z budżetów krajowych znajdzie także odzwierciedlenie w większej autonomiczności, tzn. państwa
członkowskie będą mogły:
• określić większość warunków kwalifikowalności na poziomie
krajowym, aby dostosować je do swoich specyficznych uwarunkowań,
• odstąpić od pewnych obciążeń administracyjnych związanych z kontrolą beneficjentów, wynikających z warunków
kwalifikowalności określonych na szczeblu UE.

Dotychczasowe, krajowe doświadczenia wskazują, że pieniądze z WPR stanowiły
ogromny impuls do zmian i przekształceń w sektorze rolno-spożywczym.
HORYZONT CDR
NR 5/2019

Wzmocnienie roli państw członkowskich ma za zadanie efektywniejszą realizacje celów WPR i w większym stopniu wpisać
się w uwarunkowania regionalne. W związku z tym, każde państwo Unii Europejskiej opracuje Plan Strategiczny WPR uwzględ-
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niający główne cele WPR, ukierunkowany na działania takie jak:
1) Wsparcie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (cel przekrojowy).
2) Zrównoważony rozwój rolnictwa, produkcji żywności oraz
obszarów wiejskich w tym:
–– przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
–– promowanie zatrudnienia oraz włączenia społecznego
i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
3) Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej
w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też
dobrostanu zwierząt.
4) Poprawa, utrzymanie rentowności gospodarstw rolnych
oraz wsparcie dochodów rolniczych poprzez:
–– wsparcie dochodów rolników w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego;
–– zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności,
w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe,
technologię i cyfryzację;
–– poprawę pozycji rolników w łańcuchu wartości.
5) Ochrona środowiska i klimatu, w tym:
–– ograniczenie zmian klimatu, wykorzystanie zrównoważonej energii;
–– wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda,
gleba i powietrze;

–– ochrona różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług
ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
–– biogospodarka i zrównoważone leśnictwo.
W celu optymalizacji ww. działań, corocznie, na szczeblu krajowym, przeprowadzany będzie monitoring realizowanych działań
w odniesieniu do wskaźników produktu i rezultatu, na podstawie którego będzie można dokonać przeniesienia części środków między filarami WPR.
Cele WPR określone przez Komisję Europejską na lata 20212027 są tożsame, w większości stanowią kontynuację dotychczas realizowanej polityki rolnej. Planowane zmiany dotyczą:
prawodawstwa UE poprzez dostosowanie do obecnie obowiązujących warunków rynkowych oraz, co istotne z punktu widzenia beneficjentów WPR, instrumentów wsparcia.
W przypadku systemu płatności bezpośrednich planowane jest
wprowadzenie:
1) Elementów obowiązkowych, takich jak:
–– podstawowe wsparcie dochodów zastępujące system
płatności podstawowej oraz system jednolitej płatności
obszarowej, który co do zasady ma być przyznawany bez
konieczności stosowania uprawnień do płatności;
–– redystrybucyjne wsparcie dochodów, analogiczne do
obecnie stosowanej płatności „dodatkowej”;
–– systemy na rzecz klimatu i środowiska (ekoprogramy) dla
rolników podejmujących się dobrowolnie stosowania dodatkowych praktyk prośrodowiskowych, wykraczających
poza wymogi obowiązkowe.
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2) Elementów dobrowolnych, takich jak:
–– wsparcie dla młodych rolników rozpoczynających działalność. Państwa członkowskie będą miały elastyczność
w zakresie definiowania kryteriów kwalifikowalności;
–– wsparcie związane z produkcją do określonych, istotnych
dla danego państwa członkowskiego, sektorów.
3) Mechanizmu progresywnej redukcji dla kwot płatności bezpośrednich powyżej 60 tys. euro na gospodarstwo oraz całkowite wstrzymanie wypłaty dla kwot powyżej 100 tys. euro
(capping) Podstawa redukcji obliczana ma być z uwzględnieniem wszystkich rodzajów płatności i po uwzględnieniu
kosztów zatrudnienia ponoszonych przez rolnika.
4) Definicji osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą
m.in. w oparciu o takie przesłanki, jak: dochód, wkład pracy
w gospodarstwie, cel działalności firmy itp.

• zmianowania,
• chorób zwierząt.
W odniesieniu do warunkowości państwo członkowskie ustanowi system kontroli i kar. Poziom kontroli ma wynosić co najmniej
1% beneficjentów i nie przewiduje wyłączenia z kontroli rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw. Kary,
podobnie jak ma to miejsce obecnie, mają mieć formę zmniejszenia lub wyłączenia z płatności, a przy ich obliczaniu będzie
się uwzględniało dotkliwość, zasięg, trwałość, powtarzalność
lub celowość stwierdzonej niezgodności. Sankcja w przypadku
zaniedbania, co do zasady ma wynosić 3%.
Wdrożenie WPR w okresie 2021-2027 wymaga wypracowania
i uszczegółowienia wielu zagadnień związanych z rozwojem rol-

W odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności oraz zazielenienia KE planuje wprowadzenie tzw. systemu warunkowości, w ramach którego beneficjent płatności przestrzega:
• norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
(normy GAEC),
• podstawowych wymogów w zakresie zarządzania (wymogi
SMR).
oraz dodatkowo wymogów, dotyczących:
• wykorzystania narzędzi w zakresie zrównoważonego gospodarowania składnikami odżywczymi,
• ochrony terenów podmokłych i torfowisk,
HORYZONT CDR
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Cele WPR określone przez Komisję Europejską na lata 2021-2027 są tożsame, w większości stanowią kontynuację dotychczas realizowanej polityki rolnej.
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nictwa i obszarów wiejskich już na etapie planowania. W związku z tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Zespół do
spraw opracowania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021–2027, w ramach którego ww. zagadnienia znajdą odzwierciedlenie. Zakres i charakter proponowanych zmian
wymaga także zaangażowania na etapie jego wdrażania instytucji publicznych, jak agencja płatnicza – ARiMR, w celu lepszej
absorpcji środków finansowych, oraz publicznych i prywatnych
jednostek doradztwa rolniczego, odpowiedzialnych za wsparcie
merytoryczne beneficjentów WPR po 2020 roku.
Łukasz Bocheński, CDR O/Poznań
Opracowano na podstawie:
Stanowisko Rządu RP dot. pakietu propozycji legislacyjnych WPR po 2020 roku
w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395)

„Dywersyfikacja działalności
w gospodarstwie rolnym
w ramach PROW 2014-2020” –
nowe zasady, nowe możliwości
Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny
element gospodarki narodowej, szczególnie w kontekście walki
z bezrobociem, aktywizacji zawodowej oraz umożliwiania dostępu do szerokiej gamy produktów i usług mieszkańcom tych
obszarów.
Ogłoszony właśnie nowy harmonogram naboru wniosków
i wprowadzone zmiany oraz uproszczenia w wielu działaniach
PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 20142020, dają nowe możliwości w zakresie dywersyfikowania działalności rolniczej w kierunku rozwoju innych działalności pozarolniczych, w tym przetwórstwa produktów.
Poniżej w formie graficznej przedstawiono możliwe warianty
uzyskania wsparcia finansowego w Programie, z poszczególnych
działań, z podziałem na wnioskodawców rolników dla których
jest wymagane ubezpieczenie w KRUS i rolników nie ubezpie-
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I. Ubezpieczeni w KRUS.
1) Przetwórstwo dla rolników.
Nazwa poddziałania w Programie to „Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
– nabór tematyczny – tylko dla rolników!

HORYZONT CDR
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W ramach tego działania, rolnicy będą mogli ubiegać się o inwestycje związane z przetwarzaniem surowców pochodzących
z własnych gospodarstw, z własnej produkcji rolniczej.

Dotacja na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych może być
wypłacona w kwocie nie większej, niż 500 tys. zł na wnioskodawcę, w okresie trwania Programu. Operacje mogą dotyczyć
kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty budowlane jak
i wyposażenia w niezbędne urządzenia do uruchamianego przetwórstwa, w tym sprzedaży detalicznej w prowadzonym zakresie. Co ważne, z jednego gospodarstwa mogą skorzystać pozostałe osoby spełniające wymagania tzn. ubezpieczeni w KRUS
(oprócz rolnika także małżonek i domownik), czyli podlegający
temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie i nie prowadzący w okresie ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej w zakresie
„przetwórstwa”. Beneficjent ma obowiązek zarejestrowania
działalności gospodarczej w KRS lub CEIDG w okresie 3 miesięcy
po podpisaniu umowy na realizację operacji.
2) Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LEADER.
Wsparcie to - premia w wysokości do 100 tys. zł (kwota różna
w zależności od zapisów w Lokalnych Grupach Działania) wypłacana w dwóch ratach tj. 80% i 20%.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Lokalnych Grup Działania.
• Rolnicy ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, będą mogli podejmować prowadzenie działalności
tylko w zakresie przetwarzania produktów rolnych (produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów).
• Rolnicy nie podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, czyli np. ubezpie20

czeni w KRUS dobrowolnie – na wniosek - mogą aplikować
o taką samą premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
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Każdorazowo prowadzenie takiej działalności uwarunkowane
musi być przejściem na ubezpieczenie w ZUS i zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Zobowiązania obejmują utworzenie miejsca pracy, w tym samozatrudnienie na okres 2 lat od
wypłaty drugiej raty premii.
3) Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Pomoc ma formę premii w wysokości 150 tys. zł na tzw. samozatrudnienie lub w przypadku zatrudnienia dodatkowej osoby +
50 tys. zł na każdą osobę i nie więcej niż 250 tys. zł dla wnioskodawcy. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata
w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20%
kwoty pomocy.
Obowiązkiem beneficjenta jest zarejestrowanie działalności
w odpowiednim rejestrze lub systemie.
Ponadto zobowiązuje się on do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem i nie będzie
podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem. Nowością, dość korzystną jest to,
że przez pewien okres prowadzenia działalności gospodarczej
(do wypłaty II raty pomocy) można być ubezpieczonym na tzw.
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„podwójnym KRUS-ie”, co nie jest bez znaczenia w początkowym okresie rozwoju firmy. Oczywiście po spełnieniu wymogu
obowiązującego w tym zakresie, tj. podlega temu ubezpieczeniu nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w pełnym zakresie
z mocy ustawy (bardzo ważne) i nadal prowadzi działalność
rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub
w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Pomoc może być też przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.
Pozostali wnioskodawcy muszą spełnić następujące warunki:
• podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym
zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika
nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
• do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa
przyznano „dopłaty obszarowe” za rok poprzedzający rok
złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym
został złożony wniosek o przyznanie pomocy,
• podejmują rozpoczynanie działalności pozarolniczej przez co
należy rozumieć:
–– podejmowanie tej działalności po raz pierwszy, albo
–– podejmowanie tej działalności ponownie po upływie 24
miesięcy licząc od dnia jej zakończenia lub zawieszenia,
albo
21
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–– podejmowanie tej działalności w określonym przedmiocie, ustalonym na poziomie podklasy (PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności) po upływie 24 miesięcy od jej zawieszenia czy zakończenia w tym przedmiocie.
• nie uzyskali pomocy finansowej w ramach niżej wymienionych działań:
• „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych
gospodarstw” objętych Programem 2014-2020 oraz
• „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach
Leadera objętych PROW 2007-2013.
Poniżej przekazuję Państwu adres internetowy www.cdr.gov.pl
link do „aplikacji” pozwalającej w prosty i przejrzysty sposób na sprawdzenie podstawowych kryteriów dostępu do tego
działania: https://www.cdr.gov.pl/uslugi-doradcze-prow-2014-2020/108-uslugi-doradcze-prow-2014-2020/2868-repozytorium-narzedzi-pracy-doradczej

II.
Ubezpieczeni w ZUS.
1) Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. LEADER.
A. Podejmowanie działalności gospodarczej.
Osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze objętym Lokalną
Strategią Rozwoju na terenie działania LGD mogą ubiegać się
o wsparcie w postaci premii do 100 tys. na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem dodatkowym jest
fakt niepodlegania KRUS. Premia wypłacana w dwóch ratach
80% i 20%, dotyczy podejmowania działalności w zakresie określonym przez PROW i wybranym do przez LSR. Zobowiązania
obejmują utworzenie miejsca pracy, w tym samozatrudnienie
na okres 2 lat od wypłaty drugiej raty premii.
B. Rozwijanie działalności gospodarczej.
Pomoc ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
O pomoc ubiegać się mogą osoby fizyczne, prawne i nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą
w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.
W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy.
Podmiotowi, który otrzymał pomoc w ramach poddziałania
„Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój pro-
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duktów rolnych” pomoc w zakresie przetwórstwa nie może być
przyznana. Beneficjenci, przedsiębiorcy – maksymalnie 300 tys.
zł w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego (500 tys. zł). Maksymalna kwota pomocy
dla danego rodzaju operacji jest ustalona przez właściwą LGD.
2) Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi lub ich rozwój - przedsiębiorcy

wania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania
procesem produkcji i magazynowania, służących poprawie
ochrony środowiska, oprogramowania, wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za
patenty i licencje,
• koszty ogólne.

Działanie skierowane do przedsiębiorców już działających na
rynku i prowadzących działalność „przetwórczą” rozumianą jako
przetwórstwo oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Planowany nabór wniosków listopad/grudzień 2019 r.

Kwoty i wielkość wsparcia:
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji
kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy
przyznana jednemu beneficjentowi wynosi 10 mln zł, a w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 mln zł. Minimalna wysokość wynosi 100 tys. zł.

Beneficjent to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
• posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa
lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych i działa na
rynku jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

III.
Pozostali.
1) Przetwórstwo dla rolników.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
• koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków
produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących
infrastrukturę zakładów przetwórstwa,
• koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego
przeniesieniem prawa własności,
• koszty maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazyno-

Poddziałanie Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów
rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – nabór tematyczny – tylko
dla rolników!
Nieważny w tym wypadku jest rodzaj ubezpieczenia rolnika. Po
prostu trzeba posiadać gospodarstwo rolne i być rolnikiem.
Poziom wsparcia do 100 tys. zł. dotacji, czyli zwrot do części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, dotyczących prowadzenia
tej działalności zarówno w zakresie kosztów budowlanych, jak
i zakupu maszyn i urządzeń, wyposażenia.
23

2) Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych.
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Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub
małe przedsiębiorstwo, przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności
nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego. Koszt
zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym
w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych.
Pomoc może być przyznana, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub
małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy i udokumentuje sprzedaż
usług rolniczych z działalności niżej wymienionych fakturą VAT
lub wydrukiem paragonu fiskalnego kasy rejestrującej na kwotę
co najmniej 20 tys. złotych brutto, co najmniej po 10 tys. złotych
brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

następująca po zbiorach.
Poziom pomocy wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej
się do wsparcia.
Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji
Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 tys. zł (dotacja).
Pomocy nie udziela się podmiotom, które skorzystały z pomocy
finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013.
Ireneusz Gradka, CDR O/Radom

Opracowano na podstawie:
Informacji i materiałów dostępnych na stronach ARiMR, www.arimr.gov.pl,
MRiRW, https://www.gov.pl/web/rolnictwo
CDR, www.cdr.gov.pl.

Wspierane rodzaje działalności PKD:
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z Działalność usługowa
HORYZONT CDR
NR 5/2019
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Ochrona środowiska rolniczego
w świetle Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego

Zachowanie cennych gatunków flory i fauny występujących na
użytkach rolnych, wymaga zazwyczaj pewnych, czasem nawet
daleko idących modyfikacji metod produkcji rolnej. W Polsce
w dalszym ciągu wiele gospodarstw stosuje przyjazne przyrodzie sposoby uprawy roli i roślin oraz chowu zwierząt. Szansą
na zachowanie walorów przyrodniczych użytków rolnych jest
przystąpienie rolników do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i wprowadzenie istotnych zmian lub kontynuacja stosowania określonych, z reguły ekstensywnych, metod produkcji.
W zamian za rezygnację z intensyfikacji produkcji w gospodarstwie oraz wprowadzenie zasad chroniących różnorodność biologiczną, rolnik uzyskuję rekompensatę finansową.
Zasady gospodarowania chroniące walory przyrodnicze zebrano
w grupy przedsięwzięć zwane Pakietami. Pakiety podzielono na
3 grupy zadań:
1) Wstępne warunki uczestnictwa rolników w Działaniu rol-
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no-środowiskowo-klimatycznym (za ich spełnienie rolnik
nie otrzymuje rekompensaty finansowej);
2) Ograniczenia nałożone w zakresie agrotechniki (dotyczy
głównie intensywności nawożenia, stosowania chemicznych środków ochrony roślin, terminów koszenia i wypasania zwierząt).
3) Przedsięwzięcia specjalne, czyli usługi świadczone przez
rolnika na rzecz zachowania walorów przyrodniczych (działania te nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną
przez rolnika produkcją rolną).
Za te działania naliczana jest płatność ryczałtowa do 1 ha lub
sztuki zwierzęcia objętych zobowiązaniem. W związku z tym, iż
przystąpienie rolnika do działania jest dobrowolne, proponowany system dopłat wyrównuje utracony dochód wynikający z ekstensyfikacji produkcji.
Rolnik ma prawo wyboru do realizacji tych Pakietów, które uzna
za odpowiednie dla jego gospodarstwa.
Ochrona walorów przyrodniczych na gruntach ornych
W ramach poniższych pakietów ograniczenia nałożone na gospodarstwo dotyczą nawożenia, stosowania środków ochrony
roślin, przestrzegania prawidłowego zmianowania, terminów
przyorywania międzyplonów, doboru roślin w mieszankach
poplonowych. Dzięki tym zabiegom rolnik chroni glebę, wodę
i otaczające środowisko przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z produkcji rolnej. Rolnik ma do wyboru dwa pakiety:
25

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone;
Pakiet 2. Ochrona gleb i wód:
Wariant 2.1. Międzyplony,
Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%.
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Ochrona starych sadów dla zachowania różnorodności biologicznej
Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
Pakiet skierowany jest do beneficjentów, którzy uczestniczą
w ochronie dawnych odmian drzew owocowych, których upraw
zaniechano i które są określone w rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym.

norodny. Z punktu widzenia przyrodniczego najbardziej cenne
siedliska są położone na TUZ-ach w dolinach rzek oraz na terenach podmokłych. Ograniczenia związane z realizacją poszczególnych wariantów dotyczą sposobu użytkowania, nawożenia,
ochrony roślin, ograniczonego wypasu zwierząt, opóźnienia terminów koszenia, pozostawienia na łąkach nie koszonych enklaw
(umożliwia rozsianie się wybranym gatunkom roślin oraz sprzyja
rozrodowi ptaków).

Ochrona zasobów genetycznych ginących ras zwierząt dla zachowania różnorodności biologicznej
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:
Wariant 7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła,
Wariant 7.2. Zachowanie lokalnych ras koni,
Wariant 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec,
Wariant 7.4. Zachowanie lokalnych ras świń,
Wariant 7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz.
Ochrona walorów przyrodniczych użytków zielonych
Wachlarz wariantów ukierunkowanych na ochronę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków związanych z trwałymi użytkami zielonymi oraz obszarami przyrodniczymi jest bardzo róż-
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Półnaturalna łąka wilgotna.
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Ochrona trwałych użytków zielonych oraz ich ekstensywne
użytkowanie ma ogromne znaczenie dla przetrwania wielu gatunków ptaków oraz roślin.






Tabela 1. Zestawienie liczby producentów oraz deklarowanej
powierzchni (ha)/liczba zwierząt (szt.) w latach 2015-2019.
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PAKIET

DEKLAROWANA
POWIERZCHNIA
[ha]/LICZBA
ZWIERZĄT [szt]*

RAZEM Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków
na obszarachNatura 2000

5

Wariant 5.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

5

Wariant 5.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

5

Wariant 5.3 Murawy

5

Wariant 5.4 Półnaturalne łąki wilgotne

10 559

81 163,09

5

Wariant 5.5 Półnaturalne łąki świeże

13 247

124 389,99

5

Wariant 5.6.1 Torfowiska - wymogi obowiązkowe
Wariant 5.6.2 Torfowiska - wymogi obowiązkowe i
uzupełniające

45

241,38

5
5

RAZEM Cenne siedliska poza obszarami Natura
Wariant 6.1 Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku
uprawy
Wariant 6.2 Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku
wytwarzania nasion lub materiału siewnego

28 041

273 920,34

509

4 405,03

62

709,77

757

6 082,62

237

1 875,99

25 416

218 867,87

2 622

10 072,70

253

1 137,47

1

Wariant 1.1 Rolnictwo zrównoważone

7 239

342 056,41

1

RAZEM Rolnictwo zrównoważone

7 239

342 056,41

2

Wariant 2.1 Międzyplony
Wariant 2.2 Pasy ochronne na stokach o nachyleniu
powyżej 20%

9 805

121 969,72

1

0,32

2

RAZEM Ochrona gleb i wód

9 806

121 970,04

3

Wariant 3.1 Zachowanie sadów tradycyjnych
odmian drzew owocowych
RAZEM Zachowanie sadów tradycyjnych odmian
drzew owocowych

703

528,19

6

RAZEM Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych roślin w rolnictwie

2 875

11 210,17

703

528,19

7*

Wariant 7.1 Zachowanie lokalnych ras bydła

706

8 117

7*

Wariant 7.2 Zachowanie lokalnych ras koni

1148

5 896

7*

Wariant 7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec

762

61 422

7*

Wariant 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń

103

3 074

7*

Wariant 7.5 Zachowanie lokalnych ras kóz

15

156

7*

RAZEM Zachowanie zagrożonych zasobów
genetycznych zwierząt w rolnictwie

2 734

78 665

2

3
4

Wariant 4.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

441

3 889,60

4

Wariant 4.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

188

2 952,77

4

Wariant 4.3 Murawy

461

2 996,34

4

Wariant 4.4 Półnaturalne łąki wilgotne

4 441

31 784,98

4

Wariant 4.5 Półnaturalne łąki świeże

7 303

74 458,35

4

Wariant 4.6.1 Torfowiska - wymogi obowiązkowe
Wariant 4.6.2 Torfowiska - wymogi obowiązkowe i
uzupełniające

70

460,99

229

5 223,00

4 586

30 104,44

8 559

97 440,46

316

9 320,59

833

11 138,03

614

4 150,79

4
4

Wariant 4.7 Ekstensywne użytkowanie na obszarach
specjalnej ochrony ptaków (OSO)

4

Wariant 4.8 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki
Wariant 4.9 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
wodniczki

4
4
4
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WARIANT

LICZBA
PRODUCENT
ÓW

4

Wariant 4.10 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
dubelta lub kulika wielkiego
Wariant 4.11 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
derkacza

6
6

Dane statystyczne ARiMR.

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000:
Poniższe warianty beneficjent Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego może realizować wyłącznie na obszarze Natura
2000. Realizacja wariantów 4.7-4.11 jest zawężona do obszarów
specjalnej ochrony ptaków (OSO) położonych na Naturze 2000.
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Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
Wariant 4.3. Murawy,
Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże,
Wariant 4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
Wariant 4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające,
Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej
ochrony ptaków (OSO),
Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka,
krwawodzioba lub czajki,
Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki,
Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub
kulika wielkiego,
Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza.

Tabela 2. Wnioskowana powierzchnia pod wariantami Pakietu 4.
kampania 2018.
Warianty Pakietu 4 o największej wnioskowanej
powierzchni

Powierzchnia
wnioskowana
[ha]

% powierzchni w
ramach Pakietu 4

Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki

97 492,98

35,55%

Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże

74 533,76

27,18%

Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne

31 886,47

11,63%

Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na
obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)

30 217,50

11,02%

Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
dubelta lub kulika wielkiego

11 005,87

4,01%

9 274,02

3,38%

5 422,47

1,98%

4 115,89

1,50%

Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
wodniczki
Wariant 4.6.2. Torfowiska – wymogi
obowiązkowe i uzupełniające
Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:
derkacza
Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
Wariant 4.3. Murawy
Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe
i słonorośla

3 968,88

1,45%

2 949,80

1,08%

2 920,05

1,06%

Dane statystyczne ARiMR.

Półnaturalna łąka wilgotna z firletką poszarpaną.
HORYZONT CDR
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Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000:
Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,
Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla,
Wariant 5.3. Murawy,
Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne,
Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże,
Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe,
28

Wariant 5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające.
Tabela 3. Wnioskowana powierzchnia pod wariantami Pakietu 5. –
kampania 2018.
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Warianty Pakietu 5 o największej popularności
wśród rolników
Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże
Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne
Wariant 5.3. Murawy
Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
Wariant 5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe
i uzupełniające
Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla
Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe

Liczba
wnioskujących
rolników

% rolników
w ramach
Pakietu 5

13 250
10 571
770
512

52,07%
41,54%
3,03%
2,01%

238

0,94%

62
43

0,24%
0,17%

Dane statystyczne ARiMR.

Najwięcej beneficjentów wnioskuje o płatność w ramach wariantu 4.5. i 5.5. Półnaturalne łąki świeże oraz wariantu4.4 i 5.4.
Półnaturalne łąki wilgotne. Tego typu siedliska w kraju występują częściej niż pozostałe, stąd ich największa powierzchnia zarówno w Pakiecie 4. jak i w Pakiecie 5.
Z wariantów ukierunkowanych na ochronę dzikiego ptactwa na
czoło wysuwa się wariant 4.8 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki. O tym, jak dużym
zainteresowaniem cieszą się Pakiety przyrodnicze świadczą poniższe dane:
„rekordzista I” realizuje łącznie 12 wariantów na powierzchni
780,12 ha (woj. podlaskie):
• 8 wariantów w ramach Pakietu 4,

• 4 warianty w ramach Pakietu 5.
„rekordzista II” realizuje 2 warianty w ramach Pakietu 5 na powierzchni 1569,06 ha (woj. warmińsko-mazurskie):
„minimalista” realizuje 1 wariant w ramach Pakietu 4 na powierzchni 0,13 ha (woj. lubelskie).
Barbara Sazońska, CDR O/Radom
Autor zdjęć: Krystyna Szczygielska
Opracowano na podstawie:
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 marca 2015
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z późn. zm.)
Dane statystyczne udostępnione przez ARiMR.
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Po co nam mokradła?





Po co nam mokradła?
Soja w uprawie - gospodarstwo rolne w Nowych
Skalmierzycach
Alternatywne uprawy
w ogrodnictwie

Znaczenie wszelkiego typu mokradeł (podmokłe łąki, bagna,
torfowiska, strefy zalewowe) w Polsce i na świecie nabiera dużego znaczenia. Mokradła to najogólniej mówiąc wszelkie tereny
podmokłe, gdzie woda zalega przez dłuższy czas na powierzchni
gruntu lub w strefie korzeniowej, ze specyficznymi warunkami
glebowymi. Na obszarach tych występuje typ roślinności zaadoptowany do warunków wodno-glebowych. Do najbardziej typowych mokradeł należą torfowiska.

zatrzymywanie azotu w torfie, a fosforu poprzez wiązanie go
w kompleksy z innymi składnikami. Dlatego też obecność takich obszarów w pobliżu pól uprawnych sprzyja zatrzymywaniu
składników biogennych.
Poza tym, obszary takie magazynują dwutlenek węgla. Najwięcej węgla kumulują torfowiska. Torfowiska stanowią około 3 %
powierzchni kontynentów i gromadzą dwa razy więcej węgla
niż lasy, które stanowią 30 % powierzchni lądów. Osuszanie torfowisk wyzwala bardzo dużą emisję CO2 i N2O do atmosfery.

W ostatnich latach ze względu na postępujące zmiany klimatu
zwrócono szczególną uwagę na takie tereny, zwłaszcza, że dotychczas były one z reguły osuszane. Obecnie zmierza się w odwrotnym kierunku – zachowania, a nawet odtwarzania poprzez
powtórne nawodnienia, ponieważ ich znaczenie przyrodnicze
jest olbrzymie.
Obszary takie gromadzą wilgoć jak gąbka. Podczas suszy stanowią magazyn stopniowo uwalnianej wody. Podczas wezbrań
wody wypełniają się wodą, co zapobiega zalewaniu innych terenów. Przyczyniają się również do oczyszczania wody poprzez
HORYZONT CDR
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Torfowisko.
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Dlatego też ochrona torfowisk jest bardzo ważnym działaniem
ograniczającym emisję gazów cieplarnianych. W Polsce powierzchnia terenów podmokłych wynosi około 1,5 mln ha, z czego jedynie część podlega ochronie. Powierzchnia chronionych
torfowisk w kraju wynosi około 18,5 tys. ha.
W Polsce wyróżnia się 2 główne typy torfowisk: niskie i wysokie. Podział wynika ze sposobu w jaki są one zasilane w wodę
i składniki odżywcze. Torfowiska wysokie zasilane są wyłącznie
lub niemal wyłącznie przez wody opadowe. Są wysoko uwilgotnione i mają silnie kwaśny odczyn (pH 3,5-4,5). Siedliska te budowane są głównie przez torfowce. Torfowiska niskie obejmują

Bażyna czarna.

różne rodzaje torfowisk: (torfowiska nakredowe, mechowiska,
torfowiska niskie szuwarowe), których cechą wspólną jest zasilanie wodami powierzchniowymi lub podziemnymi. Tak zwane torfowiska przejściowe stanowią stadium przekształcania się
torfowisk niskich w wysokie. W Polsce ponad 92,35 % stanowią
torfowiska niskie, 4,35 % torfowiska wysokie, a 3,3 % torfowiska
przejściowe.
Ochrona torfowisk jest konieczna, ponieważ w dalszym ciągu
zagrożone jest ich funkcjonowanie. Do najważniejszych zagrożeń należy ich osuszanie. W okresie powojennym wiele torfowisk zostało odwodnionych, a wręcz całkowicie osuszonych.

Siedmiopalecznik błotny.
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Doprowadziło to do spadku poziomu wód gruntowych nie tylko
w torfowisku, ale również na terenach przyległych, zaniku cennej roślinności torfowiskowej i zarastania drzewami i krzewami.
Obecnie na torfowiskach nie wykopuje się rowów odwadniających, ale zdarza się, że istniejące są odtwarzane, pogłębiane
lub odmulane, co też zaburza procesy środowiskowe. Ponadto
wszelkie zmiany warunków wodnych wpływają na torfowiska,
nawet jeżeli nie są bezpośrednio odwadniane. Obniżenie poziomu wód gruntowych na terenach sąsiednich (np. na skutek
nadmiernego poboru bądź przyśpieszenie odpływu wskutek
regulacji cieków wodnych), może powodować niekorzystne dla
mokradeł wahania poziomu wody. W związku z tym wskazane
byłoby pozostawianie nieużytkowanej strefy buforowej wokół
takich terenów.
Innym zagrożeniem jest traktowanie nadal przez lokalne społeczności śródpolnych i śródleśnych mokradeł jako miejsc do
wyrzucania śmieci.
Działaniem ochronnym jest również usuwanie drzew i krzewów
z torfowisk. W warunkach naturalnych torfowiska mogły utrzymywać swój bezleśny charakter przez setki czy tysiące lat. Od
momentu, gdy człowiek zaczął osuszać takie tereny, szybko zarastają drzewami i krzewami. Dlatego często stosowanym działaniem ochrony torfowisk jest usuwanie z ich powierzchni drzew
i krzewów. Takie usuwanie powinno być jednak poprzedzone
dokładną analizą, a ponadto zabieg ten powinien być stosowany w sytuacjach, gdy wkroczenie drzew i krzewów wystąpiło
stosunkowo niedawno, na skutek jego przesuszenia. Rosnące

Bagno zwyczajne.

drzewa, na skutek transpiracji, proces ten pogłębiają. Działaniem ochronnym jest również koszenie, przy czym biomasa nie
powinna pozostawać na miejscu. Koszenie zatrzymuje sukcesję
drzew i krzewów oraz utrzymuje odpowiedni skład gatunkowy
torfowiska.
Posiadacze torfowisk, poza niewątpliwymi korzyściami środowiskowymi mogą również być beneficjatami korzyści finansowych
decydując się na przystąpienie do Działania rolnośrodowiskowoklimatycznego. W ramach Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone
gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakietu 5. Cenne
siedliska poza obszarami Natura 2000 są możliwe do realizacji
dwa warianty – Torfowiska – wymogi obowiązkowe oraz Torfo32
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wiska- wymogi obowiązkowe i uzupełniające. Z danych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że torfowiska
są stosunkowo rzadko wybieranym wariantem Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, a oznacza to, że tym bardziej
wiedza o ich zachowaniu powinna być popularyzowana wśród
właścicieli takich gruntów.
Decyzję, czy dany grunt można zakwalifikować do działania podejmuje ekspert przyrodniczy na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji siedliska oraz zgodnie z rozporządzeniem w którym określono, jakiego typu zbiorowiska mogą być zakwalifikowane (nie wszystkie torfowiska kwalifikują się do dopłat).
Wszyscy, którzy realizują Pakiet 4 i Pakiet 5. powinni przestrzegać następujących wymogów:
1) zakaz: wałowania, stosowania komunalnych osadów ściekowych oraz stosowania podsiewu;
2) zakaz włókowania w okresie od dnia:
–– 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (poniżej 300 m n.p.m.),
–– 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i
górskich (powyżej 300 m n.p.m.);
3) zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu
(np. mazaczy herbicydowych);
4) zakaz tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych, z wyjątkiem kon-
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strukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu
wód, wykorzystując istniejące urządzenia melioracji wodnych do wymogów siedliskowych gatunków lub siedlisk
będących przedmiotem ochrony w danym pakiecie, jeżeli
takie działania zostaną dopuszczone przez eksperta przyrodniczego, a w przypadku wariantu 4.7. – przez doradcę
rolnośrodowiskowego;
5) zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli,
w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych
na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej).
Ponadto wymogi obowiązujące dla torfowisk - wariantów 4.61
i 5.61 – wymogi obowiązkowe to:
• zakaz: wydobywania torfu, zalesiania, nawożenia i wapnowania, mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym
bronowania i przeorywania, wykorzystywania sprzętu mechanicznego powodującego naruszenie wierzchniej warstwy
gleby oraz pozostawiania rozdrobnionej biomasy,
• usuwanie odpadów pochodzenia antropogenicznego,
• wycięcie wskazanych przez eksperta przyrodniczego zarośli
i podrostu drzew w pierwszym roku wdrażania wariantu w terminie określonym przez eksperta przyrodniczego, przy czym
termin ten rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 15 sierpnia
i kończy się nie później niż w dniu 15 lutego kolejnego roku,
• koszenie powierzchni, na której występują odrośla drzew
i krzewów, lub wycinanie tych odrośli co roku lub raz na
2 lata, co określi ekspert przyrodniczy, w terminie określo33






Po co nam mokradła?
Soja w uprawie - gospodarstwo rolne w Nowych
Skalmierzycach
Alternatywne uprawy
w ogrodnictwie

HORYZONT CDR
NR 5/2019

nym przez eksperta przyrodniczego, przy czym termin ten
rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 15 sierpnia i kończy
się nie później niż w dniu 15 lutego kolejnego roku,
• zebranie i usunięcie wyciętej lub skoszonej biomasy (w tym
zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie
do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta
z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy,
w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna ona zostać
usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku.
Płatność z tytułu przestrzegania powyższych wymogów wynosi
600 zł/ha.
W przypadku, gdyby poza wymienionymi powyżej wymogami rolnik (zarządca) realizował wymogi uzupełniające przysługiwałaby mu
płatność 1206 zł/ha za realizację wariantu 4.6.2 i 5.6.2. Zobowiązany byłby wtedy do przestrzegania również poniższych wymogów:
• częstotliwość koszenia: raz, dwa lub trzy razy w ciągu 5 lat
zobowiązania, jednak nie częściej niż co dwa lata, co określi
ekspert przyrodniczy,
• częstotliwość koszenia: raz, dwa lub trzy razy w ciągu 5 lat
realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego,
jednak nie częściej niż co dwa lata, co określi ekspert przyrodniczy,
• koszenie runi w terminie określonym przez eksperta przyrodniczego, przy czym termin ten rozpoczyna się nie wcześniej
niż w dniu 15 sierpnia i kończy się nie później niż w dniu 15
lutego kolejnego roku,

• dopuszcza się pozostawienie do 20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką
możliwość; w dwóch kolejnych pokosach należy pozostawić
inne fragmenty nieskoszone,
• obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym
zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie
do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta
z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi; w przypadku ułożenia biomasy w pryzmy,
w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi powinna ona zostać
usunięta z działki rolnej nie później niż do dnia 1 marca kolejnego roku.
Marta Gajewska, CDR w Brwinowie
Autorzy zdjęć: Kusiak.A., Cholewicka.K.
Opracowano na podstawie:
Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich. Praca napisana pod redakcją naukową prof. Jerzego Wilkina. Publikacja w
ramach operacji pn. Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na
obszarach wiejskich. Ziemia”. w ramach Planu Działania krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019.
Strona internetowa: https://bagna.pl
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z późn.zm.).
Materiały ze szkolenia CDR https://www.cdr.gov.pl/doradca-rolnosrodowiskowy-i-ekspert-przyrodniczy z dnia 21.02. 2019 r.
Wołejko L. I in. 2004. Poradnik ochrony mokradeł w krajobrazie rolniczym. Świebodzin, Wyd. Klubu Przyrodników. Data dostępu 11.10.19 r.
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Soja w uprawie - gospodarstwo
rolne w Nowych Skalmierzycach
W trakcie Wielkopolskiego Święta Soi organizowanego we wrześniu przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, przedstawiciele Centrum
Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, po raz kolejny odwiedzili gospodarstwo rolne Jana Chlasty w Nowych Skalmierzycach. Główną częścią spotkania były pokazy siewu i zbioru
nasion soi z plantacji, połączone z prelekcją na temat zasad jej
uprawy i degustacją potraw z soi. Ze względu na nierówność
dojrzewania poszczególnych odmian soi zbiór przeprowadzano
na początku września i na początku trzeciej dekady września.
Właściwy termin zbioru roślin wiąże się z odpowiednią dojrzałością nasion i warunkami atmosferycznymi. Ważne jest, aby
w danym regionie odpowiednio dobrać odmianę, gdzie okres
wegetacji trwa od 125 do 135 dni. Są to, tzw. odmiany trzyzerowe, gdzie okres dojrzewania soi przypada na trzecią dekadę
sierpnia do końca września. Odznacza to, że pod koniec wegetacji roślin nie ma potrzeby ich desykacji, gdyż rośliny dojrzewają
same do zbioru. Dojrzewanie soi obserwuje się na podstawie
żółknięcia, a później brązowienia liści, które stopniowo opadają.
Dojrzałe rośliny pozbawione są liści, a na roślinach pozostają tylko brązowe strąki, co można było zaobserwować na polu. Zbiór

należy przeprowadzić, kiedy wszystkie strąki są brązowe, a nasiona w strąkach charakterystycznie dzwonią przy potrząsaniu
rośliną. Nasiona powinny być wybarwione, twarde, łatwo uwalniać się ze strąków. Wilgotność nasion soi w granicach 12–16 %
sygnalizuje termin do przeprowadzenia zbioru. Zbiór przeprowadza się jednoetapowo, kombajnem zbożowym wyposażonym w heder – adapter z maksymalnie opuszczonym zespołem
żniwnym, który umożliwia zbieranie nisko osadzonych strąków
na roślinie. Wysokość cięcia roślin to 6 cm.
Zaletą w uprawie soi jest to, że nie wymaga ona zestawu specjalistycznych maszyn i urządzeń do uprawy i zbioru. W zasadzie, gospodarstwo średnio wyposażone w sprzęt mechaniczny
może podjąć się uprawy tej rośliny, po uprzednim zapoznaniu
się z technologią jej uprawy i doborze odpowiedniej odmiany.
Szacuje się, że uzyskanie plonu nasion na poziomie 3 t/ha
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w przeciętnych warunkach pogodowych, w gospodarstwie rolnym jest całkiem realne. Wskazują na to wyniki plonowania soi
uzyskiwane w doświadczeniach. Różne źródła wskazują, że optymalna obsada roślin to około 70–80 szt. bądź 80-100 szt. na
1 metrze kwadratowym.
Tabela 1.
Lp.

Powierzchnia
uprawy w ha

Plon nasion
w kg

Plon nasion
w kg/ ha

Govorner ESG (p)

Saatbau Polska
Euralis
HR Strzelce Gr. IHAR
Saatbau Polska
Saatbau Polska
Euralis
HR DANKO
Euralis

0,8
0,25
0,8
0,8
0,125
0,25
0,25
0,25

2340
758
1584
2485
372
740
596
765

2925
3032
1980
3106
2976
2960
2384
3060

0,08
0,08
0,125
0,8
0,125
0,25
0,25
0,25
0,25
0,125
0,125

260
245
385
2450
380
595
830
705
695
376
370

3250
3060
3080
3062
3040
2380
3320
2820
2780
3008
2960

Odmian soi

Hodowla

1.

Abelina AT (w)

2.

Aligator (p),

3.

Aldana (w)

4.

Anser (św),

5.

Aurelina (p),

6.

Comandor ES (p)

7.

Erica (w)

8.
9.

Malaga (p)

Saatbau Polska

10.

Mavka (św).

AgeSoya

11.

Mayrika (św),

12.

Merlin (w),

13.

Morawians (św),

14.

Obelisk (św)

15.

Vawor (p),

16.

Viola (p)

17.

Petrina (bp)

18.

Regina (p)

19.

Silesia (św)

Prograin ZIA
Saatbau Polska
Prograin ZIA
Farmsaat
Euralis
HR DANKO
HR DANKO
Saatbau Polska
Prograin ZIA

Średnie wyniki plonowania dla odmian soi uprawianych w gospodarstwie Jana Chlasty
w Nowych Skalmierzycach.
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Należy pamiętać, że nasiona soi bezpośrednio po zbiorze nie nadają się spożycia. Jako dodatek do paszy mogą być
stosowane po termicznej obróbce tzw.
ekstruzji. Proces ten poprawia strawność białka poprzez usuwanie aktywności inhibitora trypsyny.
W tabeli 1. zamieszczono średnie wyniki plonowania dla odmian soi uprawianych w gospodarstwie Jana Chlasty.
Niezależnie od długości wegetacji poszczególnych odmian soi, plony były
zróżnicowane. Spośród 19 odmian,
dziesięć uzyskało plon powyżej 3 t/ha,
cztery odmiany wysokością plonu zbliżały się do wartości 3t/ha. Najlepiej
plonowały odmiany Vawor - 3,32 t/ha,
Malaga - 3,25 t/ha i Anser - 3,10 t/ha.
Najniższe plony uzyskano zbierając odmianę Aldana. – 1,98 t/ha.
Cechą warunkującą powodzenie uprawy jest przede wszystkim poziom i stałość plonowania.
Danuta Nowak, CDR O/Poznań
36
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Polska zajmuje obecnie drugie miejsce na świecie w produkcji
ziół po Chinach i pierwsze w Unii Europejskiej. Plantacje zielarskie zajmują około 20.000 ha, zioła uprawia ponad 10 tysięcy
gospodarstw rolnych, w uprawie znajduje się obecnie już ponad
70 gatunków roślin leczniczych.
Zioła, rośliny zielarskie – rośliny zawierające substancje
wpływające na metabolizm
człowieka i dostarczające surowców zielarskich. Są to
gatunki lecznicze, przyprawowe, a także trujące. Grupa ta
obejmuje przede wszystkim
jednoroczne i dwuletnie rośliny zielne, ale także drzewa,
krzewy, warzywa i byliny. Zalicza się do nich także niektóre
grzyby. Zioła stosowane są m.in. w ziołolecznictwie, aromaterapii i jako przyprawy.

Surowiec zielarski – jest to część rośliny, w której nagromadzona jest największa ilość substancji czynnych. Zioła dzielą się na
dwie grupy. Pierwsza to te, które nie wymagają po zbiorze żadnych zabiegów oprócz suszenia i rozdrobnienia. Druga grupa to
zioła, które otrzymuje się drogą przerobu tkanki roślinnej lub
bezpostaciowego produktu roślinnego. Cechy surowca roślinnego można ująć w normy, które są przyjęte przez producenta,
handel wewnętrzny i zewnętrzny oraz lecznictwo w przypadku,
gdy surowiec jest leczniczy. Standaryzacja i normalizacja – jest
to ustalenie cech surowca, jak i jego opakowania, przechowywania, a czasem i transportu.
Uprawy zielarskie to coraz bardziej popularny wśród rolników
sposób na dodatkowy zarobek. Pozwalają na ekonomicznie
uzasadnione zagospodarowanie gruntów gorszej jakości i tworzą bezpieczne oraz przyjazne środowisku miejsca pracy. Najbardziej opłacalnymi uprawami są mało popularne zioła, np.:
wiesiołek, lubczyk i arnika. Rolnicy, którzy chcą zająć się uprawą
ziół, powinni zwracać uwagę m.in.
na właściwy dobór roślin, dopasowany do warunków glebowych
i klimatycznych.
Lubczyk (Levisiticum officinale) należy do rodziny baldaszkowatych,
w Polsce uprawiany jako roślina
przyprawowa. Wymaga terenu
nasłonecznionego i ciepłego, gle37
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by próchnicznej i bogatej w wapń. Lubczyk to bylina, której surowcem zielarskim są kłącza i liście, zawierające olejki eteryczne
i wykorzystywane najczęściej jako przyprawa do zup i mięs. Plantację zakładamy z siewu wprost do gruntu, lub na rozsadniku.
Zbiór korzeni następuje dopiero w 2 lub 3 roku uprawy. Jesienią
lub wczesną wiosną ścina się część nadziemną i wykopuje kłącza.
Oczyszczony surowiec suszy się w ogrzewanej suszarni w temperaturze 30-35 st. C. Plon suchych kłączy wynosi 2-3 ton z 1 ha.
Wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis L.) to roślina należąca
do rodziny wiesiołkowatych. W pierwszym roku uprawy wyrasta korzeń i rozetka liści odziomkowych, w drugim – pęd kwiatowy i nasiona. Roślina ma zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce (olej z nasion), oraz jako roślina jadalna (młode liście,
pędy, zielone strąki oraz korzenie). Najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, w podłożu przepuszczalnym i piaszczystym o
odczynie lekko kwaśnym. Jest całkowicie mrozoodporny, dość
dobrze znosi też suszę. W uprawie wiesiołka znaczenie odgrywa przedplon, który powinien
składać się z roślin motylkowych, nawozów zielonych lub
roślin głęboko korzeniących
się. Roślinę można wysiewać
do gruntu jesienią do inspektu lub sadzić od maja wprost
do gruntu. Od wiosny do końca lata można zasilać wiesioł-

ka, stosując nawozy wieloskładnikowe. Roślina dobrze reaguje
na nawożenie organiczne. Zbiór surowca przypada na przełomie
września i października. Rośliny należy ścinać, gdy torebki z nasionami są otwarte, następnie suszy się ziele wiesiołka z dojrzałymi nasionami i dokonuje omłotu. Zbioru korzeni dokonuje się
jesienią, kiedy osiągają średnicę 5 cm i długość 10 cm. Plon nasion z 1 ha waha się od 1,0 do 2,0 ton.
Alternatywą nie wymagającą dużych nakładów jest też uprawa malwy czarnej.
Malwa lekarska należy do rodziny ślazowatych, rośnie naturalnie na suchych, często skalistych obszarach. Istnieje ponad
70 różnych gatunków malwy. Właściwości lecznicze wykazuje jednak wyłącznie
malwa czarna, nazywana potocznie także
malwą lekarską, prawoślazem wysokim,
ślazem czarnym. Dla malwy czarnej wybieramy stanowiska ciepłe i słoneczne
oraz takie, które są w miarę osłonięte od wiatru, bowiem wysokie pędy kwiatostanowe mogą ulegać złamaniu podczas silniejszych podmuchów. Plantacje najlepiej zakładać na glebach
żyznych i lekkich o pH ok. 6,5. Podłoże nie powinno być zbyt
ciężkie i długo utrzymujące wilgoć, bo ułatwia to przemarznięcie rośliny. Ważną cechą gatunkową jest fakt, że jest to roślina
wieloletnia, jednak przy naszych warunkach pogodowych uprawiana jako roślina dwuletnia. W pierwszym roku malwa wy38
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twarza rozetę liści, a dopiero w drugim jeden lub kilka pędów
kwiatostanowych dorastających do 2-3 m. To właśnie kwiaty są
poszukiwanym surowcem zielarskim. Korona kwiatowa składa
się z pięciu płatków ciemnej barwy, których kolor roślina zawdzięcza występowaniu antocyjanów. Kwiaty zawierają również od 8 do 12 % śluzu i to właśnie dzięki takiemu składowi
w ziołolecznictwie stosowane są jako surowiec śluzowy wykorzystywany w mieszankach herbat i kosmetykach. Przy zakładaniu plantacji mamy dwie możliwości: uprawa z rozsady i z siewu wprost do gruntu. W uprawie istotne jest odchwaszczanie
plantacji przed wyrośnięciem rozety liści. Do zabiegów pielęgnacyjnych przed zimą należy: usunięcie zeschniętych pędów i liści
oraz obredlanie, jako zabezpieczenie przed mrozem. Nawożenie
powinno być dostosowane do warunków glebowych. Surowiec
malwy wymaga zbioru ręcznego od czerwca do sierpnia, co kila
dni, żeby nie dopuścić do przewiędnięcia. Zrywa się całe kwiaty,
oczywiście najlepiej rano w suche dni oraz układa tak, by nie
doszło do zgniecenia i zaparzenia. Po zbiorze należy surowiec
wysuszyć w temperaturze 30-35 st. C., najlepiej w miejscu zacienionym z delikatna cyrkulacją powietrza. Odradzane jest
suszenie na słońcu ze względu na delikatną strukturę kwiatów,
a także barwniki, które pod wpływem światła bledną, a to dyskwalifikuje surowiec w skupie. Uprawa malwy lekarskiej prowadzona jest wyłącznie jako uprawa alternatywna, ponieważ ma
też swoje minusy np.: plon dopiero uzyskuje się w drugim roku,
a surowiec pozyskiwany z malwy łatwo ulega przymrozkom.
Przybliżony plon suchych kwiatów z 1 ha wynosi około 1 tony.

Zioła przyprawowe i rośliny lecznicze to gatunki mogące stanowić alternatywę dla tradycyjnych upraw ogrodniczych i zwiększać ich dochodowość. Niestety często zbiór surowca jest ręczny, pracochłonny oraz kosztowny, dlatego alternatywne uprawy
mogą być tylko dodatkową działalnością ogrodników.
Magdalena Przerwa, CDR O/Radom
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