Szanowni Państwo!

Przed nami jedne z najpiękniejszych świąt – Święta Bożego Narodzenia. Sto lat temu nasi przodkowie po raz
pierwszy od 123 lat obchodzili je w wolnej Polsce. Silna wiara i przywiązanie do tradycji pozwoliły im
zachować tożsamość. To oni przekazali nam obraz tych świąt, jako czas miłości, radości i rodzinnych spotkań.
Przekazali nam szacunek do zwyczajów i obrzędów. Zachowali pamięć wielu pokoleń, które były przed
nimi. Dziś ten obowiązek spoczywa na nas. Przekażmy najmłodszemu pokoleniu to, co najlepsze –
wiarę, patriotyzm i siłę rodzinnego gniazda.
Przekażmy atmosferę tych Świąt z wyjątkową chwilą dzielenia się opłatkiem, pasterką, ale także z tradycją
wigilijnych i świątecznych dań, przygotowywanych wspólnie w myśl starych receptur z rodzinnych stron.
Proszę przyjąć serdeczne życzenia rodzinnej atmosfery pełnej duchowości, pojednania i optymizmu
na kolejny rok i dalszą przyszłość. A świąteczny czas niech upływa Państwu
przy obfitości wspaniałej polskiej żywności.
Szczęść Boże

Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Jubileusz kwartalnika
Zagadnienia Doradztwa
Rolniczego
Upłynęło 25 lat od publikacji 1. Numeru
„Zagadnień Doradztwa Rolniczego”
Spory bagaż doświadczeń dotyczących upowszechniania wiedzy
w środowisku wiejskim, jak również uwarunkowań pracy doradczej, a dodatkowo wynikających m.in. z polityki społeczno-gospodarczej i środowiskowej kraju, transformacji gospodarczej
oraz wejścia Polski do Unii Europejskiej sprawiły, że czasopismo
bardzo się zmieniało na przestrzeni lat.
PRZESZŁOŚĆ
Biorąc pod uwagę zawartość poszczególnych numerów Kwartalnika można wyróżnić następujące okresy, w których szczególną
rolę w artykułach zwracano – oprócz metodyki doradztwa – na:
Lata 1994 - 1998 – znaczenie informacji rolniczej w rozwijającej
się gospodarce rynkowej, uspołecznienie doradztwa, doradztwo dla różnych grup gospodarstw, restrukturyzację rolnictwa
i pozostałych ogniw agrobiznesu, zarządzanie i marketing w rolnictwie oraz jego otoczeniu, wielofunkcyjne zagospodarowanie
obszarów wiejskich, oświatę rolniczą i pozarolniczą;
Lata 1998 - 2003 – wspieranie przedsiębiorczości w rolnictwie
i pozostałych ogniwach agrobiznesu oraz na obszarach wiej-

skich, problemy prawne prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej, ekologię i rosnące
znaczenie ochrony środowiska,
problemy akcesji Polski do Unii
Europejskiej i dostosowań agrobiznesu, w tym działań dostosowawczych rolników oraz działań
związanych z Programami: PHARE, SAPARD i ISPA;
Lata 2004 – 2010 – rolnictwo i obszary wiejskie w UE, fundusze
strukturalne oraz możliwości i sposoby ich zagospodarowania,
przemiany w strukturze gospodarstw rolniczych, grupy producentów rolnych, programy rolnośrodowiskowe, rozwój zintegrowany i zrównoważony obszarów wiejskich, kształcenie kadr dla
potrzeb rolnictwa i wsi;
Lata 2011 – 2019 – podobna problematyka jak w poprzednim
okresie, ale także: przemiany w strukturze produkcji rolniczej,
dochodowość i opłacalność produkcji rolniczej, ochrona środowiska i programy rolnośrodowiskowe, ochrona roślin i agrotechnika, wdrażanie innowacji i partnerstwo innowacyjne, odnowa
wsi i zintegrowany rozwój obszarów wiejskich.
TERAŹNIEJSZOŚĆ
Czasopismo wydawane jako kwartalnik przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu, wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) przy współpracy Rady Programowej w składzie:
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prof. dr hab. Edward Arseniuk, dr hab. inż. Zbigniew Brodziński,
dr Mirosław Drygas, Doc. Ing. Maria Fazikova, Prof. Dr Ing. Elena
Horská, prof. dr hab. Michał Jerzak, prof. dr hab. Antonina Kalinichenko, prof. dr hab. inż. Józef Kania, prof. dr hab. Andrzej Kowalski, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Krystyna
Krzyżanowska, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, prof. dr hab.
Walenty Poczta, prof. dr hab. Maciej Pompa-Roborzyński, dr hab.
Monika Stanny.
Redaktorem naczelnym jest: prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak,
a redaktorami tematycznymi: dr Ryszard Jaworski, Wenancjusz
Kujawiński, Edward Matuszak, prof. dr hab. Stefan Pruszyński,
prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski, dr Roman Sass, dr Aleksandra Swulińska-Katulska, prof. dr hab. Feliks Wysocki, prof. dr
hab. Andrzej P. Wiatrak i prof. dr hab. Sławomir Zawisza.
Sekretarzem redakcji i redaktorem językowym jest: Anna Kęszycka.
Kwartalnik adresowany jest do szerokiego grona czytelników,
poczynając od doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa
Rolniczego i nauczycieli szkół rolniczych, poprzez pracowników
naukowych zajmujących się upowszechnianiem wyników badań
w praktyce, a kończąc na pracownikach instytucji powiązanych
z rolnictwem. Czasopismo nadal jest poświęcone doradztwu,
metodyce i problemom związanym z organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania oraz z codzienną pracą doradczą. Przedstawiane zagadnienia obejmują szeroki wachlarz problemów jakie
stoją przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz wsią, jak
również dotyczących stanu doradztwa, uwarunkowań, zmian i no-

wych zadań stojących przed tą
grupą zawodową. Podstawowym zadaniem czasopisma
jest wspieranie działalności
doradczej poprzez zamieszczanie artykułów propagujących: innowacyjne podejście
do doradztwa, nowe rozwiązania korzystne ekonomicznie,
czy nowe technologie. Ułatwia
to tym samym transfer wiedzy
i nowych technologii prezentowanych i publikowanych
w artykułach doradców, pracowników instytutów branżowych oraz wyższych uczelni – do doradztwa rolniczego, a poprzez
doradców do rolników.
Współczesne „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” upowszechniają nowatorskie rozwiązania w rolnictwie, a także informują
o optymalnych ekonomicznie rozwiązaniach, umożliwiając wybór
najkorzystniejszych dla rolnika i co ważne – również dla środowiska - systemów produkcji. Równie ważnym zadaniem kwartalnika
jest transfer najnowszej wiedzy do środowiska doradców rolniczych – umożliwiając tym samym podnoszenie ich kwalifikacji.
Zagadnienia omawiane na łamach kwartalnika prezentowane są
w dwóch działach: Artykuły i Informacje.
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W dziale Artykuły publikowane są: studia, materiały, komunikaty z badań, prace przeglądowe oraz rozprawy dotyczące między
innymi metodyki doradztwa, przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa, polityki agrarnej, socjologii wsi,
ekologii oraz ochrony środowiska czy rozwoju zrównoważonego.
Publikowane w języku angielskim streszczenia artykułów umożliwiają również korzystanie z czasopisma osobom anglojęzycznym, zainteresowanym poznaniem polskiej specyfiki omawianej problematyki.
Dział Informacje zawiera krótkie artykuły o charakterze informacyjnym, informacje z życia Ośrodków Doradztwa Rolniczego
oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. W dziale tym zamieszczane są również informacje o organizowanych seminariach i sympozjach związanych z rozwojem wsi i rolnictwa, w tym doradztwa rolniczego oraz recenzje książek.
Każdy numer zawiera też noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych z zakresu rozwoju wsi i rolnictwa, które mogą być
przydatne w pracy doradczej.
Dbałość o indeksację w bazach czasopism naukowych i ciągłe
podnoszenie poziomu czasopisma zaowocowało uzyskaniem
w 2016 roku 10 punktów (wyjściowo 2) na liście punktowanych
czasopism naukowych MNiSW, a także wzrostem wskaźnika
w ramach Polskiej Bibliografii Naukowej oraz wskaźnika Index
Copernicus Value (ICV 2017 = 60.79). Obecnie w związku ze
zmianami dotyczącymi indeksacji czasopism naukowych w Polsce czasopismo jest w okresie przejściowym i ma ryczałtowe 5
punktów, jednak starając się o indeksację w wysoko notowanych

bazach czasopism Wydawca ma nadzieję na korzystną zmianę
tej punktacji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy pracowników naukowych, doradców i inne osoby zainteresowane tematyką, aby
wspólnie doskonalić treść poszczególnych numerów oraz dostosowywać ją do istniejących potrzeb.
Z okazji Jubileuszu pragniemy serdecznie podziękować
Wszystkim, którzy współpracowali z nami współtworząc
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego,
tj.: Radzie Programowej, Zespołowi Redakcyjnemu, Autorom,
Recenzentom, Czytelnikom oraz Sympatykom czasopisma,
za wieloletnie wsparcie i przyczynienie się do rozwoju
i atrakcyjności naszego kwartalnika.
Anna Kęszycka, CDR Oddział w Poznaniu

5



Jubileusz kwartalnika
Zagadnienia Doradztwa
Rolniczego



XII edycja konkursu
Najlepsze gospodarstwo
ekologiczne w 2019 roku

XII EDYCJA KONKURSU
NAJLEPSZE GOSPODARSTWO
EKOLOGICZNE W 2019 ROKU
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi było organizatorem kolejnej, XII edycji konkursu
“Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2019 roku”.
Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk
w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań
w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie.
Gospodarstwa zgłoszone do konkursu oceniane były w dwóch
kategoriach:
–– ekologia - środowisko
–– gospodarstwo towarowe.
Nabór uczestników do konkursu krajowego prowadziły Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Uczestników zgłoszono z 14 ODR-ów.
W wyniku weryfikacji, wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym, najlepszym gospodarstwie
ekologicznym z każdej z kategorii. Łącznie do etapu krajowego
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Od lewej: Ireneusz Drozdowski, Józef Tyburski, Henryk Skórnicki, Stanisław Lewandowski, Michał Rzytki.

zgłoszono 25 gospodarstw, które oceniała krajowa komisja konkursowa powołana przez Dyrektora CDR oddział w Radomiu.
W wyniku rozstrzygnięcia przyznano 8 nagród w obu kategoriach.
W kategorii ekologia – środowisko:
wyróżnienie - Danuta i Stanisław Hudomięt, wojew. małopolskie;
III miejsce - Tadeusz Żerański, województwo mazowieckie;
II miejsce - Tadeusz Rolnik, województwo podkarpackie;
I miejsce - Paweł Urbanowicz, województwo lubuskie.
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W kategorii gospodarstwo towarowe:
wyróżnienie - Gabriela i Krzysztof Król, wojew. świętokrzyskie;
III miejsce - Renata Fujarowicz, województwo podkarpackie;
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II miejsce - Arkadiusz Kartus, województwo łódzkie;
I miejsce - Stanisław Lewandowski, wojew. warmińsko-mazurskie.
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się podczas pierwszego
dnia XII Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VIII edycji Targów Ekologicznego
Stylu Życia.
Laureaci konkursu krajowego otrzymali nagrody w postaci czeków pieniężnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało dla laureatów puchary i dyplomy a Centrum Doradztwa
Rolniczego okolicznościowe statuetki. Konkurs zorganizowano
w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.: „Rolnictwo ekologiczne – upowszechnianie wiedzy i promocja gospodarowania metodami ekologicznymi”.
Nagrody dla zwycięzców wręczali: Pan Michał Rzytki- Dyrektor
Departamentu Promocji i Jakości Żywności MRiRW oraz Pan Ireneusz Drozdowski – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie.
Barbara Sazońska, CDR Oddział w Radomiu
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Rolnictwo stanowi niewielki, ale istotny sektor polskiej gospodarki narodowej. Jego udział w Produkcie Krajowym Brutto wynosi zaledwie 3,1%, jednak jego głównym celem jest produkcja i dostarczenie produktów rolno-spożywczych, a tym samym
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Rolnictwo,
a dokładniej działalność rolniczą, należy również rozpatrywać
w aspekcie miejsca pracy dla rolnika, jego najbliższych oraz pracowników najemnych (ponad 10% ludności pracującej w gospodarce narodowej, tj. 1,6 mln osób, stanowią zatrudnieni w rolnictwie), a także tworzenia dochodu rolniczego. W głównej mierze
jest on przeznaczony na utrzymanie rodziny bądź reinwestowany w gospodarstwie. Rolnik funkcjonuje jak przedsiębiorca, ponosi nakłady na określoną działalność, oczekując jednocześnie
określonej stopy zwrotu z inwestycji.
W artykule zaprezentowano wybrane dane produkcyjno-ekonomiczne. Wskazano czynniki decydujące o efektywności i konkurencyjności produkcji rolnej, a co za tym idzie dochodowości poszczególnych działalności rolniczych oraz gospodarstw rolnych.
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Głównym czynnikiem produkcji w działalności rolniczej jest ziemia. Od jej urodzajności, plonowania uzależniona jest wielkość
produkcji, co w końcowym rozrachunku przekłada się na przychody gospodarstwa rolnego. Obecnie w Polsce funkcjonuje 1,4
mln gospodarstw rolnych gospodarujących na powierzchni 14,6
mln ha. Średnio na jedno gospodarstwo rolne przypada 10,2 ha
użytków rolnych. Wartość ta, ze względu na zmniejszającą się
liczbę gospodarstw rolnych, nieznacznie od kilku lat wzrasta, nadal jednak pozostaje na znacznie niższym poziomie, niż w większości państw Unii Europejskiej - tabela 1.
Tabela 1. Liczba gospodarstw oraz powierzchnia użytków rolnych
w wybranych krajach Unii Europejskiej
Wyszczególnienie

Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Hiszpania
Francja
Włochy
Holandia
Polska
Wielka Brytania

Liczba
gospodarstw

Powierzchnia
użytków rolnych

36 890
26 530
35 050
276 120
945 020
456 520
1 145 710
55 680
1 410 700
185 060

1 354 250
3 455 410
2 614 600
16 715 320
23 229 750
27 814 160
12 598 160
1 796 260
14 405 650
16 673 270

Powierzchnia
użytków rolnych
ha/1 gosp.

36,71
130,24
74,59
60,53
24,58
60,92
10,99
32,26
10,21
90,09

Źródło: eurostat.ec.europa.eu.
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Jest to spowodowane dużą liczbą gospodarstw rolnych ogółem
oraz w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych i wynika
m.in. z faktu, że:
1) Ponad połowa gospodarstw to gospodarstwa o powierzchni
do 5 ha – tabela 2;
2) Wiele gospodarstw rolnych zostało wpisanych na listę producentów rolnych jednak nie prowadzi faktycznie działalności
operacyjnej - jedynie dzierżawi grunty;
3) Prawie 40% ludności zamieszkuje obszary wiejskie (dla porównania w Niemczech (22.4%), Włoszech (18.9%), Belgii
(18.0%), Wielkiej Brytanii (14.9%) Holandii (14.7%);
4) Rozwiązania podatkowe oraz ubezpieczenie społeczne dla
rolników są zdecydowanie bardziej korzystne aniżeli w przypadku innych podmiotów rynkowych;
5) Płatności bezpośrednie są oddzielone o wielkości produkcji,
a przysługują do gruntów gospodarstwa, co spowalnia proces
scalania gruntów rolnych.
Tabela 2. Struktura gospodarstw rolnych w Polsce
Wyszczególnienie
Ogółem
1-5 ha
5-10 ha
10-15 ha
15-20 ha

Liczba gospodarstw
1385147
712629
316014
142391
70390

20-50 ha
powyżej 50 ha

108329
35394

Niekorzystna struktura obszarowa znajduje odzwierciedlenie
w wielkości produkcji na 1 ha użytków rolnych. Jednym z mierników sprawności produkcji jest m.in. Standardowa Produkcja
czyli średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności
roślinnej lub zwierzęcej uzyskiwana z 1 ha lub od 1 zwierzęcia
w ciągu 1 roku, w przeciętnych dla danego regionu warunkach.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że około 913 tys. gospodarstw rolnych, czyli około 66% ogółu osiąga
wielkość standardowej produkcji w zakresie od 0 do 8 tys. euro
(odpowiednio 0-2 tys. − 391344 gospodarstw, 2-4 tys. – 269 775
gospodarstw, 4-8 tys. – 252 788 gospodarstw).
W niektórych województwach jak m.in. małopolskie, podkarpackie, cechujących się znacznym rozdrobnieniem gruntów, bądź
niekorzystnymi warunkami gospodarowania liczba takich gospodarstw stanowi odpowiednio 84 i 88% ogółu gospodarstw.
Z kolei, prawie 60% wartości krajowej standardowej produkcji
wytwarzają gospodarstwa o powierzchni UR 15 ha i więcej, które stanowią około 15% ogółu gospodarstw w Polsce. W grupie
gospodarstw produkujących głównie bądź wyłącznie na sprzedaż omawiana średnia wynosiła 22,7 tys. euro, a wśród gospodarstw produkujących wyłącznie na samozaopatrzenie gospodarstwa domowego – 2,5 tys. euro. Dla celów porównawczych
przedstawiono wartości standardowej produkcji na gospodarstwo w wybranych krajach Unii Europejskiej – wykres 1.

Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa GUS Warszawa 2018.
HORYZONT CDR
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Wykres 1. Wartość standardowej produkcji na gospodarstwo
w wybranych krajach Unii Europejskiej.
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Gospodarstwa o niskim poziomie Standardowej Produkcji cechują się niską efektywnością produkcji, mają one charakter socjalny, a tylko nieliczne z nich podejmują działania inwestycyjne
w celu zwiększenia potencjału produkcyjnego. Ponad 33% gospodarstw o wielkości ekonomicznej 0 – < 2 tys. euro oraz ponad
61% gospodarstw o wielkości ekonomicznej 2 – < 4 tys. euro posiadało ciągniki. W pozostałych klasach wielkości ekonomicznej
omawiany odsetek wynosił od około 80% do 95,6%, osiągając
najwyższą wartość w klasie 50 – < 100 tys. euro. Działalność rolnicza w takim przypadku nie stanowi głównego źródła utrzymania, a zazwyczaj stanowi uzupełnienie dochodów pochodzących
z innych źródeł. Obecnie, liczba gospodarstw domowych z użyt-

kownikiem gospodarstwa rolnego, w których ponad 50% dochodów ogółem stanowiły dochody: z działalności rolniczej wynosi
481 018, z pracy najemnej 446982, z tytułu renty, emerytury, innych świadczeń - 226267 z działalności pozarolniczej – 105606.
Rozpatrując powyższe dane w ujęciu regionalnym, najwięcej
gospodarstw domowych, w których ponad 50% dochodów
ogółem stanowiły dochody z działalności rolniczej znajduje się
w województwach kujawsko-pomorskim 59,4% oraz warmińsko mazurskim 51%, najmniej w województwach podkarpackim
13,6% oraz śląskim 18,6% i małopolskim 18,7%. W tych trzech
województwach główne źródło utrzymania gospodarstw stanowiły dochody z pracy najemnej odpowiednio 32,9%, 35,4%,
36,5% oraz z tytułu rent emerytur i innych świadczeń odpowiednio 28,3%, 24,2%, 18,3%.
Badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny
wskazały także, że spośród około 1,4 mln. gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego, 1 062,3
tys. (75,5% ogółu omawianych gospodarstw) prowadziło sprzedaż wytworzonej produkcji rolniczej, 137,8 tys. (9,8%) wytwarzało produkty rolnicze wyłącznie na samozaopatrzenie żywieniowe gospodarstwa domowego, a pozostałe 206,4 tys. (14,7%)
nie wykazało sprzedaży ani zużycia na samozaopatrzenie, ze
względu na to, że prowadzona przez nie produkcja rolnicza ograniczona była tylko do utrzymywania gruntów w dobrej kulturze
rolnej lub była w toku. W rezultacie prawie 80% krajowej wielkości ekonomicznej wytwarzały gospodarstwa specjalistyczne.
10
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Średnia wielkość ekonomiczna w poszczególnych typach rolniczych wahała się w zakresie od 9,3 tys. euro dla gospodarstw
typu „specjalizujące się w uprawach polowych”, 15,5 tys. euro
dla typu „specjalizujące się w uprawach trwałych” oraz 72,3
tys. euro dla gospodarstw typu „specjalizujące się w uprawach
ogrodniczych”, do 140,2 tys. euro dla typu „specjalizujące się
w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi”. Wielkość
ekonomiczna ponad 63% gospodarstw należących do typu „specjalizujące się w uprawach polowych” nie przekraczała 4 tys.
euro. Najwyższy odsetek gospodarstw najsilniejszych ekonomicznie (100 tys. euro i więcej) odnotowano w typie „specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi”
(24% ogółu gospodarstw omawianego typu)1.
Drugim czynnikiem kształtującym dochód w działalności rolniczej
jest cena, a także relacja cen sprzedawanych produktów rolnych
oraz zakupywanych usług i towarów. Analiza danych z ostatnich
lat wskazuje na dużą zmienność tych relacji - wykres 2.
O ile np. w 2017 roku wzrostowi cen zakupywanych towarów
i usług towarzyszył znacznie większy wzrost cen za sprzedane
produkty (w rezultacie wskaźnik relacji cen wyniósł 110) to
w 2018 roku w wyniku spadku cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne o 2,8% oraz dalszego
wzrostu cen towarów i usług zakupywanych przez te gospodarstwa na cele bieżącej produkcji rolniczej i na cele inwestycyjne
o 2,9%, wskaźnik relacji cen („nożyce cen”) był niekorzystny dla
rolnictwa i wyniósł 94,4.
1

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r., GUS Warszawa 2017.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018, GUS
Warszawa 2018; Rolnictwo w 2018 roku GUS Warszawa 2019.

Wskaźnik relacji cen wskazuje ogólny trend w kształtowaniu cen
w rolnictwie. W bardziej komfortowej sytuacji są gospodarstwa,
które część środków do produkcji pozyskują z własnego gospodarstwa, np. pasze własne, nawozy naturalne itp. bądź większość
lub całość czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego wykonują posiadanymi maszynami i urządzeniami.
Analizując wybrane rynki rolne można zaobserwować, że wzrost
ceny zbóż w ostatnich trzech latach wynosił corocznie 7-10%,
rekompensując wzrost cen środków do produkcji. Stabilną sytuację ekonomiczną wykazują producenci drobiu i to pomimo
wzrostu wolumenu produkcji. Jest to pochodna wzrostu popy11
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tu na mięso drobiowe oraz stosunkowo niewielkiego wzrostu
cen pasz dla drobiu. Widoczny − skokowy wzrost cen po okresie
stabilizacji na relatywnie niskim poziomie (niezapewniającym
zwłaszcza mniejszym producentom rentowności produkcji przekładający się na spadek pogłowia trzody chlewnej o ponad 7%
w 2018 roku w stosunki do roku poprzedniego) odnotowano
także w skupie trzody chlewnej. Za kilogram wagi żywej w trzecim kwartale 2019 roku płacono o prawie 50% więcej aniżeli
na początku roku (wzrost z 4 zł w styczniu do 5,94 zł we wrześniu). Sytuacja ta jest następstwem spadku pogłowia oraz pojawienia się wirusa ASF w Chinach i innych krajach azjatyckich, co
skutkuje zwiększonym importem także z krajów Unii Europejskiej - prawie o 50% rok do roku. Zagrożeniem dla producentów
trzody chlewnej jest rozprzestrzeniający się w Polsce wirus ASF,
co może doprowadzić do ograniczenia produkcji bądź kłopotów
w handlu zagranicznym.
W przypadku bydła mięsnego, pomimo mniejszych ubojów,
ceny wołowiny utrzymują się na poziomie niższym niż średnia z lat 2016-2018, co jest rezultatem mniejszego popytu wewnętrznego oraz pogorszenia salda handlu zagranicznego. Na
rynku mleka od pewnego czasu można zaobserwować niewielki
wzrost wolumenu produkcji oraz stabilizację cen skupu mleka
w przedziale 130-140 zł/100 l. mleka. Czynnikiem ryzyka w tym
przypadku są powtarzające się okresy suszy, które wpływają na
spadek wolumenu produkcji pasz objętościowych.

1,3 mln rolników wypłacono 13,5 mld zł. Wartość przyznanych
płatności była zróżnicowana w zależności od typów rolniczych
i kształtowała się w 2017 roku od 6267 zł dla upraw ogrodniczych, 14 115 zł. dla gospodarstw o dominującej w strukturze
upraw trwałych użytków zielonych, 32 364 zł. upraw polowych,
25 453 zł dla producentów trzody chlewnej, 35 037 zł dla producentów mleka, 37 952 zł producentów drobiu. Według informacji IERiGŻ-PIB dwie trzecie polskich rolników uzyskuje z dopłat
bezpośrednich kwotę nie przekraczającą 5 tys. zł rocznie, tj. ok.
400 zł miesięcznie.
Wskazane powyżej czynniki kształtują w głównej mierze dochód
z rodzinnego gospodarstwa rolnego. W zależności od typów rolniczych jego wartość w 2017 roku kształtowała się w przedziale
od 36496 zł dla gospodarstw z uprawami trwałymi do 307 618 zł
w przypadku producentów drobiu – wykres 3. Znacznie wyższą
dochodowością produkcji charakteryzowały się gospodarstwa
z dominującą produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem chowu zwierząt trawożernych), co jest m.in. następstwem specjalizacji produkcji, spadkiem pogłowia zwierząt bądź rezygnacji z tego typu
produkcji w gospodarstwach małych oraz faktu, że w większości
produkty zwierzęce są sprzedawane na rynek, a nie przeznaczone na samozaopatrzenie2.
Analizując dane na temat dochodu z rodzinnego gospodarstwa
rolnego w odniesieniu do wielkości ekonomicznej, widoczne

Kolejnym instrumentem finansowym wsparcia dochodów rolniczych są płatności bezpośrednie. W ubiegłym roku z tego tytułu

Opracowano na podstawie: Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa
rolne uczestniczące w Polskim FADN Wielkość 4 000 euro jest minimalną wielkością ekonomiczną gospodarstw włączonych do pola obserwacji Polskiego FADN.
2

12

Wykres 3. Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w złotych
w zależności od typów rolniczych

Wykres 4. Dochód na gospodarstwo rolne według klas
wielkości ekonomicznej
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jest potwierdzenie socjalnego charakteru funkcjonowania bardzo małych i większości małych gospodarstw rolnych (w przedziale od 2 do 25 tys. Euro.) – wykres 4.
W przypadku pierwszej grupy (2 do 8 tys. Euro) dochód miesięczny uzyskany z gospodarstwa rolnego wynosił zaledwie 790
złotych, w gospodarstwach małych kształtował się na poziomie
2594 zł miesięcznie, co w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym roku3- 4271,51 złotych
miesięcznie stanowiło odpowiednio 18,5 i 61%. Gospodarstwa

o wielkości produkcji od 25 tys. do 500 tys. euro uzyskiwały dochody odpowiednio1,5; 3; 6 i 5,7 krotnie większe aniżeli średnie
wynagrodzenie w gospodarce narodowej.
Przedstawione w artykule zagadnienia miały na celu przybliżenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w kontekście
generowania dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Rozpatrywanie funkcjonowania gospodarstw rolnych jedynie
w aspekcie finansowym prowadzi do prostej konkluzji, że ponad
1 mln gospodarstw nie mogłoby istnieć jako samodzielne podmioty gdyż wielkość i typ rolniczy produkcji nie zapewniały odpowiedniego dochodu. Z drugiej strony funkcjonuje 400 tysięcy

3
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gospodarstw cechujących się wysoki poziomem dochodu, ukierunkowanych na sprzedaż produktów na rynku, inwestujących
w nowe rozwiązania produkcyjne, podnoszących efektywność
w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Spoglądając na działalność rolniczą z szerszej perspektywy ekonomiczno – społecznej, należy jednak dodać, że działania podejmowane przez poszczególnych rolników są często komplementarne,
tzn. stanowią oni dla siebie nawzajem: dostawcę usług, produktów rolnych, środków do produkcji, miejsce pracy itp.
Łukasz Bocheński, CDR Oddział w Poznaniu

Gospodarstwa opiekuńcze
wobec wyzwań
demograficznych
Idea tworzenia w Polsce gospodarstw opiekuńczych, które łączą
działalność rolniczą ze świadczeniem usług dla osób wymagających wsparcia, zyskała w ostatnich latach dużą popularność. Stało się tak w dużej mierze dzięki działaniom jednostek doradztwa
rolniczego. Temat zielonej opieki został w pierwszej kolejności
podjęty przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, którego współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie pozwoliła na upowszechnienie tego
pomysłu w skali ogólnopolskiej. Obecnie większość Ośrodków
Doradztwa Rolniczego w kraju może pochwalić się już zrealizowanymi działaniami na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych.
Prace nad rozwojem w Polsce gospodarstw opiekuńczych można traktować jako szczególny proces opracowywania i transferu
innowacji. Nie mamy tu do czynienia z przekazywaniem wiedzy
z nauki do praktyki. W przypadku zielonej opieki zależność jest
odwrotna: to doradztwo rolnicze zapoczątkowało prace rozwojowe do których włączeni zostali naukowcy, zyskujący dzięki
temu interesujący obszar badań. Co ciekawe, w opracowaniach
przygotowywanych przez akademików cytowane są teksty pra14
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Aranżacja kurnika na potrzeby działalności opiekuńczej w gospodarstwie De Kleine
Weide w Holandii

cowników Centrum Doradztwa Rolniczego, co najlepiej świadczy o roli jaką w zakresie rozwoju rolnictwa społecznego w Polsce odgrywa doradztwo rolnicze.
Wyrazem współpracy CDR ze środowiskiem naukowym jest realizacja projektu GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych. Jest to
inicjatywa finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG. Projekt realizowany
jest przez konsorcjum w składzie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Głównym celem projektu jest
opracowanie i przygotowanie do wdrożenia w Polsce modelu
gospodarstw opiekuńczych. Jest to duże wyzwanie, ponieważ

gospodarstwa tego typu łączą w sobie rolnictwo i pomoc społeczną – dwa rozdzielne do tej pory obszary działania, które regulowane są za pomocą odrębnych przepisów. W tym kontekście
współpraca przedstawicieli doradztwa rolniczego z naukowcami jest bardzo korzystna, ponieważ pozwala na postawienie
trafnych pytań odnośnie przyszłego modelu opieki w gospodarstwach oraz udzielenie na nie odpowiedzi opartych na rzetelnie
zebranych danych.
Projekt GROWID realizowany jest od stycznia 2019 i potrwa do
końca roku 2021. Działania w nim podzielone są na dwa etapy:
część badawczą oraz część wdrożeniową. W ramach części badawczej realizowanych jest pięć zadań, z których dwa koordynowane są przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Jego pracownicy są odpowiedzialni za zebranie dobrych
praktyk w zakresie łączenia rolnictwa i działalności społecznej
oraz opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego w Polsce na podstawie wyników wszystkich zadań badawczych. Drugi
etap realizacji projektu rozpocznie się w lipcu 2020 roku. Jego
celem będzie budowanie poparcia społecznego i politycznego na rzecz implementacji uprzednio wypracowanego modelu
gospodarstwa opiekuńczego. Instytucją odpowiedzialną za pilotowanie procesu wprowadzania rozwiązań prawnych pozwalających na łączenie opieki i rolnictwa będzie lider konsorcjum
GROWID – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu GROWID:
www.growid.pl
Konrad Stępnik, CDR Oddział w Krakowie
15
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Czynniki wpływające na
opłacalność chowu bydła
mięsnego cz. I
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje, że około 90% stada krów w Polsce stanowią krowy mleczne,
5% to krowy mamki, przy czym jedynie 1% to krowy ras mięsnych (2017 r.). Od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie hodowlą bydła mięsnego oraz opasem młodego bydła.
Jest to spowodowane między innymi: kryzysem na rynku mleka,
problemem afrykańskiego pomoru świń, z którym zmagają się
producenci trzody chlewnej, mniejszą pracochłonnością w hodowli bydła mięsnego.
Opłacalność produkcji żywca wołowego jest uzależniona od
praw ekonomii. Dochód to różnica przychodów i kosztów. Rolnicy bardzo często robiąc kalkulacje opłacalności produkcji
popełniają błąd pomniejszając bądź wręcz nie uwzględniając
części kosztów. Tyczy się to szczególnie kosztów pracy własnej,
inwestycji w budynki i maszyny, czy też nakładów poniesionych na wytworzenie pasz gospodarskich. Zdarza się również
nieuwzględnianie przychodów takich jak dopłaty do zwierząt,
oraz dochód ze sprzedaży obornika. Uwzględnienie wszystkich
kosztów i przychodów pozwala na ocenę realnej opłacalności.
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Opłacalność produkcji zależy od czynników wewnętrznych - od
działań samego rolnika jak i czynników zewnętrznych - sytuacji
panującej na rynku. Czynniki wewnętrzne zwane również mikroekonomicznymi to decyzje rolnika o źródle pochodzenia materiału do opasu, systemie żywienia, nakładach poniesionych na
inwestycje w budynki bądź maszyny. Po części od rolnika zależy
również przychód ze sprzedaży żywca, na który wpływa wybór
pomiędzy pośrednikiem, a bezpośrednią sprzedażą do ubojni
czy przystąpienie do systemu jakości QMP. Duży wpływ na opłacalność produkcji bydła mięsnego ma jednak sytuacja na rynku
krajowym jak i globalnym. W naszym opracowaniu skupimy się
na kilku ważnych czynnikach opłacalności produkcji chowu bydła zależnych od rolnika.
Materiał opasowy
Nieuniknionym kosztem produkcji żywca wołowego jest pozyskanie materiału opasowego. Może on pochodzić z naszego
gospodarstwa bądź z zakupu. Wybór rasy powinien uwzględniać przede wszystkim specyfikę dostosowania do środowiska
hodowlanego. Zadaniem hodowcy jest wybór rasy najbardziej
nadającej się do systemu produkcji, posiadanej bazy paszowej
i warunków klimatycznych.
Należy też pamiętać, że uwzględniając efektywność opasu i jakość mięsa największą przydatność opasową wykazują rasy
mięsne, ich mieszańce, krzyżówki ras mlecznych z buhajami
mięsnymi, a na końcu rasy mleczne. Przyjmuje się, że najlepsze mięso wołowe pozyskuje się ze zwierząt młodych do dru16
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giego roku życia. Wraz z wiekiem zwierzęcia następuje między
innymi wzrost zawartości w mięsie śródmięśniowej tkanki łącznej, której głównym składnikiem jest kolagen oraz zwiększa się
w kolagenie udział frakcji nierozpuszczalnej. Wpływa to na pogorszenie kruchości mięsa, która jest ważną cechą wpływająca
na właściwości kulinarne wołowiny.
Na jaki materiał opasowy się zdecydować, aby produkcja była
opłacalna? Są dwie metody tworzenia stada. Pierwsza to krzyżowanie towarowe. Krzyżowanie to polega na konsekwentnym
krzyżowaniu krów rasy wypieranej i jej mieszańców z buhajami
mięsnymi wciąż tej samej rasy. Takie krzyżowanie powoduje prawie całkowite upodobnienie rasy wypieranej do wypierającej,
w ciągu 4-6 pokoleń. Jest to sposób tani lecz długotrwały. Polecany przede wszystkim hodowcom młodym, których nie stać
na zakup stada mięsnego, ale są na tyle młodzi, że doczekają się
efektów swojej pracy. Warto pamiętać, że budując stado w ten
sposób należy wykorzystywać krowy stosunkowo młode. Idealnie, gdy są to jałówki lub pierwiastki, bo wtedy łatwiej jest przestawić mamki na niższą produkcję mleka. Przy wyborze matki
należy zwrócić uwagę także na masę ciała, kaliber, budowę zadu
oraz łatwość porodów. Wybierając buhaja zwracamy uwagę na
rasę oraz łatwość wycieleń. Zwierzęta pochodzące z krzyżowania wypierającego, dobrze przystosowują się do lokalnych warunków środowiskowych. W pierwszym krzyżowaniu F1 (50%
rasy wyjściowej i 50% rasy mięsnej) wystąpi efekt heterozji, który
wpłynie na lepsze wyniki opasu mieszańców w porównaniu do

czystorasowych mlecznych. Będzie objawiał się on większą masą
rodzących się cieląt, większym tempem przyrostów i lepszym wykorzystaniem paszy, wyższą wydajnością rzeźną, lepszym umięśnieniem tuszy a także lepszą jakością kulinarną mięsa.
Drugim sposobem tworzenia stada jest zakup czystorasowego
materiału hodowlanego wybranej rasy mięsnej, dostosowanej
do warunków produkcyjnych gospodarstwa i wymogów rynku.
Dodatkową korzyścią tak budowanego stada jest szybkie założenie ksiąg hodowlanych, prowadzenie oceny użytkowości mięsnej, a w przyszłości sprzedaż materiału hodowlanego.
W Polsce użytkowanych jest około 15 ras bydła mięsnego. Według corocznej Oceny Wartości Użytkowej Bydła Ras Mięsnych,
na koniec 2015 roku odnotowano 23 594 sztuk krów mięsnych
będących pod oceną. Prawie 13 tysięcy stanowiły krowy rasy Limousine, 2,3 tysiąca krowy rasy Charolaise, około 1 tysiąca krowy Hereford. Aby podjąć decyzje jaką rasę bydła wprowadzić do
swojego gospodarstwa warto poznać charakterystykę poszczególnych ras. Poniżej przedstawiamy charakterystykę 3 wiodących ras w Polsce.
Limousine
Rasa ta należy do najpopularniejszych ras bydła mięsnego hodowanego na całym świecie. W Polsce jest użytkowana w czystości rasy, jako bydło opasowe oraz jako komponent krzyżowań
z rasami mlecznymi w celu doskonalenia cech mięsnych potomstwa. Rasa Limousine bardzo dobrze przystosowuje się do nie17










choroby. Krowy są dość długo użytkowane rozpłodowo, rasa ta
należy do grupy bydła długowiecznego. Średnia długość życia
krowy to 8-11 lat, podczas którego rodzi się około 7 cieląt.
Bydło rasy Limousine charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu, dobrym wykorzystaniem paszy na kilogram przyrostu, bardzo
dobrą wydajnością rzeźną. Młode buhajki, opasane do 16 miesiąca życia mają przyrosty dzienne w granicach 1100 – 1300 g. Wydajność rzeźna dochodzi do 67,5 %. Mięso z bydła rasy Limousine
charakteryzuje się doskonałymi walorami smakowymi.
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Limousine.

korzystnych warunków środowiska. Należy do ras bydła mięsnego średniego kalibru. Krowy uzyskują 650-850 kg masy ciała
i 135 cm w kłębie, a buhaje do 1200 kg i 145 cm wysokości. Jest
to rasa wcześnie dojrzewająca. Pierwsze ocielenia jałówek następują w 30 miesiącu życia. Krowy osiągają wysokie wskaźniki
płodności, około 95% cielności. Wśród bydła mięsnego wyróżnia
je również łatwość ocieleń. Cieliczki mają masę 36 kg, a buhajki
39 kg. Cielęta pochodzące od jałówek są mniejsze (średnio 37 kg),
a od wieloródek dochodzą nawet do 44 kg. Bardzo rzadko podczas porodów występują komplikacje, zmuszające weterynarzy
do cesarskich cięć. Matki posiadają dobry instynkt macierzyński, cechują się dużą opiekuńczością. Okres między wycieleniami wynosi około 375 dni. Porody są regularne, a skuteczność
inseminacji oraz kryć naturalnych jest wysoka. Cielęta charakteryzuje duża żywotność, szybko przyrastają, oraz są odporne na

Charolaise
Rasa Charolaise należy do grupy bydła o dużym kalibrze. Dorosła krowa waży około 800 kg, wysokość w kłębie może wynieść
140 cm , a buhaj 1200 kg i w kłębie osiąga 150 cm. Rasę tę charakteryzuje wybitne umięśnienie tylnej i przedniej części ciała.
Charolaise bardzo wolno dojrzewają płciowo. Pierwsze ocielenia
jałówek następują w wieku 36 miesięcy. Najkorzystniej na cielęta wpływa wypas z matkami na pastwisku. Cielęta mają dość
dużą masę ciała przy urodzeniu. Cieliczki ważą 42 kg, a byczki
45 kg. Odchowuje się około 87% urodzonych cieląt. Młode buhajki mogą osiągnąć dzienne przyrosty 1450 -1550 g. Rasa Charolaise bardzo dobrze adoptuje się i osiąga wysoką produkcję
w systemie intensywnym. Wydajność rzeźna może wynosić od
60 do 70%. Zawartość mięsa w tuszy kształtuje się na poziomie
80-85%. Wadą rasy jest gruby kościec, zmniejszający zawartość
mięsa w tuszy. Mięso posiada niską zawartość tłuszczu, ale jest
soczyste i kruche.
18
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Charolaise.

Hereford.

Warto wiedzieć, że ze względu na dość dużą masę cieląt przy
urodzeniu, nie zaleca się krycia jałówek ras mlecznych buhajami Charolaise, ponieważ mogą pojawić się problemy z wycieleniem. Zaleca się przeprowadzenie pierwszego krycia buhajami
tej rasy u krów wieloródek, u których wskaźnik zacieleń jest wysoki (do 92%).

hajki po urodzeniu ważą 36 kg, a cieliczki 33 kg. Krowy wykazują
dobry instynkt macierzyński, są troskliwe i opiekuńcze. Herefordy są uznawane za rasę bardzo wytrzymałą i odporną. Mogą
być całorocznie utrzymywane na pastwisku, należy im zapewnić
skromne schronienie z suchą wyściółką i stały dostęp do świeżej
wody. Waga prawidłowo przyrasta w trudnych i niekorzystnych
warunkach środowiska, również przy ekstensywnym żywieniu
i słabej jakości paszach. Herefordy są szczególnie rekomendowaną rasą dla gospodarzy posiadających większą ilość hektarów
pastwisk, ponieważ świetnie wykorzystują nawet słabej jakości
użytki zielone i osiągają dobre przyrosty. Oceniane są jako tanie
w utrzymaniu, żywieniu i pielęgnacji, dlatego też uważa się je za
rasę mało wymagającą.

Hereford
Bydło hereford to angielska rasa bydła mięsnego, o średnim kalibrze, popularna i doceniana na całym świecie.
Hereford późno dojrzewa płciowo. Pierwsze ocielenia jałówek
obserwuje się dopiero w 36 miesiącu życia. Pozytywnym aspektem rozrodu jest łatwość ocieleń krów oraz znakomita płodność.
Okres między wycieleniami trwa zazwyczaj około 360 dni. BuHORYZONT CDR
NR 6/2019
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Rasa ta znana jest z bardzo dobrej jakości wołowiny. Mięso charakteryzuje się marmurkowatą teksturą, soczystością i niezwykłą smakowitością. Obok wołowiny z angusa, stanowi drugi rodzaj najbardziej pożądanego typu na światowym rynku mięsa
wołowego.
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Hereford.

Średnia wydajność rzeźna herefordów wynosi 65%. Buhaje
w wieku 24 miesięcy ważą ponad 800 kg, natomiast jałówki
650 kg. Herefordy mają bardzo dobre dzienne przyrosty oraz
wskaźniki wykorzystania paszy na produkcję kilograma wołowiny. Występuje bardzo korzystny stosunek mięsa do kości. Przy
prawidłowych warunkach utrzymania otrzymuje się bardzo dobrej jakości buhajki rzeźne, o niewielkim stopniu otłuszczenia
i świetnym mięsie.
Herefordy są bardzo często wykorzystywane w krzyżowaniach
międzyrasowych w celu polepszenia wydajności rzeźnej oraz
dziennych przyrostów ras mlecznych. Poprawiają się wskaźniki
płodności, a cielące się krowy nie mają problemów przy porodzie.
Dzięki temu zwiększa się także wartość użytkowa mieszańców.
HORYZONT CDR
NR 6/2019

Rolnicy, którzy np. zainteresowani są produkcją bydła i przetwarzaniem produktów na poziomie gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej czy też
małego przetwórstwa powinni poznać charakterystykę rasy Simental. Rasa należąca do grupy bydła dużego kalibru, posiadająca cechy charakterystyczne dla ras mlecznych oraz mięsnych.
Simentale należą do ras wcześnie dojrzewających, pierwsze
wycielenia można zaobserwować w 30 miesiącu życia jałówek.
Okres między wycieleniami średnio trwa około 390 dni. Cielęta ważą od 35 do 45 kg w zależności od płci. Od jednej samicy
można uzyskać aż 12-16 cieląt. Krowy tej rasy bardzo dobrze wykorzystują pastwisko latem i pasze objętościowe oraz treściwe
zimą, są odporne na niekorzystne warunki środowiska, cechuje
je długowieczność, plenność i dobra zdrowotność. Krowy mają
dobry wskaźnik zapłodnień z zabiegów inseminacyjnych, a ponadto cechuje je łatwość ocieleń. Cielęta mają niski wskaźnik
upadków, charakteryzują się dużą żywotnością i zdrowotnością.
Jeżeli chodzi o użytkowość mleczną to krowy simentalskie nie
różnią się znacznie od krów wysokowydajnych np. rasy hol20
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sztyńsko-fryzyjskiej. Produkują w 305-cio dniowej laktacji mniej
mleka, ale dzięki temu są wykorzystywane w stadzie dłużej,
a hodowca nie musi ponosić kosztów wychowu jałówek remontowych. Średnia wydajność to około 4 000 l, natomiast oceniane
rekordzistki rasy Simental mają wydajność od 7 000 do 10 000
l podczas laktacji. Mleko zawiera około 4,06% tłuszczu i 3,36%
białka. Mleko posiada niską zawartość komórek somatycznych
i drobnoustrojów w porównaniu z mlekiem innych ras. Wskazuje
to na niewielkie prawdopodobieństwo występowania w stadzie
zapalenia wymienia. Mleko simentali charakteryzuje się wysoką jakością mikrobiologiczną i dużą zawartością kazeiny, która
wpływa bezpośrednio na wytwarzane z mleka produkty. Sery
z mleka rasy simental są znane i poszukiwane na całym świecie.
Największym zainteresowaniem cieszy się ser wytwarzany z mleka krów utrzymywanych systemem pastwiskowym i żywionych
paszami ekologicznymi. Cechują go znakomite walory smakowe
oraz dobry skład nienasyconych kwasów tłuszczowych i duża
zawartość witaminy D. W użytkowości mięsnej Simentale charakteryzuje bardzo dobre umięśnienie oraz znakomita przydatność do opasu. Nie odbiegają wydajnością rzeźną od ras typowo
mięsnych takich jak hereford czy charolaise. Simentale dobrze
wykorzystują paszę, mają wysokie dzienne przyrosty oraz wysoką klasę tusz w skali EUROP. Najwięcej, bo aż 70% to tusze klasy
E oraz U, czyli tusze, które cechują się wysoką zawartością mięsa i małym otłuszczeniem. Buhajki opasowe w ciągu roku mogą
osiągnąć nawet 450 kg masy ciała i 1200 g dziennych przyrostów. Wydajność rzeźna tusz wynosi 60%. Najlepszą wydajność

rzeźną uzyskuje się w przypadku opasu buhajów do masy 550600 kg. Mięso cechuje się jasno-czerwoną barwą, równomierną
marmurkowatością, soczystością oraz kruchością. Głównie rzeźnie wykorzystywane są buhajki opasowe oraz wybrakowane ze
stada krowy.
Simentale są wykorzystywane w krzyżowaniu towarowym
w celu doskonalenia cech opasowych i rzeźnych innych ras. Niesamowitą cechą tej rasy jest to, że przy jednoczesnej wysokiej
wydajności mlecznej, nadal posiada bardzo dobrą wydajność
rzeźną.
W części drugiej artykułu, który opublikujemy w kolejnym numerze biuletynu, zostaną omówione inne czynniki wpływające
na opłacalność produkcji bydła mięsnego takie jak: żywienie, systemy utrzymania zwierząt.
Barbara Grygo, CDR w Brwinowie
Opracowano na podstawie:
„Mięsne użytkowanie bydła” -Autor: pod redakcją Tomasza Przysuchy, Marcina
Gołębiewskiego, Jana Slósarza. Wydawca: SGGW
www.tygodnik-rolniczy.pl
www.okiemrolnika.pl
www.kalendarzrolników.pl
www.agrofakt.pl
materiały udostępnione przez PZPBM
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„Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” - realizacja projektu.
Odporność chwastów na herbicydy to nowe wyzwania w ochronie roślin. Takie zjawisko możemy zaobserwować na polach po
zastosowaniu herbicydu na dany chwast, w zalecanej dawce
i przy odpowiednich warunkach meteorologicznych, gdzie jednak nadal chwast pozostaje i wydaje nasiona. Obecnie trwają
badania nad skalą występowania problemu odporności chwastów w naszym kraju (Projekt BioHerOd). Przedmiotem badań
są 4 gatunki chwastów występujących głównie w uprawie zbóż:
chaber bławatek (Centaurea cyanus), mak polny (Papaver rhoeas), miotła zbożowa (Apera spica-venti) i wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides).

Podczas szkolenia omówiono główne przyczyny powstawania
odporności chwastów na herbicydy. Należą do nich: uproszczone technologie w uprawie roli: brak zmianowania, uprawy
w monokulturze, płodozmiany zbożowe, nieefektywne stosowanie ograniczonych dawek herbicydów, a także wykorzystywanie w uprawach herbicydów, tworzonych na bazie tej samej
substancji aktywnej. Na podstawie dotychczasowych badań na
mapie Polski naniesiono lokalizację obszarów szczególnie zagrożonych występowaniem: miotły zbożowej, wyczyńca polnego,
maku polnego i chabra bławatka, które były przedmiotem badań. Przedstawiono również mechanizmy odporności chwastów
na herbicydy, działające jako inhibitory ALS (hamują biosyntezę

Jednym z etapów projektu jest wdrożenie wyników badań do
praktyki rolniczej i upowszechnianie wiedzy na ten temat.

HORYZONT CDR
NR 6/2019

W bieżącym roku, CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu, realizując założenia w/w projektu, zorganizowało w listopadzie
pierwsze szkolenie dla specjalistów ds. ochrony roślin z WODR
w celu zapoznania się z wstępnymi wynikami badań.

Szkolenie dla specjalistów ds. ochrony roślin.
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aminokwasów) i ACCase (katalizują pierwszy etap syntezy kwasów tłuszczowych). Uważa się, że mechanizm odporności chwastów jest procesem ciągłym, zachodzącym w sposób naturalny,
bądź wymuszony w wyniku działań człowieka, np. w rolnictwie.
Ponadto omówiono zagadnienia przeciwdziałania powstawania
odporności chwastów.

Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, próbowano
ustalić listę czynników wpływających na ryzyko selekcji biotypów chwastów odpornych na herbicydy i oszacować, które
z czynników będą miały stosunkowo niewielki wpływ na selekcję chwastów, a które będą stanowiły bardzo duże zagrożenie
dla powstawania chwastów odpornych.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję zaobserwować zjawisko odporności w/w chwastów na niektóre herbicydy w obiektach doświadczalnych Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Ta część szkolenia ma pomóc w opracowaniu jednego z modułów
internetowego systemu wspomagania decyzji (DSS) - ResiHerb,
dotyczącego zarządzania odpornością chwastów na stosowane
herbicydy, i który będzie końcowym etapem realizowanego projektu.

W części warsztatowej szkolenia wspólnie z przedstawicielami

Nawożenie użytków
zielonych

Zadaniem internetowego system wspomagania DSS ma być ułatwienie doradcom i rolnikom szacowania ryzyka wystąpienia
odporności chwastów w gospodarstwie.
Szczegółowe informacje o wynikach badań będą przedstawione
po zakończeniu projektu. Obecnie badania jeszcze trwają.
Danuta Nowak, CDR Oddział w Poznaniu

Uczestnicy szkolenia realizowanego w ramach projektu BioHerOd.
HORYZONT CDR
NR 6/2019

23

Nawożenie użytków zielonych









Sytuacja dochodowa
polskiego rolnictwa
Gospodarstwa opiekuńcze wobec wyzwań
demograficznych
Czynniki wpływające na
opłacalność chowu
bydła mięsnego cz. I
Projekt BioHerOd
Nawożenie użytków
zielonych

HORYZONT CDR
NR 6/2019

Wpływ na wielkość uzyskiwanej zielonej masy zależy od: dobranej mieszanki traw i jej potencjału plonotwórczego, uwilgotnienia gleby, przebiegu pogody, nawożenia mineralnego i organicznego runi. Rolnik oczekujący wysokich plonów zielonej
masy powinien w pierwszej kolejności zewidencjonować skład
gatunkowy łąk i pastwisk. Na łąkach kośnych, dających co najmniej dwa pokosy w okresie wegetacji, powinny przeważać trawy wysokie, dostarczające obfitej masy roślinnej, np.: kostrzewa
łąkowa, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita. Nie może jednak
zabraknąć traw niskich, dających mocne zadarnienie i bogato
ulistnionych, czyli życicy trwałej, wiechliny łąkowej i kostrzewy
czerwonej. Na pastwiska wysiewa się mieszanki gwarantujące
ruń niewysoką, wyrównaną i zwartą, obficie ulistnioną. Największy wpływ na uzyskany plon ma nawożenie wiosenne na łąkach
i pastwiskach. Stosowanie nawozów na użytkach zielonych ma
nie tylko znaczenie gospodarcze i ekonomiczne poprzez zabezpieczenie taniej i wartościowej paszy. Trawy i rośliny pastewne
motylkowate będące głównym elementem łąk i pastwisk bardzo
dobrze wykorzystują składniki z nawozów. Wiosenne nawożenie
jest najbardziej efektywne wynika to głównie z zapasów wody
w glebie i korzystnego układu pogody dla wzrostu roślin.

Przy szacowaniu nawożenia należy pamiętać, że wraz z plonem
1 t zielonki pobiera około: 4,5-5 kg azotu (N), 1,4 kg fosforu
(P2O5), 4,5-6 kg potasu (K2O), 1,5-2 kg wapnia (CaO), 0,6-0,7 kg
magnezu (MgO), 0,5 kg siarki (S), 0,15-0,2 g boru (B), 0,15 g miedzi (Cu), 0,2 g manganu (Mn), 0,1-0,15 g molibdenu (Mo) i 0,450,5 g żelaza (Fe).
Łąki są bardzo wrażliwe na wapnowanie. Jeżeli gleba ma niskie
pH należy, stosować nawozy wapniowe jesienią i tylko wapno
węglanowe albo węglanowe magnezowe. Na użytkach zielonych nie używamy wapna tlenkowego. W przypadku optymalnego odczynu i niskiej zasobności w magnez zaleca się wykorzystać wapno magnezowe w ilości - 300-500 kg/ha, wpływa to na
lepszy wzrost traw, zwiększa udział roślin motylkowych w runi
i poprawia jakość paszy. Im gleba bardziej organiczna, tym bardziej należy ograniczać wapnowanie, które przyspiesza rozkład
substancji organicznej i degraduje taką glebę. Dawki wapna powinny być wtedy jak najmniejsze i stosowane częściej w minimalnych ilościach 0,5-1,0 t/ha masy wapna węglanowego lub
dolomitu. Po zabieg skontrolowaniu odczynu należy powtórzyć
po 2-3 latach. Tylko na glebach mineralnych dawka wapna może
być wyższa, ale nie powinna przekraczać 2 ton CaO/ha, czyli do
4 ton wapna węglanowego na hektar.
Nawożenie azotem
W nawożeniu azotem łąk i pastwisk formę nawozu należy dostosować do fazy wegetacji. Wczesną wiosną zalecane jest stosowanie nawozów saletrzanych, zawierających azot w posta24
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ci azotanowej. Forma azotu N-NO3 jest szybko pobierana ale
równocześnie przyczynia się do poprawy zasadowości w glebie
ponieważ nawozy saletrzane są fizjologicznie zasadowe. Należy
pamiętać, że jest to forma również szybko wymywana. Polecane
są również nawozy amonowo-saletrzane. Dawka azotu przekraczająca 60 kg azotu na hektar powinna być podzielona. Optymalne dawki azotu na łąkach o glebach mineralnych kształtują
się w zakresie 80 do 180kg/ha, a na glebach torfowo-murszowych od zera do 140kg/ha. Nawożenie azotem pastwisk zależy od ilości wypasów i przy 5-6 wypasach dawka azotu powinna
wynosić około 180 kg/ha. Jedynie na słabych pastwiskach dawka
może być niższa - około 120 kg N/ha. Z pierwszą wiosenną dawką
powinno wysiać się około 50 kg N/ha, czyli 150 kg saletry amo-

nowej, a na pastwiskach górskich 100-120 kg saletry amonowej.
Pod następne wypasy, po skoszeniu niedojadów stosować około 30 kg N/ha w formie saletry amonowej lub bezpieczniejszego
mocznika. Nie należy stosować azotu jesienią pod ostatni wypas.
Nawożenie fosforem
Dawki zastosowanego nawożenia fosforowego powinny być ściśle skorelowane z zasobnością gleby w ten składnik pokarmowy.
Konkretną dawkę fosforu należy stosować zgodnie z zasobnością
gleby. Dawka nawożenia zależy od rodzaju gleby i sposobu użytkowania, przy czym decydując się na wyższy poziom nawożenia
azotem, należy zastosować dawkę fosforu wyższą o jedną klasę
niż zasobność nawożonego użytku zielonego. Nawozy fosforowe można wysiewać wiosną lub jesienią w dawce jednorazowej.
Są one słabo rozpuszczalne i powoli przenikają w głąb gleby. Nie
ma więc potrzeby dzielenia ich pod poszczególne pokosy. Do nawożenia łąk i pastwisk stosuje się głównie superfosfaty. Wiosną
można zastosować fosforan amonowy, pokrywając w ten sposób znaczną część zapotrzebowania runi na azot.
Nawożenie potasem

Dobre pastwisko to dobre mleko.
HORYZONT CDR
NR 6/2019

Dawki potasu na pastwiskach powinny być znacząco (do 50 kg
K2O) niższe niż na łąkach, gdyż w przybliżeniu tyle potasu pozostaje w odchodach wypasających się zwierząt. Konieczne jest
dzielenie rocznej dawki potasu według zasad obowiązujących
przy stosowaniu azotu to jest: na łąkach równomiernie pod każdy pokos (w 2 lub 3 dawkach), a na pastwiskach 40-50% wiosną,
25
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a resztę po II i IV wypasie. Przy stosowaniu gnojówki nawożenie
potasem należy bardzo mocno ograniczyć, uzależniając dawki potasu od stanu i tendencji w zasobności nawożonej gleby
w ten składnik pokarmowy. Nawożenie potasem powinno zagwarantować osiągnięcie 2 do 2,5% K2O w suchej masie paszy
z użytku zielonego.
Pobieranie potasu w okresie wegetacji jest nierównomierne.
Przy dużych jednorazowych dawkach nawozów potasowych,
zwłaszcza wiosną, rośliny mogą pobierać go w ilościach nadmiernych, co określa się jako tzw. pobieranie luksusowe. Nadmierna ilość potasu w paszy jest niepożądana, ponieważ może
blokować przyswajanie magnezu przez rośliny i wywoływać
groźną chorobę – tężyczkę pastwiskową i nie powinna być większa, niż 60 kg potasu (K2O) na hektar
Nawożenie mikroelementami

HORYZONT CDR
NR 6/2019

Niedobór mikroelementów występuje najczęściej na glebach
organicznych oraz rzadziej na glebach mineralnych. Na gleby organiczne ubogie najczęściej w miedź stosuje się około 20 kg siarczanu miedzi. Jednak najważniejszą metodą uzupełniania niedoboru mikroelementów na użytkach zielonych jest ich nawożenie
obornikiem i – jeśli to możliwe w gospodarstwie – kompostem.
W ostatnich latach decydującą rolę w tym zakresie zaczyna odgrywać nalistne dokarmianie runi łąkowej. Handel proponuje
bardzo szeroką gamę nawozów mikroelementowych, tak pojedynczych jak i wieloskładnikowych, które w pełni zabezpieczają
potrzeby nawożenia użytków zielonych mikroelementami.

Niedobór mikroelementów występuje najczęściej na glebach organicznych oraz rzadziej
na glebach mineralnych.

Nawożenie nawozami naturalnymi
Użytki zielone nawozi się również nawozami organicznymi stałymi (obornik, kompost, nawozy organiczne zawierające azot
i płynnymi gnojówka, gnojowica, woda gnojowa). Stosując nawozy naturalne należy pamiętać o ograniczeniach zawartych
w rozporządzeniu „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” nr
1339 z 2018 roku.
Maksymalna dawka nawozów naturalnych zależy od zawartości
azotu i wielkości pobranego składnika z plonem. Wczesna wiosna
to najwłaściwszy termin rozlewu gnojówki i gnojowicy na użytki zielone. Gnojówka, będąca nawozem azotowo-potasowym,
26
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nie wymaga w tych terminach rozcieńczenia. Zalecana dawka
gnojówki wynosząca 10 - 20 m3 na hektar umożliwia efektywne
pobranie przez ruń od 20 40 kg azotu i 30 - 60 kg potasu. Dawka
dobrze przefermentowanego obornika, stosowanego wiosną po
pierwszym lub drugim pokosie, powinna wynosić 20 - 30 t na
hektar. Większe dawki są zalecane na glebach ubogich w warunkach osłabionej darni.
Nawozy naturalne stałe na łąkach możemy stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada, natomiast nawozy naturalne
płynne od 1 marca do 31 października.

Projekt BioHerOd
Nawożenie użytków
zielonych

Joachim Kempka, CDR Oddział w Krakowie
Opracowano na podstawie:
„Odmiany uprawne traw pastewnych i motylkowatych drobnonasiennych” prof. dr hab. Piotr J. Domański COBORU Słupia Wielka, 2005 r
„Trawy przydatne na pastwiska i ich użytkowanie” - doc. dr hab. Zbigniew Wasilewski
Zakład Łąk i Pastwisk Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2005 r.
„Nawożenie upraw” - https://nawozy.eu/wiedza/poradnik-nawozenia/uzytki-zielone.
„Wiosenne nawożenie użytków zielonych” - Jan Grabowski Agrochemiczna Obsług
Rolnictwa, 2014 r.
Rozporządzenie „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” nr 1339 z 2018 r
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Zakup instalacji fotowoltaicznej, systemu chłodniczego oraz maszyny
rolniczejh

Okres przedświąteczny to dobra okazja do podzielenia się wynikami doświadczeń w temacie „wędzenie”. W tym czasie obserwuje się wzmożoną działalność przetwórczą „na własne
potrzeby”, żeby na świątecznym stole pochwalić się wyrobami
mięsnymi własnej produkcji. Nie ma potrzeby wychwalać walorów smakowych tych produktów w porównaniu z zakupionymi
z „przemysłowej produkcji”. Ponadto pewność jakości i rodzaju
użytych surowców sprawia, że takie produkty można określić
jako „najwyższej jakości”. Jednak należy postawić pytanie – czy
na pewno?
Powinniśmy przeanalizować podstawowe czynniki mające
wpływ na jakość, ale również na bezpieczeństwo zdrowotne wyprodukowanych we własnym zakresie wędzonek.
Zakładamy, że podejmujący się produkcji wyrobów dla siebie
i najbliższej rodziny, zachowa podstawowe zasady higieniczne.
Przechowywanym surowcom mięsnym i przebywającym w peklowaniu, jest w stanie zapewnić odpowiednio niskie temperatury.
Analizę zaczniemy od peklowania. Najważniejszym czynnikiem

HORYZONT CDR
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tutaj jest azotan. Jest to czynnik bardzo niebezpieczny dla zdrowia ludzi, należy więc zachować zdrowy rozsądek i stosować go
zgodnie z zasadami. Nie wolno stosować azotanów w formie
czystej, np. dostępnej jeszcze w handlu „saletry”. Jedyną dozwoloną metodą stosowania azotanu jest tzw. peklosól (sól peklująca). Jest to mieszanina chlorku sodu (sól) i azotanu w proporcji
99,4% NaCl i 0,6 % azotanu. Peklosól stosujemy zamiast soli –
dawka azotanu wprowadzona jest automatycznie. Jest to swoiste zabezpieczenie przed przedawkowaniem azotanu, ponieważ
sól limituje jego ilość. W doświadczeniach i produkcji prowadzonych w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego
Przetwórstwa przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (CPSz), stosujemy zmniejszone dawki
azotanu o 50%, zastępując połowę dawki peklosoli solą. Efekty
są wystarczająco zadawalające zarówno pod względem jakości
jak i trwałości wytwarzanych wędzonek.
Kolejnym etapem, gdzie obserwuje się popełnianie błędów jest
wędzenie. Polega ono na poddaniu surowców mięsnych działaniu dymu wędzarniczego. Ma ono na celu nadanie produktom
specyficznego smaku, barwy i aromatu. Wraz z upowszechnieniem lodówek aspekt przedłużenia przydatności do spożycia
stracił na znaczeniu. Dym wędzarniczy zawiera ogromne ilości
substancji, z których większość ma niekorzystne działanie na organizm ludzki, a część z nich posiada wręcz właściwości rako28

wstaną, to z ogrzanym powietrzem przemieszczają się i osadzają
również na wędzonkach.



Zasady poprawnego
wędzenia



Zakup instalacji fotowoltaicznej, systemu chłodniczego oraz maszyny
rolniczejh

W domowych warunkach z reguły proces ten prowadzony jest
w różnego rodzaju wędzarniach. Są to obiekty zarówno murowane, których zasadniczym aspektem jest ozdoba posesji, czy
zaadaptowane do tego celu skrzynie, beczki i inne. W niemal
każdej z takich wędzarni można poprawnie wędzić, trzeba jednak znać podstawowe zasady. W procesie wędzenia na elementy mięsne działa zarówno dym jak i temperatura. Nie bez znaczenia jest również czas przebywania wędzonek w wędzarni.
Aby poprawnie uwędzić, należy uwzględnić poniższe uwagi:
Jakości i rodzaju użytych surowców sprawia, że wędzone produkty można określić
jako „najwyższej jakości”.

twórcze. Najgroźniejszym składnikiem dymu wędzarniczego jest
benzo(a)piren, który wraz z trzema innymi Wielopierścieniowymi Węglowodorami Aromatycznymi (WWA), stanowią markery,
których pozostałość w wyrobach wędzonych podlega badaniu
i stanowi wskaźnik stopnia skażenia wyrobów wędzonych. Aby
ustrzec się przekraczania norm dopuszczalnych pozostałości
WWA, należy zdawać sobie sprawę „skąd się to bierze”. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że WWA powstają
w temperaturze powyżej 400oC. Warunki takie są w najgorętszych miejscach wędzarni czyli na szczycie płomienia w palenisku. Na nic zda się wydłużanie kanału dymowego – jak już poHORYZONT CDR
NR 6/2019

1) wędzić wysuszone surowce,
2) do wędzenia użyć drewna suchego (wysezonowanego),
3) drewno do wędzenia powinno być jak najbardziej twarde
i pozbawione kory,
4) czas wędzenia skrócić do minimum,
5) nie przekroczyć w palenisku temperatury 400oC.
A teraz po kolei:
Ad. 1. Zarówno osznurowane batony jak i kiełbasy, powinny
być w jak największym stopniu obsuszone. Należy wędzonki
umieścić w przewiewnym miejscu i odczekać nawet ponad 12
godzin, a i tak dosuszenie trzeba przeprowadzić w wędzarni.
Proces suszenia jest niezmiernie istotny ze względu na jakość
wędzenia. Jeżeli proces suszenia prowadzimy w zbyt wysokiej
29
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temperaturze przekraczającej 50oC, powierzchowne warstwy
białek ulegną denaturacji (zetną się, pozamykają się pory), co
skutkuje brakiem możliwości przenikania składników dymu wędzarniczego do wnętrza batonów. Nawet najdłuższe i najbardziej intensywne dymienie spowoduje, że powierzchnia wyrobu zostanie okopcona i mocno aromatyczna, jednak wnętrze
zostanie tylko wygrzane i nie uzyska aromatu wędzenia. Z kolei
niedosuszenie, poddanie procesowi wędzenia batonów zbyt
wilgotnych, skutkuje skraplaniem się wilgoci na powierzchni batonów. Przez kropelki rosy dym wędzarniczy nie dotyka
produktu, w efekcie uzyskamy niedowędzone plamki wielkości
kropli. Ponadto wilgotna powierzchnia uniemożliwia prawidłowe przenikanie składników dymu do wnętrza batonu. Proces
wędzenia w takim przypadku prowadzony jest niezmiernie długo, a i tak wyroby pozostają „blade”.

Najgroźniejszym składnikiem dymu wędzarniczego jest benzo(a)piren.

Ad. 2. Drewno świeże użyte do wędzenia wymaga dużych ilości
energii na ogrzanie i wysuszenie głębszych warstw, aby mogły
się spalać. Wymusza to nadmiernie podnoszenie temperatury
w palenisku. W trakcie spalania świeżego (mokrego) drewna
wydaje się, że uzyskujemy jasny gęsty dym. Niestety w większości jest to para wodna z drewna. Chcąc w niektórych procesach
zastosować dymienie wilgotnym dymem, lepiej suche szczapy
krótko przed użyciem namoczyć. Drewno suche, spala się równomiernie wydzielając ciepło i nie ma potrzeby dokładać go
w dużych ilościach do paleniska, aby uzyskać w wędzarni pożądaną temperaturę.

Ad. 3. Drewno zawiera ligniny, które w dużym stopniu maja
wpływ na ilość powstałych w trakcie spalania „WWA”. Im drewno pochodzi z bardziej twardych drzew (dąb, buk, grab itp.)
tym zawiera mniej lignin. Olcha jest drewnem miękkim, jednak
efekty uzyskiwane dzięki jej stosowaniu nie pozwalają z niej zrezygnować. W praktyce stosowanej w CPSz, olcha używana jest
w początkowym okresie wędzenia, kiedy jeszcze nie wymagana
jest wyższa temperatura, z czasem zastępowana jest drewnem
drzew twardych, które dają wyższe temperatury. Kora zawiera
znaczne ilości lignin, w związku z tym przy jej spalaniu powstają
większe ilości WWA. Ponadto należy uwzględnić okres wzrostu
30
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Zarówno osznurowane batony i kiełbasy powinny być w jak największym stopniu
obsuszone.

Czas wędzenia jest bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego.

drzewa, którego była „ochroną”, przez cały ten czas osiadały
na niej wszystkie zanieczyszczenia środowiskowe – dymy z kominów, spaliny motoryzacyjne i wszelkie inne zanieczyszczenia z powietrza. Spalając korę nawet w niskich temperaturach,
wszystkie osiadłe na niej zanieczyszczenia uwalniają się i w większości osadzają na produktach wędzonych.

tomiast czas przebywania w wędzarni zostaje wydłużony o czas
suszenia, jeżeli nie ma warunków do przeprowadzenia tego procesu poza wędzarnią. Wydłużenie tego czasu to również obróbka
termiczna. Po procesie wędzenia wędzonki, które nie będą parzone, podlegają dopiekaniu. Proces ten w zależności od grubości
batonów może trwać nawet kilka do kilkunastu godzin. W trakcie dopiekania stosujemy wysokie temperatury, więc możliwość
skażenia wędzonek WWA jest duża. Jeżeli nie dysponujemy przyrządem do kontrolowania temperatury w palenisku, bezpieczniej
jest suszenie przeprowadzić w chłodnym, przewiewnym miejscu,
a po wędzeniu obróbkę termiczną wykonać w wodzie o temperaturze 85-90oC, do uzyskania wewnątrz batonu 72oC.

Ad. 4. Czas wędzenia jest bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego. Im czas ten jest dłuższy, tym większe
niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnych limitów skażenia wyrobów przez WWA. Należy jednak odróżnić czas wędzenia
od czasu przebywania wyrobów w wędzarni. Sam proces wędzenia może trwać od około pół godziny do półtorej godziny. NaHORYZONT CDR
NR 6/2019
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Ad. 5. Temperatura paleniska około 400oC jest graniczną, powyżej niej węglowodory łączą się w długie łańcuchy i powstają
niebezpieczne WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne). Wysokie temperatury w trakcie wędzenia nie są jednak niezbędne. Temperatura w palenisku uzależniona jest od
potrzeby temperaturowej w komorze wędzarniczej w danym
momencie. Należy tu zwrócić uwagę na długość i średnicę kanału dymowego. Długi i wąski kanał dymowy, wymusza intensywne palenie, żeby w komorze uzyskać odpowiednią ciepłotę.
Kanał krótki i szeroki (duży przekrój) nie ogranicza przepływu
dymu i ciepła do komory. Powszechnie stosowany w warunkach
domowych system wędzenia można zaliczyć do wędzenia „gorącego”. Poprawne wędzenie wraz z suszeniem i dopiekaniem
powinno przebiegać przykładowo w takich temperaturach wewnątrz komory wędzarniczej:
–– suszenie kiełbasy – do 30 - 35oC. W wyższej temperaturze
owszem, szybciej odparuje wilgoć, jednak już w około 40
stopniach białka skórki koagulują (zetną się) i będą stanowiły
barierę do przenikania składników dymu do wnętrza produktu. Ponadto białka w zewnętrznej warstwie farszu również
ulegną koagulacji z białkami skórki i w efekcie w wyrobie gotowym skórka nie będzie dawała się „obierać”. W przypadku wędzonek temperatura może być nieco wyższa. Suszenie
prowadzimy do czasu, kiedy ręką nie wyczuje się wilgoci na
batonach.
–– wędzenie – 35 - 60oC. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy spalać drewno w temperaturze 250 do 350oC. Najlepiej

w początkowym okresie wędzenia sprawdza się olcha, jako
drewno miękkie nie dające wysokich temperatur. W trakcie
procesu stopniowo podnosimy temperaturę w wędzarni zastępując olchę bukiem, dębem lub innym drewnem twardym, aby pod koniec procesu w wędzarni uzyskać 60oC. Czas
tego procesu zależy od preferencji konsumenta, pamiętać
jednak należy, że im krócej tym bezpieczniej.
–– dopiekanie – 60 - 90oC. Powszechnie stosuje się do kiełbas
cienkich. Prawidłowe dopiekanie polega na stopniowym
podnoszeniu temperatury w komorze wędzarniczej pamiętając jednak, aby różnica temperatury „w batonie” i w komorze
wędzarniczej nie przekraczała 20oC. Dzięki temu unikniemy
przesuszenia zewnętrznej warstwy, podczas gdy wnętrze jest
jeszcze surowe. Czas tego procesu aż do uzyskania w centralnej części batonu 70oC.
Andrzej Śliwa, CDR Oddział w Radomiu
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Położenie gospodarstwa blisko rzeki i duża zawartość torfu w glebie powoduje, że jest ono znakomitym podłożem dla smacznych
warzyw. „Naszą tajemnicą doskonałych przetworów są surowce
pochodzące z własnego gospodarstwa rolnego oraz nie stosowanie w przetwórstwie konserwantów chemicznych. Najwyższa
jakość oraz niepowtarzalny smak naszych produktów sprawiają,
że są one coraz częściej kupowane przez nowych klientów” –
podkreśla Henryk Sondej, właściciel firmy „Przetwórstwo warzyw”. Wyprodukowany towar sprzedawany jest na rynku lokalnym, jak również w marketach i za granicą.
Właściciel gospodarstwa założył firmę „Przetwórstwo warzyw”,
która zajmuje się kwaszeniem ogórków i kapusty, obieraniem,
rozdrabnianiem i krojeniem warzyw oraz ich przechowalnictwem. Gospodarstwo rolne, o wieloletniej tradycji położone
jest w regionie ekologicznie czystej Puszczy Noteckiej, gdzie
uprawiane jest ponad 100 ha gruntów, w tym prawie 20 ha warzyw takich jak: seler, por, ogórek, burak, marchew, pietruszka, kapusty: biała, czerwona, pekińska i włoska, a także cebula
i ziemniaki.

HORYZONT CDR
NR 6/2019

Kwaszenie kapusty i ogórków nadnoteckich odbywa się według
tradycyjnych receptur, co ma bezpośredni wpływ na walory
smakowe i jest doceniane przez konsumentów. Kapusta Kwaszona Nadnotecka i Ogórki Kwaszone Nadnoteckie zostały wpisane
na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Od kiedy wystąpiły możliwości otrzymania pomocy unijnej na
unowocześnianie, gospodarstwo skorzystało z wielu możliwych
dofinansowań, m.in. Program SAPARD, Sektorowy Program
Operacyjny i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Wytwarzenie produktów nadnoteckich odbywa się według tradycyjnych receptur, co
ma bezpośredni wpływ na walory smakowe i jest doceniane przez konsumentów.
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W ramach realizacji projektu w pierwszej kolejności dokonano
zakupu pługa obracalnego wykorzystywanego do uprawy polowej. Następnie dostosowano budynek przeznaczony do magazynowania płodów rolnych poprzez instalację systemu chłodniczego oraz montaż zestawu fotowoltaicznego. Natomiast w 2017
roku została zainstalowana dużej mocy fotowoltaika na budynku
gospodarczym, która w znacznym stopniu pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną. Miało to znaczny wpływ na zmodernizowanie i zwiększenie produkcji, a przez to zredukowanie
kosztów. Pozwoliło to na zbliżenie się do konkurencji unijnej. Do
ogrzewania gospodarstwo używa certyfikowanych ekologicznie
pieców. Od kilku lat korzysta z zainstalowanych solarów, dzięki
czemu uzyskuje ciepłą wodę do produkcji oraz celów bytowych.

Dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty:
• sprzedaż roczna produktów pod własną marką wzrosła do
200 ton,
• zmniejszono opłaty za energię elektryczną (oszczędność ok.
11 000 złotych rocznie),
• zwiększono powierzchnie przechowalnicze o 600 m², dzięki czemu można obecnie przechowywać 1 500 ton warzyw
i przetworzonych produktów, co stanowi roczną produkcję
gospodarstwa,
• pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, nie tylko zmniejsza koszty produkcji, ale również zmniejsza szkodliwe oddziaływanie na środowisko.

Instalacja fotowoltaiczna, Lipki Wielkie, 2018 r. (zdj. H. Sondej).

Instalacja chłodnicza, 2018 r. (zdj. H. Sondej).
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Cały czas inwestowano w nowe technologie i unowocześnienie gospodarstwa. Efektem tego było zajęcie pierwszego miejsca w konkursie AGROLIGA 2001 r. województwa lubuskiego.
W roku 2012 Aniela i Henryk Sondej zostali laureatami XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Rolnik-Farmer Roku”.
Doświadczenia z realizacji
Projekt umożliwił w znacznym stopniu uniezależnić gospodarstwo od konwencjonalnych źródeł energii. Dodatkowo zmniejszono szkodliwe oddziaływanie na środowisko, pomimo powiększenia powierzchni magazynowych do przechowywania płodów
rolnych. Inwestycja może być jak najbardziej realizowana przez
inne podmioty. Coraz częściej uzyskuje się energię, korzystając
z odnawialnych źródeł. Spowodowane jest to również wzrostem
świadomości społecznej na temat możliwości pozyskiwania tzw.
“czystej energii”.
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Filmy wideo o gospodarstwie dostępne są pod adresem:
http://www.henryksondej.pl/galeria.html
Dział KSOW, CDR Oddział w Warszawie
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