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KONKURS „NAJLEPSZE
WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKICH
OŚRODKÓW DORADZTWA
ROLNICZEGO”
Organizatorem XXVIII edycji
konkursu „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” we
współpracy z Ministerstwem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Poznaniu.
Głównym celem konkursu jest
polepszanie poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawnictw adresowanych do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz popularyzacji problematyki PROW 2014-2020 w czasopismach, broszurach i materiałach informacyjnych.
Zgodnie z regulaminem, konkurs prowadzono w dwóch kategoriach:
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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 8 tytułów publikacji.
Poniżej wykaz czasopism i wydawnictw tematycznych zgłoszonych do konkursu w 2020 roku.
Lp. INSTYTUCJA

TYTUŁ CZASOPISMA

TYTUŁ WYDAWNICTWA

1.

Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu

Twój Doradca Rolniczy
Rynek

Enoturystyczne szlaki
Dolnego Śląska

2.

Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie

Wieś Kujawsko-Pomorska

Analiza ekonomiczna
w indywidualnym
gospodarstwie rolnym

3.

Lubelski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli

Lubelskie Aktualności
Rolnicze

-

4.

Lubuski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Kalsku

Lubuskie Aktualności
Rolnicze

Gospodarstwa agroturystyczne województwa
lubuskiego

5.

Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach

Rada

-

6.

Małopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach

Małopolski Informator
Rolniczy Doradca

Stosowanie środków
ochrony roślin a bezpieczeństwo ludzi, zwierząt
i środowiska naturalnego
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WYNIKI KONKURSU
Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody, w poszczególnych kategoriach:
W kategorii NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE

7.

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

-

Podlaski Ośrodek
10. Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie

Wiadomości Rolnicze

-

Pomorski Ośrodek Do11. radztwa Rolniczego w
Lubaniu

Pomorskie Wieści Rolnicze

-

Śląski Ośrodek
12. Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie

Śląskie Aktualności
Rolnicze

Przydomowy chów
królików

• „Lubelskie Aktualności Rolnicze” - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Świętokrzyski Ośrodek
13. Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach

Aktualności Rolnicze

-

• „Pomorskie Wieści Rolnicze” - Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu

Warmińsko-Mazurski
14. Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie

Bieżące Informacje

„Zagrody edukacyjne
Warmii, Mazur i Powiśla

Wielkopolski Ośrodek
15. Doradztwa Rolniczego w
Poznaniu

Poradnik Gospodarski

Program działań mających
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami
pochodzącymi ze źródeł
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

Zachodniopomorski
16. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zachodniopomorski
Magazyn Rolniczy

Trzcina pospolita na dachy
i do pieca

I miejsce:
• „Rada” - Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
3 równorzędne II miejsca:
• „Twój Doradca Rolniczy Rynek” - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

3 równorzędne III miejsca:
• „Wieś Kujawsko - Pomorska” - Kujawsko - Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie
• „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” - Podkarpacki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
• „Wiadomości Rolnicze” - Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
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W kategorii NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA
2 równorzędne I miejsca:
• „Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla” - Warmińsko -Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie


• „Trzcina pospolita na dachy i do pieca” - Zachodniopomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
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II miejsce:
• „Enoturystyczne szlaki Dolnego Śląska” - Dolnośląski Ośro dek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
ZESPOŁOM REDAKCYJNYM
nagrodzonych i wyróżnionych czasopism
oraz publikacji tematycznych
SKŁADAMY GRATULACJE
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w XXVII edycji konkursu w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, 2019 rok.

Wyróżnienia:
• „Bieżące Informacje” - Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Adrianna Bolewicz –Tatka, CDR Oddział w Poznaniu

• „Śląskie Aktualności Rolnicze” - Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie.
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Zużycie plastiku – wpływ na
środowisko i sposób segregacji
Wpływ wyrzucanego plastiku1 na środowisko jest zatrważająco zły, ok. 80% tworzyw
sztucznych nie trafia do recyklingu.
Niech liczby powiedzą same za siebie! Obecnie światowa produkcja plastiku wynosi
ok. 400 mln ton rocznie, a w XX wieku była
ona jeszcze na poziomie 2 mln ton. Większość z tej produkcji
to opakowania jednorazowe. Tylko ok. 15% plastiku (na całym
świecie) trafia do recyklingu, w Europie ok. 30%. W oceanach
pływa ok. 150 mln ton plastiku, który w 80% został wyrzucony
na lądzie, rocznie do wód trafia ok. 13 mln ton, dla wyobrażenia tj. 1 500 ton na godzinę. Zużyty plastik nie znika szybko ze
środowiska (rozkład butelki plastikowej trwa ok. 500 lat), z czasem jego struktura zmienia się i przybiera formę mikroplastiku,
który jest zjadany przez zwierzęta (ryby, foki, żółwie, ptaki), a za
ich pośrednictwem my stajemy się konsumentami plastiku, jako
ogniwo łańcucha pokarmowego. Jeśli nic się nie zmieni, w 2050
r. w oceanach będzie pływało więcej plastiku (w zdecydowanej
większości w postaci mikroplastiku) niż ryb.

HORYZONT CDR
NR 5/2020

Ilość plastiku w otoczeniu rujnuje nam środowisko, jest to
problem porównywalny z globalnym ociepleniem, więcej w temacie: https://www.green-projects.pl/najwieksze-zagrozenia-dla-srodowiska-plastik-zmiany-klimatu-bioroznorodnosc/
Niezwykle ważna jest racjonalna gospodarka odpadami w gospodarstwie domowym, co w konsekwencji świadczy o naszej
świadomości ekologicznej. To jak dbamy o środowisko wpływa
na nasze zdrowie, samopoczucie i przyszłość młodych pokoleń.
W przypadku każdego gospodarstwa domowego można bardzo
prosto ograniczyć zużycie plastiku. Jak to zrobić? Jest to prostsze
5
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niż się wydaje, bez wyrzeczeń, otóż:
• na zakupy idziemy z materiałowymi
torbami i workami lnianymi np. na
warzywa i owoce, a także z pojemnikami na produkty odważane jak kasze, orzechy, kapusta kiszona,
• kupujmy produkty nie pakowane,
tylko te luzem np. pieczarki, pomidory,
• zamiast słomek i sztućców plastikowych jednorazowych używajmy metalowych lub z tworzyw naturalnych
np. bambusowych,
• unikajmy używania woreczków strunowych i torebek śniadaniowych,
bądźmy eko używając pudełka na
lunch. Największym problemem nie
są plastikowe urządzenia wielorazowe, lecz jednorazówki wyrzucane
każdego dnia,
• wodę pijmy z butelek lub dzbanków
filtrujących, nie kupujmy wody w butelkach plastikowych,
• zrezygnujmy z ekspresu do kawy na kapsułki, dla wielbicieli
kawy z kawiarni pomysłem jest własny wielorazowy kubek.

tworzyw sztucznych. Recyklingowi podlega ok. 24%, a składuje
się aż ok. 60% tworzyw sztucznych, gdy w UE tylko 40%.
Istnieją od dawna systemy recyklingu metalu, szkło w 100% nadaje się do ponownego użytku. Recykling plastiku, segregacja
odpadów, bycie „eko” stają się coraz bardziej popularne.
Wszystkie gminy mają swoje systemy, ale ogólnie rzecz ujmując
tworzywa sztuczne (plastik) i metal wyrzucamy do żółtych pojemników:

Poza ograniczeniem zużycia, bardzo ważna jest odpowiednia
segregacja odpadów, w tym z tworzyw sztucznych. Jeśli chodzi
o Polskę to przeciętny Polak w ciągu roku zużywa około 35 kg
HORYZONT CDR
NR 5/2020
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Zgodnie z nowymi przepisami, porozumienie zawarte między PE
i Radą w sprawie projektu dyrektywy UE, mówiącej że do 2021
roku, zakazem sprzedaży w UE objęte zostaną produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzywa sztucznego, w tym
sztućce (widelce, noże, łyżki i pałeczki), talerzyki i inne naczynia,
słomki do napojów, patyczki do uszu, rączki do balonów oraz
pojemniki do żywności oraz styropianowe kubeczki.
Państwa członkowskie będą miały czas do 2029 r. na osiągnięcie
poziomu 90% w recyklingu plastikowych butelek. Przed 2025 r.
nowe butelki będą też musiały być wytwarzane przynajmniej
w 25% z materiału pochodzącego z recyklingu. Do 2030 roku
odsetek ten ma sięgnąć 30%.
Wychodząc naprzeciw światowym trendom promującym
zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało szkolenie e – learningowe pn. „Jak prawidłowo segregować
odpady w gospodarstwie domowym?”. Szkolenie odbyło się
w terminie od 21 września do 12 października 2020 roku na
platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Celem szkolenia
było dostarczenie informacji o zasadach prawidłowej segregacji
odpadów oraz poznanie dobrych praktyk mających za zadanie
ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych.

Opracowano na podstawie:
Plastic promises: what the grocery sector is really doing about packaging, Green
Alliance, Libby Peake, 2020;
Production, use, and fate of all plastics ever made, Roland Geyer, Jenna R. Jambeck, Kara Lavender Law;
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.9b01517;
Microplastic and mesoplastic contamination in canned sardines and sprats.,
A. Karami, Abolfazl Golieskardi, Cheng Keong Choo, Vincent Larat, Science of The
Total Environment 612, 1380–1386 (2017);
https://advances.sciencemag.org;
Tworzywa sztuczne to materiały, które zostały wytworzone z niewystępujących
naturalnie polimerów syntetycznych albo polimerów naturalnych. Słowo „plastik”
używamy potocznie na określenie tworzyw sztucznych, jest to jednak dość spore
uproszczenie, które nie uwzględnia różnic pomiędzy poszczególnymi rodzajami
tworzyw polimerowych.

1

Szkolenie było bezpłatne. Więcej informacji o szkoleniu na stromie www.cdrkursy.edu.pl.
HORYZONT CDR
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Małgorzata Pucek, CDR w Brwinowie
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Wędzenie należy do najstarszych metod utrwalania żywności
w naszej szerokości geograficznej. Powszechne używanie prądu
elektrycznego i tym samym lodówek spowodowało, że znaczenie konserwujące stało się elementem drugoplanowym.
Wędzenie jest specyficznym rodzajem obróbki termicznej, podczas której produkt żywnościowy poddawany jest oddziaływaniu ciepła oraz związków chemicznych zawartych w dymie wędzarniczym. Dym wędzarniczy jest produktem niecałkowitego
spalania drewna i jego pochodnych. Stanowi złożony, wieloskładnikowy zespół substancji gazowych, par i cząstek stałych
(sadza). Ilość dymu oraz rodzaj związków chemicznych w nim
zawartych, są uzależnione od rodzaju czynnika dymotwórczego
oraz warunków jego spalania. W dymie wędzarniczym przypuszczalnie znajduje się blisko 10 000 różnych substancji z czego dotychczas zidentyfikowano ok. 600. Skład dymu wędzarniczego
zależy od różnych czynników. Sam proces spalania regulowany
jest wilgotnością drewna i dostępem tlenu oraz temperaturą żarzenia drewna.
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Obecnie wędzenie jest szczególnie cenione z uwagi na nadawanie produktowi żywnościowemu swoistych cech organoleptycznych. W trakcie tego procesu do produktu wprowadzanych jest
wiele substancji powstałych podczas spalania drewna, o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, przeciwutleniających,
kształtujących smak oraz barwę. Szczególne znaczenie odgrywają tu fenole, które oprócz działania przeciwdrobnoustrojowego
wykazują wyraźne właściwości przeciwutleniające i barwiące.
W dymie wędzarniczym oprócz związków odpowiedzialnych
za utrwalanie oraz kształtowanie cech organoleptycznych wędzonych produktów, zawarte są również substancje niepożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego tej grupy wyrobów. Ważnym problemem zdrowotnym jest obecność
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
Związki te charakteryzują się właściwościami kancerogennymi
i mutagennymi. Poprzez kolejne ogniwa łańcucha pokarmowego przedostają się do organizmu, stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szczególnie wysokie stężenia WWA występują w produktach przygotowywanych nad otwartym ogniem
(grill, wędzenie). Natomiast ich poziom w żywności przetworzonej (gotowanie, poprawne wędzenie, smażenie) zależy głównie
od warunków i metod jej przygotowywania.
Do wędzenia używa się drewna z drzew liściastych, bez kory, najczęściej buku, grabu, dębu, olchy, akacji, śliwy, jabłoni, gruszy
i klonu. Rodzaj użytego drewna ma wpływ na barwę i aromat
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Temperatura wytwarzania dymu należy do najważniejszych
czynników wpływających na proces wędzenia i skład chemiczny
dymu. Proces wytwarzania dymu składa się z dwóch etapów:
termicznego rozkładu drewna i utleniania lotnych produktów
tego procesu. W zależności od temperatury w strefie rozkładu
drewna, można wyróżnić następujące fazy:
• do temperatury około 170°C - intensywnie wydziela się woda
(dym jasny),
• 210 do 260°C - rozkład ligniny (dym jasnobrązowy),
• około 300 do 425°C - intensywny rozkład celulozy i hemicelulozy (dym jasnoczerwony),
• od 350° do 450°C - druga faza rozkładu ligniny (dym bezbarwny).

Zużycie plastiku
– wpływ na środowisko
i sposób segregacji
Jakość wędzonek
a pozostałość WWA

W trakcie procesu wędzenia do produktu wprowadzanych jest wiele substancji powstałych podczas spalania drewna, o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, przeciwutleniających, kształtujących smak oraz barwę.

produktu. Drewna z drzew iglastych nie stosuje się do procesu
wędzenia, z uwagi na występowanie w nim dużych ilości żywic,
co przekłada się na gorzkawy posmak wędzonek. Wyjątek stanowi jałowiec, który jednak należy stosować z umiarem.
HORYZONT CDR
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Maksymalne stężenie pożądanych związków gazowych w dymie
występuje w trzech zakresach temperatury spalania drewna:
pierwszy: 200-300°C i odpowiada hemicelulozie, drugi - 300425°C odpowiada celulozie oraz trzeci: powyżej 425°C i odpowiada ligninie. Świadczy to o tym, że w celu otrzymania dużego
stężenia związków fenolowych w dymie niezbędne jest doprowadzenie temperatury pirolizy do drugiego maksimum, zamiany
ligniny na lotne produkty jej termicznego rozkładu. Nie należy
jednak podczas wędzenia przekroczyć temperatury krytycznej
nad paleniskiem (ok. 425°C), w której powstają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Składają się one co
najmniej z kilkudziesięciu różnych związków chemicznych, z czego 16 w tym benzo[a]piren i benzo[a]antracen, są uznawane za
9
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najbardziej toksyczne. Wykrywalne ilości WWA (2-4 pierścieniowe) obserwuje się już w temperaturze palenia i utleniania nieco powyżej 400°C, jednak benzo[a]piren pojawia się wyraźnie
dopiero w temperaturze powyżej około 500°C, a optimum jego
powstawania mieści się w zakresie temp. 800-900°C. Produkt
wędzony, ale przede wszystkim pieczony w dymie powstałym
w zbyt wysokiej temperaturze, jest nie tylko niebezpieczny dla
zdrowia, ale także mało aromatyczny. Maksymalna temperatura pirolizy drewna nie powinna więc przekraczać 425-450°C.
Można to regulować dopływem powietrza do strefy żarzenia.
Dym otrzymany przy małym dopływie powietrza zawiera mniej
WWA niż dym otrzymany przy pełnym, otwartym dopływie powietrza. Z kolei, w zbyt niskiej temperaturze pirolizy, powstaje
dym zawierający dużo kwasów, natomiast mało związków fenolowych. Produkty wędzone w takim dymie charakteryzują się
pogorzelistym, kwaskowatym zapachem i luźną, a nawet pastowatą konsystencję mięsa.
W procesie pirolizy drewna w temp. 200-450°C ilość powstałych
substancji lotnych może dochodzić nawet do 80% wszystkich
substancji rozkładu drewna. Skład chemiczny dymu wytwarzanego różnymi metodami zależy od bardzo wielu zmiennych,
a do najważniejszych należą: rodzaj i gatunek drewna, wilgotność drewna oraz temperatura wytwarzania dymu.
W zależności od pożądanych właściwości produktu końcowego
przez konsumenta, intensywność wędzenia żywności może być
bardzo zróżnicowana. Produkty o niewielkim aromacie dymu
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Jakość rodzaj użytych surowców sprawia, że wędzone produkty można określić jako
„najwyższej jakości”.

i ograniczonej trwałości wymagają innych parametrów procesu wędzenia niż produkty, w przypadku których aromat dymu,
typowy dla danego asortymentu jest wyróżnikiem pierwszoplanowym.
Na intensywność osadzania się dymu na produkcie wpływają
następujące czynniki:
• wysuszenie osłonki,
• temperatura i wilgotność powietrza podczas obróbki,
• czas trwania obróbki,
• stężenie dymu w komorze,
• wielkość batonów wędlin,
10

• właściwości osłonki (osłonka sztuczna, jelito naturalne),
• odstęp między wędzonymi produktami.





Zużycie plastiku
– wpływ na środowisko
i sposób segregacji
Jakość wędzonek
a pozostałość WWA

Osoby bezpośrednio związane z branżą mięsną, zwłaszcza wytwórcy wędlin, znają szereg zjawisk fizycznych i wynikające
z nich reguły, których uwzględnienie może znacznie skrócić przebieg procesów wędzenia oraz zoptymalizować jego efektywność
i jakość.
Wpływ właściwości wędzonego produktu oraz dymu wędzarniczego na efekt końcowy procesu wędzenia:
–– Wilgotna powierzchnia wędliny - łatwa adsorpcja składników
dymu, powstawanie plam.
–– Sucha powierzchnia wędliny - trudniejsza adsorpcja dymu.
–– Powolne wędzenie dymem o niewielkim stężeniu - składniki
dymu przenikają również do wnętrza wędlin.
–– Szybkie wędzenie dymem o dużym stężeniu - składniki dymu
gromadzą się na obrzeżu wędlin.
–– Wędzenie przy niewielkiej wilgotności powietrza - dobre
utrzymywanie barwy, pogorszenie barwy z upływem czasu.

obiegiem, jak również stosowania dymu w postaci preparatów
dymu wędzarniczego.
Andrzej Śliwa, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
Poradnik tradycyjnego wędzenia produktów ekologicznych. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością; SGGW w Warszawie Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu; Jasiołka - Zakład Mięsny, Lublin 2015

Wzrastające wymagania konsumentów oraz regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska spowodowały, iż producenci
zmuszeni są do stosowania coraz to nowocześniejszych wędzarni, głównie komór wędzarniczo-parzelniczych. Zaistniał problem
doboru komór pod względem ekonomicznym, technologicznym,
technicznym i zdrowotnym. Postęp techniczny w urządzeniach
wędzarniczych zmierza w kierunku opracowania nowych sposobów wytwarzania dymu oraz produkcji urządzeń z zamkniętym
HORYZONT CDR
NR 5/2020
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Znaczna liczba mieszkańców wsi pozbawionych szans realizacji
potrzeb na oczekiwanym poziomie, bezsilność i marginalizacja
niektórych grup społecznych oraz inne negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze powodują, że nieustannie poszukiwana jest
odpowiedź na pytanie, co zrobić, aby podnieść poziom życia ludności wiejskiej. Próba znalezienia rozwiązań zmierzających do
poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej grup defaworyzowanych wymaga nie tylko przedstawienia możliwych sposobów,
lecz także identyfikacji czynników oraz przyczyn nierealizowania
potrzeb. Charakterystyczny dla współczesności wzrost gospodarczy oraz innowacje w sferze produktów i usług powiązany
z pojawianiem się grup, które nie mogą w pełni korzystać z dobrodziejstw związanych z poprawą kondycji i unowocześnianiem
się gospodarki, jest czynnikiem przesądzającym o konieczności
działań zmierzających do poprawy sytuacji ludności wiejskiej.
Zważywszy, że na wsi odsetek osób nierealizujących swoich potrzeb jest nawet trzykrotnie wyższy niż w mieście, należy zaprojektować działania, które poprawiałyby sytuację mieszkańców
wsi. Jednym z czynników sprzyjającym poprawie poziomu i jakości życia jest idea smart villages (inteligentnych wsi).

Gala wręczenia nagród w konkursie „Moja SMART wieś”, autor: Filip Grzeszyk, 2019.

Promocja idei inteligentnych wsi może przyczynić się nie tylko
do poprawy jakości i poziomu życia na wsi, ale przede wszystkim może hamować proces depopulacji i starzenia się obszarów wiejskich. Wyludnianie się wsi można złagodzić, oferując
jej młodym mieszkańcom szanse rozwojowe, które mają ich
rówieśnicy z miast. Szanse te można zwiększyć pobudzając nie
tylko mobilność młodych osób, ale przede wszystkim tworząc
warunki zwiększania dobrobytu na wsi. Część naukowców podziela pogląd, że „głównym wyzwaniem jest pokonanie barier
12

w dostępie do rynku odległości pomiędzy stosunkowo małą liczbą osób”.
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Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR
PAN) w 2019 r. realizował operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pt. „Moja SMART wieś”. Celem jej było upowszechnienie
i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich, identyfikacja różnorodnych innowacji społecznych i cyfrowych pojawiających się w przestrzeni wiejskiej oraz
zaprezentowanie ich w formie elektronicznej. Realizacja operacji przeprowadzona została w formie konkursu, w którym po-

szukiwane były pomysły i inicjatywy, poprawiające jakość życia
na wsi, zgodnie z założeniami koncepcji smart villages. Wpłynęło 65 prac ze wszystkich województw, obejmujących zakresem
tematycznym szerokie spektrum: zarządzanie energią, ochronę
środowiska, idee społeczeństwa obywatelskiego, infrastrukturę, edukację, komunikację między mieszkańcami gminy, kulturę, rolnictwo i gospodarkę żywnościową. W sumie nagrodzono
10 prac.
Przeprowadzony konkurs upowszechnił koncepcję smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich oraz pozwolił na
zidentyfikowanie, wśród niektórych grup, działań zmierzających
do poprawy jakości życia społeczności lokalnych. Dzięki konkursowi zidentyfikowano różnorodne innowacje społeczne i cyfrowe pojawiające się w przestrzeni wiejskiej oraz zaprezentowano
wybrane z nich w formie elektronicznej dostępnej pod adresem
http://smart.irwirpan.waw.pl/.
Wartością dodaną operacji było nawiązanie współpracy z wieloma sołectwami, Związkiem Gmin Wiejskich RP, a także jego
członkami oraz możliwość promowania idei inteligentnych wsi
m.in. na Forum Green Smart City czy Kongresie Gmin Wiejskich.
Opracowano w Dziale KSOW, CDR Oddział w Warszawie

Nagrodzeni w konkursie „Moja SMART wieś”, autor: Filip Grzeszyk, 2019.
HORYZONT CDR
NR 5/2020

Opracowano na podstawie:
IRWiR PAN, projekt KSOW/3/2019/022.
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Krakowska Farma Miejska moda na rolnictwo społeczne
czy nowy rynek zbytu
W granicach administracyjnych
Krakowa, lecz z dala od miejskiego zgiełku powstała Krakowska
Farma Miejska. Bezpośredni dostęp do świeżych i ekologicznych
warzyw oraz możliwość zaangażowania się w prace w gospodarstwie to oferta jaką jej założyciele
kierują do osób zainteresowanych rolnictwem wspieranym
społecznie.
Pomysłodawcy i założyciele Krakowskiej Farmy Miejskiej to grupa osób, które połączył pomysł na wspólną uprawę i sprzedaż
warzyw. Jacek Bender, znany jako BrodaTaty prowadzi gospodarstwo ekologiczne w małopolskich Regulicach, a jego doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej pozwoliło do Krakowskiej Farmy Miejskiej przyciągnąć świadomych klientów, którzy
chętnie angażują się w prace rolnicze czy innego typu wymiany
barterowe. Za powstaniem tego miejsca stoją również Jan Szpil,

HORYZONT CDR
NR 5/2020

który sam siebie określa mianem „hobbystycznego ogrodnika
miejskiego” oraz Apolinary Żuchowicz.
Z początkiem kwietnia 2020 roku ruszyło przygotowanie gleby
pod uprawę. Odpowiednie miejsce znaleziono przy ul. Zakliki
z Mydlnik na działce dzierżawionej od Uniwersytetu Rolniczego o powierzchni 20 arów. - Idea stworzenia większych upraw
w Krakowie chodziła za nami od dłuższego czasu. Chcieliśmy
stworzyć coś bliskiego natury w mieście, jednocześnie umożliwiając bezpośrednią sprzedaż zdrowych, ekologicznych produktów mieszkańcom miasta - mówi Jan Szpil.
Uprawy prowadzone są metodami ekologicznymi i permakulturowymi. Twórcy farmy podkreślają, że wybrany sposób uprawy ziemi wpisuje się w trend rolnictwa regeneratywnego. Taka
uprawa gleby charakteryzuje się dbaniem o bioróżnorodność,
wykorzystywaniem obornika, kompostu i ściółkowaniem. Na
farmie wykorzystywany jest również kompost przygotowywany
z odpadów w produkcji ekologicznych pieczarek.
Sprzedaż warzyw odbywa się raz w tygodniu. Po uprzednim
złożeniu zamówienia paczki są przygotowywane do sprzedaży.
Asortyment jest zmienny i zależny od tego, które gatunki warzyw są gotowe do zbioru. Tę zmienność i sezonowość doceniają
klienci oczekujący świeżo zebranych warzyw zgodnie z rytmem
natury. - Skład paczki jest za każdym razem nieco inny, mogą się
też zmieniać ilości danych warzyw. Wiele zależy choćby od pogody. Praktycznie zawsze można się jednak spodziewać, że najwięcej w naszych paczkach będzie zieleniny - mówi Szpil.
14








Moja SMART wieś
Krakowska Farma
Miejska - moda na
rolnictwo społeczne czy
nowy rynek zbytu
Modelowe gospodarstwo
opiekuńcze

Apolinary Żuchowicz, jako doświadczony rolnik stosuje podkiełkowywanie nasion, przed wysiewem. Metoda ta pozwala
zaoszczędzić czas i wodę potrzebną do początkowego wzrostu
uprawianych roślin. Taką technologię w uprawie typu market
gardening, pozwala na zmniejszenie nakładów prac związanych
z podlewaniem wschodów. We wrześniu na Farmie w uprawie
są rzepa, rukola, rzodkiewka, buraki liściowe, koperek, cukinia,
sałata, nasturcje, marchewka, ogórki i dynie. Można zamówić
również sezonowo bukiety słoneczników.

Nowoczesne systemy
chowu i hodowli zwierząt- wybrane aspekty
wpływające na poprawę
dobrostanu

Sezonowe paczki z Krakowskiej Farmy Miejskiej.
HORYZONT CDR
NR 5/2020

Za pomocą udostępnianego co tydzień formularza na Facebooku Farmy (@krakowskafarmamiejska) można składać zamówienia. Możliwy jest odbiór osobisty paczek oraz dostarczenie
zamówienia z dowozem pod wskazany adres. Istnieje również
możliwość wykupienia abonamentu na cały sezon – cena za
paczkę wynosi 39,50 zł. Cena w abonamencie jest niższa, a tym
samym korzystniejsza dla kupującego. Z kolei twórcom Farmy
pozwala na płynność finansową, planowanie kolejnych działań
związanych z uprawą warzyw i promocją rolnictwa wspieranego
społecznie.
Pomysłodawcy całego przedsięwzięcia podkreślają sposobem
prowadzenia upraw możliwość wprowadzenia tego typu rozwiązań w rolnictwie, w którym to kupujący jest współodpowiedzialny za istnienie uprawy i jest konsumentem wymagającym
- kupującym jakość, a nie ilość. Dzięki temu, że miejsce produkcji warzyw może odwiedzić każdy, jego wartość edukacyjna jest
równorzędna z wartością prozdrowotną. Samodzielny wysiew,
zbiór i pielęgnacja pozwala poznać trudy rolnictwa zarówno
najmłodszym, jaki i dorosłym mieszkającym w dużym mieście.
Dbanie o rośliny uczy odpowiedzialności i samowystarczalności,
stymuluje zmysły i wycisza. Dobra organizacja pracy przy tego
typu zajęciach ma również charakter terapeutyczny. Warsztaty
terapii zajęciowej bazujące na pracach ogrodniczych nazywane
są hortiterapią. Z roku na rok przybywa w Polsce miejsc, gdzie
prowadzone są inicjatywy łączące aspekt społeczny i produkcyjny w sadownictwie, jaki i warzywnictwie.
15
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Na Krakowskiej Farmie Miejskiej z propozycji współpracy korzysta coraz więcej osób. Ilość cotygodniowych zamówień jakie składają klienci powoli przerasta możliwości produkcyjne.
Dzięki przemyślanym działaniom i trafnie postawionym założeniom, sukces ekonomiczny farmy pozwala na jej funkcjonowanie z korzyścią dla kształtowania świadomości konsumenckiej.
- Choć pracy jest dużo, cieszy nas taki odzew, bo pokazuje to,
że inicjatywy takie jak nasza są potrzebne - mówi Szpil. I dodaje: - Być może okaże się, że w najbliższej przyszłości powstanie
więcej takich miejsc jak nasze. I dobrze. Na pewno nie będziemy
traktować ich jak konkurencji, ale będziemy trzymać kciuki za
ich powodzenie.
Malwina Kamińska, CDR Oddział w Krakowie
Opracowano na podstawie:
Krakowska Farma Miejska na FB:
https://www.facebook.com/krakowskafarmamiejska/
Krakowska Farma Miejska na zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/9ekh5j

Modelowe gospodarstwo
opiekuńcze
Podnoszenie jakości życia mieszkańców wsi jest jednym z najważniejszych wyzwań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
z jakimi muszą mierzyć się kraje europejskie. W wielu z nich
obserwuje się negatywne zjawiska demograficzne dotyczące
wiejskich populacji. Na wsi rodzi się coraz mniej dzieci, a młodzi
dorośli często opuszczają rodzinne strony. Przybywa osób starszych i niesamodzielnych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić niezbędnej opieki. Jednocześnie koszty, które w związku
ze starzeniem się społeczeństwa muszą ponosić lokalne samorządy i system ochrony zdrowia są coraz większe. Potrzebne są
innowacyjne rozwiązania pozwalające na przeciwdziałanie depopulacji obszarów wiejskich, sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i ułatwiające zapewnienie opieki osobom jej potrzebującym.
Paradoksalnie, opisane powyżej problemy są szansą dla wielu
gospodarstw rolnych w Polsce. Realia rynkowe powodują, że
coraz trudniej zapewnić ekonomiczne podstawy trwania gospodarstwa tylko w oparciu o działalność rolniczą. Wiejskie gospodarstwa są jednak miejscem, w których może rozwijać się wiele
alternatywnych rodzajów aktywności powiązanych z rolnictwem

HORYZONT CDR
NR 5/2020
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Gospodarstwo opiekuńcze w Holandii, 2018.

– turystyka, edukacja, a także opieka. Rolnicy mogą świadczyć
usługi na rzecz swojej społeczności i dzięki temu wspierać finansowo swoje gospodarstwa, podnosić jakość życia okolicznych
mieszkańców i pomagać rozwiązywać lokalne problemy.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie podejmuje liczne inicjatywy zmierzające do rozwoju tak
rozumianego rolnictwa wielofunkcyjnego. W ostatnich latach
znacznym zainteresowaniem w Polsce spotkała się idea rozwoju
HORYZONT CDR
NR 5/2020

gospodarstw opiekuńczych. Duży wkład w jej upowszechnienie
miał Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa w Minikowie, który doprowadził do powstania pierwszych w naszym kraju pilotażowych gospodarstw tego typu. Upowszechnienie tej formy
działalności opartej na rolnictwie w skali ogólnopolskiej napotyka jednak liczne bariery, zwłaszcza natury formalno-prawnej,
ekonomicznej oraz społecznej. Oczywiste stało się, że doradztwo rolnicze musi być w stanie przekazywać rolnikom i wiejskim
społecznościom jasne wytyczne odnośnie możliwości zakładania i finansowania działalności opiekuńczej w gospodarstwach
rolnych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest projekt GROWID - „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”. Jest on realizowany
przez konsorcjum w składzie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy
im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Działania projektowe zostały dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach
globalizujących się rynków (GOSPOSTRATEG)”. W czerwcu 2020
roku zakończył się badawczy etap projektu, w ramach którego
opracowany został model gospodarstwa opiekuńczego w Polsce.
Przedstawiciele CDR we współpracy z naukowcami przygotowali
szczegółowy opis najbardziej optymalnego rozwiązania w zakresie rozwoju tej formy rolnictwa społecznego w naszym kraju.
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Modelowe gospodarstwo opiekuńcze świadczy opiekę dzienną.
Oznacza to, że osoby przebywające w ciągu dnia w gospodarstwie, będą wracać na noc do swoich rodzin. W ramach opieki dziennej udzielane powinno być wsparcie w podstawowych
czynnościach życiowych, opiece higienicznej, zapewnieniu
kontaktów z otoczeniem oraz w zakresie integracji i aktywizacji społecznej. Tego typu usługa będzie dobrą alternatywą dla
kosztownej opieki całodobowej oraz uzupełni istniejącą ofertę
systemu pomocy społecznej.
Opieka w gospodarstwie musi być powiązana z działalnością
rolniczą, dlatego proponuje się by obowiązkowe było prowadzenie agroterapii, czyli stworzenie programu opieki powią-

zanego z posiadanymi zasobami o charakterze rolniczym. Model zakłada, że gospodarstwa opiekuńcze mają być kameralne
– jednocześnie z ich usług będzie mogło korzystać do 8 osób.
Istotne jest, by gospodarstwa tego typu miały stabilne warunki
finansowania działalności. Konsorcjum GROWID zaproponowało formułę prawną, która umożliwi im jednoczesne oferowanie
usług i klientom komercyjnym, jak i lokalnym samorządom. Te
ostatnie powinny otrzymać rządowe wsparcie na zakup usług
opiekuńczych u rolników. Mogłoby to dokonać się poprzez rozszerzenie już istniejących podobnych programów takich jak Senior +. Proponuje się również, by w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 zarezerwować
środki na wsparcie rolników zamierzających dostosować swoje
gospodarstwa do wymogów stawianych usługom opiekuńczym.
Modelowe gospodarstwo opiekuńcze powinno świadczyć usługi wysokiej jakości. W tym celu zostanie opracowany system
szkolenia i doradztwa, który pomoże zainteresowanym mieszkańcom nabyć kompetencje potrzebne do prowadzenia tego rodzaju działalności. Jeśli wdrażanie opisywanego tu modelu powiedzie się, doradcy rolniczy będą wspierać rolników w zakresie
rejestrowania działalności opiekuńczej, dostosowania pomieszczeń kuchennych, organizacji transportu uczestników oraz opracowania programów agroterapii.
Konrad Stępnik, CDR Oddział w Krakowie

Gospodarstwo opiekuńcze w Holandii, 2018.
HORYZONT CDR
NR 5/2020

Opracowano na podstawie:
Strona internetowa projektu GROWID: www.growid.pl
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Nowoczesne systemy chowu
i hodowli zwierząt - wybrane
aspekty wpływające na
poprawę dobrostanu
Obecnie nowoczesne technologie coraz bardziej wkraczają
w sektor rolnictwa na całym świecie, wspierając i umożliwiając
jego ciągły rozwój. Innowacje szczególnie dotykają gałęzi rolnictwa jaką jest hodowla bydła mlecznego.
Wśród nowoczesnych technologii poprawiających dobrostan
zwierząt i wpływających na intensyfikację produkcji mleka klasyfikuje się tzw. inteligentny kolczyk. Produkt ten posiada zaawansowany system monitoringu bydła. Monitorowane są ruchy przeżuwania z dokładnością nawet do 99% z możliwością
sygnalizacji o nagłych bądź długotrwałych spadkach przeżuwania. Inteligentny kolczyk to system uczący rozpoznawać wzorce
zachowań poszczególnych krów w danym stadzie, co pozwala
na wczesne wykrywanie rui z dokładnością do 97%. Technologia
ta umożliwia ustalenie lokalizacji zwierzęcia 24 godziny na dobę
w oborze, a wszystkie alerty wysyła na system mobilny hodowcy, umożliwiając podejmowanie wysoce skutecznych decyzji
w zarządzaniu stadem. Posiadając ten system osiągamy korzyści
w obszarze:

–– dobrostanu - wcześniejsze diagnozowanie (jeszcze przed objawami klinicznymi) wielu schorzeń, kontrola ergonomii obory i warunków panujących w oborze,
–– ekonomii - skuteczne wykrywanie rui umożliwia skrócenie
okresu międzywycieleniowego, wczesna reakcja na chorobę
pozwala na mniejsze zużycie leków, właściwy czas inseminacji – prowadzi do zmniejszenia zużycia nasienia,
–– czasu - łatwe odnajdywanie zwierząt potrzebujących większej uwagi, system obserwuje stado za Ciebie, wczesna reakcja na chorobę – szybszy powrót do zdrowia.
Aplikacja stado.pl umożliwia kompleksowe zarządzanie stadem,
kontrolowanie zdrowia krów stosując microchip (umiejscowio-

„Inteligentny kolczyk”- monitoruje ruchy przeżuwacza z dokładnością nawet do 99%.
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ny w ciele zwierzęcia, będący w pełni bezpieczny dla organizmu)
z funkcją identyfikacji pomiaru temperatury, kontroli dystrybucji stosując bramki kontrolne, kontroli lokalizacji zwierzęcia oraz
kontroli mobilnej mleka. Cały nadzór sprawuje hodowca poprzez
zintegrowanie zewnętrznego systemu technologii (tel. komórkowy, komputer) z czujnikiem umieszczonym w ciele zwierzęcia.
Wychodząc naprzeciw problemom współczesnej hodowli bydła mlecznego firma specjalizująca się w systemach udojowych
wprowadziła na rynek automatyczne systemy udojowe, zapewniające jakość i wydajność produkcji. Nowoczesne roboty udojowe to systemy gwarantujące odpowiednią stymulację strzyków,
dezynfekcję, zasuszanie, stymulację przedudojową, pobieranie

mleka oraz dezynfekcję poudojową - odbywającą się wewnątrz
gumy strzykowej. Dodatkowym atutem jest wbudowany czujnik
stężenia komórek, pozwalający na wczesne wykrycie zapalenia
gruczołu mlekowego, będącego zmorą każdego hodowcy bydła
mlecznego.
Współczesne innowacje technologiczne podnoszą poziom chowu i hodowli zwierząt oraz wyręczają hodowcę poprzez automatyzację czynności.
Katarzyna Cieślakowska, CDR Oddział w Radomiu
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Źródłem artykułu są materiały i konferencja „IV Forum Wiedzy i Innowacji”, 2019 r.
Elektroniczny biuletyn informacyjny wydawany przez
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
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Automatyczne systemy udojowe zapewniają jakość i wydajność produkcji.
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