Czerwiec 2015

www.cdr.gov.pl

szkolenia

PRODUKCJA ROLNA

imprezy zewnętrzne

prawo

Uprawa poplonów i ich znaczenie w gospodarstwach
ekologicznych (Tomasz Stachowicz; CDR/O Radom)
Poplony są ważnym elementem
zmianowania bez którego trudno
zorganizować produkcję
w gospodarstwie ekologicznym.

ROW

EKONOMIKA ROLNICTWA

DOBRE PRAKTYKI

Autor systematyzuje informacje nt.
poplonów,
szczegółowo
przedstawia ich znaczenie w
uprawach ek ologicznyc h.
Prezentowane są również normy
w y s i e w u
n a s i o n
i najkorzystniejsze terminy przeprowadzenia siewu, dla różnych
gatunków roślin.

e-Biuletyn wydawany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Brwinowie

Zachęcamy do zamieszczania w e-Biuletynie artykułów,
ciekawych informacji i ofert.
Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem
e-Biuletynu Informacyjnego drogą elektroniczną, prosimy
o zgłoszenia na adres:

p.pruszek@cdr.gov.pl
lub tel. 22/729 66 34 w. 132
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99, tel. 22 729 66 34 do 38
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Konferencje, szkolenia, warsztaty
organizowane przez CDR

NAZWA WYDARZENIA/

DATA

ZGŁOSZENIA

FORMA EDUKACYJNA

I MIEJSCE

I INFORMACJE

CDR Brwinów
Zasady prowadzenia gospodarstwa
ekologicznego - wymogi prawne
i podstawy produkcji
w gospodarstwie ekologicznym
/szkolenie e-learningowe/

8-19 czerwca

Renata Koczkodaj
r.koczkodaj@cdr.gov.pl
tel. 22 729 66 34 – 38 w. 130

CDR O/Poznań

Uprawa ziół - sposób na
dodatkowy dochód /szkolenie/

9-10 czerwca

Danuta Nowak
tel. 61 823 20 81 w. 127
d.nowak@cdr.gov.pl

CDR O/Radom

System uprawy gleby do
zastosowania w ramach
integrowanej ochrony roślin
/szkolenie/

9-10 czerwca

Andrzej Dominik
48/3656936,
a.dominik@cdr.gov.pl

Praktyczne wykorzystanie
i wdrażanie wyników badań
naukowych z zakresu
odnawialnych źródeł energii
w gospodarstwach rolnych
/szkolenie/

10-11 czerwca

Zdzisław Ginalski
48/3656937
z.ginalski@cdr.gov.pl

szkolenia CDR
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Konferencje, szkolenia, warsztaty
organizowane przez CDR

NAZWA WYDARZENIA/

DATA

ZGŁOSZENIA

FORMA EDUKACYJNA

I MIEJSCE

I INFORMACJE

CDR O/Kraków

15-17 czerwca

Rafał Galiak
tel. 12 424 05 07
r.galiak@cdr.gov.pl

17-19 czerwca

Klaudiusz Markiewski
tel. 12 424 05 26,
k.markiewski@cdr.gov.pl

Doradztwo dotyczące środków
ochrony roślin /szkolenie
podstawowe/

13,14,21 czerwca

Teresa Sędzik;
tel. 12/ 424 05 54
e-mail: t.sedzik@cdr.gov.pl

Doradztwo dotyczące środków
ochrony roślin”
/szkolenie uzupełniające/

20 czerwiec

Teresa Sędzik;
tel. 12/ 424 05 54
e-mail: t.sedzik@cdr.gov.pl

22-23 czerwca

Edyta Klimowska-Bobula
12 424 05 20
e.klimowska@cdr.gov.pl

25-26 czerwca

Łukasz Jawny
tel. 12 424 05 20
l.jawny@cdr.gov.pl

czerwiec

Karolina Boba
tel. 12 424 05 21
k.boba@cdr.gov.pl

Plan Rozwoju Gospodarstwa
/szkolenie/

Zarządzanie projektami
grantowymi /szkolenie/

Zarządzanie budżetem domowym
wiejskiego gospodarstwa
domowego /szkolenie/

Alternatywne źródła dochodów
drobnych gospodarstw rolnych
w UE /szkolenie/

Myślenie projektowe jako
podstawa tworzenia projektów
/warsztaty/

4

imprezy zewnętrzne

Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu

miejsce/kontakt

www.dodr.pl

czerwiec XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
w Piotrowicach

czerwiec XXXV Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego

czerwiec Wojewódzki konkurs: Dolnośląski Przegląd
Zespołów Folklorystycznych pt. „Śpiewająca wieś”

Czerwiec 2015

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli

DODR we Wrocławiu, PZD Chojnów
tel. 76 818 19 41
andrzej.olszanski@dodr.pl

DODR we Wrocławiu, PZD Chojnów
tel. 76 818 19 41
andrzej.olszanski@dodr.pl

DODR we Wrocławiu, PZD Chojnów
tel. 76 818 19 41
andrzej.olszanski@dodr.pl

organizator/kontakt

www.wodr.konskowola.pl

7 czerwca Dzień Otwartych Drzwi

27-28 czerwca Dzień Otwartych Drzwi

Lubuski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Kalsku

LODR w Końskowoli, ZDR w Białej Podlaskiej
zs. w Grabanowie
tel. 83 343 37 92, fax. 83 343 81 98,
grabanow@wodr.konskowola.pl

LODR w Końskowoli
tel. 81 889 06 00, fax. 81 881 66 63,
wodr@wodr.konskowola.pl

organizator/kontakt

www.lodr.pl

7 czerwca XXI Targi Rolnicze „AGRO-TARG 2015”

LODR Kalsk
tel. 68 385 20 91, 68 385 28 68
sekretariat@lodr.pl
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imprezy zewnętrzne

Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
www.lodr-bratoszewice.pl

20-21 czerwca TARGI ROLNE „W sercu Polski”

20-21 czerwca XVII WOJEWÓDZKA WYSTAWA ZWIERZĄT
HODOWLANYCH

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie

organizator/kontakt

ŁODR w Bratoszewicach
Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń
i Wydawnictw
tel. 519 303 046,
k.grzelak@lodr-bratoszewice.pl
ŁODR w Bratoszewicach
Dział Systemów Produkcji Rolnej
i Standardów Jakościowych
tel. 506 418 669,
c.solarczyk@lodr-bratoszewice.pl

miejsce/kontakt

www.modr.mazowsze.pl

Czerwiec 2015

13-14 czerwca XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa

27 czerwca IV Wakacyjny Piknik dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej

Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie

MODR w Warszawie,
Oddział Poświętne, ZSPRSJiD
tel. 23 663 07 10,
ewa.strzeszewska@modr.mazowsze.pl

MODR w Warszawie, Oddział Poświętne,
Zespół Ekonomiki
tel. 23 663 07 26
danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

miejsce/kontakt

www.odr.pl

27-28 czerwca XXII Regionalna Wystawa Zwierząt
Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym

czerwiec Podlaskie Dni Pola

czerwiec Podlaska Agroliga

PODR w Szepietowie
tel. 86 275 89 16
tkruszewski@odr-szepietowo.pl

PODR w Szepietowie,
Sekcja Produkcji Roślinnej
tel. 86 275 89 17,
mgodlewski@odr-szepietowo.pl
PODR w Szepietowie, Sekcja Wydawnictw
i Promocji
tel. 86 275 89 01,
rkorczak@odr-szepietowo.pl
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imprezy zewnętrzne

Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie

organizator/kontakt

www.oodr.pl

21 czerwca Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej

czerwiec Warsztaty polowe z zakresu racjonalnego
nawożenia i ochrony roślin

OODR w Łosiowie, Dział Wiejskiego
Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
tel.77 412 53 27 wew.259,
wgdia@oodr.pl
OODR w Łosiowie, Dział Systemów Produkcji
Rolnej Standardów Jakościowych
i Doświadczalnictwa
tel.77 412 53 27 wew.228,
agnieszka.krawczyk@oodr.pl
OODR w Łosiowie, Dział Ekonomiki
i Przedsiębiorczości
tel.77 412 53 27 wew.240,
edward.sterczewski@@oodr.pl

czerwiec AgroLiga

Czerwiec 2015

czerwiec-wrzesień Konkurs „Najlepsze gospodarstwo
ekologiczne”

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale

OODR w Łosiowie, Dział Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Ekologii, Ochrony Środowiska
tel.77 412 53 27 wew.233,
stgm@oodr.pl

organizator/kontakt

www.oodr.pl

27-28 czerwca Dni Otwartych Drzwi – Boguchwała 2015

27-28 czerwca XVII Regionalna Wystawa Zwierząt
Hodowlanych – Boguchwała 2015

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
www.kpodr.pl

13-14 czerwca Kujawsko – Pomorskie Dni Pola

PODR w Boguchwale, Dział Systemów
Produkcji Roślinnej,
tel. 17 87 01 540,
jan.kocoj@podrb.pl
PODR w Boguchwale, Dział Systemów
Produkcji Zwierzęcej,
tel. 17 87 01 541,
stanislaw.kawa@podrb.pl

organizator/kontakt

K-PODR w Minikowie,
Oddział w Przysieku k. Torunia
tel. 56 611 09 00, fax. 56 611 09 05,
przysiek@kpodr.pl
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imprezy zewnętrzne

Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
www.modr.pl

5-6 czerwca XIX Święto Zabawki Ludowej

6-7 czerwca IX Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła
Polskiego, Szczyrzyc 2015

20-21 czerwca Dni Gminy Zembrzyce

28 czerwca Czar smaków i czasów
Czerwiec 2015

Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie

organizator/kontakt

MODR w Karniowicach, GOK w Stryszawie
tel.33 874 70 03, tel. 33 874 23 10,
dariusz.gorycki@modr.pl

MODR w Karniowicach, TZDR w Limanowej
tel.18 332 12 51

MODR w Karniowicach,
GCKiC w Zembrzycach
tel. 33 874 61 96

MODR w Karniowicach, TZDR Sucha Besk.
606 516 188
janina.Totos@modr.pl

organizator/kontakt

www.sodr.pl

27-28 czerwca XXXVI Dni Otwartych Drzwi

29 czerwca Dni Otwartych Drzwi

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie
www.w-modr.pl

26 czerwca Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony
Środowiska i BHP w rolnictwie

ŚODR w Częstochowie, Oddział w Mikołowie
tel. 32 3250150, Mikolow@odr.net.pl

ŚODR w Częstochowie, PZDR w Lublińcu
tel. 34 351 30 20
PZDR.Lubliniec.@odr.net.pl

organizator/kontakt

W-MODR w Olsztynie, Dział Metodyki
Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw
tel. 89 535 76 84 w. 46, 695 990 242
m.micinska@w-modr.pl
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ROW

Wsi spokojna, wsi wesoła…
Autor: Iwona Draus, Fundacja Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych

Okazjonalne czy wypoczynkowe wyjazdy mieszkańców miast do gospodarstw rolnych nie są
nowym zwyczajem. Do niedawna powszechne były odwiedziny rodzin u dziadków posiadających
własne gospodarstwo bądź pobyt na wsi w wynajętych pokojach. Głównym celem takich
wyjazdów był wypoczynek - oderwanie od miejskiego szumu, zmiana klimatu czy dostęp do
zdrowej żywności i czystej wody.
Niemniej jednak w ostatnich latach formy spędzania czasu wolnego uległy istotnej zmianie.
Rodzicie rzadziej pozwalają sobie na odpoczynek, dzieci wysyła się na zorganizowane kolonie
a pośród wspólnych wyjazdów modne są wycieczki zagraniczne. Zatraca się bezpośredni
kontakt z wsią jako miejscem produkcji żywności. Zmieniła się sama wieś, jeszcze kilkadziesiąt
lat temu w prawie, każdym gospodarstwie rolnym hodowano zwierzęta gospodarcze, posiadano
krzewy owocowe czy warzywniki. Aktualnie, domy na wsi i ich otoczenie, zwłaszcza
w Małopolsce, przypominają raczej osiedla domków jednorodzinnych. Stąd pojawia się
nierzadkie przekonanie u dzieci, że jajko pochodzi wprost ze sklepu, indyka czy kaczkę kojarzą
jedynie z książkowymi ilustracjami. Młodzi mieszkańcy wsi nie widzą dla siebie perspektyw
w mniej docenianym i opłacalnym rolnictwie. Wobec takich tendencji, sprawnie działające
gospodarstwa agroturystyczne oraz zagrody edukacyjne mogą istotnie przyczynić się do
poprawy życia mieszkańców terenów wiejskich i poszerzenia świadomości ekologicznej wśród
dzieci. Warunkiem uzyskania dodatkowych przychodów jest zapewnienie odpowiedniej bazy
noclegowej, zaplecza rekreacyjnego oraz ciekawej oferty turystycznej. W związku z tym tak
ważne jest podpatrywanie i czerpanie wzorców i inspiracji z innych, dobrze prosperujących
gospodarstw. Szczególnie cenne wnioski można wyciągnąć zapoznając się z działalnością takich
gospodarstw poza granicami Polski.
Na terenie Austrii gospodarstwa agroturystyczne zrzeszone są w dobrowolnych
organizacjach, które gwarantują ich prezentację w sieci i mediach wraz z możliwością rezerwacji
miejsc noclegowych. Podobnie jak w Polsce przywiązuje się szczególną uwagę do promowania
produktów regionalnych, które wytwarzane są w sposób tradycyjny, pochodzą z danego regionu,
wykazują cechy produktu określone w normach i propagowane są przez stowarzyszenia
producentów na rynkach lokalnych.
Promowanie produktów w prawie każdym gospodarstwie polega na:
wyświetlaniu filmu o gospodarstwie lub inna forma prezentacji
zwiedzaniu gospodarstwa
degustacji wyrobów
odwiedzaniu sklepu, gdzie oferowano swoje wyroby oraz zgodnie z ideą wymiany między
regionami, cztery produkty z innych gospodarstw (przyjęta strategia okazywała się
niezwykle skuteczna).
Interesującym miejscem jest „Makowa wieś” zrzeszająca siedem gospodarstw obsiewających
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ROW

Wsi spokojna, wsi wesoła…
makiem ponad 12 hektarów ziemi. Uprawie maku towarzyszą liczne festyny tematyczne. Jest to
bardzo pomysłowy sposób na ściąganie turystów, ożywienie i uatrakcyjnienie miejscowości,
a przede wszystkim pozyskanie przychodów.
Kolejne pozytywne przykłady w zakresie prowadzenia ekologicznych gospodarstw
edukacyjnych można zobaczyć w Tessyn w Szwajcarii, gdzie wyjazdy edukacyjne uczniów do
gospodarstw nie są, jak w Polsce, dobrą wolą nauczycieli tylko integralną częścią programu
szkolnego. Ciekawym przykładem zarówno pod względem edukacyjnym jak i integracyjnym jest
gospodarstwo rolne „Allevoliere” prowadzone przez Fundacje Diamante, zatrudniające 12 osób
upośledzonych umysłowo w stopniu średnim.
Niepełnosprawni zajmują się hodowlą drobiu,
począwszy od zakupu piskląt, odchowie na
naturalnych paszach, a kończąc na sprzedaży
tuszek. Taka działalność to dobry sposób na
integrację osób niepełnosprawnych z resztą
społeczeństwa.

Fot. Winiarnia i sklep z regionalnymi artykułami . Austria.

Kolejnym interesującym przykładem jest małe, górskie siedlisko „La Shirome” w uroczej
Dolinie Szmaragdowej. Oferowane są tutaj ekologiczne wyroby własne – kozi ser, domowo
wyrabiane wędliny oraz wieprzowinę, koźlęcinę i jagnięcinę. W skład obejścia wchodziła
kamienna bacówka położona 1500 m n.p.m., w której od wiosny do października organizowane
są obozy pobytowe. Podczas takiego pobytu dzieci żyją „w zgodzie z naturą”. Rąbią drzewo,
pasą i doją kozy, zajmują się produkcją serów. Turnusy cieszą się ogromnym zainteresowaniem,
a rezerwacje kilkuletnimi terminami.
Ekologiczna winnica Ramelli jest przykładem rodzinnego interesu prowadzonego przez
małżeństwo. Prowadzone są zajęcia „od roślinki do butelki”. Po wcześniejszej prezentacji
gospodarstwa, następuje degustacja wina, a później jego sprzedaż bezpośrednia.
Potomny przykład stanowi 5-cio hektarowe gospodarstwo edukacyjne rodziny Zanetti, które
specjalizuje się w hodowli kóz, królików i indyków. Jest czynny młyn kamienny, gdzie mieli się
zboże, podczas zajęć edukacyjnych typu „ścieżka wypieku chleba – od ziarenka do bochenka”.
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Wsi spokojna, wsi wesoła…
Gospodyni, Pani Nicoletta, uprawia i zbiera zioła, z których wytwarza ekologiczne kremy.
Miejscowy sklep oferuje, sery, przetwory warzywne i owocowe, miód wytwarzany z kasztanów
i kosmetyki.
Obserwacja sposobu funkcjonowania poszczególnych gospodarstw działających w innych
krajach zmusza nas do przemyśleń, jakie wzorce można i należało by przenieść na nasz rodzimy
grunt, aby uzyskiwać podobne ekonomiczne wyniki, pozwalające nie tylko utrzymać się
prowadzącym gospodarstwo rodzinom, ale też cieszyć zasłużonym zyskiem. Pozwala ponadto
na stwierdzenie, że polskie gospodarstwa agroturystyczne i edukacyjne, zarówno pod względem
infrastruktury jak i prowadzone dla dzieci zajęć niejednokrotnie nie odbiegają szczególnie
od standardów europejskich. Idea gospodarstw edukacyjnych może pozwolić zaistnieć małym
gospodarstwom rodzinnym. Wystarczy ocenić swój potencjał, wykorzystać lokalne zasoby
przyrodnicze i turystyczne, nawiązać do miejscowej tradycji, mieć wizję i twórczy pomysł na
stworzenie swojego małego biznesu, z daleka od wielkiego miasta.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych organizuje w najbliższym czasie na terenie
całej Polski Szkoły - Ekomarki oraz Animacji Edukacji Ekologicznej, gdzie będzie można nie tylko
posłuchać o wielu przykładach gospodarstw, które doskonale wykorzystują swoją przestrzeń
wiejską i przyrodniczą, jak i samemu z pomocą ekspertów stworzyć swoją markę. Szkoły
są częścią projektu pn. „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej na www.natura2000.fwie.pl.
Artykuł dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Iwona Draus
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
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EKONOMIKA ROLNICTWA

Premie dla młodych rolników w ramach
PROW 2014-2020
Autor: Krzysztof Żok; CDR O/Poznań

Działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” wdrażane w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony
beneficjentów. Działanie to ma na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcia samodzielnego
prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych oraz
przyczynić się do wymiany pokoleniowej w rolnictwie.
Budżet działania wynosił 420 milionów Euro. Do administrującej działaniem Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło łącznie blisko 53 tysiące wniosków.
W praktycznie każdym z przeprowadzonych naborów liczba złożonych wniosków przekraczała
limit dostępnych środków. Na dzień 31.03.2015 ARiMR przyznała pomoc blisko 35 tysiącom
młodych rolników.
Dlatego wiele młodych osób, które chcą rozpocząć lub niedawno rozpoczęli prowadzenie
działalności rolniczej, z niecierpliwością czeka na ogłoszenie pierwszego naboru dla dziania
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2014-2020.
Zainteresowane osoby muszą się liczyć z wprowadzeniem kilku istotnych zmian
w przyznawaniu pomocy. Podobnie jak to było wcześniej, pomoc ma formę premii w wysokości
100 tys. zł, ale będzie ona wypłacana w dwóch ratach (I rata stanowi 80% kwoty pomocy, II rata
stanowi 20% kwoty pomocy). Pierwsza rata wypłacana będzie beneficjentowi, po złożeniu
wniosku o płatność, które musi nastąpić w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia wnioskodawcy
decyzji o przyznaniu pomocy, jeżeli wypełni zobowiązania, z zastrzeżeniem których została
wydana ww. decyzja. Drugą ratę beneficjent otrzyma po zrealizowaniu biznesplanu.
Kryteria dostępu do działania przewidują, iż beneficjentem może zostać osoba, która:
1) nie ukończyła 40 roku życia;
2) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do uzupełnienia
wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
3) rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, tj. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie
gospodarstwo rolne (przynajmniej 1 ha użytków rolnych), przed dniem złożenia wniosku
o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników”, lecz nie wcześniej niż na
12 miesięcy przed jego złożeniem. W przypadku gdy urządzanie gospodarstwa:
a) rozpoczyna osoba małoletnia - okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania przez tę
osobę pełnoletniości,
b) rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia - okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia przez
notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia;
4) po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący
gospodarstwem tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa
rolnego jako kierujący.
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W Programie przyjęto, iż kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi gospodarstwo
osobiście (pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa),
na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego
prowadzeniem.
Jednocześnie, w Programie określono przesłanki świadczące o prowadzeniu gospodarstwa
jako kierujący (zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, wystąpienie o płatności
bezpośrednie, wystąpienie o pomoc finansową dla rolników oraz prowadzenie działu
specjalnego produkcji rolnej).
W związku z powyższym, osoby planujące ubiegać się o przyznanie premii dla młodego
rolnika w ramach PROW 2014-2020 (jak również ich małżonkowie), do dnia złożenia wniosku
o przyznanie pomocy, nie mogą:
zgłosić zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej,
wystąpić o płatności bezpośrednie,
wystąpić o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej.
Ponieważ wszystkie wyżej wymienione czynności zostały zakwalifikowane jako czynności
wykonywane przez kierującego gospodarstwem.
Przewidziano także dodatkowe obostrzenia, mówiące o tym, iż premia dla młodych
rolników:
może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020, osobie
i na gospodarstwo,
nie może być przyznana osobie, która uzyskała wsparcie w ramach działania „Ułatwianie
startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013, ani na gospodarstwo, na które przyznano
i wypłacono ww. premię.
Pewne ograniczenia dotyczą także małżonków. W takim przypadku premię może otrzymać
tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy urządzają wspólne gospodarstwo, czy odrębne
gospodarstwa, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że małżonek młodego rolnika:
przed dniem złożenia przez małżonka wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził
gospodarstwa jako kierujący,
w okresie poprzedzającym 12 miesięcy przed dniem złożenia przez małżonka wniosku
o przyznanie pomocy nie rozpoczął urządzania gospodarstwa oraz
nie otrzymał premii w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 20072013 (ani premii dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020).
Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020, wnioskodawca aby otrzymać pomoc musi złożyć
wniosek o przyznanie pomocy. Istotną zmianą jest fakt, że wnioski te składane będą do Biura
Powiatowego ARiMR i przez te Biura Powiatowe rozpatrywane (wcześniej wnioski o przyznanie
pomocy trafiały do Oddziałów Regionalnych ARiMR). Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy
beneficjent jest zobowiązany przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie
działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie i zobowiązuje się do realizacji tego biznesplanu. W wyniku realizacji
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biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej
10%.
Gospodarstwo wskazane w biznesplanie również musi spełnić szereg kryteriów:
musi mieć powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej,
a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa –
równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;
przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej
(część podstawowa gospodarstwa), musi stanowi przedmiot własności beneficjenta,
użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego – jest to bardzo istotna zmiana, ponieważ we
wcześniejszych naborach dopuszczano, aby 100% powierzchni użytków rolnych
gospodarstwa stanowiły grunty pochodzące z dzierżaw prywatnych.
posiadać wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys.
euro.
Ponadto nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji
będzie:
chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli
zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów
rasowych.
Przyznanie pomocy wiąże się z przyjęciem przez beneficjenta zobowiązań. Należą do nich:
prowadzenie gospodarstwa rolnego, jako kierujący, co najmniej do dnia upływu 5 lat od
dnia wypłaty I raty pomocy,
podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co
najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
zrealizowanie biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż
do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie nie później
niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej ewidencji co najmniej do
dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
spełnienie warunku odnośnie rolnika aktywnego zawodowo w rozumieniu przepisów UE
o płatnościach bezpośrednich, w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia
gospodarstwa rolnego jako kierujący,
prowadzenie działań, z tytułu których przyznano punkty w ramach systemu wyboru
operacji, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy
(przykładowo, jeżeli wnioskodawca zadeklarował działalność w zakresie przygotowania do
sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, czy przetwarzanie
produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, działalność ta powinna być
prowadzona do końca okresu związania celem).
Pomoc jest przyznawana w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów,
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przyznawanych na podstawie określonych kryteriów wyboru. Do kryteriów wyborów zalicza się:
powierzchnie użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie, kwalifikacje, rodzaj
planowanej produkcji, kompleksowość biznesplanu, wpływ na realizację celów przekrojowych,
różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem, przejmowanie
gospodarstwa w całości lub tworzenie go z mniejszych gospodarstw.
Opracowano na podstawie:
1) projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu
„Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
2) informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dot. działania „Ułatwianie
startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 (www.arimr.gov.pl –
dostęp 23.04.2015)
3) informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl – dostęp
20.04.2015) http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-20142020/Aktualnosci/Wazna-informacja-dla-osob-planujacych-ubiegac-sie-o-przyznanie-wsparciadla-mlodych-rolnikow-w-ramach-PROW-2014-2020
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Podstawy agrotechniki
w produkcji ekologicznej (cz. I)
Autor: Barbara Sazońska; CDR/O Radom

Agrotechnika – jest to ogół zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin w celu
uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości. Do zabiegów agrotechnicznych należą:
uprawa roli
nawożenie
siew i sadzenie,
nawadnianie
pielęgnowanie,
ochrona roślin
zbiór i przechowywanie ziemiopłodów.
Udoskonalenie i właściwe stosowanie agrotechniki w produkcji ekologicznej umożliwia
uzyskiwanie coraz wyższych plonów roślin uprawnych, i to zarówno pod względem ilościowym,
jak i jakościowym, przy równoczesnym stałym podnoszeniu żyzności gleby. Wysokość
uzyskiwanych plonów stanowi wypadkową oddziaływania zespołu czynników siedliskowych na
pewne procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach. Przy złych warunkach siedliskowych
i niskim poziomie agrotechniki, czyli w ekstensywnej gospodarce rolnej, każdy zabieg
agrotechniczny poprawiający chociażby w niewielkim stopniu warunki bytowania roślin pozwala
na zwiększenie plonów o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent. Przy wszystkich zabiegach
agrotechnicznych niezwykle ważną rolę odgrywa terminowe ich wykonywanie, które uzależnione
jest w znacznym stopniu od warunków pogodowych. Agrotechnika powinna być dostosowana
również do warunków glebowych i wymagań roślin.
GLEBA
Rolnictwo ekologiczne można zdefiniować jako zrównoważony agrosystem o charakterze
trwałym, którego celem jest m. in. dążenie do zachowania żyzności gleby i rozwój
bioróżnorodności. W rolnictwie ekologicznym konieczne jest pojmowanie gleby jako żywego
systemu, który musi być elementem, łączącym produkcję pełnowartościowych produktów
roślinnych. O jakości gleb wykorzystywanych rolniczo decyduje przede wszystkim rolnik podczas
codziennej pracy. Dlatego powinien mieć świadomość, że gleba nie jest martwym substratem,
a od jej jakości zależy produkcja gospodarstwa i jakość wyprodukowanej żywności.
Uprawa roli
Liczba i jakość wykonywanych zabiegów uprawowych jest różna, w zależności od tego jaką
glebę uprawiamy, w jakim znajduje się ona stanie, jaki jest układ czynników klimatycznych
i urzeźbienie terenu oraz jakie wymagania ma roślina. Uprawa roli ma przeobrazić glebę tak, aby
zmniejszyła się jej wrażliwość na niekorzystny układ czynników przyrodniczych (melioracje,
wapnowanie, nawożenie organiczne, racjonalny płodozmian). O zaszłych zmianach jakościowych
mówimy, że gleba stała się kulturalna, czyli nabyła struktury i tekstury. W praktyce rolnictwa
ekologicznego została sformułowana zasada „płytko odwracać, głęboko spulchniać”.
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Głębokość odwracania jest związana z głębokością siewu czy sadzenia, potrzebą wymieszania
z glebą resztek pożniwnych i nawozów, zniszczenia chwastów itp. Pod rośliny zbożowe i niektóre
inne rośliny wystarczy płytkie przeoranie roli. Rośliny potrzebujące większej głębokości
spulchnienia gleby, jak większość okopowych i warzyw, wymagają głębszej orki. Podstawowym
wymogiem jest, aby gleba została spulchniona
wystarczająco
skutecznie
na
potrzebną
głębokości i przy tym nie była wynoszona z
dolnych warstw na powierzchnię. Do tego celu
stosowane są głębosze, kultywatory i grubery o
najróżniejszych konstrukcjach, pługi obracalne i
wahadłowe, narzędzia wibracyjne i ich różne
połączenia z innymi narzędziami i siewnikami
oraz
agregatami,
wykonującymi
siew
bezpośredni
do
nieuprawionej
gleby
(przygotowanie roli i siew roślin podczas jednego
zabiegu). O wyborze między tradycyjną orką a
którymś z wariantów minimalnego i bezorkowego
przygotowania roli do siewu decydują warunki danego pola.
Fot. Autor. Przygotowana gleba
Częste błędy w uprawie roli to: późne przygotowanie gleby przed siewem ozimin i zbyt
wczesne wejście na pole wiosną.
Przy przygotowaniu gleby pod wysiew ozimin trzeba zadbać o to, aby poszczególne zabiegi
były ze sobą powiązane, co powinno zapobiegać tworzeniu się i zasychaniu grud.. Podorywka
musi następować jak najwcześniej po zbiorze, zanim gleba nie wyschnie i nie stwardnieje.
W suchej i twardej glebie podczas uprawek gleby trudno utrzymać ustwioną głebokść (narzędzie
się zagłębia). To skłania oracza do tego, że opuszcza narzędzie i efektem tego są duże i trudne
do doprawienia bryły, duże koszty, niezadawalające wschody roślin, niewyrównana roślinność
i spadek plonów.
Natomiast przed wiosennym przygotowaniem gleby trzeba podjąć decyzję, jak wcześnie
rozpocząć zespół wiosennych uprawek i czy wilgotność gleby jest odpowiednia. Technologie
uprawowe wymuszaj a wczesne rozpoczęcie wiosennej uprawy. Skłania to rolników do
przedwczesnego wejścia na pole w okresie, gdy gleba nie jest dostatecznie przesuszona.
Zbrylenie gleby wiosną trudno potem usunąć.
NAWOŻENIE
Celem prowadzenia gospodarki nawozowej w rolnictwie ekologicznym jest dostarczenie
substratu organizmom glebowym i tworzenie optymalnych warunków do ich rozwoju.
Tym substratem jest materia organiczna wytworzona i skrzętnie gromadzona we własnym
gospodarstwie. Podstawowymi nawozami w rolnictwie ekologicznym są nawozy naturalne: obornik
i gnojówka (ewentualnie również gnojowica) oraz organiczne: komposty, nawozy zielone i resztki
pożniwne. Bez wystarczającej ich ilości gleba staje się jałowa, po prostu martwa.
Punktem wyjścia w długofalowym procesie użyźniania gleby powinno być sprawdzenie jej
odczynu. Odczyn gleby w dużej mierze decyduje o jej właściwościach fizyko-chemicznych
i biologicznych. W glebach kwaśnych dochodzi do zaniku agregatów i struktury, wobec czego tak

17

PRODUKCJA ROLNA

Podstawy agrotechniki w produkcji ekologicznej

stają się one zlewne, bardzo trudne w uprawie, potrzeba coraz mocniejszych ciągników do ich
zaorania, źle chłoną i źle gromadzą wodę, gorzej rozwija się w nich system korzeniowy roślin (tab.
1).
Tabela 1. Wpływ odczynu gleby na jej właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne

Odczyn kwaśny

Odczyn obojętny

Odczyn zasadowy

Właściwości fizyko-chemiczne
Zanik struktury – rozpad agregatów glebowych
Substancja organiczna o niskiej
pojemności sorpcyjnej

Korzystna struktura gleby –
Stabilne agregaty
Substancja organiczna o wysokiej pojemności sorpcyjnej

Fitotoksyczność glinu
Niektóre pierwiastki śladowe
stają się niedostępne dla roślin

Metale ciężkie stają się dostępne dla roślin (m.in. Cd, Pb, Zn i
Cr)
Właściwości biologiczne
Niska aktywność biologiczna
gleby (bardzo mało dżdżownic)
Słaby rozwój bakterii Rhizobium
na korzeniach roślin motylkowatych
Brak wolno żyjących mikroorganizmów wiążących azot
Słaby rozwój systemu korzeniowego wielu roślin

Wysoka aktywność biologiczna
gleby (bardzo dużo dżdżownic)
Dobry rozwój bakterii Rhizobium
na korzeniach roślin motylkowatych
Dostatek mikroorganizmów wolno żyjących wiążących azot
Dobry rozwój systemu korzeniowego większości roślin
Wysoka aktywność grzybów mikoryzowych

Niska aktywność grzybów
mikoryzowych

Źródło: Widdowson, dostosowane
Pojęcie odczyn kwaśny na glebie lekkiej dotyczy wartości pH poniżej 5,5 – na takich glebach
pH 6 należy uznać za optymalne. Wapnowanie takich gleb byłoby błędem chociażby dlatego, że
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ograniczałoby dostępność dla roślin niektórych mikroelementów. Dla gleb średnich i zwięzłych za
odczyn optymalny przyjmiemy pH w granicach 7,0 – 7,2.
W glebach kwaśnych o odczynie poniżej pH 5 drastycznie ubożeje liczba oraz różnorodność
mikroorganizmów, między innymi, wzrasta udział grzybów a maleje bakterii. Brak wapnia
powoduje, że nie powstają w glebie trwałe związki próchniczne, a dominują kwaśne, łatwo
rozpuszczalne fulwokwasy. Co więcej obumierają organizmy glebowe biorące udział w
powstawaniu próchnicy. Ma to fatalne skutki dla gleb lekkich jak i zwięzłych. W glebach lekkich
próchnica, wobec niewielkiej ilości minerałów ilastych, jest podstawą żyzności. W glebach
średnich i zwięzłych w takiej sytuacji struktura gruzełkowa nie może się samoistnie zregenerować.
Kolejną fatalną konsekwencją bardzo niskiego pH jest to, że substancja organiczna może być
jedynie zmineralizowana. Nie przyczynia się więc ona do wzrostu zawartości trwałej próchnicy.
Wielkości dawek nawozów wapniowych zostaną wyliczone przez stację rolniczo- chemiczną
do której dostarczyliśmy próbki glebowe. Jeśli zalecana dawka przekroczy 3 tony CaO na ha, to
lepiej będzie ją podzielić. Przy wyborze rodzaju nawozu wapniowego należy zwrócić uwagę
również na inne potrzeby nawozowe naszej gleby. Bardzo częstym jest brak magnezu na glebach
lekkich, wówczas warto zastosować wapno dolomitowe, które obok ok. 30% CaO, zawiera 1819% MgO.
Nawożenie a płodozmian
Jednym z podstawowych warunków prowadzenia właściwej gospodarki nawozowej jest
powiązanie jej z płodozmianem. Płodozmian w gospodarstwie ekologicznym pełni dwie
zasadnicze funkcje:
nawozową, tzn. kształtuje bilans azotu i materii organicznej w glebie;
sanitarną, tzn. ogranicza rozwój chorób, szkodników oraz reguluje zachwaszczenie.
Załóżmy, że mamy do czynienia z glebą klasy IIIa lub IIIb, a płodozmian ma zadania zarówno
dostarczenie ziemiopłodów towarowych (głównie zbóż i nasion strączkowych) jak i pasz
objętościowych.
1. Bobik
2. Pszenica jarax + wsiewka koniczyny czerwonej
3. Koniczyna czerwona
4. Pszenica ozima + facelia jako poplon ścierniskowy

5. Owies x
x,

10 - 15 t obornika lub kompostu na 1 ha

Generalnie na dobrych glebach nie ma problemu ani z doborem ani z następstwem roślin.
Niezbędnym zabiegiem jest włączenie do płodozmianu roślin motylkowatych. Jeśli tylko jakość
gleby na to pozwala, dobrze jest wprowadzić uprawę koniczyny czerwonej – w użytkowaniu 1rocznym w siewie czystym, w użytkowaniu 2-letnim oraz na słabszych glebach (co najmniej klasa
IVb) - w mieszance z trawami.
Znaczenie roślin motylkowatych wieloletnich i strączkowych
Tylko uprawa roślin motylkowatych zwiększa ilość azotu będącego w dyspozycji
gospodarstwa ekologicznego. Musimy pamiętać, że obornik, gnojówka czy kompost są ważnymi
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źródłami N, ale są to źródła wtórne.
Wśród roślin motylkowatych mamy dwie grupy: drobnonasienne (pastewne) i grubonasienne
(strączkowe). W tej pierwszej najważniejsza jest koniczyna czerwona, a w drugiej kolejności
lucerna mieszańcowa, a także uprawiana na pastwiskach koniczyna biała oraz rzadziej komonica
zwyczajna.
W drugiej grupie znajdujemy łubiny (żółty, wąskolistny i biały), groch siewny i pastewny
(peluszka), bobik, seradelę, wykę siewną (jarą) i kosmatą (ozimą) oraz soję, której uprawę
podejmują niektóre gospodarstwa ekologiczne. obydwie grupy roślin wiążą azot, to jednak ich
wpływ na żyzność gleby nie jest taki sam (tab. 2).
Tabela 2. Porównanie
i strączkowych

Cecha

wpływu

na

glebę

roślin

motylkowatych

wieloletnich

Motylkowate jednoroczne

Motylkowate wieloletnie

(strączkowe)

i ich mieszanki z trawami

Ilość azotu pozostawiana Łubiny, grochy: 50-60 kg
po zbiorze na 1 ha
Bobik: 100 kg

Koniczyna czerwona:120-150 kg

Ocienienie gleby

Słabe (szerokie rzędy)

Bardzo dobre

Wpływ na strukturę gleby

Słabe przerośnięcie korzenia-mi Znakomity – nadanie struktury
- gleba zbita
gruzełkowej

Wpływ na stan

Pod koniec wegetacji rośnie

Chwasty jednoroczne zostają

zachwaszczenia

zachwaszczenie

zebrane wraz z 1 pokosem

Lucerna: 150-200 kg

(m.in. komosą)

Chociaż obydwie grupy roślin wiążą azot, to jednak ich wpływ na żyzność gleby nie jest taki
sam. Po pierwsze strączkowe pozostawiają po sobie o wiele mniej azotu od roślin pastewnych,
gdyż ich wegetacja trwa tylko jeden sezon, a ponadto gros azotu zbieramy z pola wraz
z nasionami o bardzo wysokiej zawartości białka.
Mając na uwadze powyższe zalety roślin motylkowatych należy przyjąć, że ich udział
w płodozmianie powinien wynosić:
20-25% w plonie głównym
15-30% w międzyplonach.
Nawozy naturalne i organiczne
Podstawowym nawozem w gospodarstwie ekologicznym jest obornik. Pierwszą powinnością
rolnika, jest uczynić wszystko, by zminimalizować straty materii organicznej i składników
pokarmowych (głównie azotu) – podczas przechowywania oraz stosowania obornika.
Ogromnie ważne jest umiejętne ograniczanie strat azotu z obornika podczas jego stosowania.
Obornik, zwykle nie starszy niż sześciomiesięczny, zawiera dużo stosunkowo łatwo dostępnych
składników pokarmowych, ale zawarta w nim substancja organiczna jedynie w niewielkim stopniu
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przyczynia się do polepszenia struktury i bilansu próchnicznego gleby. Ponieważ składniki
pokarmowe są łatwo dostępne, a więc i łatwo tracone, trzeba zwrócić baczną uwagę na porę
stosowania obornika i pogodę. Z chwilą jego rozrzucenia po polu powierzchnia styku obornika
z atmosferą jest bardzo duża i w zawrotnym tempie następuje jego przesuszanie oraz strata azotu
głównie w postaci amoniaku. W miarę możliwości obornik powinno się wywozić w dni bezwietrzne
i pochmurne, a nawet dżdżyste.
Na glebach średnich i ciężkich w
przypadku roślin wczesnego siewu obornik
należy wywieźć jesienią. W okresie wiosny
stosowanie obornika bardzo opóźniłoby
siew. Ponadto, jeśli podczas wykonywania
orki wystąpi posucha, gleba bardzo szybko
stwardnieje i będą problemy z jej
doprawieniem. Naraża to nas na wysokie
koszty dodatkowych, i w gruncie rzeczy
zbędnych zabiegów uprawowych, rozpylenie
gleby, utratę wody.
Opóźnione siewy wydadzą mniejszy
plon, a i zagrożenie ze strony chwastów
wówczas wzrośnie.
Fot. Autor. Pole przygotowane pod uprawę.
Na glebach lekkich obornik należy stosować wyłącznie wiosną. W tym wypadku straty wynikłe
z opóźnienia siewu są niczym, wobec tych, jakie zachodzą w glebach piaszczystych wskutek
wymywania składników pokarmowych (głównie azotu i potasu) w okresie jesieni i zimy. Warto
podkreślić, iż w przypadku gleb lekkich prędzej można wejść w pole niż na glebach średnich
i ciężkich, a ponadto gleby te o niebo łatwiej się doprawia.
Stosowanie kompostów
Kompost jest jakościowo odmiennym nawozem w stosunku do obornika. Dzięki tworzeniu się
substancji huminowych w procesach kompostowania powstają bardziej stabilne formy materii
organicznej niż występują w oborniku. Dlatego też kompost bardziej nadaje się do poprawy
bilansu materii organicznej w glebie w dłuższej perspektywie czasowej
Po rozsypaniu na powierzchni pola kompost miesza się płytko z glebą za pomocą brony,
kultywatora lub wolnoobrotowej glebogryzarki. Łąki i pastwiska nawozi się co roku dobrze
rozłożonym kompostem – najlepiej późną jesienią, po zamarznięciu gleby, by nie robić kolein.
Opracowała: Barbara Sazońska
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Autor: Iwona Kajdan-Zysnarska, CDR/O Poznań

Soja jako jedna z najbardziej wartościowych roślin uprawnych, ze względu na wysoką
zawartość białka (35-44%) i tłuszczu (18-22%) w nasionach, jest cennym surowcem do produkcji
pasz i żywności. Do największych producentów tej rośliny na świecie należą: USA, Brazylia,
Argentyna i Paragwaj oraz Indie i Chiny. Zapotrzebowanie na nasiona soi wciąż wzrasta. Polska
importuje ok. 2 mln ton poekstrakcyjnej śruty sojowej rocznie. W celu ograniczenia importu białka
paszowego pochodzącego spoza UE, trwają prace nad zwiększeniem wartości biologicznej
i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z krajowych surowców w ramach programu
wieloletniego pn.: „Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu
i wykorzystania w paszach”.
W polskich warunkach klimatycznych i przy doborze odpowiednich odmian soja nadaje się do
uprawy w naszym kraju, a areał jej uprawy zwiększa się. z roku na rok Powierzchnia zasiewów w
2011 r. wynosiła 300 ha, a w ciągu kilku następnych lat zwiększyła się ponad dwudziestokrotnie.
Agrotechnika uprawy soi nie jest skomplikowana, a wprowadzenie jej do płodozmianu daje wiele
korzyści. Warto podkreślić, że w nowej perspektywie WPR na lata 2014-2020 za rośliny
wysokobiałkowe rolnicy będą mogli uzyskać płatność zarówno w ramach dopłat bezpośrednich,
jak i w ramach pakietów PROW.
Soja należy do rodziny roślin bobowatych, które dzięki symbiozie z bakteriami
brodawkowymi, wykazują zdolność wiązania azotu atmosferycznego, co znacznie obniża koszty
nawożenia azotowego. Ponadto, jest doskonałym przedplonem dla roślin następczych tj.: zboża,
rzepak, kukurydza czy warzywa, pozostawiając resztki pożniwne zasobne w składniki
pokarmowe. Poprawia też fizyko-chemiczną strukturę gleby ze względu na silnie rozbudowany
system korzeniowy oraz wykazuje działania fitosanitarne i fitomelioracyjne, wpływa na
ograniczenie chorób i szkodników w uprawach roślin zbożowych.
Dobór odmian
Soja jest rośliną ciepłolubną i dnia krótkiego, dlatego do uprawy w polskich warunkach
nadają się odmiany bardzo wczesne i wczesne, których okres wegetacji nie przekracza 140
dni. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 5 odmian soi niemodyfikowanych genetycznie tj.:
Aldana, Augusta, Mavka oraz wpisane w 2015 r.: Aligator i Madlen. Augusta jest oryginalną
odmianą wyhodowaną w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin UP w Poznaniu o zawartości ok.
35% białka i 20% tłuszczu. Należy do odmian wczesnych, dojrzewa na przełomie sierpnia
i września. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania powyżej 3 t/ha. Zalecana do
uprawy w centralnej i południowej Polsce.
W Polsce uprawia się także inne odmiany soi wpisane do Wspólnotowego Katalogu Roślin
Odmian Rolniczych (CCA) tj.:
Annushka: ukraińska odmiana, najczęściej uprawiana w Polsce w latach 2012-2014 r.,
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rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju. Wyróżnia się bardzo wczesnym okresem
dojrzewania.
Simona: odmiana zarejestrowana w Bułgarii, rekomendowana do uprawy w centralnej,
południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Charakteryzuje się
wysokoplennością oraz dużą odpornością na wyleganie i osypywanie.
Smuglyanka: odmiana zarejestrowana w Słowenii, rekomendowana do uprawy na terenie
południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Charakteryzuje się
wysoką odpornością na osypywanie i wyleganie.
Violetta: odmiana zarejestrowana na Litwie, rekomendowana do uprawy na terenie całej
Polski. Charakteryzuje się równomiernym dojrzewaniem, wysoką odpornością na suszę,
osypywanie oraz choroby.
Viorica: odmiana zarejestrowana w Rumunii, rekomendowana do uprawy w centralnej,
południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Charakteryzuje się
równomiernym dojrzewaniem oraz wysoką odpornością na wyleganie i osypywanie.
Atlanta: odmiana zarejestrowana na Węgrzech, rekomendowana do uprawy na terenie
południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.
Tabela 1. Wskaźniki gospodarcze wybranych odmian soi
Odmiana

Grupa
wczesności

Okres
wegetacji
[dni]
100-130

Potencjał
plonowania
[t/ha]
4

Masa 1000
nasion
[g]
110-155

Zawartość
białka
[%]
36-40

Zawartość
tłuszczu
[%]
17,5-21

Annushka

bardzo wczesna

Mavka

wczesna

125-135

>4

ok. 180

36-40

18-22

Simona

wczesna

125-135

4

170-200

41-43

20-21

Smuglyanka

średnia

145-150

>4

160-180

40-42

20-22

Violetta

wczesna

120-125

>4

180-185

41-44

18-21

Viorica

wczesna

125-135

4

170-200

41-43

20-21

Atlanta

średnia

135-140

>4

180-185

40-44

17,4-19

Źródło: www.agroyoumis.pl

Wymagania glebowe i przedplonowe
Soja udaje się na większości gleb w Polsce z wyjątkiem gleb ciężkich, podmokłych,
zlewnych, kwaśnych i bardzo lekkich. Najlepiej plonuje na glebach żyznych kompleksu
pszennego, ciepłych utrzymanych w wysokiej kulturze o dobrych właściwościach powietrznowodnych i pH 6-6,5. Przy pH poniżej 5,5 należy zastosować wapnowanie. Dobrymi przedplonami
dla soi są zboża ozime i jare, kukurydza, trawy wieloletnie oraz okopowe w 3 roku po oborniku.
Niewskazany jest siew po innych roślinach strączkowych, wieloletnich roślinach motylkowych
drobnonasiennych i kapustowatych. Soja nie powinna być uprawiana częściej niż co 4 lata na
tym samym polu. Soję uprawia się w plonie głównym lub wtórym po mieszankach ozimych
zbieranych w maju.
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Uprawa roli
Przygotowanie gleby pod uprawę soi powinno być przeprowadzone bardzo starannie,
by stworzyć odpowiednie warunki pod siew i na okres wegetacji. Jesienią wykonuje się jedną lub
dwie podorywki na głębokość 8-10 cm, a następnie orkę na głębokość 22-25 cm po
przedplonach zbożowych. Po kukurydzy zaleca się talerzowanie oraz orkę na głębokość 25-30
cm. Wiosną zabiegi ogranicza się do włókowania na przełomie marca i kwietnia i kilkakrotnego
bronowania w celu ograniczenia zachwaszczenia, przy czym należy zapewnić odpowiednią
wilgotności gleby nie dopuszczając do zbytniego przesuszenia jej wierzchniej warstwy. Biorąc
pod uwagę, że soja nisko osadza dolne strąki, powierzchnię pola trzeba dobrze wyrównać,
co ułatwi zbiór kombajnem i zmniejszy straty nasion.
Nawożenie mineralne
Uprawa soi nie wymaga wysokiego nawożenia, szczególnie azotowego. Dawkę nawozową
określa się na podstawie analizy gleby na zawartość składników pokarmowych oraz ilości
spodziewanego plonu. Na wytworzenie 1 dt nasion soja potrzebuje 7,5 kg azotu, 2,5 kg fosforu,
3,5 kg potasu, 1 kg magnezu, 2 kg wapnia, 0,4 kg siarki. Roślina dobrze wykorzystuje
pozostałości po nawożeniu mineralnym i organicznym, w symbiozie z bakteriami brodawkowymi
przyswaja azot cząsteczkowy (60-70% zapotrzebowania).
Nawożenie fosforowe i potasowe należy stosować przed orką przedzimową lub wiosną pod
agregat uprawowy w ilości 60-80 kg P2O5 /ha i 80-120 kg K2O/ha w zależności od zasobności
gleby. Ważne jest też nawożenie magnezem w ilości 40 kg/ha. Natomiast, nawożenie azotem
stosuje się przedsiewnie w jednej dawce 25-30 kg N/ha oraz na początku kwitnienia – ok. 30 kg
N/ha. Należy pamiętać, że nadmierne nawożenie azotem przedłuża okres wegetacji i opóźnia
dojrzewanie. Do ważniejszych mikroelementów należą: cynk, bor i molibden. Przy stwierdzeniu
objawów niedoboru tych mikroelementów na roślinach można zastosować nawożenie dolistne w
fazie tworzenia pąków kwiatowych.
Siew
Bezpośrednio przed siewem nasiona soi należy zaprawić szczepionką bakteryjną (Nitragina),
która sprzyja lepszemu przyswajaniu azotu atmosferycznego i zwiększeniu jego ilości na
korzeniach soi. Wysiew wykonuje się, w zależności od rejonu uprawy, w terminie od 20 kwietnia
do 5 maja, gdy kwitną wiśnie, przy średniej dobowej temperaturze gleby na głębokości siewu
wynoszącej 12-14oC. Głębokość siewu powinna wynosić 3-4 cm – przy wilgotnej glebie, a gdy
jest bardziej sucha – 5-6 cm, w rozstawie rzędów 20-25 cm. Przy niskiej wilgotności po siewie
wymagane jest wałowanie pola, co powoduje lepsze podsiąkanie wody i wyrównanie pola.
Obsada roślin powinna wynosić 80-100 roślin na 1 m2, co daje 150-200 kg nasion na 1 ha.
Norma siewu zależy od odmiany, metod zwalczania chwastów i sposobu siewu. Wraz ze
zmniejszeniem szerokości międzyrzędzi zwiększa się norma wysiewu o 10-20 %.
Ochrona roślin
Największym zagrożeniem w uprawie soi są chwasty z uwagi na powolny wzrost początkowy
roślin. Dlatego do 3 dni po siewie stosuje się oprysk herbicydem Sencor Liquid 600 SC w dawce
0,55 l/ha przeciwko chwastom dwuliściennym. Zwalczanie chwastów po wschodach wykonuje się
także poprzez bronowanie plantacji od fazy 3 liścia do uzyskania przez roślinę 15 cm wysokości
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oraz poprzez stosowanie opielaczy w międzyrzędziach.
Najczęściej występujące chwasty w uprawie soi to: komosa biała, perz właściwy, ostrożeń
polny, chwastnica jednostronna, rdestówka powojowata oraz szarłat szorstki.
W doświadczeniach Instytutu Ochrony Roślin w walce z
chwastami dwuliściennymi potwierdzono skuteczność
działania preparatów zawierających linuron: Afalon
Dyspersyjny 450 SC w ilości 1,6 l/ha, Nuflon 450 SC.
W przypadku zwalczania chwastów jednoliściennych można
zastosować Dual Gold w dawce 1 l/ha. Powschodowo na
dwuliścienne można zastosować Basagran 480 SL w dawce
2 l/ha, przy czym preparat należy aplikować ostrożnie, gdyż
jego użycie może zahamować wzrost soi. W tej fazie
przeciwko jednoliściennym można wykorzystać do oprysku
1,5 l/ha Fusilade Forte 50 EC.
Z uwagi na mały obszar uprawy soi w Polsce zagrożenie ze strony chorób grzybowych
i szkodników jest niewielkie. Wśród chorób mogących pojawić się na soi wyróżnia się: zgorzel
siewek, antraknozę, askochytozę, septoriozę – brązową plamistość liści soi, fuzaryjną zgorzel
szyjki korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne więdnięcie, cerkosporiozę, fuzaryjne brunatnienie
strąków. W warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych można
zastosować profilaktycznie oprysk preparatem zawierającym tebukonazol 250 g/l jak np. Brasifun
250 EC, Domnic 250 EW, Horizon 250 EW, Tarcza Łan 250 EW czy Toledo 250 EW w dawce
0,3-0,5 l/ha w mieszaninie z preparatem Acanto 250 SC w dawce 0,2-0,4 l/ha.
Potencjalne zagrożenie dla soi mogą stanowić mszyce, omacnica prosowianka, oprzędziki,
rolnice, strąkowce, śmietki, tarczówkowate oraz zmieniki. Przestrzeganie zasad prawidłowej
agrotechniki zapobiega masowemu pojawieniu się chorób i szkodników na plantacjach soi.
Zbiór soi
Soja dojrzewa w Polsce w trzeciej dekadzie sierpnia i pierwszej połowie września,
a w rejonach północnych pod koniec września. Zbiór soi przeprowadza się jednoetapowo
kombajnem zbożowym w fazie pełnej dojrzałości roślin, gdy wszystkie strąki są brązowe,
a nasiona suche przy wilgotności 14-16 %. W Polsce zbiór soi przypada w pierwszej lub drugiej
dekadzie września. W przypadku mokrego i zimnego lata dosychanie górnych strąków opóźnia
się. Wówczas zebrane nasiona trzeba dosuszyć do 13% wilgotności.
Literatura:
1. Szulc K.: Soja wygrywa z kukurydzą, Farmer nr 1/2015.
2. Konieczny W.: Pol Soja w Winnej Górze, Farmer nr 10/2014.
3. Przespolewska A.: Soja i wyższe plony zbóż, Wieści Rolnicze nr 9/2014.
4. Przespolewska A.: Soja coraz popularniejsza, Wieści Rolnicze nr 6/2014.
5. Metodyka integrowanej ochrony soi dla producentów, Instytut Ochrony Roślin-PIB Poznań
2012.
6. www.agroyoumis.pl
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Uprawa poplonów i ich znaczenie
w gospodarstwach ekologicznych
Autor: Tomasz Stachowicz; CDR/O Radom

Poplony są ważnym element zmianowania bez którego trudno zorganizować produkcję
w gospodarstwie ekologicznym. Wysiewamy je w celu ochrony gleby oraz poprawy jej
produkcyjności. Najczęściej nie są to gatunki towarowe z których można uzyskiwać określony
dochód, poza możliwością ich skarmiana lub przepasania w przypadku gospodarstw
zwierzęcych. W rolnictwie ekologicznym międzyplony i rośliny poprawiające żyzność gleby są
elementem niezbędnym dla zapewnienia stabilnego gospodarowania.
1. Przyorywana masa roślinna poplonów dojrzałych i zdrewniałych zwiększa zawartość
substancji organicznej w glebie. Takie rośliny mają stosunkowo wysoki stosunek węgla do
azotu w masie oraz posiadają kompleks lignin, który rozkłada się stosunkowo wolno. Ten
powolny rozkład jest korzystny dla wytwarzania trwałych stabilnych połączeń związków
organicznych - próchnicy, inaczej nazywanej humusem. Tylko niewielka część przyoranej masy
roślinnej zamienia się w stabilny humus. Klimat Polski nie sprzyja nagromadzaniu się próchnicy,
dość długi okres wegetacyjny, długie okresy suszy powodują, że ulega ona mineralizacji.
Przyjmuje się, iż 70-80% substancji organicznej ulega w glebie mineralizacji, a 20-30%
humifikacji tj. tworzenia próchnicy.
Rolnicy chcący zwiększyć zawartość próchnicy w glebie powinni uprawiać rośliny
produkujące dużą ilość suchej, włóknistej masy.

Koniczyna czerwona

Produkowana sucha masa
t/ha
2,700 - 4,500

Owies

1,000 - 5,500

Żyto

1,000 - 4,000

Rzodkiew oleista

2,000 - 7,500

Poplony

Źródło: Ontario.ca, Anne Verhallen - Soil Management Specialist
2. Przyorywana masa roślinna poplonów młodych stymuluje biologiczną aktywność gleby.
Młode rośliny zawierają dużo azotu i mają wąski stosunek C:N. Związki organiczne zawarte w
roślinach bardzo szybko ulegają rozkładowi mikrobiologicznemu powodując udostępnienie dużej
ilości składników przyswajalnych w glebie. Szybko rozkładając się w glebie wytwarzają niewielkie
ilości próchnicy. Pełnią za to inne ważne funkcje jak przywrócenie przyswajalności składników
nawozowych, które znajdują się w glebie a nie są dostępne dla roślin. Olbrzymia masa
mikroorganizmów rozkładająca ich resztki wydziela do roztworu glebowego wydzieliny
przyspieszające wietrzenie naturalnych minerałów, mineralizację próchnicy. Niezbyt wielka masa
młodych, świeżych międzyplonów nie pokrywa dobrze gleby, ale ma wielki wpływ na strefę
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korzeniową roślin - ryzosferę. Inaczej mówiąc późno siane poplony nie dostarczają dużo
biomasy, natomiast poprawiają życie glebowe.
3. Podczas rozkładu przez mikroorganizmy resztek roślinnych powstają związki organiczne
mogące pozostawać w glebie przez dłuższy czas jak woski, gumy, żywice. Związki te oraz
strzępki grzybów sklejają cząstki stałe gleby w granulki dając najbardziej odpowiednią
strukturę gleby. Gleba w trwałych granulach jest dobrze napowietrzone a woda może
swobodnie w nią wnikać. To z kolei prowadzi do lepszej retencji (gromadzenia) wody. Stabilność
struktury gleby powoduje, że nie jest ona tak łatwo ugniatana przez sprzęt rolniczy. Wiązkowe
korzenie traw i zbóż rozluźniają glebę. Z kolei korzenie gorczycy, rzodkwi oleistej, łubinów czy
lucerny są biologicznymi pogłębiaczami. Ich palowy, głęboki system korzeniowy przebija
podeszwę płużną i ugniecione warstwy podglebia. W połączeniu z mechanicznym pogłębianiem,
melioracjami pozwala uzyskać odpowiednia strukturę.
4. Głęboko korzeniące się rośliny mają możliwość pobierania składników pokarmowych z
głębokich warstw gleby i odłożenie ich w warstwie penetrowanej przez rośliny uprawne udostępnianie składników pokarmowych.
Niektóre uprawiane w międzyplonach są w stanie pobierać składniki aktualnie trudno
dostępne dla innych roślin. Za przykład mogą być owies i gryka, które dobrze przyswajają trudno
dostępny fosfor.
Międzyplony ścierniskowe, siane po zejściu rośliny głównej zatrzymują nadmiar składników
pokarmowych nie wykorzystanych po uprawie przedplonu. Ma to istotne znaczenie w ogniwach
zmianowania, gdzie po zaoranych motylkowatych czy motylkowatych z trawami pozostaje duża
ilość azotu. Wysiana po takim przedplonie pszenica nie jest w stanie pobrać całego azotu
nagromadzonego w glebie, ponadto nadal uruchamia się azot z resztek najtwardszych łodyg i
korzeni. Po zbiorze pszenicy należy zasiać międzyplon, który zapobiega wypłukaniu nadmiaru
azotu jesienią. Początkowo międzyplon (najlepsze krzyżowe - gorczyca, rzodkiew) rośnie dość
wolno, gdy korzenie penetrują warstwę wyczerpaną przez korzenie pszenicy. Po jakimś czasie
rośliny dostają wigoru, wykorzystując większe ilości azotu znajdujące się/wypłukane z warstwy
ornej.
5. Asymilacja azotu - istotna rola międzyplonów z roślin motylkowatych. Potrafią one wnieść
do gleby od 40 aż do 250 kg azotu na hektar. Oczywiście ilość zgromadzonego azotu zależy od
gatunku (motylkowate drobnonasienne asymilują więcej azotu) i warunków uprawy. Warunki
klimatyczne, termin siewu, obecność bakterii symbiotycznych, odpowiednio dostosowane
stanowisko, pH gleby, to wszystko składa się na powodzenie uprawy. Ilość azotu, który jest
dostępny w pierwszym roku po przyoraniu wynosi 40 do 60% całkowitej masy nagromadzonego
azotu. Zależy to od gatunku rośliny i jej fazy wzrostu. Starsze, zdrewniałe częściowo rośliny
oddają w pierwszym roku do 40% pobranego azotu. Młode i niezdrewniałe z dużą ilością
delikatnych liści szybko rozkładają się w glebie i uwalniają więcej azotu już w pierwszym roku.
W drugim roku po przyoraniu międzyplonu możemy liczyć na około 20% całkowitej ilości azotu
zgromadzonej przez roślinę.
6. W dobrze zaplanowanym płodozmianie międzyplony pomagają przerwać cykle rozwojowe
wielu chorób grzybowych i bakteryjnych, owadów czy nicieni poprawiając stan fitosanitarny
gleby. Aby spełniły odpowiednio tę funkcję, trzeba dobrać gatunki należące do innych rodzin
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botanicznych niż uprawy w plonie głównym. Rosnące poplony przyciągają także pożyteczne
organizmy niszczące szkodniki. Niektóre gatunki (gorczyce - szczególnie sarepska) bardzo dobrze
zwalczają nicienie.
7. Ograniczanie zachwaszczenia - niektóre gatunki uprawiane, jako międzyplony stanowią
silną konkurencję dla chwastów. Gatunki używane do tego celu muszą się charakteryzować
szybkim wzrostem początkowym oraz tworzyć grubą warstwę pokrywającą glebę. Dobrymi
przykładami takich roślin jest gryka, czy wysiewane gęsto jesienią żyto. Międzyplony te dobrze
konkurują z chwastami o wodę, światło, przestrzeń i intensywnie pobierają składniki w strefie
korzeniowej. Niektóre międzyplony, jak żyto, wyka czy owies mają działanie allelopatyczne wydzielają w trakcie wzrostu lub rozkładu ich masy roślinnej związki chemiczne hamujące
wschody niektórych chwastów.
Poplony zwane także międzyplonami dzielimy na:
ścierniskowe - wysiewane w drugiej połowie lata po zbiorze wczesnego plonu głównego,
a użytkowane jesienią tego samego roku na paszę (np. rzepa ścierniskowa), zielony nawóz
(facelia, gorczyca biała, peluszka) lub zostawia się do wiosny jako rośliny zabezpieczające wody
gruntowe przed spływem substancji szkodliwych z gleby, których przyoranie następuje po
1 marca,
ozime - wysiewane jesienią, zbierane wiosną następnego roku lub przyorane
wiosną po 1 marca (np. żyto, rzepak ozimy),
wsiewki poplonowe - siane wiosną jednocześnie z plonem głównym, siane
w czasie wegetacji plonu głównego i pozostające po jego zbiorze do jesieni
tego samego roku lub przyorane (np. seradela wsiana w żyto).
Pomimo, iż poplony nie są uprawą towarową, to ich wysiew powinien mieć określony cel np. czy chcemy zwiększyć zawartość substancji organicznej w glebie, czy zagłuszyć chwasty itp.
Do siewu poplonów można wykorzystać, praktycznie każde gatunki roślin, jakie mamy
w gospodarstwie. Najlepsze są jednak te, które początkowo szybko wzrastają, mają małe potrzeby
wodne i glebowe oraz tanie nasiona. Najbardziej wartościowe są poplony z uwzględnieniem roślin
motylkowatych (zwane też bobowatymi ). Aby zmniejszyć wpływ zmiennych warunków
pogodowych i glebowych, zaleca się, mieszanie różnych gatunków roślin. Jeśli w gospodarstwie
uprawia się dużo zbóż, należy pamiętać, że w takim wypadku w poplonach należy siać wyłącznie
rośliny niezbożowe. Dobór roślin do poplonu zależy też od terminu, w którym je wysiewamy i od
ich przeznaczenia.
Poplony ścierniskowe
Uprawiane po zbożach i innych roślinach wcześnie schodzących z pola. Najlepszym
stanowiskiem dla nich są gleby średnie o wysokiej kulturze. W uprawie tych międzyplonów jako
zasadę przyjmuje się siew mieszanek, rzadziej roślin w czystym siewie. Uprawa mieszanek
zmniejsza ryzyko niepowodzenia i przyczynia się do lepszego wykorzystania gleby oraz zawartych
w niej składników pokarmowych. Wysiewając mieszanki znacznie zmniejszamy ryzyko porażki
w uprawie, gdyż niekorzystne warunki dla jednego gatunku mogą być sprzyjające dla pozostałych.
Mieszanki lepiej zacieniają glebę, co sprzyja zmniejszeniu strat wody.
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Mieszanka powinna składać się nie więcej niż z 2-4 gatunków roślin o podobnych
wymaganiach glebowych, klimatycznych i agrotechnicznych, o zbliżonej długości okresu
wegetacji oraz podobnym tempie wzrostu i rozwoju.
Przydatność międzyplonów w uprawie
Poplon
Gryka
Gorczyca
Rzodkiew oleista
Rzepak ozimy
Perko-Brachina
Facelia
Koniczyny:
inkarnatka
białoróżowa (szwedzka)
perska
aleksandryjska
czerwona
biała
Nostrzyk
Seradela
Wyka siewna, jara
Wyka kosmata, ozima
Łubin żółty
Łubin wąskolistny
Groch
Żyto
Owies
Rajgras włoski
Rajgras westerwoldzki
Słonecznik
Sorgo

Przydatność do uprawy
krótki
długi sezon
jesienna
sezon
0
+++
+
0
+++
++
0
+++
++
+
0
+++
+
+++
+++
++
+++
0
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
++
++
+++
+++
++
+
++
+++
+++
++
+++

++
++
+++
+++
+
+

+
++
++
++
+
+

+++
++
++
+++
++
++
0
+++
++
++
++
++

++
++
++
0
0
+
+++
+
++
++
0
0

Niszczenie przez
mróz

Asymilacja
azotu

Tak +++
Tak++
Tak++
Nie
Nie
Tak+++

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Tak+++
Nie
Tak+++
Tak+++
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak++
Nie
Tak+++
Tak+++
Tak+++
Tak+++
Tak+++
Tak+++
Tak+++
Tak++

Ilość
biomasy
++
+++
+++
++
+++
++
++
++
++
++
+++
++
+++
+/++
++
++
+++
++
++
+/+++
++
+++
+++
++
+++

+++ bardzo dobry ++dobry, +słabszy, 0 nie jest zalecany
Wg różnych źródł: Ontario University, Urban I Sarapatka, Czechy, Normatywy produkcji
rolniczej CDR Radom.
Dominującym w mieszance powinien być gatunek dobrze plonujący w danym rejonie,
najlepiej dostosowany do warunków glebowo-klimatycznych i agrotechnicznych, powinien
stanowić 40-70% udziału w mieszance. Mieszankę należy wysiać w dobrze przygotowaną glebę
do 5 sierpnia.
Poplony ozime
Wysiewane jesienią a są zbierane lub przyorywane wiosną następnego roku np.
żyto ozime, rzepak ozimy, mieszanka żyta z trawami, żyto z wyką. W zmianowaniu
przychodzą po zbożach i mieszankach pastewnych, a przed roślinami późnego siewu lub
sadzenia. Przygotowanie pola pod te uprawy polega na wykonaniu zespołu upraw pożniwnych
po sprzęcie przedplonu, a następnie wykonaniu orki siewnej.
Termin siewu dla większości tych roślin przypada na koniec sierpnia do drugiej dekady
września.
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Wsiewki poplonowe
Rośliny te wysiewane są wiosną wraz z rośliną główną, po zbiorze której następuje
zasadniczy ich wzrost i zbiór jesienią tego samego roku. Wsiewki początkowo rozwijają się słabo,
gdyż mają słaby dostęp światła i utrudnione pobieranie wody wraz ze składnikami pokarmowymi.
Dobierając rośliny do wsiewek należy zwrócić uwagę na wrażliwość tych roślin na zacienianie
w pierwszym okresie rozwoju. Do roślin spełniających te wymogi należą seradela, lucerna
chmielowa i niektóre trawy (życice, kupkówka, stokłosa uniolowata).
W roślinę ochronną wsiewa się często koniczynę czerwoną, ale ze względu na koszt nasion
jej uprawa na przyoranie jest nieopłacalna. Wsiewki poplonowe sieje się wczesną wiosną
Roślina
gorczyca biała
facelia,
rzepak jary, rzepik,
rzodkiew oleista,
słonecznik,
seradela,
bobik,
łubin żółty,
kapusta pastewna
zboża ozime,
mieszanka wyki z żytem
seradela
koniczyna czerwona
koniczyna szwedzka
koniczyna biała
lucerna
Życice

Norma wysiewu kg/ha
Międzyplon ścierniskowy*
16-20
10-15
8-10
20-30
30-40
50-60
250
220
6
Międzyplon ozimy *
180-220
60+90
Wsiewki poplonowe*
50-70
15-20
10-15
10-15
15
20-30

Optymalny termin wysiewu
Do 15 VIII
Do końca VII
15-25 VIII
15 VIII
5 VII
25VII
5 VIII
25 VII
30 VII
5-25 IX
25 VIII-5 IX
wiosna
wiosna
wiosna
wiosna
wiosna
wiosna

jednocześnie z rośliną jarą lub w rosnącą już ozimą, a także może być zasiana łącznie z rośliną
ozimą już w jesieni. Ze zbóż najlepsze do tego celu są żyto ozime i jęczmień jary.
*Terminy i dawki zależne od przebiegu pogody, jakości gleb i rejonizacji uprawy.

Tomasz Stachowicz, CDR O/Radom
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Najnowsze Ustawy i Rozporządzenia związane
z rolnictwem i obszarami wiejskimi

Pozycja

Treść

743

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r.
w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności,
oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby
punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom .
Dz. U. z 2015 Nr 743

742

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego.
Dz. U. z 2015 Nr 742

727

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na
stronie internetowej.
Dz. U. z 2015 Nr 727

711

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń.
Dz. U. z 2015 Nr 711

692

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz
weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli.
Dz. U. z 2015 Nr 692

679

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości opłat
pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie
zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub
rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt
hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu .
Dz. U. z 2015 Nr 679

31

prawo
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z rolnictwem i obszarami wiejskimi

Pozycja

Treść

676

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz.
Dz. U. z 2015 Nr 676

672

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.
Dz. U. z 2015 Nr 672

671

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych
innych ustaw.
Dz. U. z 2015 Nr 671

655

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach
działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności
lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020.
Dz. U. z 2015 Nr 655

621

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców
lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny
wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.
Dz. U. z 2015 Nr 621
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ZAPRASZAMY DO WINNIK
PO SŁONECZNY OLEJ…
Autor: Albert Jaworski, MODR, TZD w Pomiechówku

…taki, który wytwarza Gospodarstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kowalski”.
Właścicielem jest Krzysztof Kowalski.
Swą działalność prowadzi w Winnikach, gmina
Nasielsk, pow. nowodworski, woj. mazowieckie
Tłoczenie i sprzedaż oleju lnianego to jego
oryginalna specjalność .
Skąd się wzięła? Na to pytanie tak odpowiada
jego właściciel: „Tłoczenie oleju to tradycja mojej
rodziny od kilku pokoleń. Do lat 70. ubiegłego
wieku zajmował się tym mój dziadek, Stanisław.
Tłoczył olej z lnu na gorąco, bo tylko na taki
rodzaj jego produkcji pozwalały maszyny, jakie
posiadał. Kontynuował to ojciec Józef, ale już
w tychże latach 70. dzięki zastosowaniu nowych
maszyn, to znaczy mechanicznej tłoczni
Albert Jaworski, absolwent SGGW, kierownik śrubowej, zaczął tłoczyć olej na zimno.
TZD w Pomiechówku, podległego Mazowieckiemu
A ponieważ olej lniany znany jest i nadal
Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego. Zarazem prezes
bardzo ceniony w regionie, postanowiłem to
LGD Zielone Mosty Narwi, która obejmuje
wykorzystać i także zająć się jego produkcją,
zasięgiem swego działania cały powiat pułtuski,
w którym autor mieszka, i dwie gminy kontynuując rodzinną tradycję”. I dopowiada:
,,gdy tylko pojawiła się możliwość uzyskania
z sąsiedniego powiatu nowodworskiego.
W ODR od 15 lat, ale „życiorys pracobiorcy” ma dofinansowaniu z funduszy UE dla ulepszenia
znacznie bogatszy (m.in. przez dwa lata był procesu produkcji oleju i jej zwiększenia od razu
gajowym). Ma własne gospodarstwo rolne i to się tym zainteresowałem i postanowiłem z niej
niemałe (prawie 9 ha), a w jego ramach prawie skorzystać…”
4 ha sadu. Ekologicznego! Założył go trzy lata
Realizując swój pomysł skorzystał z doradztwa
temu i czeka właśnie na pierwsze owocowanie
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
jabłoni, gruszy, śliw... Może już w przyszłym roku?
W 2010 roku zadecydował i złożył wniosek do
A ekologia to jeden z jego koników. Drugi, ale to
funkcjonującej na jego terenie Lokalnej Grupy
już związane z pracą zawodową, to integrowana
Działania Zielone Mosty Narwi. Nadał mu
ochrona roślin.
nazwę ,,Słoneczny olej – zakup solarów
słonecznych”. Projekt został pozytywnie oceniony przez Radę LGD, zrealizowany, a następnie
dofinansowany z osi 4. PROW 2007-2013 tzw. ,,Małe Projekty”
Jako cel podstawowy projekt stawiał poprawę warunków prowadzonej działalności
gospodarczej, zmniejszenie kosztów pracy, a miało się to w praktyce sprowadzić do zakupu
i instalacji solarów słonecznych. W uzasadnieniu podkreślono, że operacja taka posłuży też
szerszej promocji rozwiązań ekologicznych na terenach wiejskich i pozwoli na podniesienie
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świadomości społeczności lokalnej w sprawie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
Trzeba powiedzieć od razu, że wszystkie te cele zrealizowana przez Pana Kowalskiego
inwestycja osiągnęła.
W jej ramach zakupiono i zamontowano w obiektach produkcyjnych zakładu dwa zestawy
solarne. Oba służą do podgrzewania wody. Jeden podgrzewa tę, którą wykorzystuje się do
obróbki nasion lnu i rzepaku, co umożliwia tłoczenie oleju na zimno. Daje to lepszą jakość oleju
i zwiększa wydajność produkcji. Drugi zestaw przygotowuje wodę do pasteryzacji butelek, do
których nalewa się olej. Najważniejsze to, iż ta inwestycja pozwoliła zmniejszyć koszty zużywanej
energii elektrycznej, a także ilość pracy przy produkcji, przyczyniając się do zwiększenia
dochodów przedsiębiorstwa. Dodatkowa jej wartość stanowi fakt, że jest to dobry przykład
zastosowania w prowadzeniu działalności gospodarczej na wsi rozwiązań ekologicznych.
Warto podkreślić, że instalację wykonała specjalistyczna firma, co zagwarantowało
odpowiednią jakość prac i dalszej eksploatacji.
Fot. Pomieszczenie zakładu
z zamontowanym solarem.

Na instalację składają się: 4 kolektory
sieciowe płaskie Sirius Plus, konstrukcja spodnia do montażu kolektorów na dachu o nachyleniu
30-60 stopni, zestaw przyłączeniowy do kolektorów, podgrzewacz cwu MegaSolar z dwiema
wężownicami o pojemności 400 litrów, grupa pomp z rotarometrem i separatorem powietrza,
cyfrowy sterownik do kolektorów słonecznych, naczynia przeponowe oraz czynnik obiegu
roboczego.
Całość inwestycji kosztowała 37.343,80 złotych netto, refundacja wyniosła 25.000 zł i była to
maksymalna kwota dofinansowania przy małych projektach.
Podkreślić trzeba, iż decyzję o takim sposobie realizacji swego pomysłu przedsiębiorca podjął
po uzyskaniu odpowiednich wskazówek w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego,
a pomoc w przygotowaniu wniosku i załączników uzyskał w LGD Zielone Mosty Narwi.
Dziś mówi: ,,nie ma tańszego źródła energii do ogrzewania wody niż solary i nie ma
najmniejszego kłopotu z udowodnieniem prawdziwości tej tezy”. Mocno to frapuje i skłania do
przemyśleń odwiedzających jego Firmę. Nie tylko przedsiębiorców... Frapuje, bo w dobie stale
drożejących tradycyjnych źródeł energii to naprawdę znakomite rozwiązanie. Kto po takie
odnawialne czyli trwałe i praktycznie darmowe, źródło energii sięga zyskuje ekonomicznie.
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A ile zyskuje także nasze środowisko. Dodajmy jeszcze, że opisywana tu Firma wytwarza
swoje produkty w oparciu wyłącznie o surowiec z własnego gospodarstwa rolnego. Na 82
hektarach tego gospodarstwa uprawia się 30 ha lnu, 30 ha rzepaku, reszta to zboża i łąki. Dzięki
pozostałościom po produkcji oleju prowadzona jest z kolei hodowla i chów unikatowej rasy świń
złotnicka biała; warto podkreślić, iż znajduje się tu 7% populacji tej ginącej w Polsce rasy.

Fot. Tu prowadzi się chów 7% krajowej
populacji świń rasy złotnicka biała.

W lipcu 2013 r. olej lniany tłoczony na zimno został wpisany na listę produktów tradycyjnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Firma posiada szereg prestiżowych wyróżnień i medali
z imprez związanych z żywnością, np. Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego w 2012
i 2013 r., medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2012 r. Gospodarstwo jest
Członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego
Dziedzictwa Kulinarnego. Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest znakiem potwierdzającym
jakość tradycyjnej i innowacyjnej żywności.
Oleje lniany i rzepakowy można degustować bezpośrednio w gospodarstwie, lub zakupić
w sklepach odbierających towar z gospodarstwa lub przez internet.
Kontakt do Firmy: krzysztof-kowalski64@wp.pl, tel.661 584 558

