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Wpływ technologii uprawy roli na zatrzymanie wody
w glebie (Zygmunt Bilski; CDR O/Poznań)
W ostatnich latach woda staje się czynnikiem decydującym
o wysokości plonów roślin rolniczych. Ilość i jakość wody
w glebie są zróżnicowane w zależności od różnych czynników:
sposobu użytkowan ia,
zasto sowan ych
zabiegów
agrotechnicznych, rzeźby terenu, budowy gleby i jej
właściwości. Artykuł opisuje czynniki glebowe decydujące
o ilości wody dostępnej dla roślin, gromadzonej w profilu
glebowym oraz prezentuje działania
agrotechniczne poprawiające
właściwości gleby w tym zakresie.

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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15-16 listopada
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r.koczkodaj@cdr.gov.pl
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Teresa Sędzik
12/ 424 05 54
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Rola i znaczenie biura LGD w procesie
21-23 listopada
wdrażania LSR /szkolenie/

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

Działalność lokalnych grup działania
w Holandii jako przykład
funkcjonowania LGD przy
24-25 listopada
wykorzystaniu środków prywatnych do
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Budowa zintegrowanych produktów
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12/ 424 05 26
k.markiewski@cdr.gov.pl
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12/ 424 05 54
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ABC działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich: zarządzanie
i finanse przedsiębiorstw
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usług rolniczych, małe przetwórstwo,
grupy producenckie /szkolenie/
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61/ 8232 081 w.124
k.zok@cdr.gov.pl

Współpraca podmiotów sfery B+R
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KONFERENCJA PANELOWA
„FORUM WIEDZY I INNOWACJI”
8 - 9 listopada 2016 r.
I dzień - 8 listopada 2016 r. – wtorek
10:00 – 11:00

Rejestracja i serwis kawowy

11:00-11:25

Otwarcie Konferencji – przywitanie gości, przemówienia okolicznościowe

Jacek Węsierski
Dyr. CDR w Brwinowie
Przedstawiciel MRiRW

Sesja plenarna prowadzenie prof. dr hab. Stanisław Krasowicz IUNG PIB Puławy
11:25-11:40

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jako instrument wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich.

Przedstawiciel SIR, CDR w
Brwinowie

11:40-12:00

Możliwości jakie oferuje działanie Współpraca do
wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie

Paweł Szabelak Główny
Specjalista DROW,
MRiRW

12:00 – 12:30

Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa jako
wyznacznik kierunków transferu wiedzy i innowacji.

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz IUNG PIB Puławy

12:30 – 12:45

Wprowadzenie do sesji panelowych. Omówienie celów i zamierzonych efektów pracy w zespołach.
Przedstawienie moderatorów poszczególnych paneli.

Katarzyna Boczek Z-ca
Dyr. CDR w Brwinowie

13:00 – 14:00

Obiad

14:15 – 15:45

Sesja panelowa. Panele:
Nawozy
Innowacje w ochronie roślin
Nasiennictwo
Pasze
Innowacyjne rozwiązania w agrotechnice upraw rolniczych

Prowadzący:
prof. Wojciech Lipiński Dyrektor KSChR w Warszawie
prof. Marek Korbas IORPIB
dr Tadeusz Oleksiak IHAR
w Radzikowie
dr Marcin Gołębiewski
SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Janusz Smagacz IUNG PIB w Puławach
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Innowacyjne rozwiązania w agrotechnice upraw
rolniczych

prof. dr hab. Janusz Smagacz
IUNG PIB w Puławach

Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa

prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski UP w Lublinie

15:45 – 16:15

Przerwa kawowa

16:15 – 17:00

Panele cd:
Nawozy

prof. Wojciech Lipiński Dyr.
KSChR w Warszawie

Innowacje w ochronie roślin

prof. Marek Korbas IOR-PIB

Nasiennictwo

dr Tadeusz Oleksiak IHAR
w Radzikowie

Pasze

dr Marcin Gołębiewski SGGW
w Warszawie

Innowacyjne rozwiązania w agrotechnice upraw
rolniczych

prof. dr hab. Janusz Smagacz
IUNG PIB w Puławach

Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa.

prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski UP w Lublinie

17:00 – 18:30

Sesja stolikowa – dyskusyjne przed każdą z sal
seminaryjnych

19:00

Kolacja

II dzień - 9 listopada 2016 r. - środa
7:30 – 8:30

Śniadanie

Sesja plenarna prowadzenie prof. dr hab. Stanisław Krasowicz IUNG PIB Puławy
8:30 – 10:00

Wnioski z paneli

Moderatorzy panelowi

10:00-10:30

Dyskusja i podsumowanie

prof. dr hab. Stanisław Krasowicz IUNG PIB Puławy

10:30-11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:00

Prezentacja istniejących grup operacyjnych z zagranicy i inicjowanie tworzenia grup operacyjnych
w Polsce

inż. Milan Kouril broker innowacji Czechy

12:00 – 12:30

Konkurencyjność polskiego rolnictwa w Europie i
na świecie – jaka przyszłość rolników

dr Czesław Siekierski Poseł
Parlamentu Europejskiego

12:30-13:00

Dyskusja i zakończenie

13:00

Obiad
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Imprezy promocyjne, konferencje szkolenia,
warsztaty organizowane przez WODR

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
www.kpodr.pl

4 listopada II Forum Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej Kujaw i Pomorza

11 listopada I Święto Gęsi na Krajnie
listopad /grudzień2016

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Łosiowie

organizator/kontakt

K-PODR w Minikowie
tel. 605 329 213
zbigniew.szemczak@kpodr.pl

K-PODR w Minikowie
tel. 52/ 386 72 00, sekretariat@kpodr.pl

organizator/kontakt

www.oodr.pl

listopad Konkurs „Super mleko”

OODR Łosiów
katarzyna.mazurek@oodr.pl
tel. 77/ 412 53 27 wew.229

III dekada listopada Konferencja nt. „Chowu i hodowli
trzody chlewnej”

OODR Łosiów
katarzyna.mazurek@oodr.pl
tel. 77/ 412 53 27 wew.229

III dekada listopada Konkurs „Gospodarstwo rolne
przyjazne środowisku”

OODR Łosiów
stgm@oodr.pl
tel. 77/ 412 53 27 wew.233

9

PRODUKCJA ROLNA

Wpływ technologii uprawy roli na
zatrzymanie wody w glebie
Autor: Zygmunt Bilski; CDR O/Poznań

Rośliny uprawne w okresie wegetacji wymagają różnej ilości wody. W zależności od ilości
pobieranej wody możemy je podzielić na trzy grupy; - rośliny które potrzebują dużej ilości wody
w czasie wegetacji,- które potrzebują dużej ilości wody ale oszczędniej nią gospodarują - i te
które potrzebują mniej wody.
Do pierwszej grupy należą wieloletnie rośliny pastewne mieszanki wieloletnie z trawami,
kukurydza. Do drugiej grupy należą rośliny okopowe, oleiste i strączkowe. Natomiast do grupy
roślin o mniejszych wymaganiach wodnych należą rośliny zbożowe ozime i jare. Przebieg
pogody ma ogromny wpływ na uprawy roślin. Reakcja różnych gatunków roślin a nawet odmian
na niedobór wody jest różna w poszczególnych fazach rozwoju. Woda w glebie jej ilość
i dostępność dla roślin ma wpływ na wegetację i plonowanie. W wodzie glebowej znajdują się
składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin i tylko z nią mogą być pobrane
przez roślinę. O tym, ile w glebie będzie zgromadzonej wody decydują czynniki glebowo klimatyczne i uprawa roli. Na ilość zgromadzonej wody w glebie mają wpływ także pozostawione
resztki pożniwne i ilość materii organicznej.
W ostatnich latach woda staje się czynnikiem decydującym o wysokości plonów roślin
rolniczych. Ilość i jakość wody w glebie są zróżnicowane w zależności od różnych czynników:
sposobu użytkowania, zastosowanych zabiegów agrotechnicznych, rzeźby terenu, budowy gleby
i jej właściwości. Podstawowym organem w roślinie pobierającym wodę a wraz z nią składniki
pokarmowe są korzenie roślin. Woda dostępna dla korzeni roślin pochodzi z opadów
atmosferycznych oraz podsiąku, z poziomu zwierciadła wody gruntowej przez nienasyconą strefę
profilu glebowego. Zjawisko podsiąku oraz pobór wody przez rośliny są uzależnione (poza
właściwościami gleby) przede wszystkim od głębokości wody gruntowej, rozmieszczenia korzeni
w glebie oraz wielkości parowania i transpiracji roślin.
Gleba ma zdolność zatrzymywania w profilu glebowym od 50 do ponad 200mm wody
dostępnej dla roślin. O ilości zatrzymanej wody w glebie decyduje jej skład mechaniczny,
struktura i zasobność w materię organiczną. Ilość wody zgromadzonej w glebie z opadów
atmosferycznych, którą rośliny mogą wykorzystać w czasie wegetacji zależy od wolnych
przestrzeni znajdujących się w profilu glebowym. Pojemność wolnych przestrzeni, z kolei zależy
od zagęszczenia gleby. Prawidłowe zagęszczenie gleby pod nasionami umożliwiające roślinom
prawidłowe wschody powinno wynosić 1,4-1,5 g/cm2. Nadmierne zagęszczenie powoduje
zmniejszenie wolnych przestrzeni (porów) w glebie i zgromadzenie w niej wody co
w konsekwencji ogranicza dostępność wody dla roślin. Dlatego należy zapobiegać nadmiernemu
zagęszczeniu gleby poprzez ograniczenie uprawek oraz w miarę możliwości ograniczanie
przejazdów stosując agregaty uprawowe, maszyn z szerokim ogumieniem, które w mniejszy
stopniu ugniatają glebę. Barierą dla wody gruntowej jest podeszwa płużna. Orka wykonywana na
jednakowej głębokości powoduje wytworzenie nadmiernego zagęszczenia gleby na powierzchni
działania lemiesza. Uprawa gleby powinna zapewnić likwidację podeszwy płużnej , aby umożliwić
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roślinom jak najgłębsze ukorzenienie. W tym celu stosujemy pogłębiacze. Szczególnym miejscem
do wzruszenia gleby są miejsca przejazdu ścieżek technologicznych.
Łatwiej i równomierniej pobierają wodę a wraz z nią składniki pokarmowe rośliny, które mają
silnie rozwinięty system korzeniowy. Wobec tego należy stworzyć im odpowiednie warunki
glebowe do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, poprzez stosowanie odpowiednich
uprawek i nawożenia. Rośliny potrzebują do prawidłowego rozwoju zbilansowanych składników
pokarmowych. Składniki te muszą znaleźć się w roztworze glebowym w pobliżu korzeni, aby
roślina mogła je pobrać. Rośliny z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym pobierają wodę
i niezbędne składniki pokarmowe z głębszych warstw i mogą w łagodny sposób przejść przez
okres suszy.
W uprawie należy zwrócić uwagę na zatrzymanie odparowywania wody z wierzchniej warstwy
gleby. Na ilość odparowywanej wody z gleby ma wpływ wielkość agregatów glebowych
znajdujących się w wierzchniej warstwie.

Rys.1 Źródło: R. Heinenen, Soil management and crop water supply, Wydział gleboznawstwa,
Szwedzki Uniwersytet Rolniczy (Sveriges lantbruksuniversitet), Uppsala 1985. s. 71.

Na powyższym rysunku przedstawiona jest zależność pomiędzy parowaniem wody a średnicą
cząsteczek lub agregatów glebowych. Pierwsze intensywne parowanie wody występuje przy
cząsteczkach gleby wielkości 0,005 – 0,02 mm. Przy takiej wielkości cząsteczek następuje
podsiąkanie wody do powierzchni gleby z głębszych warstw. Aby przerwać ten proces należy jak
najszybciej wzruszy wierzchnią warstwę, przerwać podsiąkanie
i nie dopuścić
do
bezproduktywnego parowania.
Drugi moment największego parowania występuje gdy wielkość agregatów przekracza 50 mm.
W glebie o takich agregatach, pod wpływem ruchu powietrza następuje intensywne parowanie i jej
przesuszenie. Między tymi wartościami agregatów glebowych znajdują się warunki, w których
parowanie wody jest najmniejsze. Wyrównana powierzchnia pola powinna być pokryta gruzełkami
o średnicy do 0.5 do 2,5 mm. Agregaty takiej wielkości nie są dostatecznie małe, aby powodować
zjawisko podsiąku kapilarnego i na tyle duże, aby występował pomiędzy nimi ruch powietrza
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powodujący osuszanie gleby. Występujące na powierzchni działają jako przykrywka ograniczająca
parowanie wody.
Również w glebie o odpowiedniej strukturze gruzełkowatej pojemność wodna jest większa
w związku z występowaniem więcej wolnych przestrzeni. Prawidłowa struktura gruzełkowata
występuje w glebie o dużej zawartości próchnicy, zasobności w składniki mineralne
i prawidłowym pH. Związki próchnicze mają wysoką pojemność wodną, mogą zatrzymać nawet
5 krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin. Jest to szczególnie ważne
dla gleb piaszczystych. Każdy 1% materii organicznej może magazynować 150 m3 /ha więcej
wody.
Duże znaczenie w zatrzymaniu wody w glebie mają międzyplony. Rośliny międzyplonowe co
prawda korzystają z wody w okresie wegetacji i wysuszają glebę, ale pozostawiają po zbiorze
dużo miejsca w glebie na zgromadzenie wody z opadów atmosferycznych, oraz po przyoraniu
wzbogacają glebę w materię organiczną. Poprzez zastosowanie obornika , przyoranie resztek
pożniwnych, słomy wprowadza się materię organiczną do gleby.
W uprawie zbóż powstają w glebie duże straty wody na wskutek parowania powierzchni roli
która przez te rośliny jest niedostatecznie zacieniona. Zboża ozime pobierają więcej wody niż jare
z racji dłuższego okresu wegetacyjnego. Pozostawiają po sobie wilgotniejszą glebę gdyż
zachowuje ona zapasy wody z okresu zimowego, ponieważ nie stosowano uprawek wiosennych.
Po zbiorze roślin zbożowych należy jak najwcześniej wzruszyć wierzchnią warstwę gleby aby
przerwać parowanie kapilarne gleby. Wzruszona wierzchnia warstwa staje się barierą dla
parującej wody z głębszych warstw gleby. Nie powinno pozostawiać się gleby po skoszeniu zbóż
bez wzruszenia wierzchniej warstwy szczególnie w okresach suchych. Uprawki pożniwne powinny
być płytkie, wykonane nawet na kilka centymetrów (6-10 cm). Taka uprawa bowiem nie przesuszy
głębszych warstw gleby, a jednocześnie przerywa podsiąkanie kapilarne. a także pobudza do
kiełkowania chwasty i samosiewy. Zabieg ten powinien być przeprowadzony najpóźniej 2 dni po
omłocie. Do uprawy pożniwnej zaleca się zrezygnowanie z pługa podorywkowego na rzecz brony
talerzowej, lub agregatu złożonego z kultywatora o sztywnych łapach wyposażonego w wał
strunowy. Zaletą stosowania brony talerzowej lub agregatu są:
- lepsze wymieszanie resztek pożniwnych i słomy, mniejsze zużycie paliwa, przygotowanie
pola i wysiew poplonów w jednym przejeździe, zatrzymanie wody w glebie.
Rezygnacja z uprawy pożniwnej w warunkach suszy jest podstawowym błędem
agrotechnicznym.
W wyniku uprawy pożniwnej gleba lepiej chłonie wodę opadową, zmniejsza się spływ
powierzchniowy, znacznie łatwiej można wykonać orkę siewną.
W gospodarstwach które stosują konwencjonalną uprawę, stosując podorywkę i orkę siewną
powinno się po tych zabiegach zastosować bronę lub włókę. W praktyce podczas orki z boku
pługa zaczepia się włókę lub bronę. Celem tego zabiegu jest przerwanie parowania z wzruszonej
warstwy gleby. Orka siewna wykonana na 2-3 tygodnie przed siewem nie powinna być wykonana
zbyt głęboko.
Pod rośliny uprawiane wiosną, orka powinna być wykonana jesienią. Powierzchnia pola
powinna być pozostawiona w ostrej skibie w celu zatrzymania śniegu przez co gromadzi się
większe ilości wody pozimowej. Nieprawidłowe jest wykonywanie orki wiosną w warunkach suszy
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wiosennej ponieważ taki zabieg przesusza glebę, opóźnia siewy i ogranicza wschody roślin jarych.
Wysiew nasion powinno wykonać się agregatem uprawowo-siewnym.
W uprawie roli należy stosować tylko niezbędne zabiegi. Na glebach lekkich nie powinno się
stosować narzędzi aktywnych powodujących rozpylanie gleb. Złe dobranie narzędzi uprawowych
niszczy strukturę gleby. Gleba ze zniszczona strukturą staje się zbita a na jej powierzchni tworzy
się skorupa, która ogranicza wschody.
Podczas suszy najlepiej zredukować wszelkie uprawki do niezbędnego minimum, lub
zastosować uproszczenia w uprawie roli. Uproszczenia powinny dotyczyć eliminacji podorywki
i orki na rzecz płytkiej uprawy przy użyciu kultywatora, brony talerzowej czy innych narzędzi
biernych. Resztki pożniwne oraz rozdrobniona słoma powinny być zmieszane z glebą. Podorywka
przykrywa słomę i resztki pożniwne warstwą gleby ale nie stwarza odpowiednich warunków dla
rozwoju drobnoustrojów biorących udział w ich rozkładzie. Tak przyorana słoma w wyniku braku
wody nie jest rozkładana przez drobnoustroje lecz często butwieje.
Resztki pożniwne jak i pocięta słoma pozostawione na powierzchni pola wpływają na ilość
wody pozostającej w gleby. Słoma pozostawiona na powierzchni gleby ma jasną barwę, odbija
promienie słoneczne, ogranicza nagrzewanie gleby, co ma wpływa na parowanie wody z gleby.
Natomiast gleba zazwyczaj ma barwę ciemną co ułatwia pochłanianie promieniowania
i ogrzewanie się gleby. Rozdrobniona słoma zmieszana z glebą przerwa podsiąk kapilarny
i ograniczyć utratę wody z gleby.
Sposób uprawy roli ma decydujący wpływ na zatrzymanie wody w glebie szczególnie w latach
w których rozkład opadów jest nierównomierny i występują okresy suszy. W gospodarstwie należy
dostosować technikę uprawy roli do rodzaju gleby i modyfikować ją w zależności od panujących
warunków pogodowych. Inaczej należy uprawiać glebę lekką, inaczej ciężką, inaczej gleby
organiczne niż mineralne.
Bezorkowy system uprawy roli wpływa na zatrzymanie wody w glebie, nie niszczy jej struktury
i ogranicza erozję. Pług w systemie bezorkowym zastępowany jest różnymi zestawami narzędzi
uprawowych takimi jak: brona talerzowa, kultywator, glebogryzarka.
Poniżej w tabeli przestawiono (porównano) trzy sposoby uprawy roli na zawartość wilgoci
w glebie.
Warstwa gleby

Systemy uprawy roli
płużny

uproszczony

siew bezpośredni

0-5

24,9

24,9

27,3

5-10

24,1

25,1

25,3

10-15

22,7

24,3

24,4

20-25

23,5

23,6

25,6

30-35

23,3

24,2

25,7

Tabela 1. Wpływ systemu uprawy roli na wilgotność gleby (%V); (Czyż i in.2010)
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Wyniki badań przedstawione w tabeli wskazują, że z pośród trzech systemów uprawy roli,
w systemach siewu bezpośredniego oraz uproszczonego zatrzymanie wody w glebie jest większe
we wszystkich poziomach. Najwięcej wody z gleby ubywa przy konwencjonalnej uprawie roli czyli
uprawie płużnej. Wyniki te potwierdzają badania IUNG Puławy w uprawie pszenicy ozimej na
glebach ciężkich i średnich – tabela 2 .
Technika
uprawy

Głębokość (cm)
Średnio

10

20

30

40

60

100

Płużna

15,4

6,8

7,6

7,7

14,4

24,9

12,8

Bezorkowa

15,3

8,4

10,0

8,7

13,3

31,3

14,5

Siew bezpośredni

14,5

10,2

10,0

9,9

18,1

33,7

16,0

Tabela 2. Wilgotność gleby (% obj.) w uprawie pszenicy ozimej (Rogów –gleba ciężka i średnia
z 6 terminów pomiarów ( źródło - opracowanie IUNG Puławy)

Siew bezpośredni bez wcześniejszej uprawy po zbiorze plonu polega na minimalnym
naruszeniu struktury gleby tylko w miejscu wysiewu nasion. Pozwala to na zachowanie w glebie
wilgoci, która po zastosowaniu innej technologii parowała by po każdym zabiegu. Ściernisko po
poprzedniej roślinie pozostaje tworząc warstwę ochronną. W okresach słonecznych ściernisko
zacienia wzrastające rośliny oraz wierzchnią warstwę gleby a w miesiącach zimowych warstwę
ochronną tworzy większa warstwa zatrzymanego śniegu. Wiosną śnieg topnieje pozostawiając
więcej wilgoci w glebie. Pozostawienie na powierzchni pola resztek pożniwnych także zmniejsza
ryzyko erozji wodnej i utratę składników pokarmowych na skutek wymywania.
Gleby lekkie są łatwe w uprawie, ale bardzo podatne na przesuszanie. Ich struktura jest
nietrwała i intensywne zabiegi mechaniczne mogą doprowadzić do ich rozpylenia i wysuszenia.
Nadmierne spulchnienie takich gleb przyspiesza mineralizację związków próchniczych co
ogranicza zatrzymywanie wody w glebie. Zabiegi uprawowe na glebach lekkich powinny być
zatem przeprowadzane za pomocą lżejszych narzędzi biernych.
W ostatnich latach obserwuje się niekorzystne z punktu widzenia produkcji roślinnej zjawiska
atmosferyczne warto więc stosować racjonalną i przemyślaną uprawę. W agrotechnice możemy
zastosować takie działania które złagodzą skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, między
innymi takie jak: efektywne zagospodarowanie wody z opadów atmosferycznych i polepszenie
przepuszczalności gleby.
Literatura:
1. Konferencja Naukowa – Działalność JUNG-PIB w Puławach na rzecz doradztwa
i Praktyki rolniczej Puławy 29-30 06 2016r.
2. J Przybył, 2016, Uprawa nie może przesuszać gleby. Artykuł Farmer marzec 2016.
3. Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa 2012r,
,,Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu ekstremalnych zjawisk przyrodniczych’’
4,.Poradnik Rolniczy, nr.34/2015, str.15-17.
5.Top Agrar Polska, nr. 9/2015
6. Strona internetowa- Waderstad Polska- ,, Zarządzanie wodą w glebie ‘’
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Rośliny oleiste mniej popularne
Autor: Danuta Nowak; CDR O/Poznań

Rośliny oleiste mają duże znaczenie gospodarcze. Dostarczają tłuszczów roślinnych
do celów spożywczych w postaci olejów jadalnych oraz technicznych. W uprawie roślin
oleistych dominuje głównie rzepak, forma ozima. Lokalnie zaś, na potrzeby przetwórstwa,
zasiewów specjalnych czy poplonowych uprawia się inne gatunki roślin oleistych,
w grupie których znajdują się: len oleisty, lnianka siewna, rzodkiew oleista, słonecznik,
soja, gorczyce, dynia oleista, mak.
W artykule skupimy się na uprawie dwóch gatunków należących do rodziny kapustowatych
(Brassicaceae) lniance siewnej i lnie oleistym.
Lnianka siewna (Camelina sativa L), jedna z najstarszych roślin oleistych
znajdujących się w uprawie, blisko spokrewniona z rzepakiem. Gatunek
występuje w formach: jarej i ozimej. Wszystkie odmiany, a jest ich 5 chronione
są krajowym wyłącznym prawem (KO) hodowcy do odmiany. Odmiana jara
o nazwie Śmiełowska jest oryginalną odmianą wyhodowaną przez hodowcę
prywatnego ze Śmiłowa (Szamotuły), pozostałe 4 odmiany, w tym trzy ozime:
Przybrodzka, Maczuga, Luna oraz jedna jara Omega są oryginalnymi odmianami
wyhodowanymi w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Odmiany wyhodowane w Polsce są doskonale
przystosowane do panujących tutaj warunków klimatycznych. Powierzchnia uprawy nie jest duża,
ale ze względu działanie prozdrowotne, korzystne dla człowieka, zainteresowanie nią wzrasta.
Nasiona lnianki zawierają przeciętnie 35% - 40% tłuszczu (forma ozima ma więcej tłuszczu
niż jara). Z nasion lnianki otrzymuje się olej rydzowy o wysokiej zawartości (do 90%)
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasów omega 3 – ok. 40% i omega 6 – ok.
15%. Olej rydzowy jest bardzo bogaty w naturalne antyoksydanty z grupy tokoferoli (witamina E)
17-18 g/ kg oleju.
Lnianka siewna jest rośliną jednoroczną, ze względu na kolor nasion, barwy rdzawej
w tradycji ludowej roślina znana jest pod nazwą „rydz” albo „rydzyk”, „ryżyk”.
Ma niewielkie wymagania co do stanowiska. Rośnie na glebach słabych, piaszczystych,
można ją też uprawiać na glebach średniozwięzłych. Toleruje chłody i wiosenne przymrozki.
Nie ma dużych wymagań wodnych. Największe zapotrzebowanie na wodę wykazuje w okresie
kwitnienia i dojrzewania. Jest rośliną głęboko korzeniącą się, posiada korzeń palowy ze drobnymi
korzeniami bocznymi, sięgający 40–60 cm w głąb ziemi.
Siew i uprawa roli. Nasiona lnianki siewnej są drobne i wykazują małą wrażliwość
na opóźniony siew. Masa 1000 nasion waha się od 0,8 do 1,6 g. Nasiona wysiewa
się bezpośrednio do gruntu. Minimalna temperatura kiełkowania nasion lnianki
wynosi 10C, a optymalna 10-120C. Orientacyjna norma wysiewu to 4-5 kg nasion
na hektar. Rozstawa rzędów 13-15cm. W zależności od formy jarej czy ozimej
lnianki siewnej, nasiona wysiewa się odpowiednio w pierwszej połowie kwietnia, lub w pierwszej
połowie września. Siew nasion powinien być płytki, na głębokość 1 cm, aby zapewnić wyrównane
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wschody. Wschody nasion występują po około 8-10 dniach po zasiewie. Okres wegetacji trwa
80-110 dni.
Technologia uprawy gleby powinna być dostosowana do przedplonu schodzącego z pola
(pozostawione resztki pożniwne), a w szczególności do narzędzi i maszyn jakie są w dyspozycji
uprawiającego. Rola powinna być starannie przygotowana i wyrównana przed siewem, ze
względu na drobne nasiona lnianki i dość wolny rozwój wschodzących siewek w początkowym
okresie wegetacji. Staranna uprawa roli ma również ograniczyć wschody chwastów. Nie ma
zarejestrowanych środków ochrony dla tej uprawy. Jedynie 3 preparaty (moluskocydy) na ślimaki
Allowin 04 RB, Clartex Neo 04 RB, Metarex Inov 04 RB.
Nawożenie. Plantację lnianki zarówno formę jarą, jak i ozimą zasila się nawozami
mineralnymi, które wprowadza się do gleby kilka dni przed siewem. Wysokość nawożenia zależy
od zasobności gleby w składniki mineralne i przedplonu. Nawozy fosforowo-potasowe stosuje się
w ilości 25-50 kg P2O5 i 40-80 kg K2O na hektar. Przy czym niższe ilości stosuje się w uprawie
odmian jarych, wyższe w uprawie form ozimych. Natomiast dawki nawozów azotowych wahają się
odpowiednio w granicach 50kg do 100kg na hektar. Przy czym wyższe dawki najlepiej dzielić na
dwa razy: jedną stosować po ruszeniu wegetacji, drugą 2 tygodnie później. Mniejszą dawkę
stosować jednorazowo na plantacjach jarych najlepiej przed siewem.
Zbiór. Rośliny zbiera się jednofazowo kombajnem. Owocem są małe łuszczynki (3-7mm),
zawierające po 8-10 nasion zebrane w podłużne grono. Zbiór przeprowadza się w momencie,
kiedy rośliny zasychają, łuszczynki są brunatne, a nasiona przybierają kolor rdzawo-żółty. Termin
zbioru lnianki zależy od przebiegu wegetacji: dla formy ozimej to początek, a dla jarej to przełom
lipca/sierpnia. Zbioru nie należy opóźniać ponieważ łuszczynki mogą pękać i osypywać się
z nasion. W zależności od warunków uprawy, odmiany, plony lnianki mogą się wahać od 2 – 3 t/ha
dla formy ozimej i od 1,5 – 2,0 t/ha dla formy jarej.
Len oleisty (Linum brevimulticaulis) uprawiany jest przede wszystkim dla
nasion. Roślina jednoroczna, osiągająca wysokość 0,6 m. Tworzy dobrze
rozwinięty system korzeniowy, wnikający głęboko w glebę, co pozwala roślinom
przetrwać okresowe niedobory wody. Owocem lnu są torebki podzielone na
komory,
w których znajdują się nasiona, będące surowcem lnu oleistego. Roślina może
być uprawiana na różnych stanowiskach, zarówno po zbożach jarych i ozimych,
a także po roślinach motylkowatych drobnonasiennych i ich mieszankach
z trawami, mieszankach motylkowatych grubonasiennych. Należy unikać
uprawy lnu i grochu wzajemnie po sobie, gdyż takie następstwo roślin jedna po
drugiej powoduje, słabsze plonowanie. Uprawa lnu udaje się na terenie całego kraju. Pod jego
uprawę można przeznaczyć gleby kompleksów pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego.
W krajowym Rejestrze COBORU znajdują sie 4 odmiany lnu oleistego. Trzy odmiany: Oliwin,
Jantarol, Szafir, wyhodowano w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, natomiast
odmianę Bukoz w Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
Oliwin – pierwsza, średniowczesna polska odmiana lnu oleistego żółtonasiennego,
o wysokiej zawartości tłuszczu, rośliny kwitną na ciemnofioletowo, odmiana plenna, odporna na
wyleganie, tolerancyjna na suszę i dość odporna na mączniaka.
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Jantarol – odmiana średniowczesna, żółtonasienna, plenna, kwitnąca na niebiesko,
tolerancyjna na suszę, o dużej zawartości tłuszczu, charakteryzuje się dobrą odpornością na
wyleganie, wykazuje też odpornść na Fusarium sp.
Szafir - odmiana średniowczesna, plenna o średniej do dużej zawartości tłuszczu, nasiona
jasnobrązowe z odcieniem beżu, rośliny kwitną na fioletowo, odmiana odporna na wyleganie
i dość odporna na Fusarium sp. i mączniaka.
Bukoz - odmiana średniowczesna, brązowonasienna, kwitnąca na bladoniebiesko bardziej
odporna na choroby typu Fuzarium i lepiej plonująca od pozostałych.
Uprawa roli i siew Len wymaga starannej uprawy roli po zbiorze przedplonu.
Stanowisko do zasiewu powinno być wolne od chwastów. Dlatego po zbiorze
przedplonu należy wykonać podorywkę, a następnie zabiegi ograniczające
przesuszenie i zbrylanie roli, i orkę zimową. W przypadku uprawy po
strączkowych, motylkowych można stosować bronę talerzową, a następnie orkę
przedzimową.
Wczesną wiosną należy pole zwałować w celu lepszego wyrównania powierzchni roli
i ograniczenia parowania wody zgromadzonej w okresie zimowym, celem stworzenia korzystnych
warunków do wyrównanych wschodów. Przedsiewną uprawę najlepiej wykonać agregatem
uprawowym.
Nasiona wysiewa się w kwietniu (I połowa). Norma wysiewu wacha się od 40-60 kg/ha
w zależności od MTN, która może wynosić od 6-16g (średnio w granicach 7,5-8,5 g). Głębokość
siewu nasion to 1,5-2cm. Wschody nasion następują zależnie od temperatury i wilgotności gleby
w ciągu 6-14 dni od wysiewu. Rośliny można siać w rozstawie rzędów 20-25cm. W początkowym
okresie rośliny rozwijają się wolno, później następuje intensywniejszego wzrostu roślin, trwający
do początku tworzenia się pąków kwiatowych. Okres wegetacji trwa 90-120 dni. Zabiegi
pielęgnacyjne można prowadzić z użyciem narzędzi mechanicznych, szczególnie na początku
wegetacji. Dopuszczalne jest również stosowanie herbicydów. Zarejestrowane są w użyciu cztery
środki chwastobójcze Datura 500 SC, Rommel 200 SL, Roundup Max 2 i UPL Diquat.
Datura 500 SC (s.cz. linuron) przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów
dwuliściennych, stosowany po siewie na 3 dni przed wschodami rośliny uprawnej, Rommel 200 SL
(zawierający jon dikwatu) przeznaczony do desykacji uprawy, Roundup Max 2 (s.cz. glifosat)
przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych
(jednorocznych i wieloletnich) przed zbiorem i do desykacji oraz UPL Diquat (zawierający jon
dikwatu) środek do desykacji roślin uprawnych i zwalczania chwastów,
Nawożenie W zależności od zasobności gleby plantacje zasila się nawozami mineralnymi
NPK. Wielkość dawek nawozów mineralnych wacha się w granicach: azot (N) 40-60 kg/ha, fosfor
(P2O5) 30-50 kg/ha i potas (K2O) 60-80 kg/ha. Najbardziej wrażliwy na niedostatek nawozów
azotowych jest len w fazie od jodełki, kiedy roślina osiąga wysokość 6-12 cm do fazy pąkowania
od 18-20 cm wysokości. W tym czasie następuje szybki wzrost roślin. Najintensywniej składniki
pokarmowe rośliny pobierają w okresie tworzenia pąków i kwitnienia. Uprawiając len należy
pamiętać o odczynie gleby. Powinien on być zbliżony do obojętnego dlatego zakładając plantacje
lnu nie można zapominać o wapnowaniu i kontrolować odczyn gleby wykonując co jakiś czas
analizę gleby. Nawozy wapniowe można stosować bezpośrednio przed uprawą lnu lub wcześniej
pod inną roślinę będąca w zmianowaniu.
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Zwalczanie chorób grzybowych i szkodników Dobór chemicznych środków do ochrony
plantacji lnu przed agrofagami (choroby, owady) jest mocno ograniczony. W przypadku
insektycydów dopuszczone do stosowania są dwa środki Bulldock 025 EC i Tekapo 025 EC
zawierające jako substancję czynną beta-cyflutrynę, które przeznaczone są do zwalczania
szkodników ssących i gryzących, takich jak pchełki i wciornastki. Środki te przeznaczone są dla
użytkownika profesjonalnego.
Zbiór Rośliny lnu oleistego zbiera się kombajnem zbożowym, ścinając je 10-15 cm poniżej
wiechy. Następuje to w fazie tzw. pełnej dojrzałości nasion, tzn. gdy łodygi całkowicie pożółkły,
liście opadły z roślin, torebki nasienne zbrunatniały. Nasiona lnu są w pełni uformowane,
zaczynają brązowieć i charakterystycznie dzwonią w torebkach podczas potrząsania roślinami.
Oczyszczone z plew nasiona, o wilgotności 8–10%, przechowywać w suchym i przewiewnym
pomieszczeniu. Uważa się, że warunkiem uzyskania zadowalających plonów nasion lnu oleistego
jest zagęszczenie roślin na poziomie 400-600 szt./m2 w dniu zbioru. Wielkość plonu zebranych
nasion wacha się w granicach 1,2 dt- 1,6dt/ha, zależy od uprawianej odmiany, warunków siedliska
i poziomu agrotechniki.
W prowadzeniu upraw plantacji lnu oleistego wspomoże plantatora Instytut Włókien
Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (www.iwnirz.pl), który posiada wieloletnie
doświadczenie i wiedzę w tym zakresie.

1.
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3.
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5.
6.
7.
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Emisje gazów cieplarnianych
z rolnictwa
Autor: Mateusz Sękowski; CDR O/Radom

Kwestie zmian klimatycznych i powiązanych z nimi emisji gazów cieplarnianych do
środowiska to obecnie jeden z kluczowych problemów środowiskowych, społecznych
i gospodarczych. Wpływ zmieniających się warunków klimatu jest coraz częściej dostrzegany
i staje się on bardzo istotną kwestią w skali światowej oraz dla poszczególnych krajów, regionów
oraz lokalnej społeczności. W ogromnej mierze, problem ten dotyczy również produkcji rolnej,
która w kontekście produkcji żywności i pasz oraz wytwarzania surowców dla przemysłu
przetwórczego, staje się jednym z najbardziej istotnych wyzwań dla przeciwdziałania i adaptacji
do zmieniających się warunków klimatycznych.
Polska, ratyfikując Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
z dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238) oraz w 2002 r. Protokół z Kioto do
powyższej konwencji (Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684), włączyła się w międzynarodowe
działania mające na celu zapobieganie zmianom klimatu. Jednym z głównych zobowiązań
wynikającym z ratyfikacji Protokołu z Kioto przez Polskę była redukcja emisji gazów
cieplarnianych o 6% w latach 2008-2012 w stosunku do roku bazowego, za który przyjęto rok
1998.

Rys.1 Udział poszczególnych gazów cieplarnianych w całkowitej emisji krajowej w roku 2012.
( Źródło: Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2014)

Źródła emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolnictwa obejmują: fermentację jelitowa
zwierząt gospodarskich (CH4), odchody zwierzęce (CH4, N2O), gleby rolne (N2O) oraz spalanie
resztek roślinnych (CH4, N2O).
Do głównych źródeł emisji z rolnictwa należą:



Fermentacja jelitowa (emisja CH4), udział w całkowitej emisji 2,2%
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Emisja metanu z fermentacji jelitowej zwierząt gospodarskich w 2012 r. zmniejszyła się od
1998 r. o 44,7%, przy czym największa część emisji CH4, ponad 94% pochodzi z fermentacji
jelitowej bydła. Głównym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie emisji CH4 z fermentacji
jelitowej w Polsce był spadek pogłowia zwierząt od roku bazowego 1998. Największy spadek
odnotowano w pogłowiu owiec, co przyczyniło się do redukcji CH4 w tej kategorii zwierząt o około
94%. W tym samym czasie redukcja emisji metanu dla bydła wyniosła ok. 41%.



Odchody zwierzęce (emisja CH4), udział w całkowitej emisji 0,6%
Emisja metanu z odchodów zwierząt gospodarskich w 2012 r. zmniejszyła się o 28,2%
w stosunku do emisji w 1988 r. Większa część emisji CH4 pochodziła z odchodów generowanych
przez świnie – 55,6%. Największy spadek emisji CH4 z odchodów zanotowano w przypadku
owiec, aż blisko 94%. Ogólnie widoczny jest trend spadkowy w emisji CH4 z odchodów zwierząt
w przypadku większości kategorii zwierząt poza krowami mlecznymi. Pomimo zmniejszającego się
ich pogłowia, udział bezściółkowych systemów utrzymania spowodował wzrost emisji CH4 z tego
źródła.

 Odchody zwierzęce (emisja N2O), udział w całkowitej emisji 1,2%
 Emisja bezpośrednia z gleb (emisja N2O), udział w całkowitej emisji 3,1%
 Emisja pośrednia z gleb (emisja N2O), udział w całkowitej emisji 1,9%
Emisja podtlenku azotu z użytkowania gleb rolnych w 2012 r. drastycznie obniżyła się po
1989 r. Do głównych przyczyn zmiany emisji N2O zaliczyć można: ilość zastosowanych nawozów
mineralnych, wielkość pogłowia zwierząt gospodarskich, powierzchnię zasiewów roślin
motylkowych oraz użytkowanych gleb organicznych. Ponad 61% emisji N2O związane jest
z bezpośrednią uprawą gleb, 36,5% emisji związane jest z procesami pośrednimi, natomiast 2,3%
emisji pochodzi z odchodów zwierząt pozostawionych na pastwiskach. Do głównych źródeł emisji
bezpośredniej N2O powodowanej uprawą gleb rolnych zaliczamy: stosowanie nawozów
mineralnych i organicznych, uprawa roślin motylkowych, resztki pożniwne, stosowanie osadów
ściekowych na glebach rolnych. Sumaryczny udział tych źródeł w całkowitej emisji krajowej wynosi
9,1%.
Całkowita emisja metanu (CH4) i podtlenku azotu (N2O) w rolnictwie przedstawiona jako
ekwiwalent dwutlenku węgla wyniosła 36 653,86 Gg w 2012 r. i była mniejsza o 34,2% niż w 1998
r. Największe zmiany wystąpiły po 1989 r. w okresie transformacji gospodarczej zachodzącej
w Polsce. W tym czasie opłacalność produkcji rolnej uległa znaczącej zmianie – od 1990 r.,
zarówno ceny za produkty rolne jak i środki produkcji (np. nawozy mineralne) zostały
urynkowione, a dotacje państwowe do produkcji rolnej zaniechane. Pogorszenie się warunków
makroekonomicznych dla produkcji rolnej we wczesnych latach 1990 podczas restrukturyzacji
gospodarki spowodowały zmiany w strukturze gospodarstw rolnych po 1989 r.
Państwowe Gospodarstwa Rolne stawały się nieefektywne w nowych warunkach rynkowych
i upadały. Zmiany dotknęły również prywatne gospodarstwa rolne, które musiały dostosować się
do nowych warunków rynkowych. Z drugiej strony następował stopniowy rozwój prywatnych
i spółdzielczych gospodarstw specjalizujących się w wielkoskalowej hodowli zwierząt.
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Rys.2 Całkowita emisja gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie w latach 1998-2012. (Źródło:
Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2014)

Po 1989 r. zaobserwowano dramatyczny spadek liczebności zwierząt gospodarskich, kiedy to
pogłowie bydła spadło o blisko połowę – z ponad 10 mln w 1988 r. do 5,7 mln w 2002. Od 2002 r.,
tuż przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, pogłowie krów mlecznych ustabilizowało się
wraz z ustaleniem kwot mlecznych, co unormowało rynek mleka. W tym samym okresie pogłowie
owiec spadło o ok. 94% (z 4 mln w 1998 r. do 0,27 mln w 2012 r.).
Dodatkowymi powodami zmniejszającej się produkcji rolnej w latach 1990 było ograniczenie
polskiego eksportu na rynki wschodnie, pogorszenie stosunku ceny za produkty rolne do cen
środków produkcji jak również zwiększona konkurencyjność żywności importowanej z Europy
Zachodniej.
Od 2004 r. , czyli od czasu wstąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej, kluczowe znaczenie
w rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich ma Wspólna Polityka Rolna UE mająca na
celu przede wszystkim podnoszenie produktywności rolnictwa poprzez wprowadzenie postępu
technicznego i stabilizację rynku rolnego.
W 2012 r. emisja metanu wyniosła 41,03 milionów ton ekwiwalentu CO 2. Emisja w roku 2012
w porównaniu do roku bazowego była mniejsza o 23,5%. Udział metanu w całkowitej krajowej
emisji gazów cieplarnianych w roku 2012 wyniósł 10,3%. Trzy z głównych źródeł emisji metanu
dotyczą emisji lotnej z paliw, rolnictwa oraz odpadów. Udział emisji metanu z sektora rolnego
w krajowej emisji tego gazu wynosi 27,9%. Największym źródłem emisji metanu z rolnictwa jest
fermentacja jelitowa zwierząt (21,9%) całkowitej emisji metanu w 2012 r.
Emisja podtlenku azotu w 2012 r. wyniosła ok. 29,59 milionów ton ekwiwalentu CO 2. Emisja
N2O była o 26,6% mniejsza niż w roku bazowym. Udział emisji N2O stanowił 7,4% całkowitej
emisji gazów cieplarnianych. Główne źródła emisji podtlenku azotu i ich udziały w całkowitej emisji
N2O w roku 2012 są następujące: gleby rolne – 68,6%, odchody zwierzęce – 16,5%, przemysł
chemiczny – 3,6% oraz spalanie paliw – 7,1%.
Największy udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa ma emisja podtlenku
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azotu z gleb rolnych: bezpośrednia (nawozy mineralne i organiczne) oraz pośrednia (depozycja
związków azotu z atmosfery do gruntu oraz wymywanie azotu z gruntu pochodzącego z nawozów
mineralnych i organicznych).
W ujęciu globalnym, emisje rolnicze z produkcji roślinnej i zwierzęcej przybierają trend
wzrostu. Emisje gazów cieplarnianych z sektora rolnego od 2001 r. wzrosły o 14% z 4,7 mld ton
ekwiwalentu CO2 do ponad 5,3 mld ton w 2011 r. Wzrost miał miejsce głównie w krajach
rozwijających się, ze względu na zwiększenie tam całkowitej produkcji rolnej.

Rys.3. Źródło: Food and agriculture
Organization of the United Nations
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na obszarach wiejskich
Autor: Zdzisław Ginalski, CDR O/Radom

W Polsce oddychamy najgorszym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Średnie roczne
stężenia pyłu zawieszonego czy rakotwórczego i mutagennego benzoalfapirenu znacznie
przekraczają poziomy dopuszczalne przez prawo zarówno polskie, jak i unijne, oraz wytyczne
Światowej Organizacji Zdrowia. W przypadku benzoalfapirenu dopuszczalne stężenia roczne są
przekraczane nawet piętnastokrotnie. Jakość powietrza pogarsza się wyraźnie w sezonie
grzewczym, a za 85% emisji zanieczyszczeń odpowiadają gospodarstwa domowe opalane
głównie węglem, często bardzo niskiej jakości.
Pojęciem niskiej emisji określa się umownie emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do
powietrza emitorami (kominami) o wysokości do 40 m. Tym samym odpowiedzialnymi za
powstawanie niskiej emisji są lokalne kotłownie opalane paliwami stałymi i ciężkim olejem
opałowym, oraz indywidualne paleniska domowe opalane paliwami kopalnymi, zwłaszcza
węglem i biomasą. Niska emisja ma istotny wpływ na jakość powietrza, gdyż nisko usytuowane
źródło emisji często prowadzi do powstania wysokich stężeń zanieczyszczeń w strefie
przebywania ludzi przede wszystkim na obszarach gęsto zaludnionych. Spalanie w piecach
niskiej jakości węgla, odpadów (pociętych opon, worków foliowych, butelek plastikowych itp.),
a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych, są przyczyną wielu chorób.
Niska emisja, podczas której emitowane są takie zanieczyszczenia, jak: wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne WWA, dioksyny, furany oraz metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, a także
tlenki siarki i azotu, są odpowiedzialne za choroby układu oddechowego i krążenia, uszkodzenia
wątroby, alergie, a w efekcie za wzrost śmiertelności ludności na terenach o wysokich
wskaźnikach emisji tych substancji. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie
pyłów są osoby starsze, dzieci oraz osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu
krwionośnego.
Niska emisja jest źródłem wielu zanieczyszczeń powietrza, m.in. pyłów PM oraz trwałych
zanieczyszczeń organicznych, np. HCB, PCDD czy WWA. W raporcie Europejskiej Agencji
Środowiska „Air quality in Europe – 2012 report” podano, że 21% ludności miast europejskich
w 2010 r. było narażonych na nadmierne stężenia pyłu zawieszonego PM10, który jest jednym
z najważniejszych zanieczyszczeń pod względem szkodliwości dla zdrowia ludzkiego
występujących w powietrzu. Z raportu wynika również, że liczba osób narażonych na nadmierne
stężenie pyłu PM 2,5, a także benzo(a)pirenu (BaP) sięgała aż do 30% ludności miast
europejskich.
W składzie chemicznym pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 również znajdują się groźne dla
życia i zdrowia składniki chemiczne. Wśród nich np. rakotwórcze wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne, najgroźniejsze z trucizn – dioksyny, metale ciężkie, związki chloru,
dwutlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla i wiele innych związków, łączących się ze sobą pod
wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Z powodu zatrucia tymi substancjami co
roku przedwcześnie umiera na świecie ponad dwa miliony ludzi. W samej Europie – ponad 350
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tys. a w Polsce 45 tys. Pyły PM10 i PM 2,5 stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, gdyż
osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują
podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby
alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego
negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi nie występują.
Świadomość społeczeństwa w zakresie zagrożeń, jakie niesie za sobą stosowanie nisko
sprawnych urządzeń grzewczych jest niska. Sytuacje pogarsza zła ich eksploatacja oraz
spalanie złej jakości paliw energetycznych (zasiarczonych, zapopielonych i niskokalorycznych
węgli, mułów węglowych, a także odpadów. Od wielu lat
każdego roku w indywidualnych gospodarstwach domowych
spala się ok. 8 – 9 mln ton węgla i ok. 7 – 7,5 mln ton drewna.
Niestety, na rynku paliw w sektorze komunalno-bytowym
pojawiły się także muły węglowe (w ilości ok. 800 tys. ton w
2012 r.) – jako efekt braku standaryzacji jakości paliw
węglowych dla sektora komunalno-bytowego. Skutkiem takiej
struktury źródeł energii w sektorze komunalno-bytowym jest
wysoki udział emisji zanieczyszczeń, która koncentruje się w okresie grzewczym, czego efektem
są okresowe przekroczenia stężeń. Warto, zatem podejmować wszelkie inicjatywy, zmierzające
do poprawy tej sytuacji. Jedną z nich jest uświadomienie mieszkańców obszarów wiejskich,
zwłaszcza większych skupisk ludności, o zagrożeniach zdrowotnych niską emisją oraz
zachęcenie do szerokiego stosowania czystych technologii źródeł ciepła i energii, jakimi są
odnawialne źródła.
Programy Unii Europejskiej i strategie rządowe dążą do zrównoważonego rozwoju
przynoszącego wymierne efekty ekologiczno-energetyczne z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii. Zrównoważony rozwój opiera się na praktykach uwzględniających potrzeby
ochrony środowiska i zasobów naturalnych przy realizacji rosnących celów produkcyjnych,
z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez rozwój techniczny. Wdrożenie tego modelu
polega m.in. na efektywniejszym wykorzystywaniu surowców oraz na zagospodarowaniu
powstających odpadów produkcyjnych do wytwarzania energii lub ciepła.
W realizację celów zrównoważonego rozwoju wpisuje się również rozpowszechnienie
wykorzystania rozproszonych źródeł energii o niewielkiej mocy, wytwarzających energię lokalnie
i dostarczających ją bezpośrednio na potrzeby gospodarstw domowych. Kryteria te spełniają
najlepiej instalacje na odnawialne źródła energii, takie jak kotły na biomasę, mikrobiogazownie,
małe turbiny wiatrowe, małe elektrownie wodne oraz kolektory słoneczne i ogniwa
fotowoltaiczne. Zastosowanie tych technologii w rolnictwie umożliwia samodzielną produkcję
energii i powoduje zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i ogranicza niską emisję.
W realizację zrównoważonego rozwoju wpisują się również dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej. Dyrektywy obligują wszystkie kraje
członkowskie do racjonalizacji zużycia energii. Poprawa efektywności energetycznej to jeden
z najprostszych sposobów na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenia
niskiej emisji. Racjonalne wykorzystanie energii przyczynia się do zmniejszenia niskiej emisji,
tworzenia nowych miejsc pracy oraz zmniejszenia wydatków na energię ponoszonych przez
osoby prywatne, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe.
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Efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa, niż w najbardziej
rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach UE. Polska posiada
ogromny potencjał w zakresie oszczędzania energii. Wzrost zużycia energii finalnej w Polsce od
2006 r. do 2020 r. wyniesie 11%, a największy udział w tym wzroście (31,7%) przypadnie
transportowi. W pozostałych sektorach wzrost wyniesie odpowiednio: 31,3% w usługach, 13,6%
w rolnictwie i 0,5% w gospodarstwach domowych. W perspektywie najbliższych, co najmniej
kilkunastu lat zakłada się między innymi wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej do
produkcji energii ze źródeł odnawialnych, oraz lokalne jej wykorzystanie w rozproszonych
źródłach energii. Przyczyni się to w dużej mierze do zrównoważonego
rozwoju, wymusi racjonalizację zużycia energii oraz pozwoli lepiej
wykorzystać zasoby energetyczne rolnictwa i stworzy nowe miejsca
pracy na obszarach wiejskich.
Konieczność zmniejszenia narażenia ludności na oddziaływanie
zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczne
przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń,
a w szczególności PM 10, PM 2,5 oraz emisji CO2, wynika z
obowiązującej w zakresie ochrony powietrza dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
(CAFE). Wprowadza ona nowe zasady zarządzania jakością powietrza w strefach
i aglomeracjach oraz wymusza podjęcie niezbędnych działań naprawczych tam, gdzie pomiary
wykażą przekroczenia.
Konieczność podejmowania działań w zakresie ochrony powietrza wynika również z prawa
krajowego, m.in. Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawy z 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a także z Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej. W polskim prawie brakuje regulacji, dotyczących wytwarzania energii użytecznej
z paliw stałych, przeznaczonych dla indywidualnych źródeł spalania w instalacjach gospodarstw
domowych i małych obiektach energetycznych (piecach, kominkach, kotłach małej mocy), które
mobilizowałyby mieszkańców do inwestowania w przyjazne środowisku źródła ciepła. Możliwość
taką daje jednak art. 96 ustawy – Prawo ochrony środowiska, mówiący o tym, że sejmik
województwa, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na
środowisko lub na zabytki określa dla terenu województwa bądź jego części rodzaje lub jakość
paliw dopuszczonych do stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku.
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Śródpolne oczka wodne są to akweny o powierzchni do 1 ha występujące w krajobrazie
rolniczym. Ich głębokość zazwyczaj nie przekracza 1m. W Polsce spotyka się je na terenie
całego kraju najwięcej jednak na Kujawach, Pojezierzu Mazurskim i Pomorskim. Niestety na
skutek osuszania, zarastania i dewastacji co roku liczba oczek wodnych maleje.
Oczka wodne spełniają wiele pożytecznych funkcji. Są m.in. pułapką substancji biogennych
przemieszczających się wraz z wodą spływającą z pól uprawnych. Chronią dzięki temu większe
zbiorniki wodne (np. jeziora) przed eutrofizacją. Biogeny do oczka wodnego transportowane są
przede wszystkim wraz ze spływem powierzchniowym, który powstaje w wyniku dużych opadów
deszczu lub szybkiego topnienia śniegu. Zanieczyszczenia docierające wraz ze spływem
powierzchniowym do oczka wodnego są w nim zatrzymywane i unieszkodliwiane w wyniku takich
procesów jak:
1. sedymentacja i filtracja zanieczyszczeń mechanicznych (cząstki roślin, piasek, muł)
2. rozkład biologiczny materii organicznej przez bakterie tlenowe i beztlenowe
3. przemiany związków azotowych (nitryfikacja i denitryfikacja)
4. pobieranie związków azotu i fosforu przez rośliny
5. chemiczne wiązanie fosforu z mineralnymi składnikami podłoża.
Ocenia się, że w XX w. w różnych krajach europejskich ubyło od 40 do 90% małych
zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym.
Obecnie po wielu latach niedoceniania i niszczenia oczek wodnych stosunek do nich się
zmienił. Podejmowane są (szczególnie w krajach skandynawskich) liczne przedsięwzięcia w
wyniku których powstają na obszarach rolniczych glebowo- roślinne obiekty inżynierskie
symulujące funkcje środowiskowe spełniane przez naturalne systemy wodno- błotne. W latach
1990-2010 w Szwecji wybudowano kilka tysięcy sztucznych mokradeł o łącznej powierzchni 7800
ha. Jednym z takich działań zachęcających do budowy sztucznych mokradeł jest dotacja
pokrywająca do 90% kosztów inwestycji oraz dotacje na jego utrzymanie. W krajach
skandynawskich sztuczne mokradła budowane są przede wszystkim w celu zatrzymywania
składników biogennych spłukiwanych z pól uprawnych. Jednakże akweny te przynoszą także
dodatkowe korzyści takie jak: poprawa różnorodności biologicznej, zwiększenie zasobów wody,
wzbogacenie walorów krajobrazowych, dodatkowe źródło wody do nawadniania. Przyjmuje się,
że sztuczne mokradła zatrzymują 20-90% azotu i 25-100% fosforu wprowadzanego do nich ze
spływem.
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Fot 1. Sztuczne mokradło. Źródło: www.wildgooselodge.co.uk

Przy budowie oczka wodnego ważnym elementem jest odpowiedni i prawidłowy dobór
roślinności wodnej i bagiennej. Od rodzaju gatunków i ich liczebności w dużym stopniu zależy
skuteczność filtrowania i zatrzymywania zanieczyszczeń wprowadzanych do mokradła. Dużą rolę
w procesie oczyszczania oprócz roślin odgrywają mikroorganizmy rozkładające materię
organiczną. Unieszkodliwianie zanieczyszczeń przez sztuczne mokradła zmienia się znacznie
w ciągu roku i zależy od wielu czynników tj. stanu pogody i tempa przepływu wody.
W sztucznych mokradłach zachodzi wiele procesów, które w naturalny sposób przyczyniają
się do poprawy jakości wody. Cząstki gleby osiadają i są zatrzymywane, gdy prędkość wody
zmniejsza się przepływając przez mokradło. Łodygi i liście roślin wodnych spowalniają przepływ
i ułatwiają sedymentację cząstek stałych niesionych wraz z wodą, natomiast korzenie roślin
stabilizują osad i zabezpieczają go przed wymyciem w razie gwałtownych wezbrań i dużego
przepływu. W spływie powierzchniowym z podwórzy gospodarskich, w których utrzymywane są
zwierzęta z reguły znajduje się znaczna ilość azotu amonowego. W związku z tym projektując
takie mokradło należy uwzględnić w nim obszary płytsze, bogatsze w tlen. Innym sposobem
osiągnięcia lepszego natlenienia wody jest wprowadzenie roślinności zanurzonej do głębszych
części mokradła. Rośliny te będą uwalniać tlen do wody w procesie fotosyntezy. Czasem
możliwe jest dotlenianie wody przez budowę kaskad, o ile pozwala na to topografia terenu.
W celu utrzymania małego stężenia fosforu w wodzie odpływającej z mokradła w ciągu roku
należy zebrać porastającą je roślinność, gdyż większość fosforu zostaje uwolniona gdy rośliny
obumierają jesienią. Innym rozwiązaniem jest tworzenie bardzo dużych mokradeł, aby zachować
fosfor zgromadzony w częściach roślin, które nie są całkowicie rozkładane. Trzecią możliwością
jest zainstalowanie dodatkowego filtru z materiałem sorpcyjnym i przepuszczanie przez niego
wody opuszczającej mokradło, aby przechwycić fosforany, które nie uległy sedymentacji
w mokradle. Jednym z najważniejszych czynników warunkujących skuteczność oczyszczania
wody jest pojemność i powierzchnia mokradeł.
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Powierzchnia musi być wystarczająco duża aby zmniejszyć prędkość przepływu wody, a tym
samym osadzanie w wyniku sedymentacji cząstek niesionych wraz z wodą. Im większa
powierzchnia mokradła tym korzystniejsze wyniki oczyszczania z zanieczyszczeń. Skuteczność
oczyszczania zależy od hydrologicznych i biologicznych parametrów sztucznego mokradła. Jeśli
to możliwe mokradła powinny mieć wydłużony kształt, a ich długość powinna być co najmniej
dwa razy większa od szerokości. Wskazane jest, aby głębsza część mokradła(>1,5m)
znajdowała się na wlocie. Umożliwi to osadzanie się cząstek gleby zanim woda przejdzie do
dalszej części, która powinna być płytsza. W ten sposób większość cząstek gleby osiądzie przy
wlocie dzięki czemu łatwo będzie je usunąć. Głębsza sekcja powinna stanowić 20% całkowitej
powierzchni mokradła. Reszta powinna być płytka (<0,5m).

Strefa głęboka
Strefa średnia
>1,2 m
0,5–1 m
rośliny zanurzone i
szuwar wysoki
o liściach pływających

Strefa płytka Strefa podmokła
<0,5 m do kilkunastu cm
szuwar niski rośliny bagienne

Rys 1. Schemat nasadzeń roślinności w oczku wodnym (Makles M. i in. 2014).

Rośliny powinny porastać głównie płytkie części mokradeł. Rośliny te można pozyskać
z pobliskich strumieni lub jezior i przesadzić do utworzonego mokradła. Należy jednak pamiętać,
aby nie wykorzystywać chronionych gatunków roślin ani nie niszczyć chronionych ekosystemów
wodnych. Właściwie wszystkie gatunki roślin, które występują w wodzie stojącej o głębokości ok.
0,4 m, mogą zostać wykorzystane do urządzenia mokradła. Mieszanie różnych gatunków roślin
umożliwia uniknięcie dominacji jednego gatunku, jak też dominacji gatunków bardzo
agresywnych, takich jak trzcina (Phragmites australis), poza tym zmniejsza ryzyko wystąpienia
chorób roślin.

28

ROW

Budowa sztucznego mokradła w gospodarstwie

Rośliny do zastosowania przy budowie mokradła:

Fot 2. Sit rozpierzchły (Juncus effusus).
Źródło: (http://www.roslinywodne.com)

Fot 3. Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum).
Źródło: (http://www.roslinywodne.com)

Fot 4. Oczeret jeziorny (Scirpus lacustris)
Źródło: pl.wikipedia.org

Fot 5. Manna mielec (Gliceria maxima)
Źródło: (http://www.roslinywodne.com)
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Fot 6. Kosaciec żółty (Iris pseudacorus)
Źródło: http://www.futuregardens.pl
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Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki
narodowej szczególnie w kontekście walki z bezrobociem, aktywizacji zawodowej oraz
umożliwianie dostępu do szerokiej gamy produktów i usług mieszkańcom tych obszarów. Biorąc
pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z poprzednio realizowanych programów i wychodząc
temu naprzeciw, zaplanowano wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych w ramach nowego
PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014-2020. Będzie one skierowane do
rolników, przedsiębiorców w zakresie podejmowania szeroko rozumianej działalności
pozarolniczej, przetwarzania produktów rolnych, prowadzenia usług rolniczych, itp.
Poniżej w formie graficznej przedstawiam możliwe warianty uzyskania wsparcia
finansowego w „programie” z poszczególnych działań z podziałem na wnioskodawców rolników
dla których jest wymagane ubezpieczenie w KRUS i rolników nie ubezpieczonych w KRUS tj.
pozostałych.
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I. Ubezpieczenie w KRUS
1. Przetwórstwo dla rolników.
Uruchamiane są kolejne nabory wniosków dla rolników pragnących dywersyfikować
działalność gospodarczą. I tak od 29 września do 28 października 2016 r. Poddziałanie
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – nabór
tematyczny – tylko dla rolników!
W ramach działania „przetwórstwo”, rolnicy będą mogli ubiegać się o inwestycje związane
z przetwarzaniem surowców pochodzących z własnych gospodarstw jak i zakupywanych.
Dotacja na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych może być wypłacona w kwocie nie
większej niż 300 tys. zł na wnioskodawcę w okresie trwania „programu”. Operacje mogą
dotyczyć kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty budowlane jak i wyposażenia
w niezbędne urządzenia do uruchamianego przetwórstwa w tym sprzedaży detalicznej
w prowadzonym zakresie. Co ważne z jednego gospodarstwa mogą skorzystać pozostałe osoby
spełniające wymagania, ubezpieczeni w KRUS oprócz rolnika także małżonek i domownik!
Niekorzystnym dla rolnika jest warunek zarejestrowania działalności gospodarczej w KRS lub
CEIDG.
2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność. LEADER.
Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, będą mogli podejmować prowadzenie działalności
w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Wsparcie to - premia w wysokości do 100 tys. zł
wypłacana w dwóch ratach tj. 80% i 20%. Wnioski wraz z załącznikami należy składać
w siedzibie Lokalnych Grup Działania. Obecnie (wrzesień 2016) są one właśnie w trakcie
ogłaszania naborów!!
Prowadzenie tej działalności uwarunkowane musi być przejściem na ubezpieczenie w ZUS
i zarejestrowanie działalności gospodarczej. Zobowiązania obejmują utworzenie miejsca pracy
w tym samozatrudnienie na okres 2 lat od wypłaty drugiej raty premii.
3. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich.
Pomoc ma formę premii 100 tys. zł i wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata
w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.
Beneficjent zarejestruje działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie.
Zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem i nie będzie
podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników
przekazujących małe gospodarstwa” albo spełnia następujące warunki:
rolnika lub domownik,
większą niż 15 tys. euro i położone jest w miejscowości należącej do: o gminy wiejskiej lub
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o gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
o gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca.
II. Ubezpieczenie w ZUS
1. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność. LEADER.
A. Podejmowanie działalności gospodarczej.
Osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju na terenie
działania LGD mogą ubiegać się o wsparcie w postaci premii do 100 tys. na rozpoczęcie
prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem dodatkowym jest fakt niepodlegania KRUS!
Premia wypłacana w dwóch ratach 80% i 20%, dotyczy podejmowania działalności w zakresie
określonym przez PROW i wybranym do przez LSR. Zobowiązania obejmują utworzenie miejsca
pracy w tym samozatrudnienie na okres 2 lat od wypłaty drugiej raty premii.
B. Rozwijanie działalności gospodarczej.
Pomoc ma formę refundacji czyli dotacji do poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
O pomoc ubiegać się mogą osoby fizyczne, prawne i nieposiadające osobowości prawnej
prowadzącym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.
W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy
powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy.
Podmiotowi, który otrzymał pomoc w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje
w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” pomoc w zakresie przetwórstwa nie może
być przyznana. Beneficjenci, przedsiębiorcy – maksymalnie 300 000 PLN w okresie realizacji
Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu
inkubatora przetwórstwa lokalnego (500 tys. zł). Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju
operacji będzie ustalona przez LGD.
C. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój
Działanie skierowane do przedsiębiorców działających na rynku i prowadzących działalność
„przetwórczą” rozumiane jako przetwórstwo oraz wprowadzanie do obrotu produktów rolnych
tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Beneficjenci
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która:
posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu
produktów rolnych i działa na rynku jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
Koszty kwalifikowalne obejmują:



koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych
magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa,



koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa
własności:



maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do

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



koszty ogólne.
Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do
wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000
zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów,
wynosi 15 000 000 zł. Minimalna wysokość wynosi 100 000 zł.
3. Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych.
Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako
mikro - lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku
o przyznanie pomocy.
Koszty kwalifikowalne obejmują koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu
zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu
komputerowego. Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części
nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych.
Pomoc może być przyznana, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata
przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Wspierane rodzaje działalności PKD:
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z Działalność
usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z Działalność usługowa
następująca po zbiorach.
Pomocy nie udziela się podmiotom, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013. Poziom pomocy
wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy
przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł.
Opracował: Ireneusz Gradka
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
tel.: 48 365 69 00, e-mail: radom@cdr.gov.pl
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1751

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października
2016 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji
Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa.
Dz. U. z 2016 Nr 1751

1750

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót
nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020.
Dz. U. z 2016 Nr 1750

1746

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października
2016 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych
lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
narodowej.
Dz. U. z 2016 Nr 1746

1719

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków
dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach
określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 .
Dz. U. z 2016 Nr 1719

1708

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października
2016 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2016 r.
Dz. U. z 2016 Nr 1708

1707

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października
2016 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2016 r.
Dz. U. z 2016 Nr 1707
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1706

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października
2016 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2016 r.
Dz. U. z 2016 Nr 1706

1705

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października
2016 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r.
Dz. U. z 2016 Nr 1705

1704

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października
2016 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za
2016 r.
Dz. U. z 2016 Nr 1704

1703

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października
2016 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2016 r.
Dz. U. z 2016 Nr 1703

1702

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października
2016 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2016 r.
Dz. U. z 2016 Nr 1702

1701

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października
2016 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2016 r.
Dz. U. z 2016 Nr 1701

1696

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października
2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do
tytoniu.
Dz. U. z 2016 Nr 1696
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1678

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania
niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura
(Gallus gallus)” na lata 2014–2016.
Dz. U. z 2016 Nr 1678

1664

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata
2014– 2016.
Dz. U. z 2016 Nr 1664

1644

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października
2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych
w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.
Dz. U. z 2016 Nr 1644

1617

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2016
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dz. U. z 2016 Nr 1617

1614

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla
różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.
Dz. U. z 2016 Nr 1614

1605

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Dz. U. z 2016 Nr 1605
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1569

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje
w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dz. U. z 2016 Nr 1569

1566

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania
się afrykańskiego pomoru świń.
Dz. U. z 2016 Nr 1566

1564

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2016
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój
przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Dz. U. z 2016 Nr 1564

1549

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020.
Dz. U. z 2016 Nr 1549
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Projekt odrolnika.pl
Opracował: Klaudiusz Markiewski, CDR O/Kraków

Polski PROW na lata 2007-2013 w ramach osi 4 LEADER
zapewniał producentom
lokalnym poprzez Lokalne Grupy
Działania fundusze na potrzeby związane z zawiązywaniem
partnerstwa oraz współpracy np. w postaci lokalnych grup
producenckich. W skład naszej LGD Dunajec-Biała wchodzą
cztery gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn.
W łącznym obszarze tych samorządów wdrażana jest Lokalna
Strategia Rozwoju. Lokalni producenci z tego terenu w tym
konkretnym przypadku zbudowali współpracę w postaci
stowarzyszenia konsumentów i producentów o nazwie GRUPA
ODROLNIKA, która ma siedzibę na terenie Gminy Pleśna.
Projekt powstał w 2010 roku wraz z uruchomieniem strony internetowej odrolnika.pl
i w kolejnych miesiącach bardzo szybko ewoluował. Inicjatywa powstała w celu wypromowania
obszaru działania LGD Dunajec-Biała jako miejsca wytwarzania wysokiej jakości produktów
żywnościowych. Obecnie w ramach inicjatywy skupionych jest ponad 20 producentów
z terenu LGD Dunajec-Biała i kilku spoza niej.
Rolnicy zrzeszeni wokół tego projektu wytwarzają produkty żywnościowe w szerokim
asortymencie począwszy od owoców poprzez warzywa a nawet kwiaty. W 2015 r. Grupa
otworzyła Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej. Celem powołania i budowy Centrum
Produktu Lokalnego jest promocja produktów lokalnych, a przez to wpływanie na poprawę
jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich - zwłaszcza obszaru
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.
Głęboko wierzymy, że Centrum Produktu Lokalnego pozwoli na rozwój tożsamości
społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz
wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowane jest w samym środku zespołu dworsko-parkowego
we wsi Rzuchowa (Gmina Pleśna). Rzuchowa to wieś położona na malowniczej trasie Tarnów Nowy Sącz w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, 10 km za Tarnowem.
Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, to jedna z atrakcji regionu w skład którego wchodzi:
budynek centrum, park dworski i ogródek edukacyjny. Zbudowaliśmy je w miejscu, w którym od
XIII wieku wytwarzano produkty lokalne.
W ramach projektu powstał nowoczesny, ale wpisujący się w krajobraz budynek Centrum
Produktu Lokalnego o kubaturze blisko 400 m. kw., który pełni funkcje centrum kultury i turystyki.

DOBRE PRAKTYKI

39

Projekt odrolnika.pl

Wewnątrz znajdzie się sala konferencyjno-szkoleniowa na 60 osób i dwie mniejsze salki
zdolne pomieścić odpowiednio 30 i 15 osób - razem 105 osób. Mają się tam odbywać wystawy,
degustacje, warsztaty, prelekcje, lekcje z prezentacjami multimedialnymi, projekcje filmów,
konferencje, festiwale, spotkania tematyczne, kursy zdrowego gotowania i wiele innych.

W jednym z pomieszczeń zaplanowano urządzenie studia kuchennego na potrzeby promocji
produktów lokalnych poprzez programy kulinarne. Studio kuchenne powstało w celu utworzenia
profesjonalnego miejsca do przygotowania odpowiednich zdjęć do wydawanych książek
kucharskich. Tu gotowane na bieżąco potrawy mogą zostać sfotografowane na każdym etapie
ich powstawania.
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Studio pełni również funkcję studia telewizyjnego na potrzeby przygotowywanych przez
stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA programów telewizyjnych emitowanych w sieci internet.
Programy te mają za zadanie promować produkty lokalne i edukować użytkowników sieci internet
w zakresie zdrowego odżywiania. W studio odbywają się też warsztaty kulinarne i prowadzona
jest szkoła gotowania.

DOBRE PRAKTYKI

41

Projekt odrolnika.pl

W Centrum Produktu Lokalnego znajdzie się też informacja na temat produktów lokalnych.
W Centrum Produktu Lokalnego na parterze przygotowaliśmy pomieszczenie zaaranżowane
na tzw. "kawiarnie" w którym przeprowadzamy bezpłatne degustacje i prezentacje produktów
tradycyjnych z Małopolski. W sali mieści się ok. 30 osób. W trakcie prezentacji pokażemy jak
powstaje "Zakliczyński sok malinowy" i co z niego można zrobić, pokażemy czym się różnią
"ogórki kiszone w studni" od tych ze sklepu, zaserwujemy do degustacji ciasto z fasoli "Piękny
Jaś z Doliny Dunajca" i wiele innych.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że prezentacje są bezpłatne jednak po stronie uczestnika
pozostaje dojazd oraz koszt zakupu produktów na potrzeby prezentacji.
OGRÓDEK WARZYWNY
Na terenie Gminy Pleśna istnieją urodzajne gleby pierwszej oraz drugiej klasy, dlatego też
korzystając z zasobów naturalnych przygotowano w miejscowości Szczepanowice pokazowy
warzywnik dla dzieci, w którym są uprawiane stare odmiany warzyw. Ten pokazowo-edukacyjny
warzywnik będący sposobem na utrzymanie lokalnego in situ zlokalizowany został na terenie
małego, rodzinnego i czynnego gospodarstwa rolnego, w którym poza edukacją można otrzymać
nasiona warzyw zagrożonych wyginięciem (stare gatunki).
Dodatkowym aspektem jest zachowanie bioróżnorodności ponieważ obserwuje się masowe
zanikanie wielu gatunków i odmian oraz stopniową eliminację wielu starych lokalnych odmian
roślin uprawnych i ozdobnych. Nie ulega wątpliwości, że czynna ochrona bioróżnorodności,
polegająca na uprawie starych odmian i ras w miejscach ich naturalnego występowania jest
ochroną najlepszą, najbardziej godną propagowania.
Warzywnik został wyposażony w tablice informacyjną, drewnianą wiatę do pogadanek, ławki
i stoły.
Dla bezpośrednich uczestników zajęć tj. dzieci spotkanie z prawdziwymi warzywami będzie
miało znaczący wpływ kształtujący ich świadomość ekologiczną i konsumencką tj. dziecko będzie
świadome tego jak powinno wyglądać prawdziwe warzywo oraz dowie się, że nie prawdziwy jest
pogląd w myśl którego marchewka jeśli jest krzywa, nie proporcjonalna i nie wygląda jak
w supermarkecie to jest zepsuta i należy ją wyrzucić. Dzieci dowiedzą się, że właśnie warzywa
z ekologicznych lub tradycyjnych upraw może i wyglądają mniej atrakcyjnie jednak ich smak jest
nieporównywalnie lepszy od sklepowego. Dla środowiska naturalnego będzie z korzyścią
zachowanie starych odmian w miejscu ich naturalnego występowania.
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OGRÓDEK EDUKACYJNY
Obok Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej powstał ogródek edukacyjny dla dzieci.
W ogródku zostało zamontowanych 10 szt. drewnianych donic/korytek w których są sadzone
różnego rodzaju rośliny na potrzeby prowadzonych zajęć, 10 stołów ogrodowych drewnianych
i 20 ławek zdolnych pomieścić na raz grupę 60 osób w trakcie zajęć na wolnym powietrzu.
Dodatkowo w ogródku pojawiła się szklarnia o pow. 8 mkw. na potrzeby prowadzenia zajęć
z pikowania i produkcji rozsad.

Aktualnie grupa przygotowuje się do uruchomienia małej przetwórni w której będą
powstawać konfitury, soki, wypieki cukiernicze i wiele innych wyrobów. Przetwórnia rozumiana
jako Inkubator Przetwórstwa Lokalnego pozwoli zwiększyć dostępną ofertę, co ma istotne
znaczenie w procesie lojalizacji odbiorców, podniesie wartość dodaną produktów, stworzy
miejsca pracy na terenie gminy a także pozwoli lepiej zagospodarować nadwyżki surowców.
Rolnicy realizują sprzedaż swoich produktów w formie tzw. „Paczki od rolnika”, która polega na
tym, że wszyscy producenci prowadzą sprzedaż bezpośrednią, a stowarzyszenie pełni funkcję
koordynatora zajmując się równocześnie rozwojem projektu i promocją sprzedaży. Dzięki temu
rolnicy uzyskują zdecydowanie lepszą cenę za swoje produkty zaś konsumenci mają dostęp do
świeżej żywności wiadomego pochodzenia w znacznie niższej cenie.
Pakowanie zamówionych produktów odbywa się w gospodarstwach rolnych, które
dysponują własnymi opakowaniami (jednakowymi dla wszystkich). Nazwa produktu pozostaje
własnością producenta który jest też twarzą swojego produktu – jest to dodatkowa zachęta dla
producentów, którym zależy na utrzymaniu wizerunku i marki.
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Od nowego sezonu 2017 stowarzyszenie planuje zatrudnić kolejnych dwóch pracowników,
którzy usprawnią pracę grupy w zakresie logistyki, przyjmując zamówienia od klientów
i dostarczając zmówione paczki.
Dodatkowym nieprzewidzianym walorem tego przedsięwzięcia okazała się być możliwość
czerpania przychodów z produktów lokalnych bez konieczności ich sprzedaży. Wybrani rolnicy
w grupie stworzyli pakiet turystyczny obejmujący 10 gospodarstw rolnych w których przyjmowane
są zorganizowane wycieczki osób zainteresowanych popularyzacją tej formy sprzedaży.

Podsumowując należy stwierdzić, że najważniejszym atutem projektu jest, jak to się dzieje
w wypadku sprzedaży bezpośredniej, wyeliminowanie łańcucha pośredników. Zamówiony towar
trafia bezpośrednio z rąk producenta do rąk klienta. Dzięki temu rolnik otrzymuje lepszą zapłatę
za swoja pracę a klient nabywa towar wysokiej jakości, sprawdzonego pochodzenia. Ta forma
sprzedaży i świadomość, że każdy członek grupy ma udział w kreowaniu wspólnej marki zachęca
uczestników projektu do pracy zespołowej i wytężonego starania o utrzymanie wysokiej jakości
wytwarzanych produktów.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.odrolnika.pl lub na stronie
www.paczkaodrolnika.pl

