2/2018

1

PLAN DLA WSI –

W czwartek 19 lipca br odbyła się konferencja prasowa z udziałem premiera
Mateusza Morawieckiego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa
Ardanowskiego.
Przedstawiamy PLAN DLA WSI, ponieważ rolnictwo jest dla nas podstawowym
działem gospodarki. Nie wyobrażam sobie silnej polskiej gospodarki bez silnego
polskiego rolnictwa – mówił premier Mateusz Morawiecki.
Program zakłada generalną poprawę sytuacji polskich rolników, a jego głównym
zadaniem jest ugruntowanie pozycji i wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa, a także ustabilizowanie produkcji rolnej.
Plan ten składa się z 3 głównych filarów:
 ochrona (pomoc w sytuacji klęsk żywiołowych),
 wsparcie (właściwa organizacja rynku),


rozwój (w oparciu o zaawansowane technologie).

Założenia PLANU DLA WSI to:
• Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego – tj. zwiększenie limitu paliwa,
od którego rolnicy mogą odliczyć część akcyzy;
• Utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego – którego celem jest stabilizacja rynków rolnych, zapewnienie producentom rolnym udziału w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, promocja i eksport polskiej
żywności;
• Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny – zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku
konsumenckim dzięki rozszerzeniu sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego;

Fot. MRiRW

ochrona wsparcie i rozwój
polskiego rolnictwa

• Zdrowa polska żywność – zwiększenie pomocy w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie żywności: ekologicznej, regionalnej, tradycyjnej, mających stać się rozpoznawalnym znakiem rolnictwa w Polsce;
• Wsparcie rolnictwa na terenach górskich – czyli wdrożenie specjalnej polityki
w celu lepszego wykorzystania użytków zielonych we wsparciu hodowli bydła
mięsnego, kóz i owiec;
• Przeciw suszy – wdrożenie programu poprawy żyzności gleb, zwiększenie retencji wód wraz z utworzeniem efektywnego systemu nawodnień w rolnictwie;
• Polskie pasze – wsparcie ochrony gleb, zastąpienie zagranicznego białka paszowego białkiem wytworzonym w Polsce w celu zwiększenia bezpieczeństwa
żywnościowego Polski;
• Rolnictwo dla ekologii – wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle, rozwój odnawialnych źródeł energii w celu ochrony środowiska i klimatu.
Warto zaznaczyć, iż opracowane założenia rządowego programu PLAN DLA WSI,
zostały stworzone na podstawie rozmów z polskimi rolnikami, dlatego też wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Program ten nie jest jednak zamknięty i jak zapowiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski, cały czas będzie rozbudowywany
i doprecyzowany, a wszystko dla poprawy funkcjonowania polskiego rolnictwa.
Źródło: strona internetowa – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(https://www.gov.pl/rolnictwo)
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Inteligentne wioski
(Smart Villages)

Koncepcja Smart Villages nie proponuje rozwiązania uniwersalnego. Jest wrażliwa terytorialnie, oparta na potrzebach i potencjale danego terytorium posiadającego strategię rozwoju,
wspierana przez nowe lub istniejące strategie.

Inteligentne wioski to „obszary wiejskie i społeczności, które opierają się
na swoich obecnych mocnych stronach i zasobach, a także na rozwijaniu
nowych możliwości”, gdzie „tradycyjne i nowe sieci i usługi są ulepszane
za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji i lepszego wykorzystania wiedzy”.
Działania UE na rzecz inteligentnych wiosek,
Komisja Europejska

HORYZONT CDR
NR 2/2018

Inteligentne wioski (Smart Villages) to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE. Powstająca koncepcja Inteligentnych wiosek odnosi się do obszarów wiejskich i społeczności,
które opierają rozwój także na swoich istniejących zasobach
i majątku, jak i na rozwijaniu nowych możliwości. W Smart Villages są to tradycyjne i nowe sieci oraz usługi wzmocnione za
pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji
i lepszego wykorzystania wiedzy, z korzyścią dla mieszkańców
i przedsiębiorstw. Technologie cyfrowe i innowacje mogą wspierać: jakość życia, rozwój usług publicznych dla obywateli, lepsze
wykorzystanie zasobów, mogą zmniejszyć negatywny wpływ na
społeczeństwo i środowisko naturalne oraz dać nowe możliwości doskonalenia wiejskich łańcuchów wartości w zakresie rozwoju produktów i ulepszania procesów.

Nowe możliwości na obszarach wiejskich podnoszących jakość życia zarówno poprzez
współpracę z CDR, ośrodkami doradztwa, jak i z lokalnymi grupami działania.

Technologia jest ważna, podobnie jak inwestycje w infrastrukturę,
rozwój biznesu, kapitał ludzki, potencjał i budowanie społeczności.
Dobre zarządzanie i zaangażowanie obywateli są zatem kluczowe.
Inteligentna Wioska będzie zwracać uwagę na zdolność korzystania z e-umiejętności, dostęp do usług zdrowotnych i innych
podstawowych usług publicznych, innowacyjne rozwiązania
3
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w zakresie ochrony środowiska, prowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym w odniesieniu do odpadów rolniczych, promocja
lokalnych produktów wspieranych przez technologię i ICT, wdrażanie i czerpanie pełnych korzyści z inteligentnej specjalizacji projektów rolno-spożywczych, turystyki, działalności kulturalnej itp.
W 2017 r. Parlament Europejski i trzej komisarze Unii Europejskiej zainicjowali działanie UE na rzecz inteligentnych wiosek.

Od tego czasu dynamika zagadnienia Smart Villages szybko rośnie – zarówno w terenie, jak i na poziomie polityk europejskich.
Grupa Tematyczna ENRD ds. Inteligentnych Wiosek określiła,
w jaki sposób społeczności wiejskie w całej Europie opracowują innowacyjne rozwiązania lokalne i pomysłowe podejścia do
rewitalizacji usług wiejskich w takich dziedzinach jak energia,
transport, opieka społeczna i wiele innych.
W dniu 22 maja 2018 w Brukseli odbyło się seminarium zorganizowane przez Europejską Sieć na rzecz Obszarów Wiejskich
(ENRD) na temat rewitalizacji usług wiejskich za pomocą innowacji społecznych i cyfrowych, które jest częścią szerszej tematycznej pracy ENRD na ten temat.
Wydarzenie zgromadziło ponad 140 praktyków zajmujących się
rozwojem obszarów wiejskich i twórców polityki z całej Europy, aby zidentyfikować czynniki i praktyczne działania na rzecz
stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi inteligentnych
wsi. Dyskusje uwidoczniły szeroki zakres istniejących narzędzi,
które mogą wspierać długoterminowe zintegrowane strategie i społeczności wiejskie w realizacji projektów korzystnych dla
ich terytoriów.

Technologie cyfrowe i innowacje mogą wspierać jakość życia mieszkańców wsi.
HORYZONT CDR
NR 2/2018

Prezentując bogatą różnorodność innowacji społecznych i cyfrowych, które pojawiają się w całej Europie, wydarzenie to wskazuje na znaczenie społeczności wiejskich podejmujących inicjatywę w celu zwiększenia usług na obszarach wiejskich, takich jak
zdrowie, opieka społeczna, edukacja, energia i mobilność.
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Niektóre z tych inicjatyw zostały wywołane przez zagrożenia
związane z wyludnieniem, niską gęstością zaludnienia lub ograniczeniem usług. Inni wykorzystują możliwości oferowane przez
cyfryzację, energię odnawialną i ulepszone powiązania wiejsko-miejskie. Twórcy polityki na wszystkich poziomach badają sposoby zachęcania do takich podejść.

skich. Przedstawiciel OECD - José Enrique Garcilazo omówił tworzenie sprzyjającego otoczenia politycznego dla inteligentnych
wiosek. Następnie dyskutowano, co można zrobić na różnych
poziomach, aby stworzyć wspierające środowisko polityczne dla
inteligentnych wsi w kluczowych obszarach, takich jak digitalizacja, mobilność, energia, opieka i usługi społeczne.

Seminarium zgromadziło szeroką grupę praktyków i decydentów z całej Europy, którzy opracowują projekty rewitalizacji
usług wiejskich za pomocą innowacji społecznych i cyfrowych.

Rolą Centrum Doradztwa Rolniczego w najbliższej przyszłości jest
szerzenie, w możliwie jak największym zakresie i docierając do szerokiego grona potencjalnych odbiorców idei Inteligentnych wiosek oraz rozwiązań służących rozwijaniu nowych możliwości na
obszarach wiejskich, podnoszących jakość życia zarówno poprzez
współpracę z ośrodkami doradztwa rolniczego i lokalnymi grupami
działania.

Wydarzenie miało na celu:
• lepsze zrozumienie znaczenia Smart Villages w obecnym
kontekście;
• zaprezentowanie różnorodnych innowacji społecznych i cyfrowych, które pojawiają się w całej Europie, aby ożywić
usługi na obszarach wiejskich i promować wymianę doświadczeń między nimi;
• rozpoczęcie dialogu z decydentami i wykonawcami na temat
kroków niezbędnych do stworzenia bardziej przyjaznego środowiska dla inteligentnych wiosek - teraz i w przyszłości.

HORYZONT CDR
NR 2/2018

Więcej informacji o zagadnieniu inteligentnych wiosek znajduje
się na portalu: Inteligentne wioski (https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_pl)

Karolina Boba, CDR O/Kraków

W trakcie seminarium europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan omówił działania UE na rzecz
inteligentnych wiosek. W trakcie sesji plenarnej ukazano rosnącą
dynamikę znaczenia inteligentnych wiosek na przykładzie inspirujących historii z Europy na podstawie różnorodnych projektów
w kluczowych obszarach m.in. z Francji, Finlandii, Niemiec i Szkocji. Dyskutowano na temat kroków, jakie może podjąć lokalna
społeczność i jakiego wsparcia potrzebują od polityk europej5
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Innowacyjne techniki zrównoważonego wykorzystania wody
w uprawach
W krajach europejskich ekonomiczna
produkcja wysokowartościowych upraw
ogrodniczych zależna jest od stosowania
wody i nawozów (technika ich łączenia
zwana jest fertygacją) w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów, które
sprostają wymaganiom klienta. Jednakże niedobór wody i obawy dotyczące wpływu intensywnego ogrodnictwa na jakość zasobów wodnych w wielu europejskich regionach produkcyjnych
oznaczają potrzebę opracowania bardziej zrównoważonych systemów upraw.
Fertygacja i nawadnianie są integralną częścią nowoczesnej,
zrównoważonej produkcji ogrodniczej. Efekty zmian klimatu
i wzrost zapotrzebowania na wodę oraz obawy dotyczące jakości wody ze względu na zanieczyszczenie środowiska są czynnikami dla tworzenia nowego ustawodawstwa i rozwoju innowacyjnych technologii, mających na celu zrównoważone użycie
wody w uprawach z fertygacją.

HORYZONT CDR
NR 2/2018

Projekt FERTINNOWA zrzesza wiele różnych podmiotów (naukowców, producentów rolnych, polityków/ustawodawców,

przedsiębiorców, stowarzyszenia środowiskowe itp.) na wielu
poziomach, w tym społeczno-ekonomicznym i regulacji prawnych (krajowych i europejskich) z naciskiem na wdrożenie założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej.
Głównym celem projektu FERTINNOWA jest stworzenie bazy
danych innowacyjnych technik i praktyk, które mogą poprawić
środowiskową i ekonomiczną równowagę wysokowartościowych warzyw, owoców i roślin ozdobnych.

FERTINNOWA pozwoli wdrożyć innowacyjne technologie w celu ułatwienia zarządzania
zasobami wodnymi w gospodarstwie.

Projekt zakłada ocenę istniejących, nowatorskich oraz wchodzących na rynek technologii, stosowanych w produkcji upraw
6
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z fertygacją w różnych strefach klimatycznych w całej Europie,
wykorzystując do tego celu analizy porównawcze. Informacje
zostają przekazane producentom rolnym w zakresie różnych
technologii i praktyk, które mogą pomóc poprawić wydajność
i opłacalność produkcji warzyw, owoców oraz roślin ozdobnych.
Najbardziej obiecujące technologie zostaną zaprezentowane
w praktyce na terenie krajów partnerskich, w celu pokazania
producentom korzyści płynących z wprowadzenia ich do produkcji komercyjnej tj. na dużą skalę. FERTINNOWA pozwoli wdrożyć
innowacyjne technologie w celu ułatwienia zarządzania zasobami wodnymi w gospodarstwie i poprawienia środowiskowej,
a także ekonomicznej równowagi w intensywnym ogrodnictwie.
Celem projektu FERTINNOWA jest:
• edukacja producentów rolnych dot. efektywnych i zrównoważonych sposobów wykorzystywania wody, poprzez wymianę wiedzy na temat najlepszych technologii w zakresie
fertygacji;
• wspomaganie działań dotyczących recyklingu i uzdatniania
wody wypływającej z gospodarstwa i powtórnego jej użycia;
• zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zwiększenia produkcji ogrodniczej w sposób zrównoważony;
• prezentacja wybranych technologii lokalnym producentom
rolnym podczas wizyt polowych;
• zapewnienie producentom rolnym narzędzi do zarządzania
zasobami wodnymi, aby mogli je wprowadzić w swoich gospodarstwach.

HORYZONT CDR
NR 2/2018

Działania w ramach projektu FERTINNOWA:
• Faza 1: Gromadzenie wiedzy na temat obecnej sytuacji producentów rolnych. Ocena potrzeb i trudności;
• Faza 2: Poszukiwanie rozwiązań poprzez wymianę wiedzy
i technologii;
• Faza 3: Pokonywanie barier i rozwój współpracy pomiędzy
wiedzą a wdrażaniem działań do praktyki.
W ramach działań projektu przeprowadzono inwentaryzację
praktyk - gromadzenie wiedzy na temat obecnej sytuacji producentów rolnych, ocenę potrzeb i trudności w zakresie:
• zastosowań technologicznych;
• barier technologicznych, społeczno-gospodarczych i legislacyjnych.
Ponadto, w ramach projektu założonych zostanie szereg praktycznych doświadczeń u rolników w całej UE,
wdrażających innowacyjne
metody
zrównoważonego wykorzystania wody w
uprawach – upowszechnienie innowacyjnych technologii i najlepszych praktyk.
Więcej informacji o projekcie: http://www.fertinnowa.com/
Mateusz Sękowski, CDR O/Radom
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DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO
„Innowacyjność warunkiem
wzrostu dochodu rolniczego”

HORYZONT CDR
NR 2/2018

Organizatorzy: Centrum Doradztwa Rolniczego i
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie
ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONFERENCJI.

XV ROLNICZY
FESTIWAL NAUKI
Działania szkoleniowe
Centrum Doradztwa
Rolniczego na rzecz
rozwoju Odnawialnych
źródeł Energii (OZE)
w Polsce

czenia związane ze zmianą profilu produkcji, jako alternatywą
dla producentów trzody chlewnej.

Centrum Doradztwa Rolniczego wspólnie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego organizują w dniu 16 października
2018 roku konferencję – Dzień Przedsiębiorcy Rolnego, pod hasłem „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego”.
Celem konferencji jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań
i doświadczeń z ich wdrażania w produkcji roślinnej i zwierzęcej
z uwzględnieniem najnowszych trendów w takich obszarach jak:
• Uproszczone metody uprawy,
• Innowacyjne metody nawożenia roślin,
• Nawożenie roślin a ochrona środowiska,
• Optymalna organizacja produkcji bydła
mlecznego i opasowego,
• Produkcja trzody chlewnej a ASF,
Dzień Przedsiębiorcy Rolnego
• Innowacje w chlewni.
Uzupełnieniem obrad plenarnych konferencji będą prezentacje
dwóch gospodarstw rolnych. Pierwsza prezentacja, zainteresuje rolników zajmujących się produkcją bydła mlecznego, dotyczyć będzie profilaktyki i organizacji produkcji w dużym stadzie.
W trakcie drugiej prezentacji można będzie wymienić doświad-

Początek konferencji: 16 października 2018, godz. 10.00
w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Sielinku, ul. Parkowa 2
Udział w konferencji jest bezpłatny!
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy
znajduje się na stronach internetowych:
www.cdr.gov.pl i www.wodr.poznan.pl

Szczegółowych informacji dotyczących
Dnia Przedsiębiorcy Rolnego udzielają:
Anna Pabich, Oddział CDR w Poznaniu,
tel.(61) 8232081 w.137, e-mail: a.pabich@cdr.gov.pl
Piotr Kujawa, WODR Poznań,
tel. (61) 8630429, 502 184 324,
e-mail: technologia@wodr.poznan.pl

Wojewódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie
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Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
do udziału w XV Rolniczym Festiwalu Nauki, który odbędzie się
pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w dniach 18 – 19 października 2018 r.
Celem Rolniczego Festiwalu Nauki jest
popularyzacja osiągnięć resortowych
instytutów badawczych i uczelni rolniczych, prezentacja sylwetek i wyników
badań pracowników nauki, a także
usprawnienie przepływu osiągnięć nauki rolniczej do praktyki.

19 października 2018 r.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
godz. 11.00 – 15.30 Konferencja „Z tradycji w nowoczesność znane odmiany roślin i gatunki zwierząt
o nieznanym potencjale”
godz. 10.00 – 16.00 Wystawa osiągnięć jednostek naukowych
KONTAKT
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05 – 840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 do 38 w. 107, 22 125 62 07, fax 22 729 72 91
Informacje: Justyna Zdunek, e-mail: j.zdunek@cdr.gov.pl
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-950 Warszawa
tel. 22 380 98 10 fax 22 380 98 01
Informacje: Katarzyna Górecka, e-mail: m.gorecka@cdr.gov.pl

W PROGRAMIE FESTIWALU:
18 października 2018 r.
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
godz.11.00 – 15.00 Konferencja „Zachowanie tradycji rolniczych
na polskiej wsi”
godz.11.00 – 15.00 Kiermasz książek o tematyce rolniczej
i naukach pokrewnych
godz.11.00 – 15.00 Wystawa „Ikony Polskiej Nauki Rolniczej”
9
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Działania szkoleniowe Centrum
Doradztwa Rolniczego na rzecz
rozwoju odnawialnych źródeł
energii (OZE) w Polsce

Działania na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, na
dzień dzisiejszy nie napawają zbytnim optymizmem. Nie oznacza
to jednak, że Polska nie spełni nakreślonych założeń do 2020 r.
W związku z tym ważnym, chociaż niedocenianym elementem
wspomagającym rozwój OZE w Polsce, jest potencjał doradztwa
rolniczego, zwłaszcza w zakresie rozwoju mikro- i małych instalacji na terenach wiejskich.

Udział odnawialnych źródeł energii w polskim bilansie energetycznym w roku 2017, wg danych GUS, był na poziomie 11,3%.
Jest to zbyt mało, aby spełnić zobowiązania przyjęte przez Polskę do 2020 r. w ramach pakietu klimatycznego. Z danych wynika, że wypełnienie przez Polskę tych założeń, które określają
udział energii OZE w bilansie energetycznym na poziomie 15%,
byłoby obecnie prawdopodobnie nierealne, gdyby nie produkcja energii z OZE, a w szczególności z biomasy, z której pochodzi
zdecydowana większość produkowanej w naszym kraju zielonej
energii (www.cire24.pl za GUS).
Czy energia z biomasy wystarczy, aby spełnić wymogi założone
w pakiecie klimatycznym?

Farma fotowoltaiczna o mocy 0,9 MW w Kwilczu.

Warto zauważyć, że na polskim rynku fotowoltaiki mogą powstać
instalacje o mocy około 400 MW już w ciągu 1-2 lat, co podwoi
aktualny stan mocy paneli zainstalowanych na terenie Polski (PV).
Instalacje te będą efektem wygranych pierwszych aukcji OZE
z końca grudnia 2016 i końca czerwca 2017 r. (www.ieo.pl).

Poprzez szkolenia obejmujące swoim oddziaływaniem całą Polskę, Centrum Doradztwa Rolniczego kształci specjalistów OZE,
którzy mają możliwość przekazania wiedzy i swoich doświadczeń bardzo szerokiej grupie odbiorców (rolników, przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów i mieszkańców wsi).
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pliance)1. Od lipca do grudnia 2017 r. przeszkolono w ramach
projektu 2827 doradców rolniczych w ramach szkoleń uzupełniających oraz 298 doradców w ramach szkolenia podstawowego w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców
rolniczych.

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY
ROLNEGO – „Innowacyjność warunkiem wzrostu
dochodu rolniczego”

Doradcy rolniczy, zarówno ci, którzy uczestniczyli w szkoleniu
podstawowym, jak i uzupełniającym, zostali zapoznani z tematem odnawialnych źródeł energii, w tym: pod kątem pomocy
doradczej rolnikom w działaniach prosumenckich oraz metodyki
doradzania w tym zakresie.
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Biogazownia kontenerowa.

W artykule przedstawiono 3 działania szkoleniowe, zrealizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w 2017 roku, mające
na celu podniesienie wiedzy i umiejętności doradców rolniczych
w zakresie odnawialnych źródeł energii.
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Działanie 1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podpisało w 2017 roku umowę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację szkoleń podstawowych i szkoleń uzupełniających dla doradców rolniczych. Celem szkolenia było, przede
wszystkim, przygotowanie doradców rolniczych do udzielania
pomocy doradczej w dostosowywaniu gospodarstw do aktualnych Norm i Wymogów Wzajemnej Zgodności (Cross-Com-

Funkcjonowanie nowoczesnego gospodarstwa rolnego jest ściśle
związane z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną
i cieplną. Dlatego należy wprowadzać działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych, która przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii w gospodarstwie,
a także pośrednio wpływać będzie na zmniejszenie oddziaływania gospodarstw rolnych na niekorzystne zmiany klimatu.
Działanie 2. W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zorganizowano szkolenie dla uczestników z terenu Wielkopolski nt. „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”.
Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z aktualnymi tenOtrzymanie przez rolników płatności obszarowych w pełnej wysokości zostało uzależnione od spełnienia szeregu wymagań dotyczących:

1

– utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną
środowiska (Good Agricultural and Enviromental Conditions – GAEC)
– podstawowych wymogów z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements – SMR).
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dencjami i możliwościami w rozwoju zastosowania OZE oraz
pozytywnymi przykładami prawidłowej
i racjonalnej gospodarki energetycznej
związanej z odpadami, w oparciu o fakDla Polski ważny jest fakt, że w 2020 roku powinna posia- tycznie
wdrożone
dać w swoim portfelu energetycznym 15% energii pochoprojekty w regionie
dzącej ze źródeł odnawialnych.
wielkopolskim.
Projekt zrealizowano w postaci trzydniowego szkolenia stacjonarnego oraz dwudniowego wyjazdu studyjnego.
W ramach wyjazdu studyjnego, uczestnicy udali się w rejon
Uniejowa, Przykony, Kazimierza Biskupiego i Konina, gdzie mieli
możliwość zapoznania się z działaniami samorządu gminnego
na rzecz energetyki odnawialnej (na przykładzie Gminy Przykona - wizyta w biogazowni rolniczej, na farmie fotowoltaicznej
oraz na plantacji Oxytree), a także zapoznania się z przykładami
niskoemisyjnej produkcji energii, w tym: z zakresu energetyki
wodnej i geotermii (zwiedzanie Geotermii Uniejów oraz elektrowni wodnej w Skęczniewie nad Jeziorskiem).
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Działanie 3. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu
zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całego kraju pt. „OZE jako element ogranicza-

nia niskiej emisji”. W ramach tego działania odbyło się szkolenie pt. „Energetyka prosumencka w świetle obowiązujących
przepisów prawa”.
Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy o kierunkach rozwoju energii odnawialnej i prosumenckiej, m.in. na obszarach
wiejskich, zapoznanie z technologiami odnawialnych źródeł
energii i możliwościami ich wykorzystania, nabycie umiejętności
kalkulacji opłacalności przy instalowaniu technologii OZE z wykorzystaniem źródeł finansowania, zapoznanie z regulacjami
prawnymi normującymi budowę instalacji OZE oraz podniesienie wiedzy z zakresu racjonalizacji zużycia energii.
W części realizowanej w formie warsztatów terenowych, uczestnicy szkolenia gościli w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym
Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini, gdzie wzieli udział
w warsztatach poświęconych produkcji energii w oparciu o odnawialne źródła energii oraz w prezentacji budynków pasywnych i energooszczędnych.
Z punktu widzenia przygotowania doradztwa do pomocy inwestorom w realizacji inwestycji OZE, doradcy są dość dobrze przygotowani do tych działań. Jednak nie jest to kluczowy aspekt
decydujący o podejmowaniu decyzji inwestorów o realizacji
tych inwestycji. Z ekonomicznego punku widzenia inwestowanie w energię odnawialną jest „mało opłacalne” dla inwestorów
chcących zarabiać inwestując w odnawialne źródła energii. Ekonomiści uważają, że jeśli inwestycja w odnawialne źródła energii
nie zwróci się w ciągu 7-8 lat, to nie warto jej podejmować. Nie
12







wypadku grożą Polsce kary za niedopełnienie tego zobowiązania. Ważnymi czynnikami, które przemawiają za inwestowaniem
w OZE są również:
–– czynnik gwarancji dostawy energii – inwestujemy w OZE,
ponieważ chcemy mieć gwarancję dostaw energii, nie jesteśmy zależni od monopolisty na rynku,
–– czynnik niezależności od przerw w dostawie energii,
–– czynnik ograniczenia kosztów związany z nieponoszeniem
opłat przesyłowych,
–– czynnik zdrowia – świadomości; wpływ OZE na ochronę klimatu, zdrowia ludzi, zmniejszenie niskiej emisji.
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Wydaje się, że nie ma innej drogi jak inwestowanie w odnawialne źródła energii.
Wiedza teoretyczna, równie ważna jak praktyka „OZE jako element ograniczania niskiej
emisji”.

Przemysław Lecyk, CDR O/Poznań

chodzi tu jedynie o trwałość danej instalacji, ale także nieprzewidywalny postęp, jaki w kolejnych latach może nastąpić w technologiach OZE, a także pojawiające się inne bardziej rentowne
kierunki inwestowania.
Ale czy, gdy kupujemy nowy samochód, ekspres do kawy zastanawiamy się kiedy on nam się zwróci?
Poza ekonomicznymi, są również inne aspekty przemawiające
za inwestowaniem w OZE. Dla Polski ważny jest fakt, że w 2020
roku powinna posiadać w swoim portfelu energetycznym 15%
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W przeciwnym
HORYZONT CDR
NR 2/2018
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Stosowanie zasad integrowanej
ochrony roślin oraz najczęściej
popełniane nieprawidłowości
w jej realizacji
Zgodnie z ustawą o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r.
art. 80, urzędową jednostką sprawującą kontrole dotyczące
stosowania środków ochrony roślin jest Państwowa Inspekcja
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Mówi o tym również Krajowy
Plan Działania, gdzie określono sposoby wprowadzenia w życie
integrowanej ochrony roślin. Sposób i tryb prowadzenia kontroli
oraz dokumentowania działań związanych z integrowaną ochroną roślin określa zarządzenie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawie zasad kontroli z zakresu ochrony
roślin i techniki.

HORYZONT CDR
NR 2/2018

W ramach kontroli, w zakresie stosowania środków ochrony roślin w gospodarstwie, sprawdzeniu będą podlegały posiadane
przez producentów rolnych środki ochrony roślin (śor). Weryfikacja jest kompleksowa i dotyczy sposobu przechowywania
pestycydów, oryginalności opakowań, terminów ważności,
a szczególna uwaga będzie zwrócona na to, czy rolnik posiada
wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu zezwoleniem ministra ds. rolnictwa.

Ważnym elementem stosowania zasad integrowanej ochrony
roślin (IOR) przez użytkowników profesjonalnych są dokumenty
dotyczące zakupu środków oraz uprawniające do ich stosowania. Kontrolowane będą dokumenty świadczące o aktualnym
ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Sprawdzane będą również dowody zakupu sprzętu
do wykonywania zabiegów ochrony chemicznej lub dokumenty
potwierdzające ich sprawność techniczną.

Stosowanie uprawek mechanicznych.

Oprócz fizycznej kontroli gospodarstwa i dokumentacji, przeprowadzana jest również ocena wiarygodności ewidencji zabiegów.
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W oparciu o bezpośredni wywiad z rolnikiem, prowadzoną ewidencję zabiegów ochrony roślin, posiadane przez niego środki
i sprzęt do aplikacji pestycydów oraz metodyki uprawy, zostanie oceniona zasadność i prawidłowość zastosowania środków
ochrony roślin. W przypadku wątpliwości sprawdzeniu mogą
podlegać paragony i faktury zakupu środków. W uzasadnionych
przypadkach pobiera się próbki materiału roślinnego lub gleby
do badania pozostałości środków ochrony roślin.
Kontrole prawidłowości realizacji integrowanej ochrony roślin
u profesjonalnego użytkownika prowadzone są co roku. Zakres
i tematyka tych kontroli jest odzwierciedleniem „Ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin” zawartych w załączniku III dyrektywy 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawia-

jącej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego
stosowania pestycydów.
W zakresie działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie występowania organizmów szkodliwych sprawdzana
jest realizacja i prawidłowość stosowania elementów agrotechnicznych w uprawie. W 2017 roku najwięcej, bo 96,5% profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin deklarowało
prawidłowe stosowanie agrotechniki uprawy. Niewiele mniej
(94,1%) rolników realizuje na swoich polach odpowiedni płodozmian oraz dochowuje terminu siewu lub sadzenia, a 92,5%
dużą uwagę przywiązuje do zrównoważonego nawożenia, nawadniania i wapnowania. Nieco mniej (87,0%) rolników deklaruje zwalczanie organizmów szkodliwych mechanicznie, a najmniej, bo 54,3% zwalcza agrofagi metodami biologicznymi.
W ramach korzystania przez producentów rolnych z narzędzi
wspomagających podejmowanie decyzji o zwalczaniu organizmów szkodliwych, najwięcej z nich – 96,5% – realizuje monitorowanie organizmów szkodliwych. W granicach 87% wykorzystuje opracowania naukowe, dane meteorologiczne oraz
posługuje się progami ekonomicznej szkodliwości. Niestety tylko 68,3% wskazuje na korzystanie z usług doradczych w integrowanej ochronie roślin.

Monitoring i identyfikacja agrofagów.
HORYZONT CDR
NR 2/2018

Kontrolowane i oceniane jest również podejmowanie działań
w celu minimalizowania zagrożeń związanych ze stosowaniem
środków ochrony roślin. Najczęściej stosowanym elementem
jest ograniczenie liczby zabiegów (93,4%) oraz przemienne sto15
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sowanie środków ochrony roślin, które deklaruje 91,6% rolników. Na razie tylko ok. 70% z nich ogranicza ilość stosowanych
środków poprzez redukcję dawek.

wości w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej stosowanych
śor. W jednostkowych przypadkach wystąpiono z wnioskami
do sądu.

W trakcie prowadzonej kontroli stosowania środków ochrony
roślin 17 162 profesjonalnych użytkowników śor deklarowało,
że stosowane przez nich działania i metody integrowanej ochrony roślin są efektywne. Odmiennego zdania było 621 rolników.

Przeprowadzone kontrole i wydane zalecenia w większości przypadków pozwoliły na usunięcie niedociągnięć występujących
przy realizacji założeń integrowanej ochrony roślin i stosowania
środków ochrony roślin. Wyniki kontroli pozwalają na zidentyfikowanie najczęściej występujących problemów w tym zakresie
oraz pomoc rolnikom w prawidłowej realizacji.

Zdecydowana większość profesjonalnych użytkowników prawidłowo realizuje założenia integrowanej ochrony roślin i stosowanie środków ochrony roślin. Prowadzone kontrole ujawniły
występowanie stosunkowo niewielkich ilości nieprawidłowości.
Na przeszło 20 tys. skontrolowanych gospodarstw najwięcej
z nich (1030) zastosowało środek ochrony roślin niezgodnie z zakresem stosowania. Sprawdzano także m.in. dokumentację dot.
stosowanych śor, użycia śor niedopuszczonych do obrotu lub
przeterminowanych. Kontrola przewidywała również warunki
bezpiecznego stosowania i przechowywania środków ochrony
roślin oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie szkolenia i badania sprawności technicznej
sprzętu do wykonywania zabiegów. Kontrola we wszystkich
tych zagadnieniach ujawniła po ok. 800 nieprawidłowości, co
w efekcie częściowo zakończyło się postępowaniem mandatowym. Najwięcej mandatów – 579 zastosowano wobec rolników,
którzy użyli śor niezgodnie z zakresem stosowania, 364 mandaty nałożono za brak aktualnego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, oraz 247 za brak lub nieprawidło-

Andrzej Dominik, CDR O/ Radom

Technologia uprawy soi
w polskich warunkach
Soja w ostatnich latach zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników. Sprzyjają temu dopłaty do upraw roślin wysokobiałkowych
oraz kolejne zakazy stosowania pasz dla zwierząt, w których
składzie są rośliny genetycznie modyfikowane. W naszym kraju,
białko z importowanej soi było do tej pory podstawowym źródłem białka w produkcji zwierzęcej. Uprawa tej rośliny nie jest
bardzo trudna, ale nadal rolnicy popełniają pewne błędy. Część
tych błędów może wynikać z tego, że kopiowana jest technolo16
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gia uprawy stosowana w Ameryce Północnej lub Południowej.
Nie uwzględnia się różnic klimatu, jakie panują w Polsce i obu
Amerykach. W artykule próbuje się przybliżyć technologię uprawy soi w warunkach naszego kraju.
Podstawową sprawą jest dobór właściwej odmiany. Do uprawy,
w warunkach naszego kraju, nadają się przede wszystkim tzw.
„trzyzerowe” odmiany tej rośliny. Charakteryzują się one niższą,
niż w przypadku innych odmian, wymaganą sumą temperatur
efektywnych, co sprawia że są one lepiej dostosowane do warunków klimatycznych Polski.

Soja genetycznie jest dostosowana do okresowych niedoborów wody, sprzyja temu
rozbudowany, mocny palowy system korzeniowy oraz owłosienie łodyg, liści i strąków.
HORYZONT CDR
NR 2/2018

Soja powinna być uprawiana na glebach żyznych, utrzymanych
w bardzo dobrej kulturze i o dobrych właściwościach fizycznych.
Wymaga stanowisk zasobnych w wodę i składniki pokarmowe.
Jest to typowa roślina gleb przewiewnych i niezlewnych. Mniej
przydatne do jej uprawy są gleby ciężkie, gdyż w takich warunkach kiełkowanie i wschody roślin mogą być nierównomierne.
Dobre plony uzyskuje się na czarnoziemach, czarnych ziemiach,
lessach, glebach brunatnych, zasobnych w składniki pokarmowe
i na glebach lżejszych, pod warunkiem, że nawożenie mineralne
jest większe, a opady w okresie wegetacji roślin zapewniają dobre uwilgotnienie gleby. Zwięzłe podglebie umożliwia uprawę
soi na glebach piaszczystych, zabezpieczając rośliny przed niekorzystnym wpływem suszy w okresie kwitnienia. Najbardziej odpowiednie dla soi są gleby zaliczane do kompleksu pszennego
bardzo dobrego, dobrego i wadliwego, klasy bonitacyjnej II-IIIb
o odczynie zbliżonym do obojętnego. Pod jej uprawę nie nadają
się gleby zbyt zwięzłe, pozbawione struktury, silnie zaskorupiające się i z natury zimne. Optymalne pH gleby waha się od 6,0
do 7,0. Gleby zakwaszone, o pH ok. 5,5 nie nadają się do uprawy
tego gatunku. Soja jest rośliną ciepłolubną dnia krótkiego.
Charakteryzuje się krótkim okresem wegetacji ok. 120-135 dni.
Do dobrego kiełkowania i wschodów wymaga temperatury gleby 7-10oC i powietrza 10-15oC. Przypada to najczęściej na trzecią
dekadę kwietnia. Nasiona wysiane zbyt wcześnie, do nieogrzanej gleby, nie kiełkują, szybko ulegają procesom gnilnym. Soję
zazwyczaj sieje się w odstępach 25 cm (czyli w przypadku stan17
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dardowych siewników wysiewamy co drugą redlicę). Możliwa
jest także uprawa w większym zagęszczeniu – rzędy co 15 cm.
Zalecana głębokość siewu to 3-4 cm, obsada to 60 – 70 roślin/
m2 . W przeliczeniu na hektar daje nam to wartość 4 – 4,5 jednostki siewnej, czyli około 115-120 kg/ha.
Soja jest wrażliwa na wiosenne przymrozki. Dość dużo ciepła
potrzebuje w pierwszych okresach rozwojowych oraz w fazie
kwitnienia. Potrzeby cieplne soi są jednym z głównych czynników ograniczających jej uprawę na nasiona na terenie Polski.
Najlepsze regiony do uprawy soi to: Śląsk, Małopolska, Podkarpacie (za wyjątkiem terenów górzystych), a także Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Pomorze Zachodnie. Ważne jest, aby dobrać
odpowiednią odmianę do warunków panujących w danym regionie. Należy zwrócić uwagę na długość okresu wegetacyjnego,
średnią temperaturę oraz wielkość i rozłożenie opadów w ciągu
roku. Soja, która pochodzi z klimatu kontynentalnego, genetycznie jest dostosowana do okresowych niedoborów wody. Sprzyja temu rozbudowany, mocny palowy system korzeniowy oraz
owłosienie łodyg, liści i strąków, które zmniejszają transpirację.

wy bezpośrednio po okopowych, a w szczególności nawożonych
obornikiem. Powoduje to przedłużenie okresu wegetacji. Nieodpowiednim przedplonem jest również rzepak. W takiej uprawie
występuje podwyższone ryzyko wystąpienia zgnilizny twardzikowej. Pole pod uprawę powinno być starannie przygotowane. Wskazane jest, aby orka była wykonana jesienią. Pozwoli to
zgromadzić w glebie 30 % więcej wody z okresu zimy. Należy
szczególnie unikać wiosennej orki, gdyż wiąże się to ze stratami
30-40 mm wody glebowej. Soja nie lubi zbyt zagęszczonej gleby, więc liczbę zabiegów należy ograniczyć do minimum, choć
wskazany jest pełny zespół uprawek pożniwnych.

Przedplon i przygotowanie roli

HORYZONT CDR
NR 2/2018

Najlepszym przedplonem dla soi są zboża. Pozostawiają one stanowisko stosunkowo wolne od chwastów i z niską zawartością
azotu w glebie. Wysoki poziom tego pierwiastka szkodzi bakteriom brodawkowym zlokalizowanym na korzeniach. Ponadto
powoduje nadmierny przyrost masy zielonej oraz przedłużenie
okresu wegetacji, co z kolei utrudnia zbiór. Należy unikać upra-

Soja, która pochodzi z klimatu kontynentalnego, genetycznie jest dostosowana do okresowych niedoborów wody.
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Zięblę zaleca się wykonać na głębokość 25 cm w niewysztorcowaną skibę w celu większej retencji wodnej. Pole powinno być
starannie wyrównane, ponieważ większość odmian soi wiąże
strąki bardzo nisko i przy nierównościach terenu zwiększają się
straty w czasie zbioru. Ważnym zabiegiem znacznie ograniczającym straty wody jest wczesnowiosenne włókowanie. Pozwala
to dodatkowo wyrównać pole. W przypadku gdy dysponujemy
siewnikiem talerzowym nie jest wskazana dodatkowa uprawa
przedsiewna. Gdy wysiewamy nasiona siewnikiem redlicowym
zaleca się uprawę przedsiewną na głębokość 5-6 cm. Pozwoli to na umieszczenie nasiona bezpośrednio na niewzruszonej
warstwie gleby, co przyczyni się do lepszego podsiąkania i rzyspieszy wschody. Wałowanie pola na glebach ciężkich jest niewskazane, ponieważ po deszczu może przyczynić się do zaskorupiania wierzchniej warstwy. Spowoduje to nierównomierne
i utrudnione wschody. Na glebach zakamienionych zaleca się
zebranie kamieni.

Najlepszym terminem zastosowania nawożenia jest jesień. Wiosenne nawożenie wiąże się z wymieszaniem nawozów z glebą,
co dodatkowo ją przesusza. Ze względu na występowanie symbiozy z bakteriami brodawkowymi, wiążącymi azot atmosferyczny,
soja nie wymaga intensywnego nawożenia tym składnikiem. Szacuje się, że azot udostępniany roślinom przez bakterie zaspokaja
nawet 70 % ich potrzeb, resztę należy dodać w nawozach sztucznych. Zaleca się, by zastosować dawkę startową ok. 30 kg N/ha.

Nawożenie

HORYZONT CDR
NR 2/2018

Soja ma duże wymagania pokarmowe dlatego nawożenie powinno być intensywne. Do wytworzenia 1 dt nasion wraz z plonem
ubocznym pobiera: N – 6,8 kg, P2O5 – 1,70 kg i K2O – 3,32 kg. Dawki
nawozowe należy ustalać na podstawie chemicznej analizy gleby.
Uwzględniając optymalną zawartość składników pokarmowych
należy na hektar zastosować 40-50 kg P2O5 i 60-80 kg K2O, w celu
niedopuszczenia do zubożenia gleby. Na glebach o niskiej zawartości należy dawki zwiększyć: P2O5 do 70 kg/ha i K2O – 120 kg/ha.

Zaleca się stosowanie środków chemicznych bezpośrednio po siewie, ze względu na
duże ryzyko zachwaszczenia plantacji w początkowej fazie rozwoju.
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Pozwoli to rozpocząć prawidłowy rozwój roślin zanim
rozwiną się bakterie brodawkowe. Dodatkowe nawożenie azotem może przedłużyć
wegetację i wczesną jesienią znacznie utrudnić zbiór.
Na stanowiskach o niskiej
zawartości siarki i magnezu
uprawę należy dokarmiać
1-2 razy w trakcie wegetacji
siarczanem magnezu. Siarka potrzebna jest do budowy niektórych aminokwasów, a magnez obok udziału
w fotosyntezie, bierze udział
w wielu procesach przemiany materii. Z mikroelemenSoja w Polsce dojrzewa od trzeciej dekady tów dla soi ważny jest cynk,
sierpnia do końca września (w zależności od
a na glebach lekkich także
terminu siewu i regionu kraju).
molibden. Należy pamiętać,
aby absolutnie nie stosować
nawozów zawierających miedź i mangan, gdyż powodują zamieranie bakterii brodawkowych.

względu na duże ryzyko zachwaszczenia plantacji w początkowej fazie rozwoju. Takie zachwaszczenie może być główną przyczyną obniżki plonów.
Zbiór
Soja w Polsce dojrzewa od trzeciej dekady sierpnia do końca
września (w zależności od terminu siewu i regionu kraju). Zbiór
przeprowadza się jednoetapowo, kombajnem zbożowym, przy
dojrzałości pełnej. Wszystkie strąki są koloru brązowego, a nasiona o wilgotności 14 – 16 %. Przy większej wilgotności konieczne jest dosuszanie nasion.
Bartłomiej Kołacz, CDR O/Radom

Ochrona chemiczna soi ogranicza się do zwalczania chwastów.
Zaleca się stosowanie środków bezpośrednio po siewie, ze
HORYZONT CDR
NR 2/2018
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Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu
Rozwój gospodarstw
rolniczych – środki finansowe na działalność
rolniczą, cz. I

Program działań mających na
celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze
źródeł rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu
Od 2018 roku zmienia się sposób realizacji tzw. Dyrektywy Azotanowej (Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dn. 12 grudnia 1991 r.),
dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
W roku 2017 została znowelizowana ustawa Prawo Wodne, która stała się podstawą do opracowania nowego tzw. programu
działań, jednego i jednolitego dla całego kraju.
Oznacza to, że obecnie wszystkie podmioty (rolnicy, przedsiębiorcy) prowadzący produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której przechowywane
są odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, są zobowiązani do
przestrzegania zasad wynikających z tego programu. Dotychczas
realizacją założeń dyrektywy azotanowej objęta była niewielka
powierzchnia kraju (ok. 4,5%), którą określano jako tzw. OSN1.
1

HORYZONT CDR
NR 2/2018

OSN – Obszary Szczególnie Narażone na zanieczyszczenia ze źródeł rolniczych.

Przy czym sposób realizacji niektórych zobowiązań będzie zależny od profilu gospodarstwa, jego powierzchni, skali i intensywności produkcji.
Pod koniec lipca weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie
„Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Ogólne założenia
programu działań obejmują kilka ważnych zagadnień, związanych z ochroną wód, które dotyczą:
• zasad i terminów stosowania nawozów,
• warunków przechowywania nawozów naturalnych i postępowania z odciekami,
• dawek i sposobów nawożenia,
• sposobu dokumentowania realizacji niektórych działań.
Część dotycząca przestrzegania zasad, wynikających z programu zaczyna obowiązywać z dniem wejścia programu w życie tj.
27 lipca br., część z dniem 1 stycznia 2019 r., jak np. plan nawożenia azotem, w przypadku przechowywania nawozów naturalnych jeszcze później.
Poniżej przedstawiono niektóre zasady, których przestrzeganie
obowiązuje od lipca:
• zakaz stosowania nawozów na gruntach w pobliżu wód powierzchniowych,
• ograniczone nawożenie gleb zamarzniętych, zalanych, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, zgodnie z ustawą
21
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o nawozach i nawożeniu z 10 lipca 2007 r. (Dz. U. 2017 r. poz.
668 z późn. zm.),
• przestrzeganie odległości (5 m, 10 m, 20 m) w przypadku stosowania nawozów na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 393) z możliwością ich
zmniejszenia, gdy wykorzystuje się urządzenia aplikujące nawozy bezpośrednio do gleby lub dzieli całą dawkę na 3 równe części i stosuje w co najmniej 14-dniowych odstępach,
• możliwość nawożenia nawozami naturalnymi i mineralnymi
azotowymi stawów wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb,
• zakaz mycia i rozlewania wody z mycia rozsiewaczy nawozów i sprzętu do ich aplikacji w odległości co najmniej 25 m
od wód (jeziora, cieki naturalne, itd.),

Dawka nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać więcej niż
170 kg N w czystym składniku na 1 ha UR.
HORYZONT CDR
NR 2/2018

• przechowywanie nawozów naturalnych i kiszonek w odległości 25 m od studni, linii brzegu wód,
• ograniczenia wykorzystania nawozów na terenach o dużym
nachyleniu w kierunku wód i przestrzeganie zasad nawożenia upraw na takich terenach zgodnie z programem,
• przechowywanie nawozów naturalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, zapobieganie odciekom do wód i gruntu,
• możliwość składowania obornika na pryźmie przez 6 miesięcy (od dnia jej utworzenia), z przestrzeganiem warunków jej tworzenia – teren płaski (max. 3% spadku), nieprzepuszczalny, niepodmokły, co najmniej 25 m od linii brzegu
wód, ujęć wody – i prowadzenia dokumentacji – szkic/
mapa działki, lokalizacja pryzmy, data złożenia obornika
w br. oraz jej przechowywania 3 lata od zakończenia składowania obornika,
• całoroczny zakaz składowania pomiotu ptasiego na gruncie,
• możliwość nabywania nawozów naturalnych na podstawie
umowy, z zabezpieczeniem powierzchni lub pojemności
miejsc do ich przechowywania przed odciekami do wód
i gruntu przez przejmującego nawóz,
• przekazujący nawozy naturalne podaje ich ilość i zawartość
w nich azotu,
• dawka nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo
nie może zawierać więcej niż 170 kg N w czystym składniku
na 1 ha UR,
• terminy stosowania nawozów na gruntach – tabela poniżej.
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Tabela nr 1 Terminy stosowania nawozów na gruntach
Nawozy mineralne azotowe
i nawozy naturalne płynne

Nawozy naturalne stałe

Grunty orne

1 marca – 20 października

1 marca – 31 października

Grunty orne – gminy z zał. 2

1 marca – 15 października

Rodzaj użytku
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zał. 2 dotyczy woj.: dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie,
warmińsko-mazurskie
Grunty orne - gminy z zał. 3

1 marca – 25 października

zał. 3 dotyczy woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Uprawy trwałe, TUZ,
1 marca – 31 października
1 marca – 30 listopada
Uprawy wieloletnie
Gleby odłogowane

Zakaz nawożenia cały rok
! dopuszcza się nawożenie jesienią przed planowanym
zakończeniem odłogowania

Terminy określone w tabeli dla gmin wymienionych w załącznikach 2 i 3 będą mogły być opóźnione w przypadku:
–– upraw zakładanych jesienią, po późno zbieranych przedplonach
(burak cukrowy, kukurydza, warzywa). Należy stosować maksymalnie do 30 kg N/ha w nawozach wieloskładnikowych, dokumentując informacje o: terminie zbioru przedplonu i siewie
uprawy jesiennej, dacie nawożenia, nazwie nawozu i jego dawce;
–– opóźnionych zbiorów ze względu na niekorzystne warunki
pogodowe, nadmierne uwilgotnienie gleby - można opóźnić
nawożenie do dnia 30 listopada.
Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji oraz stosowania
obliczeń dotyczących obsady zwierząt, wielkości produkcji nawozów naturalnych, czy dawek nawozów azotowych mineralnych,
określają załączniki do programu.
HORYZONT CDR
NR 2/2018

Danuta Nowak, CDR/O Poznań

Rozwój gospodarstw rolniczych
– środki finansowe na
działalność rolniczą, cz. I
Producenci rolni prowadzący działalność rolniczą, mogą liczyć
na wsparcie swoich planów i zamierzeń, poprzez działania inwestycyjne w zakresie rozwoju swoich gospodarstw, korzystając ze
wsparcia pochodzącego z funduszy unijnych, jak i wsparcia krajowego. Pomoc ze strony UE to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowany w latach 2014-2020, zwany w skrócie PROW
2014-2020. Wsparcie w postaci bezzwrotnych premii płatnych
w dwóch ratach lub refundacji części ponoszonych kosztów kwalifikowalnych czyli dotacji do kosztów netto (bez VAT) i zwrot na
poziomie 50-60-80%. Działania wdraża, obsługuje i jest instytucją
płatniczą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wsparcie działalności inwestycyjnej w ramach funduszy unijnych - PROW 2014-2020.
Tabela nr 1. Wsparcie PROW 2014-2020
Działanie:
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji.”
„Premie dla młodych rolników”
„Restrukturyzacja małych gospodarstw”

rodzaj
dotacja

Wsparcie
kwota tys. PLN
200 – 500 – 900

dotacja

300

premia
premia

100
60
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Nabory prowadzone są w czterech tzw. obszarach, tj.:
a. rozwój produkcji prosiąt		
– wsparcie do 900 tys. zł,
b. rozwój produkcji mleka krowiego
– wsparcie do 500 tys. zł,
c. rozwój produkcji bydła mięsnego
– wsparcie do 500 tys. zł,
d. operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji,
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – wsparcie do 200 tys. zł.
Jest to refundacja części poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej:
• 60% kk - osoby wspólnie wnioskujące (OWW) oraz tzw. „Młodzi rolnicy”, czyli wnioskodawca, który spełnia łącznie warunki na dzień składania wniosku o pomoc: nie ukończył 40 roku
życia, prowadzi gospodarstwo rolne jako kierujący nie dłużej
niż 5 lat, posiada stosowne wykształcenie rolnicze,
• 50 % kk. – pozostali wnioskodawcy.
Każdorazowo działania inwestycyjne muszą doprowadzić do poprawy ogólnych wyników gospodarowania, konkurencyjności
i przyczynić się do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie o co najmniej 10%, w stosunku do roku wyjściowego.

HORYZONT CDR
NR 2/2018

„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku
klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych
zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Pomoc jest udzielana
na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, który uległ
zniszczeniu w wyniku
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.
Pomoc może zostać
przyznana na odtworzenie tylko tych składników
majątku gospodarstwa,
które uległy uszkodzeniu
bądź zniszczeniu.

Producenci rolni prowadzący działalność rolniczą, mogą liczyć na wsparcie swoich planów i zamierzeń, poprzez działania inwestycyjne w zakresie rozwoju swoich gospodarstw, korzystając ze
wsparcia pochodzącego z funduszy unijnych, jak
i wsparcia krajowego.

Pomoc ma formę refundacji do 80% kosztów
kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy dla
jednego beneficjenta i na gospodarstwo w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 300 tys. zł.
„Premie dla młodych rolników”
Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność rolniczą po raz pierwszy i mająca nie ukończony 40 r.ż. może liczyć na wsparcie w postaci bezzwrotnej premii w wysokości 100 tys. zł, przeznaczonej
na urządzenie swojego gospodarstwa. To pierwszy „mały krok”,
następnym może być aplikowanie do działania „Modernizacja ….”.
24
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rolniczą, cz. I

Tabela nr 2 – Linie kredytów preferencyjnych

Rolnicy, ubezpieczeni w KRUS (minimum 2 miesiące), prowadzący „małe gospodarstwa”, zdefiniowane na potrzeby „programu”
za pomocą Standardowej Produkcji (SO 2010), nie przekraczające 10 tys. euro tzw. „wielkości ekonomicznej”, mogą liczyć
na bezzwrotną pomoc w postaci premii w wysokości 60 tys. zł,
w celu reorganizacji i zwiększenia konkurencyjności swoich gospodarstw. Ich docelowa „wielkość ekonomiczna” musi być wyższa niż 10 tys. euro i wzrosnąć co najmniej o 20 % w stosunku
do sytuacji wyjściowej.

inwestycyjna K01
obrotowa K02

na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź,
huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

inwestycyjna DK01
i obrotowa DK02

dla dużych przedsiębiorstw, na wznowienie produkcji rolnej
oraz odtworzenie środków trwałych

Wsparcie krajowe – to między innymi tzw. kredyty preferencyjne.

KO

obrotowe nieoprocentowane dla producenta rolnego

ZC

na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych

Kredyty z pomocą budżetu krajowego funkcjonują od kilkudziesięciu lat i znacząco przyczyniły się do rozwoju polskich gospodarstw.
Pomoc Agencji w spłacie kredytów preferencyjnych polega na:
• spłacaniu przez ARiMR części oprocentowania – należnego
bankowi (dopłaty do oprocentowania kredytu)
lub
• kapitału – zamiast odsetek, Agencja spłaca część kapitału
kredytu.
Funkcjonujące obecnie wsparcie w zakresie różnych linii kredytowych przedstawiono w tabeli nr 2.

Linia kredytowa
RR
Z

MRcsk

Przeznaczenie kredytu
na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
na zakup użytków rolnych

z częściową spłatą kapitału, na zakup użytków rolnych przez
młodych rolników

Banki, które udzielają kredytów preferencyjnych:
1) SGB Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze;
2) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki
Spółdzielcze;
3) BGŻ BNP Paribas S.A.;
4) Bank Pekao S.A.;
5) Bank Zachodni WBK S.A.;
6) Krakowski Bank Spółdzielczy;
7) Bank Ochrony Środowiska S.A.;
8) Raiffeisen Bank Polska S.A.
Ireneusz Gradka, CDR O/Radom
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Wyrób serów w małej serowarni
przy gospodarstwie rolnym
– sery świeże i sery z masy parzonej
W ostatnich latach można zaobserwować rozwój produkcji serów
w gospodarstwach rolnych i małych regionalnych serowarniach.
Złożyły się na to dwa czynniki: popyt na produkty wytwarzane
przez rolników z produktów naturalnych metodami tradycyjnymi
oraz szansa dla rolników zwiększenia przychodów z gospodarstwa, poprzez sprzedaż produktów przetworzonych, a nie tylko
surowców. W Polsce nie było tradycji produkcji serów podpuszczkowych. Wyjątki to sery owcze (bryndza, bunc, oscypek) z Podhala i sery korycińskie wyrabiane na Podlasiu. W pozostałych
regionach Polski powszechnie znanym sposobem wytwarzania
serów jest technologia produkcji tradycyjnego sera twarogowego
przez ukwaszanie mleka bez stosowania podpuszczki.
Co jest serem?
Codex Alimentarius (Kodeks Żywnościowy opracowywany i wydawany przez FAO/WHO) podaje definicję:
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„Ser jest to produkt dojrzewający lub niedojrzewający, miękki,
półtwardy, twardy lub bardzo twardy, który może być powlekany i w którym stosunek białek serwatkowych do kazeiny nie

przekracza poziomu takiego jak w mleku, otrzymany
przez:
(a) pełną lub częściową
koagulację białek mleka
pełnego, mleka odtłuszczonego, mleka częściowo
odtłuszczonego, śmietanki,
śmietanki serwatkowej lub
maślanki lub jakiejkolwiek
kombinacji tych surowców,
przez działanie podpuszczki
lub innych odpowiednich
Powszechnie znanym sposobem wytwarzania
czynników koagulujących serów jest technologia produkcji tradycyjnego
i przez częściowe odczerpa- sera twarogowego.
nie serwatki będącej rezultatem koagulacji, uwzględniając przy tym zasadę, że rezultatem
końcowym wyrobu sera jest koncentracja białek mleka (w szczególności części kazeinowej) oraz, że w konsekwencji zawartość
białka w serze będzie znacząco wyższa, niż zawartość białka
w mieszaninie surowców, z których ser był wyprodukowany; i/lub:
(b) procesy technologiczne, obejmujące koagulację białek mleka
i/lub produktów otrzymanych z mleka, które dają produkt koń26

cowy o podobnych fizycznych, chemicznych i organoleptycznych
cechach jak produkt zdefiniowany zgodnie z (a).”


Wyrób serów w małej
serowarni przy gospodarstwie rolnym – sery
świeże i sery z masy
parzonej

Definicja ta obowiązuje i jasno precyzuje, że ser może być wytworzony tylko z mleka. Produkt wytworzony z odtłuszczonego
mleka w proszku i utwardzonego tłuszczu roślinnego z dodatkiem emulgatorów nie jest serem. A więc podstawowym surowcem do produkcji serów jest dobrej jakości mleko.

Sery świeże:
Zwykle otrzymywane są metodą kwasową lub kwasowo-podpuszczkową. Dużą popularnością w Polsce cieszą się sery twarogowe typu cottage – ziarniste oraz tradycyjny ser twarogowy
tzw. „biały ser”.

Jak zamienić mleko w ser?
Jest kilka sposobów otrzymania skrzepu:
–– sery podpuszczkowe - otrzymywane są z mleka pod wpływem działania na kazeinę kompleksu enzymów podpuszczki,
–– sery kwasowe (twarogi) - otrzymywane przez koagulację i wydzielenie głównie kazeiny pod wpływem kwasu mlekowego,
–– sery podpuszczkowo-kwasowe - koagulacja kazeiny mieszana, pod wpływem podpuszczki jak i obniżonego pH,
–– sery zwarowe - wytrącenie białek mleka zachodzi pod wpływem temperatury przy odpowiednim pH.
Z kolei otrzymany skrzep i ziarna serowe zwykle poddaje się obróbce mechaniczno-termicznej (w zależności od temperatury
otrzymujemy sery nisko, średnio i wysoko dogrzewane).
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Dobrej jakości mleko jest podstawowym surowcem do produkcji serów.

Natomiast masę serową można też obrobić termicznie (sery
z masy parzonej, z masy smażonej, sery topione).

Sery te można produkować w małej skali (w gospodarstwach).
Nie wymaga to specjalistycznych i kosztownych maszyn i urządzeń.

Ze względu na okres dojrzewania sery można zaklasyfikować
jako niedojrzewające, świeże – twarogowe, sery dojrzewające –
tzw. żółte i pleśniowe.

Ser twarogowy typu cottage drobnoziarnisty to ser produkowany metodą ukwaszania (bez podpuszczki). Do jego produkcji
potrzebne jest dobrej jakości mleko, zakwas maślarski – kultury
27
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bakterii mezofilnych (może być zsiadłe mleko) oraz spożywczy
chlorek wapnia. Do mleka dodajemy ok. 2-3% (2-3 litry na 100 l
mleka) zakwasu maślarskiego i rozpuszczony w wodzie chlorek
wapnia (1 g CaCl2 na 100 l mleka). Ścinanie mleka do skrzepu
w temperaturze ok. 22oC trwa od 16 do 24 godzin. Skrzep tniemy na kawałki o wielkości ok. 5 mm. Pozostawiamy na 15 minut.
Podnosimy temperaturę do 38oC, powoli nie szybciej, niż 0,5oC
na minutę, delikatnie mieszając. Ziarno powinno pozostać w takiej temperaturze ok. 10 minut. Podnosimy temperaturę do 44oC
o 0,5oC na minutę. Odcedzamy ziarno i chłodzimy w lodowatej wodzie przez 5 minut. Odsączamy i przekładamy do pojemnika. Ser
przechowujemy w chłodziarce (lodówce). Okres przydatności do
spożycia tak przechowywanego sera wynosi do jednego tygodnia.
Ser tradycyjny twarogowy („biały ser”). Mleko o temperaturze 22-30°C zaprawiamy zakwasem (1-5%) i chlorkiem wapnia
(0,02%). Ukwaszanie mleka i jego krzepnięcie trwa od 10 do
14 godz., a pH powinno osiągnąć 4,5-4,7. Kroimy i delikatne
mieszamy skrzep. Ogrzewamy i mieszając osuszamy skrzep do
osiągnięcia temp. 30-45°C. Odsączamy serwatkę. Ziarno formujemy i prasujemy (w pojemnikach lub rożkach z materiału). Ser
schładzamy jak najszybciej i przechowujemy w temp. do 6oC.
Okres przydatności do spożycia tak przechowywanego sera wynosi do jednego tygodnia.
Sery z masy parzonej
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Serem z masy parzonej jest wymieniony na wstępie oscypek.
Jest to ser znany od lat.

Innym serem, który robi zawrotną karierę jest mozzarella. Ponieważ idealnie nadaje się do zapiekanek i pizzy, popyt na ten
typ sera stale rośnie. Jego produkcja jest nieco bardziej skomplikowana, niż serów twarogowych, ale przy pewnej wprawie i doświadczeniu jest możliwa w małej, przyzagrodowej mleczarni.
Do produkcji mozzarelli potrzebujemy:
–– dobrej jakości mleko krowie (oryginalna mozzarella robiona
jest z mleka bawolic),
–– zakwas maślarski – kultury bakterii termofilnych,
–– lipazę – enzym rozkładający tłuszcze,
–– podpuszczkę,
–– sól niejodowaną,
–– pHametr lub papierki lakmusowe,
–– duże drewniane łyżki,
–– grube gumowe rękawice z materiału dopuszczonego do
kontaktu z żywnością.
Mleko podgrzewamy do 32oC. Sprawdzamy pH, powinno wynosić ok. 6,8. Zaprawiamy mleko zakwasem (2-3 l na 100 l mleka),
lipazą rozpuszczoną w wodzie (10 g na 100 l mleka) i podpuszczką rozpuszczoną w wodzie (stężenie wg zaleceń producenta,
zwykle 5 g na 100 l mleka). Dokładnie mieszamy. Pojemnik (kocioł, garnek) z tak zaprawionym mlekiem należy przykryć i zostawić w temp. 32oC na ok. półtorej godziny. Po tym czasie należy
sprawdzić skrzep (powinien mieć konsystencję mocno zsiadłego
mleka), pokroić w kostkę 1 cm na 1 cm i zostawić na 20 minut.
Po wypłynięciu serwatki na wierzch sprawdzamy jej kwasowość,
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powinno być ok. 6,5 pH. Jeżeli pH jest wyższe musimy poczekać i powtórzyć pomiar. Podgrzewamy powoli skrzep (o 1oC na
5 minut), delikatnie mieszając. Po osiągnięciu 38oC pozostawiamy na kilka minut, a następnie odsączamy skrzep. Pojemnik
ze skrzepem wstawiamy do większego z wodą o temperaturze
39oC, a jeżeli mamy kocioł serowarski to podnosimy temperaturę w płaszczu wodnym do 39oC. Pozostawiamy skrzep na ok.
2 godz. Co kilkanaście minut należy odlewać serwatkę i przewracać masę, a następnie sprawdzić pH, powinno być 5,2-5,3. Jeżeli
pH jest wyższe powinno się poczekać i powtórzyć pomiar. Jeżeli
pH osiągnęło wymagany poziom należy odsączyć serwatkę, a po
stwardnieniu masy pociąć ją w kostkę 1 cm na 1 cm. Tak przygotowaną masę wkładamy do kotła lub pojemnika z wodą o temperaturze 77oC. Masa powinna być błyszcząca i ciągnista. Za pomocą łyżek (do rąk w rękawicach masa się klei, a jest bardzo
gorąca) uformować kule o wadze ok. 0,5 kg. Tak uformowany
ser przełożyć do zimnej wody, aby stwardniał. Następnie należy
przygotować ok. 20% solankę (1kg soli na 5 kg wody) i włożyć
ser do solanki na ok. 1,5-2 godz. Po wyjęciu, osuszyć i przechowywać w chłodni lub lodówce.
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