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Narodowa Wystawa Rolnicza z inicjatywy Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego uświetni na przełomie listopada i grudnia obchody 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, jak powiedział minister rolnictwa „jest doskonałą okazją do zaprezentowania historii i tradycji polskiej wsi i obszarów wiejskich”. „Narodowa Wystawa Rolnicza
będzie na tle historii przedstawiać koncepcję
współczesnej wsi, charakteryzującą się nowoczesnością, wielowarstwowością i szybkim rozwojem”.

ze Szreniawy. Swoją ofertę zaprezentują spółki Skarbu Państwa
zajmujące się nasiennictwem i hodowlą, polskie ospodarstwa
agroturystyczne, nauka i doradztwo rolnicze. Przewidziano
również wystawę zwierząt polskiej hodowli,w tympolskich ras
koni i kuców.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
serdecznie zaprasza na stoisko w pawilonie nr 8,
gdzie zostaną zaprezentowane m.in.: sesja posterowa przedstawiająca rys historyczny doradztwa rolniczego na ziemiach
Polski, przegląd wydawnictw rolniczych, przykłady zastosowania elektroniki w rolnictwie, jak również małe przetwórstwo rolne z możliwością degustacji wędlin, serów czy soków.

Wydarzenie będzie miało miejsce w Poznaniu,
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich,
w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018 roku.
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Ekspozycja ma mieć charakter przeglądu współczesnych
osiągnięć agrotechniki, będzie też pokazem tradycji
i dziedzictwa polskiej wsi.
W jednym z pawilonów znajdzie się ekspozycja urządzeń, technologii i maszyn rolniczych oraz wystawa Muzeum Rolnictwa

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości to wielkie narodowe święto, którego
obchody trwają cały 2018 rok.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do udziału w III Forum Wiedzy i Innowacji
Organizatorem Forum jest Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Radomiu
Forum odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2018 roku,
w hotelu Holiday Park w Warszawie, ul. Heroldów 1B.
Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji, wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o kierunkach
zmian w produkcji rolniczej oraz innowacyjnych rozwiązaniach
w tym zakresie. Forum ma służyć nawiązaniu ściślejszej współpracy przedstawicieli nauki, doradztwa, rolników oraz firm i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Zdobyta wiedza pozwoli na

W II Forum Wiedzy i Innowacji uczestniczyło ponad 200 osób, przedstawicieli instytucji
pracujących na rzecz rolnictwa, doradców rolniczych, rolników i firm z branży rolniczej.

podniesienie jakości usług
doradczych świadczonych
rolnikom i mieszkańcom
obszarów wiejskich.
Podczas Forum zostaną
omówione zagadnienia
dotyczące między innymi:
wsparcia rozwoju rolnictwa w ramach „Planu dla Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu
wsi”, możliwości wyko- w MRiRW w rozmowie z uczestnikami II Forum
Wiedzy i Innowacji.
rzystania ”Rolnictwa 4.0”,
wybrane strategie sektorowe rozwoju produkcji rolniczej oraz
pierwsze doświadczenia z funkcjonowania grup operacyjnych.
Do udziału w Forum zostało zaproszonych ponad 30 firm oferujących produkty dla rolnictwa. Zaprezentują się one podczas
czterech paneli, których tematyka dotyczyć będzie m.in.: racjonalnego gospodarowania glebą, precyzyjnego chowu zwierząt,
innowacyjnych rozwiązań wpływających na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz digitalizacji w rolnictwie.
Forum adresowane jest przede wszystkim do doradców rolniczych, brokerów innowacji, rolników, przedsiębiorców sektora
rolno-spożywczego, naukowców oraz organizacji pozarządowych.
Udział w Forum jest bezpłatny.
Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci
na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich.
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Innowacje jako ważny czynnik
progresywnych zmian
w gospodarstwach rolnych
W niniejszym opracowaniu przyjęto, że rozwój gospodarstw rolnych oznacza ciąg długotrwałych, nieodwracalnych zmian zachodzących w zakresie struktury tych gospodarstw (np. obszarowej
czy własnościowej), jak i rozmiarów produkcji, ukierunkowanych
na uzyskiwanie przez rolników efektów pracy wpływających
na jakość ich życia oraz mogących mieć wymiar finansowy lub
pozafinansowy (np. efekty emocjonalne, prestiżowe itp.). Jeśli
zmiany te mają wpływ jednoznacznie pozytywny, to uważa się je za
progresywne, czyli postępowe. Szczególnie ważnym czynnikiem
progresywnych zmian w gospodarstwach rolnych są instalowane w nich innowacje rolnicze.
W rozwinięciu przedmiotowego tematu przybliżono procesy
powstawania, rozprzestrzeniania się i absorpcji innowacji rolniczych, na koniec zaś zagadnienie innowacyjności gospodarstw
rolnych.
Według aktualnie upowszechnianej w WODR teorii doradztwa
rolniczego innowacja, to zweryfikowana w praktyce korzystna
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nowość materialna lub niematerialna, dostępna do przenikania
(dyfuzji) i upowszechnienia oraz do absorpcji1 przez zainteresowane nią podmioty [W. Kujawiński 2009, s. 78].
Tak określona innowacja posiada cztery atrybuty. Nowości, czyli
że jest absolutnie nowa lub nowa w kontekście branżowym, terytorialnym itp. (np. nie była jeszcze dotąd stosowana w rolnictwie, czy też nie występowała wcześniej w otoczeniu konkretnego gospodarstwa rolnego). Korzystności, czyli że przynosi ich
odbiorcom większe korzyści (gospodarcze czy pozagospodarcze)
i przez to przedkładają ją nad rozwiązania wcześniejsze. Wielopostaciowości, czyli że może przybierać postać materialną
i niematerialną (reguła, zasada, norma itd.). Dostępności, czyli że jest dostępna dla zainteresowanych nią podmiotów, które
adaptują innowację w następstwie procesu dyfuzji bądź upowszechniania.
Należy tu dodać, że okres „życia” każdej innowacji kończy się
z chwilą pojawienia się nowego, zastępującego ją i lepszego niż
ona sama rozwiązania. Z tą też chwilą zastąpione rozwiązanie
określane jest jako tradycyjne, a nowe jako innowacyjne.

1

Procesy dyfuzji, upowszechniania i absorpcji zostaną przybliżone w następnym
rozdziale tej pracy.
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W fazie pierwszej - twórczej, dąży się do uzyskania nowości
i sprawdzenia jej korzystności w warunkach sztucznych3.. Faza
ta, na ogół obejmuje trzy etapy: 1) etap badań podstawowych,
w którym dochodzi do powstawania idei mogących mieć praktyczną przydatność, 2) etap badań stosowanych, w którym
następuje przekształcanie idei naukowych w inwencje, czyli
pomysły wykorzystania tych idei w praktyce i 3) etap prac rozwojowych, w którym następuje przekształcenie inwencji w nowość i eksperymentalne zweryfikowanie jej korzystności w warunkach laboratoryjnych (sztucznych).
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Procesy innowacyjne
Każda innowacja (czyli również innowacja rolnicza) jest efektem skutecznego przebiegu procesu innowacyjnego, zwanego
procesem powstawania innowacji. Zwykle wyróżnia się dwa
zasadnicze rodzaje procesów innowacyjnych. Pierwszy związany
jest ze wspomnianym już procesem powstawania innowacji, drugi
- z ich rozprzestrzenianiem wśród potencjalnych użytkowników.
W przebiegu procesu powstawania innowacji2 występują dwie
fazy: faza wytwarzania nowości oraz faza wdrażania nowości.
2
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Należy tu zauważyć, że nowości powstają także w gospodarstwach rolników, którzy
posiadają postawę innowacyjności, wyrażającą się w twórczym nastawieniu do podejmowanych przez nich zadań i problemów.

W fazie drugiej - wdrażania nowości, wypróbowuje się w warunkach naturalnych tę nowość, która wcześniej zweryfikowana
w sztucznie wytworzonym środowisku wykazała się wyższą korzystnością dla praktyki od istniejących dotąd rozwiązań, a także
ewentualnie poprawia oraz określa zakres i warunki jej zastosowania. Jeśli wdrażanie określonej nowości w pełni potwierdza
wcześniej wykazane zalety, lub ich nie potwierdza, ale w stopniu
nieodbiegającym istotnie od poziomu oczekiwanych korzyści
związanych z ewentualną jej absorpcją, to taką nowość uznaje
się za pozytywnie wdrożoną i pod postacią innowacji gotową do
użycia.

3

Rozwiązanie różne od dotychczasowych, mogące mieć postać materialną (np.
prototyp nowej maszyny) lub niematerialną (np. nowy projekt, metoda, system
organizacji itp.
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Procesy rozprzestrzeniania się absorpcji innowacji rolniczych
Każda wygenerowana i pomyślnie wdrożona nowość (zwana innowacją) powinna być przedmiotem procesu dyfuzji lub upowszechniania.
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Dyfuzja innowacji, to proces samoistnego rozprzestrzeniania
się innowacji drogą interakcji społecznej. Proces ten przebiega w sposób spontaniczny i niekontrolowany. Natomiast upowszechnianie innowacji, to sterowany przez jakieś ogniwo
pośredniczące intencjonalny przekaz innowacji od źródła ich
powstania do miejsca pełnego ich zastosowania, gdzie źródłem
innowacji jest sektor B+R4.
Rozprzestrzenianie się innowacji rolniczych jest ściśle związane
z zachodzącym równolegle do niego procesem absorpcji5, czyli
ogólnie „wchłaniania”, przyjmowania innowacji.
W procesie absorpcji można wyróżnić następujące etapy: poznanie innowacji, kształtowanie przekonań (postaw) wobec
innowacji, podjęcie decyzji o przyjęciu (wprowadzeniu i stosowaniu) bądź odrzuceniu innowacji, urzeczywistnianie decyzji,
potwierdzenie wyboru (ocena podjętej decyzji).
Absorpcja pewnych innowacji w niektórych gospodarstwach
4
5
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Porównaj: I. Sikorska-Wolak 1993, s. 15.
W innych opracowaniach m.in. E.M. Rogersa [2003] używa się określenia „proces
adaptacji innowacji”. Sugeruje ono, zdaniem autora tego opracowania niesłusznie,
że każde wprowadzanie innowacji wiąże się z jej adaptacją czyli przystosowaniem,
dostosowaniem czy przeróbką.

rolnych może też wymagać ich reinwencji, czyli niezbędnego
przekształcenia i modyfikacji6. Ta zaś związana jest z podejmowaniem przez rolnika samodzielnej aktywności twórczej.
Proces rozprzestrzeniania się i absorpcji innowacji uwarunkowany jest przede wszystkim skalą korzyści wynikających z zastosowania określonych innowacji rolniczych, a także zgodności
z przekonaniami, potrzebami czy oczekiwaniami rolników - potencjalnych odbiorców innowacji, ewentualnymi trudnościami
z ich poznaniem i zastosowaniem oraz przekonaniami co do
skutków innowacji po ich zastosowaniu.
Na proces rozprzestrzeniania się i absorpcji wpływają też takie
cechy innowacji rolniczych, jak:
• relatywna przewaga, czyli że są w danych warunkach lepsze,
doskonalsze pod pewnym względem od już istniejących,
• kompatybilność, czyli stopień, w jakim spełniają one oczekiwania i wymagania rolników,
• złożoność, czyli relatywna trudność w rozumieniu i stosowaniu innowacji,
• podzielność innowacji czyli stopień, w jakim innowacja może
być wypróbowana na ograniczonych zasadach,
• obserwowalność, czyli stopień, w jakim efekty użycia innowacji są możliwe do zaobserwowania oraz do opisania7.
Ponadto oba te procesy zależą również od stopnia zdolności do
przystosowania się (czyli adaptatywności) rolników do zmian.
Niektóre innowacje rolnicze powstałe w sektorze B+R podczas ich absorpcji przez
rolników mogą być przez nich przekształcane i modyfikowane.
7
Porównaj: E.M. Rogers 2003, s. 15-16.
6

6
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Innowacje stanowić powinny podstawowy element strategii dobrze zarządzanego przez rolnika własnego gospodarstwa rolnego i to zarówno element działania ofensywnego, polegającego
na wchodzeniu na nowe rynki, jak i działania defensywnego,
chroniącego go przed zagrożeniem ze strony aktualnej i potencjalnej konkurencji. Strategię takiego gospodarstwa cechuje tzw. dynamizm innowacyjny, który oznacza otwarcie się na
wszelkiego rodzaju innowacje - czy to intencjonalnie generowane w tym gospodarstwie, czy występujące już w jego otoczeniu
- oraz szybką ich absorpcję.
Z uwagi na kryterium zdolności do generowania bądź absorpcji
innowacji wyodrębnia się trzy typy gospodarstw rolnych: zdolne
do generowania innowacji, niezdolne do generowania innowacji, ale zdolne do ich absorpcji i niezdolne do generowania innowacji, ani ich absorpcji. Dwa pierwsze z wymienionych typów
gospodarstw określa się mianem innowacyjnych.
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Najogólniej można stwierdzić, że innowacyjność gospodarstwa
rolnego, to zdolność do generowania własnych innowacji bądź
absorpcji występujących już w jego otoczeniu. Mierzona jest ona
ilością tworzonych lub wprowadzanych i użytkowanych innowacji oraz nakładami przeznaczanymi na działania w tym zakresie.
Innowacyjność gospodarstwa rolnego wiąże się nie tylko z posiadanymi zasobami (możliwości finansowe lub rzeczowe, poziom
szeroko rozumianej kultury organizacyjnej, mentalne przygotowanie do absorpcji innowacji), ale również z umiejętnością ich

wykorzystania, które są wyznacznikiem dojrzałości innowacyjnej
tego gospodarstwa8. A zatem stopień innowacyjności gospodarstwa rolnego zależy także od poziomu kompetencji innowacyjnej
rolnika a także od jego (rolnika) motywacji innowacyjnej.
Należy wyjaśnić, że przez pojęcie kompetencja innowacyjna
rolnika rozumie się zdolność wykorzystania własnej wiedzy,
systemu wartości oraz cech osobowości warunkujących jego
zachowanie w procesie wprowadzania progresywnych zmian
w posiadanym gospodarstwie rolnym. Natomiast motywacja innowacyjna rolnika to mechanizm akceptowania nowości, generujący postawę rolnika wobec innowacji.
Podstawowymi cechami innowacyjnego gospodarstwa rolnego powinny być systematyczność i permanentny charakter
prowadzonych w nim działań na rzecz tworzenia nowych innowacji bądź absorpcji obecnych już w jego otoczeniu. Ponadto
przedmiotowy typ gospodarstwa rolnego postrzeganego przez
pryzmat osoby rolnika nim zarządzającego, powinno cechować
przede wszystkim9:
• zdolność do dostrzegania i przewidywania zmian w jego otoczeniu,
• dysponowanie własnym systemem pozyskiwania i przetwarzania informacji,
• znajomość trendów konsumenckich oraz w zakresie technologii i produktów,
8
9

Porównaj: P. Niedzielski 2005, s. 74-75.
Porównaj: E. Skrzypek 2003, s. 397.
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• traktowanie czasu jako jednego z głównych zasobów i wykorzystywanie go w walce konkurencyjnej,
• ciągłe pogłębianie posiadanych kompetencji właściwych dla
przedsiębiorcy rolnego,
• traktowanie zmian jako wyzwań i sposobności do tworzenia
innowacji bądź ich absorpcji.

rych walidacja10 w efekcie ich wdrażania była pozytywna) oraz
właściwie prowadzona praca upowszechnieniowa przez kompetentnych doradców rolniczych i specjalistów branżowych jednostek publicznego doradztwa rolniczego.
Wenancjusz Kujawiński, CDR O/Poznań

Poziom innowacyjności gospodarstw rolnych w dużej mierze zależy też od polityki innowacyjnej państwa, czyli „takich działań
rządu, które za pomocą instrumentów ekonomicznych, prawnych i innych sterują procesami innowacyjnymi w gospodarce
narodowej dla osiągnięcia celów zgodnych z polityką społeczno-gospodarczą, z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa
państwa”. Polityka innowacyjna jest „świadomym interwencjonizmem rządu na obszarze objętym grą sił rynkowych w celu
osiągnięcia konkurencyjności poprzez pobudzanie innowacyjności przedsiębiorstw” [J. Bogdanienko 1998, s. 61].
W podsumowaniu należy zauważyć, że ważną przeszkodę we
wprowadzaniu innowacji do gospodarstw rolnych (poza nieodpowiednimi cechami osobowości oraz niską kompetencją i motywacją innowacyjną zarządzających nimi rolników) stanowić
też mogą wysokie koszty ich generowania czy nabycia, nierzadko przekraczające możliwości kapitałowe tych gospodarstw, przy
jednoczesnym utrudnionym dostępie do zewnętrznych źródeł
finansowania. Nie bez znaczenia jest też odpowiednia podaż
innowacji rolniczych powstałych w sferze B+R (tj. nowości, któ-

10

Walidacja wdrażanej nowości rolniczej, to sprawdzanie w sposób udokumentowany
i zgodny z założeniami, czy wprowadzenie wdrażanej nowości rolniczej dało rolnikowi - uczestnikowi wdrażania oczekiwaną korzyść.
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Przechowywanie pasz
objętościowych w gospodarstwie
W gospodarstwach, które prowadzą produkcję zwierzęcą, niezbędne jest zapewnienie bazy paszowej wystarczającej na cały
okres produkcyjny. Ważnym elementem w zapewnieniu odpowiedniej ilości pasz jest konserwacja materiału roślinnego zebranego z pola oraz uniknięcie strat podczas przechowywania.
Do podstawowych metod konserwacji pasz objętościowych zalicza się:
–– zakiszanie ściętych i rozdrobnionych lub całych roślin oraz roślin podsuszonych,
–– suszenie masy zielonej (produkcja siana, suszu).
Zakiszanie jest sposobem konserwacji pasz opartym na fermentacji mlekowej. Podstawowym materiałem do zakiszania są zielonki z traw, roślin motylkowych i mieszanek z trawami, kukurydzy, sorgo, facelii i niektórych poplonów ścierniskowych. Innymi
produktami zakiszanymi są także ziarna zbóż tj.: żyto, pszenica,
pszenżyto, kukurydza. Coraz częściej zakisza się uboczne produkty przemysłu rolno-spożywczego, takie jak: młóto browarniane, wywar gorzelniany, wysłodki buraczane.
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Jedną z podstawowych metod konserwacji pasz objętościowych jest zakiszanie ściętych i rozdrobnionych lub całych roślin poduszonych.

Wśród materiałów zakiszanych występują surowce, które łatwo
się zakiszają, o większej zawartości cukrów, tj. np.: kukurydza,
sorgo, rzepak, słonecznik, owies, liście buraków czy wilgotne
ziarno zbóż. Rośliny zawierające mniej cukrów, a więcej białka
kiszą się trudniej.
Zielonki średnio kiszące się, do których należą: łubin, seradela,
soja czy mieszanka koniczyny z trawami, można zakiszać tylko
po zastosowaniu konserwantów np.: dodaniu 3-4% melasy lub
innych pasz zawierających cukier lub po zmieszaniu z innymi paszami łatwo kiszącymi się w stosunku 2:1 lub 3:1.
9
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Rośliny trudno kiszące (np.: groch, koniczyna, lucerna, wyka) to
takie, w których cukier jest zamieniany w 90-100% w kwas mlekowy, a mimo tego jest go za mało do dobrego zakonserwowania kiszonki. Z roślin tych można uzyskać dobrą kiszonkę po dodaniu pasz z grupy łatwo kiszących się, melasy, konserwantów
lub też doprowadzić do przewiędnięcia roślin.
Do najistotniejszych czynników przy zakiszaniu roślin należą:
–– termin zbioru,
–– wysokość ścinania roślin,
–– podatność na zagrzewanie,
–– obecność mikotoksyn.
Podstawowe zasady przy produkcji kiszonek:
1) Szybkie przerwanie procesów utleniania poprzez ograniczenie czasu zbioru oraz dokładne ugniecenie zielonej masy
w silosie, włożenie w rękaw lub zwinięcie w folię balotów;
2) Szybkie przerwanie niepożądanych procesów chemicznych poprzez sterylizację zakiszonej masy lub jej szybkie
zakwaszenie;
3) Szybkie obniżenie pH zakiszanych pasz poprzez dodanie do
zakiszanej masy inokulantów w postaci żywych kultur bakterii bądź innych konserwantów, które ukierunkują procesy fermentacyjne.
Po zwiezieniu zielonki trzeba ją dokładnie okryć folią, aby odciąć dostęp powietrza i uniemożliwić wnikanie wody. Folię należy również obciążyć (np. ziemią lub oponami ułożonymi ściśle
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obok siebie), aby umożliwić prawidłowe osiadanie kiszonki. Na
rynku są dostępne folie kiszonkarskie, specjalnie modyfikowane
w celu uzyskania wyższej odporności na przebicie i rozerwanie,
o różnych wymiarach, m.in: 12 x 33 mb, 8 x 33 mb, 6 x 33 mb
czy 6 x 25 mb. Innowacyjnym rozwiązaniem przy zakiszaniu jest
zastosowanie folii czarno-białej, w której zewnętrzną warstwę
stanowi biała folia, a wewnętrzną − folia czarna. Obie warstwy
są odporne na promieniowanie UV i dlatego można je stosować
do wszystkich rodzajów kiszonek, zarówno wiosną, latem, jak
i jesienią. Biała warstwa zewnętrzna odbija szkodliwe promienie
UV i zapobiega nadmiernemu przegrzaniu zgromadzonej w silosie paszy, natomiast czarna wewnętrzna warstwa folii daje najwyższą ochronę przed promieniami UV.

Jedną z podstawowych zasad przy produkcji kiszonek jest dokładne ugniecenie zielonej
masy w silosy i włożenie np. w rękaw.
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W celu prawidłowego przebiegu procesów zakiszania, materiał
roślinny należy dobrze ubić, tak aby w 1 m3 mieściło się około
640-650 kg zielonki. Ugniatanie najlepiej rozpocząć zaraz po
rozładunku zielonki.




Innowacje jako ważny
czynnik progresywnych
zmian w gospodarstwach rolnych
Przechowywanie pasz
objętościowych
w gospodarstwie

Suszenie polega na obniżeniu zawartości wody w skoszonej zielonce do poziomu poniżej 15%. Taka wilgotność jest bezpieczna
do przechowywania siana, w którym są zahamowane wszystkie procesy życiowe roślin.
W zależności od technologii suszenia, z wysuszonych roślin
otrzymuje się siano lub susz. Rośliny można suszyć bezpośrednio na polu, w stodołach, wymuszonym zimnym powietrzem lub
ciepłym powietrzem w suszarniach.
Podczas konserwacji pasz dochodzi do strat składników pokarmowych. Aby je ograniczyć, trzeba zachować prawidłowe warunki konserwacji, przechowywania i wybierania pasz do skarmiania. Prawidłowo przygotowana pasza wyróżnia się wysokimi
walorami zarówno smakowymi, jak i zapachowymi, dzięki temu
jest chętnie pobierana przez zwierzęta, co bezpośrednio przekłada się na osiągane wyniki produkcyjne.
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W celu zapewnienia wysokiej wydajności jednostkowej zwierząt
przeżuwających konieczne jest zapewnienie odpowiedniego żywienia przez cały rok. Takie żywienie gwarantuje prawidłowo
zakonserwowana pasza zebrana w najkorzystniejszym okresie.
O terminie zbioru powinna decydować faza wzrostu rośliny
określona na podstawie zawartości suchej masy w zebranej zie-

lonce (najlepiej 35-37% s.m.)
Obecnie w intensywnej produkcji bydła mlecznego wykorzystuje się pasze objętościowe, takie jak: kiszonki, sianokiszonki,
siano, słomę w całym okresie żywieniowym. Zakiszenie zielonej
masy uważa się za najbardziej racjonalną metodę konserwacji
i przechowywania pasz dla przeżuwaczy.
Rośliny pastewne najczęściej są zakiszane bezpośrednio po zbiorze lub po krótkim przesuszeniu na pokosie. W zakiszaniu zielonych roślin wykorzystuje się różnego rodzaju dodatki, które są
pomocne w ukierunkowaniu procesu kiszenia. Wśród preparatów do zakiszania możemy wyróżnić preparaty chemiczne i biologiczne. Przy zakiszaniu materiału trudno kiszącego, mokrego
lepsze efekty uzyskuje się przy stosowaniu preparatów chemicznych. Natomiast, w pozostałych przypadkach lepiej działają preparaty biologiczne, które zawierają różne szczepy bakterii
fermentacji mlekowej. Najczęściej stosowanymi dodatkami stymulującymi fermentację mlekową są naturalne preparaty, które
zawierają dużo łatwo fermentujących węglowodanów. Należą
do nich:
–– melasa rozcieńczona z wodą w stosunku 1:1,
–– śruty zbożowe (wymagany dodatek 10%),
–– koncentrat ukwaszonej serwatki (0,5-3%),
–– dodatek CO2 (w dawce 100 g na 100 kg zakiszanej masy).
Preparaty chemiczne działające selektywnie na drobnoustroje,
zawierają azotyn sodu lub bezwodnik kwasu siarkowego. Są to
najczęściej: pirosiarczyn sodu lub azotyn sodu, kwas mrówkowy
11

lub propionowy. Kwas propionowy i jego sole zapobiegają pleśnieniu, a kwas mrówkowy działa hamująco na rozwój bakterii
masłowych i gnilnych.
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Preparaty mikrobiologiczne – inokulanty, zawierają bakterie
kwasu mlekowego, które w pierwszych godzinach po zastosowaniu opanowują środowisko i ukierunkowują fermentację,
dzięki czemu dominującym procesem staje się fermentacja mlekowa. Biopreparaty najczęściej zawierają szczepy bakterii Lactobacillus, Pediococus, Enterococus, Lactococus, Streptococus,
Leuconostac, które są aktywne mimo zmieniającej się kwasowości środowiska w procesie zakiszania.

Siano i słomę przechowuje się w stanie suchym, a ich jakość zależy od warunków pogodowych w czasie zbioru i warunków
przechowywania. Pasze objętościowe suche w żywieniu przeżuwaczy są niezbędne do zapewnienia właściwej struktury fizycznej dawki pokarmowej.
Stosowanie pasz najwyższej jakości zapewnia wykorzystanie
pełnego potencjału genetycznego zwierząt oraz poprawia ich
kondycję zdrowotną i warunkuje wysoką wydajność.
Więcej o metodach konserwacji pasz objętościowych i sposobach zakiszania poszczególnych produktów roślinnych można
przeczytać w publikacji pt.: „Warunki prawidłowego przechowywania pasz objętościowych w gospodarstwie” wydanej przez
CDR O/Poznań. Pobierz
Zygmunt Bilski, Iwona Kajdan-Zysnarska, CDR O/Poznań

W zakiszaniu pasz objętościowych wykorzystuje się różnego rodzaju dodatki, które
ograniczają straty w procesie przechowywania.
HORYZONT CDR
NR 3/2018
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Obowiązuje już znowelizowana wersja ustawy o odnawialnych
źródłach energii (Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz.1776). Jakie zmiany wprowadzono w nowelizacji?
Najważniejszym obszarem, który reguluje ostatnia nowelizacja
ustawy, jest system aukcyjny. Jest to najważniejszy mechanizm
wspierania inwestycji w energetyce odnawialnej, który ma przybliżyć Polskę do wywiązania się z celu 15% OZE na rok 2020.
Wdrażanie celu zostało wstrzymane na skutek wadliwych regulacji związanych z łączeniem pomocy publicznej i operacyjnej, które zakwestionowała Komisja Europejska. Wprowadzona
w nowelizacji ustawy o OZE reguła kumulacji publicznej zakłada
pomniejszenie pomocy operacyjnej, o którą inwestor ubiega się
w aukcji w postaci gwarantowanej ceny za energię, uwzględniającej premię ponad cenę rynkową, o wszelką uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną – np. unijną dotację. Brak doprecyzowania tej kwestii we wcześniejszej wersji systemu aukcyjnego
mógł dawać przewagę inwestorom, którzy posiadali pomoc inwestycyjną, dzięki czemu potencjalnie mogli oferować niższe
ceny za energię, zwiększając tym samym swoje szanse na wygranie aukcji.

Zmiany – mikroinstalacja i mała instalacja
Znowelizowana ustawa o OZE zmienia maksymalną moc
mniejszych instalacji, w przypadku których można korzystać z preferencji związanych z formalnościami, czy odrębnych mechanizmów wsparcia przy sprzedaży energii.
Maksymalną moc mikroinstalacji podniesiono z 40 kW do
50 kW. Natomiast maksymalną moc małych instalacji podniesiono z 200 kW do 500 kW. Ta ostatnia zmiana, w połączeniu
z wprowadzeniem nowych mechanizmów wsparcia – może
mieć szczególne znaczenie dla operatorów mniejszych bioga-

Maksymalną moc małych instalacji podniesiono z 40 kW do 50 kW.
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zowni i hydroelektrowni, ale na preferencjach, związanych m.in.
z brakiem konieczności uzyskania koncesji, skorzystają też właściciele mniejszych wiatraków czy elektrowni fotowoltaicznych.
Zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE mikroinstalacja
to „instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna
moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW”.
Natomiast mała instalacja to „instalacja odnawialnego źródła
energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż
50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo
o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW
i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW”.
Dla małych instalacji ustawa o odnawialnych źródłach energii
przewiduje teraz zwolnienie z odpowiedzialności za bilansowanie handlowe, którą ma ponosić – łącznie z jej kosztami – tzw.
sprzedawca zobowiązany.
Prosumentów objęto podatkiem VAT
Nowelizacja ustawy o OZE, która właśnie weszła w życie, zakłada istotną zmianę, która dotknie prosumentów. Nowe przepisy
nakładają bowiem na nich obowiązki związane z podatkiem VAT.
Regulacje wprowadzone na wniosek Ministerstwa Finansów do
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ustawy w art. 4 ust. 9 zakładają, że wprowadzanie energii elektrycznej do sieci przez prosumenta będzie co do zasady opodatkowane VAT. Dodatkowo, prosument dokonujący odpłatnej
dostawy energii, co do zasady będzie zobowiązany do udokumentowania takiej transakcji fakturą VAT i będzie musiał dokonać stosownej rejestracji jako podatnik VAT, składać deklaracje
VAT oraz pliki JPK – oceniają eksperci podatkowi. Wdrożenie takich regulacji w zaproponowanej formie nie musi oznaczać dla
prosumentów konieczności odprowadzania podatku VAT, z opodatkowania są bowiem zwolnione podmioty, u których wartość
sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł netto. Trudno oczekiwać, że instalacje
prosumenckie będą generować większą sprzedaż. Jednak uznanie działalności prosumenckiej, jako podlegającej podatkowi od
towarów i usług, może oznaczać dla właścicieli mikroinstalacji
dodatkową biurokrację.
Wprowadzono nowe taryfy gwarantowane
dla biogazu i hydroenergii
Nowelizacja ustawy wychodzi na przeciw mniejszym producentom energii. W przypadku niewielkich wytwórców, przystąpienie
do aukcji wiąże się ze zbyt dużym kosztem i ryzykiem oraz wymaga udziału w skomplikowanych procedurach, prognozowaniu
produkcji oraz odpowiedzialności za brak wypełnienia oferowanych ilości energii. Mniejsi wytwórcy nie są też w stanie pokryć kosztów obsługi prawnej, niezbędnej do skorzystania oraz
skutecznego rozliczania zobowiązań zaciągniętych w ramach
14
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cyjnej dla danego typu instalacji i powinna być waloryzowana
corocznie, średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. Mechanizmy FIT i FIP mają obejmować analogiczne warunki kumulacji pomocy publicznej jak w systemie aukcyjnym.
Taryfy FIT lub FIP mają obowiązywać przez 15 lat, ale nie dłużej
niż do 31 grudnia 2035 r.
Uporządkowano system aukcyjny

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wychodzi na przeciw mniejszym
producentą energii.

zadeklarowanej i wygranej ceny w systemie aukcyjnym. Dlatego nowelizacja ustawy wprowadza nowe mechanizmy wsparcia dla instalacji OZE o mocy do 500 kW oraz od 500 do 1 MW,
w postaci stałej ceny, z której będą mogli skorzystać producenci
energii z elektrowni wodnych, biogazu rolniczego, odpadowego
czy otrzymywanego z oczyszczalni ścieków. Wprowadzono dla
wyżej wymienionych instalacji, o mocy zainstalowanej mniejszej
niż 500 kW, mechanizm określony w ustawie jako feed-in-tariff
(FIT), a dla instalacji o mocy nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW – system określany jako feed-in-premium (FIP).
Stała cena zakupu energii ma wynosić 90 proc. ceny referenHORYZONT CDR
NR 3/2018

Wprowadzona w ostatniej nowelizacji ustawy o OZE reguła kumulacji publicznej zakłada pomniejszenie pomocy operacyjnej, o którą inwestor ubiega się w aukcji w postaci gwarantowanej ceny za
energię, uwzględniającej premię ponad cenę rynkową, o wszelką
uprzednio otrzymaną pomoc inwestycyjną – np. unijną dotację.
Zagwarantowana w drodze aukcji stała cena energii ma przysługiwać inwestorowi przez 15 lat od uruchomienia wytwarzania i będzie co roku powiększana o wskaźnik inflacji.
Przy okazji w ustawie o OZE wprowadzono też w systemie
aukcyjnym nowe koszyki aukcyjne, a nawet określono maksymalne ceny, które będą mogli zgłosić inwestorzy w poszczególnych, zaplanowanych na ten rok aukcjach (wcześniej te ceny podawano w rozporządzeniu ministra energii).
W systemie aukcyjnym obowiązują teraz następujące koszyki
aukcyjne:
W koszyku 1. przewidziano miejsce dla: 1) instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów,
2) instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany
15
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z oczyszczalni ścieków, 3) instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w ppkt 1 i 2 powyżej, 4) wyłącznie
dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układów hybrydowych, 5) wyłącznie instalacji wykorzystujących biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji
spalania wielopaliwowego, 6) wyłącznie dedykowanej instalacji
spalania biomasy lub układów hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji.
W koszyku 2. przewiduje się miejsce dla trzech technologii:
1) instalacji wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej oraz 2) instalacji wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii
elektrycznej, a także 3) instalacji wykorzystujących wyłącznie
energię wiatru na morzu.

rzystać mają najbardziej inwestorzy planujący budowę farm
wiatrowych o mocy ponad 1 MW, którzy powinni zbudować
w systemie aukcyjnym wiatraki o łącznej mocy nawet 1 GW. Tegoroczne aukcje mają też dać duże wsparcie dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW, skutkując budową elektrowni
PV o łącznej mocy do 750 MW. Znaczące wsparcie – do 180 MW
– mają też zyskać projekty hybrydowe. ME zaplanowało też na
ten rok aukcje dla innych technologii OZE, ale dla nich nie przewiduje się tak dużego wsparcia.

Koszyk 3. jest dedykowany instalacjom wykorzystującym wyłącznie biogaz rolniczy.
W koszyku 4. o wsparcie będą rywalizować instalacje wykorzystujące wyłącznie energię wiatru na lądzie oraz instalacje wykorzystujące wyłącznie energię promieniowania słonecznego.
Natomiast w ostatnim koszyku 5. przewidziano wsparcie wyłącznie dla instalacji hybrydowych.

HORYZONT CDR
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Wejście w życie najnowszej nowelizacji ustawy o odnawialnych
źródłach energii otwiera drogę do organizacji kolejnych aukcji, których wdrażanie zostało wstrzymane w roku ubiegłym.
Ministerstwo Energii zakłada, że w najbliższych aukcjach sko-

Ministerstwo Energii zakłada, że w najbliższych aukcjach będą mogli skorzystać planujący budowę farm wiatrowych o mocy ponad 1 MW.
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Wprowadzono zmiany w biomasie

Doprecyzowano definicję spółdzielni energetycznych

W ostatniej nowelizacji znajdziemy sześć zmienionych lub nowych definicji związanych z energetyką biomasową – biomasy pochodzenia rolniczego, biopłynów, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, toryfikatu oraz drewna energetycznego.
Nowa definicja biomasy:

Ustawa doprecyzowuje koncepcję spółdzielni energetycznej,
przez którą rozumie się „spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia
16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz.
1560 i 1596), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie
energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby
własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych
do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci
dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej”.

- biomasa – ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów
lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym
substancje roślinne i zwierzęce, z leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzona biomasa, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegająca biodegradacji część odpadów
przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami
o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej
z termicznego przekształcania odpadów.
- biomasa pochodzenia rolniczego – biomasa pochodząca
z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty.
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- drewno energetyczne – surowiec drzewny, który ze względu
na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość
techniczną i użytkową, uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego.

Łączna moc elektryczna zainstalowana wszystkich instalacji odnawialnego źródła należących do członków spółdzielni ma umożliwiać pokrycie nie mniej, niż 70 % rocznego zapotrzebowania na
energię elektryczną wszystkich członków tej spółdzielni.
Przynajmniej jedna instalacja odnawialnego źródła energii w ramach spółdzielni energetycznej ma zapewniać stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większy niż 3504
MWh/MW/rok.
Liczba członków spółdzielni ma być nie mniejsza niż 1000, a działalność takich podmiotów ma obejmować obszar gmin wiejskich
lub miejsko-wiejskich w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej.
17
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Ponadto przewiduje się ograniczenia dotyczące maksymalnej mocy instalacji działających w ramach spółdzielni. W zakresie energii elektrycznej maksymalna moc instalacji będzie mogła wynosić 10 MW, w zakresie produkcji biogazu
przewiduje się maksymalną wydajność rzędu 40 mln m3,
a w przypadku produkcji ciepła w instalacjach OZE w skojarzeniu ich maksymalna moc nie powinna przekraczać 30 MW.
Znowelizowana ustawa nie zawiera rozwiązań, które miałyby
tworzyć preferencje dla takich podmiotów na rynku energetycznym.
Przywrócono przepisy opodatkowania wiatraków
Obowiązująca już wersja ustawy o OZE wyjaśnia w końcu niejasności związane z zasadami naliczania podatku od elektrowni
wiatrowych, przywracając korzystniejsze dla inwestorów zasady
sprzed przyjętej w 2016 r. ustawy o inwestycjach w elektrownie
wiatrowe.
Zgodnie z brzmieniem ustawy, gminy muszą naliczyć za 2018 r.
niższy podatek, zgodny z wcześniejszymi zasadami. Te gminy,
które naliczyły już wyższy podatek, kierując się korzystniejszą
dla siebie interpretacją przepisów z ustawy wiatrakowej, będą
musiały część nadwyżki podatku zwrócić.

Administracyjny, który ma wkrótce wydać w tej kwestii wyrok.
Zapowiedziano kolejne nowelizacje
Ministerstwo Energii zapowiada już opracowanie kolejnej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w której znajdą się nowe rozwiązania dla rynku OZE – w pierwszym rzędzie
czekają rozstrzygnięcia dotyczące energetyki prosumenckiej,
zasad funkcjonowania klastrów energii i spółdzielni energetycznych, ale także kwestia wsparcia morskiej energetyki wiatrowej,
dla której ME chce przygotować dedykowany system wsparcia.
Resort energii wspomina też o osobnej ustawie o energetyce
rozproszonej, na razie jednak nie wiadomo, kiedy jej projekt
miałby powstać, ani jakie mechanizmy mogłyby się w niej znaleźć.
Powyżej przedstawiono najistotniejsze zmiany nowelizacji ustawy o OZE. Na stronach Kancelarii Sejmu można odnaleźć tekst
jednolity ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii, po wszystkich nowelizacjach.
Zdzisław Ginalski, CDR O/Radom

Pierwszy raz wyższy podatek część gmin naliczyła za 2017 r.
Nowelizacja ustawy o OZE nie mówi jednak nic o konieczności
zwrotu wyższego podatku za tamten rok – w tym przypadku
właścicielom wiatraków może przyjść z pomocą Naczelny Sąd
HORYZONT CDR
NR 3/2018
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Rozwój gospodarstw rolniczych
– środki finansowe na
działalność rolniczą, cz. II
Działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich to bardzo ważny element gospodarki narodowej, szczególnie w kontekście
walki z bezrobociem czy aktywizacji zawodowej. Umożliwia
także dostęp do szerokiej gamy produktów i usług mieszkańcom obszarów wiejskich, dlatego też zdecydowano o wsparciu
zarówno unijnym, jak i krajowym, by stymulować rozwój małej
przedsiębiorczości.
Pomoc ze strony Unii Europejskiej to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany w latach 2014-2020, zwany w skrócie PROW 2014-2020. Wsparcie polega na bezzwrotnej premii
płatnej w dwóch ratach lub refundacji części ponoszonych kosztów kwalifikowalnych, czyli dotacji.
Rolnicy, już jako przedsiębiorcy, mogą też korzystać ze wsparcia
krajowego w postaci kredytów preferencyjnych.
Instytucją płatniczą, która obsługuje i wdraża działania jest
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
I. Wsparcie UE – PROW 2014-2020:
1. Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/mar-
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keting i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing
produktów rolnych)
Działanie skierowane jest do przedsiębiorców działających na
rynku i prowadzących działalność „przetwórczą” oraz wprowadzających do obrotu produkty rolne tj. produkty wymienione
w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dla rolników rozpoczynających działalność w tym
zakresie albo prowadzących lub rozpoczynających działalność
w ramach RHD – rolniczego handlu detalicznego.

Wsparcie unijne i krajowe stymulatorem rozwoju małej przedsiębiorczości.
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Beneficjenci:
1) Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która:
–– posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
–– działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
lub
2) Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym
zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania
działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych,
lub
3) Rolnik lub małżonek tego rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie prowadzący lub zamierzający przetwarzać własne
produkty rolne w ramach RHD.
Koszty kwalifikowalne:
–– koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków
produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących
infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,
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–– koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego
przeniesieniem prawa własności: maszyn lub urządzeń do
przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz
sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska, oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz
sterowaniu procesem produkcji i magazynowania, wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje,
–– koszty ogólne: przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, przygotowanie biznesplanu, nadzoru urbanistycznego,
architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.
Kwoty i wielkość wsparcia:
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów netto inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.
Maksymalna wysokość pomocy przyznana jednemu beneficjentowi – przedsiębiorcy już działającemu na rynku wynosi
10 tys. zł, a w przypadkach związków grup producentów rolnych
lub zrzeszeń organizacji producentów, 15 tys. zł.
W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym, dotyczącym wsparcia
rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi
500 000 zł.
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W przypadku operacji realizowanych przez rolników prowadzących lub rozpoczynających wykonywanie działalności w zakresie
przetwarzania i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych
w ramach RHD kwota pomocy wynosi 100 000 zł.
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2. Poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich
(Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej)
Pomoc ma formę premii w wysokości 100 tys. zł i wypłacana jest
w dwóch ratach:
–– pierwsza w wysokości 80% kwoty pomocy,
–– druga w wysokości 20% kwoty pomocy.
Beneficjent musi zarejestrować 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.

pomocy,
• jest ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik,
małżonek rolnika lub domownik przez okres co najmniej
12 miesięcy i nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 24 miesięcy,
• w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi albo współposiadaczowi
gospodarstwa jednolitą płatność obszarową, na podstawie
przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego
gospodarstwa.
Kryteria dostępu wnioskodawców w ujęciu schematycznym
przedstawiono na rysunku 1.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”
lub
spełnia m.in. warunki:
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie
HORYZONT CDR
NR 3/2018
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Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów
rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub
udziałów
Cel i przeznaczenie kredytu:
1) Kredyt przeznaczany jest na inwestycje w przetwórstwie
produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków i może
zostać udzielony na następujące działalności:
• dział 10 – produkcja artykułów spożywczych,
• 11.03.Z – produkcja miodu pitnego i cydru,
• 16.29.Z – produkcja materiałów opałowych wykonywanych ze słomy lub produktów pochodzących z upraw pozostałych roślin wieloletnich.
2) Kredyt może być przeznaczony na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków,
które obejmują:
• budowę lub remont połączony z modernizacją budynków
lub budowli wykorzystywanych do produkcji i przechowywania, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną
część tych budynków lub budowli,
• zakup albo zakup i instalację, maszyn lub urządzeń służących
do:
––magazynowania lub przygotowania do przetwarzania,
zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwo
żywności,

––przetwarzania produktów rolnych,
––magazynowania oraz ich przygotowania do sprzedaży,
• zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
• zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
• zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania,
• zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych
do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniających
spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,
• zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
• koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem
i realizacją inwestycji, których wysokość nie przekracza 12%
kwoty kredytu bankowego,
• koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1–3, do wysokości 2% wartości
tych inwestycji.
3) Zakupione lub zakupione i zainstalowane maszyny i urządzenia nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat
oraz nie mogą być nabyte z wykorzystaniem środków publicznych.
22
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Wysokość oprocentowania:
• Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić
więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M, powiększona nie
więcej niż o 2,5 punktu procentowego.
• Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:
––kredytobiorcę w wysokości 3% w skali roku,
––Agencję – w pozostałej części.
Okres kredytowania i karencji:

Wsparcie krajowe - między innymi kredyty na inwestycje w przetwórstwo produktów
rolnych.

Kredytobiorcy:
Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom podejmującym lub prowadzącym działalność w zakresie „przetwórstwa”:
• osobom fizycznym niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
• osobom prawnym,
• jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej.
Wysokość kredytu i wkład własny:

Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 15 lat, a karencja
nie może przekroczyć 2 lat.
Kredyty udzielane przez cały rok w miarę posiadanych limitów
zabezpieczanych na poczet dopłat do oprocentowania.
Banki, które udzielają kredytów preferencyjnych: SGB Bank S.A.
oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze; Bank Polskiej Spółdzielczości
S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze; BGŻ BNP Paribas S.A.; Bank
Pekao S.A.; Bank Zachodni WBK S.A.; Krakowski Bank Spółdzielczy; Bank Ochrony Środowiska S.A.; Raiffeisen Bank Polska S.A.
Ireneusz Gradka, CDR O/Radom

Kwota kredytu nie może przekroczyć:
• w przypadku inwestycji realizowanych w przetwórstwie 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż
16 mln zł.
HORYZONT CDR
NR 3/2018

23



Możliwości ograniczenia
występowania WWA
(wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych) w produktach
wędzonych – doświadczenia wędzarnicze

Możliwości ograniczenia
występowania WWA (wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych) w produktach
wędzonych – doświadczenia
wędzarnicze
Centrum Praktycznego Szkolenia (CPSz) powstało przy Centrum
Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Od początku swojego istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród
rolników zamierzających uruchomić przetwórstwo, ale także
wśród przetwórców, którzy zamierzają rozwijać lub rozszerzać
swoją działalność. W czasie dziesięcioletniego okresu funkcjonowania uruchomione zostały cztery działy przetwórcze:
1) Młyn pozwalający przerabiać zboża na mąkę razową, o wydajności 80 kg drobnej mąki na 1 godzinę;
2) Tłocznia soków „bezpośrednich” z owoców ziarnkowych
i jagodowych oraz warzyw korzeniowych, o wydajności np.
800 kg jabłek na 1 godzinę;
3) Masarnia, w której można produkować wędliny jakościowe i naturalne, o możliwości przerobu 2 sztuk tuczników
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jednorazowo, wyposażona w wędzarnię tradycyjną;
4) Mleczarnia z możliwością produkcji pełnej galanterii nabiału z 300 litrów mleka jednorazowo.
Wszystkie przetwórnie planowane były w taki sposób, aby rolnicy
zainteresowani uruchomieniem przetwórstwa „przyzagrodowego” mogli zobaczyć funkcjonujące linie przetwórcze wraz z całym
niezbędnym zapleczem. Przetwórnie miały spełniać rolę demonstracyjną, ułatwiając podejmowanie decyzji planistycznych przy
powstawaniu małych przetwórni w gospodarstwach rolnych.

Celem ogólnokrajowego projektu „Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności” było uświadomienie producentom wykorzystującym tradycyjne komory wędzarnicze skali problemu i pokazanie możliwości ograniczenia występowania WWA.

24



Możliwości ograniczenia
występowania WWA
(wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych) w produktach
wędzonych – doświadczenia wędzarnicze

HORYZONT CDR
NR 3/2018

W trakcie funkcjonowania w CPSz odbywały się szkolenia, warsztaty, konferencje, demonstracje i różnego rodzaju pokazy.
Wszystkie formy szkoleniowe miały na celu przybliżenie zainteresowanym problematyki związanej z uruchomieniem własnej
przetwórni. Przekazywana wiedza dotyczyła zarówno przepisów
prawa, w świetle którego funkcjonują małe przetwórnie, jak i doradztwa praktycznego, obejmującego prace projektowe czy kompletowanie poszczególnych elementów linii technologicznych.
W roku 2014 zrealizowany został projekt o zasięgu ogólnokrajowym „Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”.
Jego celem było uświadomienie producentom wykorzystującym
tradycyjne komory wędzarnicze skali problemu i pokazanie możliwości ograniczenia występowania WWA (wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych) w produktach wędzonych.
W ramach projektu w każdym województwie zorganizowane zostało spotkanie informacyjno-szkoleniowe, w trakcie którego
przyjmowane były zgłoszenia małych zakładów masarskich do
uczestnictwa w projekcie. W efekcie rekrutacji, chęć poddania badaniu swoich wędzonek zgłosiło 50 zakładów, realizujących proces
wędzenia systemem tradycyjnym. Próbki wyrobów wędzonych
w ilości po 3 z każdego zakładu przesłane zostały do akredytowanego laboratorium w Puławach. Wyniki badań zostały przesłane
do każdego z zakładów oraz do CDR. W Centrum wykonano zbiorcze zestawienie wyników, które posłużyło do analizy i prezentacji
wpływu poszczególnych czynników na pozostałość WWA w badanych wyrobach. Wszystkie przekazane do badania próbki zostały

szczegółowo opisane pod kątem technologii wędzenia.
Poza nazwą, rodzajem i wagą produktu, producenci przekazujący próbki oznaczyli również:
–– Rodzaj osłonki /bez osłonki, naturalna, białkowa, inna (jaka);
–– Metodę wytwarzania dymu/pośrednia dymogenerator żarowy, pośrednia dymogenerator tradycyjny, bezpośrednia,
inna;
–– Czas wędzenia godz. / min.;
–– Gatunek drewna;
–– Postać drewna / polana, szczapy, zrębki, wióry, trociny, inne;
–– Maksymalną temperaturę w komorze (°C);
–– Metodę wędzenia / wędzenie zimne, wędzenie ciepłe, wędzenie gorące, wędzenie inne;
–– Kontrolę wilgotności w komorze w (%%);
–– Wilgotność użytego drewna w (%%);
–– Czy użyte drewno było świeże czy sezonowane - ile miesięcy?
Analizując uzyskane wyniki można było niewątpliwie stwierdzić, że większość producentów zdecydowanie przekracza dopuszczalne normy pozostałości WWA. Największe przekroczenia
dotyczyły kiełbas, a szczególnie kabanosów, na co wpływ ma
przede wszystkim stosunek powierzchni wyrobu do jego masy.
Wspomnieć należy, że pozostałość WWA oznacza się w mikrogramach na kilogram produktu. Są to ilości śladowe, jednak dla
zdrowia konsumentów niebagatelne.
Według Rozporządzenia Komisji (UE) NR 835/2011 z dnia
19 sierpnia 2011 r., zmieniającego rozporządzenie (WE)
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W ramach projektu „Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”, w CDR
Oddział w Radomiu zorganizowane zostały cztery dwudniowe szkolenia praktyczne
z wykorzystaniem wędzarni tradycyjnej.

nr 1881/2006 odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych, ulega zmianie dopuszczalny poziom czterech
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które są
markerami występowania tych związków. Do dnia 31.08.2014 r.
dotychczasowe normy pozwalały na zawartość:
–– Benzo(a)piren – 5,0 (μg/kg), natomiast suma czterech
związków (benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) – 30,0 (μg/kg).
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Wspomniane rozporządzenie zaostrza te normy, które od
01.09.2014 r. nie pozwalają przekroczyć:
–– Benzo(a)piren – 2,0 (μg/kg), a suma czterech związków
(benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu
i chryzenu) – 12,0 (μg/kg).

W następnym etapie zorganizowane zostały cztery dwudniowe
szkolenia praktyczne. Każde szkolenie odbyło się w CDR O/Radom z wykorzystaniem wędzarni tradycyjnej, która wyposażona jest w czujniki temperatury: w palenisku, kanale dymowym
i trzy w komorze wędzenia oraz komory wędzarniczo parzelniczej. Wszystkie szkolenia odbyły się według tego samego schematu. Każdego dnia przeprowadzone zostały cztery procesy wędzenia kiełbasy – dwa w komorze tradycyjnej i równolegle dwa
w komorze „przemysłowej”. Jeden proces – wędzenie z dopiekaniem, drugi proces – wędzenie z parzeniem. Pierwszego dnia
uczestnicy szkolenia dyktowali warunki i sami nadzorowali parametry wędzenia. Stosowali technologię, jak na codzień w swoich
zakładach. Drugiego dnia wędzenie odbywało się według parametrów narzuconych przez prowadzących. Następnie z każdego
procesu wędzenia pobrano próbki do badań, które wysłano do
tego samego laboratorium. Wyniki badań wskazywały, że metody stosowane drugiego dnia przez prowadzących, w każdym
przypadku okazały się skuteczne. Uzyskiwana jakość zadawalała uczestników szkolenia, a dodatkowo normy WWA nie zostały przekroczone, czego nie można było powiedzieć o wyrobach
uzyskanych w pierwszym dniu. Wszystkie wyniki badań próbek
pobranych z wyrobów wędzonych w „przemysłowej” komorze
wędzarniczo-parzelniczej, spełniały nowe normy pozostałości
WWA, a poziom tych substancji był na tak niskim poziomie, że
oznaczenie go nie było możliwe. Efekt taki uzyskuje się dzięki
automatyce procesu wędzenia i zastosowaniu dymogeneratora
elektrycznego z nadzorem temperatury spalania zrębków wę26

dzarniczych. Jednak jakość tych wyrobów nieznacznie odbiegała
od tych wędzonych metodą tradycyjną.
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Ponadto, w tym zakresie w Centrum Praktycznego Szkolenia
w Zakresie Małego Przetwórstwa przy CDR O/Radom, prowadzone były doświadczenia wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz Instytutem Biotechnologii w Warszawie.
Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń i wielu procesów wędzenia, popartych wynikami badań, można wyciągnąć
następujące wnioski:
1) Jednym z ważniejszych czynników, mających wpływ na pozostałości WWA w wyrobach wędzonych, jest temperatura
spalania drewna. W każdym przypadku, gdy temperatura
nad płomieniem przekraczała choćby na niedługi okres
czasu 420 0C, odnotowano podwyższone poziomy WWA.
2) Nie mniej ważny jest czas prowadzenia procesu. Im krótszy czas wędzenia, tym wynik był lepszy. Tym samym, lepsze wyniki uzyskane były w procesach, gdzie zastosowano parzenie – krótki proces wędzenia i obróbka termiczna
w gorącej wodzie lub z wykorzystaniem pary. W procesach
z dopiekaniem kiełbas w wędzarni, automatycznie czas
oddziaływania dymu i temperatury w wędzarni został wydłużony, co niekorzystnie odbiło się w postaci zwiększenia
ilości WWA.
3) Kolejnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na ilość
WWA jest drewno. Powinno ono być przede wszystkim

okorowane, ponadto suche (sezonowane) i pochodzić
z drzew liściastych. Okazuje się, że im drewno „twardsze”,
tym mniej WWA. Najpopularniejszym materiałem do wędzenia jest drewno olchowe, jest ono drewnem stosunkowo miękkim, jednak nie można z niego całkowicie zrezygnować, ze względu na walory smakowo aromatyczne,
uzyskiwane dzięki jego zastosowaniu. W trakcie drugiego
dnia szkoleń stosowano drewno olchowe tylko w czasie
osuszania kiełbas i początku wędzenia, kiedy nie ma potrzeby podnoszenia temperatury w wędzarni. Po tym
okresie zmniejsza się ilość olchy, zastępując ją drewnem
twardszym – tj. buk, dąb, grab. W trakcie doświadczeń zaobserwowano podwyższenie poziomu WWA, a zwłaszcza
benz(a)antracenu, przy wędzeniu drewnem przygotowanym za pomocą pił łańcuchowych. Istnieje podejrzenie, że
olej smarujący łańcuch piły pozostaje na drewnie i powoduje zwiększenie WWA w wędzonkach. Temat ten będzie
przedmiotem najbliższych doświadczeń prowadzonych
w CPSz w Radomiu.
Podsumowując, stwierdzić można, że spełnienie norm pozostałości WWA w wędzarni tradycyjnej jest możliwe. Prowadząc
proces wędzenia, bez czujnika temperatury w palenisku, uważać
należy, aby nie dokładać zbyt dużych ilości drewna jednorazowo. Ponadto kanał dymowy łączący palenisko z komorą wędzarniczą powinien mieć możliwie duży przekrój. Zbyt „ciasny” kanał
dymowy stanowi swego rodzaju barierę dla przepływu dymu
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i temperatury, zmusza do znacznego podnoszenia temperatury w palenisku, w celu uzyskania jej na odpowiednim poziomie
w komorze. Używajmy do wędzenia drewna bez kory. Kora stanowi osłonę zewnętrzną drzewa, która w czasie wzrostu drzewa przez kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat gromadzi
na swojej powierzchni wszelkie zanieczyszczenia z otaczającego ją środowiska. Spalając taką korę nawet nie potrzeba wysokich temperatur dla uwolnienia szkodliwych substancji. Drewna drzew miękkich, jak np. olcha, używajmy w początkowych
fazach wędzenia, kiedy nie jest potrzebna wysoka temperatura. W trakcie kolejnych etapów należy stosować drewno drzew
twardych. Poza tym, do wędzenia używajmy drewna wysezonowanego. Drewno świeże zawiera dużo wody, w trakcie spalania
znaczną część energii zużywa się na osuszenie kolejnych warstw,
a do komory emituje się duże ilości pary wodnej, która sprawia
wrażenie gęstego dymu.
Kolejnym czynnikiem ograniczenia wystąpienia WWA jest skracanie procesu wędzenia. Po pierwsze, wędzimy surowce wysuszone, kiełbasy czy osznurowane batony najlepiej byłoby suszyć
w przewiewnym miejscu. Jeżeli nie ma takiej możliwości suszymy w wędzarni, należy wówczas zabezpieczyć jak największy
przepływ powietrza przez komorę i nie podnosić w niej temperatury ponad 30 – 350C. Należy pamiętać, że im lepiej wysuszone
surowce, tym szybciej osiągniemy oczekiwane efekty wędzenia.
Poważne podwyższenie zawartości WWA powoduje dopiekanie kiełbas czy wędzonek w wędzarni. Dla bezpieczeństwa, le-

HORYZONT CDR
NR 3/2018

piej jest pogodzić się z lekką zmianą jakości i obróbkę termiczną
dokończyć np. w kotle. Wędzonki potrzebują wówczas jedynie
30 – 40 minut w wędzarni, a osiągnięcie temperatury w batonie
na poziomie 68 – 720C uzyskuje się w kotle z gorącą wodą.
Więcej szczegółów na temat projektu i wędzarnictwa zamieszczono http://cpsz.cdr.gov.pl/images/site/pliki/wyd/2014/Wedzenie.pdf
Andrzej Śliwa, CDR O/Radom

Elektroniczny biuletyn informacyjny wydawany przez
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Redagowany pod kierunkiem Katarzyny Boczek przy współpracy zespołu
w składzie: Jolanta Borczyńska-Żbikowska, Adrianna Bolewicz-Tatka,
Anna Litwinow, Monika Miziołek, Małgorzata Modzelewska,
Iwona Obojska-Chomiczewska, Dariusz Pomykała, Konrad Stępnik,
Mariusz Tatka, Anna Wujkowska.
Opracowany przez zespół w składzie: Adrianna Bolewicz-Tatka, Anna Kęszycka,
Agnieszka Leitgeber-Graczyk, Alicja Zygmanowska.
Projekt graficzny: Alicja Zygmanowska
Redakcja: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu,
ul. Winogrady 63, 61-659 Poznań, e-mail: redakcja.horyzontcdr@cdr.gov.pl
Dystrybucja elektroniczna: CDR O/Poznań, e-mail: horyzontcdr@cdr.gov.pl
Wersja internetowa: http://www.cdr.gov.pl

28

