Szanowni Państwo,

W zmieniającym się na naszych oczach świecie przychodzi teraz czas zatrzymania,
czas odpoczynku od zgiełku i blichtru – czas pojednania i miłości, czas narodzin Pana.

„Dla Niego i wobec Niego człowiek jest zawsze jedyny i niepowtarzalny; jest kimś
odwiecznie zamierzonym i odwiecznie wybranym, kimś powołanym i nazwanym własnym imieniem”
– tak od początku swojego pontyfikatu nauczał nas Święty Jan Paweł II.

Bądźmy godni tej miłości. Zanim zaczniemy przełamywać się opłatkiem odrzućmy gniew, nienawiść i urazy.
Dajmy świadectwo naszej wiary, którą przekazali nam nasi przodkowie, którą zachowali i za którą ginęli.
To również dla nich jest puste miejsce przy wigilijnym stole.
Życzę Państwu, aby Wasze domy przepełniała piękna, polska tradycja
pojednania i przeżywania narodzin Pana. Niech tej duchowej uczcie towarzyszy też uczta kulinarna
– tradycyjne, wspaniałe, świąteczne dania. To dzięki Wam Rolnikom, Ludziom Wsi mamy i jedno i drugie.
Życzę Państwu wielu łask Bożych, a pośród nich  tej
najważniejszej – łaski wiary.

Grzegorz Puda

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy serdeczne życzenia
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech ten szczególny czas będzie
wypełniony życzliwością i radością.
Życzymy, by Nowy 2021 Rok
był rokiem sukcesów,
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
Dyrektor i Pracownicy

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
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Drony do szacowania szkód
łowieckich – przykład
innowacyjnych rozwiązań
Szkody łowieckie w uprawach to niestety coraz większy problem rolników gospodarujących na gruntach rolnych położonych
w pobliżu kompleksów leśnych. Przy częstych wizytach nieproszonych gości - saren, dzików i innych, straty idą w dziesiątki
tysięcy złotych, stawiając bardzo często dochodowość uprawy
pod dużym znakiem zapytania.

Oblot drona nad polem.
HORYZONT CDR
NR 6/2020

Od kilku lat w szacowaniu szkód łowieckich wyrządzonych przez
zwierzynę łowną w uprawach rolnych pomagają drony.
Na podstawie Ustawy Prawo łowieckie, zostało wydane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.U.
poz. 776), w sprawie szczegółowych warunków szacowania
szkód w uprawach i płodach rolnych. Określa ono między innymi metody, które można wykorzystać do pomiaru oraz ustalenia
obszaru uprawy uszkodzonej przez określony w ustawie gatunek
zwierzyny.
Obszar uprawy, która została uszkodzona, ustala się przez pomiar uszkodzonych części uprawy, a następnie wyliczenie sumy
ich pól powierzchni.
Do wykonania pomiarów i szkiców wykorzystuje się poniższe
metody:
1) pomiar taśmą mierniczą, kołem pomiarowym, dalmierzem
nitkowym lub dalmierzem laserowym;
2) przy użyciu odbiorników Globalnych Systemów Nawigacji
Satelitarnej (GNSS);
3) przy wykorzystaniu danych zawartych w systemach informacji przestrzennej (GIS);
4) na podstawie zdjęć wykonanych z bezzałogowych statków
powietrznych (dronów).
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Jak widzimy, jedną z metod wymienionych w rozporządzeniu są
zdjęcia wykonane z dronów.
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W procesie szacowania szkód kluczowym etapem jest wykorzystanie tych właśnie fotografii lotniczych. Bez względu na to, jaka
jest przyczyna szkody powstałej w uprawie rolnej, dokonując
specjalistycznego nalotu bezzałogowym statkiem powietrznym
można wykonać dokładne zdjęcia i na ich podstawie dokonać
szacunkowego pomiaru obszaru zniszczonej uprawy.
Dokładność tych pomiarów jest odpowiedzią na często występujące konflikty pomiędzy kołami łowieckimi i rolnikami.
W sytuacji coraz większych obszarów pod uprawami, metody tradycyjne w szacowaniu szkód łowieckich stają się pracochłonne i kosztowne, a jednocześnie nie oddają w pełni
realnej powierzchni szkody, poza tym są obarczone wadami.
Rolnicy często narzekają na niedokładne pomiary wykonane
przez komisję i koło łowieckie prowadzące do zaniżania wypłat. W praktyce, natura szkód i ich położenie sprawiają, że
precyzyjny szacunek jest trudny do wykonania z powierzchni
ziemi (z wysokości wzroku dorosłej osoby) nawet przy dobrych
chęciach. Dodatkowo nie wszystkie szkody są od razu zauważane. Często, mimo wszelkich starań, zabezpieczenia pola i regularnych obchodów, okazuje się, że rozmiar szkód jest ogromny, a o ich istnieniu rolnik dowiaduje się dopiero dokonując
zbiorów, kiedy na odszkodowania jest już za późno.
Drony rozwiązują problem niedoszacowania uszkodzeń plonów.

HORYZONT CDR
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Plusy wykorzystania dronów:
• Z wysokości około 100 metrów widać wszelkie uszkodzenia,
nawet te w głębi pola.
• Badają pola z uprawami trudno dostępnymi dla człowieka –
słonecznikiem, rzepakiem, kukurydzą.
• Mapa pola, wraz ze szkodami, jest przetwarzana przez program komputerowy. Szacunek obszaru zniszczeń jest dokładny, pozbawiony subiektywnej oceny członków komisji.
• Pomiary wykonywane są bardzo szybko – nalot trwa około
godziny (czas zależy od rozmiaru pola) i w ciągu około 24 godzin generowany jest pełen raport prezentujący stan upraw
i rozmiar zniszczeń.
W ostatnich latach obserwujemy prężny rozwój w dziedzinie
dronów, który pozwolił na stworzenie narzędzia do zbioru informacji w coraz niższej cenie oraz prostszego w użyciu.
Drony półprofesjonalne typu multirotor, dostępne obecnie na
rynku, ze względu na czas pracy na baterii, precyzję sterowania
oraz dokładność montowanych na nich kamer, umożliwiają dokonanie nalotu fotogrametrycznego na obszarze 40 ha, na jednej
baterii i wykonanie zdjęć o rozdzielczości 3 cm na piksel. Zdjęcia w ten sposób pozyskane należy następnie poddać procesowi
post-produkcji. Pierwszym etapem tych prac jest wykonanie ortofotomapy obszaru zainteresowania. Następnie wykorzystuje
się oprogramowanie GIS, pozwalające na pomiar powierzchni
szkody. Na końcu ma miejsce wektoryzacja otrzymanego obrazu
w celu otrzymania z niego informacji przestrzennej, czyli odczytanie powierzchni szkody (wg Wojciecha Bagana).
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Na rynku istnieje wiele firm profesjonalnie zajmujących się wykonywaniem nalotów dronem.
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Przykładowe obliczenie powierzchni szkód na tle ortofotomapy
http://poiformat.pl/zastosowania/szkody-lowieckie/

HORYZONT CDR
NR 6/2020

Metoda ta jest mniej pracochłonna w terenie, jednakże czasochłonna podczas post-produkcji. Zebrane dane posiadają duże
rozmiary, dlatego tworzenie mapy może zajmować kilka godzin,
zależnie od dysponowanego sprzętu komputerowego. Z drugiej
strony, najbardziej czasochłonne procesy są automatyczne i nie
wymagają zaangażowania człowieka do czasu otrzymania wynikowych obrazów. Otrzymane mapy stanowią także dokumentację wystąpienia szkody, wykonywane regularnie pozwalają na
śledzenie dynamiki zachodzących procesów, śledzenie miejsc
występowania największych szkód, wykrycie nieprawidłowości
podczas uprawy roli skutkujących zmniejszeniem plonu.

Procedura przebiegu nalotu i skanowania pola (mapowanie
pola) proponowana przez firmy, wykorzystujące drony przebiega następująco:
1) Skontaktuj się z firmą dronową. Firma poprosi Cię o informacje dotyczące Twoich upraw: lokalizację, powierzchnię
pola, możliwe miejsca startu i lądowania drona oraz odpowiadający Ci dzień i godzina spotkania.
2) W wyznaczonym terminie firma wykona nalot w Twojej
obecności. Dron ze specjalną kamerą rejestrującą geolokalizację wykona setki zdjęć z wysokości około 100 metrów.
3) Po zakończeniu mapowania zdjęcia zostaną przetworzone
w programie komputerowym i połączone w jedną mapę całego obszaru.
4) Na tak przygotowanej mapie rzeczoznawcy zaznaczą wszystkie obszary zniszczone przez zwierzynę. Zrobią to ręcznie
lub za pomocą dokładnego algorytmu komputerowego.
5) W ciągu około 24 godzin od przeprowadzenia nalotu zostanie wygenerowany pełen raport z precyzyjnie oznaczonymi
wszelkimi szkodami łowieckimi.
Raport może wykazać straty nawet o połowę większe niż szacunki komisji. Przykładem tego jest przeprowadzone w Ośrodku
Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Drawno (RDLP w Szczecinie)
porównanie szacunku szkód przy metodzie tradycyjnej i zdjęć
6

z drona. Okazało się rzeczywiście, że uszkodzona powierzchnia
obliczona za pomocą metody tradycyjnej była prawie dwukrotnie mniejsza niż w wypadku analiz zdjęć z drona.
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Zalety pomiaru dronem:
• obszar zniszczeń oznaczany jest dużo precyzyjniej, z wykorzystaniem koordynatów GPS,
• z powietrza dron zeskanuje również straty niewidoczne
z perspektywy człowieka, np. w głębi pola lub w uprawach
wysokich jak kukurydza.
W zależności od firmy tworzącej raport, może on przybrać formę:
• mapy wysokiej rozdzielczości on-line – z możliwością przybliżania, przesuwania, mierzenia powierzchni z dokładnością
do 1 cm (najwygodniejsze i najbardziej precyzyjne),
• wielkoformatowe mapy drukowane – wersja fizyczna, “papierowa”, mapy cyfrowej,
• pliki z zapisaną geopozycją zdjęć i pomiarów – do dalszego
przetwarzania w programie GIS lub Farmworks,
• (pomocniczo) filmów i nagrań z konkretnych fragmentów
pola.
Co ważne, dokumentacja tworzona przy użyciu drona jest powszechnie honorowana przez rzeczoznawców i biegłych sądowych. Przy pomocy drona, wykonując nalot z niskiego pułapu,
pozyskujemy zdjęcia oraz filmy, które w niepodważalny sposób
obrazują skalę zniszczeń i pozwalają na precyzyjne określenie
miejsc przejścia lub bytowania zwierzyny oraz istniejących ubytków w uprawach.

Drony posłać można wszędzie tam, gdzie możliwa jest obserwacja z powietrza. Do bogatej listy zastosowań bezzałogowych
maszyn latających można dopisać:
• Opryski pól w celu ograniczenia zużycia środków ochrony
roślin czy nawozów – dla przykładu obecnie stosowana do
oprysku kukurydzy maszyna w ciągu godziny potrafi opryskach 11 ha pola, tymczasem latającym dronem w tym samym czasie można by opryskać aż 80 ha pola.
• Monitorowanie stanu upraw.
• Za pomocą drona można na przykład wyznaczać mapę wskaźnika opisującego stan zdrowotny roślin - NDVI (Normalised
Differential Vegetation Index) - na obszarach trudnodostępnych takich jak bagna i mokradła.
• Zanim w lesie wybuchnie pożar, pojawiają się sygnały ostrzegawcze. Dzięki wyposażonym w odpowiednią kamerę dronom, można zauważyć nie tylko pierwsze niepozorne smugi
dymu, lecz także sprawdzić, w których miejscach lasu roślinność jest przesuszona.
• Drony wielkości owadów zapylają już rośliny, naukowcom japońskim udało się zapylić lilie, a Polski Instytut Sadowniczy
w Skierniewicach pracuje nad mikrodronem – zminiaturyzowanym bezzałogowcem, który posłuży właśnie do zapylania
roślin.
• Realizacja wielu projektów badawczych w celu ochrony środowiska, bez tego narzędzia byłaby bardzo trudna lub wręcz
niemożliwa.
• Drony pomagają w produkcji wina – producent win sprawdza
m.in. czy plantacja winogron jest wolna od chorób.
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• Naukowcy z wydziału Leśnego SGGW prowadzą wiele prac
badawczych mających na celu stworzenie funkcjonalnych
narzędzi przydatnych do liczenia i obserwacji zwierząt, aktualizacji leśnej mapy numerycznej czy badania zdrowotności
lasu, np. pod kątem owadów atakujących drzewa.
Wykorzystanie dronów to przyszłość rolnictwa. Nauka obsługi
bezzałogowych statków powietrznych wkracza do szkół średnich.
Operator dronów to nowy zawód, dający duże możliwości
w różnych dziedzinach. Kształcenie w tym kierunku chce prowadzić II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku. Uczniowie mogliby
m.in. zdobywać uprawnienia do prowadzenia kursów pilotażu
bezzałogowych statków powietrznych. Stanie się to możliwe
dzięki nawiązaniu współpracy z warszawską firmą specjalizującą
się w tej branży.
Centrum Doradztwa Rolniczego również aktywnie uczestniczy
w rozpowszechnianiu wiedzy na temat rolnictwa precyzyjnego,
w tym zastosowania dronów, realizując m.in. warsztaty dla doradców ODR, które odbyły się w grudniu 2019 r. w CDR Oddział
Kraków. Tematyka warsztatów obejmowała takie zagadnienia jak
m. in.: prawne aspekty wykorzystania Bezzałogowych Statków
Powietrznych w Polsce, wybrane zastosowania BSP, podstawy
fotogrametrii i teledetekcji. Nie zabrakło prezentacji bezzałogowych systemów powietrznych na przykładzie produktów jednego z wiodących producentów dronów w kraju. Zajęcia prowadzili naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz
przedstawiciel firmy Aero Login z siedzibą w Śląskim Centrum
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Naukowo–Technologicznym Przemysłu Lotniczego w Czechowicach–Dziedzicach.

VIII Doroczne Warsztaty dla Działów Promocji i Wydawnictw oraz Zastosowania Teleinformatyki pn.: „Wdrażanie systemów informatycznych dotyczących zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w zagadnieniach rolniczych” Kraków, 17-18.12.2019 r.

Beata Filipiak, CDR w Brwinowie

Opracowano na podstawie:
https://lowiecpolski.info/drony-nad-szkodami/
https://geoforum.pl/news/27733/drony-pomagaja-w-szacowaniu-szkod-lowieckich
Drony to przyszłość nowoczesnego rolnictwa i leśnictwa Anna Ziółkowska SGGW https://
www.agropolska.pl/aktualnosci/polska/drony-to-przyszlosc-nowoczesnego-rolnictwa-i-lesnictwa,4514.html
Agrotechnology - Piotr Mazur https://www.youtube.com/channel/UCCAZYyFtn-WIcyU1uychd5A
Bezzałogowce w szacowaniu szkód łowieckich - Wojciech Bagan https://www.szczecinek.
lasy.gov.pl/widget/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/bezzalogowce-w-szacowaniu-szkod-lowieckich/maximized#.X669B8hKg2w
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W Polsce coraz bardziej dynamicznie rozwija się rolnictwo społeczne, czyli sposób gospodarowania polegający na łączeniu
działalności rolniczej z usługami świadczonymi na rzecz społeczności lokalnej. Duża w tym zasługa jednostek doradztwa rolniczego, które aktywnie uczestniczą w wypracowywaniu nowych
rozwiązań społecznych wdrażanych na polskiej wsi. Najbardziej
znaną inicjatywą w tym zakresie jest obecnie Ogólnopolska Sieć
Zagród Edukacyjnych, trwają już jednak prace nad rozwojem kolejnych rodzajów gospodarstw społecznych.
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie kilka lat temu rozpoczął tworzenie pierwszych pilotażowych gospodarstw opiekuńczych. To gospodarstwa rolne, w których świadczona jest opieka dzienna na rzecz osób wymagających wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, np. osób w wieku senioralnym,
osób z niepełnosprawnościami czy chorujących przewlekle. Upowszechnienie w Polsce gospodarstw opiekuńczych pomogłoby rozwiązywać problemy z dostępem do tego typu usług, których ciągle
brakuje na polskiej wsi. Ich rozwój utrudnia jednak brak odpowiednich przepisów oraz stabilnych źródeł finansowania działalności
opiekuńczej prowadzonej przez rolników. Rozwiązania tego problemu podjął się krakowski oddział Centrum Doradztwa Rolniczego, który realizuje finansowany przez Narodowe Centrum Badań

i Rozwoju projekt GROWID – Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju
obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych. Jego partnerami w projekcie są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
W ramach projektu GROWID opracowana została strategia wdrażania gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Działania wdrożeniowe zaplanowane zostały w ramach 4 celów ogólnych:
1) Tworzenie niezbędnych regulacji prawnych,
2) Przygotowanie systemu gospodarstw opiekuńczych (wdrożenie instrumentów finansowania gospodarstw),
3) Budowanie poparcia społecznego,
4) Pozyskanie informacji zwrotnej na temat modelu gospodarstwa opiekuńczego.
Nie ulega wątpliwości, że upowszechnienie gospodarstw opiekuńczych w naszym kraju będzie niemożliwe bez osiągnięcia
wymienionych powyżej celów (pkt 1 i 2). W ramach projektu
GROWID za ich realizację odpowiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Istotne są jednak także działania, które po
wprowadzeniu odpowiednich regulacji prawnych będą podejmowane przez krakowski oddział CDR w czasie realizacji celów 3 i 4.
Pozwolą one na wprowadzenie nowej roli zawodowej doradców
rolniczych, których zaangażowanie będzie kluczowe dla rozwoju
systemu gospodarstw opiekuńczych w Polsce.
Strategia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce przewiduje, że w każdym wojewódzkim ośrodku doradztwa rolniczego
utworzone zostanie stanowisko pracy dla specjalisty, którego
wyłącznym zadaniem będzie rozwijanie rolnictwa społeczne9
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Gospodarstwo opiekuńcze w Holandii.

HORYZONT CDR
NR 6/2020

go w danym regionie. Taki doradca taki odpowiedzialny będzie
za identyfikowanie gospodarstw rolnych, które mają potencjał do
świadczenia usług opiekuńczych. Będzie on przeprowadzał inwentaryzację zasobów gospodarstwa, która pozwoli określić zakres
zmian niezbędnych by dostosować je do wymogów działalności
opiekuńczej. Pomoc doradcy rolniczego będzie także niezbędna
w czasie tworzenia programu działalności poszczególnych gospodarstw opiekuńczych. Każde z nich będzie musiało dysponować
indywidualnym programem działań terapeutycznych powiązanych
z prowadzoną działalnością rolniczą oraz posiadaną infrastrukturą.
Doradca rolniczy będzie również asystował rolnikowi w czasie procesu rejestrowania gospodarstwa opiekuńczego oraz zdobywania
odpowiednich certyfikatów potwierdzających posiadanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności opiekuńczej.
Tworzenie gospodarstwa opiekuńczego będzie jednak wymagało

pracy nie tylko z prowadzącym je rolnikiem lub rolniczką, lecz także
w osobami z jej otoczenia. W wielu miejscach w Polsce kluczową
kwestią będzie współpraca gospodarzy z lokalnymi jednostkami
pomocy społecznej, które będą mogły wykupować pobyt w gospodarstwie dla swoich podopiecznych. By było to możliwe konieczne
będzie informowanie o takiej możliwości pracowników instytucji
pomocowych oraz przekazywanie im wiedzy w zakresie prawnych
możliwości kooperacji z rolnikami. Doradca rolniczy zajmujący się
rozwojem rolnictwa społecznego w swoim regionie będzie więc
pełnił funkcję swoistego animatora czy też brokera innowacji,
który będzie pracował z różnymi grupami osób zaangażowanych
w świadczenie usług społecznych. W regionach tworzony będzie
tym samym system transferu wiedzy, który rozrastając się będzie
prowadził do powstawania kolejnych gospodarstw społecznych.
To nowe spojrzenie na pracę doradców rolniczych zajmujących się
rozwojem obszarów wiejskich, które jest zgodne z najnowszymi
trendami w europejskim doradztwie rolniczym oraz polityką Unii
Europejskiej w zakresie innowacji i podnoszenia jakości życia mieszkańców wsi. Najbliższe lata pokażą czy ta ambitna wizja wypracowana oddolnie przez jednostki doradztwa rolniczego będzie mogła
być realizowana w naszym kraju. Będzie to w dużej mierze zależeć
od odpowiedniego finansowania doradztwa oraz wdrożenia niezbędnych zmian prawnych.
Konrad Stępnik, CDR Oddział w Krakowie
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W bieżącym roku Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało I edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca
Roku”.
Konkurs został objęty patronatem honorowym
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Główne cele konkursu to:
–– popularyzacja i promowanie osiągnięć doradców rolniczych, w tym innowacyjnych praktyk rolniczych,
–– promowanie usług doradczych,
–– podnoszenie jakości i efektywności usług doradczych.
Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Pierwszy etap - wojewódzki organizowały wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Komisja konkursowa powołana przez dyrektora WODR dokonywała wyboru jednego doradcy z województwa i zgłaszała
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kandydata do etapu krajowego. W drugim etapie Kapituła dokonała wyboru trzech laureatów na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu. Ocenie podlegał pełen ostatni
rok kalendarzowy pracy doradcy. O wyborze kandydatów do II
etapu oraz laureatów konkursu decydowała łączna liczba punktów oraz liczba faktycznie wykonanych zadań.
Do tegorocznej edycji konkursu, swoje uczestnictwo zgłosiło 12
WODR.
Kapituła Konkursowa dokonała oceny zgłoszonych kandydatów
i przyznała następujące nagrody:
I miejsce – Pani Małgorzata Kucharska – doradca ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
II miejsce – Pani Izabela Michniewicz – doradca z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
III miejsce – Pani Małgorzata Niemirska – doradca z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa w Warszawie, Oddział Poświętne
w Płońsku.
Ze względu na sytuacje epidemiczną, w roku bieżącym ocena
doradców na etapie krajowym odbywała się w sposób zdalny.
Informacja o wynikach konkursu została zamieszczona na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
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sowany ze środków Schematu II Pomocy Technicznej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.





Poprzez organizację konkursu zamierzamy, z jednej strony docenić zaangażowanie doradców rolniczych, za upowszechnianie
wiedzy i informacji oraz innowacyjnych rozwiązań w praktyce
rolniczej, za współpracę i podejmowanie wspólnych inicjatyw
realizowanych przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, a z drugiej strony przyczynić się do popularyzacji i promowania osiągnięć doradców w zakresie innowacji w rolnictwie
oraz podnoszenia jakości świadczonych usług.
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Laureatom konkursu składamy gratulacje
Na zdjęciu: od lewej: Tomasz Skorupski zastępca dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Małgorzata Niemirska oraz Jarosław Grabowski – dyrektor Oddziału Poświętne w Płońsku w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.
Fot. MODR w Warszawie.

Uroczyste ogłoszenie wyników I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku” odbyło się w dniu 26 listopada 2020 r. podczas konferencji w formie online Dzień Przedsiębiorcy Rolnego
pt.: „Innowacyjne technologie w zarządzaniu gospodarstwem
rolnym - Inteligentne Rolnictwo” organizowanej przez Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
Laureaci konkursu „Doradca Roku” otrzymali nagrody i dyplomy. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Koszt nagród pieniężnych dla laureatów finanHORYZONT CDR
NR 6/2020

i życzymy dalszych sukcesów.
Zapraszamy do drugiej edycji konkursu w 2021 roku.
Iwona Kajdan-Zysnarska, CDR Oddział w Poznaniu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Po raz kolejny Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego było organizatorem XIII edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2020 roku.

Konkurs został przeprowadzony przez Centrum Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich pt. „Rolnictwo ekologiczne - szansa dla rolników i konsumentów”.
Celem konkursu jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk
w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań
w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Informacja o konkursie oraz regulamin konkursu został zamieszczony na stronie internetowej CDR.
Konkurs został przeprowadzany dwuetapowo.
Do etapu wojewódzkiego nabór uczestników oraz zgłoszenia do
konkursu krajowego prowadziły Ośrodki Doradztwa Rolniczego, za wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego, które
w tym roku nie zgłosiło gospodarstwa.
W wyniku weryfikacji wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły do etapu krajowego po jednym najlepszym gospodarstwie
ekologicznym. Zakwalifikowano 15 gospodarstw.

Statuetki dla wszystkich laureatów konkursu wojewódzkiego w 2020 roku.
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Gospodarstwa te zostały ocenione przez krajową komisję konkursową powołaną przez Dyrektora CDR O/Radom. Komisja
dokonała wyboru 3 laureatów przyznając I, II, III miejsce oraz
1 wyróżnienie.
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Oprócz nagród finansowych dla laureatów krajowych MRiRW
ufundowało puchary, a laureaci konkursu wojewódzkiego otrzymali statuetki oraz dyplomy.





Nagrodzone gospodarstwa ekologiczne są odwiedzane przez
telewizję oraz lokalne media, które przyczyniają się do popularyzacji rolnictwa ekologicznego i budowania pozytywnego przekazu na temat ekologicznej żywności. W programach rolniczych
i lokalnych stacjach pokazywani są najlepsi rolnicy ekologiczni,
tym samym promując ideę ekologii także wśród rolników i przetwórców.
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Ewa i Peter Stratenwerth zajęli I miejsce w konkursie krajowym.

Oto zwycięzcy konkursu krajowego:
I miejsce - i nagrodę w wysokości 10 000 zł brutto otrzymali Ewa
i Peter Stratenwerth – z województwa mazowieckiego,

Życzymy wszystkim dalszych sukcesów
i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
konkursu w 2021 roku.
Barbara Sazońska, CDR Oddział w Radomiu

II miejsce i nagrodę w wysokości 7500 zł brutto otrzymał Maciej
Tomczak z województwa wielkopolskiego,
III miejsce zajęła Bogumiła Błoniarczyk z województwa małopolskiego i otrzymała nagrodę w wysokości 6000 zł brutto.
Wyróżnienie otrzymali Piotr i Agnieszka Wróbel z województwa kujawsko-pomorskiego i oraz nagrodę w wysokości 4500 zł
brutto.
HORYZONT CDR
NR 6/2020
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Produkcja i wykorzystanie
rzepaku w żywieniu zwierząt
Produkcja rzepaku
Rzepak jest jedną z najważniejszych roślin oleisto-białkowych
na świecie o istotnym znaczeniu gospodarczym. Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest wzrost produkcji rzepaku na
świecie. Obecnie kształtuje się na poziomie około 70 mln ton
i jest ponad dwukrotnie wyższa niż na początku XXI wieku (wykres 1). Głównymi producentami są odpowiednio: Kanada 19
mln ton, Unia Europejska 17 mln ton (notująca spadek produkcji
o około 20% w ciągu ostatnich 5 lat), Chiny 13,2 mln ton, Indie
7,65 mln ton oraz Japonia 4 mln ton.1
Zwiększenie powierzchni uprawy rzepaku ma związek ze wzrostem
zapotrzebowania na ten surowiec, zarówno w przemyśle spożywczym do produkcji tłuszczów jadalnych roślinnych, w produkcji biopaliw – estry rzepakowe, ale przede wszystkim w wytwarzaniu pasz
dla zwierząt. Poekstrakcyjna śruta rzepakowa może być stosowana
jako zamiennik śruty sojowej, ze względu na zbliżony poziom wielu
aminokwasów. Po wprowadzeniu do uprawy podwójnie ulepszonych odmian rzepaku (zawierających śladowe ilości kwasu erukowego i glukozynolanów), śruta stała się wartościową paszą białkową, charakteryzującą się korzystnym składem aminokwasów.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28639/umfrage/erzeugung-von-raps--nach-den-wichtigsten-erzeugerlaendern/.

1

Realizowany obecnie białkowy Program Wieloletni stanowi szansę
na powszechne wykorzystywanie krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Szersze wykorzystanie roślin strączkowych i śruty rzepakowej umożliwi zmniejszenie importu poekstrakcyjnej śruty sojowej, co w konsekwencji
wpłynie na zwiększenie stabilności produkcji drobiarskiej i świńskiej oraz da szansę gospodarstwom ekologicznym na uzyskanie
pożądanych efektów produkcyjnych z wykorzystaniem mieszanek
pozbawionych surowców genetycznie modyfikowanych.
Zapotrzebowanie na krajowe białko w paszy to ok. 1 mln ton
rocznie, z czego aż 800 tys. ton pozyskuje się ze śruty sojowej,
pozostałe 200 tys. ton pochodzi ze śruty rzepakowej i innych surowców. W celu zwiększenia krajowej produkcji białka paszowego
jako czynnika bezpieczeństwa żywnościowego, planuje się wzrost
areału upraw roślin strączkowych do 500 tys. ha, co da około 300
tys. ton białka, wzrost produkcji śruty rzepakowej do 200 tys. ton
oraz przyrost do 150 tys. ton białka z suszonych wywarów.
Polska jest jednym z największych producentów rzepaku w Europie. Ze względu na wielkość zbiorów i powierzchnię uprawy,
Polskę wyprzedzają jedynie Francja i Niemcy.
W 2019 r. w większości państw UE-28 odnotowano spadek
produkcji rzepaku. Wśród liderów zbiory rzepaku zmniejszyły
się odpowiednio we Francji z 4,98 mln ton do 3,54 mln ton (tj.
o 28,9%), Niemczech z 3,68 mln t do 2,97 mln t (tj. o 19,2%)
i Wielkiej Brytanii z 2,07 mln t do 1,87 mln t (tj. o 9,8%). W Pol15

sce natomiast produkcja wzrosła o 14,7% w stosunku do roku
poprzedniego, wynosząc 2,4 mln ton w 2019 r.

Wykres 1.
Produkcja rzepaku na świecie w latach 2002-2020 w mln ton









Produkcja i wykorzystanie rzepaku w żywieniu
zwierząt
Choroby układu
oddechowego źrebiąt
- wybrane jednostki
chorobowe
Agroleśnictwo moda czy konieczność?
Choroby i szkodniki
w uprawach kukurydzy

Żródło: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/218948/umfrage/produktionsmenge-von-raps-weltweit.
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W latach 2010-2018, krajowa powierzchnia przeznaczona pod zasiew rzepaku zmniejszyła się o 70 tys. hektarów i wyniosła w 2018
roku 875 tys. ha. Spadek odnotowano zwłaszcza w województwach, które dotychczas były znaczącymi producentami rzepaku
i wahał się w przedziale od około 30% w woj. kujawsko-pomorskim do 40% w województwach zachodniopomorskim i wielkopolskim. Niekorzystnego trendu ogólnopolskiego nie zrekompensował znaczny, ponad 2,5 krotny wzrost powierzchni zasiewu
w województwie lubelskim w analizowanym okresie – tabela 1.
Ograniczenie powierzchni zasiewów rzepaku uwarunkowane jest
jego wrażliwością na zmieniające się warunki pogodowe. Główny-

Powierzchnia zasiewów rzepaku i rzepiku w Polsce
Wyszczególnienie

Tabela 1.

Powierzchnia w ha
2010

2017

2018

Polska

945500

914300

875 206

Dolnośląskie

127100

121500,0

120 472

Kujawsko-pomorskie

125900

99000,0

83 540

Lubelskie

44100

84100,0

114 935

Lubuskie

38900

33800,0

20 376

Łódzkie

21100

21600,0

28 073

Małopolskie

5400

9500,0

12 365

Mazowieckie

47500

46100,0

45 931

Opolskie

87600

71200,0

69 272

Podkarpackie

16100

22500,0

26 440

Podlaskie

8300

15500,0

15 505

Pomorskie

73300

80200,0

79 853

Śląskie

20700

18900,0

18 145

Świętokrzyskie

6000

7500,0

10 671

Warmińsko-mazurskie

69000

67800,0

75 349

Wielkopolskie

138100

109200,0

84 127

Zachodniopomorskie

116500

104800,0

70 152

Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa 2019, GUS, Warszawa, 2020
Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 roku, GUS, Warszawa, 2020.

mi czynnikami ryzyka są zmniejszająca się ilość opadów i przedłużające się okresy suszy oraz przygruntowe wymarznięcie roślin.
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Pozytywnym zjawiskiem obserwowanym na rynku rzepaku
w Polsce jest względna stabilizacja produkcji kształtująca się
w latach 2015-2019 na poziomie 2,2-2,7 mln ton (w rekordowym 2014 roku wyniosła 3,3 mln ton), co wskazuje, że pomimo
spadku powierzchni zasiewu rzepaku, działania producentów
rzepaku ukierunkowane były na zwiększenie wydajności jednostkowej produkcji – tabela 2.

W analizowanym okresie znacznie - bo ponad 3 krotnie - wzrosła produkcja w województwie lubelskim i kształtowała się na
poziomie 336 tys. ton (przy czym największy wolumen produkcji odnotowano w województwie dolnośląskim – 351 tys. ton)
z drugiej strony, największy spadek wolumenu produkcji o 60%
z poziomu 359,4 tys. ton w 2010 roku do 141,4 tys. ton w 2018
roku odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim.

Zbiory rzepaku wg województw

W 2019 r. w UE produkcja była najniższa od 12-stu lat, wynosząc
15,3 mln t. Wg szacunków IERIGŻ-PIB w 2020 r. zbiory ocenia się
na 15,6 mln t, czyli na poziomie niewiele wyższym od ubiegłorocznego. Średnia plonów na terenie UE w 2020 roku szacowana jest na 2,97 t/ha.
Wykorzystanie rzepaku w żywieniu zwierząt
Produkty rzepakowe jak olej, bogaty w kwasy omega-3, makuch,
śruta poekstrakcyjna znajdują zastosowanie w żywieniu zwierząt
gospodarskich. Śruta poekstrakcyjna powstaje podczas ekstrakcji
tłuszczu z rozdrobnionych nasion rzepaku rozpuszczalnikami organicznymi. Makuch jest produktem ubocznym tłoczenia podgrzanych nasion rzepaku o postaci twardych tafli, które należy rozdrobnić przed podaniem. Poekstrakcyjna śruta rzepakowa oraz makuch
są źródłem wysokiej jakości białka. Zawierają aminokwasy egzogenne, takie jak metionina oraz treonina, niezbędne do prawidłowego rozwoju i wzrostu zwierząt. Zawartość białka w śrucie waha
się w granicach 35-37%, a w makuchu 32-33%.

Wyszczególnienie

Tabela 2.

Zbiory w tys. ton
2010

2017

2018

Polska

2228,7

2697,3

2202,4

Dolnośląskie

263,2

377,3

351,0

Kujawsko-pomorskie

359,4

306,9

141,4

Lubelskie

97,6

275,2

336,0

Lubuskie

89,8

89,2

65,7

Łódzkie

50,1

63,0

51,6

Małopolskie

11,1

29,1

32,6

Mazowieckie

89,1

115,6

117,7

Opolskie

213,2

223,4

247,9

Podkarpackie

35,3

54,6

69,0

Podlaskie

19,9

51,1

47,8

Pomorskie

167,5

259,5

156,7

Śląskie

37,2

58,2

56,4

Świętokrzyskie

14,3

22,5

21,2

Warmińsko-mazurskie

143,8

191,0

103,4

Wielkopolskie

337,1

309,3

228,2

Zachodniopomorskie

299,9

271,3

175,7

Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa 2019, GUS, Warszawa, 2020.

W śrucie poekstrakcyjnej ilość tłuszczu wynosi od 1-4%, natomiast w makuchu do 12%. Obecnie uprawia się odmiany rze17
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paku o zredukowanej ilości związków antyżywieniowych: kwasu
erukowego oraz glukozynolanów. Jednak znaczna ilość włókna
surowego (nawet 16%) ogranicza ich wykorzystanie w mieszankach dla zwierząt młodych i monogastrycznych. Dzięki procesom
kondycjonowania, ekstrudowania zwiększa się strawność białka
i aminokwasów zawartych w tych surowcach oraz dezaktywuje
związki antyżywieniowe.
Rzepak stanowi główną roślinę oleistą uprawianą w UE. Wynika
to m.in. z faktu, że rzepak nie ma szczególnych wymagań glebowych, a z drugiej strony znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, rafineryjnym i żywieniu zwierząt.
W założeniu autorów artykuł miał na celu przybliżenie zagadnień dotyczących produkcji rzepaku w tym m.in. porównanie
produkcji krajowej i światowej oraz wskazanie zastosowania
produktów przetwórstwa rzepaku tj. śruty i wytłoków jako cennych komponentów paszowych w żywieniu zwierząt.
Łukasz Bocheński, Iwona Kajdan-Zysnarska, CDR Oddział w Poznaniu
Opracowano na podstawie:
Rocznik statystyczny rolnictwa 2019, GUS Warszawa 2020
Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 roku, GUS Warszawa2020
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/218948/umfrage/produktionsmenge-von-raps-weltweit
informacji na stronie internetowej Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku
i Roślin Białkowych https://www.kzprirb.pl/
Rynek rzepaku, stan i perspektywy nr 56, IERiGŻ-PIB.
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Choroby układu oddechowego źrebiąt - wybrane jednostki
chorobowe
Choroby układu oddechowego u koni to główna przyczyna niewydolności wysiłkowej zaraz za chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Choroby paraliżujące układ oddechowy mają
wpływ na wykluczenie konia z użytkowania rekreacyjnego
i sportowego, natomiast u źrebiąt nieleczone doprowadzają do
upadków śmiertelnych.
Dla hodowcy źrebię jest cennym nabytkiem, z którym wiążą się
dalsze plany i koncepcje hodowlane. Dlatego tak ważny jest stan
nowonarodzonego zwierzęcia, który może zostać zaburzony
przez choroby wrodzone, wynikające z predyspozycji genetycznych bądź nabyte w ciągu pierwszych dni życia.
Choroby układu oddechowego źrebiąt

		
WRODZONE			
NABYTE
					 (powyżej 2 tygodni)
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Statystycznie ok. 50-55% źrebiąt w ciągu pierwszych 12
m-cy przechodzi choroby oddechowe z różnym skutkiem.
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Do chorób wrodzonych stwierdzonych tuż po porodzie zaliczyć można Zespół Zamartwicowy Noworodka wpływający
na funkcjonowanie płuc małego osobnika. Przyczyny występowania tej jednostki chorobowej to przede wszystkim
ogólne zaburzenia ośrodka oddechowego płodu spowodowane np. niedotlenieniem; niedojrzałość rozwojowa płuc, uszkodzenia podczas porodu, zrośnięte
nozdrza zwierzęcia, krwawienie z pępowiny (zbyt duża utrata
krwi wpływa na ogólny stan krążenia płodowego), wydłużony
poród oraz wady łożyska. ZZN nie jest ciężki do rozpoznania
ze względu na wyraźne objawy, do których zaliczyć możemy,
oczywiście w zależności od przyczyny, m.in. oddychanie przez
jamę ustną, oddech płytki, bóle podczas oddechu objawiające
się postękiwaniem zwierzęcia, sine bądź białe błony śluzowe,
utrzymywanie przez noworodka pozycji bocznej ze względu na
zmniejszone napięcie mięśniowe, spadek temperatury wraz
z pogarszającym się stanem, a w przypadku przedagonalnym
odbyt zabrudzony smółką.

Kolejną jednostką chorobową jest zachłystowe zapalenie płuc,
które ściśle związane jest z samym porodem. Noworodek rozpoczynając zbyt wczesne oddychanie będąc jeszcze w macicy
matki, łyka i wciąga wody płodowe (w dużej ilości), powodujące zalanie płuc i zatkanie oskrzeli. Aspiracja ta spowodowana
jest niedoborem tlenu i nadmiarem dwutlenku węgla, a niebezpieczna jest tym bardziej, iż źrebie będąc jeszcze w łonie matki
oddaje smółkę do wód płodowych tym samym dochodzi do bakteryjnego zakażenia płuc, których struktura nie jest jeszcze chroniona przez odpowiednie przeciwciała. Natomiast bezpośrednimi przyczynami poporodowymi wywołującymi zachłystowe
zapalenie płuc to przede wszystkim brak umiejętności podawania leków, mleka czy wprowadzania sondy nosowo-przełykowej,
a także obecność ciał obcych. Objawy zależne od czynnika wystąpienia jednostki chorobowej to krztuszenie się, wyciek z poszerzonych nozdrzy zalegającego płynu oraz gwałtowne ruchy
bądź przewracanie się źrebaka.
W Polsce w ostatnich latach wzrosła częstotliwość zachorowań
źrebiąt na zapalenie płuc wywołane bakterią Rhodococcus
equi (R. equi), która również powodować może schorzenia u innych gatunków zwierząt oraz u ludzi. Do infekcji dolnych dróg
oddechowych dochodzi w pierwszych 2 tygodniach życia źrebięcia. W zainfekowanym organizmie bakterie namnażają się,
a następnie wydalane są z kałem. Pierwsze symptomy choroby
widoczne są w trzecim miesiącu życia zwierzęcia. Długi czas inkubacji oraz brak wczesnych objawów prowadzi do rozległych
19
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uszkodzeń w płucach kończących się ostrą niewydolnością oddechową z wysoką gorączką bądź upadkiem śmiertelnym. Warto zaznaczyć iż bateria ta atakuje również inne tkanki np. stawy, powodując bolesną kulawiznę u ponad 30% źrebiąt, a u ok.
50% występuje także jelitowa postać choroby. Choroba często
niestety potwierdzana jest przy sekcji zwłok zwierzęcia. Wzrost
jednostki chorobowej wywołanej bakterią R. equi najprawdopodobniej spowodowany jest zbyt dużym zagęszczeniem hodowli,
nadmiernym zanieczyszczeniem pastwisk odchodami oraz suchymi i pylistymi stajniami. Ważnym elementem jest również opieka weterynaryjna nad ciężarna klaczą. Stosowanie profilaktyki
w postaci aplikowania w drugim dniu życia osocza zawierającego
przeciwciała, pozwala wzmocnić odporność źrebiąt. Skuteczność
tej strategii jest bardzo droga i nadal kontrowersyjna. Jednakże
zaobserwowano, iż podanie osocza mimo słabo poznanych me-

chanizmów działania, zmniejsza nasilenie klinicznych objawów
zapalenia płuc.
W medycynie koniowatych grupa stosowanych antybiotyków
jest mocno ograniczona.
Obecnie nie ma żadnego wiarygodnego testu serologicznego (na przeciwciała), klinicznie identyfikującego zainfekowane
osobniki, ani też skutecznych środków rozpoznania nosicieli
choroby. Nie ma szczepionek komercyjnych przeciwko rodokokozie źrebiąt. Można szczepić klacz w 3 i 6 tygodniu przed porodem przeciwko polisacharydowi poli-N-acetyloglukozaminie
dając pewną ochronę źrebięciu przed zapaleniem płuc R. equi.
Młode z szczepionych klaczy z wyraźnymi objawami klinicznymi,
mają krótszy i znacznie lżejszy początek objawów klinicznych,
a badania ultrasonograficzne wykazują mniejsze zmiany płucne.
Na chwilę obecną brak jest wiarygodnych i 100% strategii dotyczących profilaktyki oraz leczenia, ponieważ wymagają one
dalszych badań.
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Dla hodowcy źrebię jest cennym nabytkiem, z którym wiążą się dalsze plany i koncepcje
hodowlane.

Kolejną choroba dróg oddechowych wstępującą u źrebiąt i powodującą wysoką śmiertelność jest schorzenie wywołane gram
- dodatnią bakterią Streptococcus equi., zwane zołzy. Choroba
bardzo zakaźna i zazwyczaj choruje całe stado, a objawia się
między innymi gorączką oraz wypływami wydzieliny z nozdrzy.
Dodatkowo dochodzi do zapalenia spojówek, a także obrzęku
okolicznych węzłów chłonnych. Występują też zaburzenia oddechowe, mogące doprowadzić do całkowitego zatrzymania
20
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akcji oddechowej oraz pojawić może się posocznica (wśród hodowców zwana kulawką źrebiąt). Leczenie chorych osobników
obejmuje podawanie antybiotyków i sulfonamidów. Dodatkowo
można zastosować terapię promieniami podczerwonym. Po wyzdrowieniu koniecznie trzeba zachować okres kwarantanny, ponieważ zwierzę może zarażać jeszcze do 6 tygodni po wyleczeniu.
Ważny elementem zabezpieczającym stado przed chorobą jest
szczepienie koni, utrzymywanie ich w doskonałej kondycji oraz
stosowanie kwarantanny dla nowo wprowadzonych osobników,
a chore zwierzęta koniecznie odizolować.
Pamiętajmy !!!
Profilaktyka jest podstawą każdej hodowli zwierząt.
Koszty choroby to nie tylko wizyta lekarza weterynarii i leki,
ale także w ekstremalnych sytuacjach utrata zwierzęcia.
Katarzyna Cieślakowska, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
Jacek Sikora Choroby układu oddechowego koni, Poradnik dla praktykujących lekarzy weterynarii, Warszawa 2004
Siobhan B. McAuliffe, Nathan M. Slovis, Atlas chorób źrebiąt Wydanie I polskie
Zdzisław Kłos, Wrocław 2010
www.sciencedirect.com
www.thehorse.com
https://www.pkwk.pl
www.pzhk.pl
Current Trends in Understanding and Managing Equine Rhodococcosis, Alicja Rakowska, Anna Cywinska, Lucjan Witkowski
Konsultacja weterynaryjna
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Agroleśnictwo moda czy konieczność?
Agroleśnictwo zostało uznane przez ONZ za najważniejszą spośród 10 priorytetowych innowacji w rolnictwie. Jest to system
uprawy, który łączący ze sobą dwa cele - ekonomiczny i środowiskowy - w jeden pakiet, umożliwiający maksymalnie wykorzystanie powierzchni uprawnej.
Agroleśnictwo to sposób użytkowania ziemi, który pozwala na
celowe wykorzystanie sąsiedztwa drzew i krzewów z uprawami
rolniczymi. Są to tzw. systemy agroleśne, określające sposób gospodarowania ziemią, w których produkcja roślinna lub zwierzęca łączą się na tym samym obszarze z uprawą drzew i krzewów.
Jest to również system produkcji rolnej, który z jednej strony zapewnia dostawy żywności wysokiej jakości, a z drugiej - pozwala
łagodzić zmiany klimatyczne.
W rzeczywistości jest to system gospodarowania, wykorzystujący współzależności pomiędzy roślinami zielnymi, drzewami
jak i zwierzętami. Agroleśnictwo jest to sposób uprawy, który
wykorzystuje warunki naturalne i w efekcie przyczynia się do
zrównoważonego systemu produkcji. Ta forma gospodarowania
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jest nam znana od pokoleń, jednak dzisiaj wracamy do niej coraz
częściej i chętniej, ponieważ przynosi ona dodatkowe korzyści
nie tylko dla gospodarstw rolnych, ale również dla środowiska.
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Celem agroleśnictwa jest wykorzystanie powierzchni tak, aby
zadrzewienia funkcjonowały wraz z uprawami rolnymi – pozytywnie na siebie oddziaływały i wspierały się wzajemnie w osiąganym plonie. Aby dobrze zaplanować system agroleśny należy
posiadać nie tylko dużą wiedzę agronomiczną, ale również znać
zasady stosowane w rolnictwie biodynamicznym, ekologicznym

Agroleśnictwo moda czy konieczność?
Choroby i szkodniki
w uprawach kukurydzy

z uwzględnieniem szkodliwego lub korzystnego wpływu substancji chemicznych wydzielanych przez rośliny (allelopatia).
Dobrze zaplanowany i dobrany system agroleśny przyczynia się
nie tylko do poprawy mikroklimatu w danej uprawie i zmniejszenia erozji gleby (czynniki środowiskowe), ale również wpływa
na dodatkowy dochód z tej samej jednostki powierzchni (czynnik ekonomiczny).
W wyniku zastosowania systemów agroleśnych w gospodarstwie możemy podnieść nie tylko produktywność użytków rolnych, ale również otrzymać dodatkowy produkt tj. np. drewno. Systemy agroleśne przyczyniają się do zahamowania erozji
wietrznej i wodnej gleby, pomagają zatrzymać wodę w gruncie,
chronią wody powierzchniowe, podnoszą odporność gospodarstw na zmienność środowiska i rynku oraz wpływają na ich
konkurencyjność.
Ze względu na funkcje i charakter tych systemów możemy podzielić je na kilka kategorii. Są to uprawy współrzędne, systemy
leśno-pastwiskowe, zadrzewienia przeciwwietrzne i ogrody leśne. Ich cechą wspólną jest ich pozytywny wpływ na środowisko
i poprawa jakości produktów produkcji rolnej.

Agroleśnictwo to sposób użytkowania ziemi, który pozwala na celowe wykorzystanie
sąsiedztwa drzew i krzewów z uprawami rolniczymi.
HORYZONT CDR
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Systemy agroleśne pełnią funkcje ochronne w przyrodzie. Możemy je podzielić pod tym względem na: glebochronne, wiatrochronne, wodochronne. Mają one duży wpływ na ochronę
bioróżnorodności i przeciwdziałają skutkom zmian klimatu. Za22
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stosowanie upraw agroleśnych wpływa na produktywność gospodarstw na kilka sposobów:
–– zadrzewienia stają się źródłem drewna konstrukcyjnego
(długi okres użytkowania) lub biomasy (w cyklu krótkiej
rotacji), a w wypadku systemów leśno-pastwiskowych
stanowią również dodatkową paszę dla zwierząt,
–– zadrzewienia mogą stać się dodatkową produkcją gospodarstwa (np. drzewa owocowe, grzyby, miód, zioła),
–– dobrze zorganizowana, dobrana i zróżnicowana produkcja na tym samym obszarze pomaga lepiej wykorzystać
siłę roboczą (choć także stanowi wyzwanie - rozplanowanie pracy),
–– systemy agroleśne dywersyfikują produkcję, podnoszą
bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw, uniezależniają ją od wahań cen rynkowych, różnicują przychody
w określonym czasie (część przychodu jest co roku, część
po kilku lub kilkunastu latach),
–– zmniejszają ryzyko związane z konsekwencjami zmian klimatu (susze, ulewy),
–– ogrody leśne są przyjazną człowiekowi i atrakcyjną formą działalności rolniczej - z powodzeniem można łączyć
ją z działalnością agroturystyczną czy edukacyjną - a także stanowią źródło relaksu dla samych właścicieli gospodarstwa.
Agroleśnictwo w Polsce jest jeszcze mało popularne w porównaniu np. do Francji, gdzie co roku 3000 hektarów ziemi jest
przystosowywana do tego sposobu uprawy. W 2016 roku kraj
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ten ustanowił krajowy plan rozwoju agroleśnictwa, który zakłada, że 50% rolników do roku 2025 będzie posiadała systemy
agroleśnictwa w gospodarstwach. Są to zarówno same uprawy
rolne, jak i uprawy łączone z hodowlą zwierząt.
W Polsce podejście to ma bardzo duży potencjał rozwojowy,
zwłaszcza, że zarówno polityka krajowa, jak również Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020,
jak i w kolejnym okresie programowania 2021-27, przewiduje
bardzo duży nacisk na kwestie związane z ekologią. Przekłada

Systemy agroleśne pełnią funkcje ochronne w przyrodzie.
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się to bezpośrednio na zapisy obligujące członków UE do zasady
objęcia powierzchniami zalesionymi (lub np. alejami, żywopłotami) 7% powierzchni kwalifikującej się do dopłat europejskich.








Produkcja i wykorzystanie rzepaku w żywieniu
zwierząt
Choroby układu
oddechowego źrebiąt
- wybrane jednostki
chorobowe
Agroleśnictwo moda czy konieczność?
Choroby i szkodniki
w uprawach kukurydzy

HORYZONT CDR
NR 6/2020

Przyglądając się ideom, jakie towarzyszą uprawom agroleśnym
trudno nie zauważyć, że są one bardzo blisko związane z rolnictwem ekologicznym.
W Polsce, w 2018 roku mieliśmy 19,2 tys. gospodarstw ekologicznych (wg GUS). Ponad połowa (blisko 56%) wszystkich gospodarstw ekologicznych znajdowała się w 4 województwach:
warmińsko-mazurskim (17,7% ogółu gospodarstw ekologicznych), podlaskim (15,6%), mazowieckim (11,9%) i zachodniopomorskim (10,7%). Gospodarstwa ekologiczne zajmowały w 2018
r. 3,3% ogólnej powierzchni użytków rolnych kraju, a ich średnia
powierzchnia, w porównaniu do tradycyjnego gospodarstwa
rolnego (10,3 ha) wynosiła 25,2 ha. W związku z tym wydaje
się, że to właśnie gospodarstwa ekologiczne, które stawiają na
produkcję artykułów o wysokiej jakości oraz marketing oparty
na kojarzeniu ich z dbałością o środowisko i zasoby naturalne,
mogą być miejscem, gdzie w pierwszej kolejności rozwijać się
będzie agroleśnictwo w Polsce. Przeczyć temu mogą jednak
trendy związane z gospodarstwami ekologicznymi. Można bowiem zauważyć, że od 2019 r. ilość ich się zmniejsza - (18,6 tys.
wg MRiRW). Dużą barierą rozwoju agroleśnictwa w Polsce jest
także brak dopłat to tego typu upraw. Podkreślają to rolnicy
podczas spotkań, szkoleń i konferencji informacyjnych, promujących agroleśnictwo. Być może nowy pakiet dopłat rolno-śro-

dowiskowo-klimatycznych, w kolejnym okresie planistycznym
UE, będzie odpowiedzią na te potrzeby.
Z uwagi na to, że agroleśnictwo to system produkcji silnie prośrodowiskowy i jednocześnie efektywny ekonomicznie, w wielu
krajach, takich jak: Francja, Hiszpania czy Węgry, rolnicy otrzymują dodatkowe dopłaty za prowadzenie agroleśnej produkcji
rolnej. Od przyszłego roku, w ramach PROW 2021-27, dopłaty
takie będą dostępne również dla rolników w Czechach. W związku z tym, że wśród polskich konsumentów obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania jakościowymi produktami
żywnościowymi, a także kosmetycznymi i innymi pochodzenia
rolniczego, wytwarzanymi w sposób zrównoważony i z dbałością
o środowisko naturalne, rodzi się pytanie czy również w Polsce
w ramach PROW 2021-27 agroleśnictwo nie powinno być jednym z działań pro środowiskowych, wspieranych dodatkowymi
dopłatami? Założenie i prowadzenie upraw w systemie agroleśnym, wymaga podwójnych nakładów, ponieważ w tym samym
czasie, na tym samym areale, prowadzone są co najmniej dwie
różne uprawy. Logicznym wydaje się zatem, że oprócz wspierania upraw agroleśnych, dopłatami bezpośrednimi (do uprawy
zarówno gatunku głównego - np. drzew owocowych - oraz gatunku współrzędnego, np. roślin zielarskich czy zbóż), mogłyby
one zasługiwać na dodatkowe wsparcie, ze względu na sam ekologiczny charakter i skomplikowaną, pracochłonną strukturę.
Biorąc pod uwagę zmiany klimatu (wzrost temperatur, mniejszą ilość dostępnej wody, nie tylko dla roślin, ale również dla
24
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nas, ludzi), w oparciu o doświadczenia Francji, Niemiec, Hiszpanii i innych krajów, możemy powiedzieć, że agroleśnictwo to już
nie tylko moda a konieczność, którą powinniśmy jak najszybciej
wdrażać w naszych gospodarstwach. W związku z ograniczeniami produkcji żywności prowadzonej w sposób tradycyjny, ciągłym wzrostem liczby ludności na świecie i towarzyszącym mu
ciągłym wzrostem zapotrzebowania na żywność (w tym żywność wysokiej jakości), wykorzystanie w rolnictwie systemów
agroleśnych jest i będzie priorytetem w strategiach rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i UE.
Spośród realizowanych projektów dotyczących rozwoju agroleśnictwa w Polsce, na uwagę zasługuje m.in. projekt realizowany
w ramach działania M16 „Współpraca” (PROW 2014-20) przez
Grupę Operacyjną EPI – Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy, pod
nazwą „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. Jest to projekt dotyczący opracowania i wdrożenia nowego, kompleksowego, modelu uprawy,
zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją za pomocą nowego systemu oraz modelu przetwórstwa ziół. Ma on
prowadzić do powstania dwóch końcowych nowych produktów,
wprowadzanych na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej. W ramach operacji zostaną wprowadzone do uprawy
w monokulturze gatunki dziko rosnących roślin zielarskich: pokrzywa, ostrożeń warzywny, rzepik, a w uprawie współrzędnej
(polikulturze) róża dzika, róża pomarszczona, malina moroszka
(gatunek pod całkowitą ochroną w Polsce), bez czarny, miodunka pospolita i przetacznik leśny.

Uprawa miodunki i bzu czarnego.
Na zdjęciu: Pani Barbara Baj-Wójtowicz rolnik, działaczka społeczna, wiceprezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa.

Wypracowany model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół
dla kilkuhektarowego, pilotażowego gospodarstwa w Dolinie
Zielawy, zostanie przetestowany w warunkach rzeczywistych.
Po etapie wdrożenia model będzie upowszechniany jako dobra
praktyka w zakresie systemów rolno-leśnych (agroleśnictwa)
i wprowadzania do uprawy dziko rosnących, zagrożonych i/lub
chronionych gatunków roślin.
Orędownikiem i promotorem projektu i całej idei agroleśnictwa
w Polsce jest Pani Barbara Baj-Wójtowicz, rolnik, działaczka społeczna, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa, która wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizuje szkolenia, konferencje oraz projekty mające na
25
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celu promowanie tego typu gospodarowania w Polsce. Wiele
działań o tematyce agroleśnej lub bardzo zbliżonej do założeń
agroleśnictwa jest realizowane poprzez operacje w ramach
działania „Współpraca” oraz innych projektów krajowych i międzynarodowych. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
zaprasza wszystkich zainteresowanych tematem agroleśnictwa
do współpracy, liczymy na nawiązanie kolejnych kontaktów. Jesteśmy także otwarci na propagowanie ciekawych przykładów
z tego zakresu.
Przemysław Lecyk, CDR Oddział w Poznaniu

Opracowano na podstawie:
Agroleśnictwo w Europie – zacofanie czy postęp? Anna Dzierżyńska, SGGW Warszawa. Postępy Nauk Rolniczych nr 4/2011: s. 129–141
Agroleśnictwo – czym jest i dlaczego go potrzebujemy. Marcin Wójcik, Robert Borek, Joanna Perzyna. Opracowanie w ramach projektu SustainFARM, 2019r.
Agroleśnictwo na obszarach wiejskich. http://ksow.pl/agrolesnictwo-na-obszarach-wiejskich
Promotorka agroleśnictwa - Barbara Baj-Wójtowicz. Agronomist, 2020r.
Grupa Operacyjna EPI – Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy. sir.cdr.gov.pl, Barbara
Baj-Wójtowicz. 2020r.
Agroleśnictwo – najważniejsza innowacja w rolnictwie, materiały szkoleniowe CDR w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, 2020r.
Rolnictwo ekologiczne w Polsce – stan i perspektywy. Oprac. Aleksandra Szymańska, rolniczy magazyn informacyjny; 03-04, nr 78, 2020r.
Materiały MRiRW, Rolnictwo ekologiczne 1, 2020r

Choroby i szkodniki
w uprawach kukurydzy
Według szacunków Polskiego Związku Producentów Kukurydzy areał produkcji kukurydzy w 2018 r. w Polsce wyniósł około
1 mln 191 tys. ha. Oznacza to, że jest to jedna z najpopularniejszych roślin w naszym kraju. Szybki wzrost powierzchni uprawy
kukurydzy na terenie Polski, stosowanie niewłaściwego płodozmianu oraz ocieplenie klimatu spowodowało duże zwiększenie
nasilenia występowania chorób kukurydzy. Straty powodowane przez organizmy szkodliwe wahają się w zakresie 10 – 30%,
a często sięgają nawet 50%. Jeden szkodnik może powodować
straty sięgające milionów złotych.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi
w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB na lata 2015 – 2020, dotyczącego monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach kukurydzy:
Monitorowanie organizmów szkodliwych kukurydzy;
Monitorowanie sprawców fuzariozy kolb;
Monitorowanie chorób liściowych kukurydzy.
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Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. Instytutu,
mgr. Seweryn Frasiński
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Rys. 1. Powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno
w latach 2006 – 2019 (w tys. ha).

Rys. 2. Powierzchnia uprawy kukurydzy na kiszonkę
w latach 2006 – 2019 (w tys. ha).
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Czynnikami ograniczającymi ilość jak i jakość plonu ziarna jak i biomasy są w dużej mierze
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fuzarioza kolb

głownia guzowata

rdza kukurydzy

Kukurydza jest rośliną o ogromnym potencjale plonotwórczym, której powierzchnia uprawy
zwiększa się bardzo dynamicznie zarówno w uprawie na ziarno jak i kiszonkę (Rys. 1, 2). Pod
względem wysokości plonów zajmuje pierwsze miejsce na świecie. Jej udział w światowej
powierzchni uprawy zbóż wynosi ponad 20%, a pod względem produkcji około 30%. Wyróżnia się
wysokimi plonami ziarna powyżej 10 t/ha i około 20 t/ha suchej masyw uprawie na kiszonkę
(Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2016). W uprawie na ziarno kukurydza jest jedną z roślin
uprawnych o najwyższej opłacalności, która wciąż daje możliwość zwiększenia plonów, a tym
samym dochodów rolnika. Jest też rośliną, dla której hodowcy uzyskują znaczny postęp
biologiczny.
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mykotoksynami.
Problem
z chorobami grzybowymi pogłębia się, gdy plantacja kukurydzy jest atakowana
dodatkowo przez szkodniki - głównie przez zachodnią stonkę kukurydzianą, omacnicę
Problem z chorobami grzybowymi pogłębia się, gdy plantacja kukurydzy jest atakowana
prosowiankę czy ploniarkę zbożówkę.
dodatkowo przez szkodniki - głównie przez zachodnią stonkę kukurydzianą, omacnicę

prosowiankę
czy ploniarkę zbożówkę.
Monitoring
występowania
ważnych gospodarczo patogenów i szkodników w danym roku
i w latach wcześniejszych oraz warunków pogodowych jest podstawą do opracowania
Monitoring decyzyjnych
występowaniaw
ważnych
gospodarczo
patogenów
i szkodników
w danym
roku i w Jest
systemów
ochronie
biologicznej
oraz chemicznej
roślin
użytkowych.
latach wcześniejszych oraz warunków pogodowych jest podstawą do opracowania systemów
on
również podstawą do postępu i rozwoju hodowli odpornościowej. Hodowla odpornośdecyzyjnych w ochronie biologicznej oraz chemicznej roślin użytkowych. Jest on również
ciowa,
to obok agrotechniki najbardziej właściwa i przyjazna środowisku metoda ogranipodstawą do postępu i rozwoju hodowli odpornościowej. Hodowla odpornościowa, to obok
czenia
występowania organizmów szkodliwych roślin użytkowych.
agrotechniki najbardziej właściwa i przyjazna środowisku metoda ograniczenia występowania
organizmów szkodliwych roślin użytkowych.
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W latach 2005 – 2020 jednym z zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn.
„Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych
źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego
kraju” przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB było monitorowanie organizmów
szkodliwych kukurydzy. W badaniach uwzględniono:
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Program Wieloletni Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB na lata 2015 - 2020
„Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów
genowych źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa
oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”
Zadanie 3.5:
Monitorowanie chorób liściowych kukurydzy
-drobna plamistość liści kukurydzy na terenie Polski w latach 2015 - 2019
Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. Instytutu,
mgr. Seweryn Frasiński
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Choroby liściowe kukurydzy, takie jak drobna plamistość liści czy rdza kukurydzy, jeżeli wystąpią
w dużym nasileniu, to już w sierpniu mogą spowodować zamieranie i przedwczesne dojrzewanie
roślin. W wyniku tego następuje spadek plonu kukurydzy o 10 i więcej procent oraz znaczne
pogorszenie jakości ziarna i kiszonki.
Kabatiella zeae Nartia et Hiratsuka, stadium doskonałe Aureobasidium zeae (Nartia et. Hirats.)
Dingley powoduje drobną plamistość liści kukurydzy. Istnieje powszechna opinia, że choroba ta
występuje w całej Polsce, ale najbardziej poraża rośliny w północnej i środkowej części kraju,
natomiast w południowych częściach kraju pojawia się w większym nasileniu, gdzie lata były
dotychczas bardziej wilgotne i chłodne w stosunku do innych obszarów kraju.

Agroleśnictwo moda czy konieczność?
Choroby i szkodniki
w uprawach kukurydzy

Rys. 3. Rejonizacja grup wczesności, w zależności od kierunku użytkowania:
Strefa III Północna - FAO na ziarno do 230 na kiszonkę do 250,
Strefa II Centralna – FAO na ziarno 220 – 260 a na kiszonkę do 280,
Strefa I Południowa - FAO na ziarno do 300 a na kiszonkę do 320.
Dodatkowy podział stref głównych wynika z różnic dla sumy opadów oraz średnich
i maksymalnych temperatur dobowych w okresie wegetacji kukurydzy.
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Na
podstawie
syntezy
wyników
stwierdzono, istotne różnice pomiędzy
lokalizacjami / rejonami, pomiędzy
odmianami i pomiędzy latami dla
nasilenia występowania
Kabatiella zeae.
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Pojawienie się pierwszych objawów chorobowych zależy od terminu infekcji, w tym przebiegu
warunków pogodowych. Najwcześniej patogen uwidacznia się w czerwcu, niemniej jednak
zwykle można go zaobserwować od lipca lub sierpnia, a więc już w pełni okresu wegetacyjnego.
Po wniknięciu zarodników do tkanek liści (w tym pochew liściowych i liści okrywowych kolb)
pojawiają się drobne, o średnicy ok. 1–4 mm, chlorotyczne i dobrze widoczne plamki. Ponadto
zostają otoczone czerwonobrunatnym pierścieniem i prześwitującą jasną obwódką. Z upływem
czasu plamki stopniowo powiększają się i łączą ze sobą, niszcząc większe obszary powierzchni
asymilacyjnej roślin. Pojedyncze plamki nie są groźne, lecz ich większa liczba to już zagrożenie
dla prawidłowego funkcjonowania liści. Z tego powodu przy ustalaniu poziomu zagrożenia ze
strony tej choroby oblicza się nie tylko procent roślin porażonych na plantacji, ale
w szczególności stopień porażenia, czyli jak bardzo patogen rozwinął się na roślinach.
W latach 2015 – 2020 monitorując grzyba Kabatiella zeae, jako sprawcę drobnej plamistości liści
oraz Puccinia sorghi, jako sprawcy rdzy kukurydzy, gromadzono próby liści z doświadczeń
prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w Stacjach
i Zakładach Doświadczalnych Oceny Odmian COBORU.
Lista lokalizacji objętych monitorowaniem chorób liściowych w latach 2015-2019 to: Białogard,
Chrząstowo, Cicibór Duży, Głębokie, Kawęczyn, Krościna Mała, Krzyżewo, Lućmierz, Przecław,
Radostowo, Rawinio, Słupia Wielka, Świebodzin, Tomaszów Bolesławicki, Węgrzce, Wrócikowo,
Zybiszów. W każdej lokalizacji oceniano stopień porażenia 7-9 odmian (oceniając stopień
porażenia 30 roślin w obrębie każdej odmiany). Odmiany kukurydzy były odmianami
zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Odmian (KRO), badanymi na doświadczeniach PDO jako
odmiany wzorcowe oraz dodatkowo odmiany Chamberi CS i DKC 3969. Były one zróżnicowane
pod względem wczesności – wczesne, średnio-wczesne i średnio-późne i typu ziarna.
Do określenia nasilenia występowania chorób stosowano dziewięciostopniową skalę porażenia.
(9 – brak objawów choroby, 7: 2-5% powierzchni liści z objawami choroby, 6: 6 – 10% powierzchni
liści z objawami choroby, 4: 25-50% powierzchni liści z objawami choroby, 2: 61-75% z objawami
choroby).
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W rejonie uprawy II i I (województwach
północnych – zachodniopomorskie czy
pomorskie), nasilenie Kabatiella zea było
niższe w stosunku do podkarpackiego
czy dolnośląskiego (Rejon uprawy IA:
Zybiszów) gdzie suma opadów była
wyższa niż na terenie pozostałych
obszarów kraju.

Na podstawie syntezy wyników stwierdzono, istotne różnice pomiędzy lokalizacjami / rejonami,
pomiędzy odmianami i pomiędzy latami dla nasilenia występowania Kabatiella zeae. W rejonie
uprawy II i I (województwach północnych – zachodniopomorskie czy pomorskie), nasilenie
Kabatiella zea było niższe w stosunku do podkarpackiego czy dolnośląskiego (Rejon uprawy IA:
Zybiszów) gdzie suma opadów była wyższa niż na terenie pozostałych obszarów kraju.
Koresponduje to wyraźnie do obszarów, na terenie których występuje susza z największą
częstotliwością (grzyb Kabatiella zea rozprzestrzenia się z kroplami wody i do rozwoju wymaga
wilgoci). Rdza kukurydzy, powodowana przez Puccinia sorghi Schwein, może być ważną chorobą
w regionach ciepłych, wilgotnych, ale z niezbyt dużą ilością opadów. Może występować
ogniskowo we wszystkich rejonach uprawy kukurydzy w Polsce, lecz najlepsze warunki do
porażenia roślin i rozwoju choroby znajduje w najcieplejszej, południowej części kraju. Mieszańce
polskie są bardzo podatne na porażenie grzybem Puccinia sorghi. Również żółta plamistość
kukurydzy powodowana jest przez Dreschlera turcica Pass. występuje z największym nasileniem
w najcieplejszych rejonach Polski.
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Zadanie 3.5:
Monitorowanie sprawców fuzariozy kolb (Fusarium spp.) oraz ocena zagrożenia
skażeniem ziarna toksynami fuzaryjnymi na terenie Polski w latach 2013 - 2019
Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. Instytutu,
Dr Piotr Ochodzki,
mgr. Seweryn Frasiński
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Kukurydza ma istotne znaczenie ekonomiczne, jest uznawana za 3 roślinę uprawną na świecie,
Także w Polsce obserwuje się wzrost powierzchni uprawy po 2010 roku. Łączny areał upraw
przekroczył 1 milion ha (GUS 2019), z czego ok. połowę zasiewów stanowią uprawy kukurydzy
ziarnowej, przekraczając 670 tys. ha w roku 2015 (GUS 2019; dane dla lat 2010-2017).
Czynnikami ograniczającymi ilość jak i jakość plonu ziarna jak i biomasy są w dużej mierze
choroby, zwłaszcza grzybowe. Powodują one uszkodzenia roślin, redukcję plonu zielonej masy i
ziarna, oraz obniżenie jego jakości poprzez zanieczyszczenie metabolitami wtórnymi grzybów,
mykotoksynami.

W ostatnich latach jednym z podstawowych czynników decydujących o wartości gospodarczej
kukurydzy, obok wielkości plonu ziarna, jest jego jakość. Główną czynnikiem obniżającym jakość
ziarna jest fuzarioza kolb. Choroba powodowana jest przez grzyby z rodzaju Fusarium spp.,
których metabolity wtórne są wysoko szkodliwe dla ludzi i zwierząt (szczególnie dla trzody
chlewnej), powodując ich choroby a nawet śmierć.
Związki te są szybko wchłaniane do krwi i gromadzone w organizmie. Ich wpływ na organizm
ludzki może ujawniać się w postaci chorób dopiero po wielu latach.
Najczęściej sprawcą fuzariozy kolb jest grzyb F. graminearum (produkujący deoksynivalenol –
DON i zearalenon – ZEA) oraz F. verticillioides (produkujący fumonizyny – FUM).
Najbardziej powszechne choroby powodowane przez deoksynivalenol u ludzi i zwierząt to utrata
łaknienia, biegunki, owrzodzenia jamy ustnej, hipotemia lub zmiany martwicze skóry. Fumonizy
powodują obrzęki płuc trzody chlewnej, nowotwory wątroby, uszkodzenia mózgu koni, a nawet
bezwład ruchowy. Zearalenon powoduje m.in. zaburzenia płodności, zaburzenia hormonalne
oraz ujemnie wpływa na wzrost i rozwój gruczołu mlekowego. W 2007 roku UE wprowadziła
normy określające ich maksymal-ne zawartości w ziarnie kukurydzy [EC No 1126/ 2007].
Jeżeli zawartość DON w ziarnie nieprzetworzonym przekracza 1700 ug/kg, ZEA 350 ug/kg,
a FUM 4000 ug/kg (maksymalna zwartość fumonizyn ma ulec w najbliższym czasie obniżeniu
do 2000 ug/kg), takie ziarno nie kwalifikuje się do wykorzystania na paszę (tab. 1).

Problem z chorobami grzybowymi pogłębia się, gdy plantacja kukurydzy jest atakowana
dodatkowo przez szkodniki - głównie przez zachodnią stonkę kukurydzianą, omacnicę
prosowiankę czy ploniarkę zbożówkę.
Monitoring występowania ważnych gospodarczo patogenów i szkodników w danym roku i w
latach wcześniejszych oraz warunków pogodowych jest podstawą do opracowania systemów
decyzyjnych w ochronie biologicznej oraz chemicznej roślin użytkowych. Jest on również
podstawą do postępu i rozwoju hodowli odpornościowej. Hodowla odpornościowa, to obok
agrotechniki najbardziej właściwa i przyjazna środowisku metoda ograniczenia występowania
organizmów szkodliwych roślin użytkowych.
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W ostatnich latach w Polsce wzrasta zagrożenie skażenia ziarna kukurydzy toksynami
fuzaryjnymi, przez co jakość produktów żywnościowych i paszy uzyskiwanych na jego bazie
jest niższa. Przykładem są wyniki analiz zawartości deoksynivalenolu i fumonizyn w próbach
ziarna pobranych z odmian kukurydzy włączonych do badań po-rejestrowych COBORU w
latach 2013 – 2019.
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Zasiedlenie ziarna grzybami z rodzaju Fusarium spp. w latach 2016- 2018
Hodowla i wykorzystanie w uprawie odmian odpornych oraz stosowanie właściwej agrotechniki są powszechnie uznane za najbardziej opłacalną i przyjazną środowisku metodę ochrony roślin przed tymi patogenami.
W przypadku kukurydzy stosowanie fungicydów przeciwko fuzariozie jest trudne i mało efektywne, gdyż trudno
jest oceniać nasilenie choroby, a jej rozwój może być zbyt szybki, aby fungicyd okazał się skuteczny. Interakcja
pomiędzy grzybami z rodzaju Fusarium spp. a kukurydzą jest bardzo specyficzna. Nie jest to klasyczny układ
w którym nasilenie choroby jest efektem końcowym interakcji pomiędzy gospodarzem, patogenem i środowiskiem. Układ ten należy uzupełnić o wpływ środowiska i samych grzybów z rodzaju Fusarium spp. na ilość
i rodzaj produkowanych toksyn.
Metody zwalczania grzybów z rodzaju Fusarium spp., jako sprawców fuzariozy kolb kukurydzy - elementy Integrowanej Ochrony Kukurydzy Po zbiorze ograniczenie rozwoju grzybów z rodzaju Fusarium można prowadzić poprzez:
(1) ograniczenie uszkodzenia ziarna podczas zbioru, (2) unikanie składowania ziarna mokrego, (3) wstępne
czyszczenie zebranego ziarna, (4) czyszczenie miejsc przechowywania ziarna, (5) stosowanie inhibitorów rozwoju grzybów, (6) stosowanie inaktywatorów toksyn.
Metody zwalczania grzybów z rodzaju Fusarium spp., jako sprawców fuzariozy kolb kukurydzy - elementy
Integrowanej Ochrony Kukurydzy

Produkcja i wykorzystanie rzepaku w żywieniu
zwierząt
Choroby układu
oddechowego źrebiąt
- wybrane jednostki
chorobowe
Agroleśnictwo moda czy konieczność?
Choroby i szkodniki
w uprawach kukurydzy

METODY AGROTECHNICZNE
Uproszczone praktyki rolnicze
prosowianki i fuzariozy kolb.

powodują

większe

nasilenie

występowania

omacnicy

przedplon
resztki pożniwne
czas zbioru
przechowywanie ziarna
nawożenie
kontrola chwastów
kontrola szkodników
materiał siewny
termin siewu
głębokość i gęstość siewu
METODY HODOWLANE
wybór odmiany

wybór gatunków z pominięciem kukurydzy i pszenicy
usuwanie resztek pożniwnych
właściwy termin zbioru przy odpowiedniej wilgotności ziarna, zbiór wcześniejszy
w fazie dojrzałości zbiorczej
dosuszenie przed zmagazynowaniem, zapewniony przepływ powietrza
unikanie przenawożenia azotem i niedoboru potasu
kontrolowanie stanu zachwaszczenie które sprzyja rozwojowi chorób grzybowych
zwalczanie szkodników, które są wektorami chorób grzybowych
stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego
przestrzeganie zalecanych terminów agrotechnicznych dla poszczególnych
regionów kraju
kształtowanie gęstości łanu unikając zagęszczenia sprzyjającego nasileniu występowania chorób grzybowych
wybór odmian o niskiej podatności

METODY BIOLOGICZNE i CHEMICZNE
kontrola szkodników
kontrola chwastów
kontrola fuzariozy kolb

monitorowanie występowania szkodników i stosowanie terminowej ochrony
kontrolowanie stanu zachwaszczenia pola i stosowanie terminowej ochrony
po stwierdzeniu pojawienia się objawów chorobowych prowadzić ochronę zarejestrowanymi fungicydami od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do fazy pełni kwitnienia (BBCH 67). Nie ma opracowanego progu ekonomicznej szkodliwości: Retengo
Plus 183 SE zawierający mieszaninę epoksykonazolu i piraklostrobiny

LEGENDA
Kluczowy
Ważny
Istotny
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Dr hab. Elżbieta Czembor, prof. Instytutu,mgr. Seweryn Frasiński
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy,
IHAR-BIP Radzików
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Uprawa czarnego bzu

Jak oznaczenia ChNP,
ChOG i GTS mogą
zwiększyć zyski ze
sprzedaży żywności?

Uprawa towarowa czarnego bzu to dalej nowość w Polsce. Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania wśród plantatorów
tą rośliną, która z powodzeniem może być uprawiana na słabszych stanowiskach jako alternatywa dla bardziej wymagających
upraw sadowniczych. Odporność czarnego bzu na choroby, zachęca producentów do uprawy także metodami ekologicznymi.

rozkurczowo. Poza tym, w owocach czarnego bzu znajdują się
także pektyny i garbniki wykazujące działanie bakteriobójcze,
hamujące rozwój wolnych rodników, a przy tym zmniejszające
rozwój chorób nowotworowych.
Nie należy spożywać nieprzetworzonych, niedojrzałych oraz surowych owoców i kwiatów czarnego bzu ze względu na zawartość substancji toksycznych: sambunigryny oraz prunazyny, które mogą spowodować zatrucie organizmu.
Przetworzone owoce i kwiaty z czarnego bzu w postaci syropu i soku
od dawna znajdują zastosowanie w leczeniu przeziębień i grypie.

Bez czarny (Sambucus nigra) może być wykorzystywany zarówno w przemyśle spożywczym (owoce), jak i zielarskim (owoce,
liście, kwiaty, kora). W przemyśle spożywczym jest wiele możliwości wykorzystania owoców zarówno do produkcji soków, dżemów czy galaretek jako naturalny barwnik. Bez czarny zawiera
wiele składników odżywczych tj.: witaminy: C, A, z grupy B oraz
składniki mineralne, np. wapń i potas.
Roślina ta stanowi również bogate źródło antocyjanów – silnych
przeciwutleniaczy, odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zapobieganie wielu chorobom (np. chorobom
wątroby, chorobom układu krążenia) oraz wzmacnianie wzroku. Antocyjany mają również działanie przeciwzapalne i działają
HORYZONT CDR
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Plantacja czarnego bzu.
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Czarny bez – zwany często czarnym złotem – preferuje gleby
o odczynie zbliżonym do obojętnego, żyzne, próchniczne, wilgotne, zasobne w składniki pokarmowe, szczególnie w wapń
i azot, ale rośnie również na słabszych stanowiskach. Bez czarny
lubi stanowiska słoneczne i wilgotne, wymaga większego zasilania potasem i azotem niż inne rośliny jagodowe. Stanowisko
powinno być słoneczne ew. półcieniste. Krzew nie znosi zastoisk
mrozowych. Mając na uwadze fakt, że roślina będzie rosła w danym miejscu przez 10 do 15 lat, należy odpowiednio przygotować teren pod założenie plantacji. Trzeba usunąć długotrwałe
chwasty, następnie zbadać zawartość składników mineralnych,
gdyż czarny bez jest bardzo „żarłoczny” i na tej podstawie uzupełnić zawartość nawozami. Przed sadzeniem, zalecane jest zastosowanie obornika w ilości ok. 30 t/ha, kompostu lub nawozów zielonych na przyoranie, tj. gryka, gorczyca. Zaletą nawozów
zielonych jest poprawa struktury gleby, a także jej zasilenie.
Rejon uprawy
Obecnie trudno jest wskazać rejon, w którym dominuje uprawa
czarnego bzu. Profesjonalne nasadzenia można spotkać w różnych
województwach i co roku przybywa dobrze prowadzonych plantacji.
Sadzonki i sadzenie
Zalecany termin sadzenia to jesień, jak i wiosna. W rzędach co
4,5 m sadzimy rośliny w odległości ok. 2,5 do 3 m w rzędzie.
Zwiększenie gęstości nasadzeń sprawi, że będziemy zmuszeni
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do mocnej korekcji korony,
w przeciwnym razie owoce
będą słabo i nierówno dojrzewały. Niektórzy preferują
gęste nasadzenie w rzędzie
ok. 1,5 m, ale w czwartym
roku owocowania niestety należy usunąć co drugi
krzew, co dodatkowo podnosi koszty całej inwestycji. Jeśli natomiast zmniejszymy odległość między rzędami, to utrudnimy wjazd ciągnikiem w trakcie
zbioru. Owocujące pędy pod ciężarem owoców pochylają się
ku ziemi, wypełniając tym samym przestrzeń między rzędami.
Taka sytuacja utrudnia wjazd, lecz także wydłuża okres zbioru,
z uwagi na nierówne dojrzewanie owoców. Do uprawy towarowej polecane są odmiany Sampo i Samyl, które charakteryzują
się największymi baldachogronami, zawierającymi średnio 260
szt. jagód w baldachogronie. Dostępne są również inne odmiany szlachetne bzu np.: Alleso, Samdal czy Korsor, które również
obficie owocują, lecz mniej od wyżej wymienionych.
Cięcie
Czarny bez wymaga corocznego cięcia, które ma na celu usunięcie najstarszych, nieowocujących pędów i wszystkich połamanych czy uszkodzonych gałęzi. Cięcie zwyczajowo wykonujemy
wiosną, przed ruszeniem wegetacji. Zdrowy, zadbany krzew wytwarza co roku po kilka nowych, osiągających w jednym sezonie
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pełną wysokość pędów. Nie tworzą one pędów bocznych, ale
zdarza się, że tworzą duże grona owoców. Najbardziej plenne są
boczne odgałęzienia głównych pędów dwuletnich. Bez wymaga
silnego podcinania, usuwania uszkodzonych czy martwych pędów, a także wszystkich pędów ponad trzyletnich. Po cięciu na
roślinie powinno pozostać 6 do 10 pędów jednorocznych i dwuletnich, które wydadzą obfity plon.
Choroby i szkodniki
Roślina ta nie wymaga dużej ochrony chemicznej, ale w uprawie
towarowej musimy przeprowadzić zabiegi środkami grzybobójczymi, jak i zabiegi na mszyce, które potrafią być bardzo uciążliwe. Innym problemem jest zachwaszczenie, na które czarny
bez jest wrażliwy. Jak powszechnie wiadomo, chwasty są konkurencją dla roślin uprawnych o składniki pokarmowe oraz wodę.
Najlepiej jest w międzyrzędziach pozostawić pas murawy, którą
będziemy systematycznie kosić. W rzędach natomiast możemy
stworzyć ugór herbicydowy lub zastosować ściółkę w rzędach,
która również ogranicza zachwaszczenie, a także zatrzyma wilgoć w glebie, ograniczając jej parowanie.
Zbiór owoców
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Owoce bzu zbieramy od połowy sierpnia do końca września.
Zbiera się je ręcznie sekatorem lub przez otrząsanie. Zbiór jest
łatwy, choć przeprowadza się go ręcznie. Zakładając plantacje,
warto zachować odpowiednie odległości między rzędami jak
również stosować dobry materiał genetyczny (jednoczesne dojrzewanie), aby możliwe było w przyszłości zastosowanie kom-

bajnu do zbioru owoców. Koszty pracy najemnej rosną z roku na
rok i zbiór mechaniczny może być jedynym rozwiązaniem.
Opłacalność
Opłacalność uprawy czarnego bzu jest uzależniona od wielu
czynników i trudno jednoznacznie odnieść się do tej kwestii.
Myśląc o sprzedaży, musimy zadać sobie pytanie czy będziemy
sprzedawać tylko dojrzałe owoce, a może dodatkowo kwiaty.
Krzewy w okres owocowania wchodzą po 3-4 latach uprawy. Na
jednym miejscu mogą rosnąć nawet 15 lat. Średni plon z hektara
może wynosić 15-20 ton.
Z roku na rok popularność czarnego bzu rośnie. Coraz częściej
dostrzegamy w nim walory zdrowotne i smakowe, co przekłada
się na rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec. Dysponując
surowcem dobrej jakości możemy również pomyśleć o przetwórstwie na poziomie gospodarstwa, zapewne lokalnie przygotowane przetwory znajdą nabywców. Możemy zatem powiedzieć,
że jest miejsce na rynku na nowe, profesjonalne nasadzenia
czarnego bzu, oferujące dobrej jakości wyrównane owoce.
Rafał Galiak, CDR Oddział w Krakowie
Opracowano na podstawie:
https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-uprawy/bez-czarny
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/uprawa
https://www.fresh-market.pl/informacje
https://www.e-sadownictwo.pl/artykuly/baza-wiedzy

34





Uprawa czarnego bzu

Jak oznaczenia ChNP,
ChOG i GTS mogą
zwiększyć zyski ze
sprzedaży żywności?

HORYZONT CDR
NR 6/2020

Jak oznaczenia ChNP, ChOG
i GTS mogą zwiększyć zyski
ze sprzedaży żywności?
Bezpieczeństwo żywności to – obok ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu – jeden z priorytetów Komisji Europejskiej przedstawionych w 2018 roku. Jest on odpowiedzią
na rosnące od lat zainteresowanie konsumentów żywnością
produkowaną tradycyjnymi metodami o znanym pochodzeniu.
Znalazło to odzwierciedlenie w europejskim prawodawstwie,
obejmującym szczególną ochroną producentów wytwarzających żywność wyróżniającą się jakościowo, której cechy związane są z obszarem geograficznym i tradycyjnym wytwarzaniem.
W tym celu stworzono europejski system oznaczeń, który informuje konsumentów o nabyciu produktu wysokiej jakości.
Wyróżnia się wśród nich: produkty o Chronionej Nazwie Pochodzenia (ChNP), Chronionym Oznaczeniu Geograficznym (ChOG)
i Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (GTS).
Obecnie coraz więcej konsumentów dokonuje wyboru produktów na podstawie specjalnego oznaczenia jakości związanego
z obszarem geograficznym i tradycyjną produkcją. Stąd istotnym
jest, aby zagadnienia bezpieczeństwa żywności były szeroko
rozpowszechniane, nie tylko wśród instytucji związanych z rolnictwem, ale także wśród samych rolników, którzy dzięki zdoby-

Konferencja: „Wady i zalety systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji, dystrybucji produktów o ChNP, ChOG i GTS w krajach UE ”, Instytut Zootechniki, 2019.

tym informacjom zdecydują się na prowadzenie przetwórstwa
na małą skalę oraz jej certyfikację.
Propagowaniu powyższej tematyki poświęcona była zorganizowana w 2019 roku przez Instytut Zootechniki – PIB w Balicach,
konferencja międzynarodowa pn. „Wady i zalety systemowych
rozwiązań wytwarzania, certyfikacji, dystrybucji produktów
o ChNP, ChOG i GTS w krajach UE ”. Konferencja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich.
Uczestnikami konferencji byli nie tylko pracownicy naukowych
jednostek badawczych (instytutów i uczelni), aktywnych na styku sektora rolnictwa oraz ochrony środowiska ale także przed35
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stawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ośrodków
Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, fundacji (FDPA, FMiLA)
i jednostek certyfikujących (AgroEko, COBICO). Ponadto obecni
byli przedstawiciele Zrzeszenia Producentów Sera Korycińskiego, bacowie reprezentujący spółdzielnię „Gazdowie” oraz właściciel zakładu produkującego wędliny tradycyjne „Wolarek”.
W konferencji udział wzięło również 11 ekspertów z Włoch, Turcji, Hiszpani i Portugalii, zajmujących się problematyką produktu
regionalnego, jego wytwarzania, dystrybucji oraz certyfikacji.

trybucji produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE”. Przedstawia ona aktualny stan problematyki certyfikowanych produktów
pochodzenia rolniczego w krajach UE. Zwraca również uwagę na
znaczenie wytwarzania i rozpowszechniania tego rodzaju produktów nie tylko w promowaniu tradycyjnej żywności, wysokiej jakości
ale także w turystycznym popularyzowaniu i ekonomicznym wsparciu regionów, w których są przygotowywane.
Publikacja dostępna jest na stronie:

Uczestnicy konferencji mieli okazję wymiany i poszerzenia wiedzy dotyczącej systemowych rozwiązań wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktu regionalnego pochodzenia zwierzęcego w krajach UE. Omawiano zagadnienia m.in. udziału
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