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Agroleśnictwo szansą na
różnicowanie działalności
w gospodarstwie - doświadczenia
projektu AGFORWAR
Dominującą grupą gospodarstw w Polsce są gospodarstwa małe
posiadające do 10 ha. Średnia wielkość gospodarstwa w 7 na
16 województw nie przekracza 10 ha. Małe gospodarstwa rolne
w Polsce stanowią dominujący element struktury agrarnej. Sytuacja taka nie jest jednak wyłącznie specyfiką polskiego rolnictwa, ponieważ małe gospodarstwa rolne stanowią nieodłączny
składnik europejskich obszarów wiejskich i pełnią ważną rolę
w rozwoju ekonomicznym i społecznym każdego kraju.
W związku z tym, że małe gospodarstwa charakteryzują się
niższą efektywnością, większym zatrudnieniem w przeliczeniu
na 1 ha i bardziej różnorodną produkcją w porównaniu do gospodarstw towarowych, są one mniej konkurencyjne na rynku
i ekonomicznie słabsze. Z ich perspektywy szczególnie ważne
znaczenie mają działania wspierające inicjatywy umożliwiające
uzyskiwanie alternatywnych źródeł dochodów i ich dywersyfikację. Możliwością, a zarazem szansą dla takich gospodarstw
jest agroleśnictwo, które wpływa na zwiększenie opłacalności produkcji rolnej w gospodarstwie. Zastosowanie systemów
agro-leśnych w gospodarstwie umożliwia nie tylko zwiększenie

produktywności użytków rolnych, ale również wpływa na stabilizację gospodarstwa.
Jednocześnie systemy agro-leśne 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
pozytywnie na ich konkurencyjność.
Agroleśnictwo wpisuje się w cele Unii Europejskiej, która promuje zrównoważony rozwój oparty między innymi na działaniach mających na celu ochronę środowiska. Uszczegóławia to
priorytet „Budowanie neutralnej klimatycznie, ekologicznej,
sprawiedliwej i socjalnej Europy” odnoszący się do jakości powietrza i wód oraz promocji zrównoważonego rolnictwa.
Agroleśnictwo wpisuje się również w Strategię Europa 2020,
która między innymi opiera się na wzroście zrównoważonym,
gdzie działania ukierunkowane są na wzrost konkurencyjności
oraz poprawę efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. Istniejące badania wskazują, że właściwe stosowanie zasad
i praktyk agro-leśnych jest kluczowym sposobem wspomagania
rolnictwa Unii Europejskiej w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonych metod produkcji żywności, przynoszących zarówno
zyski dla rolników, jak i korzyści dla środowiska. Potwierdzeniem
tego są wyniki opracowane na podstawie projektu AGroFORestry that Will Advance Rural Development – AGFORWARD, zrealizowanego w latach 2014-2017.
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Ogólnym celem tego projektu było promowanie praktyk agro-leśniczych w Europie, przyspieszających rozwój terenów wiejskich poprzez poprawę konkurencyjności oraz wzmocnienie
społeczne i środowiskowe. Projekt opierał się na eksperymentach agro-leśnych realizowanych na terenach gospodarstw biorących udział w projekcie oraz wykorzystywał wyniki poprzednich projektów badawczych, tj.: „Agroleśnictwo leśno-orne dla
Europy (SAFE)”. W projekcie uczestniczyły dwie instytucje międzynarodowe: European Agroforestry Federation - EURAF oraz
European Forest Institute - EFI i ponad 20 uczelni wyższych oraz
organizacji badawczych i rolniczych z całej Europy.
Założono, że cel projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację
czterech zadań:
• Zrozumienie sytuacji i problematyki systemów agro-leśnych
w Europie;
• Identyfikację, rozwój i badania innowacyjne w terenie w celu
poprawy opłacalności systemów agro-leśnych w Europie;
• Ocenę innowacyjnych projektów i praktyk agro-leśnych
w miejscach, gdzie agroleśnictwo nie jest obecnie praktykowane lub zanika, a także ilościowe określenie możliwości
stosowania rozwiązań agro-leśnych w skali danego pola, gospodarstwa oraz krajobrazu;
• Promowanie szerszego stosowania odpowiednich systemów
agro-leśnych w Europie poprzez politykę rozwoju i rozpowszechnianie informacji (np. poprzez stronę internetową).
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W projekcie wyodrębniono 8 tzw. pakietów roboczych (WP),
w ramach których identyfikuje się i rozwija w terenie rozwiąza-

nia innowacyjne poprawiające wydajność agroleśnictwa w poszczególnych sektorach tematycznych.
WP1: bada i analizuje istniejące systemy agroleśne w Europie.
WP2: zajmuje się poprawą trwałości istniejących systemów agroleśnych Wysokiej Wartości Naturalnej i Kulturowej (HNCV) w Europie.
WP3: skupia się na agroleśnictwie, jako sposobie pozyskiwania
wysokiej jakości drzew tj.: jabłonie, oliwki, drzewa cytrusowe
oraz orzechy i kasztanowce.
WP4: koncentruje się na stosowaniu agroleśnictwa w systemach ornych.
WP5: obejmuje działania związane ze stosowaniem agroleśnictwa w systemach hodowlanych w trzech sektorach: drób, bydło oraz trzoda chlewna.

Systemy agro-leśne przyczyniają się do zahamowania erozji wietrznej i wodnej gleby
oraz pomagają zatrzymać wodę w gruncie.
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WP6: dotyczy oceny i opracowania innowacyjnych i lepiej dostosowanych wzorów i praktyk agroleśnych. Celem tej części
projektu jest ocena projektów i praktyk agroleśnych oraz przystosowanie jej do miejsc, gdzie agroleśnictwo nie jest obecnie
powszechnie praktykowane lub jego udział w systemach produkcji rolnej się zmniejsza oraz kwantyfikacja możliwości stosowania agroleśnictwa w skali danego pola i gospodarstwa.
WP7: dotyczy również (jak w przypadku poprzedniego pakietu) opracowania innowacyjnych wzorów i praktyk w miejscach,
gdzie stosowanie agroleśnictwa obecnie nie istnieje lub udział
jego jest niewielki. Natomiast celem pakietu jest ocena możliwości stosowania agroleśnictwa dla rozwoju krajobrazu.
WP8: przedstawia wyniki badań oraz ocen terenowych i krajobrazowych w celu zidentyfikowania najlepszych praktyk w zakresie rozwoju polityki agroleśnej. Celem pakietu jest promowanie szerszego przyjęcia odpowiednich systemów agroleśnych
w Europie.
Dla potrzeb opisywanego projektu do grudnia 2014 roku utworzono 42 grupy badawcze rolników. Każda grupa badawcza usytuowana została w jednym kraju lub regionie, skupiając się na
poprawie jednego z czterech typów systemów agroleśnych:
• Istniejące systemy agroleśne o wysokiej wartości naturalnej
i środowiskowej.
• Integracja pastwisk lub międzyplonów z systemami drzew
o wysokiej wartości jak oliwki i drzewa owocowe oraz drzewa orzechowe i czereśnie uprawiane dla osiągnięcia wysokiej jakości drewna (WP3).

• Integracja drzew z systemami uprawnymi (WP4).
• Integracja drzew z systemami hodowli zwierząt (WP5).
W chwili obecnej opieramy się na badaniach prowadzonych
w innych krajach tj.: Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Portugalia, ponieważ nie ma szczegółowych kalkulacji ekonomicznych
upraw agroleśnych z gospodarstw w Polsce. Istnieją już przykłady zastosowania systemów agro-leśnych np.: na terenie woj. lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Jednak jest ich jeszcze niewiele w porównaniu np. do Francji, gdzie założono, że
w 2025 roku 50% gospodarstw będzie gospodarowało w oparciu o systemy agro-leśne. Badania zagraniczne dostarczają wielu
ciekawych wskaźników i wykazują, że produkcja w systemach

Właściwe stosowanie zasad i praktyk agro-leśnych jest kluczowym sposobem wspomagania rolnictwa Unii Europejskiej w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonych metod produkcji żywności, przynoszących zarówno zyski dla rolników, jak i korzyści dla środowiska.
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agro-leśnych może zwiększyć dochód z gospodarstwa rolnego
nawet o 95%. Dochodowość tylko z jednej uprawy, np. zbóż,
zwiększona jest o co najmniej 27%. Stan środowiska naturalnego poprawia się o 25%, a krajobrazu o 30%. Zwiększa się różnorodność produktów pochodzących z danego gospodarstwa rolnego o 30%. Poprawia się jakość gleby o 25%, a jeśli włączymy
w to ściółkowanie mulczem – to możemy osiągnąć wzrost na poziomie 60%. Ilość żywności produkowanej przez gospodarstwo
na własne potrzeby zwiększa się o 47%. Rośnie cena za płody
rolne o co najmniej 17%, a w niektórych przypadkach o kilkaset
procent. Badania nad plonami upraw na obszarach z pasmami
krzewów wykazały, że można osiągnąć wzrost plonów nawet
o 50%. W Polsce, prowadzone są obecnie badania np. w ramach
projektów realizowanych i finansowanych z PROW 2014-2020
(działanie „Współpraca”). Ich celem jest przetestowanie różnych
rodzajów systemów agro-leśnych i określenie ich przydatności
do warunków polskich oraz opracowanie analiz ekonomicznej
opłacalności.
Polska jest jeszcze na początku drogi prowadzącej do wprowadzania i upowszechniania systemów agro-leśnych w gospodarstwach rolnych. Patrząc na doświadczenia sąsiednich krajów,
w których ten typ produkcji jest już bardzo dobrze rozwinięty
i sprawdzony w praktyce, mamy możliwość skorzystania z ich
wiedzy i doświadczenia. Aby jednak proces ten szybko został
wdrożony, potrzebna jest fachowa wiedza, umożliwiająca właściwy dobór roślin do uprawy w naszych gospodarstwach. Wiąże się to z nowymi wyzwaniami dla doradztwa rolniczego oraz

pozostałych instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce.
Wdrażając systemy agro-leśne w naszych gospodarstwach jesteśmy w stanie zadbać nie tylko o poprawę ekonomicznych aspektów życia rolników i ich rodzin, ale również możemy pozytywnie
i świadomie oddziaływać na otaczające nas środowisko. Warto
zatem już dziś przyjrzeć się przykładom płynącym z badań i doświadczeń zagranicznych, a także uczestniczyć w działaniach
europejskich instytucji podejmujących działania na rzecz agroleśnictwa, ponieważ zarówno od strony środowiskowej, jak i ekonomicznej nowe rozwiązania są w rolnictwie pilnie oczekiwane.
Więcej informacji o projekcie AGFORWARD znajdziecie
Państwo na stronach internetowych:
https://www.agforward.eu/index.php/pl/news.html:
https://www.facebook.com/AgforwardProject.
Przemysław Lecyk, CDR Oddział w Poznaniu
Opracowano na podstawie:
Agroleśnictwo i Agrofotowoltaika, Barbara Baj-Wójtowicz, 2021.
Agroleśnictwo dla zrównoważonego rolnictwa - Leitfaden Agroforstsysteme.
Möglichkeiten zur naturschutzgerechten Etablierung von Agroforstsystemen, TU
Monachium i Bawarski Państwowy Instytut Leśnictwa, 2011.
Agroleśnictwo – czym jest i dlaczego go potrzebujemy. Marcin Wójcik, Robert
Borek, Joanna Perzyna. Opracowanie w ramach projektu SustainFARM., 2019 r.
Agroleśnictwo – najważniejsza innowacja w rolnictwie, materiały szkoleniowe CDR w Brwinowie oddział w Poznaniu 2020 r.
Projekt - AGroFORestry that Will Advance Rural Development - AGFORWARD,
2014-2017.
Dane ARiMR dot. średnich wielkości gospodarstw, 2020.
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Krajowy Bank Materiałów
Biologicznych
W 2014 roku z inicjatywy Instytutu Zootechniki PIB powstał Krajowy Bank Materiałów Biologicznych (KBMB). W KBMB zlokalizowane są centra przechowywania materiału biologicznego zwierząt
gospodarskich takich jak bydło, konie, świnie oraz owce i kozy.
Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, centra ze względu na
rodzaj przechowywanego materiału biologicznego oraz gatunek
zwierząt, otrzymały następujące numery identyfikacyjne:
Numer

Nazwa Centrum

12062302

centrum przechowywania nasienia bydła

12062303

centrum przechowywania nasienia koni

12062304

centrum przechowywania nasienia świń

12062305

centrum przechowywania nasienia owiec i kóz

12062401

centrum przechowywania, prowadzenia obrotu zarodków i komórek
jajowych bydła

12062402

centrum przechowywania, prowadzenia obrotu zarodków i komórek
jajowych koni

12062403

centrum przechowywania, prowadzenie obrotu zarodków i komórek
jajowych świń

12062404

centrum przechowywania, prowadzenie obrotu zarodków i komórek
jajowych owiec i kóz

Siedziba Krajowego Banku Materiałów Biologicznych IZ PIB (fot. Małgorzata Kralka-Tabak).

Kluczową rolą Krajowego Banku Materiałów Biologicznych jest
przechowywanie materiału biologicznego od różnych ras i gatunków zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony
zasobów genetycznych, jak również od osobników charakteryzujących się wybitnymi cechami wartości genetycznej (hodowlanej) i użytkowej takimi jak: mięsność, mleczność, fizjologiczne
zdolności reprodukcyjne (tempo dojrzewania płciowego i rozpłodowego, tzw. wydolność rozpłodowa), płodność i plenność.
Kriokonserwacja materiału biologicznego zwierząt gospodarskich, to jak dotychczas jedyna metoda pozwalająca na zachowanie różnorodności biologicznej. Daje ona możliwość gromadzenia i przechowywania materiału biologicznego w kontenerach
z ciekłym azotem przez nieograniczony czas.
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Wykres 1. Liczba dawek nasienia buhajów poszczególnych ras bydła zgromadzona
w Krajowym Banku Materiałów Biologicznych IZ PIB w Balicach (stan z dnia 31 grudnia
2020 roku) (wyk. Małgorzata Kralka-Tabak).

Wykres 3. Liczba zarodków bydlęcych z podziałem na rasy, zdeponowanych w Krajowym Banku Materiałów Biologicznych IZ PIB w Balicach (stan z dnia 31 grudnia 2020
roku) (wyk. Małgorzata Kralka-Tabak).

Zgromadzony w KBMB materiał biologiczny stanowi rezerwową
pulę genów na wypadek pojawienia się czynników zagrażających bioróżnorodności populacji, takich jak wymieranie ras czy
epidemie chorób zwierzęcych. Stan zgromadzonego materiału
biologicznego w KBMB przedstawiono na wykresach 1-3.

Wykres 2. Liczba zarodków świń z podziałem na rasy, zgromadzonych w Krajowym Banku Materiałów Biologicznych IZ PIB w Balicach (stan z dnia 31 grudnia 2020 roku) (wyk.
Małgorzata Kralka-Tabak).

Oprócz systematycznego zwiększania stanu gromadzonego materiału biologicznego, istotna jest również kontrola jego jakości.
Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji Instytutu Zootechniki PIB posiada zarówno specjalistyczne zaplecze naukowe
jak i stosowną aparaturę badawczą, co umożliwia w pełni realizację ww. celów. W perspektywie długoterminowego przechowywania materiału biologicznego istotne jest, aby zgromadzo7
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ny materiał biologiczny był możliwie wszechstronnie oceniony
pod względem jakości. Skuteczność wykorzystania w praktyce
zgromadzonego materiału biologicznego zależy bowiem od jego
jakości wyjściowej.

pstrej i złotnickiej białej. Zgromadzenie materiału biologicznego
pochodzącego od tych ras jest jedyną możliwością zabezpieczenia puli genetycznej populacji na wypadek jej zubożenia, spadku
zmienności czy wyginięcia.

Do dnia dzisiejszego w KBMB zgromadzono materiał biologiczny
w postaci: nasienia buhajów, zarodków bydlęcych oraz zarodków
świń puławskiej i złotnickiej pstrej. Należy zaznaczyć, że technologie dotyczące kriokonserwacji nasienia m.in.: nasienia tryków
oraz knurów jak i zamrażanie zarodków świń były rozwijane od
wielu lat w Zakładzie Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji.
Prowadzone w ostatnim czasie badania nad kriokonserwacją
nasienia knura doprowadziły do uzyskania w 2018 roku patentu
nr PL 228192 B1 na wynalazek „Rozcieńczalnik do mrożenia nasienia knura i sposób mrożenia nasienia”. Dzięki opatentowanej
metodzie możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości nasienia po
mrożeniu i jego wykorzystanie w programach ochrony zasobów
genetycznych, jak i specjalistycznych programach hodowlanych
mających na celu zachowanie w hodowli wybranych cech, również tych utraconych w wyniku intensywnej hodowli.

Krajowy Bank Materiałów Biologicznych oferuje przyjęcie w depozyt zamrożonego materiału biologicznego (zgodnie z obowiązującymi wymaganiami) od podmiotów zewnętrznych.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Krajowego Banku Materiałów Biologicznych
https://kbmb.izoo.krakow.pl/.
Monika Trzcińska, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji
Instytut Zootechniki PIB Balice

Zabezpieczenie materiału biologicznego świń jest ważne ze
względu na wzrost ryzyka eliminacji całych stad w momencie
pojawienia się ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF). Problem ten w szczególny sposób dotyczy nielicznych i mocno spokrewnionych stad ras rodzimych świń tj.: puławskiej, złotnickiej
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Rolniczy Handel Detaliczny wykorzystanie potencjału
gospodarstwa:
część II - mleko
W cyklu artykułów, omawiających ekonomiczne aspekty możliwości przetwarzania surowców rolniczych w gospodarstwach,
poniżej przedstawiono przetwórstwo mleka.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest proste wyliczenie efektów
ekonomicznych, jakie daje rolnikowi, utrzymującemu w gospodarstwie krowy mleczne Rolniczy Handel Detaliczny. Przeanalizowane zostaną możliwości - korzyści sprzedaży mleka, w postaci serów. W opracowaniu nie będą analizowane koszty produkcji
mleka, ponieważ bez względu na ich wielkość i racjonalność, nie
mają one wpływu na cenę zbytu mleka w skupie. Start kalkulacji następuje w momencie sprzedaży mleka. Przeanalizowane
zostaną niezbędne koszty związane z przetwarzaniem i sprzedażą serów wysokiej jakości. Wyliczenia mają wyłącznie charakter
przykładowy i pokazowy w związku ze zróżnicowaniem warunków w gospodarstwach rolnych oraz zróżnicowaniem kosztów
i cen w różnych regionach kraju.

Uwzględniając ograniczenia wynikające z limitów określonych
w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz
zakresu i sposobu jej dokumentowania, należy zwrócić uwagę
na załącznik czwarty, dotyczący maksymalnych ilości produktów
pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce, zbywanych rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego. W punkcie 6 tego
załącznika określono, że produktów mlecznych w skali roku
można sprzedać 2 600 kg. Porównana zostanie więc produkcja
sera twarogowego i podpuszczkowego, a na koniec limit zostanie podzielony pomiędzy te dwa gatunki.
Analiza produkcji sera twarogowego
Założenia
• Rozpocząć należy od szacunku, ile mleka można przerobić
rocznie. Ustalony limit pozwala na sprzedaż w roku 2 600 kg
produktów.
• Ser twarogowy jest dość wydajny. Z 10 litrów mleka uzyskuje
się około 2,4 kg twarogu. Znając konkretną wydajność można
obliczyć, że do wykorzystania limitu, na produkcję potrzebne
jest 10 833 litry mleka.
• Cena mleka w skupie w ostatnich dniach doszła do 1,7 zł za 1 litr.
• Ile czasu w roku można poświęcić na przetwarzanie. Założenie jest takie, aby przerabiać mleko na ser od poniedziałku
do piątku. Tak więc produkcja 5 dni w tygodniu razy 52 tygo9
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dnie w roku, daje 260 przerobów rocznie.
• 2 600 kg limitu, przez 260 dni produkcyjnych daje jednorazową produkcję 10 kg twarogu. Z pewnością jest to dużo,
zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwości zbytu, jednak w bieżącej kalkulacji zajęto się tylko aspektami produkcyjno - ekonomicznymi.
• Dziennie na potrzeby produkcji zużyte zostanie 42 litry mleka. Oczywiście tylko 5 dni w tygodniu, w pozostałe dni rezerwowana ilość mleka zostanie dołączona do sprzedaży w formie surowej z pozostałą ilością.
• Dla orientacji produkcja przeliczona zostanie na krowę. Różne źródła podają średnie wydajności od 4 do ponad 10 000 l
rocznie. Do przeliczenia przyjęta została niska wydajność 5,5
tys. litrów.
• Znając zapotrzebowanie na mleko do produkcji, wyliczyć
można, że zapotrzebowanie produkcyjne pokryją 2 krowy.
Proces
Produkcja twarogu naturalnego, metodami nieprzemysłowymi,
trwa dość długo. Najdłużej trzeba czekać na ukwaszenie mleka.
Proces ten może trwać od 3 do 4 dni. Stosując starter bakterii, w pierwszym nastawie z kwaśnej śmietanki, a w kolejnych
z poprzedniego nastawu, zabezpieczając optymalną temperaturę, skracamy ten czas do 3 dni i taka wartość zostaje uwzględniona w dalszych obliczeniach. W zasadzie proces ten nie wiąże
się z żadnymi kosztami, choć dodatkowym kosztem być może
zapewnienie optymalnej temperatury w okresie zimowym. Jednak w gospodarstwie da się to zrobić bez kosztów.

Tabela nr 1
Proces produkcji sera twarogowego
Proces
Kwaśnienie mleka
Podgrzewanie do 380C

Czas w h

Koszt w zł

48 - 72
2,5

1,67

Studzenie

3

Cedzenie, ociekanie i suszenie

5

Oświetlenia, waga i inne

5

4,00

0,5

10,00

Konfekcjonowanie
Zużycie wody na produkcję i mycie
Razem

1,20
16,87

Źródło: Opracowanie własne.

–– Po ukwaszeniu (zsiadnięciu się) mleka, należy go spokojnie
podgrzać do 380C. W takiej temperaturze musi być przetrzymane minimum 0,5 a nawet do 1 godziny. Co do kosztu, zakładamy podgrzewanie na taborecie gazowym: butla gazu
w zaokrągleniu cena 50 zł, wystarczy na 30 takich procesów,
(podgrzanie tylko do 38 stopni). Więc 50 podzielić na 30 daje
1,67 zł.
–– Żeby poprawnie odcedzić skrzep, należy go wystudzić. Tu
również nie notujemy kosztów – odstawiamy gar w chłodne
miejsce na 3 godziny.
–– Cedzenie, następnie ociekanie i formowanie, zajmie sporo czasu,
jednak poza robocizną również nie notuje się żadnych kosztów.
–– W trakcie czynności produkcyjnych, zużyta zostanie w jakimś
stopniu energia elektryczna, oświetlenie, zasilanie wagi czy
użycie innych odbiorników np. ogrzanie nastawionego mleka.
Licząc na cykl aż 5 kWh, razy 0,8 zł za 1 kWh daje koszt 4 zł.
10
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–– Sposób przygotowania do sprzedaży jest bardzo ważny.
Chodzi o łatwość transportu, wygląd i higienę. W kalkulacji
uwzględniono opakowania 1 kilogramowe - plastikowe wiaderka z pokrywką po 1 zł za szt.
–– Zużycie wody to głównie mycie narzędzi i stanowiska pracy.
Policzono 50 l wody razy 24,02 zł za 1 m3, co daje 1,2 zł.
Podsumowując wartość kosztów bezpośrednich wynosi 16,87 zł.
Rozliczenie roczne
Ilość twarogu
Cena
Wartość 1 cykl produkcji
Rocznie
Koszt dziennej produkcji

Tabela nr 2
10,00 kg
20,00 zł/kg
200,00 zł
52 000,00 zł
16,87 zł

Rocznie

4 385,59 zł

Dochód

47 614,41 zł

Przychód za surowe mleko

18 416,67 zł

PROFIT

29 197,74 zł

Źródło: Opracowanie własne.
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–– Dzienna produkcja twarogu to 10 kg.
–– Łatwiej go sprzedać gdy cena jest rozsądna, przyjęto 20 zł za
kilogram.
–– Wartość dziennej produkcji to 200 zł, razy 260 cykli produkcyjnych to przychód w kwocie 52 000 zł rocznie.
–– Koszty: dzienna produkcja to jest jeden cykl produkcyjny,
kosztuje 16,87 zł. Analogicznie w roku - razy 260 cykli to łącznie koszt 4 385,59 zł.
–– Dochód z produkcji wynosi 47 614,41 zł.

–– Za przerobione mleko, które mogło być sprzedane w formie
surowej można było uzyskać 18 416,67 zł.
–– Profit więc za przetwarzanie to 29 197,74 zł.
Wyposażenie
Jakie potrzebne będzie wyposażenie, żeby produkować zgodnie
z dobrą praktyką higieniczną? 42 litry jednorazowo, to dość sporo jak na warunki przeciętnej domowej kuchni. Niewielkim kosztem można ją doposażyć, aby produkcja była łatwiejsza i bardziej higieniczna.
Tabela nr 3
Koszt podstawowego wyposażenia do produkcji sera twarogowego
Koszt wyposażenia

Ilość

Cena zł/szt.

Taboret gazowy

1

150,00

150,00

Garnek nierdzewny 50
litrów

4

350,00

1 400,00

Forma do twarogu 1 kg

15

41,00

615,00

Chusta serowarska

50

4,50

225,00

Termometr, mieszadło,
cedzak, itp.

1

500,00

500,00

RAZEM

Wartość w zł

2 890,00

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza produkcji sera podpuszczkowego
Ser twarogowy jest bardzo nietrwały. Ma krótki termin przydatności do spożycia, szybko kwaśnieje. Alternatywą może być ser
podpuszczkowy. Ten przydatność do spożycia uzyskuje dopiero
po około tygodniu – dwóch. Dodatkowo może on poleżeć na
półce czekając na klienta, nie tracąc przy tym wartości a wręcz
zyskując na jakości.

11
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Założenia
• Limit roczny produkcji ten sam – 2 600 kg.
• Sera podpuszczkowego uzyskamy mniej, bo około 1 kg z 10
litrów mleka. Tak więc rocznie do przerobu zarezerwować
trzeba 26 000 litrów surowca.
• Cena mleka surowego bez zmian 1,7 zł za 1 litr.
• Dni produkcyjnych w roku tyle samo – weekendy wolne.
• Dzienna produkcja również na tym samym poziomie 10 kg.
Dziennie trzeba więc przerobić 100 litrów mleka.
• Przy tej samej wydajności krów, zapotrzebowanie produkcyjne pokryje 5 sztuk.
Koszty
Kosztów przy produkcji sera podpuszczkowego jest więcej i są
bardziej zróżnicowane. Policzony zostanie oddzielnie czas, koszt
energii, wody i pozostałych dodatków. Ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe, ser będzie robiony z mleka pasteryzowanego.
Proces produkcji sera podpuszczkowego
Proces
Pasteryzacja

3

Studzenie

3

Koszt
energii w zł

Koszt
wody w zł

Koszt
dodatków w zł

10,00
4,80

Zaprawianie

0,15

3,50

Chlorek wapnia

0,15

4,00

Podpuszczka

0,15

5,00

Ścinanie skrzepu
Cięcie
HORYZONT CDR
NR 2/2021

Czas w h

Tabela nr 4

1
0,15

2,00

Osuszanie skrzepu

2

Cedzenie

0,5

Formowanie

0,5

Prasowanie

12

Solenie

24

Dojrzewanie (3 tyg.)

5,00

0,48

504

21,50

Oświetlenia, waga
i inne

5

4,00

Konfekcjonowanie

0,5

Razem
ŁĄCZY KOSZT

11,20

25,00
42,50

5,28

48,70

96,49

Źródło: Opracowanie własne.

–– Do produkcji zaplanowany został garnek 100 litrowy ze stali
kwasowej. Grzanie mleka (pasteryzacja) odbywa się na taborecie gazowym. Grzanie około 3 godziny a butla gazu za
50 zł wystarczy na załóżmy 5 takich procesów. Tak więc 50 zł
podzielone na 5 daje 10 zł.
–– Studzenie do optymalnej temperatury około 380C wymaga
czasu, a skuteczniejsze będzie z wykorzystaniem kąpieli wodnej. Pomijając aspekty techniczne, zaplanowano więc zużycie 200 litrów wody, po cenie 24,02 za 1 m3 co daje 4,80 zł.
–– Zaprawianie to zaszczepienie nastawu odpowiednimi bakteriami. Przy kolejnej produkcji można wykorzystać zaszczepkę
z poprzedniego nastawu, w kalkulacji został uwzględniony
koszt 1 litra maślanki.
–– Dla lepszych efektów dodaje się chlorek wapnia, 2 g/10 l
mleka, przy cenie 20 zł/100 g, daje to jednorazowy koszt 4 zł.
–– Do uzyskania skrzepu konieczna jest podpuszczka. Ze wzglę12
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du na łatwość stosowania, policzona została droższa, w płynie. Dawka 2 ml/10 l mleka. Przy cenie 25 zł/100 ml, daje
koszt jednorazowy 5 zł.
–– Tworzenie się skrzepu trwa od 0,5 do 1 godziny, w tym czasie
należy podtrzymać temperaturę. Na zużycie gazu zaplanowane zostało 2 zł.
–– Suszenie i pielęgnacja skrzepu to proces dość czasochłonny.
W tym czasie stopniowo musi być podnoszona temperatura
do ostatecznie około 480C. Jest to kolejny wydatek energii
gazowej za 5 zł.
–– Cedzenie i formowanie również nie wiąże się z bezpośrednimi kosztami, poza robocizną.
–– Do prasowania zaplanowane zostały formy samoprasujące,
kosztem będzie praca fizyczna - co jakiś czas zmiana kolejności form w słupku.
–– Solenie serów to już są konkretne koszty, do 10 jednokilogramowych krążków sera potrzeba minimum 20 litrów solanki, 48 groszy za wodę i oczywiście sól. Roztwór ma być 20%,
więc należy rozpuścić 4 kg soli po 2,8 zł/kg.
–– Poważnym kosztem jest dojrzewanie sera. Policzono tu wykorzystanie klimatyzatora w pomieszczeniu dojrzewania. Planowana moc klimatyzatora to 800 W, to jest 0,8 kW x dość
długi czas, bo 3 tygodnie dojrzewania, to 3 x 7 dni x 24 godziny daje 504 h. Wynik mnożymy przez cenę 0,8 zł/kWh, co
daje kwotę 322,56 zł. Bardzo dużym błędem byłoby obciążenie każdego cyklu takim kosztem. Skoro czas dojrzewania zaplanowano na 3 tygodnie, to każdego dnia w dojrzewalni bę-

dzie znajdował się ser z 3 tygodni produkcji, czyli 3 tygodnie
razy 5 dni produkcyjnych tygodniowo daje 15 cykli i na taką
liczbę cykli ten dzienny koszt należy rozłożyć. Czyli 322,56 zł
podzielić na 15 daje ostatecznie koszt 21,50 zł.
–– Do tego koszty oświetlenia, wagi i inne, razem 5 kWh po 80
groszy daje 4 zł.
–– Koszt konfekcjonowania również nie jest zbyt wysoki. Zaplanowana została specjalistyczna folia kaszerowana, do serów,
masła, twarogu (100 szt.) 25 zł. Całą paczkę przeznacza się na
jeden cykl – 10 kg, ponieważ można pakować nawet niewielkie kawałki sera.
–– Podsumowując, poszczególne koszty nie są duże, jednak
łącznie daje to kwotę w wysokości 96,90 zł.
Rozliczenie roczne

Tabela nr 5
Rozliczenie roczne

Ilość sera w kg
Cena
Wartość 1 produkcji
Rocznie
Koszt dziennej produkcji

10,00 kg
40,00 zł/kg
400,00 zł
104 000,00 zł
96,49 zł

Rocznie

25 086,98 zł

Dochód

78 913,02 zł

Przychód za surowe mleko

44 200,00 zł

PROFIT

34 713,02 zł

Źródło: Opracowanie własne.
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Rozliczenie zostanie przeprowadzone analogicznie jak sera twarogowego. Ilość sera z jednego przerobu to 10 kg.
• Cena 40 zł za kilogram. Można przyjąć niższą, ale również
i zdecydowanie wyższą. Dla porównania ser koryciński, który
ma prostszy proces i zdecydowanie niższe koszty, nie wspominając o jakości i wartości, przeciętnie kosztuje 46 zł za kg.
Dodatkowo im mniejsze opakowanie, to cena za kilogram
wyższa. W ofercie dostępnej w sieci, ser DOMOWY, podpuszczkowy potrafi kosztować nawet ponad 70 zł/kg. Tak więc
pozostawmy koszt 40 zł.
• Jeden cykl przynosi 400 zł przychodu, co po uwzględnieniu
260 cykli produkcji daje przychód 104 000 zł.
• Dzienna produkcja kosztowała 96,49 zł. Rocznie więc jest to
koszt 25 086,98 zł.
• Dochód jest dość pokaźny 78 913 zł.
• Porównując go z pieniędzmi, jakie można było uzyskać za
sprzedanie tego mleka bez przerabiania, uzyskujemy kwotę
profitu w wysokości 34 713,02 zł.
Wyposażenie
Kolejnym krokiem jest oszacowanie, jakie koszty inwestycyjne
należałoby ponieść, żeby wyposażyć serowarnię na zadawalającym poziomie.
Tabela nr 6
Koszt podstawowego wyposażenia do produkcji sera podpuszczkowego
Kocioł pojemność 150 litrów

HORYZONT CDR
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10 621 zł

Odpływ z zaworem motylkowym DN40

781 zł

Kolanko 90° DN 40

375 zł

Stelaż roboczy

2 299 zł

Silnik z mieszadłem

2 312 zł

Moduł umożliwiający podgrzewanie do 90 C

1 138 zł

Sito do skrzepu

1 550 zł

RAZEM KOCIOŁ

19 076 zł

0

Stół serowarski 165x70 cm

3 707 zł

Modułowy regał dojrzewalniczy / ociekacz

x 10 szt

1 907 zł

Formy samoprasujące

x 10 szt

879 zł

Przecinak (harfa) do skrzepu
Drobny sprzęt pomocniczy
RAZEM

675 zł
2 000 zł
28 244 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Wersja minimum (przykładowo na początek), która częściowo
była podstawą do niniejszych obliczeń.
Tabela nr 7
Koszt wyposażenia – niezbędne minimum - do produkcji
sera podpuszczkowego

Taboret gazowy x 2 szt

200 zł

Garnek nierdzewny 100 l

600 zł

Formy (Koryciny) 10 szt

200 zł

Drobny sprzęt
RAZEM

500 zł
1 500 zł

Źródło: Opracowanie własne.

–– Do obróbki termicznej wystarczy taboret gazowy, 2 sztuki lub
jeden porządniejszy.
–– Garnek 100 l z kwasówki.
–– Formy w minimalnej wersji mogły by być takie jak w Korycinach. Nie jest to najrozsądniejsze rozwiązanie, jednak najtańsze. Prasowanie musiałoby być kombinowane, na przy14

kład za pomocą słoi z wodą.
–– Termometr, mieszadło, rózga do cięcia skrzepu i inne to około 500 zł.
–– Za 1500 zł, można już zaczynać przygodę z serowarstwem.
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Produkcja przemienna
Ze względów praktycznych, uwzględniając pobieżnie możliwości zbytu, można prowadzić produkcję mieszaną, czyli produkcję
obydwu rodzajów sera naprzemiennie. Jeden dzień produkcja
twarogu, drugiego dnia ser podpuszczkowy. Rozliczone zostaną
obydwa rodzaje i efektem będzie suma produkcji:
Tabela nr 8
Rozliczenie roczne produkcji dwu rodzajów sera naprzemiennie

Kategorie danych
Limit

ŁĄCZNIE

Dni produkcji
Dzienna produkcja

1 300,00 kg
24%

24%

18 417,00 l

5 417,00 l

5 417,00 l

260,00

130,00

130,00

10,00 kg

10,00 kg

10,00 kg

41,67 l

41,67 l

1 300,00 kg

1 300,00 kg

20,00 zł/kg

20,00 zł/kg

26 000,00 zł

26 000,00 zł

16,87 zł

16,87 zł

Ilość mleka na 1 przerób
Wydajność mleczna
krowy
Ilość krów
Ilość produktu

Koszt produkcji (1 cykl)
HORYZONT CDR
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1 300,00 kg

5 500,00 l
3,35 szt
2 600,00 kg

Cena
Wartość produkcji
rocznie

Ser Twarogowy

2 600,00 kg

Wydajność sera
Ilość mleka do przerobu

Ser Twarogowy

78 000,00 zł

Roczny koszt produkcji

14 736,29 zł

2 192,80 zł

2 192,80 zł

Dochód

63 263,71 zł

23 807,20 zł

23 807,20 zł

Przychód za surowe
mleko

31 308,90 zł

9 208,90 zł

9 208,90 zł

PROFIT

31 954,81 zł

14 598,30 zł

14 598,30 zł

Źródło: Opracowanie własne.

–– Limit jest niezmienny, lecz podzielony równo pomiędzy oba
rodzaje sera.
–– Wydajności również na tym samym poziomie.
–– Potrzebne mleko to łącznie 18,5 tys. litrów rocznie.
–– Pozostaje wariant z wolnymi weekendami i dni produkcji rozłożone po połowie.
–– Dzienna produkcja na tym samym poziomie. Suma również
10, ponieważ jednego dnia robiony jest jeden rodzaj sera.
–– Dzienne zapotrzebowanie na mleko z poprzednich założeń,
czyli uwzględnienie procentowego uzysku sera.
–– Przy takiej samej mleczności, do zaspokojenia potrzeb przetwórczych, wystarczą 4 krowy.
–– Ilość wyprodukowanego sera ogranicza limit ustalony rozporządzeniem. Zakładamy podział limitu po połowie na oba
gatunki sera.
–– Przyjęte ceny pozostają bez zmian.
–– Wartość produkcji wynika z ilości dni przetwarzania w roku
i w sumie daje przychód 78 000 zł.
–– Koszt produkcji w jednym cyklu policzony został we wcześniejszych założeniach. Wartości te pomnożone przez ilość dni
przetwarzania dają łącznie w roku koszt 14 736,29 zł.
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–– Dochód roczny wynosi 63 263,71 zł.
–– Wartość mleka, jaką można było zainkasować za surowiec
w skupie, łącznie wynosi 31 308,90 zł.
–– Uzyskujemy profit (różnica pomiędzy przychodem za ser
a możliwym przychodem za sprzedaż mleka bez przerabiania) na poziomie 32 000 zł.
Rozliczenie całościowe
Do rozliczenia ogólnego wybrany został wariant kombinowany,
jako bezpieczniejszy. Najważniejszym bowiem czynnikiem decydującym o proporcjach produkcji, jest możliwość sprzedaży.
W rzeczywistości nie musi to być podział 50/50, dostosować go
trzeba do potrzeb i możliwości rynku.
Tabela nr 9
Rozliczenie podsumowujące produkcję dwu rodzajów
sera naprzemiennie

Ilość przerobionego mleka

18 417,00 l

Sprzedaż sera twarogowego

1 300,00 kg

Sprzedaż sera podpuszczkowego

1 300,00 kg

Wartość sprzedanych serów

78 000,00 zł

Koszty produkcji twarogu
Koszty produkcji sera podpuszczkowego

12 543,49 zł

Koszty bezpośrednie

14 736,29 zł

Podatek ryczałtowy
Koszty pośrednie

HORYZONT CDR
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2 192,80 zł

760,00 zł
3 000,00 zł

RAZEM KOSZTY

18 496,29 zł

Dochód

59 503,71 zł

Przychód za surowe mleko

31 308,90 zł

Profit

28 194,81 zł

Źródło: Opracowanie własne.

–– Przerobione więc zostało niemal 18,5 tys. litrów mleka.
–– Sprzedany ser twarogowy to 1 300 kg. Podpuszczkowy również 1 300 kg.
–– Przychód ze sprzedaży to 78 000 zł.
–– Produkcja twarogu kosztowała 2 192,8 zł, koszt produkcji
sera podpuszczkowego 12 543,49 zł.
–– Razem koszty bezpośrednio produkcyjne to 14 736,29 zł.
–– W RHD wartość przychodu bez podatku wynosi do kwoty
40 000 zł. Od nadwyżki ryczałtowo 2%.
–– Koszty niezwiązane bezpośrednio z konkretną działalnością,
jak badanie próbek produktów, wody i inne, standardowa
kwota 3 000 zł.
–– Uzbierało się kosztów na kwotę 18 496,29 zł.
–– Dochód wynosi więc 59 503,71 zł.
–– Standardowe porównanie do wartości zużytego mleka po
cenie skupu.
–– Otrzymujemy profit w kwocie 28 194,81 zł.
Podsumowanie
Z przedstawionego materiału wynika, że każdy rodzaj przetwórstwa jest dla gospodarstwa i rolnika opłacalny. Można upierać
się przy założeniu, że rolnik ze sprzedaży wyprodukowanych
w gospodarstwie płodów rolnych, powinien otrzymać dochód
na zadawalającym poziomie i skupić się na hodowli i uprawie.
Obserwując jednak aktualnie funkcjonujące mechanizmy rynkowe można przyjąć, że z podstawowej produkcji rolnej gospodarstwo jest w stanie się utrzymać. Bardzo dużą rolę odgrywa
tu jednak skala produkcji, nie bez znaczenia jest również rodzaj
16
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i kierunek produkcji oraz stopień mechanizacji. Natomiast dla
rolników chcących zwiększyć dochodowość z posiadanego gospodarstwa, powyższe propozycje przetwórstwa mogą stanowić
podstawę do poszukiwania optymalnego rozwiązania. Przedstawione analizy pokazują, że gospodarstwo utrzymujące np. 4
krowy mleczne, może nie „oddawać” do skupu nawet kropelki
mleka, RHD umożliwia sprzedaż całej produkcji w postaci przetworów. Porównując ceny zbytu surowca z cenami serów można
wyliczyć (ilość mleka/dochód), że przy aktualnym poziomie cen
za 1 litr mleka surowego rolnik otrzymuje 1,70 zł. Ten sam litr
mleka po przetworzeniu na sery, w wariancie kombinowanym,
przynosi rolnikowi kwotę w wysokości 3,0 zł.
Andrzej Śliwa, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego
handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.
Wszelkie wyliczenia i zawartość tabel stanowią opracowanie własne.
Informacje cenowe dotyczące sprzętu i wyposażenia pochodzą z ogólnodostępnych portali internetowych.

Nowe odmiany zbóż jarych
i ozimych wpisanych do
Krajowego Rejestru w 2021 r.
Odmiany gatunków roślin uprawnych w Polsce, które mogą być
dopuszczone do obrotu i uprawy zgodnie z prawem, znajdują się
w wykazie Krajowego Rejestru (KR) prowadzonego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). KR
jest urzędowym wykazem odmian roślin rolniczych, warzywnych
i sadowniczych, których materiał siewny może być wytwarzany
i może znajdować się w obrocie w Polsce, jak i na obszarze Unii
Europejskiej, przy czym w przypadku odmian roślin rolniczych
i warzywnych, po ich wpisaniu do Wspólnotowego Katalogu.
Zasadniczym warunkiem uprawniającym do wpisania nowych
odmian roślin rolniczych do KR, jest ich zadowalająca wartość
gospodarcza. Odmiany zarejestrowane przeszły bowiem odpowiednią procedurę badań rejestrowych, a ich wartość na tle
innych odmian była sprawdzana w warunkach przyrodniczo-klimatycznych naszego kraju. Wpisanie odmiany do rejestru oznacza, że spełniła ona określone wymagania dotyczące jej wartości
i jakości. Oczywiście wiele odmian wraz z upływem lat w części
zatraca swoją wartość rolniczo-użytkową.
17











Krajowy Bank Materiałów Biologicznych
Rolniczy Handel Detaliczny - wykorzystanie
potencjału gospodarstwa: część II - mleko
Nowe odmiany zbóż
jarych i ozimych wpisanych do Krajowego
Rejestru w 2021 r.
Uprawa i możliwości
wykorzystania lnianki
Popularność i techniki
wytwarzania piwa
bez- i niskoalkoholowego

Hodowcy stale ulepszają nowe odmiany pod względem jakości
plonowania, jak i w zakresie wielu cech gospodarczych, głównie
opornościowych. Dotyczy to przede wszystkim odporności odmian na stresy biotyczne – choroby, szkodniki – i tolerancji na
stresy abiotyczne – niskie i wysokie temperatury, brak i nadmiar
opadów, zakwaszenie gleby, itp.
Cechy, które zadecydują o tym, czy wybrana przez nas odmiana
sprawdzi się na naszych polach, dzielą się na kilka grup. Ważne
jest, aby w dążeniu do uzyskania wysokiego plonu nie stracić
z pola widzenia innych, bardzo ważnych cech charakteryzujących odmiany.
Na przykładzie pszenicy ozimej będzie to wybór, czy chcemy
uprawiać: pszenicę konsumpcyjną, pszenicę paszową czy pszenicę ciasteczkową. Zawsze warto zwracać uwagę na parametry
jakościowe, jakie mogą uzyskiwać odmiany (np. zawartość białka, glutenu, liczba opadania, itp.).
W ostatnich latach sukcesem jest hodowla jakościowa pszenicy
ozimej. Udało się wyhodować wiele wysokoplennych odmian
chlebowych i jakościowych o dobrej zdrowotności.
Hodowla jęczmienia jarego duży nacisk kładzie natomiast na
formy browarne, które niejednokrotnie plonują na tym samym
poziomie co pastewne. Dużo uwagi poświęca się także hodowli
bezłuskowych odmian jęczmienia i owsa.

HORYZONT CDR
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Niewątpliwym sukcesem w hodowli było stworzenie wielu mieszańców - najwięcej żyta. Z roku na rok zwiększa się udział mie-

szańców w uprawie. Mieszańce są bardziej plenne niż odmiany
liniowe. Charakteryzują się także lepszym wigorem, większym
rozrostem biomasy, co przekłada się na wzrost intensywności
przebiegu fotosyntezy oraz silniej rozbudowanym systemem korzeniowym, co gwarantuje lepsze wykorzystanie i wody i składników pokarmowych. Dodatkową zaletą hybryd jest wysoka
zdrowotność i żywotność roślin. Dobrze radzą sobie z nadmiarem i niedoborem wody.
Podczas wybierania odmian do siewu należy zwracać uwagę na
cechę zimotrwałości, która jest niezwykle istotnym parametrem
(szczególnie w przypadku pszenic ozimych czy jęczmienia ozimego). Decydowanie się na uprawę odmian, których mrozoodporność została w Polsce określona na poziomie poniżej 3 stopni
w skali 9-cio stopniowej to świadomy wybór ryzyka.
Natomiast odmian, które odpowiadałyby na wszystkie oczekiwania użytkowników praktycznie nie ma. Trzeba wybierać te,
które mogą być najbardziej przydatne do określonych warunków gospodarowania.
W bieżącym sezonie, po dwóch odbytych Posiedzeniach Komisji
ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w COBORU (w formie
wideokonferencji) na rynku nasiennym pojawią się 24 nowe odmiany zbóż jarych oraz 33 nowe odmiany zbóż ozimych.
W dniu 14 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds.
rejestracji odmian roślin zbożowych poświęcone odmianom zbóż
jarych. Komisja zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 24
18

nowe odmiany zbóż jarych (jęczmień – 12, owies zwyczajny – 2,
pszenica zwyczajna – 8, pszenżyto jare – 1 i żyto jare – 1).

Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla
Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.

Do Krajowego rejestru wpisano następujące odmiany zbóż jarych:
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Tabela nr 1

Jęczmień jary
Lp.

Odmiana

Typ
odmiany

Zgłaszający

Lp.

Odmiana

Typ odmiany

Zgłaszający

1.

Etolia
(d. DC 386/15)

Jakościowa
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
chlebowa (A)

2.

Itaka
(d. DC 13414-5)

Jakościowa
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
chlebowa (A)

3.

KWS Dorium
(d. KW 360-2-17)

Jakościowa
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
chlebowa (A)

4.

Mantra
(d. KOH 6518)

Jakościowa Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
chlebowa (A) Grupa IHAR

1.

Laser (d. DC 11149/9)

pastewny DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

2.

Loxton (d. Br 13382gz7)

pastewny DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Poemat (d. STH 11518)

pastewny Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
Grupa IHAR

4.

Rekrut (d. RAH 210/16)

pastewny Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
Grupa IHAR

5.

Skytha (d. NORD 17/2415)

pastewny Saaten-Union Polska sp. z o.o.

5.

Werwa
(d. SMJ 4818)

Jakościowa Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o.
chlebowa (A) Grupa IHAR

6.

Trofeum (d. STH 11418)

pastewny Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
Grupa IHAR

6.

WPB Francis
(d. WPB 12SW445-03)

Jakościowa
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
chlebowa (A)

7.

Wirtuoz (d. NAD 6218)

pastewny Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

8.

Avus (d. STRG 687/15)

browarny IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

7.

WPB Pebbles
(d. WPB 14SD325-08)

Jakościowa Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie
chlebowa (A) Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Burbon (d. STH 11618)

pastewny Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
Grupa IHAR

8.

Syntia
(d. STH 1218)

Chlebowa (B)

3.

9.

10. KWS Jessie (d. KWS 163084)

browarny KWS Lochow Polska sp. z o.o.

11. RGT Kepler (d. RP17012)

browarny RAGT Semences Polska sp. z o.o.

12. Schiwago (d. NORD 17/2610) browarny Saaten-Union Polska sp. z o.o.
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Tabela nr 2

Pszenica zwyczajna jara

Owies zwyczajny
1. Gepard (d. STH 12318)
Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla
Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
2. Wulkan (d. STH 11917)

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
Grupa IHAR

Pszenżyto jare
1. Kompan (d. STH 317)
Odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce
sp. z o.o. Grupa IHAR.
Żyto jare
1. SM Fobos (d. HSMH 228)
Odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice
sp. z o.o. Grupa IHAR.
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W dniu 24 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds.
rejestracji odmian roślin zbożowych. Po posiedzeniu Komisji ds.
rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał
m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru
33 nowych odmian zbóż ozimych (jęczmień – 12, pszenica zwyczajna – 11, pszenica orkisz – 1, pszenżyto – 3, żyto - 6). Są to:
Tabela nr 3
Jęczmień
Lp.

Odmiana

Typ odmiany

Zgłaszający

11. Tajfun (d. STH 318)

wielorzędowa
typu pastewnego

Hodowla Roślin Strzelce
sp. z o.o. Grupa IHAR

12. Suez (d. SZD U1232)

dwurzędowa typu
browarnego

Saatbau Polska sp. z o.o.

Tabela nr 4

Pszenica zwyczajna
Lp.

Odmiana

Typ odmiany

Zgłaszajacy

1.

Attribut
(d. LEU 70309)

jakościowa,
chlebowa (A)

DSV Polska sp. z o.o.

2.

Jannis
(d. STRG 4009 16)

jakościowa,
chlebowa (A)

IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

3.

Arevus
(d. STRU 120908s21)

chlebowa (B)

Strube Polska sp. z o.o.

1.

Aleksandra
(d. BOLB17.4211)

dwurzędowa typu
pastewnego

IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

2.

Bordeaux
(d. NOS 911.016-53)

dwurzędowa typu
pastewnego

DANKO Hodowla Roślin
sp. z o.o.

4.

Circus (d. LEU 70219)

chlebowa (B)

DSV Polska sp. z o.o.

Knut (d. Sj N1127)

chlebowa (B)

KWS Lochow Polska sp. z o.o.

LG Casting

Limagrain Central Europe
Societe Europeenne Spółka
Europejska Oddział w Polsce

5.

3.

dwurzędowa typu
pastewnego

6.

Revolver
(d. Sj N1123)

chlebowa (B)

KWS Lochow Polska sp. z o.o.

4.

Padura

dwurzędowa typu
pastewnego

IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

7.

RGT Diplom
(d. R11730)

chlebowa (B)

RAGT Semences Polska
sp. z o.o.

5.

Bohun
(d. STH 418)

wielorzędowa
typu pastewnego

Hodowla Roślin Strzelce
sp. z o.o. Grupa IHAR

8.

Riposta
(d. STH 10918)

chlebowa (B)

Hodowla Roślin Strzelce
sp. z o.o. Grupa IHAR

6.

Esprit
(d. LEU 63123)

wielorzędowa
typu pastewnego

DSV Polska sp. z o.o.

9.

SU Banatus
(d. STRU 110829s50)

chlebowa (B)

Strube Polska sp. z o.o.

7.

Giewont
(d. DS 977/16)

wielorzędowa
typu pastewnego

DANKO Hodowla Roślin
sp. z o.o.

10.

Freja
(d. AND 5318)

pastewna (C)

Poznańska Hodowla Roślin
sp. z o.o.

8.

Picasso
(d. 12HL042D059)

wielorzędowa
typu pastewnego

Limagrain Central Europe
Societe Europeenne Spółka
Europejska Oddział w Polsce

11.

LG Egmont
(d. LGWD14-3055-A)

pastewna (C)

Limagrain Central Europe
Societe Europeenne Spółka
Europejska Oddział w Polsce

9.

Senta
(d. SZD 3894)

wielorzędowa
typu pastewnego

Saatbau Polska sp. z o.o.

10.

SU Midnight
(d. 12HL042D005)

wielorzędowa
typu pastewnego

Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Pszenica orkisz
1. SM Fides (d. SMH 20)
zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.
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Pszenżyto
1. Panaso (d. DS 2776/15)
odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin
sp. z o.o.
2. Stelvio (d. DC 6244)
odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin
sp. z o.o.
3. SU Atletus (d. NORD 18/7511)
odmiana pastewna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Żyto

Tabela nr 5

Lp.

Odmiana

Typ odmiany

Zgłaszajacy

1.

Dańkowskie Kanter
(d. DC 97)

populacyjna

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

2.

SM Temisto
(d. HRSM 285)

populacyjna

Hodowla Roślin Smolice sp. z
o.o. Grupa IHAR

3.

KWS Rotor
(d. KWS-H197)

mieszańcowa

KWS Lochow Polska sp. z o.o.

4.

KWS Initiator
(d. KWS-H196)

mieszańcowa

KWS Lochow Polska sp. z o.o.

5.

KWS Igor
(d. KWS-H200)

mieszańcowa

KWS Lochow Polska sp. z o.o.

6.

SU Perspectiv
(d. HYH 312)

mieszańcowa

Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Tomasz Stachowicz, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
Wykazu z Krajowego Rejestru Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych (COBORU).
HORYZONT CDR
NR 2/2021

Uprawa i możliwości
wykorzystania lnianki
Lnianka siewna (lnianka, rydz, ryżyk, lnicznik czy lennica) należy do rodziny kapustowatych. Wywodzi się z terenów Europy
Wschodniej i Azji Zachodniej. W uprawie powszechne są zarówno formy jare, jak i ozime. Najpopularniejszymi odmianami są:
Maczuga, Luna, Przybrodzka I i II – odmiany ozime oraz Omega, Borowska – odmiany jare. Większość odmian wyhodowano
w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i stanowią sprawdzony materiał genetyczny
do uprawy na terenie całego kraju.
Uprawa
Lnianka to roślina samopylna, o żółtych kwiatkach, średnicy
około 6 mm. Owocem jest łuszczynka, zawierająca niezwykle
drobne, 2 mm nasiona (MTN 0,8-1,8 g).
Minimalna temperatura kiełkowania nasion to 1oC, a optymalna 10-12oC. Pierwsze wschody mają miejsce już po 8 dniach.
Lnianka dzięki zdolności „chowania” serca korzenia w głąb
ziemi charakteryzuje się wysoką zimotrwałością. Zjawisko to,
polega na wciągnięciu korzenia w głąb gleby. Pozwala to przetrwać roślinie skrajnie niskie temperatury. Tym samym potrafi
21

znieść mróz do -23oC (w warunkach bezśnieżnych) a nawet do
-29oC pod śnieżną pokrywą. Lnianka zatem w odróżnieniu od
rzepaku, nie wymarza.
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Lnianka jara cechuje się bardzo wysoką odpornością na wiosenne przymrozki. Jej potrzeby wodne są niewielkie w porównaniu
do innych roślin oleistych. Natomiast niedobór wody w okresie
kwitnienia może negatywnie wpłynąć na zawartość oleju w nasionach, który w warunkach optymalnych wynosi ok. 33%.
Termin siewu lnianki ozimej przypada na 1 i 2 dekadę września,
natomiast lniankę jarą wysiewamy na przełomie marca i kwietnia. Zalecana norma wysiewu to 5 kg/ha na głębokość 1 cm.
Odstęp między rzędami powinien wynosić 15 cm.

Popularność i techniki
wytwarzania piwa
bez- i niskoalkoholowego

Nawożenie mineralne powinno wynikać z przeprowadzonej
wcześniej analizy gleby. Rośliny nawozi się azotem, fosforem
i potasem. Odmiany ozime w ilości: 80 - 100 kg N/ha w dwóch
dawkach, 25 – 50 kg P2O5/ha i 40-80 kg K2O/ha. Dla lnianki jarej
nawozy mineralne stosuje się na kilka dni przed siewem w dawkach: 40-50 kg N, 20-25 kg P2O5 i 40-60 kg K2O na hektar.
Zbiór
Lnianka dojrzewa na przełomie lipca i sierpnia. Nie należy opóźniać zbioru, gdyż nasiona bardzo łatwo się osypują. Dlatego zbiór
zaleca się przeprowadzić, gdy 50% plantacji jest już dojrzałe.
Dojrzałość określa się na podstawie odpadających liści z łodygi,
kiedy łuszczynki przybierają żółtą barwę a nasiona stają się pomarańczowe. Zbiór wykonuje się jednoetapowo kombajnem
zbożowym, aby ograniczyć otrząsanie nasion. Należy pamiętać
o uszczelnieniu kombajnu i zmniejszeniu obrotów wentylatora
wialni, gdyż nasiona są bardzo drobne i lekkie. Plon nasion lnianki ozimej kształtuje się w przedziale 1 - 2,5 t/ha, natomiast dla
lnianki jarej w granicach 0,5 – 1 t/ha. Niezwłocznie po zbiorze powinno doprowadzić się nasiona do 13% wilgotności. Jest to szczególnie istotne, jeżeli plantacja nie była dosuszana chemicznie.
Odporność na choroby i szkodniki

Lnianka w fazie dojrzewania nasion.
HORYZONT CDR
NR 2/2021

Roślina cechuje się wysoką odpornością na choroby i szkodniki. Wynika to z wytwarzania przez nią substancji przeciwdrobnoustrojowych oraz niewielkiej powierzchni uprawy, która nie
sprzyja namnażaniu się agrofagów. Lnianka charakteryzuje się
22
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wysoką odpornością na suchą zgniliznę kapustnych oraz pchełki
ziemne. Ponad to, nigdy nie zgłoszono wystąpienia alternariozy
kapustowatych w uprawie tej rośliny. Ochrona chemiczna składa się na herbicydy powszechnie stosowane w ochronie rzepaku, zawierające metazachlor, dimetenamid oraz chinomerak.
Długość okresu wegetacji wynosi odpowiednio 100 - 130 dni
i 280 - 300 dni. Rośliny osiągają wysokość maksymalnie 90 cm
dla lnianki jarej oraz 120 cm dla lnianki ozimej.
Tłoczenie oleju
Nasiona powinny być oczyszczone i wysuszone do poziomu
9%. Należy je podać do prasy tłoczącej, kontrolując ich płynny
przerób przez ślimaki maszyny. Wydajność procesu tłoczenia zależy od przyjętej technologii (na zimno bądź gorąco) i ogólnej
zawartości tłuszczu w nasionach. Z tłoczenia na zimno realnie
można uzyskać około 21% oleju. Wytłoczony olej należy poddać 24 godzinnej sedymentacji, gdzie grawitacyjnie zostanie
oczyszczony z najdrobniejszych części nasion, które przecisnęły
się przez wstępne filtry. Rozlew oleju do butelek powinien mieć
miejsce nie szybciej niż 72 godziny od wytłoczenia, czas ten jest
potrzebny do oddzielenia zanieczyszczeń. Butelki powinny być
wykonane z ciemnego szkła. Zapobiega to przenikaniu promieni
słonecznych i utlenianiu związków aktywnych zawartych w oleju. Olej należy przechowywać w temperaturze około 10oC do 6
miesięcy. Odpadem poekstrakcyjnym jest makuch, który stanowi cenne źródło białka paszowego.

Tłoczenie oleju z nasion lnianki.

Zastosowanie oleju
Tradycyjnie olej z lnianki miał codzienne zastosowanie w kuchni. Przez lata był on nieco zapomniany, dzisiaj ponownie odkrywamy jego walory smakowe i właściwości prozdrowotne. Olej
z lnianki:
• redukuje poziom „złego” cholesterolu i trójglicerydów,
• wzmacnia odporność,
• przyspiesza gojenie ran,
• pomaga w problemach dermatologicznych,
• korzystnie wpływa na włosy,
• obniża ciśnienie,
23
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•
•
•
•
•

bilansuje poziom cukru we krwi,
pomaga w łagodzeniu objawów alergii,
wzbogaca mikroflorę jelit,
opóźnia proces starzenia się tkanek,
wspomaga przemianę materii.

Olej rydzowy jest bogatym źródłem związków biologicznie czynnych. Znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym
i petrochemicznym do produkcji kosmetyków i wytrzymałych
polimerów.
Wytłoki, będące pozostałościami po ekstrakcji oleju są cennym
materiałem paszowym dla bydła, trzody i drobiu zawierającym
około 12% tłuszczu, 30% białka i 11% włókna. Ich udział w ogólnej dawce pokarmowej nie powinien jednak przekraczać 10%.
Są one również stosowane w przemyśle do wzbogacenia mas
papierniczych i płyt meblowych.
Obecnie prowadzi się wiele badań w kierunku wykorzystania
tego surowca w dziedzinie energetycznej. Amerykanie od 2009
r. pracują nad wykorzystaniem oleju rydzowego do wzbogacenia
mieszanki paliwa lotniczego. Intensywne prace związane z wykorzystaniem tego oleju do produkcji oleju napędowego prowadzą naukowcy w Polsce. Wyniki badań są obiecujące nie tyko ze
względu na pożądane właściwości chemiczne surowca ale również na relatywnie niski jednostkowy koszt produkcji.
Podsumowanie
Około 30% powierzchni Polski to gleby słabe i bardzo słabe, na
których uprawiane jest zwykle żyto. Warto rozważyć uprawę al-

ternatywną dla tych warunków w postaci lnianki siewnej. Pomimo jej niewielkiego udziału w strukturze zasiewów, popularność
powinna wzrastać biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie
zdrową żywnością oraz w miarę rozwoju zaawansowanych technologii, wykorzystujących ten surowiec. Najważniejszą kwestią
jest utrzymanie ciągłości produkcji, dla zapewnienia której należy poszukiwać stałych odbiorców w postaci sklepów, restauracji
oraz klientów detalicznych.
Porównując efekty uprawy lnianki do żyta uprawianego na tej
samej glebie, można dojść do wniosków wskazujących na uzasadnione odejście od uprawy tego zboża. Wykorzystując sprzyjające warunki prawne dla działalności przetwórczej na wsi - Rolniczy Handel Detaliczny oraz rosnące zainteresowanie zdrową
żywnością, warto wziąć pod uwagę uprawę tej rośliny do przetwórstwa. Nakłady w infrastrukturę związaną z produkcją oleju
w gospodarstwie są wysokie, jednak przy właściwie zorganizowanej produkcji i ciągłej sprzedaży, rolnik jest w stanie osiągnąć satysfakcjonującą marżę. Decydującą ocenę należy jednak
podjąć na podstawie obliczeń dla własnego gospodarstwa, gdyż
każdy rolnik ponosi inne koszty produkcji i tym samym odnosi
różny poziom zysków.
Dawid Zborowski, CDR Oddział w Poznaniu
Opracowano na podstawie:
https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/inne-uprawy/zastepca-rzepaku,1660.html
LNIANKA SIEWNA – ROŚLINA HISTORYCZNA CZY PERSPEKTYWICZNA? Danuta
Kurasiak-Popowska 1 Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań.
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Popularność i techniki
wytwarzania piwa
bez- i niskoalkoholowego
Charakterystyka rynku piwa bez- i niskoalkoholowego
Piwo należy do najstarszych napojów alkoholowych. Sztuka wytwarzania piwa znana była już ok. 4 000 lat p.n.e. na Bliskim
Wschodzie. Później produkt ten produkowano w Grecji i starożytnym Rzymie, gdzie nie był szczególnie ceniony. W okresie
średniowiecza nastąpił wzrost popularności tego napoju w północnej i północno-wschodniej Europie. W obecnych czasach
piwo popularność zyskało na całym świecie, a 7 sierpnia wypada
Międzynarodowy Dzień Piwa.
Głównymi składnikami używanymi do produkcji piwa są: woda,
słody, chmiel oraz drożdże piwowarskie. Generalnie produkcja
piwa dzieli się na dwa etapy, jakimi są (1) wytworzenie brzeczki
chmielonej oraz (2) poddanie jej fermentacji alkoholowej z wykorzystaniem drożdży. Wytwarzanie brzeczki obejmuje: zacieranie rozdrobnionego słodu, filtrację, warzenie, czyli gotowanie
brzeczki z chmielem, a następnie jej schłodzenie. Kolejny etap
to fermentacja z udziałem drożdży, w efekcie której otrzymujemy tzw. młode/zielone piwo.
Fermentacja jest prowadzona z udziałem szczepów drożdży dolnej i górnej fermentacji, tj. Saccharomyces cerevisiae i S. pasto-

rianus (synonim S. carlsbergensis). Te dwa gatunki są szeroko
stosowane do produkcji dwóch najbardziej rozpowszechnionych kategorii piw, odpowiednio ale i lager. Młode piwo dojrzewa w leżakowni i po koloidalnej stabilizacji gotowy produkt jest
kierowany do rozlewu. Utrwalenie piwa odbywa się na drodze
pasteryzacji (przed lub po rozlewie do butelek, puszek kegów)
lub mikrofiltracji. Techniki produkcji są cały czas unowocześniane
i modyfikowane i obecnie umożliwiają otrzymanie piwa w sprawny, wydajny i ekonomiczny sposób.
Według danych Eurostat, w 2019 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano ponad 34 mld litrów piwa zawierającego alkohol,
tj. około 77 litrów w przeliczeniu na osobę. Wśród największych
producentów piwa w UE jest Polska, która wraz z Hiszpanią zajmuje drugie miejsce ex aequo. Udział każdego z tych krajów
w ogólnej produkcji piwa w UE wynosi 11% (3,9 mld litrów). Liderem są Niemcy, które w 2019 wyprodukowały 8 mld litrów
piwa, co stanowi 23% ogólnej produkcji w UE. Ponadto w UE
od kilku lat obserwowany jest dynamiczny wzrost segmentu
piw bezalkoholowych. W większości krajów Unii Europejskiej,
dozwolona prawnie zawartość alkoholu w piwach bezalkoholowych wynosi do 0,5% obj., w Hiszpanii – do 1% obj., we Francji –
1,2% obj., w USA – do 0,05% obj., a w krajach islamskich, takich
jak Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie spożywanie alkoholu jest prawnie zabronione, piwa bezalkoholowe
zawierają mniej niż 0,1% alk. i stanowią alternatywę dla innych
napojów bezalkoholowych.
Piwo bezalkoholowe, zgodnie z polskim ustawodawstwem
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Głównymi składnikami używanymi do produkcji piwa są: woda, słody, chmiel oraz drożdże piwowarskie (na zdjęciu plantacja chmielu).

(Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 z późn. zm.), jest napojem przeznaczonym do spożycia, zawierającym alkohol etylowy w stężeniu
nieprzekraczającym 0,5% obj. Nie ma z kolei przepisów polskich
ani unijnych określających, czym jest piwo niskoalkoholowe. Ta
nazwa w naszym kraju ma znaczenie jedynie marketingowe.
Piwa niskoalkoholowe dostępne na rynku zawierają w przybliżeniu od 1 do 3,5% alkoholu.
W 2019 roku w UE wyprodukowano 1,4 miliarda litrów piwa,
które zawierało mniej niż 0,5% alkoholu lub w ogóle go nie zawierało. Wartościowy udział piw bezalkoholowych w całej kategorii piwa to już 5,9%. Cały segment bezalkoholowy wzrósł
w 2019 roku (wrzesień 2019 vs. wrzesień 2018) o blisko 60,8%
wolumenowo i 63,0% wartościowo; w analogicznym okresie
w roku 2020 – ze względu na COVID – wzrost był mniejszy, ale
nadal dwucyfrowy – 20,5% wolumenowo i 24,7% wartościowo.

Globalny rynek piw nisko- i bezalkoholowych odnotował łączny
wzrost wielkości o 20% i przewiduje się dalszy wzrost o kolejne
24% do końca 2021 roku. Kraje Bliskiego Wschodu, Afryki i Europy Zachodniej to największe rynki zbytu pod względem wielkości i wartości piw nisko- i bezalkoholowych.
Popularność i dynamiczny rozwój segmentu piw bezalkoholowych, tj. do 0,5% zawartości alkoholu obserwowane są od kilku
lat w wielu krajach europejskich. Jest to efektem zmieniających
się potrzeb starzejącego się społeczeństwa Europy, wzrostem
zainteresowania zdrowym i aktywnym stylem życia, a także
zmianą podejścia do konsumpcji alkoholu. Nie bez znaczenia
jest fakt, że ta kategoria piw, to produkty atrakcyjne, o wysokich
walorach sensorycznych oraz odżywczych, o wartości energetycznej niższej w porównaniu z piwami zawierającymi alkohol.
I co ważne, stosunkowo niedrogie w porównaniu z innymi rodzajami napojów alkoholowych.
Wartość energetyczna najpopularniejszych na rynku lagerów,
w zależności od ekstraktu brzeczki podstawowej pozostaje w zakresie 144-181 kJ/100 ml. Podczas gdy piwa bezalkoholowego
tylko 75 kJ/100 ml.
Jednoczesne zmniejszenie zawartości alkoholu i kaloryczności
jest możliwe poprzez odpowiedni dobór surowców, zastosowanie innowacyjnych, metod warzenia i fermentacji.
Metody produkcji piw nisko- i bezalkoholowych
Jednym ze sposobów obniżenia zawartości alkoholu w piwie jest
wprowadzenie do niego lemoniady (zwykle cytrusowej) lub inne26
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go napoju bezalkoholowego. Tego rodzaju produkty noszą nazwę
radlerów i zawierają alkohol na poziomie 2,6% obj. Radlery są
zwykle produkowane na bazie piwa jasnego, a dodatek lemoniady łagodzi odczucie goryczki. Innym sposobem uzyskania niskiej
zawartości alkoholu w piwie jest zastosowanie tzw. metod biologicznych lub fizycznych. Te ostatnie obejmują obróbkę termiczną
piwa lub separację alkoholu z użyciem membran.
Techniki usuwania alkoholu z piwa
Metody fizyczne
• Odparowanie filmu opadającego
Technika ta polega na zastosowaniu zintegrowanego procesu rozdziału mieszanin ciekłych metodą destylacji dyfuzyjnej
przy odparowaniu filmu cieczy spływającej po ściance pionowej. Piwo jest wstępnie gotowane w próżni. W równej,
cienkiej warstwie, wchodzi do rur grzewczych przez urządzenie rozprowadzające. Następnie spływa grawitacyjnie w dół
w temperaturze wrzenia, opary poruszają się w tym samym
kierunku (współprądowo). Proces ten trwa tylko kilka sekund. Separator oparów odbiera i kondensuje opary bogate w alkohol z bezalkoholowego koncentratu piwa, które są
dalej skraplane. Ta technologia jest bardzo popularna dzięki
wysokiej wydajności procesu.
• Odwrócona osmoza
Odwrócona osmoza to proces wymuszony (wymaga dostarczenia energii z zewnątrz w postaci ciśnienia wyższego niż
osmotyczne), a przez membranę permeuje rozpuszczalnik,
a nie substancje rozpuszczone. Dzięki energii zewnętrznej
ruch cieczy odbywa się w kierunku roztworu mniej stężone-

go. Proces odwróconej osmozy wymaga, aby przefiltrowane
piwo przepływało stycznie do powierzchni membrany. Etanol
i woda przenikają przez membranę selektywnie. Proces przebiega w trzech etapach: (1) faza koncentracji, w której permeat, składający się z alkoholu, wody, CO2 i substancji aromatycznych jest usuwany z piwa, pozornie zwiększając zawartość
alkoholu (maleje objętość piwa); (2) faza diafiltracji, gdy woda
zdemineralizowana ilościowo zastępuje wcześniej usunięty
permeat; (3) ostatnia faza, w której zdemineralizowana woda
uzupełnia retentat (piwo) do początkowej objętości, dodatkowo obniżając zawartość alkoholu.
• Dializa
Podczas otrzymywania piwa bezalkoholowego, proces dializy polega na zastosowaniu półprzepuszczalnej membrany,
która oddziela piwo i dializat (roztwór wodny), który płynie
w przeciwprądzie. Czas kontaktu i gradient stężenia przy
membranie określa stopień wymiany frakcji. Chociaż dializa
przypomina odwróconą osmozę, to w dializie nie ma etapu
zatężania.
• Destylacja osmotyczna
Destylacja osmotyczna to proces dealkoholizacji piwa prowadzony pod niskim ciśnieniem i temperaturą, z niską interakcją między membraną a permeatem i retentatem.
Metoda ta ma wysoką efektywność energetyczną w porównaniu z odwróconą osmozą oraz destylacją. 		
Wadą tego procesu jest to, że lotne związki CO2 są tracone
w procesie. O selektywności procesu decyduje równowaga między cieczą a parą oraz stężenie w układzie.
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• Perwaporacja
Proces perwaporacji wykorzystuje selektywne półprzepuszczalne membrany do oddzielania alkoholu poprzez dyfuzję
w fazie gazowej w niskich temperaturach. Różnica w potencjale chemicznym oddzielonych płynów powoduje wypieranie cząsteczek alkoholu i przenikanie przez membranę w kierunku od najwyższego stężenia alkoholu do najniższego.
Metody biologiczne
• Modyfikacja procesu zacierania
Proces ten uwzględnia potencjał fermentacyjny brzeczki, tzn.
ma na celu jego obniżenie, np. poprzez odpowiedni dobór
profilu temperaturowego podczas zacierania, inaktywację
enzymu β-amylazy, który jest wrażliwy na wyższą temperaturę zacierania (powyżej 65oC), ekstrakcję słodu zimną wodą
w celu uzyskania brzeczki z niewielką ilością fermentowalnych cukrów, zmniejszenie stosunku ekstraktu ulegającego
fermentacji do ekstraktu niefermentowalnego przez dodawanie surowców niesłodowanych, takich jak kukurydza lub
ryż czy ponowne zacieranie młóta w celu wyprodukowania
ekstraktu z bardzo małą ilością fermentowalnych cukrów.
• Ograniczony proces fermentacji
To podejście jest prawdopodobnie najpopularniejszym sposobem wytwarzania piw nisko- i bezalkoholowych. Po osiągnięciu stężenia alkoholu wynoszącego 0,5% obj. proces
fermentacji może zostać ograniczony poprzez częściowe usunięcie drożdży na drodze filtracji lub wirowania lub poprzez
stworzenie warunków hamujących ich aktywność metaboliczną (schłodzenie do 0oC, pasteryzacja).

Ww. biologiczne metody produkcji piwa bez- i niskoalkoholowego
prowadzone są na tym samym sprzęcie, co produkcja piwa tradycyjnego, ale wymagają dokładnej i szybkiej kontroli analitycznej.
Wadą tych metod jest ograniczony czas fermentacji, który jest niewystarczający do kompletnej konwersji brzeczki do piwa. Może to
skutkować produktem końcowym o małej zawartości związków
aromatycznych piwa, ale o silnej sensoryce brzeczki.
• Zastosowanie specjalnych szczepów drożdży
Ta metoda produkcji piw bez i niskoalkoholowych jest powiązana z użyciem szczepów drożdży słabo fermentujących lub
niefermentujących maltozę (głównego dwucukru obecnego
w brzeczce), takich jak Saccharomyces ludwigii, zamiast tradycyjnych S. cerevisiae. Szczep ten nie wytwarza inwertazy
i maltazy, z tego powodu nie jest w stanie fermentować maltozy i maltotriozy, a jedynie glukozę, fruktozę i sacharozę.
Otrzymane piwo jest słodkie.
Podsumowanie
Piwa nisko- i bezalkoholowe są obecnie integralną częścią światowego rynku piwa. Stają się coraz bardziej popularne i zyskują
coraz większą liczbę świadomych konsumentów. Jednak zapewnienie stabilności sensorycznej piw nisko- i bezalkoholowych to
ciągły problem zaangażowanych osób w jego warzenie. Obecnie staje się on jednym z głównych wyzwań technologicznych.
Wymaga głębokiego zrozumienia procesów, sprzętu i systemów
produkcyjnych. Przyszłe badania nad tymi piwami muszą koncentrować się na charakteryzowaniu surowców, składu chemicznego piwa i drożdży fermentujących w celu modulowania
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smaku i innych sensorycznych właściwości piwa dla coraz bardziej wymagającego konsumenta.











Krajowy Bank Materiałów Biologicznych
Rolniczy Handel Detaliczny - wykorzystanie
potencjału gospodarstwa: część II - mleko
Nowe odmiany zbóż
jarych i ozimych wpisanych do Krajowego
Rejestru w 2021 r.
Uprawa i możliwości
wykorzystania lnianki
Popularność i techniki
wytwarzania piwa
bez- i niskoalkoholowego

HORYZONT CDR
NR 2/2021

Warto zauważyć, że obecnie spożycie piw zawierających alkohol
w Europie maleje, w porównaniu do trendu wzrostowego dla
piw nisko- i bezalkoholowych. Biorąc to pod uwagę, należy zauważyć, że potrzeba bardziej dogłębnych badań nad technikami
produkcji tego rodzaju piwa, jest spora. Niezależnie od wybranej
technologii warzenia, głównym celem piwowara nadal jest spełniać życzenia konsumentów, zarówno w przypadku piw tradycyjnych jak i piw nisko- i bezalkoholowych.
Rafał Kozłowski, Barbara Stachowiak, Joanna Kobus-Cisowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Zapewnienie bezpieczeństwa
i warunków higieny w rzeźniach
uruchamianych na terenie
gospodarstw rolnych
W dniu 18 lutego 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być
spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw rolnych.
Głównym celem nowego rozporządzenia było wprowadzenie
rozwiązań w zakresie przepisów weterynaryjnych umożliwiających prowadzenie rzeźni o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, utrzymujących zwierzęta i jednocześnie chcących podjąć działalność inną niż sprzedaż żywych
zwierząt pośrednikom. Rolnicy w wielu regionach kraju skarżą
się na brak lokalnych rzeźni, co skutkuje koniecznością dalekiego transportu zwierząt i problemami z ubojem np. jednej sztuki
lub ubojem zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach prowadzących produkcję w systemie rolnictwa ekologicznego. Umożliwienie funkcjonowania rolniczych ubojni powinno w znacznej
mierze również ułatwić rolnikom pozyskiwanie surowca do pro-

wadzenia sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego czy działalności marginalnej i lokalnej. Zgodnie z zapisami
rozporządzenia, w rzeźniach rolniczych mogą być ubijane zwierzęta będące własnością podmiotu prowadzącego daną rzeźnię, a także zwierzęta innych podmiotów, utrzymywane w gospodarstwach położonych w tym samym powiecie, w którym
usytuowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich. Regulacje prawne określone w Rozporządzeniu stwarzają rolnikom,
utrzymującym zwierzęta w swoich gospodarstwach, przeprowadzenie uboju zwierząt i ewentualnie możliwość rozbioru mięsa
w celu wprowadzenia pozyskanego mięsa na rynek. Produkty
pozyskane w „rzeźniach rolniczych” mogą być wprowadzane na
rynek Polski oraz innych państw Unii Europejskiej. Aby rolnik
mógł dokonywać uboju samodzielnie będzie musiał uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym, organizowanym przez powiatowego lekarza weterynarii lub firmę szkoleniową. Będzie również
musiał zdać egzamin potwierdzony otrzymaniem świadectwa
kwalifikacji, bez obowiązku odbywania praktyki w rzeźni. Świadectwo kwalifikacji określa:
1. gatunki zwierząt, do uboju których osoba uzyskała kwalifikacje,
2. sprzęty służące do ogłuszania, do obsługi których osoba
uzyskała kwalifikacje,
3. czynności związane z uśmiercaniem, do wykonywania których osoba uzyskała kwalifikacje.
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Niewątpliwą motywacją do uruchomienia tej działalności jest
możliwość korzystania ze specjalnych, mniej rygorystycznych
wymagań weterynaryjnych, które dotyczą struktury i wyposażenia rzeźni rolniczych, jednak są to zakłady podlegające procedurze zatwierdzenia. Dlatego przed rozpoczęciem działalności, czy uzyskaniem pozwolenia na budowę, konieczne jest
sporządzenie projektu technologicznego zakładu i przedłożenie
go właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii w celu zatwierdzenia. Zgodnie z wymaganiami projekt technologiczny
składa się z dwóch części:
–– opisowej, w której należy określić m.in. zakres i wielkość
produkcji, w tym też rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie, maksymalną
tygodniową zdolność produkcyjną, system dostawy wody,
sposób przechowywania śmieci, lokalizację zakładu;
–– graficznej, w której przedstawione jest m.in. zagospodarowanie terenu, układ pomieszczeń i ich wyposażenie, punkty
poboru wody.
Po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej projekt technologiczny
oraz sporządzeniu dokumentacji określonej przepisami prawa budowlanego, możemy przystąpić do prac inwestycyjnych
i wyposażenia zakładu. Następnie co najmniej na 30 dni przed
dniem rozpoczęcia planowanej działalności, należy złożyć wniosek do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzenie zakładu, które poprzedzone jest kontrolą
dokonywaną przez powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku zgodności z zatwierdzonym projektem technologicznym

oraz spełnieniem niezbędnych wymagań weterynaryjnych powiatowy lekarz weterynarii dokonuje zatwierdzenia zakładu
i nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny. Ponadto zakład
zostanie wpisany na listę zakładów zatwierdzonych do rejestru
powiatowego lekarza weterynarii. Jeżeli w trakcie kontroli wykryte zostaną niezgodności lub uchybienia to:
–– lekarz dokonujący kontroli odmawia zatwierdzenia zakładuprzy poważnych uchybieniach lub
–– warunkowo zatwierdza zakład na 3 miesiące.
W tym okresie konieczne jest usunięcie nieprawidłowości,
wprowadzenie poprawek. Warunkowo nadawany jest numer
weterynaryjny i wpis do rejestru. Po okresie warunkowym na-

Produkty pozyskane w „rzeźniach rolniczych” mogą być wprowadzane na rynek Polski
oraz innych państw Unii Europejskiej.
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leży ponownie złożyć wniosek o zatwierdzenie. Aby otrzymać
zatwierdzenie niezbędne jest również opracowanie pisemnych
procedur zapewniających bezpieczeństwo mięsa (GHP, GMP,
HACCP - z uwzględnieniem zasady elastyczności) i dotyczących
wszelkich czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt, wykonywanych w rzeźni a w szczególności:
1. przyjęcia zwierząt,
2. obchodzenia się ze zwierzętami i opieki nad nimi,
3. unieruchamiania zwierząt,
4. pętania lub podwieszania żywych zwierząt,
5. ogłuszania zwierząt,
6. kontroli ogłuszania,
7. wykrwawiania zwierząt.
W rozporządzeniu określono wymagania krajowe dotyczące
konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia pomieszczeń rzeźni
rolniczych, dostosowujące do wymogów określonych w:
–– zał. II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych,
–– zał. III do rozporządzenia nr 853/2004 (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
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Dla rzeźni rolniczych alternatywne rozwiązania dotyczą m. in.:
• Liczby pomieszczeń w rzeźni i czynności, jakie mogą być wy-

konywane w tych pomieszczeniach. „Rzeźnia rolnicza” może
składać się z co najmniej jednego pomieszczenia. To samo pomieszczenie może być wykorzystywane do przeprowadzania
poszczególnych etapów uboju i obróbki poubojowej. W pomieszczeniu tym muszą być wydzielone odrębne miejsca
do wykonywania poszczególnych czynności, pomieszczenie
powinno być na tyle duże, by nie dochodziło do zanieczyszczenia mięsa albo czynności te muszą być przeprowadzane
w innym czasie.
• Wyposażenia w pomieszczenia zamykane na klucz, zagrody
dla zwierząt chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych
o chorobę zakaźną zwierząt. Rzeźnia rolnicza nie musi być
wyposażona w pomieszczenia zamykane na klucz lub zagrody
dla zwierząt chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych
o chorobę zakaźną zwierząt albo zakażonych lub podejrzanych o zakażenie taką chorobą gdy w rzeźni tej są poddawane ubojowi wyłącznie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie, w którym zlokalizowana jest ta rzeźnia, i zwierzęta
te są doprowadzane lub transportowane bezpośrednio z gospodarstwa do tej rzeźni.
• Wyposażenia w pomieszczenia zamykane na klucz do celów uboju zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę. Ubój
zwierząt chorych może być dokonywany w tym samym pomieszczeniu po zakończeniu uboju zwierząt zdrowych. Każdorazowo po uboju zwierząt chorych przed wznowieniem
uboju zwierząt zdrowych urządzenia wykorzystywane do
uboju muszą zostać oczyszczone i odkażone pod nadzorem
urzędowym. Podmiot prowadzący ubojnię powinien prze32
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strzegać wymogu aby w „rzeźni rolniczej” nie ubijać zwierząt
pochodzących ze stad lub gospodarstw, których status epizootyczny w odniesieniu do chorób zakaźnych zwierząt jest
niższy od statusu epizootycznego gospodarstwa, na terenie
którego znajduje się „rzeźnia rolnicza”.
• Przechowywania sprzętu oraz środków do czyszczenia i odkażania. Może to być np. zamykana szafka lub pojemnik na
sprzęt i środki do czyszczenia i odkażania.
• Sposobu i miejsca przechowywania mięsa pakowanego i niepakowanego pozyskanego w wyniku rozbioru. Rzeźnia może
posiadać:
–– jedno pomieszczenie chłodnicze przeznaczone dla mięsa opakowanego i nieopakowanego pod warunkiem przechowywania w różnym czasie albo w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie np. poprzez wydzielenie osobnych miejsc, albo
–– jedno urządzenie chłodnicze zarówno dla mięsa opakowanego i nieopakowanego pod warunkiem przechowywania
w różnym czasie albo w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie np. poprzez rozdzielenie komory chłodniczej, albo
–– dwa osobne urządzenia chłodnicze przeznaczone dla mięsa opakowanego i nieopakowanego.
• Toalet dla pracowników, w tym ich lokalizacji. Toaleta może
być zlokalizowana np. przy szatni, jeśli szatnia stanowi odrębne pomieszczenie rzeźni. W przypadku korzystania z toalet zlokalizowanych poza budynkiem rzeźni, może się ona
znajdować np. w budynku mieszkalnym położonym na terenie tej samej posesji lub jest to toaleta wolnostojąca z możliwością umycia rąk.

• Szatni - miejsc zmiany odzieży i obuwia dla pracowników
rzeźni. Optymalnym rozwiązaniem jest zlokalizowanie w budynku rzeźni osobnego pomieszczenia (może to być pomieszczenie wielozadaniowe), w którym znajduje się miejsce do
zmiany odzieży własnej na odzież roboczą, zmiany obuwia
oraz oddzielnego przechowywania odzieży. W przypadku korzystania z miejsca znajdującego się poza budynkiem rzeźni
(np. znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym
na terenie tej samej posesji, w kontenerze umiejscowionym w pobliżu rzeźni) powinny być wdrożone odpowiednie
procedury zapobiegające wnoszeniu zanieczyszczeń do pomieszczeń roboczych np. odzież ochronna jest zakładana na
odzież roboczą dopiero w pomieszczeniu rzeźni, przy wejściu
dla personelu jest zamontowana myjka do butów lub stosowane są inne skuteczne rozwiązania.
• Systemu urządzeń do odkażania narzędzi. Wystarczające jest
jeśli w rzeźni funkcjonuje system urządzeń do skutecznego
odkażania narzędzi. W przypadku stosowania wody do odkażania jej temperatura powinna być nie niższa niż 82°C (nie
ma obowiązku posiadania urządzenia przepływowego), narzędzia mogą być wcześniej odkażone.
• Urządzeń do mycia i odkażania rąk pracowników mających
kontakt z mięsem. W rzeźniach rolniczych możliwie najbliżej
stanowisk pracy zainstalowane muszą być urządzenia do mycia i odkażania rąk, z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub gorącą
wodą zmieszaną do odpowiedniej temperatury, wyposażone
w środki do czyszczenia i odkażania rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku i pojemniki na zużyte ręczniki. Nie jest wy33
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magane bezdotykowe uruchamianie kranów w umywalkach.
• Czyszczenia i odkażania środków transportu. W przypadku
kiedy zwierzęta są doprowadzane lub transportowane do
rzeźni bezpośrednio z gospodarstwa, w którym były utrzymywane, rzeźnia nie musi posiadać wydzielonego miejsca
z odpowiednimi urządzeniami do celów czyszczenia, mycia
i dezynfekcji środków transportu oraz urządzeń służących do
transportu. Zabiegi te mogą być wykonywane w gospodarstwie pochodzenia zwierząt.
• Sposobu i miejsca przechowywania obornika i treści przewodu pokarmowego. Do przechowywania obornika dopuszczalne jest wyznaczenie specjalnego obszaru lub miejsca poza
rzeźnią, odpowiednio zabezpieczonego przed dostępem
osób postronnych lub zwierząt. Treści przewodu pokarmowego można przechowywać w zamkniętym, szczelnym pojemniku, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
Przy prowadzeniu „rzeźni rolniczej” rolnik powinien również
przestrzegać wymagań określonych w przepisach:
1. ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (w szczególności w odniesieniu do chorób
takich jak afrykański pomór świń w przypadku świń czy
grypa ptaków w przypadku drobiu),
2. ochronie zwierząt (dobrostan, w tym dobrostan w transporcie i przy uboju),
3. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
4. o postępowaniu z ubocznymi produktami pochodzenia

zwierzęcego. Składowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (uppz) musi przebiegać w warunkach,
które zapobiegają zanieczyszczeniu krzyżowemu. W „rzeźni rolniczej” mogą być przechowywane uppz różnych kategorii pod warunkiem, że nie będą stanowiły zagrożenia dla
bezpieczeństwa produkowanej żywności. Uppz powinny
być przekazywane bez nieuzasadnionej zwłoki do podmiotów sektora utylizacyjnego,
5. dotyczących bezpieczeństwa żywności:
a) zgodnie z prawem żywnościowym odpowiedzialność
za bezpieczeństwo żywności spoczywa na producencie
żywności, w szczególności prowadzący „rzeźnię rolniczą” powinien zapewnić zachowanie właściwych warunków higienicznych w trakcie przeprowadzania uboju zwierząt, obróbki poubojowej oraz rozbioru mięsa.
Zapewnienie tych wymogów następuje przez utrzymanie w odpowiedniej czystości pomieszczeń i ich wyposażenia, możliwości usuwania odpadów, zapewnienie
odpowiedniej jakości wody, właściwe funkcjonowanie
systemu HACCP, czystość i higienę oraz kwalifikacje pracowników, jak również identyfikowalność produktów.
Prowadzący rzeźnię powinien mieć możliwość identyfikacji dostawcy (dostawców) oraz odbiorcy (odbiorców)
produktu.
b) prowadzący rzeźnię jest zobowiązany do prowadzenia
badań w zakresie kryteriów mikrobiologicznych bezpieczeństwa żywności i higieny procesu (określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (WE) nr 2073/2005).
34

W przypadku rzeźni rolniczych, z uwagi na wielkość produkcji, za zgodą powiatowego lekarza weterynarii może
zostać zmniejszona częstotliwość pobierania próbek.
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Wprowadzenie uproszczonych zasad prowadzenia rzeźni rolniczych powinno zapewnić wyrównanie szans ich funkcjonowania
w stosunku do istniejących już zakładów prowadzących ubój
zwierząt na większą skalę. Zaproponowane rozwiązania prawne
dla rzeźni rolniczych przyczynią się do wsparcia rolników utrzymujących zwierzęta w swoich gospodarstwach, zainteresowanych rozwojem działalności przetwarzania żywności w małych
zakładach przetwórczych oraz wpisują się w ogólny trend tworzenia krótkich łańcuchów dostaw żywności.
Barbara Sałata, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione
przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020 r. poz. 56).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 853/2004 Parlamentu
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002.
Rozporządzenie (WE) Komisji nr 2073/2005.
Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu „rzeźni rolniczej” informacja dla
rolników - https://www.wetgiw.gov.pl/
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Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej
w ramach PROW 2014-2020
– zobowiązania
W życiu nie ma nic za darmo, dokładnie tak samo jest z premią na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW
2014-2020. W związku z przyznaniem pomocy finansowej, należy dopełnić określone zobowiązania. Dlatego w trakcie realizacji
projektu, w ramach operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", warto pamiętać do czego tak naprawdę
jesteśmy zobowiązani i jakie sankcje finansowe grożą za niewywiązanie się z przyjętych zobowiązań.
Pierwsze zobowiązanie dotyczące prowadzenia firmy.
Korzystając z poddziałania „Premie na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej” zobowiązujemy się do prowadzenia działalności
gospodarczej co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty
pierwszej raty pomocy. Warto więc zapisać tę datę np. na otrzymanej z ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy finansowej, ponieważ od tej daty liczone są jeszcze inne zobowiązania, o których
mowa w kolejnych punktach artykułu.
Od tego zobowiązania jest jeden wyjątek. Dotyczy on wnioskodawców, którzy uruchamiają firmy, dla których wymagany jest wpis do
35
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ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego,
obowiązane do prowadzenia odpowiedniego typu szkół lub placówek publicznych. Wówczas zobowiązanie do jej prowadzenia
będzie wynosiło 3 lata, liczone od wypłaty drugiej raty pomocy.
Oczywiście w ciągu tych 5 lat należy prowadzić firmę w zakresie,
której została przyznana pomoc finansowa zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (kod PKD) zadeklarowaną w Biznesplanie.
Sankcją za niewywiązanie się z zobowiązania do 5-letniego
prowadzenia firmy jest zwrot całej otrzymanej pomocy.

Drugie zobowiązanie dotyczące utworzenia i utrzymania miejsc
pracy.
Każdy beneficjent poddziałania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” zobowiązany jest do utworzenia i utrzymania miejsc pracy. Ich liczba zależy od kwoty otrzymanej premii:
• 150 tys. – samozatrudnienie
• 200 tys. – samozatrudnienie + 1 etat
• 250 tys. – samozatrudnienie + 2 etaty
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, zaplanowane w Biznesplanie miejsca pracy (dotyczy etatów), powinny zostać utworzone
(zatrudnienie na podstawie umów o pracę) do dnia złożenia
wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie osiągniętego przyrostu miejsc pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 2 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.
Zobowiązanie do stworzenia i utrzymania miejsc pracy objęte
jest sankcją. Zwrotowi podlega do 100% przyznanej pomocy –
proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku i liczby
nieutworzonych miejsc pracy lub obniżenia poziomu zatrudnienia.
Trzecie zobowiązanie dotyczące ubezpieczenia w ZUS.

Korzystając z poddziałania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” zobowiązujemy się do prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej przez 5 lat.
HORYZONT CDR
NR 2/2021

Kolejny warunek, jaki należy spełnić, wynikający z wydanej decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” to „przejście”
na ZUS. Na szczęście nie od razu. Po zmianie rozporządzenia,
36

musimy tego dokonać nie później niż do dnia złożenia wniosku
o wypłatę drugiej raty pomocy, czyli maksymalnie w ciągu dwóch
lat od dnia wydania decyzji i podlegać temu ubezpieczeniu przez
cały okres prowadzenia firmy (patrz zobowiązanie pierwsze).
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Warto w tym miejscu przypomnieć, iż do momentu złożenia
wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, Beneficjent może prowadzić działalność gospodarczą podlegając nadal ubezpieczeniu
społecznemu rolników przy opłacaniu składki podstawowej na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze
(tzw. podwójny KRUS).
Za niespełnienie zobowiązania do podlegania ubezpieczeniu
w ZUS zwrotowi podlega 30% kwoty otrzymanej pomocy za
każdy rozpoczęty rok niepodlegania ubezpieczeniu.
Czwarte zobowiązanie dotyczące kontroli i przechowywania dokumentów. Wszystkie wnioski o wsparcie i o płatność, które be-
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Zobowiązanie do stworzenia i utrzymania miejsc pracy objęte jest sankcją.

neficjent musi złożyć, poddaje się kontrolom administracyjnym
zapewniającym zgodność operacji z obowiązującymi przepisami. W przypadku poddziałania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, beneficjenta czeka kontrola najczęściej na
etapie rozliczenia inwestycji (po złożeniu II wniosku o płatność,
a przed wypłatą pozostałej części premii w wysokości 20%).
Czynności kontrolne w ramach niniejszej operacji obejmują
w szczególności weryfikację:
• realizacji inwestycji w środki trwałe,
• prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą, w tym
produkcji rolnej lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
• zasobów, w tym gruntów budynków/budowli, maszyn, urządzeń, infrastruktury,
• dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej realizację inwestycji i prowadzenie właściwej działalności,
• prowadzenia działań, z tytułu których przyznano punkty,
• przechowywania dokumentacji związanej z przyznaną pomocą,
• pozostałych zobowiązań wynikających z decyzji o przyznaniu
pomocy.
Zgodnie z rozporządzeniem beneficjent powinien przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co najmniej
do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek
publicznych, co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty
drugiej raty pomocy.
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Brak współpracy z urzędnikami może wiązać się z sankcjami
finansowymi. W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia
kontroli, zwrotowi podlega 100% otrzymanych środków. Brak
przechowywania przez 5 lat dokumentów lub nieudostępnienie informacji do monitoringu lub ewaluacji objęte jest sankcją wynosząca 0,5% kwoty pomocy.
Szczegółowa lista zobowiązań i sankcji
Zobowiązanie
Prowadzenie firmy
Stworzenie miejsc
pracy zaplanowanych
w Biznesplanie

Niezrealizowanie inwestycji
zapisanych w Biznesplanie

Niezrealizowanie szkolenia
lub usługi doradczej zapisanej
w Biznesplanie
Niezrealizowanie
zobowiązania do
ubezpieczenia w ZUS
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Niezrealizowanie
zobowiązania do zaprzestania
podlegania ubezpieczeniu w
KRUS

Sankcja

Niezrealizowanie zadań, za
które wnioskodawca otrzymał
punkty – o ile spowodowało
by to nie otrzymanie pomocy
na etapie wnioskowania.

100% pomocy

Sankcja dotyczy punktów za
tworzenie miejsc pracy.

Niepodejmowania chowu i
hodowli świń

100% pomocy

W przypadku jeżeli
wnioskodawca składał wniosek
w ramach naboru związanego
z zaprzestaniem produkcji
w związku z ASF.

Nieuzyskanie wpisu do
ewidencji prowadzonej przez
j.s.t. do dnia złożenia wniosku
o wypłatę II raty

100% pomocy

Dotyczy działalności
edukacyjnych.

Tabela nr 1

Uwaga

100% pomocy

Zwrotowi podlega 100% kwoty
otrzymanej pomocy.

do 100%
pomocy

Zwrotowi podlega do 100%
kwoty pierwszej raty –
proporcjonalnie do okresu
niespełnienia tego warunku
i liczby nieutworzonych miejsc
pracy.

Nieprzedłożenie w terminie
sprawozdania z realizacji
Biznesplanu

0,5% I raty

Wnioskodawca ma na to 2 lata
od momentu wypłaty I raty
płatności.

Nieprzedłożenie w terminie
umowy o pracę na stanowiska
wskazane w Biznesplanie

0,5% I raty

Wnioskodawca ma na to 2 lata
od momentu wypłaty I raty
płatności.

do 100%
pomocy

Zwrotowi podlega procent
kwoty pomocy równy udziałowi
szacunkowych kosztów tych
inwestycji w kwocie pomocy.

Nieprzedłożenie w terminie
zaświadczenia z ZUS o
podleganiu ubezpieczeniu

0,5% I raty

Wnioskodawca ma na to 2 lata
od momentu wypłaty I raty
płatności.

0,5% I raty
pomocy

Sankcja jest naliczana za każde
niezrealizowane szkolenie lub
usługę doradczą.

0,5% I raty

30% pomocy
za każdy
rozpoczęty
rok bez
ubezpieczenia

W okresie od wypłaty II raty
do dnia upływu 5 lat od dnia
wypłaty I raty należy podlegać
ubezpieczeniu ZUS.

Nieprzedłożenie w terminie
zaświadczenia o wpisie do
ewidencji prowadzonej przez
j.s.t.

Wnioskodawca ma na to 2 lata
od momentu wypłaty I raty
płatności. Dotyczy działalności
edukacyjnej.

Zobowiązanie do umożliwienia
przeprowadzenia kontroli na
miejscu i kontroli dokumentów

100% pomocy

W okresie 5 lat od dnia wypłaty
I raty.

30% pomocy za
każdy rozpoczęty
rok podlegania
ubezpieczeniu

W okresie od wypłaty II raty
do dnia upływu 5 lat od dnia
wypłaty I raty nie można
podlegać ubezpieczeniu KRUS.

Zobowiązanie do
udostępnienia informacji
niezbędnych do monitorowania
i ewaluacji programu

0,5% pomocy

–

Źródło: Opracowanie własne.
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programu przynosi wiele korzyści. Decydując się na realizację
programu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
otrzymujemy znaczące wsparcie finansowe dla naszego projektu, a dodatkowo w bonusie motywację do realizacji naszego
przedsięwzięcia.

Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków
higieny w rzeźniach
uruchamianych na
terenie gospodarstw
rolnych

Rafał Galiak, Oskar Wysocki, CDR Oddział w Krakowie i Poznaniu

Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej w ramach PROW
2014-2020
– zobowiązania

W poddziałaniu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, beneficjenta czeka
kontrola najczęściej na etapie rozliczenia inwestycji.

Opracowano na podstawie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lipca
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia
8 sierpnia 2016 r.) z późniejszymi zmianami 2017.05.25 zm. Dz.U.2017.1013,
2018.06.05 zm. Dz.U.2018.1071, 2019.05.17 zm. Dz.U.2019.922, 2020.09.17 zm.
Dz.U.2020.1594.

Myśląc o wsparciu w ramach konkretnego działania PROW,
oprócz zasad i kryteriów dostępu do programu, warto już na etapie podejmowania decyzji zapoznać się z zobowiązaniami, które
na siebie bierzemy. Większość zobowiązań niesie za sobą ciężar finansowy i trwa przez pięć lat. Ewentualne niedopełnienie
zobowiązań naraża nas na duże sankcje, nawet zwrot do 100%
pomocy. Warto zatem tak prowadzić rozmowę z potencjalnym
beneficjentem, aby był on uzbrojony w pełną wiedzę z zakresu
danego działania. Tak przygotowany może podjąć właściwą decyzję. Mimo tych zobowiązań należy powiedzieć, że realizacja
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Dobre przykłady działalności
pozarolniczej na obszarach
górskich
Gospodarka na obszarach górskich i podgórskich natrafia na szereg utrudnień przyrodniczych, na które nakładają się problemy
społeczne. Wzniesienie terenu nad poziom morza ma dla rolnictwa, a nawet i leśnictwa górskiego istotne znaczenie. Wraz ze
wzrostem terenu:
• obniża się temperatura powietrza,
• skraca długość okresu wegetacyjnego,
• przedłuża czas zalegania pokrywy śnieżnej,
• zwiększa się suma opadów atmosferycznych,
• nasilają wiatry,
• zwiększa się nachylenie terenu.
Wszystko to utrudnia wegetację roślin, eliminując z uprawy gatunki o większych wymaganiach siedliskowych. Z kolei problemy
społeczne, które dotykają obszary górskie, to przede wszystkim
odpływ młodych ludzi czy ukryte bezrobocie.
Specyficzne cechy regionów górskich wymuszają potrzebę wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i jego powiązanie z pozarolniczymi funkcjami obszarów górskich. Kierunki rozwoju terenów
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górskich determinowane są ich pozytywnym oddziaływaniem
na środowisko przyrodnicze gór, które jest najważniejszym zasobem i walorem każdego regionu górskiego.
Rolnictwo na terenach górskich tworzy ważne relacje z funkcjami pozarolniczymi, a szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionów górskich są powiązania:
1. rolnictwo – turystyka – środowisko przyrodnicze,
2. rolnictwo – leśnictwo,
3. rolnictwo – dziedzictwo kulturowe – osadnictwo wiejskie.
Pozarolnicze działalności tworzone na obszarach górskich, opierające się na wyżej wymienionych korelacjach, pozwalają przełamywać bariery i stymulują rozwój społeczno-gospodarczy obszarów górskich i podgórskich.
Przykład: Program Owca Plus
Owca Plus to realizowany przez Województwo Śląskie Program
Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Program jest
przykładem praktycznego wsparcia rozwoju ośrodków wiejskich
w oparciu o specyficzne walory społeczno-kulturowe i czynną
ochronę cennych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidów
oraz muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej i utrzymanie gospodarki pasterskiej. Program wspiera rozwój gospodarstw pasterskich oraz lokalnej społeczności poprzez finansowanie dzia40
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łań takich jak:
• odbudowa lub budowa i utrzymanie obiektów architektury
pasterskiej,
• promowanie pasterstwa wśród mieszkańców regionu oraz
turystów,
• promowanie produktów spożywczych pochodzenia owczego
i koziego,
• pielęgnowanie i podtrzymanie tradycji, zwyczajów i innych
elementów kultury ludowej związanej z pasterstwem,
• upowszechnianie zawodu bacy i juhasa,
• podejmowanie działań w kierunku wykorzystania wełny
i skór owczych,
• promowanie wyrobów regionalnych powstałych z wełny
i skór owczych,
• zachowanie tożsamości, indywidualności i dziedzictwa
mieszkańców regionu.
Realizowany od 2007 roku Program pozwolił już na zahamowanie spadku populacji owiec oraz przywrócenie i utrzymanie
wypasu na obszarach szczególnie wrażliwych i cennych przyrodniczo, przyczyniając się tym samym do wzrostu bioróżnorodności i atrakcyjności turystycznej wyznaczonych terenów.
Program ożywia tworzenie infrastruktury turystycznej dla turystyki przyjaznej środowisku, w tym pieszej, rowerowej i konnej,
przetwórstwo produktów pochodzących z owiec oraz przedsięwzięcia w zakresie kultywowania tradycji i obrzędów. Wsparcie
dla inicjatyw zgodnych z założeniami Programu zaplanowano do
2027 roku.
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Przykład: Leśny Park Niespodzianek
Leśny Park Niespodzianek znajduje się na zboczach góry Równica w Beskidzie Śląskim w Ustroniu Zawodziu. Obejmuje tereny
leśno-łąkowe o obszarze 14 hektarów. Leśny Park Niespodzianek to miejsce, które daje możliwość spędzenia czasu dla całych
rodzin, grup zorganizowanych w różnym przedziale wiekowym
i pojedynczych gości. Ten niekonwencjonalny ogród zoologiczny pozwala na obcowanie z naturą, dziką przyrodą, rozrywką
i edukacją w naturalnych warunkach starodrzewia bukowego.
Wszystko to stanowi nowatorską ideę parku. Jedną z ciekawszych atrakcji parku są muflony i daniele, które swobodnie przemieszczają się wśród zwiedzających i które można karmić z ręki.
W zagrodach można zobaczyć także: żubry, jelenie szlachetne,
sarny, dziki, żbiki czy jenoty. Bezsprzecznie największymi atrakcjami parku są sokolarnia i sowiarnia, gdzie o wyznaczonych
porach wykwalifikowani sokolnicy prezentują ptaki drapieżne
i sowy podczas ich lotów. W obrębie sowiarni znajduje się Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej zwane „Muzeum Myślistwa
i Łowiectwa”, w którym można zobaczyć ekspozycje zwierząt
z Ameryki Północnej, Afryki i Europy. Dzięki odpowiedniemu
wyposażeniu multimedialnemu, mikroskopowi elektronicznemu i planszom edukacyjnym przeprowadzane są zajęcia, które
mogą stanowić uzupełnienie lekcji przyrody dla najmłodszych.
Leśny Park Niespodzianek posiada także Aleję Bajkową, w której usytuowane jest 11 ruchomych ekspozycji ze znanych bajek.
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organizacji pozarządowych, osób prywatnych), które tworzą
wspólnie zintegrowaną ofertę edukacyjno-turystyczną. Oprócz
obiektów historycznych, miejsc związanych z lokalną kulturą i tradycjami oraz miejsc cennych przyrodniczo, ekomuzeum
promuje także produkty lokalne, tak by odwiedzający go turyści
mogli poznać sposób ich wytwarzania, uczestniczyć w warsztatach czy wydarzeniach związanych z regionem.
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Rys. 1 Mapa Parku „Leśny Park Niespodzianek”. Źródło: https://lesnypark.pl/mapa-parku/

Czas wolny można spędzić także na placu zabaw oraz odwiedzając miejsca widokowe, z których można podziwiać krajobraz Beskidu Śląskiego, m.in. Czantoria (995 m n.p.m.), bliźniaczy szczyt
Mała Czantoria (866 m n.p.m.) i górę Chełm (464 m n.p.m.).
Przykład: Ekomuzem „Dziedziny Dunajca”
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Ekomuzem – to sieć miejsc i obiektów prezentujących „żywe”
dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, tworzących
ofertę, która pozwala w wyjątkowy sposób zobaczyć, poznać
i doświadczyć walory regionu. Sieć działa w oparciu o współpracę różnych podmiotów (instytucji publicznych, przedsiębiorców,

Inicjatywa Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca” rozwinęła się na
terenie części Podhala, Spisza i Pienin dzięki współpracy około
40 podmiotów, które wspólnie oferują gościom szereg atrakcji.
W ofercie Ekomuzeum znajdują się bacówki, w których można
obserwować hodowlę owiec, procesy wyrobu oscypków, bundzu i żętycy. W Winnicy Spisz można poznać proces produkcji
wina, w Pasiece Nad Potokiem można przyjrzeć się pracy przy
pszczołach i spróbować naturalnego miodu. Stadniny w Rogoźniku i Łopusznej oferują turystom przejażdżki fasiągiem. Dzięki
możliwości wypożyczenia na miejscu rowerów, rikszy i nart biegowych można sprawnie zwiedzać okolicę.
Ekomuzeum służy czterem podstawowym celom:
1. ochronie zasobów przyrodniczych i kulturowych,
2. odkrywaniu i interpretacji miejscowego dziedzictwa,
3. zaangażowaniu lokalnej społeczności i wzmacnianiu lokalnej tożsamości,
4. rozwojowi zrównoważonej turystyki i promocji lokalnych
produktów.
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• „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich
i podgórskich”.









Szkolenia zostały opracowane w ramach operacji pn. ”Rozwój
górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał
obszaru i produkty markowe” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020 – 2021.
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Andżelika Wdowicz, CDR Oddział w Krakowie
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Rys. 2 Mapa Ekomuzem „Dziedziny Dunajca”. Źródło: https://sprezyna.org/ekomuzeum-dziedziny-dunajca/ulotka

Problemom, koncepcjom rozwoju oraz upowszechnieniu dobrych - zróżnicowanych, pomysłowych, z sukcesem realizowanych przedsięwzięć na obszarach górskich, poświęcony jest cykl
szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Na cykl składają się trzy szkolenia:
• „Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej na obszarach
górskich i podgórskich”,
• „Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich”,
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Opracowano na podstawie:
Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa
Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do
roku 2027 file:///C:/Users/Szkolenia/Downloads/Wojew%C3%B3dzki%20Program%20-%20Owca%20Plus%20do%20roku%202027.pdf
Leśny Park Niespodzianek https://lesnypark.pl/
Ekomuzem „Dziedziny Dunajca” https://sprezyna.org/ekomuzeum-dziedziny-dunajca

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
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Krótki łańcuch dostaw i RHD
jako determinanty rozwoju
lokalnego rolnictwa
Dzisiejszy konsument to świadomy kupiec, który poszukuje
żywności świeżej, sezonowej, mało przetworzonej, tradycyjnej,
regionalnej, często ekologicznej. Coraz więcej ludzi sięga po
produkty „od sąsiada” tzn. od lokalnych dostawców, przetwórców czy rolników. Zmierza to do wyeliminowania lub znacznego
ograniczenia ilości pośredników w dostawie produktu finalnego
bezpośredniemu odbiorcy. Działanie to określamy jako krótki
łańcuch dostaw, którego celem jest skrócenie drogi produktów
od pola do stołu oraz wsparcie lokalnych przetwórców i rolników. Krótki łańcuch dostaw z jednej strony jest szansą zwiększenia przychodów, poprawy jakości życia rolników i zapewnienia
żywotności gospodarstw rodzinnych, a z drugiej strony szansą
na dostarczenie konsumentom żywności wysokiej jakości. Jedną
z form krótkiego łańcucha dostaw jest działalność RHD (Rolniczy Handel Detaliczny). Do produkcji żywności, jej przetwarzania w ramach rolniczego handlu detalicznego, rolnik nie może
nikogo zatrudnić, może ją produkować sam lub przy pomocy
najbliższej rodziny. Zakładanie przez rolników działalności typu
RHD stanowi alternatywne źródło dochodu rolników, zwiększając przy tym rentowność gospodarstwa.

Rozwój małego przetwórstwa rolnego, realizowanego przez rolników – producentów produktów rolnych, jest bardzo ważnym
elementem rozwoju obszarów wiejskich. W Polsce dość dobrze
rozwinął się sektor przetwórstwa, który decydująco wpływa na
produkcję rolną – jednocześnie niewiele jest podmiotów zainteresowanych zakładaniem małych, lokalnych przetwórni, mogących być alternatywą dla wielkoprzemysłowego przetwórstwa.
Potrzebne jest ciągłe wsparcie rozwoju lokalnego przetwórstwa
artykułów rolnych (mleka, mięsa, owoców, warzyw, itp.), prowadzonego przez małych producentów.

Warsztaty, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 2019 r.
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Przed rozpoczęciem produkcji niezbędne jest zapoznanie się
z obowiązującymi wymogami weterynaryjnymi i sanitarnymi
przy prowadzeniu tej działalności. Niestety wymagania te, w powszechnym odczuciu, stanowią wielką barierę w podjęciu działalności tego typu. Niedostateczna wiedza w zakresie sposobów
wytwarzania i zachowania bezpieczeństwa żywności, metod lokalnego marketingu wytworzonych produktów oraz oczekiwań
inspekcji uprawnionych do kontroli produkcji, przyczynia się do
odkładania decyzji o rozpoczęciu działalności. Wprowadzenie
większych możliwości sprzedaży produktów żywnościowych
bezpośrednio z gospodarstwa to jedno z ważniejszych zadań
MRiRW dla zapewnienia rozwoju polskiej wsi.

w zakresie przetwórstwa rolnego, doradcy rolni, przedstawiciele
przedsiębiorców, producenci żywności, naukowcy oraz media.
Realizacja projektu obejmowała przeprowadzenie warsztatów
dla 150 osób z zakresu przetwórstwa mleka, mięsa i owoców
oraz organizację konferencji dla 200 uczestników na temat systemów jakości żywności, ich certyfikacji, wdrożenia, marketingu produktów rolnych oraz ich promocji. Warsztaty wraz z konferencją ułatwiły wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy
naukowcami, mieszkańcami obszarów wiejskich i przedsiębiorcami rolnymi, kołami gospodyń wiejskich, producentami żywności, którzy uczestniczą w rozwoju obszarów wiejskich.

Powyższej tematyce poświęcony był projekt „Krótki łańcuch
dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa”
realizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie w 2019 r. Projekt ten współfinansowany był ze
środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich.
Celem projektu było podniesienie wiedzy i świadomości uczestników o potencjale ekonomicznym, tkwiącym w RHD oraz o sposobach wykorzystania tej formy działalności w celu poprawy dochodów rolników i przetwórców.
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Uczestnikami projektu byli mieszkańcy obszarów wiejskich z czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Byli to rolnicy i członkowie
kół gospodyń wiejskich zainteresowani podjęciem działalności

Konferencja, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2019 r.
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Dyskusja, która była ostatnim z punktów konferencji, pozwoliła na
wymianę doświadczeń i spostrzeżeń wszystkich uczestników. Koła
gospodyń przedstawiały swoje osiągniecia, prezentowały cele do
jakich dążą, nawiązały się miedzy przetwórcami i rolnikami nowe
kontakty, które z pewnością zaowocują współpracą na przyszłość.
Dodatkowo w ramach zrealizowanej operacji wydano publikację
dostępną pod linkiem: calosc.pdf (odr.pl), która pomoże zgłębić
wiedzę i dostarczy czytelnikom informacji dot. przetwórstwa.
Artykuły zawarte w publikacji pozwolą zrozumieć i zachęcić odbiorców działania do rozwoju na obszarach wiejskich. W ramach
projektu przygotowano i wyemitowano audycję, która prezentowała relacje z warsztatów oraz konferencji (link: Tym żyje wieś
- wydanie specjalne: 28.09.2019 (tvp.pl).
Warty podkreślenia jest także fakt, że o sukcesie operacji zdecydowało zarówno zainteresowanie ze strony mieszkańców oraz
kół gospodyń wiejskich warsztatami, jak również tematami poruszonymi na konferencji. Zdecydowana większość odbiorców
działań zrealizowanych w ramach projektu opowiedziała się
za chęcią uczestnictwa w podobnych inicjatywach oraz wypowiedziała się, iż potrzebne są tego typu wydarzenia, by obszary
wiejskie mogły się rozwijać, a ich mieszkańcy pozyskiwać wiedzę. W związku z powyższym, partner KSOW Podlaski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zdecydował się na realizację kolejnych przedsięwzięć w tym temacie.
Dział Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, CDR Oddział w Warszawie

HORYZONT CDR
NR 2/2021

Opracowano na podstawie:
informacji z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, projekt
KSOW/3/2019/030.

Cechy oddziaływujące
na użytkowość koni
Konie to zwierzęta stadne posiadające pakiet swoistych właściwości fizycznych i psychicznych, umożliwiających wszechstronne ich użytkowanie. Przyszły właściciel konia przede wszystkim
musi ustalić przyszłe użytkowanie zwierzęcia, ponieważ od tego
zależy odpowiedni wybór opierający się na rasie, wieku i budowie ciała. Innymi cechami użytkowymi będzie się odznaczał koń
do hodowli czy sportu, a innymi koń do użytku rekreacyjnego.
Jednak wszystkie łączy jedno: cechy oddziaływujące na użytkowość konia.
Do najważniejszych cech wpływających na użytkowość konia
można zaliczyć:
• Zdrowie i konstytucję
• Budowę ciała
• Pokrój i ruch
• Zmysły
• Temperament i charakter
• Kondycję
• Wiek
Tylko konie zdrowe i żywotne przedstawiają rzeczywistą wartość
użytkową. Na pierwszy rzut oka zdrowy koń to koń reagujący żywo
na wszelkie bodźce zewnętrzne wykorzystując swoje zmysły, oczy
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przejrzyste i żywe, a spojrzenie pełne energii, prezentujący dobrą
budowę, gładką połyskliwą sierść, odznaczający się prawidłowym
apetytem oraz wykazujący swobodny i regularny ruch.
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Ważnym elementem oceny jest również konstytucja będąca zespołem cech warunkujących reakcje organizmu zwierzęcia na
środowisko. Wśród typów konstytucji (mocna, słaba, sucha, limfatyczna, pospolita) najbardziej pożądaną są konstytucje mocna
i sucha, cechujące zwierzę odpornością na choroby, wytrzymałością w czasie pracy, a także dobrym wykorzystaniem paszy.
Umiejętność w zakresie prawidłowej oceny budowy i proporcji pomiędzy poszczególnymi partiami ciała zwierzęcia są niezbędne, gdyż pozwalają dostrzec ewentualne wady oraz zmiany
wynikające z przebytych chorób mających wpływ na późniejsze
użytkowanie konia.
Tabela nr 1

Prawidłowe cechy budowy ciała u koni.
Partie ciała konia
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Koń wierzchowy

Koń pociągowy

Głowa

Niezbyt duża i niezbyt ciężka
(ma znaczenie w przenoszeniu
środka ciężaru i utrzymaniu
równowagi w chwili ruchu)

Szyja

Średniej długości, kształt prosty
(prosty przebieg tchawicy
Krótka, szeroka, wydatnie
ułatwia wymianę powietrza
umięśniona
przez drogi oddechowe)

Kłąb

Dobrze umięśniony, długi,
wysoki i szeroki (stanowi
pewne oparcie dla siodła)

Ciężka, duża, mięsista
(ułatwia pokonywanie oporu
wynikającego z ciągnięcia)

Niski, ale wyczuwalny pod
dłonią, dobrze umięśniony

Klatka piersiowa

Głęboka, w miarę szeroka o
owalnym przekroju (wpływa
na szybkość i zmęczenie
wierzchowca)

Głęboka, zwarta budowa
o przekroju beczkowatym

Łopatka

Długa, szeroka i skośna
(zapewnia obszerny wykrok)

Stroma i krótka (pozwala
na prawidłowe ułożenie
chomąta nie uciskając na
tchawicę)

Grzbiet

Prosty, niezbyt długi, szeroki,
dobrze umięśniony

Krótki, typ łękowaty

Lędźwie tzw.
„nerka”

Krótkie i szerokie, dobrze
związane

Niezbyt długie, dobrze
umięśnione

Zad

Umięśniony, niezbyt szeroki,
prosty (sprzyja szybkiemu
ruchowi)

Umięśniony, spadzisty
o formie pozornie rozłupanej

Kończyny

Symetryczne, dobrze umięśnione, o wyraźnie zaznaczonych
ścięgnach, bez wad postawy

Kopyta

Wielkość stosowana do wymiarów ciała, strzałki duże i dobrze
rozwinięte, róg kopyta gładki, elastyczny pokryty glazurą

Źródło: Opracowanie własne.

Pomiędzy poszczególnymi elementami budowy ciała konia musi
być zachowana harmonia i proporcja, oczywiście odpowiednio do
danego typu użytkowania, płci i wieku. Przy ocenie ruchu konia
bierzemy pod uwagę swobodę oraz regularność chodów. Określony rodzaj i styl poruszania się konia związany jest z jego rasą.
Analizując ruch zwierzęcia ważnym aspektem jest akt kończyn,
które powinny poruszać się w jednej płaszczyźnie. Mianowicie
obserwując konia w czasie chodu z przodu oraz z tylu powinniśmy widzieć akcje dwóch przednich bądź dwóch tylnych kończyn.
Jeżeli jest inaczej świadczy to o wadliwym ruchu zwierzęcia.
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W Polsce oprócz oceny eksterieru stosuje się ocenę interieru.
Eksterier przedstawia nam zalety wyglądu zewnętrznego konia
zgodne ze wzorcem rasy, natomiast interier skupia się na ocenie
charakteru oraz pojętności. Temperament i charakter maja duży
wpływ na zachowanie się konia pod siodłem i podczas obsługi. Temperament to swoistego rodzaju cechy psychiczne, które
są uwarunkowane właściwościami całego układu nerwowego.
Cechy te określają wrażliwość na bodźce oraz tendencje do reagowania w określony sposób. W związku z tym rozróżniamy trzy
typy temperamentu (silny i zrównoważony, słaby oraz silny ale
niezrównoważony), z których najbardziej pożądanym u konia
jest typ silny i zrównoważony. Osobniki z takim typem temperamentu doskonale potrafią odpowiadać na bodźce (niezależnie
od ich siły) procesem pobudzenia bądź procesem hamowania.
Natomiast charakter konia rozwija się na bazie cech temperamentu i można go ukształtować w okresie wychowu poprzez
właściwe obchodzenie się ze źrebakiem.
Oceniając cechy wpływające na użytkowość konia, w pierwszej
kolejności bierzemy pod uwagę rasę, ponieważ to ona określa
naturalne predyspozycje oraz wyselekcjonowane cechy użytkowe zwierzęcia.
Pragnąc użytkować konia w kierunku sportowym w takich dyscyplinach jeździeckich jak skoki czy wyścigi, poruszamy się wśród
ras koni o najwyższej jakości cech w tym kierunku. Na przykład
Koń Hanowerski czy Belgijski koń gorącokrwisty, dzięki cechom
fizycznym i psychicznym, wpisują się w ramy konia sportowego.
Głowa o profilu prostym, szyja długa, mocny grzbiet, głęboka

klatka piersiowa, dobrze umięśniony zad, kończyny z mocnymi stawami i dobrym kopytem, prawidłowa mechanika ruchu
z doskonałą skocznością oraz wytrzymałość. Natomiast chcąc
użytkować konia np. w agroturystyce, wykorzystuje się konie
ras prymitywnych tj. konik polski czy konie huculskie cechujące
się niską i krępą budowa ciała. Konie te szczególnie cenione są
w hipoterapii i jeździe rekreacyjnej również ze względu na małą
płochliwość, przyjazne nastawienie do jeźdźca i chęć współpracy z nim. Konie ras zimnokrwistych np. Holenderski koń zimnokrwisty czy Koń sztumski swoje zastosowanie znalazły w agroturystyce, leśnictwie i w gospodarstwach ekologicznych. Konie
ras ciężkich biorą również udział w konkurencjach sportowych
tj. orki sportowe i zrywki drewna, gdzie liczy się siła a nie skoczność czy szybkość. Obecnie wraz z procesem mechanizacji konie
zimnokrwiste w większości stanowią materiał rzeźny.

Prawidłowe cechy fizyczne i psychiczne konia stanowią gwarancję długoletniego
użytkowania.
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Rysunki ułatwiające analizę i ocenę budowy konia:
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Opracowano na podstawie:
Wacław Pruchniewicz, Akademia jeździecka część pierwsza; Warszawa 2003.
Martin Haller, Rasy koni, pochodzenie, budowa, cechy; Warszawa 2017.
Konsultacje hodowlane.
Rysunki 1-5 wykonane ręcznie na bazie zasobów Internetu (autor Katarzyna Cieślakowska).
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Zakwaszanie gnojowicy
- więcej azotu dla roślin
uprawnych
Gnojowica jest mieszaniną odchodów zwierzęcych, resztek
pasz oraz wód technologicznych z budynków inwentarskich.
Postępujące w ostatnich latach, związane z czynnikami ekonomicznymi, wprowadzanie systemów bezściołowych utrzymania
zwierząt: bydła i trzody chlewnej, stwarzają problemy z przechowywaniem i stosowaniem gnojowicy jako nawozu w uprawach. Obecnie w ramach dwóch Dyrektyw unijnych: azotanowej i amoniakowej (NEC), chroniących środowisko naturalne
– wodę i powietrze, rolnicy w których gospodarstwach produkowane są nawozy naturalne, są zobowiązani do zastosowania
się do szczególnych wymogów, ograniczających stosowanie nawozów zawierających azot oraz przechowywanie i aplikowanie
nawozów naturalnych płynnych. W przypadku przechowywania
istnieje konieczność przykrycia powierzchni, przynajmniej pokrywą pływającą, w celu zabezpieczenia przed ulatnianiem się
do powietrza szkodliwych gazów: siarkowodoru, dwutlenku węgla czy amoniaku. Ograniczenie emisji amoniaku podczas nawożenia gnojówką czy gnojowicą może nastąpić poprzez aplikację
ich bezpośrednio do gleby specjalnymi urządzeniami.
W niektórych krajach stosuje się zakwaszanie gnojowicy wysoko stężonym 96% kwasem siarkowym. W reakcji amoniaku

z kwasem powstaje siarczan amonu – nawóz azotowy dla roślin
uprawnych. Techniki zakwaszania gnojowicy zyskały na popularności w ciągu ostatnich dwudziestu lat, m.in. w Danii takim procesem objęte jest ok 25% produkowanej gnojowicy.
Zakwaszanie gnojowicy należy do tzw. Najlepszych Dostępnych
Technik. Komisja Europejska decyzją z dnia 15 lutego 2017 r. zaliczyła do nich także tę technikę, wskazując na pozytywne aspekty środowiskowe, w tym efekt redukcyjny emisji amoniaku.
Gnojowica w zależności od gatunku zwierząt zawiera ponad 5
kg/m³ azotu ogólnego z czego NH₄ prawie 4 kg/m³. Po ok. 12 tygodniach przechowywania zawartości te zmniejszają się o połowę. Uzależnione to jest od odczynu gnojowicy: bydlęca ma wartość pH ponad 7, a świńska ponad 8 pH. Im wyższa wartość pH
tym większe straty amoniaku oraz tym większa emisja zapachu.
Zakwaszanie gnojowicy niemalże całkowicie likwiduje przykry
odór. Proces polega na tym, że świeża gnojowica, która magazynowana jest w budynku posiada pH w granicach 8, a po zakwaszeniu następuję obniżenie odczynu do około 5,5 – 6,4 pH.
W Polsce od 2017 roku rozpoczęto prace badawczo – doświadczalne w zakresie technik zakwaszania gnojowicy oraz wstępnych efektów uzyskiwanych w plonowaniu roślin uprawnych,
w których zastosowano tak przygotowany nawóz naturalny
płynny. Prace te prowadzone były w Instytucie Technologiczno
- Przyrodniczym w Falentach oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Według opracowań
w ITP w Falentach istnieją trzy technologie zakwaszania: w bu50
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dynku, w zbiorniku i na polu. W celu aplikacji kwasu do gnojowicy używane są specjalistyczne urządzenia dozujące dokładne
ilości warunkujące uzyskanie odpowiedniej kwasowości gnojowicy, odczyn mierzony jest też z dużą dokładnością podczas zakwaszania.
W 2017 r. wykonano dwa powtórzenia nawożenia gnojowicą
trwałego użytku zielonego na terenie Zakładu Doświadczalnego
w Falentach. W czerwcu po pierwszym pokosie i przygotowaniu
obiektów badawczych na powierzchni 500 m² trwałego użytku
zielonego przeprowadzono nawożenie w wariantach: nawożenie gnojowicą bydlęcą i gnojowicą bydlęcą zakwaszoną kwasem siarkowym, uprzednio uzyskując wartość pH 5,5 podczas
wstępnego przechowywania gnojowicy w betonowym, szczelnym zbiorniku na terenie gospodarstwa przez dwa tygodnie.
Powtórzenie nawożenia na innych obiektach badawczych, jako
kolejną próbę polową wykonano na trwałym użytku zielonym
w lipcu po drugim pokosie i po przygotowaniu kolejnych obiektów badawczych wykonano nawożenie na powierzchni 500 m2
trwałego użytku zielonego w wariancie nawożenia gnojowicą
bydlęcą i gnojowicą bydlęcą zakwaszoną kwasem siarkowym.
Plon z drugiego pokosu w 2017 r. na poletkach nienawożonych
(kontrolnych) wynosił ok. 8 t/ha, podczas gdy na nawożonych
gnojowicą świńską zakwaszoną wynosił ok. 16 t/ha. Najniższe
plony zielonej masy po zastosowaniu gnojowicy bydlęcej zakwaszonej wynosiły 17 t/ha, a najwyższe sięgały aż 20 t/ha.
Jesienią 2017 roku w ramach programu Interreg Baltic Sea Region – projekt Baltic Slurry Accidification CDR Oddział w Rado-

Aplikacja zakwaszonej gnojowicy – jesień 2017 r. (CDR Oddział w Radomiu).

miu przeprowadziło doświadczenia polowe, mające na celu zbadanie możliwości stosowania technik zakwaszania gnojowicy
w Polsce oraz ocenę wpływu zakwaszania gnojowicy na plony
oraz środowisko a także opłacalność jej stosowania.
Próby polowe zostały przeprowadzone w dwóch gospodarstwach,
jedno w województwie wielkopolskim (gnojowica świńska), drugie
w województwie lubelskim (gnojowica bydlęca). Schemat doświadczenia w obydwu gospodarstwach był podobny; przed jego wykonaniem dokonano analiz gleby, m.in. w zakresie poziomu pH, zawartości N,P,K, azotu organicznego, siarki, poziomu materii organicznej.
W każdym przypadku przeprowadzono doświadczenie kontrolne – rozrzucenie gnojowicy niezakwaszonej na polu. Następnie
nastąpiło zakwaszenie gnojowicy w zbiorniku na gnojowice lub
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plonu wynosił 11%. Różnica między doświadczeniami wynika
z zastosowania różnych gnojowic. Wzrost plonowania uzyskany
został także dzięki aplikacji siarki w zakwaszonej gnojowicy.
Istotne są zatem dwa aspekty prowadzenia w gospodarstwach
rolnych procesu zakwaszania gnojowicy. Aspekt ekonomiczny,
gdzie przy stosunkowo niskim nakładzie ok. 140 zł/ha można
uzyskać zadowalającą zwyżkę plonowania upraw. Aspekt prośrodowiskowy to ograniczenie przede wszystkim emisji amoniaku do powietrza oraz likwidację uciążliwego odoru.
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Doświadczenie w uprawie jęczmienie jarego – wiosna 2018 r. (CDR Oddział w Radomiu).
Porównywanie roślin nawożonych gnojowicą: zakwaszoną (ręka lewa) i świeżą.

wozie asenizacyjnym (na 1 m³ gnojowicy 4-5 l kwasu siarkowego) do pożądanego poziomu pH (ok. 5-6 pH) i za pomocą węży
wleczonych, zakwaszona już gnojowica została rozprowadzona
po powierzchni pola. Doświadczenie zostało przeprowadzone
w obu lokalizacjach na uprawach jęczmienia jarego. Na wiosnę powtórzone zostały badania gleby. Działanie to zostało powtórzone jeszcze dwukrotnie na wiosnę oraz jesień 2018 roku.
Przed żniwami pobrano też próby roślin z doświadczalnych pól
w celu określenia przyrostu plonu oraz jakości ziarna. W gospodarstwie z woj. wielkopolskiego plon jęczmienia jarego na
części pola gdzie zastosowano zakwaszoną gnojowicę był o 40%
większy niż tej samej uprawy po zastosowaniu gnojowicy świeżej. W gospodarstwie w woj. lubelskim porównywalny przyrost
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