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Stan i perspektywy rozwoju
produkcji zwierzęcej w Polsce
i na świecie
Zmieniające się dynamicznie otoczenie rynkowe wpływa na
kształtowanie cen środków produkcji oraz produktów rolnych,
co z kolei przekłada się na nieprzewidywalność planowania
działalności rolniczej. Szczególnie widoczne jest to w produkcji
zwierzęcej, gdzie głównym czynnikiem kosztotwórczym są pasze (ich udział stanowi ponad 50% kosztów produkcji), a cena
sprzedawanych produktów pochodzenia zwierzęcego zmienia
się z każdym tygodniem, wpływając tym samym na rentowność
prowadzonej działalności.
O dynamice zmian w produkcji rolnej świadczą spadek liczby
producentów rolnych oraz widoczna koncentracja produkcji.
W artykule zaprezentowano wybrane informacje dotyczące sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce, zajmujących się produkcją
mleka, bydła oraz trzody chlewnej.
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Produkcja mleka
Produkcją mleka w Polsce zajmuje się około 200 tys. gospodarstw rolnych, w tym ok. 100 tys. gospodarstw rolnych sprzedaje mleko do przemysłu mleczarskiego. Liczba krów mlecznych
od kilku lat nieznacznie wzrasta i obecnie kształtuje się na poziomie 2,4681 mln szt. Średnia obsada krów w gospodarstwie
wynosi 11 szt.

Dla porównania:
a. w Niemczech liczba gospodarstw zajmujących się produkcją mleka wynosi 57,322 tys., średnia obsada to 68 szt.
krów na gospodarstwo, a liczba krów ogółem wynosi 3,92
mln szt.
b. we Francji liczba gospodarstw zajmujących się produkcją
mleka wynosi 51,6 tys., średnia obsada to 68 szt. krów na
gospodarstwo, a liczba krów ogółem wynosi 3,5 mln szt.
Od kilku lat na polskim ryku mleka widoczna jest koncentracja
produkcji wynikająca z jednej strony z dostosowania do obowiązujących wymogów weterynaryjnych. Z drugiej strony, wymuszona często przez niską rentowność produkcji przy małej skali oraz
zmiany w łańcuchu dostaw mleczarni tj. preferowanie większej
partii produktu o jednolitych parametrach jakościowych. W rezultacie widoczny jest spadek gospodarstw o obsadzie zwierząt 1-2
szt. oraz koncentracja pogłowia w gospodarstwach powyżej 10
szt. – 87% krów (w tym ponad 50% w gospodarstwach o obsadzie
powyżej 30 szt.). Zmiany wielkości i struktury gospodarstw w Polsce zaprezentowano w tabeli 1.
Tabela 1.
Wielkość i struktura gospodarstw w Polsce zajmujących się
produkcją mleka
Wyszczególnienie
Liczba utrzymywanych krów
1-2 szt.

2005

2019

Gospodarstwa rolne (%)
57,1

36,6

2005

2019

Liczba krów (%)
22,2

3,6

2

3-9 szt.
10-29 szt.
30-49 szt.
50-99 szt.
>100 szt.
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23
8,9
0,8
0,2
0,1

25,4
28,3
6,6
2,5
0,6

27,5
34,4
6,9
3
6

Źródło: Branża mleczarska w Polsce – interwencje sektorowe dr Piotr Szajner, IERiGŻ PIB.

W 2020 r. produkcja mleka wyniosła 14,4 mln. ton i sukcesywnie
rośnie (od 2010 roku o ponad 20%). Produkcja mleka stanowi
15,6% globalnej produkcji rolnictwa i 18,4% produkcji towarowej (największy udział spośród wszystkich produktów).
Przemysł mleczarski (PKD 10.51) w dużej części ma charakter
spółdzielczy – pionowa integracja produkcji rolnej i przetwórstwa, generuje przychody ze sprzedaży na poziomie około 32
mld zł i zatrudnia 33 tys. osób, zysk 875 mln zł.
Samowystarczalność branży wynosi ok. 123% i jest ona eksporterem netto: w 2020 r. - 2,7 mln t w ekwiwalencie surowca oraz
1,1 mld EUR.
Towarowość produkcji mleka – 87%, w tym: 85% przemysł mleczarski, 2% sprzedaż bezpośrednia.
Od kilku lat widoczna jest także regionalna koncentracja produkcji. W trzech regionach produkowane jest 57% wolumenu
mleka. Najwięcej w województwie mazowieckim (21% produkcji), podlaskim (20% produkcji) oraz wielkopolskim (16% produkcji) – tabela 2.
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Tabela 2.
Produkcja mleka krowiego według województw

8,9
35,6
22,9
15,6
13,3

2010

2019

2020
ogółem (total)

WOJEWÓDZTWA
VOIVODSHIPS

w
odsetkach
in
percent

w mln l
in milion litres

na 1 ha
użytków
rolnych
per 1 ha
of
agricultural
land

przeciętny
roczny udój
mleka
od 1 krowy
average
annual
quantity
of milk per
cow

w tym gospodarstwa
indywidualne w %
ogółem
of which
private
farms in %
of total

w l in liters
POLSKA
POLAND

11921,1

14089,9

14399,9

100,0

981

5946

92,9

Dolnośląskie

172,2

180,7

194,6

1,4

217

4584

68,5

Kujawsko-pomorskie

868,6

1055,1

1084,8

7,5

1037

7201

89,3

Lubelskie

742,4

807,8

774,2

5,4

564

5547

97,1

Lubuskie

108,4

84,9

101,2

0,7

241

3026

58,7

Łódzkie

963,6

1096,4

1109,5

7,7

1137

6036

98,9

Małopolskie

353,0

285,0

285,1

2,0

519

3479

95,5

Mazowieckie

2772,9

3301,8

3087,4

21,4

1574

5990

99,9

Opolskie

290,2

277,4

314,7

2,2

609

7197

63,5

Podkarpackie

271,9

160,9

152,9

1,1

272

4096

93,9

Podlaskie

1969,4

2822,9

2867

19,9

2680

6228

99,9

Pomorskie

286,2

371,8

372,7

2,6

489

5248

86,6

Śląskie

228,5

270,2

288,8

2,0

746

6004

90,2

Świętokrzyskie

366,1

217,7

222,0

1,5

450

4183

98,6

Warmińsko-mazurskie

922,3

1031,4

1070,6

7,4

1053

5117

95,3

Wielkopolskie

1431,1

1963,7

2274,7

15,8

1291

7443

81,2

Zachodniopomorskie

174,3

162,2

199,7

1,4

227

4326

67,9

Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa 2021 r.

Przeciętny roczny udój mleka od krowy wyniósł w 2020 roku
5946 litra, największy był w województwie wielkopolskim i wy3
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niósł 7443 litry od krowy, najniższy w województwie lubuskim
3026 litrów od krowy. W gospodarstwach pod kontrolą prowadzoną przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów
Mleka przeciętny udój wyniósł w 2020 roku 8823 litry od krowy.
Dla porównania, przeciętny roczny udój mleka w 2019 roku w UE
wyniósł 7 346 l (2019), Niemczech 8250 l., we Francji 6800 l.
Czynnikiem wpływającym na konkurencyjność produkcji mleka
jest cena surowca, która w ostatnich latach ustabilizowała się na
poziomie 130-150 zł/100 litrów, zapewniając tym samym opłacalność produkcji i stabilizację dochodów. Od końca 2021 roku notowany jest znaczny wzrost cen w skupie i w maju 2022 roku wynosiła 221 zł/100 litrów mleka. Zmienność cen skupu mleka surowego
w Polsce w latach 2016-2022 przedstawiono na wykresie 1.
Wykres 1.
Ceny skupu mleka surowego w Polsce (bez VAT)
W dniu od 01.2016 r. do 05.2022 r.

Analizując potencjał rozwoju rynku mleka warto zwrócić uwagę
na czynniki popytowe i podażowe na świecie – tabela 3.
Tabela 3.
Zróżnicowanie regionalne produkcji i konsumpcji mleka na świecie
Wyszczególnienie

Produkcja ogółem
w mln ton

UE 28

157,5

USA
Indie
Chiny
Rosja
Brazylia
Nowa Zelandia

101,02
93,8
33
31,65
23,51
22

Produkcja
w l./os
360 (POL) –
1620 (IRL)
301
62,5
21
215
160
4542

Konsumpcja mleka
w l./os.
65,38
68
56,26
8,97
50,83
51,04
105,26

Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa 2019 https://www.statista.com/statistics/535806/
consumption-of-fluid-milk-per-capita-worldwide-country/, fao.org

Unia Europejska jest największym producentem mleka na świecie,
a większość krajów członkowskich generuje nadwyżkę podaży nad
popytem, co wymaga eksportu towarów mlecznych. Przyszłościowym kierunkiem dla eksporterów są kraje azjatyckie oraz Afryki
Północnej, gdzie spożycie per capita jest niższe od średniego dla
krajów rozwiniętych oraz istnieje duży popyt na produkty mleczne wysokiej jakości, jak np. sery czy mleko w proszku.
Produkcja bydła opasowego
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Źródło: Opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS.

W czerwcu 2021 r. pogłowie bydła wynosiło 6 400,9 tys. sztuk
i było o 57,2 tys. sztuk (o 0,9%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2020 r. wyższe o 122
4

tys. sztuk (1,9%). W tym okresie pogłowie cieląt poniżej 1 roku
wzrosło w porównaniu do stanu pogłowia w czerwcu 2020 r.
o 3,5%, a w porównaniu do grudnia 2020 r. o 3,1% do poziomu
1 788,8 tys. sztuk.
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Produkcja żywca wołowego jest silnie powiązana w chowem
bydła mlecznego, dlatego największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: mazowieckie (18,0%), wielkopolskie (17,4%) i podlaskie (16,3%) – tabela 4.
Tabela 4.
Pogłowie bydła wg województw
2010
WOJEWÓDZTWA
VOIVODSHIPS

2019

2020
ogółem (total)

w tys. szt.
in thousand heads

na 100 ha użytków rolnych w szt.
per 100 ha of
agricultural land in heads

OGÓŁEM TOTAL
POLSKA
POLAND
Dolnośląskie
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5742,1

6358,0

6343,7

43,2

109,1

107,1

103,8

11,6

Kujawsko-pomorskie

465,5

524,4

510,2

48,5

Lubelskie

387,0

389,4

384

28,0

Lubuskie

69,8

82,8

86,4

20,6

Łódzkie

453,7

493,3

486,2

49,8

Małopolskie

196,6

172,0

178,6

32,5

Mazowieckie

1058,0

1222,8

1143,8

58,3

Opolskie

122,6

126,8

129,9

25,2

Podkarpackie

113,8

74,3

72,6

12,9

Podlaskie

878,9

1029,5

1035,5

96,8

Pomorskie

195,3

219,4

218,2

28,6

Śląskie

127,5

128,8

127,8

33,0

Świętokrzyskie

181,1

158,6

155,9

31,6

Warmińsko-mazurskie

435,0

475,3

491,8

48,4

Wielkopolskie

843,9

1046,1

1102,8

62,6

Zachodniopomorskie

104,3

107,5

115,7

13,1

Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa 2021 r.

Analizując popyt i podaż mięsa wołowego należy zwrócić uwagę
na znaczenie eksportu w rentowności produkcji. W 2020 r. Polska
była trzecim eksporterem produktów wołowych z UE-27 do krajów trzecich, co przy niskim spożyciu mięsa wołowego w Polsce
na poziomie 2,3 kg i wysokim poziomie produkcji per capita – 147
kg, zapewniało popyt, a tym samym opłacalność produkcji − tabela 5. Przyczyną powyższego stanu jest załamanie popytu krajowego w związku z wykryciem choroby gąbczastej encefalopatii
bydła (BSE) oraz problemy z odbudową konsumpcji mięsa wołowego po tym okresie ze względu na ceny produktów oraz zmiany
preferencji konsumenckich w kierunku mięsa drobiowego.
Tabela 5.
Konsumpcja mięsa wołowego w wybranych krajach w 2019 r.
Konsumpcja

w (kg)

Świat
Urugwaj
Argentyna
USA
Brazylia
Francja
Niemcy
Chiny
Polska
Indie

6,4
57,6
38
26,3
25,2
23,1
9,7
4,1
2,3
0,4

Zródło: https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.html

W produkcji bydła mięsnego, podobnie jak w produkcji mleka,
obserwowana była stabilizacja cen skupu. W ostatnich latach
ceny w skupie kształtowały się na poziomie około 6,3-6,5 zł/kg
5
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i dla wielu gospodarstw nie zapewniały opłacalności produkcji.
Od lutego obserwowany jest znaczny – 43% wzrost cen w skupie
z poziomu 7,5 zł w październiku 2021 r. do 10,88 zł w czerwcu
2022 r. – wykres 2. Powyższa sytuacja jest następstwem wzrostu
popytu na rynkach światowych na mięso wołowe przy ograniczonej możliwości zwiększenia podaży.
Wykres 2.
Cena za kilogram bydła klasy 1 w latach 2014 - 06.2022 r.
12
10,88

Informacja o tzw. piątce
dla zwierząt

10
8
6

10
8,5
7,5

6,5

6,5

6,33

6,12

6,4

4
2

w dniu od 02.2020 do 06.2022 r.

8

0
2014
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produkcji, ale znaczna zmienność w krótkim okresie, która przy
stosunkowo krótkim okresie tuczu rzutuje na opłacalność produkcji. O ile jeszcze kilka lat temu można mówić o tzw. górkach
i dołkach świńskich, które w znacznym stopniu kształtowały rentowność produkcji, to obecnie o cenie produktów wieprzowych
decyduje rynek światowy. Na przykład, pierwszy stwierdzony
przypadek ASF w Chinach w marcu 2020 r. wpłynął na zwiększenie handlu zagranicznego i tym samym ustabilizował cenę mięsa
wieprzowego. Natomiast stwierdzony przypadek w Niemczech
w październiku 2020 r. skutkował wstrzymaniem eksportu do
Chin, a tym samym na rynku europejskim pojawiła się wieprzowina z Niemiec, zakłócając podaż rynkową i obniżając cenę jednostkową (zmienność cen przedstawiono na wykresie 3).
Wykres 3.
Sytuacja cenowa na rynku wieprzowiny

2016

2019

wrzesień 20 pazdziernik
20

luty 21

czerwiec 21 pzadziernik czerwiec22
21

6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz aktualności rynkowych
Biura Analiz i Strategii KOWR.

5

Rezultatem wysokich cen jest wzrost opłacalności produkcji
bydła mięsnego zwłaszcza w gospodarstwach, które opas realizują w oparciu o pasze własne. Dochód ze sprzedaży bydła opasowego szacowany jest obecnie na 3000-3855 zł/szt.

3

Produkcja trzody chlewnej
Rynek trzody chlewnej od kilkunastu lat znajduje się pod silną presją cenową. Decyduje o tym nie tylko cena jednostkowa

6,8

7

4

5,6

6
5,1

5,1
4,5
3,9

3,4

4,7

4,5
3,8

2
1
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz notowań cen https://ekonomika.kpodr.pl/2020/09/08/notowania-cen-wrzesien-2020/, informacji nt. rynków
rolnych KOWR.

6
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Rezultatem takich sytuacji jest nieustanny spadek pogłowia
trzody chlewnej odnotowany nie tylko w Polsce, ale w większości państw europejskich. Negatywnie na opłacalność produkcji
(zwłaszcza gospodarstw, które opierają opas o pasze z zakupu)
wpływa także cena zbóż, jako głównego czynnika produkcji pasz.
Wszystkie te czynniki powodują, że nadal widoczny jest spadek
pogłowia (wykres 4), które na początku grudnia 2021 r. wynosiło 10242,4 tys. sztuk i było niższe o 1485 tys. sztuk (o 12,7%) od
stanu notowanego w analogicznym okresie 2020 roku, a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2021 r. – niższe
o 1190,2 tys. sztuk, tj. o 7,2%. Stado loch na chów zmniejszyło
się w porównaniu z grudniem 2020 r. o 160,9 tys. sztuk (o 19,7%)
do poziomu 654,1 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych
zmniejszyło się o 112,7 tys. sztuk (o 20,6%) do 433,9 tys. sztuk.
Wykres 4
Pogłowie trzody chlewnej i loch w grudniu w latach 2017-2021 r.
trzoda w tys. szt.

lochy w tys.szt.

12500
12000
11500
11000
10500
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9500
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trzoda ogółem
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900
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Źródło: Pogłowie świń według stanu w grudniu 2021 r., GUS Warszawa, styczeń 2022 r.
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W stosunku do czerwca 2021 r. liczba loch na chów zmniejszyła
się o 81,2 tys. sztuk (o 11%), w tym macior prośnych spadła o 73
tys. sztuk, tj. o 14,4%.
Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (38,2%), mazowieckie (11,5%), kujawsko-pomorskie (9,4%) i łódzkie (9,2%).
Pomimo niekorzystnych okoliczności na rynkach światowych,
od początku 2021 r. unijny eksport produktów wieprzowych do
krajów trzecich utrzymuje się na poziomie wyższym niż w 2020
r., jednak dynamika wzrostu ulega spowolnieniu. Jest to spowodowane głównie mniejszym popytem ze strony Chin – głównego
odbiorcy wieprzowiny z UE.
Warto dodać, że wg Komisji Europejskiej rok 2020 był rekordowy pod względem eksportu do krajów trzecich.
W okresie styczeń-lipiec 2021 r. poza obszar celny UE wyeksportowano 3,3 mln ton produktów, o 12% więcej niż przed rokiem.
Do Chin sprzedano blisko 1,9 mln ton, tj. 56% wolumenu wyeksportowanego przez kraje UE asortymentu wieprzowego. Znaczącymi odbiorcami unijnego asortymentu wieprzowego były
również: Filipiny (214 tys. ton), Japonia (204 tys. ton), Korea Południowa (132 tys. ton), Hongkong (115 tys. ton) i Wietnam (96
tys. ton) oraz USA (76 tys. ton).
Podsumowanie
Przedstawione w artykule zagadnienia miały na celu przybliżenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, zajmujących się
7
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produkcją zwierzęcą w aspekcie zmieniających się warunków
rynkowych. Wskazano wybrane dane produkcyjno-ekonomiczne, decydujące o efektywności i konkurencyjności produkcji rolnej, a co za tym idzie dochodowości poszczególnych działalności
rolniczych na rynkach: mleka, bydła, trzody chlewnej.
Jak będzie kształtować się przyszłość i czy produkcja zwierzęca będzie nadal opłacalna? Takie pytanie zadaje sobie większość producentów rolnych. Poza wspomnianymi czynnikami, w najbliższej przyszłości znaczenia nabiorą kwestie środowiskowe m.in.
koszty zagospodarowania nawozów naturalnych, społeczne,
takie jak wielkość budynków inwentarskich, obsada zwierząt,
wprowadzenie zakazu stosowania pasz bez GMO, akceptacja
społeczna czy wspólna polityka rolna UE, zmierzająca w kierunku ekologii produkcji. Należy także się liczyć ze znacznymi wahaniami cen, czego świadkami jesteśmy obecnie, kiedy po okresie
spowolnienia na skutek wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 załamaniu uległy łańcuchy dostaw. Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest znaczny wzrost cen nośników energii, co w przypadku
produkcji zwierzęcej wpływa na jej kosztochłonność, obniżając
rentowność. Dotychczasowe doświadczenia polskich rolników
z obecności na wspólnym europejskim rynku pokazują, że producenci rolni potrafią podejmować odpowiednie działania dostosowawcze, w celu zapewnienia produkcji żywności wysokiej
jakości, przy zachowaniu konkurencyjności.
Łukasz Bocheński, CDR Oddział w Poznaniu
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Opracowano na podstawie:
1. Branża mleczarska w Polsce – interwencje sektorowe dr Piotr Szajner, IERiGŻ PIB.
2. Aktualności rynkowe Biura Analiz i Strategii KOWR, https://www.kowr.gov.
pl/analiza/aktualnosci-rynkowe
3. https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.html
4. Rocznik statystyczny rolnictwa 2021, GUS Warszawa 2021 r.
5. Rocznik statystyczny rolnictwa 2019, GUS Warszawa 2020 r.
6. Pogłowie świń według stanu w grudniu 2021 r., GUS Warszawa styczeń 2022 r.
7. https://www.statista.com/statistics/535806/consumption-of-fluid-milk-per-capita-worldwide-country/,
8. www.fao.org
9. https://ekonomika.kpodr.pl/2020/09/08/notowania-cen-wrzesien-2020 r.

Funkcjonowanie Lokalnych
Partnerstw Wodnych
W związku z nasilającymi się zmianami klimatycznymi i trudnościami z dostępem do wody, w 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzyło Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie oraz ośrodkom doradztwa rolniczego nowe zadanie, dotyczące zainicjowania prac nad utworzeniem Lokalnych
Partnerstw ds. Wody (LPW).
Prace rozpoczęto od pilotażu tworzenia LPW, w wyniku którego w 2020 roku powstało 18 pilotażowych LPW i 18 raportów
powiatowych, zawierających analizę zasobów wodnych oraz
8

Wszystkie raporty znajdują się na stronie: https://woda.cdr.
gov.pl/index.php/lokalne-partnerstwa-ds-wody/raporty
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Jednostki doradztwa rolniczego kontynuują prace nad tworzeniem LPW w kolejnych powiatach i tak do czerwca 2022 r.
utworzono 187 partnerstw. Zgodnie z przyjętymi założeniami,
ośrodki doradztwa rolniczego do końca 2022 r. zakończą proces
zawiązywania LPW. Planuje się utworzenie 314 partnerstw, tj. w
każdym powiecie w kraju.

Celem pracy jednostek doradztwa rolniczego jest stworzenie płaszczyzny współpracy różnych partnerów publicznych, społecznych i prywatnych do rozwiązywania problemów związanych z zarządzeniem wodą na obszarach wiejskich.
Źródło: Pixabay.

HORYZONT CDR
NR 4/2022

zapotrzebowanie mieszkańców i podmiotów gospodarczych,
w tym rolników, na wodę. Zidentyfikowano także problemy i potrzeby inwestycyjne. W każdym z raportów znalazły się również
propozycje rozwiązań i oczekiwania dot. funkcjonowania LPW
w przyszłości. Materiały te wykorzystano przy opracowaniu dla
MRiRW raportu końcowego z przeprowadzonego pilotażu, który
miał wesprzeć działania związane z rozwijaniem LPW na terenie
całego kraju.

Celem pracy jednostek doradztwa rolniczego jest stworzenie płaszczyzny współpracy różnych partnerów publicznych,
społecznych i prywatnych do rozwiązywania problemów
związanych z zarządzeniem wodą na obszarach wiejskich. Doradcy angażują do dyskusji samorządy lokalne, spółki wodne,
Lasy Państwowe, rolników indywidualnych, a przede wszystkim
PGW Wody Polskie oraz inne podmioty korzystające z zasobów
wody w powiecie. Na terenie całego kraju jest różny stopień zaawansowania działań. Tam, gdzie szczególnie widoczne są problemy wody (zarówno susze jak i podtopienia) pierwsze LPW już
działają. Dotyczy to województw takich jak: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie czy dolnośląskie.
Obecnie LPW dostają pierwsze zadania. Tworzą listy niezbędnych inwestycji, które powstają w wyniku wspólnych dyskusji
i uzgodnień. Są rzeczywistą odpowiedzią na potrzeby lokalne.
Planuje się wykorzystanie list w przypadku uruchomienia KPO,
gdzie zostało wpisane duże zadanie na inwestycje w małą retencję na terenach wiejskich.
9
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LPW zaczynają ze sobą współpracować. W województwie kujawsko-pomorskim utworzono Radę ds. wody przy wojewodzie,
w skład której wchodzą przedstawiciele LPW z różnych powiatów. Działania LPW są doskonałym przykładem innowacyjnego,
wielopodmiotowego i kompleksowego podejścia do zagadnień
związanych z racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełni rolę koordynatora działań, wspierania tworzenia i rozwijania LPW. Centrum
szkoli doradców, organizuje wspólne spotkania dla doradców
pełniących rolę wojewódzkich koordynatorów ds. LPW, a także
jest łącznikiem pomiędzy MRiRW a doradcami w terenie. Od
połowy 2020 roku odbyły się 292 spotkania w województwach,
szereg szkoleń, konferencji, powstały broszury, ulotki i publikacje (39), filmy (30), ukazały się też artykuły w prasie.

Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody wkrótce zacznie
przynosić wymierne efekty w powiatach. Przede wszystkim zapoczątkowano szeroką dyskusję na temat wody, zadań i kompetencji instytucji, jednostek naukowych i firm korzystających
z lokalnych zasobów wody. Każde LPW opracowuje obecnie wieloletnie plany rozwoju wraz z listą potrzebnych inwestycji. Do
końca 2022 r. w całym kraju będą zdiagnozowane poszczególne
powiaty pod kątem zasobów wody, stanu infrastruktury, systemu zarządzania. W bardziej zaawansowanych partnerstwach,
do list inwestycyjnych przygotowuje się dokumentację i wstępne

Na stronie internetowej CDR utworzono podstronę https://
woda.cdr.gov.pl/, gdzie koncentrują się wszystkie działania
i inicjatywy CDR oraz ODR, związane z gospodarką wodną na
terenach wiejskich i funkcjonowaniem LPW.
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Jednostki doradztwa rolniczego od roku zintensyfikowały działania edukacyjne na temat wody w rolnictwie. Jest to szeroki zakres zagadnień, począwszy od gleby i nowoczesnych technologii
zatrzymujących wodę, poprzez dobór roślin, nawodnienia, melioracje, gospodarkę wodną i zarządzanie, a także wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych we wszystkich
tych obszarach.

Tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody wkrótce zacznie przynosić wymierne efekty
w powiatach.
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zasobów wody, zwraca uwagę na konieczność podejmowania
działań inwestycyjnych w kierunku racjonalnej gospodarki wodą.
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Operacja tworzenia LPW, oprócz celów gospodarczych, będzie
realizowała również cele społeczne i środowiskowe. Jest to
szczególnie ważne z punktu widzenia WPR i celów przyjętych
w programie Zielony Ład, w tym przechodzenia na produkcję
ekologiczną, zaopatrzenia w wodę i ograniczania zanieczyszczeń.
Małgorzata Pucek, CDR w Brwinowie

Jednostki doradztwa rolniczego od roku zintensyfikowały działania edukacyjne na temat
wody w rolnictwie.

kosztorysy. Ocenia się możliwości realizacji inwestycji i rankinguje potrzeby.
Z uwagi na to, że środki na inwestycje związane z obszarami
wiejskimi, głównie na małą retencję, mogą pochodzić z różnych
źródeł, wydaje się niezbędne podejmowanie wspólnych, międzyresortowych, długofalowych działań, które mogą w wymierny i skoordynowany sposób poprawić gospodarkę wodną.
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Utworzenie LPW angażuje w większym niż dotychczas stopniu
środowiska lokalne, w tym ODR, do dyskusji na temat ochrony
11
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Współpraca producentów rolnych
sposobem na rozwój rolnictwa
i obszarów wiejskich
Współpraca rolników i ich współdziałanie w zorganizowanych
formach, pozwalają na osiągnięcie wymiernego efektu rynkowego w postaci budowania konkurencyjnej pozycji rolników
i realizowanych wspólnie przedsięwzięć.
Producenci rolni funkcjonują w zmieniającym się otoczeniu rynkowym, w warunkach postępującej globalizacji. Niezależnie od
wielkości gospodarstwa, rolnik jako podmiot gospodarczy, jest
jednostką małą. W sytuacji, w której na rynku funkcjonuje coraz
mniejsza liczba nabywców mających za partnerów dużą liczbę
małych producentów, pojedynczy producent nie jest liczącym
się partnerem biznesowym dla silnego i skonsolidowanego otoczenia handlowo-produkcyjnego. Od pewnego czasu obserwujemy również włączenie surowców rolnych w zakres spekulacji
giełdowych, co skutkuje wzrostem niestabilności na rynkach
produktów rolnych. Powyższe uwarunkowania wraz z wyjątkowo dużą zmiennością cen produktów rolnych, powodują nieprzewidywalność i niepewność co do możliwości ich zbytu po
opłacalnych cenach.

Z różnicy w przewadze kontraktowej i braku współpracy i porozumienia między producentami rolnymi, korzystają pośrednicy,
przejmujący dużą część dochodów ze sprzedaży produkcji rolnej.
Stąd, aby skutecznie przeciwdziałać powyższym tendencjom, konieczna jest współpraca rolników i tworzenie wspólnych struktur gospodarczych m.in. w postaci grup lub organizacji producentów, zdolnych, sięgać po korzyści związane z ekonomią skali.
Wspólne działanie producentów rolnych przynosi szereg korzyści
zarówno w sferze produkcji (koncentracja podaży, wspólne planowanie produkcji, dostosowanie oferty do potrzeb klientów),
handlu (np. ograniczenie pośredników, obniżanie kosztów transportu), jak i zaopatrzenia (np. koncentrację popytu na środki do
produkcji). Większa skala oferowanych produktów, często o lepszych parametrach jakościowych, z możliwością zachowania ciągłości dostaw odpowiednich partii oferowanych produktów, jest
bardziej interesująca dla odbiorców niż oferta pojedynczego
producenta. Wspólne działania pozwalają na zmniejszanie kosztów produkcji rolnej, skrócenie łańcucha dostaw i lepszy kontakt
z klientem, sprzyjając wypracowywaniu renomy produktów.
Istnieje silna potrzeba wspierania współpracy rolników. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu organizuje w dniu 12 października 2022 r. konferencję
pn. „Współpraca producentów rolnych sposobem na rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich”, która odbędzie się w formie
12

hybrydowej (stacjonarnie + online). Konferencja jest objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest
realizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 20222023 w zakresie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.




Przedstawienie uczestnikom konferencji przykładowych gospodarstw, funkcjonujących w ramach wspólnych inicjatyw, pokaże
korzyści płynące z gospodarczego organizowania się rolników,
zaś zdobyte przez nich doświadczenie będzie stanowić bazę „dobrych praktyk” w dziedzinie współpracy producentów rolnych
oraz inspirację dla podmiotów jeszcze niezrzeszonych. Omówienie możliwości finansowego wsparcia tego typu inicjatyw oraz
potrzeb gospodarczego organizowania się rolników, w kontekście uwarunkowań rynkowych i legislacyjnych, pozwoli przyszłym beneficjentom zrzeszać się w nowe działania i grupy.
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Dzięki zdobytej wiedzy podczas konferencji, uczestnicy dowiedzą się o wielu korzyściach wynikających z organizowania się
rolników, takich jak: ograniczenie liczby pośredników, wyższe
ceny za jednolity, dobry jakościowo towar, wspólne inwestycje
i użytkowanie maszyn, wspólna promocja produktów czy silniejsze partnerstwo, powodujące wzmocnienie pozycji na rynku.
Szczegółowe informacje o wydarzeniu będą dostępne na stronie
internetowej www.cdr.gov.pl Serdecznie zapraszamy do udziału
w Konferencji.
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Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu organizuje w dniu 12 października
2022 r. konferencję pn. „Współpraca producentów rolnych sposobem na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich”.

Kacper Mytko, CDR Oddział w Poznaniu
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Informatyczne wsparcie rolników i doradców rolniczych w celu
zachowania bioróżnorodności i doboru najlepszych odmian roślin użytkowych w danych warunkach glebowo-klimatycznych.
W nadchodzących tygodniach, po blisko 4 latach, zakończy się
realizacja projektu AGROBANK pt.: „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego
i gospodarczego Polski poprzez ochronę i wykorzystanie tych
zasobów w procesie świadczenia usług doradztwa rolniczego”.
Projekt został sfinansowany w kwocie około 10 mln złotych przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach
globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG I. Liderem konsorcjum realizującego projekt jest Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie przy merytorycznym wsparciu Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo–Sieciowe
oraz Fundacji Kaleckiego.
AGROBANK jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej, przechodzącej przemianę, gospodarki rolnej oraz wpisuje się w Unijną Strategię na rzecz bioróżnorodności 2030 pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia” oraz we Wspólną Politykę

Rolną, których celem jest ochrona przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów, poprzez odbudowę bioróżnorodności oraz ochronę jakości żywności i zdrowia.
Realizacja projektu AGROBANK ma wpłynąć na zwiększenie
możliwości wykorzystania zasobów genetycznych roślin rolniczych, poprzez właściwe zarządzanie, powiązane z informacją
dotyczącą procedur gromadzenia, przechowywania, waloryzacji wiedzy tradycyjnej z nimi związanej oraz kompleksowego
opracowywania danych i udostępniania ich z wykorzystaniem
rozbudowanego systemu bioinformatycznego, wspierającego
Platformę Innowacji w zakresie Zasobów Genetycznych Roślin

Demonstracja kolekcji dawnych odmian zbóż jarych zorganizowana na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Źródło: K-PODR Minikowo.
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Przechowalnia długoterminowa Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
IHAR-PIB w Radzikowie. Źródło: KCRZG Radzików.

Użytkowych. System będzie wykorzystywany w Banku Genów
IHAR-PAN w Radzikowie do rejestracji i przechowalnictwa wycofanych i pojawiających się na rynku nasion roślin użytkowych, jak
również do świadczenia usług doradztwa rolniczego. Korzystać
z niego będą mogli również rolnicy i inni interesariusze w doborze najbardziej właściwych odmian roślin użytkowych w danych
warunkach glebowo-klimatycznych.
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Genetyczne zasoby, jakimi są gatunki i odmiany roślin regionalnych i lokalnych, w obecnych czasach mają coraz większą
wartość gospodarczą w produkcji rolniczej i często są skutecznym narzędziem konkurencji rynkowej, stanowiąc jednocześnie
ważne źródło dziedzictwa biologicznego, społecznego i kultu-

rowego. Dlatego też ich zachowanie i wykorzystanie w produkcji rolniczej odgrywa istotną rolę w zapewnieniu w dłuższej
perspektywie bezpieczeństwa żywnościowego kraju i jest dobrem narodowym chronionym i nadzorowanym przez Państwo.
W związku z tym, mogą i powinny służyć rolnikom w realizacji
ich produkcyjnych preferencji, a naukowcom i hodowcom roślin
do badań, na przykład w postaci krzyżowania genowego w celu
stworzenia nowych odmian roślin, kompromisowych, zapewniających efektywność plonu i odporność na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne, jak również wspierających bioróżnorodność. W trakcie projektu, we współpracy z Wojewódzkimi
Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizowane były poletka
demonstracyjne, na których wysiewano i zbierano plony dawnych gatunków i odmian roślin uprawnych, m.in. pszenicy, jęczmienia i owsa.
Równolegle do prac polowych, budowane były aplikacje informatyczne do genotypowania, fenotypowania, rejestracji i przechowalnictwa nasion, dzięki którym Bank Genów w Radzikowie
stał się najnowocześniejszym obiektem tego typu w Europie.
W ramach projektu opracowana została również aplikacja do
wyboru gatunku/odmiany roślin uprawnych. Umożliwi ona rolnikowi wybór szczególnie rekomendowanej odmiany do uprawy
w określonych przez niego warunkach środowiskowych. Będą to
zarówno odmiany z listy odmian zrejestrowanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), jak
i odmiany dawne regionalne i lokalne, preferowane głównie do
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tradycyjnej uprawy, na przykład w mniejszych powierzchniowo gospodarstwach - ekologicznych. Charakterystyka tych odmian jest dostępna w bazie danych systemu Krajowego Centrum
Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG), które wchodzi w skład
IHAR-PIB w Radzikowie. Dzięki aplikacji użytkownicy będą mieli
również możliwość monitorowania stanu uprawy i prognozowania plonu, a co za tym idzie, przewidywanego dochodu. Aplikacja
ta udostępniona zostanie w 3 kwartale 2022 roku. Informacja na
ten temat pojawi się na stronie internetowej www.cdr.gov.pl
Funkcjonowanie wszystkich aplikacji zbudowanych w projekcie
AGROBANK jest potwierdzeniem postępującej cyfryzacji usług
doradczych i badawczych, co jest priorytetem na najbliższe lata
Unii Europejskiej. W istotny sposób uporządkuje i ułatwi transfer wiedzy, usprawni współpracę i tym samym budowę skutecznej struktury i organizacji systemu AKIS (Agriculture Knowledge
and Innovation Systems). Dodatkowo wpłynie pozytywnie na
zrównoważony rozwój wsi, bez ujemnego wpływu na bioróżnorodność, poprawiając warunki prowadzenia działalności gospodarczej i warunki życia na obszarach wiejskich, przy jednoczesnym nienaruszaniu specyficznych zasobów wsi, do których
zalicza się walory środowiska naturalnego, krajobraz, tradycje
i dziedzictwo kulturowe. Projekt jest wsparciem dążenia do
zrównoważonej i efektywnej gospodarki rolnej oraz działań dla
zachowania różnorodności biologicznej. Wielokierunkowość
upraw, różnorodność odmian, utrzymanie obszarów wegetacji
roślin łąkowych, połączona z przyjazną środowisku technologią
uprawy, leży w interesie całego świata.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, niezależnie
od projektu AGROBANK, zaangażowane jest również w inne
projekty informatyczne, zarówno krajowe i zagraniczne mające
na celu wsparcie rolników i doradców rolnych w podejmowaniu
decyzji produkcyjnych i handlowych, w tym na przykład w cyfrowej identyfikacji chorób roślin użytkowych, podejmowaniu decyzji nawozowych, stosowaniu środków ochrony roślin, wyliczaniu bilansu wodnego. Ich funkcjonowanie będzie zintegrowane
w ramach dostępnej obecnie platformy www.edwin.gov.pl, a docelowo rozwijane w planowanej do zbudowania przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kompleksowej platformy informatycznej „Rolnik.gov.pl”.
Piotr Dąbrowski i Paulina Łukawska, CDR w Brwinowie
Opracowano na podstawie:
1. Materiałów przygotowanych przez Centrum Doradztwa w Brwinowie
(CDR) i Państwowy Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Instytut
Badawczy (IHAR – PIB). 2022 r.

16







Regulatory i stymulatory w uprawach rolniczych
Ochrona roślin a bezpieczeństwo pszczół
i innych zapylaczy
Roślinne napoje
fermentowane

Regulatory i stymulatory
w uprawach rolniczych
Na rynku jest wiele produktów, powstałych na bazie związków
substancji syntetycznych, organicznych czy mineralnych, które
wpływają na rozwój roślin i ich procesy życiowe. Należą tutaj
m.in.: regulatory wzrostu (retardanty) i stymulatory (biostymulatory) wzrostu.
Regulatory wzrostu stosuje się głównie w rolnictwie, w uprawie
zbóż i rzepaku. To preparaty powstałe na bazie substancji syntetycznych zapobiegające nadmiernemu wyrastaniu roślin.
Stosowanie regulatorów wzrostu zapobiega wyleganiu zbóż. Regulatory skracają źdźbła ale też wzmacniają je i usztywniają, co
sprawia, że rośliny są bardziej stabilne i mają większą odporność
na pokładanie się. Ryzyko wylegania występuje przy zbyt wysokiej normie wysiewu, podatności odmiany na wyleganie. Również termin siewu może mieć tutaj znaczenie, jak i nawożenie
azotem. Ważne, aby odpowiednio dobierać środki.
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Zasadniczo wyróżnia się dwie grupy regulatorów wzrostu, z których jedna hamuje powstawanie fitohormonów, odpowiedzialnych za podziały komórek, czyli wydłużanie źdźbła tzw. inhibitory syntezy giberelin. Druga grupa to, tzw. generatory etylenu,
hamujące wzrost i przyspieszające procesy starzenia się roślin.

Inhibitory giberelin wydłużają czas tworzenia się zawiązków
przyszłych kłosów i ziarniaków. Do tej grupy regulatorów należą
preparaty na bazie: chlorku chloromekwatu (CCC), chlorku mepikwatu, proheksadionu wapnia, trineksapaku etylu. Ich działanie obejmuje okres od krzewienia do drugiego kolanka, choć
termin stosowania jest charakterystyczny dla danej substancji.
Chlorki stymulują rozwój korzeni i zwiększają liczbę źdźbeł płodnych.
Inhibitory giberelin wspomagają rozwój pędów bocznych u zbóż,
dlatego powinno się je stosować w fazie krzewienia. Późniejsze
stosowanie może wpływać na spowalnianie zawiązywania się
kłosków, a tym samym tworzenie ziarna.
Regulatory oparte na substancji czynnej etefon, należące do generatorów etylenu (druga grupa) mają nieco inny mechanizm
działania. W roślinach etefon przekształca się w etylen, przyspieszając ich starzenie, powodując drewnienie i wzmacnianie
tkanek w roślinie, dlatego stosuje się je nieco później niż inhibitory syntezy giberelin. Generatory etylenu (etefon), najlepiej
działają w temperaturach powyżej 15oC do 18oC (w nocy powyżej 8oC), gdy temperatura sprzyja wzrostowi roślin. Ich działanie
utrzymuje się przez 5 do 7 dni, po czym rośliny ponownie zaczynają wzrost wydłużeniowy.
Preparaty na bazie etefonu (ok. 23 środki na rynku) nie powinny być stosowane przy zbyt wysokich temperaturach oraz
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w okresie suszy, ponieważ rośliny same w tych warunkach produkują etylen w większych ilościach. W temperaturach powyżej
25oC, kiedy musimy wykonać taki zabieg, należy to zrobić wieczorem, gdyż stres termiczny może spowodować przedwczesne dojrzewanie roślin. Najlepszy termin ich stosowania to faza
strzelania w źdźbło (BBCH 30-39). Etefon wpływa na międzywęźla, szczególnie gdy trwa intensywny przyrost źdźbła. Etefonu
nie stosujemy przed kwitnieniem i przynajmniej 8-10 dni przed
i po stosowaniu innych substancji wpływających na wzrost roślin, gdyż działania tych substancji będą się wzajemnie wykluczały.
Dawkowanie regulatorów wzrostu w odpowiedniej fazie rozwojowej zbóż to klucz do sukcesu przy skracaniu źdźbeł. Przy doborze retardantów zwracamy uwagę na zakres temperatur – im
jest szerszy, tym łatwiej o skuteczność wykonanego zabiegu.
Stymulatory wzrostu – to związki organiczne, mineralne lub
ich mieszaniny, wpływające korzystnie na rozwój roślin lub inne
procesy życiowe roślin.

HORYZONT CDR
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Plantacje uprawowe rośliny nieustannie podlegają działaniu
różnych czynników. Jedne z nich wpływają pozytywnie na wegetację roślin, inne negatywnie. Negatywny wpływ na uprawy
mają choroby wywoływane przez patogeny czy szkodniki powodujące uszkodzenia roślin. Niekorzystnie na uprawy mogą działać warunki pogodowe, utrzymujące się przez dłuższy czas, np.
wysokie/niskie temperatury, nadmierne promieniowanie UV,
susze, przymrozki. Stres u roślin mogą wywołać również zjawi-

Łan zboża. (Fot. Alicja Zygmanowska).

ska ekstremalnie: wichury, ulewy, gradobicia. Większość gatunków roślin potrafi obronić się i zwalczyć przynajmniej częściowo
wpływ czynnika stresującego. Jednak nie zawsze reakcja obronna przychodzi w porę, a straty poniesione z tego tytułu nie zawsze są do nadrobienia. Stąd celowe może być wsparcie roślin
odpowiednimi środkami wzmacniającymi.
Obecnie coraz częściej możemy zapobiegać tym niekorzystnym
czynnikom poprzez działania profilaktyczne. W sprzedaży znajduje się sporo środków stymulujących przemiany biochemiczne zachodzące w roślinach, które łagodzą lub niwelują wpływ
negatywnych czynników. Są to stymulatory (biostymulatory)
18

wzrostu, związki na bazie składników organicznych, mineralnych
lub ich mieszanin. Możliwe do stosowania w uprawach zbóż, roślin oleistych czy okopowych (burak cukrowy), także warzyw, roślin ogrodniczych czy sadowniczych.
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Biostymulatory charakteryzują się zbliżonym mechanizmem
działania do hormonów roślinnych. Korzystnie wpływają na
przebieg fotosyntezy, rozwój systemu korzeniowego i wzrost
części nadziemnych roślin. Dzięki temu rośliny lepiej i szybciej
pobierają składniki pokarmowe. Do preparatów stymulujących

Roślinne napoje
fermentowane

wzrost i rozwój roślin zalicza się:
–– aminokwasy stosowane w czystej postaci lub jako dodatek nawozów dolistnych,
–– wyciągi z organizmów morskich (glony, wodorosty), bogate w aminokwasy, składniki mineralne i hormony roślinne, witaminy,
–– kwasy humusowe i fulwowe poprawiające właściwości
fizyko-chemiczne i biologiczne gleby,
–– wyciągi z torfu z dodatkami makro i mikroelementów.
Preparaty na bazie aminokwasów można stosować nalistnie
i doglebowo. Aktywują syntezę chlorofilu, tworzenie organów
generatywnych roślin (ziarno, nasiona, kwiaty, owoce), wspomagają regenerację uszkodzeń, łagodzą skutki stresów cieplnych wpływając korzystnie na kondycję i witalność roślin.
Preparaty z wyciągów z alg morskich (glony) zawierające hormony roślinne, aminokwasy i składniki mineralne, wspomagają
procesy fotosyntezy oraz transport asymilatów i składników.
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W ofercie handlowej jest wiele preparatów stymulujących
wzrost i rozwój systemu korzeniowego, zapewniając lepsze
wykorzystanie składników pokarmowych przez roślinę, które
wpływają na aktywność mikroorganizmów glebowych (bakterii,
grzybów itp.), poprawiają pojemność wodną gleby i jej zdolności sorpcyjne, przez co rośliny przez dłuższy czas mają dostęp do
składników wnoszonych w nawozach. Ma to szczególne znaczenie w okresach suszy, kiedy brak wody jest główną przyczyną
obniżki plonów.
Łan zboża - wyległy. (Fot. Alicja Zygmanowska).
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Biostymulatory przydatne są w różnorakich warunkach stresowych, wzmacniając i uodparniając rośliny. Ponieważ producenci
określają tym mianem wiele produktów, sugerując ich pozytywne działanie, warto sprawdzić efekt ich działania na mniejszych
powierzchniach, biorąc również pod uwagę ceny w przeliczeniu
na hektar.
Danuta Nowak, CDR Oddział w Poznaniu
Opracowano na podstawie:
1. Zboża w mistrzowskiej uprawie – poradnik eksperta Topagrar Polska.
2. www.agro.basf.pl/Documents/broszury/regulatory-wzrostu-i-rozwoju-roslin-broszura.pdf
3. www.agropolska.pl/uprawa/zboza/substancje-aktywne-retardantow-co-warto-o-nich-wiedziec,70.htm
4. www.syngenta.pl/stop-wyleganiu/jak-zapobiega-wyleganiu/jakdzialaregulatorwzrostu
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Ochrona roślin a bezpieczeństwo pszczół i innych zapylaczy
Ochrona roślin jest tą szczególną dziedziną praktyki rolniczej,
w której należy podejmować szereg decyzji i dokonywać wyborów. Od nich zależy nie tylko zdrowie roślin i efekt ekonomiczny,
ale także bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów dla człowieka, zwierząt oraz środowiska. Pomimo rozwoju różnych metod
ochrony roślin, środki chemiczne stanowią nadal najważniejsze
narzędzie w ograniczaniu populacji organizmów szkodliwych dla
roślin uprawnych. Powszechne stosowanie pestycydów w rolnictwie, umożliwiło w ostatnich kilkudziesięciu latach nie tylko
lepsze wykorzystanie i stabilizację potencjału plonowania coraz
bardziej wydajnych odmian roślin, ale także rozpoznanie zagrożeń i podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania ujemnych skutków stosowania tych środków. Jednym z takich działań
jest wdrażanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin. Ochrona
zdrowia roślin polega przede wszystkim na zapobieganiu rozprzestrzeniania się chwastów, szkodników i sprawców chorób.
Właściwie i terminowo przeprowadzone zabiegi agrotechniczne stwarzają odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju
roślin uprawnych, a silne i dobrze wykształcone rośliny, nawet
w obecności organizmów szkodliwych, są bardziej odporne na
ich negatywne oddziaływanie. Podjęcie działań lub zastosowanie metod ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi,
20
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Z uwagi na możliwy negatywny wpływ tych środków na zdrowie ludzi i środowisko, konieczne jest zachowanie szczególnej
ostrożności. Użycie środków ochrony roślin jest uzasadnione jedynie wtedy, gdy inne metody ochrony plantacji nie przynoszą
oczekiwanych rezultatów. Podstawowymi warunkami zapewnienia właściwej skuteczności działania środka ochrony roślin
i zminimalizowania negatywnych skutków jego stosowania są:
• wybór odpowiedniego dla danej sytuacji preparatu,
• zastosowanie odpowiedniej dawki,
• optymalny termin wykonania zabiegu,
• odpowiednia technika aplikacji.
Klasyfikacja pestycydów oparta jest na zróżnicowanych kryteriach podziału, z których najczęściej spotykane to:
1) w zależności od kierunku zastosowania i sposobu działania,
2) ze względu na skład chemiczny.
Według pierwszego kryterium rozróżnia się:
a. zoocydy – środki stosowane do zwalczania szkodników, są
to preparaty stwarzające największe zagrożenie dla pszczół,
spośród których insektycydy – środki owadobójcze i akarycydy – środki roztoczobójcze w wielu przypadkach zaliczane są do środków bardzo toksycznych. W skład zoocydów
wchodzą także środki gryzoniobójcze –rodentocydy, mięczakobójcze – moluskocydy, nicieniobójcze – nematocydy, aczkolwiek są to środki nie stwarzające zagrożenia dla
pszczół ze względu na niskie ryzyko, bądź kontakt pszczół ze
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środkiem jest niemożliwy;
b. herbicydy – chwastobójcze, głównie są to środki nie klasyfikowane pod kątem toksyczności dla pszczół ze względu na niskie ryzyko lub ich stosowanie wyklucza kontakt
z pszczołami, jednak w przypadku niektórych substancji
aktywnych niebezpieczeństwo dla pszczół istnieje;
c. fungicydy – grzybobójcze, ich właściwości pod kątem toksyczności dla pszczół są analogiczne jak w przypadku herbicydów;
d. regulatory wzrostu – środki stymulujące lub hamujące
rozwój roślin;
e. antraktany – środki wabiące;
f. repelenty – odstraszajace.
Ostatnie trzy grupy stanowią środki stosunkowo najmniej istotne ze względu na możliwość zatrucia pszczół.
Drugie kryterium dzieli pestycydy na:
–– nieorganiczne, z reguły zawierają w swoim składzie głównie takie związki jak: siarka lub wodorotlenki i tlenochlorki miedzi;
–– organiczne, spośród których niebezpieczne dla pszczół to:
a. insektycydy fosforoorganiczne – zawierające substancję
aktywną: chlorfenwinfos, fenitrotion, dimetoat, diazynon, chloropiryfos;
b. karbaminiany – substancje aktywne.: metomyl, karbosulfan, pirymikarb, beta – cyflutryna, bifentryna;
c. syntetyczne pyretroidy – substancje aktywne.: alfametryna, betacyflutryna, deltametryna, cyhalotryna,
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esfenwalerat, zeta – cypermetryna;
d. pochodne nereistotoksyny – substancje aktywne.: bensultap.
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Środki ochrony roślin różnią się także sposobem działania.
Wyróżnia się cztery możliwości:
–– środki o działaniu kontaktowym – substancja aktywna
wywołuje efekt ochronny w miejscu zastosowania (powierzchniowo),
–– środki o działaniu systemicznym (układowym) – substancja
aktywna bardzo łatwo przemieszcza się w roślinie i wywołuje efekt ochronny niezależnie od miejsca wnikania,
–– środki o działaniu wgłębnym – substancja aktywna wnika łatwo do rośliny lecz nie ulega przemieszczeniu do jej
innych części. W grupie tej znajdują się niektóre insektycydy powodujące zatrucie owadów drogą pokarmową
(żołądkową),
–– środki o działaniu gazowym – substancje o dużej prężności par (fumiganty), przeważnie do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach. Zatrucia organizmów powstają drogą oddechową.

ziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) PP 3/10.
W związku z wytycznymi środek ochrony roślin klasyfikuje się
jako:
1) bardzo toksyczny dla pszczół w przypadku wysokiego ryzyka,
2) toksyczny dla pszczół w przypadku średniego ryzyka.
Środków niezakwalifikowanych do pierwszej lub drugiej grupy
toksyczności nie klasyfikuje się pod względem toksyczności dla
pszczół z powodu niskiego dla nich ryzyka.
W celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół należy:
–– zabiegi wykonywać tylko w przypadkach przekroczenia

Należy zwrócić uwagę na klasy toksyczności pestycydów
dla pszczół.
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2004 roku środki ochrony roślin klasyfikuje się ze względu na
zagrożenie stwarzane dla pszczół na podstawie oceny poziomu
ryzyka, wykonanego zgodnie z wytycznymi Europejskiej i Śród-

Pszczoła miodna zatruta chemicznym środkiem ochrony roślin z charakterystycznie
wyciągniętym języczkiem. Żródło: https://piragro.pl/
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przez organizmy szkodliwe progów ekonomicznej szkodliwości i o ile to możliwe, ograniczać zabiegi do pasów
brzeżnych lub miejsc wystąpienia organizmów szkodliwych,
–– zabiegi opryskiwania należy wykonywać sprzętem sprawnym technicznie z aktualnym świadectwem przeglądu
technicznego oraz z zastosowaniem dysz zalecanych przy
stosowaniu danego środka,
–– stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasieki (dotyczy opryskiwaczy polowych i sadowniczych),
–– nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających
znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s),
–– bezwzględnie przestrzegać zapisy zawarte w etykiecie
środka ochrony roślin,
–– tam, gdzie są dostępne wyniki badań naukowych, stosować dawki obniżone oraz dawki dzielone w celu ograniczenia chemizacji rolnictwa,
–– do wykonania zabiegów w miejscach, gdzie pszczoły mogą
mieć pożytek, dobierać środki selektywne, nietoksyczne
dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji,
–– zabiegi należy wykonywać wieczorem, po zakończeniu
oblotu uprawy przez pszczoły,
–– wiele kwitnących gatunków chwastów już od wczesnej
wiosny, np. gwiazdnica pospolita, stanowią pożytek dla
pszczół i wykonywane w takiej sytuacji zabiegi muszą być
traktowane tak jak zabiegi w czasie kwitnienia uprawy,

–– nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią,
–– środkami bardzo toksycznymi i toksycznymi dla pszczół
nie wykonywać zabiegów na uprawach, których kwitnienie może mieć miejsce przed zakończeniem okresu prewencji,
–– zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej, szczególnie na
sąsiednie, kwitnące uprawy, a także miejsca, gdzie zapylacze mogą mieć pożytek, nie wykonywać zabiegów przy
zbyt silnym wietrze,
Znoszenie cieczy użytkowej stanowi zagrożenie dla zapylaczy na
sąsiadujących plantacjach, na których pszczoły mają pożytek.
Za kontrolę nad prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin odpowiada Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin

Sprawny technicznie opryskiwacz jest jednym z czynników warunkujących skuteczność
i bezpieczeństwo zabiegu. Żródło: https://www.farmer.pl/
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i Nasiennictwa, do której należy zwracać się w przypadku stwierdzenia dowolnych nieprawidłowości.
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Bezpieczeństwo pszczoły miodnej i innych zapylaczy zależy obecnie przede wszystkim od przygotowania zawodowego i uczciwości wykonawców zabiegów chemicznymi środkami ochrony
roślin. Aktualny dobór środków ochrony roślin, technika ich stosowania, a także obowiązujące przepisy prawne, powinny stanowić gwarancję bezpieczeństwa ochrony roślin dla zapylaczy.
Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów i spowodowanie zatrucia zapylaczy to nie tylko straty w uzyskiwanym od
pszczoły miodnej miodzie czy wosku, ale przede wszystkim poważne straty gospodarcze związane z obniżeniem plonu i mniejszą jego jakością.
Marian Głowacki, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
1. Grzegorz Pruszyński-Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu-Dobra praktyka
ochrony roślin ,Ochrona zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin 2012 r.
2. Piotr Skubida-Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach-Dobra praktyka ochrony roślin, Ochrona zapylaczy podczas stosowania środków
ochrony roślin 2012 r.
3. Miesięcznik Polskiego Związku Pszczelarskiego-Pszczelarz Polski-5/2007 r.
4. Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin-Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy Poznań-2020 r.
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Roślinne napoje
fermentowane
Warzywa i owoce odgrywają ważną rolę w żywieniu człowieka. Stanowią główne źródło witamin, regulują równowagę
kwasowo-zasadową organizmu, a przede wszystkim podnoszą
odporność. Owoce i warzywa powinny być stałym składnikiem
codziennej diety. Z uwagi na sezonowość produktów oraz ich
nietrwałość, w celu utrwalenia żywności, stosuje się przetwarzanie warzyw i owoców, polegające na ograniczeniu aktywności enzymów i rozwoju drobnoustrojów. Najczęściej stosowane
metody to: utrwalenie termiczne, chłodzenie i zamrażanie, suszenie, marynowanie, solenie, utrwalenie chemiczne, kwaszenie tzn. poddanie fermentacji mlekowej.
Fermentacja jest procesem biochemicznym zachodzącym w warunkach beztlenowych. Przyczynia się do utrwalenia produktu
spożywczego, zwiększa właściwości prozdrowotne oraz nadaje produktom korzystne cechy organoleptyczne. Rozróżniamy
fermentacje: alkoholową, mlekową, propionową, mrówkową,
masłową oraz octową. Każda z nich może przebiegać w sposób
spontaniczny i zachodzić żywiołowo pod wpływem różnych gatunków drobnoustrojów lub w sposób kierowany, dzięki czemu
ma jednolity charakter, gdyż została wywołana przez określony
gatunek drobnoustroju, wprowadzony do środowiska w postaci
kultury zwanej szczepionką.
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Czynnikiem utrwalającym w roślinnych produktach fermentowanych jest kwas mlekowy. Wpływa on na obniżenie pH produktów do średniego poziomu 3,8-4,5 jednostek oraz ograniczenie rozwoju drobnoustrojów saprofitycznych. W produktach
fermentowanych wzrasta ilość wolnych aminokwasów oraz
w skutek zmniejszenia masy cząsteczkowej białek, zmniejsza się
ich potencjał alergizujący. W wyniku fermentacji, w produktach
fermentowanych zwiększona jest ilość witaminy z grupy B, witaminę C oraz K, a także minerały: wapń, potas, cynk, żelazo.
Do najpopularniejszych w Polsce produktów kiszonych zaliczamy: kapustę kiszoną, ogórki kiszone, kiszone pomidory, buraki
kiszone.
W ostatnim czasie popularność zyskują napoje fermentowane do których zaliczamy mleczne napoje fermentowane oraz
napoje wyprodukowane z surowców roślinnych, które zostały wytworzone z soków warzywnych lub owocowych, a także
z surowców pochodzenia zbożowego. Do najpopularniejszych
roślinnych napojów fermentowanych zaliczamy:
• kwas chlebowy – napój otrzymywany w wyniku fermentacji
mlekowoalkoholowej surowców żytnich, cukru, drożdży oraz
zastosowaniu dodatków w postaci rodzynek, żurawiny, cytryny, aromatów. Kwas chlebowy zawiera do 1% etanolu. Kwas
chlebowy jest źródłem witamin z grupy B oraz reguluje procesy trawienne w organizmie. Produkt ten jest polecany jako
napój orzeźwiający,
• podpiwek – to fermentowany, słodzony i bezalkoholowy

W wyniku fermentacji, w produktach fermentowanych zwiększona jest ilość witaminy
z grupy B, witaminę C oraz K, a także minerały: wapń, potas, cynk, żelazo.

napój wyprodukowany z palonego ziarna jęczmienia, mielonego korzenia cykorii oraz chmielu,
• kwas buraczany – to sok z buraka kiszonego, który zawiera
w swoim składzie wysoką wartość probiotyczną oraz dużo
mikroelementów,
• fermentowany sok z kapusty kiszonej – pozyskiwany poprzez odciśnięcie fermentowanej spontanicznie kapusty.
Zalecany jest szczególnie osobom cierpiącym na zaburzenia
układu pokarmowego oraz przy spadkach odporności,
• fermentowany sok z buraka – tradycyjnie pozyskiwany jest
25

rozpoczęcie procesu fermentacji. Napój ma właściwości detoksacyjne, immunomodulacyjne oraz antybiotyczne. Szczególnie polecany osobom starszym w celu wzmocnienia organizmu.






Wzrost zainteresowania prozdrowotnym wpływem procesów
fermentacji wynika z zawartych w produktach bakterii o właściwościach probiotycznych, które mają duże znaczenie przy
zwiększeniu odporności. Żywność poddana kiszeniu jest łatwiej
strawna i ma wysoką wartość odżywczą, przy jednocześnie
niewielkiej wartości kalorycznej.
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Monika Mrożek, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
W ostatnim czasie popularność zyskują napoje fermentowane do których zaliczamy
mleczne napoje fermentowane oraz napoje wyprodukowane z surowców roślinnych.
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metodą fermentacji spontanicznej z rozdrobnionych buraków zalanych przegotowaną wodą z solą i ewentualnym dodatkiem skórki żytniego chleba na zakwasie. Do produkcji
fermentowanego soku z buraka należy wybierać odmiany,
które zawierają duże ilości betalain tj. związków zawierających właściwości przeciwutleniających,
• kombucha – czyli fermentowany napój z czarnej herbaty i cukru, który w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Kombucha zawiera w swoim składzie kolonię bakterii
i drożdży, które po połączeniu z cukrem odpowiadają za

1. https://www.agroindustry.pl/index.php/2017/08/19/prozdrowotne-wlasciwosci-fermentowanych-napojow-z-surowcow-roslinnych/
2. file:///C:/Users/m_mrozek/Downloads/PFiOW_Zielinskaiwsp.%20(2).pdf
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Rozwój przedsiębiorczości - nowy nabór
wniosków
Trwałe użytki zielone
w interwencjach
„Zielonego Ładu”

Przedsiębiorcy – rolnicy, to już ostatnia szansa!
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wchodzi w końcową fazę realizacji i rozdysponowywania środków
finansowych zaplanowanych do wydatkowania w obecnej perspektywie finansowej. Następne programy i działania wspierające nasze rolnictwo pojawią się dopiero za jakiś czas tj. w nowej perspektywie WPR na lata 2023-2027 pod nazwą Krajowy
Plan Strategiczny.
Natomiast przedsiębiorcy – rolnicy prowadzący działalność
usługową w zakresie usług rolniczych oraz leśnych oraz podejmujący się niektórych wymienionych niżej usług, mają obecnie
duże szanse na dofinansowanie planowanych inwestycji i zwiększenia skali świadczonych usług lub ich poszerzenia.
Nabór wniosków od 7 lipca do 21 października 2022 r. Miejsce
składania – OR ARiMR. Poddziałanie 6.4: Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem.
Kto może być beneficjentem?
1) Osoba fizyczna, prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
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która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo i wykonuje
działalność gospodarczą,
a. obejmującą świadczenie usług w zakresie działalności
usługowej związanej z:
rolnictwem, leśnictwem, zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych, mycia i dezynfekcji, wykorzystania technologii cyfrowych.
b. przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy w przypadku prowadzenia działalności usługowej związanej z rolnictwem
i/lub z leśnictwem, (wykonanie tych usług udokumentuje
fakturami VAT lub wydrukami paragonów fiskalnych kas
rejestrujących na kwotę nie mniej niż po 10 tys. złotych
brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia Wniosku),
3) jako osoba fizyczna, prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo i podejmuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie
usług w jednym z zakresów tj.:
• działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
• działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem
w zakresie mycia i dezynfekcji,
• działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.
27

Tebala 1.
Podział na poszczególne zakresy usług objętych wsparciem
Działalność usługowa związana
z rolnictwem




Działalność usługowa związana
z leśnictwem
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Kody PKD 01.61.Z
02.40.Z
objęte
wsparDziałalność usłu- Działalność usłuciem:
gowa wspomagowa związana
gająca produkz leśnictwem
cję roślinną
01.62.Z
Działalność
usługowa
wspomagająca
chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich
01.63.Z
Działalność usługowa następująca po zbiorach

Rodzaj
- podmiot wyko- - podmiot wykopodmionujący tę dzianujący tę działaltu:
łalność w okreność w okresie
sie 24 miesięcy
24 miesięcy
poprzedzających poprzedzających
dzień złożenia
dzień złożenia
wniosku
wniosku
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Działalność usługowa związana
z rolnictwem
w zakresie

Działalność usługowa związana
z rolnictwem
i leśnictwem

zabezpieczania
lub utrzymania
urządzeń wodnych

w zakresie mycia wykorzystania
i dezynfekcji
technologii
cyfrowych

42.21.Z

81.22.Z  

Roboty związane Specjalistyczne
sprzątanie
z budową
budynków
rurociągów
przesyłowych
i obiektów
i sieci rozdziel- przemysłoczych
wych

Działalność usługową związaną
z rolnictwem
w zakresie

62.01.Z
Działalność związana z oprogramowaniem
62.03.Z

Działalność
związana z zarządzaniem
urządzeniami
Roboty związane Pozostałe sprząz budową
tanie
informatyczobiektów inżynymi
nierii wodnej
62.09.Z
01.61.Z Działalność usługowa
Pozostała działalwspomagająność usługowa
ca produkcję
w zakresie techroślinną
nologii informatycznych i komputerowych
42.91.Z

81.29.Z

podmiot
podejmujący
albo

podmiot
podejmujący
albo

podmiot
podejmujący
albo

podmiot
wykonujący

podmiot
wykonujący

podmiot
wykonujący

Poziom
refunda- 50%
cji:
Maksymalna
kwota
pomocy:

50%

65%

50%

65%

500 000 zł

Źródło: pkt. 2 – materiały źródłowe.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
1. Usługi związane z rolnictwem:
1) zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane
z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa
własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
a. przeznaczonych do:
• uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin;
• przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych
w celu przygotowywania ich do sprzedaży;
• przygotowywania pasz;
• rozdrabniania i szarpania słomy i roślin;
• chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do
korekty racic);
b. sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep
rolniczych;
c. ciągników w wys. nieprzekraczającej 50% pozostałych
kosztów kwalifikowalnych.
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1) zakup wraz z instalacją i transportem lub leasing,
zakończony przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej i kontrolnej;
2) zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
3) wdrożenie systemu zarządzania jakością;
4) opłaty za patenty i licencje;
5) koszty ogólne, dotyczące przygotowania i realizacji operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10%, pozostałych kosztów kwalifikowalnych
(maks. 10 tys. zł netto);
Usługi związane z leśnictwem:
1) zakup wraz z instalacją i transportem lub leasing, zakończony przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:
a. przeznaczonych do: przygotowania gleby pod zalesienia
lub odnowienia, zalesień i odnowień, pielęgnacji upraw
leśnych, ochrony lasu, przycinania lub zrębkowania gałęzi
drzew, pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;
b. ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50%
pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
2) zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania słu3)
żących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

3)
4) wdrożenie systemu zarządzania jakością;
4)
5) opłaty za patenty i licencje;
5)
6) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygo-

towaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub
utrzymania urządzeń wodnych:
1) zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane
z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa
własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:
a. regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych;
b. układania drenażu;
c. kopania stawów oraz zbiorników;
d. utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;
2)
1) zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
3)
2) wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego
certyfikatem;
4)
3) opłaty za patenty i licencje;
5)
4) koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem
29

i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu),
w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);
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Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia
i dezynfekcji
1) zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane
z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa
własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:
a. budynków służących gospodarce rolnej: produkcyjnych,
gospodarczych, inwentarsko-składowych, ochrony lasu;
wilgotności gleby; zasolenia gleby; temperatury; jakości powietrza; jakości wody;
b. urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
c. urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;
1) zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
2) wdrożenie systemu zarządzania jakością;
3) opłaty za patenty i licencje;
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4) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych
kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania
technologii cyfrowych:
1) zakup:
a. stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym
LoRaWan, sensorów, urządzeń i czujników do pomiaru,
urządzeń sterujących, pedometrów i akcelerometrów;
b. dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń,wodopojów;

c. stacji meteo;
d. gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, przestrzeni
dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu
jako usługa SaaS w wysokości nieprzekraczającej 20%
pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

2)
1) zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służą-

cych do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

3)
2) zakup sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym

niż wymieniony w pkt 2, w tym laptopa, tabletu, serwera
w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych;
4)
3) wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

5)
4) wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego

certyfikatem;
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6) opłaty za patenty i licencje;
5)
7) k oszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowa6)
niem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów
kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:
nabycia nieruchomości, podatku od towarów i usług (VAT), nabycia rzeczy używanych, leasingu zwrotnego, kosztów związanych
z umową leasingu, w szczególności marży finansującego oraz
ubezpieczenia, kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych, kosztów robót budowlanych, kosztów
rozbudowy infrastruktury sieci 5G oraz sieci światłowodowej.
Dostęp i ranking punktowy do poddziałania – minimum 3 pkt.:
1) innowacyjność - 2 pkt,
2) oddziaływanie na środowisko - 2 pkt,
3) jeżeli podmiot nie uzyskał pomocy finansowej z PROW
2007–2013 w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” - 2 pkt,
4) jeżeli operacja realizowana jest w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w których udział powierzchni U.R. gospodarstw o powierzchni U.R. od 1 do 15 ha stanowi:
a. powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw
rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - 3 pkt,

b. powyżej 50% i nie więcej niż 75% powierzchni użytków
rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha
w powiecie - 2 pkt,
c. powyżej 25% i nie więcej niż 50% powierzchni użytków
rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha
w powiecie - 1 pkt;
1) jeżeli realizowana operacja obejmuje świadczenie usług w ramach Działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych - 2 pkt,
2) jeżeli realizowana operacja obejmuje świadczenie usług
w ramach Działalność usługowej związanej z rolnictwem
w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, w następujących obszarach: ograniczanie zużycia ś.o.r. lub zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, lub nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt - 2 pkt;
3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:
a. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze
podobnym do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
b. jest osobą fizyczną i posiada kwalifikacje odpowiednie do
przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie Działalności usługowej związanej
z rolnictwem albo Działalności usługowej związanej z leśnictwem - 2 pkt.
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Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.arimr.
gov.pl oraz dodatkowo na podstronie Centrum Doradztwa Rolniczego w zakładce Repozytorium narzędzi pracy doradczej oraz
pod linkiem
https://www.cdr.gov.pl/uslugi-doradcze-prow-2014-2020/108-uslugi-doradcze-prow-2014-2020/2868-repozytorium-narzedzi-pracy-doradczej
Po znalezieniu pliku Excel pod nazwą Rozwój Usług Rolniczych
2022 i zapisaniu na dysku otrzymacie Państwo podstawowe
oraz poszerzone informacje dotyczące tego działania, takie jak:
kryteria dostępu, kryteria punktowe, tabelę agrarną, koszty
kwalifikowalne, wykaz maszyn – środowisko. Wszystko w jednym miejscu.
Ireneusz Gradka, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
1. Strona internetowa www.arimr.gov.pl, Poradnik dla wnioskodawców Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 6.4.
Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.
2. Informacje dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje
typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój
działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7 lipca 2022 r. do dnia 19 sierpnia
2022 r./nabór przedłużony do dnia 21.10.2022 r.
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Trwałe użytki zielone
w interwencjach „Zielonego Ładu”
Europejski Zielony Ład jest planem przebudowy gospodarki
unijnej w taki sposób, aby zminimalizować skale zużycia zasobów naturalnych (takich jak węgiel, woda, przyroda) przy zachowaniu konkurencyjności wewnątrz państw unijnych, jak i na
arenie światowej. Zielony Ład zawiera również propozycje działań, które istotnie wpłyną na sektor rolny w UE, a tym samym
i w Polsce. Główny cel poszukiwań to skoncentrowanie na rewolucyjnej gospodarce z ograniczeniem emisji gazów i wybór:
wydobywanie węgla czy alternatywne źródła energii.
Poszukiwania dotykają wprost obszarów wiejskich i produkcji
rolniczej. Odpowiedź na pytanie produkować czy ograniczać
produkcję. A może produkować z większą uwagą i poszanowaniem dóbr naturalnych: wody, gleby, powietrza i bioróżnorodności. W takie poszanowanie wpisuje się gospodarowanie
na trwałych użytkach zielonych. Po pierwsze nie szkodzić im
w sposób drastyczny poprzez zaoranie. Po drugie nie zmieniać
sposobu użytkowania, tam gdzie wytworzyły się siedliska, które
wskutek umyślnej lub nieumyślnej ingerencji człowieka bezpowrotnie mogą zostać zniszczone i nie ma możliwości powrotu do
stanu przed zniszczeniem. Wskutek zmiany stosunków wodnych
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nie do odtworzenia pozostaje zbiorowość roślinna, a przy niej także populacja zwierząt wodno-błotnych. Przytoczyć tu można łąki
w obszarach zalewowych rzek. Łąki o wysokim poziomie wód gruntowych, które raz osuszone tracą możliwość zatrzymywania wody.
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Zatrzymanie wody, wykorzystujące pojemność wodną gleby
spowolnia jej odpływ do największej naszej zlewni, jaką jest
Morze Bałtyckie. Trwałe użytki zielone z gospodarczego punktu
widzenia bez wielkiej rewolucji wpisują się w ten schemat, niskonakładowego zatrzymania wody, a krok za tym, poprawę populacji roślin czy zwierząt. Zalewy na użytkach zielonych mogą
dobrze wpisywać się w strategie ochrony klimatu i gromadzenia
węgla na terenach rolniczych.
O ile zalewy (podtapianie wodą) gruntów ornych z uprawami
jednogatunkowymi zawsze wiążą się ze stratami w produkcji rolniczej, o tyle użytki zielone mogą stanowić doskonały bufor dla
zatrzymania wody, która uczestnicząc w procesach glebotwórczych będzie, jak gąbka w reakcji z glebami ciężkimi, zlewnymi
i o wysokiej pojemności wodnej. Przykładem mogą być torfowiska, które podczas suszy oddają wodę, a podczas opadów zatrzymują i ponownie ją magazynują.
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Dla tych producentów, którzy na każdej nawet niewielkiej osuszonej powierzchni dbają o wyprodukowanie zbóż czy innych
roślin rolniczych, ochrona bioróżnorodności jest na dalekim
miejscu. Stoper został włączony na trwałych użytkach zielonych
cennych przyrodniczo i położonych na Natura 2000.

Łąka świeża. Dolina środkowej Warty (Fot. Iwona Świechowska).

Plan Strategiczny dla trwałych użytków zielonych
Aktualnie mamy w fazie końcowej Plan Strategiczny dla Wspólnej polityki Rolnej 2023-2027 zwany dalej Planem Strategicznym i na jego przykładzie przedstawię ujęcie trwałych użytków
zielonych, jako elementu w układance Zielonego Ładu, w ujęciu
ochrony bioróżnorodności i sekwestracji dwutlenku węgla.
Definicje
Na potrzeby Planu Strategicznego i ujednolicenia posługiwania
się nomenklaturą słowną
Trwałe Użytki Zielone (TUZ) zdefiniowano jako trawy lub inne
zielne rośliny pastewne, rosnące tradycyjnie na naturalnych
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pastwiskach i łąkach lub zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion przeznaczonych do zasiewania pastwisk lub łąk.

Co statystycznie wskazuje na obecność w uprawie 18,33% trwałych użytków zielonych.

utrzymywania trwałych użytków zielonych – jeżeli na trwałych
użytkach zielonych nie jest prowadzona produkcja, to jest obowiązek wykonania co najmniej jednego zabiegu agrotechnicznego, mającego na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej
roślinności w terminie:
a. do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek
o przyznanie płatności bezpośrednich, lub
b. innym wynikającym z:
• przepisów dotyczących warunkowości1 lub ekoschematów,2
lub
• przepisów dotyczących zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych3.

Ekoschematy
Dla trwałych użytków zielonych w Planie Strategicznym dedykowane jest dobrowolne dofinansowanie w następujących ekoschematach:
1) Ekoschemat - Retencjonowanie wody na trwałych użytkach
zielonych, odtworzeniem i zachowaniem obiektów zwiększających retencyjność (I 4.5);
2) Ekoschemat - Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami
odżywczymi (I 4.2)

Trwałe użytki zielone w Polsce stanowią ok. 1/5 wszystkich
użytków rolnych. Rok bazowy dla utrzymania trwałych użytków zielonych w kraju to rok 2018 i wg danych z ARiMR na
podstawie złożonych wniosków o płatność, zarejestrowano 14
270 946,21 ha użytków rolnych w tym 2 615 978,36 ha TUZ.
1

Warunkowość spełnienie określonych norm i wymogów aby otrzymać dofinansowanie ze
Wspólnej Polityki Rolnej 2022-2027 w trzech obszarach 1. środowisko, zmiana klimatu oraz
utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej; 2. zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin; 3.dobrostan zwierząt.

2

Ekoschemat dobrowolne zobowiązanie roczne na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu
zwierząt wykraczające ponad wymogi warunkowości sklasyfikowane w 6 ekoschematach
dofinansowane w I filarze WPR w latach 2023 -2027
3
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zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne dobrowolne zobowiązanie wieloletnie
sklasyfikowane w kilku pakietach, finansowanie w II filarze WPR w latach 2023 -2027

2.1 praktyka Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą
zwierząt.
Aby przystąpić do ekoschematu trzeba spełnić określone minimum-warunek. System warunkowości przystąpienia do ekoschematu to spełnienie odpowiednich norm GAEC, co ujęto tabelarycznie.
Tabela 1.
Zbiór obowiązkowych norm i wymogów
KOD i NAZWA

OPIS

GAEC 1: utrzymanie trwałych użytków zielonych w oparciu Utrzymywanie trwałych użytków zielonych w oparciu
o proporcję trwałych użytków zielonych do użytków
o proporcję trwałych użytków zielonych w stosunku do
rolnych na poziomie krajowym
użytków rolnych na poziomie krajowym, regionalnym
lub subregionalnym, na poziomie grupy gospodarstw
lub na poziomie gospodarstwa, w porównaniu do
roku odniesienia 2018. Maksymalny spadek o 5 %
w porównaniu do roku odniesienia. Czerwone swiatło
zapali się jak powierzchnia trwałych użytków zielony
spadnie poniżej 713547,31 ha, wtedy posiadacze TUZ
w 2018r. będą zobowiązani do reagowania zgodnie
z wytycznymi krajowymi, co do przywrócenia trwałych
użytków zielonych.
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GAEC 2: Ochrona torfowisk i terenów podmokłych Ochrona torfowisk i terenów podmokłych.
Na wyznaczonych obszarach podmokłych
i torfowiskach rolnicy będą zobowiązani
przestrzegać wymogów, które zostaną
doprecyzowane przed wdrożeniem normy w 2025
roku, po odpowiednim dostosowaniu i zmianach
w Planie Strategicznym.




Rozwój przedsiębiorczości - nowy nabór
wniosków
Trwałe użytki zielone
w interwencjach
„Zielonego Ładu”

Ochrona będzie dotyczyć gruntów wyznaczonych
jako obszary podmokłe i torfowiska.
GAEC 9: zakaz przekształcania lub zaorywania
Kto zlikwiduje TUZ na Natura 2000 bezwzględnie
wyznaczonych cennych trwałych użytków zielonych jest zobowiązany do jego przywrócenia i nie ma tu
zastosowanie norma GAEC 1
położonych na obszarach Natura 2000
Cenne trwałe użytki zielone zostaną wyznaczone na
obszarach Natura 2000, w oparciu o inwentaryzacje
przeprowadzane przez organ właściwy do
wdrożenia przepisów dyrektywy ptasiej (2009/147/
WE) i siedliskowej (92/43/EWG) - w ramach
opracowywania planów zadań ochronnych
(PZO) i planów ochrony (PO) dla poszczególnych
obszarów Natura 2000.

Źródło: Projekt planu strategicznego WPR z 2021 r., stan na dzień 15.lipca 2022 r.

Spełniając wskazane wyżej warunki można przystąpić do realizacji ekoschematu, gdzie również określono wymagania.
Warunki, sposób realizacji, płatność
Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych, odtworzeniem i zachowaniem obiektów zwiększających retencyjność.
WARUNEK: GAEC 1, GAEC 2, GAEC 9
Wymogiem uzyskania płatności w danym roku jest wystąpienie
na trwałych użytkach zielonych zalania lub podtopienia, zdefiniowanego jako stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80%, w okresie między 1 maja a 30 września, przez okres co najmniej 12 następujących po sobie dni.
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Jednak nie wystarczy samo zalanie, do wypłacenia dofinansowania, musi pojawić się równolegle na danym obszarze zobowiązanie w ramach:
a. wybranych wariantów pakietów przyrodniczych związanych z zachowaniem cennych siedlisk przyrodniczych
i siedlisk zagrożonych gatunków ptaków w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 20142020: Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki
ptaków na obszarach Natura 2000 (poza wariantem 4.3.
Murawy) lub Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami
Natura 2000 (poza wariantem 5.3. Murawy) oraz analogicznych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych
w ramach Planu Strategicznego 2023-2027, lub
b. ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi w zakresie praktyki Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt lub interwencji Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000.
Praktyka Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt
z ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami
odżywczymi.
WARUNEK: GAEC 1, GAEC 9
Wymogiem uzyskania płatności będzie utrzymanie obsady zwierząt i trwałych użytków zielonych
a. Obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi
co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ
w okresie wegetacyjnym roślin;
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Wartość 1 pkt = 100 zł. stawki.
Po szacowaniu stawka będzie proporcjonalnie zależna od liczby
zainteresowanych beneficjentów. Im wiecej zainteresowanych
beneficjentów tym stawka może ulec obniżeniu.




Jak płatności w ekoschematach związanych z trwałymi użytkami rolniczymi będą atrakcyjne dla beneficjentów, pokaże już rok
2023, a wtedy efekt środowiskowy w postaci ochrony bioróżnorodności i sekwestracji węgla na terenach zalanych, będzie z korzyścią dla przyrody i spełnienia celu klimatycznego w Zielonym
Ładzie.
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Iwona Świechowska, CDR Oddział w Poznaniu
Opracowano na podstawie:
Sezonowy wypas bydła. (Fot.Iwona Świechowska).

1. Sprawozdanie dotyczące planu strategicznego WPR z 2021 r., stan na dzień
15.lipca 2022 r.

b. Zakaz przeorywania TUZ w okresie realizacji ekoschematu.
Obsada zwierząt liczona będzie do całej powierzchni TUZ w gospodarstwie, jednakże płatność będzie przysługiwała jedynie do
powierzchni TUZ położonych poza obszarami Natura 2000.
PŁATNOŚĆ
Płatność roczna przyznawana do powierzchni gruntów objętych
poszczególnymi praktykami w ramach ekoschematu.
Szacowana stawka: Wysokość wsparcia odpowiada liczbie punktów przypisanych do danej praktyki.
HORYZONT CDR
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Rolnictwo społeczne
po norwesku

Tylko 3% powierzchni Norwegii stanowią grunty orne!
Większość obszaru kraju obejmują łąki i pastwiska (52%) oraz
lasy (26%). Pozostałe blisko 20% powierzchni to góry skaliste
i lodowce. Kraj rozciąga się na długości około 2500 km. Pomiędzy częścią południową a częścią północną, sięgającą poza koło
polarne występują ogromne różnice w klimacie, glebie i topografii. Podstawą produkcji rolnej Norwegii jest hodowla bydła,
w tym głównie mlecznego i owiec a na północy reniferów. Ze
względu na krótki okres wegetacyjny główne uprawy to jęczmień i owies, ponadto ziemniaki i rośliny pastewne. Na południu
rozwija się także warzywnictwo i sadownictwo. Duże znaczenie
w gospodarce wiejskiej odgrywają leśnictwo i rybołówstwo.
Wszystko to sprawia, że dla utrzymanie równowagi ekonomicznej, gospodarstwa rolne w Norwegii otwierają się na nowe aktywności, tworząc gospodarstwa wielofunkcyjne i społeczne,
dla których bazę stanowią zajęcia rolnicze.
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Pierwotnie na określenie usług socjalnych w gospodarstwie
stosowano w Norwegii różne terminy, takie jak Zielona opieka,
Gospodarstwo jako zasób edukacyjny i Żywa szkoła. Ostatecznie
w 2011 roku zarejestrowano unikatową nazwę „Inn på tunet”,

co można tłumaczyć jako „Gościniec na podwórku” lub „Gościniec w zagrodzie”. Odpowiada to stosowanym w innych krajach
określeniom - Green Care, Care farming, Social farming, Farms
for school czy Farming for Health, gdzie gospodarstwo rolne staje się miejscem usług w zakresie edukacji, wychowania, pracy,
zdrowia i opieki.
Silne powiązanie „Inn på tunet” (IPT) z aktywnym rolnictwem
i produkcją żywności zostało zapisane wprost w definicji marki:
„Inn på tunet” to odpowiednio przygotowane i o potwierdzonej jakości usługi socjalne świadczone w gospodarstwie rolnym.
Usługi zapewniają wzrost kompetencji, rozwój osobisty i dobre
samopoczucie podopiecznych. Gospodarstwo społeczne to nieruchomość wykorzystywana na cele rolnictwa, leśnictwa lub
ogrodnictwa. Oferta usług społecznych jest związana z gospodarstwem oraz życiem i pracą w nim.
Oferta IPT kierowana jest do dzieci i młodzieży, osób z uzależnieniami, osób wykluczonych i seniorów. Najważniejsze obszary
usług społecznych to:
• wychowanie i szkolenie: kształcenie ogólne, kształcenie specjalne, czas wolny
• praca: trening pracy i rehabilitacja
• zdrowie i opieka: uzależnienie, niepełnosprawność, zdrowie
psychiczne, demencja itp.
Ponadto IPT oferuje usługi w zakresie integracji imigrantów
37
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i uchodźców, opieki poprawczej i prewencji. System jest otwarty
na inne rodzaje usług dostosowanych do potrzeb różnych grup
użytkowników. Istnieje wiele badań i przykładów, które pokazują pozytywny wpływ kontaktu ze zwierzętami, prowadzenia
prac ogrodowych i wykonywania określonych zadań w gospodarstwie dla poprawy kondycji i jakości życia podopiecznych.
Wszystkie gospodarstwa, które chcą określać się jako „Inn på
tunet” muszą przejść zatwierdzenie oparte na standardzie jakości IPT. Standard został opracowany w ramach Norweskiego
Systemu Jakości Rolnej (KSL) i jest obsługiwany przez Norweską
Fundację Żywności Matmerk Norsk. Standard KSL to wiele list
kontrolnych służących jako narzędzie do przeglądu funkcjonowania gospodarstwa, zarówno w ramach samokontroli przez
rolnika, jak i przez audytorów zewnętrznych. Rolnik może łatwo
sprawdzić, czy jego działalność jest zgodna z przepisami, regulacjami i wymogami branżowym, które wpływają na jakości surowców i produktów z gospodarstwa. Produkty rolne i usługi
w gospodarstwie mogą być w obrocie jeśli spełniane są standardy KSL. Dodatkowe wymagania są stosowane dla markowej
żywności wysokiej jakości, produktów regionalnych, norweskich
specjalności i usług społecznych. Gospodarstwa opiekuńcze muszą spełniać wymogi określone dla gospodarstwa rolnego, takie jak np. dobrostan zwierząt, BHP i bezpieczeństwo żywności
oraz szczegółowe wymagania objęte programem Inn på tunet.
Zatwierdzenie jest bezpłatne dla gospodarstw, jednak koszty
dostosowania swojej infrastruktury do wymogów rolnicy muszą

Fot. Logo Inn på tunet, którego mogą używać tylko zatwierdzone gospodarstwa.

pokryć we własnym zakresie. Tylko zatwierdzone gospodarstwa
mogą używać zastrzeżonej nazwy i logo Inn på tunet.
Funkcjonowanie systemu gospodarstw opiekuńczych w Norwegii jest udziałem kluczowych grup zaangażowanych podmiotów:
1) Użytkownicy – osoby, które otrzymują wsparcie w programach oferowanych przez Inn på tunet oraz ich rodziny
i krewni.
Programy IPT obejmują: opiekę dla są osób w podeszłym
wieku, osób na wczesnym etapie demencji, alternatywną
edukację szkolną i przedszkolna, opiekę po szkole, opiekę dzienną dla uzależnionych, usługi pedagogiczne dla
dorosłych, usługi opieki dziennej dla osób niepełnospraw38
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nych, opiekę dzienną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usługi w ramach obszarów odpowiedzialności Norweskiego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej.
2) Dostawcy – osoby/gospodarstwa rolne prowadzące usługi
opiekuńcze o gwarantowanej jakości.
Obecnie w Norwegii jest ponad 400 zatwierdzonych gospodarstw Inn på tunet. Wiele z gospodarstw może przyjmować
kilka grup docelowych. Bieżąco aktualizowane oferty aktualne
oferty są dostępne na stronie internetowej www.matmerk.no,
prowadzonej przez Norweską Fundację Żywności.
3) Nabywwcy – osoby/instytucje zamawiające usługi i odpowiedzialne za realizację programów opieki/terapii dla użytkowników.
Nabywcami usług są na ogół gminy i powiaty, które są odpowiedzialne za politykę społeczną i oświatową.
Rolnicy zawierają z nabywcami usług opiekuńczych okresowe
kontrakty na zasadach rynkowych biorąc udział w konkursach,
przetargach i projektach. Długość zawieranych umów zależna
jest od wielu czynników i waha się od kilku miesięcy do kilku
lat. Wsparciem dla rolników w kwestiach marketingu i sprzedaży jest spółka Inn På Tunet Norge SA, której udziałowcami
są rolnicy należący do systemu. Za pośrednictwo w zawieraniu
umów i prowadzenie dokumentacji Spółka pobiera opłaty. Rolnicy nie mają obowiązku korzystania z usług spółki jednak dla
wielu z nich jest to rozwiązanie wygodne.

Gospodarstwo opiekuńcze FOSSUM PER SIMEN w gminie Viken. Źródło: CDR O/Kraków.

W związku z sytuacją demograficzną w Norwegii wzrasta zainteresowanie powiązaniem rolnictwa społecznego z polityką senioralną, w szczególności usługami opieki dziennej dla osób starszych z demencją. Obecnie ponad 40 gospodarstw w Norwegii
świadczy usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami poznawczymi lub demencją. Opieka na farmach odbywa się zazwyczaj kilka
razy w tygodniu o wyznaczonych porach. Pobyt w gospodarstwie
sprzyja aktywności fizycznej i pobudza pamięć. Podopieczni
szczególnie cenią sobie zaplanowanie dnia pobytu, atmosferę
domu, wspólne posiłki, nowe znajomości oraz zaangażowania się w wydarzenia lokalne. Aby zaspokoić zapotrzebowanie
na usługi opieki dziennej dla rosnącej populacji osób starszych
39

gospodarstwa opiekuńcze IPT zostały uwzględnione jako usługa
uzupełniająca w ogólnokrajowym programie walki z demencją.
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Idea gospodarstw opiekuńczych rozwinęła się w Norwegii dzięki
szerokiej współpracy i zaangażowaniu wielu podmiotów: organów administracji publicznej, instytucji, organizacji i prywatnych
przedsiębiorstw. Wiodąca rolę odgrywa Ministerstwo Rolnictwa
i Żywności, które jest odpowiedzialne za realizację strategii oraz
za alokacje środków finansowych na rolnictwo społeczne w budżecie krajowym oraz w ramach porozumienia rolniczego.
Artykuł został opracowany na podstawie doświadczeń wyjazdu studyjnego do Norwegii, zrealizowanego w czerwcu 2022 roku w ramach projektu „GROWID: Gospodarstwa
opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu
badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków. GOSPOSTRATEG”
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