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Produkcja żywca wołowego wysokiej jakości (Barbara
Grygo, CDR Brwinów)
W 2016 r. rynkiem najbardziej stabilnym pod względem wahań
cen był rynek żywca wołowego. Eksport żywca wołowego będzie
stale ulegał wzrostowi z powodu utrzymującego się wysokiego
popytu w regionie Morza Śródziemnego.
Oznacza to bardzo dobry moment na
rozwój lub rozpoczęcie hodowli bydła
mięsnego. Konieczne staje się więc
profesjonalne podejście do prowadzonej
produkcji… Stworzenie grupy ekspertów
ds. chowu bydła mięsnego jest
koncepcją stworzoną przez Polskie
Z r ze s z e n i e P r o d u c e n t ó w B yd ł a
Mięsnego oraz CDR w Brwinowie...

e-Biuletyn wydawany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Brwinowie

Zachęcamy do zamieszczania w e-Biuletynie artykułów, ciekawych
informacji i ofert.
Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem e-Biuletynu drogą
elektroniczną, prosimy o zgłoszenia na adres:

p.pruszek@cdr.gov.pl
lub tel. 22/ 729 66 34 w. 132

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99, tel. 22/ 729 66 34 do 38
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Konferencje, szkolenia, warsztaty
organizowane przez CDR
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ZGŁOSZENIA
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CDR O/Kraków

ABC przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich: zakładanie działalności
gospodarczej i tworzenie biznesplanu
/szkolenie e-learningowe/

Gospodarstwa opiekuńcze –
budowanie sieci współpracy /szkolenie/

3 stycznia 30 marca

25-27 stycznia

Mateusz Grojec
12/424-05-25,
m.grojec@cdr.gov.pl

Józefina Król
12/424-05-09
j.krol@cdr.gov.pl

imprezy zewnętrzne

3

4

imprezy zewnętrzne

Konferencja Nowe wyzwania dla nauki,
doradztwa i praktyki rolniczej
w świetle programu wieloletniego IUNG-PIB
na lata 2016-2020

PROGRAM KONFERENCJI
Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Teresa Doroszewska,
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
Otwarcie konferencji (10.00 - Sala Kongresowa)
prof. dr hab. Wiesław Oleszek – Dyrektor IUNG-PIB w Puławach
przedstawiciel MRiRW
Realizacja programu wieloletniego IUNG-PIB w 2016 r.
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Wiesław Oleszek
mgr Barbara Jóźwicka-Kozak
Główne aspekty ochrony i racjonalnego wykorzystania gleb w Polsce
dr Grzegorz Siebielec, dr Bożena Smreczak, dr Jacek Niedźwiecki, dr Jan Jadczyszyn,
mgr Artur Łopatka, dr Anna Gałązka
Racjonalna gospodarka nawozowa i jej wpływ na żyzność gleb i jakość wód
dr Tamara Jadczyszyn, dr Agnieszka Rutkowska
Przerwa na kawę (30 minut)
Regionalne zróżnicowanie zmian w polskim rolnictwie pod wpływem WPR i ich
wpływ na środowisko oraz konkurencyjność i innowacyjność sektora rolnego
dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzw., dr hab. Jerzy Kopiński
Wykorzystanie zasobów informacyjnych do modelowania zmian klimatu i emisji gazów
cieplarnianych
dr Robert Borek, dr Zuzanna Jarosz
Postęp hodowlany i agrotechniczny jako wsparcie procesów kształtowania jakości surowców
roślinnych
prof. dr hab. Janusz Podleśny, dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw., dr Urszula Skomra
Kierunki transferu wyników badań naukowych do doradztwa i praktyki rolniczej
dr Mariusz Zarychta, prof. dr hab. Teresa Doroszewska
Dyskusja i podsumowanie konferencji
Obiad (godz. 15.00 – Restauracja Sybilla)
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Integrowana uprawa wiśni
Autor: Rafał Galiak; CDR O/Kraków

WSTĘP
Integrowana uprawa roślin jest wynikiem potrzeby naszych czasów, szczęśliwie dzisiaj
w Europie nie cierpimy z powodu niedostatków żywności natomiast stawiamy coraz mocniej na
kwestie bezpieczeństwa żywności. Nowe technologie stosowane w rolnictwie mają za zadanie
dostarczyć żywność o odpowiedniej jakości zapewniając bezpieczeństwo jej wytwórcom
i konsumentom wraz z ochroną środowiska przyrodniczego. Kluczowym elementem ochrony
sadów jest ich ochrona przed szkodnikami i chorobami wykorzystując postęp technologiczny
i biologiczny w uprawie i nawożeniu, zwracając szczególną uwagę na zdrowie ludzi.
Podstawowym dążeniem w integrowanej ochronie jest uzyskanie płodów rolnych
w gospodarstwach rolnych o wysokich parametrach odżywczych, biologicznych, a przede
wszystkim bezpiecznych dla zdrowia. Niestety ciągłe intensyfikowanie produkcji może nieść ze
sobą zagrożenia dla środowiska naturalnego, a tym samym w perspektywie dla samej ludzkości.
Rozwiązaniem powyższego problemu przed jakim obecnie staje ludzkość czyli zapewnienie
wysokiej jakości żywności przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne wraz
z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych jest integrowanej ochrony roślin.
1. STANOWISKO POD SAD
Właściwe stanowisko pod sad to decydująca sprawa przy zakładaniu sadu. W tym miejscu
możemy popełnić błędy, których już nigdy nie będziemy w stanie naprawić . Błędnie wybrane
stanowisko nie pozwoli nam osiągnąć zamierzonych plonów zarówno pod względem ilości
i jakości co finalnie przełoży się na porażkę finansową.
Kwiaty wiśni są często uszkadzane przez przymrozki ponieważ rozwijają się bardzo
wcześnie z reguły wcześniej niż jabłonie. Pod uprawę należy wybierać tereny wyniesione a nie
zagłębione gdzie mogą występować zastoiska mrozowe, aby chociaż w części zminimalizować
wystąpienie szkód mrozowych. Wybierając stanowisko pod sad wiśniowy trzeba uwzględnić
także jego poprzednie użytkowanie.
Nie powinno to być pole, na którym uprawiano rośliny wrażliwe na wertycyliozę, takie jak:
truskawki, ogórki, pomidory, rośliny kapustne czy ziemniaki oraz pole po wieloletnich uprawach
motylkowych czy nieużytkach, na którym mogą występować szkodniki glebowe na przykład
pędraki.
Wiśnie podobnie jak czereśnie lubią żyzne gleby, zasobne w składniki pokarmowe
i substancję organiczną, przewiewne, o odczynie słabo kwaśnym pH 6,2-6,8. Nie należy
zakładać sadów wiśniowych na glebach ciężkich, o poziomie wód gruntowych płytszym niż 150180 cm oraz na glebach o dużych wahaniach poziomu wody w ciągu roku. Pod sady wiśniowe
należy przeznaczać gleby rolnicze klas III-IV, a nawet V na piaskach gliniastych oraz glinach
lekkich i średnich, gwarantujących podsiąkanie wody, ale dostatecznie przewiewnych.
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2. DOBÓR ODMIAN
Co do zasady w sadach w IP nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Niestety decydując się na sad
wiśniowy musimy sobie zdać sobie sprawę z tego, że wiśnie są mało odporne na podstawowe
choroby. Najczęściej występujące choroby, które przyczyniają się do pogorszenia plonu to: rak
bakteryjny, drobna plamistość liści, brunatna zgnilizna drzew pestkowych i gorzka zgnilizna wiśni.
Wybierając odmianę do naszego sadu warto zwrócić uwagę na kwestie odporności na choroby .
Niestety główna odmiana Łutówka ma bardzo małą odporność na drobną plamistość liści.
Jeśli chodzi o podkładki to wybór jest dość ograniczony: antypka i czereśnia ptasia. Antypka, czyli
siewka dzikiej wiśni, jest wytrzymała na mróz i polecana głównie na gleby lżejsze i średnie.
Drzewa wiśni szczepione na antypce, posadzone na glebach ciężkich, źle reagują na nadmiar
wilgoci, często chorują i wypadają. Czereśnia ptasia, czyli siewka dzikiej czereśni, zbyt słabo
rośnie na glebach lekkich, natomiast znacznie lepiej na glebach średnich i ciężkich gliniastych.
Wzrost drzew na czereśni ptasiej jest silniejszy od wiśni szczepionych na antypce, dlatego należy
je sadzić w większej rozstawie. Oczywiście do zakładania sadów należy stosować wyłącznie
kwalifikowany materiał szkółkarski, zdrowotność drzew ma ogromny wpływ na plon. Zakładany
sad powinien znajdować się w odpowiedniej izolacji od sadów owocujących (ok. 200-400 m),
przede wszystkim w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób wirusowych wiśni. Sady
wiśniowe prowadzone według zasad IP powinny być posadzone w takiej rozstawie, aby sad był
odpowiednio nasłoneczniony i przewiewny. Dobre naświetlenie i przewiewność koron drzew
zmniejszają porażenie przez patogeny, podnosząc jednocześnie jakość owoców.
Najlepszy termin sadzenia to jesień lub wczesna wiosna gdy gleba jest wilgotna. Najbardziej
efektywne jest sadzenia sadzarką ciągnikową w drugiej kolejności spalinowym świdrem oraz
tradycyjnie szpadlem.
Dobrze jest aby sad był ogrodzony nie dochodzi w tedy do zniszczeń powodowanych przez
zwierzynę łowną. Główne zniszczenia to zniszczenia mechaniczne (połamane drzewka) do
rzadkości należy obgryzanie pni drzew wiśni, dzikie zwierzęta chętniej wybierają młode jabłonie.
3. NAWOŻENIE I WAPNOWANIE
O potrzebie nawożenia w Integrowane Produkcji Roślin decyduje aktualna zasobność danego
składnika w glebie. Ponieważ określenie zasobności gleby w poszczególne składniki, jak
i odczynu (pH), „na oko” jest niemożliwe, sadownik musi systematycznie, co 3-4 lata pobierać
próbki gleby. W oparciu o uzyskane wyniki analiz chemicznych można dość precyzyjnie określić
optymalną wysokość nawożenia fosforem, potasem, magnezem, jak również ustalić potrzeby
wapnowania danej gleby. Po posadzeniu drzewek wiele dodatkowych informacji o potrzebach
nawożenia poszczególnymi składnikami, a zwłaszcza azotem, dostarczają obserwacje wzrostu
wegetatywnego roślin. Pełna diagnostyka nawozowa możliwa jest dopiero wtedy, gdy z sadów
będących w pełni owocowania, oprócz wyników analiz chemicznych gleby i oceny wizualnej
wzrostu roślin, dysponować będziemy wynikami analiz chemicznych liści.
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Analizy chemiczne gleby –obowiązek rolnika
Analiza chemiczna gleby pozwala nam określić zasobność gleby w P, K, Mg oraz jej odczyn,
przed założeniem, w młodych i w starszych sadach. Sadownik ubiegający się o certyfikat IP musi
zatem, co 3-4 lata, pobierać próbki gleby i posiadać aktualne wyniki ich analiz. Po raz pierwszy
próbki gleby najlepiej jest pobrać na rok, dwa przed założeniem sadu. Termin pobrania próbek nie
ma większego znaczenia, chociaż nie jest wskazane pobieranie gleby z pól nadmiernie wilgotnych
(po silnych opadach), w czasie długotrwałej suszy, świeżo nawożonych lub wapnowanych.
Zwyczajowo producenci pobierają próbki bezpośrednio po zakończonym zbiorze owoców, gdy
możliwe jest jednoczesne pobranie próbek liści, a uzyskane wyniki umożliwiają ewentualną
korektę nawożenia już późną jesienią.
Analizy chemiczne liści
Analiza liści w Integrowanej Produkcji Roślin nie jest obowiązkowa, aczkolwiek zalecana,
gdyż pozwala na dokładniejszą ocenę stanu odżywienia roślin i umożliwiają korekty nawożenia
(zwłaszcza w przypadku azotu). Skład chemiczny liści dobrze odzwierciedla bowiem stan
odżywienia wiśni w podstawowe makroskładniki. Analizy chemiczne liści wykonuje się wyłącznie
w sadach w pełni owocujących. Z kwatery tylko z jednej wybranej odmiany pobiera się
bezpośrednio po zakończeniu zbiorów, liście z ogonkami. Próbka liści powinna być
reprezentatywna, tzn. pochodzić z wielu losowo wybranych roślin. Jedna próbka powinna
zawierać minimum 150 liści.
Wapnowanie
Przed założeniem sadu powinniśmy pH gleby doprowadzić do optymalnego (pH 6,5-7,1).
Wysokość dawki nawozów wapniowych zależy od zwięzłości gleby, czyli od jej składu
mechanicznego oraz od aktualnego odczynu, mierzonego w KCl. Wskazane jest, by część
nawozów wapniowych zastosować rok wcześniej, a część uzupełnić pod przedplon, mieszając
dobrze z glebą. W trakcie prowadzenia sadu, systematycznie co 2-3 lata należy wysiewać nawozy
wapniowe w niewielkich dawkach (tab. 2), by utrzymywać optymalny dla wiśni odczyn gleby.
Maksymalne dawki nawozów wapniowych lub wapniowo-magnezowych stosowane jednorazowo
w sadach w kg CaO lub CaO+MgO na 1 ha.
Tab. 1 Maksymalne dawki nawozów wapniowych lub wapniowo-magnezowych stosowane
jednorazowo w sadach w kg CaO lub CaO+MgO na 1 ha

Zasady nawożenia zabraniają stosowania nawozów wapniowych łącznie z nawozami
fosforowymi i z obornikiem. Należy podkreślić, że nawozy wapniowe
i wapniowo-magnezowe, które są naturalnymi kopalinami, bez ograniczeń polecane są w IP.
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Nawożenie mineralne
Dość powszechnym i często stosowanym systemem nawożenia jest tak zwane nawożenie
„w ciemno” bez wiedzy o zasobności gleby. Takie nawożenie często prowadzi do błędów
w nawożeniu albo jest to nadmierne nawożenie albo brak substancji odżywczych. Takie
zachowanie rolnika prowadzi do zagrożenia dla zdrowia ludzi, może obniżać i pogarszać jakość
plonu jak również może prowadzić do skażenia środowiska naturalnego poprzez zaleganie
w glebie i przedostawanie się do wód gruntowych. Głównym celem IP jest racjonalne odżywianie
wiśni tak aby uzyskiwać obfite plony wysokiej jakości nie powodując skażenia środowiska. Jeśli to
jest możliwe to powinniśmy w sadzie stosować nawożenie organiczne.
Regularne wykonywanie analizy gleby pozwala sporo zaoszczędzić dzięki ograniczeniu
stosowania składników obecnych w znacznych ilościach. Wykonując analizę chemiczną gleby
w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej możemy otrzymać gotowe zalecenia nawozowe na
okres 3 lat. Poprzez analizę próbek liści wiśni możemy precyzyjniej określić potrzeby nawozowe
azotem, fosforem, potasem i magnezem. Otrzymane wyniki analizy liścia porównuje się
z wynikami granicznymi określając zawartość deficytową, niską, optymalną lub wysoką
a w oparciu o te wyniki odpowiednie dawki nawozowe. To pozwala uzyskać maksymalny plon
wysokiej jakości przy niewielkich dawkach nawozowych. Należy pamiętać, że w Integrowanej
Produkcji wiśni stosowanie nawozów do listnych jest zalecane wtedy gdy nie ma możliwości
pobrania składników z gleby. Takie sytuacje mogą wystąpić po długotrwałej zimnej wiośnie, suszy,
przemarznięciu lub podtopieniu roślin a także w przypadku potrzeby usunięcia deficytu
określonego składnika. W przypadku gdy w wyniku analizy wyjdzie brak magnezu to jest
uzasadnienie dla 3-4 krotnego wykonaniu oprysku roztworem siarczanu magnezu. Nie należy
wykonywać oprysków „na wszelki wypadek”.
Nawożenie organiczne
Sad z natury jest uprawą wieloletnią gdzie źródło próchnicy i składników pokarmowych
odgrywa pierwszoplanową rolę. Substancja organiczna w sposób naturalny ogranicza
niekorzystne zjawisko „zmęczenia gleby”, wpływa na żyzność i zasobność gleb, reguluje
właściwości powietrzno-wodne oraz wzbogaca życie biologiczne gleby. Sad uprawiany jest przez
wiele lat w związku z czym nie możemy mówić o płodozmianie przez co przygotowanie sadu
przed sadzeniem jest bardzo istotne. Duża rolę odgrywają tu nawozy organiczne i naturalne,
a zwłaszcza obornik. Stosując obornik musimy pamiętać, że nie wolno stosować wyższych dawek
obornika z uwagi na ochronę środowiska i wód gruntowych. Zgodnie z Ustawą o nawozach
i nawożeniu górna granica to 170 kg N/ha/rok (pochodzenia naturalnego) co daje około 35- 40 ton
obornika na ha. W gospodarstwach sadowniczych z reguły nie ma zwierząt przez co zwykle
brakuje obornika, wtedy pomocne mogą być nawozy zielone, które urozmaicają następstwo roślin
w płodozmianie, poprawiają strukturę gleby, zagłuszają chwasty oraz ograniczają występowanie
groźnych chorób i szkodników glebowych. Nawozy zielone mają za zadanie dostarczyć glebie jak
największej ilości masy organicznej.
Tutaj najbardziej sprawdzają się rośliny bobowate (dawniej motylkowate). Do roślin
pozostawiających dobre stanowisko możemy zaliczyć wysiew mieszanek, np. koniczyny lub
lucerny z trawami, gorczyce, grykę, facelię, zboża, trawy. Po rozdrobnieniu zielonej masy,
zastosowaniu nawozów mineralnych lub wapniowych całość należy głęboko przyorać.
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Nawożenie młodego sadu
W pierwszym okresie po założeniu sadu najistotniejsze jest nawożenie azotem.
W początkowej fazie wzrostu drzew wysiew nawozów na całą powietrznię nie ma sensu gdyż
drzewo pobierze go jedynie z najbliższej powierzchni a pozostała ilość będzie zmarnowana
a co gorsze może przedostawać się do wód gruntowych. Zaleca się aby nawozy azotowe były
wysiewane indywidualnie najlepiej ręcznie w okolicy korony drzewa. Zalecana ilość to 10-20 g N
na 1 m2 powierzchni, 1,5 razy większej od średnicy korony drzewek. I tutaj warto trzymać się
zasady, że lepiej jest wysiać mniej nawozów niż przenawozić, na glebach lekkich przenawożenie
może doprowadzić do zamierania drzewek. W pierwszym roku powinniśmy zastosować ok. 30-40
kg N/ha ręcznie, bądź rozrzutnikiem pasowym, (pasy o szerokości ok 1m). W drugim roku dawka
powinna być większa około 50-75 kg N/ha, ale już w pasy szerokości ok.1,5 m.
Przy nawożeniu azotowym dobrze jest dawkę nawozu podzielić to poprawia wykorzystanie
nawozu oraz odciąża środowisko naturalne . Nawóz dobrze jest wysiać wczesną wiosną, jeszcze
przed rozpoczęciem wegetacji a pozostałą ilość zastosować pod koniec kwitnienia wiśni.
W trzecim roku nawożenie azotem można stosować już na całej powierzchni w dawce 50-80 kg
N/ha lub nadal w zmniejszonej 30-50 kg N/ha dawce w pasy o szerokości 2 m. Niższe dawki
zalecane są zawsze na gleby lżejsze, a wyższe na gleby cięższe. Po posadzeniu w ustalaniu
dawki azotu pomocny jest wygląd rośliny wzrost roślin grubość i długość młodych pędów,
wybarwienie liści na tej podstawie możemy mówić o potrzebach nawozowych.
W okresie jesiennym w sadzie możemy zastosować nawozy potasowe, ich zastosowanie
powinno wynikać z niskiej zasobności gleby w potas natomiast jeżeli z analizy gleby wynika
wysoka zawartość potasu to przez 2-3 lata nie stosujemy tego nawożenia. Aby nawożenie było
prawidłowo realizowane (nie w oparciu o dane z sufitu) to w drugim lub trzecim roku po
posadzeniu należy ponownie pobrać próbki do badania.
Sad owocujący
W sadzie od czwartego roku po posadzeniu możemy stosować nawożenie na całej
powierzchni albo pasy o szerokości 2 m nawożenie wacha się w zależności od zasobności gleby
w dawkach 30- 50 kg w pasach lub na całą powierzchnię 50-80 kg N/ha. Dodatkowo do ustalenia
dawki nawozu powinniśmy brać pod uwagę wynik analizy liści. Zaleca się aby analiza liści była
wykonywana łącznie z analizą gleby są takie sytuacje, że mimo dużego nawożenia rośliny słabo
pobierają składniki pokarmowe ze względu na zakwaszenie gleby, nie powinno się dopuszczać do
pH poniżej 6,0.
4. ZACHWASZCZENIE
Mechaniczne metody zwalczania chwastów
W przypadku młodego sadu powinniśmy stosować wszelkie dostępne metody aby ograniczyć
rozprzestrzenianie chwastów. Wybujałe chwasty będą skutecznie konkurować z młodymi
drzewkami o substancje odżywcze co obniży siłę wzrostu młodych drzewek a w przyszłości
pogorszy plon. Z chwastami możemy walczyć w sposób mechaniczny utrzymując glebę
w międzyrzędziach jako ugór czarny lub mechaniczny, uprawę gleby należy wykonywać max co
4 tygodnie używając glebogryzarek, kultywatorów, bron lub agregatów uprawowych.

9
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Aby nie doprowadzić do degradacji gleby ilość zabiegów powinniśmy ograniczyć do 6 w ciągu
sezonu.
Wieloletnie trawy łąkowe o umiarkowanej sile wzrostu należy wysiać
w międzyrzędziach w trzecim roku po posadzeniu drzew natomiast w terenie pagórkowatym
wysiew traw możne być w pierwszym roku po posadzeniu drzew w celu ograniczeniu erozji gleby.
Na glebach lekkich gdzie jest mała ilość opadów założenie murawy jest trudne tam też możemy
pozostawić naturalną murawę i regularnie ją kosić. Zabieg koszenia murawy między drzewkami
jest trudny i kosztochłonny. Możemy go wykonywać specjalistycznymi maszynami, które mają
uchylne sekcje koszące lub po prostu kosą spalinową. Murawa powinna być koszona
systematycznie w miarę wzrostu chwastów w okresie wiosennym przy dużych opadach to może
być nawet co 14 dni.
Chemiczne metody zwalczania chwastów
W walce z chwastami jest pomocna również chemia: herbicydy dolistne z grupy
aminofosfonianów: glifosat oraz glufosynat amonowy, których główną zaletą jest szybka
biodegradacja, do prostych nietoksycznych substancji, a co za tym idzie niska szkodliwość dla
środowiska naturalnego. W przypadku uzasadnionej potrzeby, dopuszcza się w ciągu roku po
jednym zabiegu środkami z grupy fenoksykwasów (MCPA, fluroksypyr, chlopyralid) lub z grupy
selektywnych graminicydów. Opryski mogą być stosowane w trzech podstawowych terminach: na
przełomie kwietnia i maja, w czerwcu lub w lipcu oraz w przypadku środków dobrze działających
w niskiej temperaturze – jesienią, w listopadzie. Herbicydy w sadach prowadzonych systemem IP
powinny być stosowane nie później niż miesiąc przed zbiorem owoców. Stosując herbicydy do
walki z chwastami powinniśmy zmianować środki i przynajmniej jeden musi być o innym
mechanizmie działania niż glifosad. Powierzchnia traktowana herbicydem nie powinna być
większa niż 2 metry.
Wykaz środków ochrony roślin, który jest zalecany do stosowania w integrowanej produkcji
roślin jest publikowany w Zaleceniach Ochrony Roślin wydawanych przez Instytut Ochrony Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.
5. FORMOWANIE I CIĘCIE DRZEW
Formowanie
Formowanie i cięcie drzew musi przede wszystkim zapewnić wystarczające nasłonecznienie
owoców. Po posadzeniu musimy uformować drzewo przewodnik pozostaje nie cięty natomiast
boczne pędy musimy skrócić boczne pędy. Aby utrwalić dominację przewodnika konkurencyjne
pędy należy wyciąć. Cięcie formujące należy wykonać w kwietniu.
Cięcie drzew owocujących
Przy drzewach owocujących stosujemy cięcie odnawiające. Zasady są następujące
Przewodnik jest trwałą częścią drzewa na okres około 15 lat. Gałęzie nie są trwałe. Każdą
z nich można wyciąć latem, po zbiorach owoców jeśli ukończyła 3 lata. Należy wycinać gałęzie
grube i długie. Przewodnik nie powinien być dłuższy niż 2,5 m. Cięcie jest najlepiej wykonywać po
zbiorze owoców – początek sierpnia. Cięcie w tym terminie ogranicza zakażenie ran przez
patogeny grzybowe. Duże rany zabezpieczamy smarowaniem a małe opryskiem miedziowym.
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6. NAWADNIANIE
Roczne opady dla wiśni powinny być na poziomie 500-600 mm. W Polsce często uprawia się
wiśnie na glebach piaszczystych, które maja małą pojemność wodną i długotrwałe okresy bez
deszczu zmniejszają plon jak również pogarszają jego jakość – drobne owoce a jak wiadomo
wiśnie to głównie woda. Aby temu zapobiec zalecane jest stosowanie nawadniania upraw
w formie deszczowni lub nawadniania kropelkowego. Biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne
należy dostarczyć wodę na poziomie 3-3,4 mm/dzień w przypadku deszczowni oraz 2-2,4 mm/
dzień (2,5 l /m2)w przypadku systemów kroplowych. Można powiedzieć, że koszt wody użytej do
nawadniania jest stosunkowo nieduży patrząc na jakość i ilość plonu który nam ona zapewnia.
7. OCHRONA PRZED CHOROBAMI
Niechemiczne metody ochrony wiśni przed chorobami
Metody walki niechemicznej:
a/ agrotechniczne
Zakładając sad powinniśmy zwrócić uwagę na sąsiedztwo, choroby ze starych zaniedbanych
sadów pestkowych mogą przenosić się na odległość do 700m. Należy również zwrócić uwagę na
uprawę poprzedzającą, ważne aby nie były to rośliny wrażliwe na wertyciliozę takie jak: truskawki,
ogórki, pomidory czy ziemniaki. Drzewa obowiązkowo muszą pochodzić z dobrych
kwalifikowanych szkółek, muszą być wolne od chorób wirusowych, raka bakteryjnego
i guzowatości korzeni. Drzewa muszą być prawidłowo prześwietlane co ogranicza rozwój
patogenów oraz poprawia wykonywanie oprysków. Termin cięcia obowiązkowo musi być
przesunięty na okres po zbiorze owoców.
b/ mechaniczne
Usuwanie porażonych pędów i drzew dotyczy to takich chorób jak: rak bakteryjny,
srebrzystość liści i brunatna zgnilizna
c/ hodowlane
Do uprawy powinniśmy wybierać odmiany odporne na większość uciążliwych chorób, ale
problem polega na tym, że i tak musimy sadzić te odmiany które konsument poszukuje.
d/ biologiczne
Stosowanie dopuszczonych preparatów biologicznych.
Chemiczne zwalczanie chorób
Środki chemiczne należy stosować zgodnie z podaną instrukcją stosowania.
Stosowanie zabiegów chemicznych zgodnie z zaleceniami pozwala zwiększyć ich
efektywność przez co możemy zmniejszyć ilość zabiegów. Ustalając ilość zabiegów dla danego
sadu powinniśmy wziąć pod uwagę podatność odmiany na choroby oraz występowanie danych
chorób w sadzie. W zależności od przebiegu pogody należy wprowadzać pewne korekty
w programie ochrony. Wybierając fungicydy powinniśmy zmianować środki chodzi o substancje
aktywną. Stosując środki ochrony musimy wręcz rygorystycznie przestrzegać okresu karencji oraz
prewencji bo od tego zależy zdrowie ludzi.
Wykazy środków ochrony roślin zalecanych do stosowania w integrowanej produkcji roślin są
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publikowane w Zaleceniach Ochrony Roślin wydawanych przez Instytut Ochrony Roślin –
Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Środki ochrony roślin rekomendowane do
integrowanej produkcji roślin są jednoznacznie oznaczone w ww. Zaleceniach literami IP. Wykazy
środków do integrowanej produkcji roślin znajdują się również w corocznie aktualizowanym
Programie Ochrony Roślin Sadowniczych opracowywanym lub autoryzowanym przez Instytut
Ogrodnictwa w Skierniewicach.
8. PODSUMOWANIE
Współczesne rolnictwo daje nam możliwość produkować smaczną i co ważne zdrową
żywność. Stosując zasady Integrowanej Produkcji jesteśmy w stanie dostarczyć klientom towar
o wysokich walorach konsumpcyjnych w akceptowalnych cenach. Przy obecnej trosce
o bezpieczeństwo żywności jest to pożądany kierunek, który z pewnością będzie się mocno
rozwijał w Europie. Bezpieczna żywność jest tym atutem, którym możemy konkurować ze
światem w najbliższej przyszłości. Dodatkowo racjonalne podejście do kwestii uprawy, nawożenia
zabiegów chemicznych niewątpliwie dobrze wpływa na jakość środowiska naturalnego w którym
żyjemy z którego korzystamy i które pozostawimy następnym pokoleniom.
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Problem wody w rolnictwie
Autor: Marek Krysztoforski; CDR O/Radom

Woda jest głównym zasobem dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zmiany klimatu
generują wahania temperatury i opadów, zmuszając rolników do ponownego
przemyślenia strategii uprawy i hodowli zwierząt w warunkach okresowych niedoborów
wody. Pierwszym krokiem aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian
klimatycznych na rolnictwo z powodu niedoboru wody, jest zidentyfikowanie zagrożeń
a następnie wybór środków zaradczych na poziomie gospodarstwa.
Problem ten jest powszechny w całej Unii Europejskiej. Powołana
została grupa działania skoncentrowana na problemie wody
i rolnictwa (EIP Focus Group „Water and Agriculture”).
W pracach grupy brało udział 19 ekspertów z 12 krajów - od
najbardziej zagrożonych suszą krajów śródziemnomorskich, aż po
potencjalnie nie mające problemów z woda jak Anglia czy Holandia
(w których jak się okazał, także występują problemy!). Udało się
wynotować główne strategie dotyczące gospodarki wodą
i potencjalne metody zapobiegania jej niedostatkom.
Grupa zdecydowała się na kwalifikację tych strategii na trzy główne
kategorie:
1. praktyki w celu zwiększenia dostępności wody dla roślin uprawnych i zwierząt
gospodarskich,
2. efektywne wykorzystanie wody (w tym efektywność nawadniania), oraz
3. odporności gospodarstwa na niedobory wody.
W gospodarstwach towarowych nie tylko woda, ale wiele innych czynników wpływa na
wydajność i wydajność pracy.
Dostępność wody może być zwiększona poprzez strategie, które redukują straty wody
i/lub zwiększają zdolność do gromadzenia wody, która ma być użyta przez uprawy lub
zwierzęta. Wśród zidentyfikowanych strategii, uprawa konserwująca i pokrycie powierzchni
gleby mulczem zostały uznane za najbardziej skuteczne dla zachowania zasobów wodnych.
Biorąc pod uwagę dostępność wody, istnieją strategie mające na celu zwiększenie
produkcji roślinnej:
i) wybór odmian lub gatunków o wysokiej wydajności wodnej;
ii) bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej wody oraz
iii) w przypadku nawadniania, zwiększając efektywność nawadniania.
W produkcji zwierzęcej każda poprawa wydajności, zarządzania pastwiskiem i wypasem
oraz zdrowia zwierząt będzie zatem skutkować wzrostem produkcji i wydajności w odniesieniu
do produktywności wody.
Zostały zidentyfikowane cztery główne strategie, jako potencjalnie najskuteczniejsze:
I. wybór roślin o wysokiej zdolności ukorzenienia,
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II. lepsze zarządzanie produkcją (bilans azotu, skuteczne zwalczanie szkodników i chorób,
poprawny płodozmian, nawadnianie),
III. systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin,
IV. precyzyjnym nawadnianiem wspomaganym przez teledetekcję.
Przedstawiciele zespołu przygotowali zestawienie metod ograniczenia skutków suszy. Już
samo wymienienie metod pozwala zorientować się w możliwościach. Oczywiście nawadnianie
pozostaje najbardziej radykalnym i skutecznym(ale też zwykle najdroższym) sposobem radzenia
sobie z suszą.
Ponieważ zespół zbierał dane z całego świata, niektóre metody nie będą stosowane w Polsce
- jak np. zbieranie mgły (fog harvest).Chociaż… metoda polega na ustawieniu przy rzędach roślin
długich siatek z tworzywa, na których osadza się mgła, a tworzące się krople wody spływają
bezpośrednio pod rośliny - może w wyjątkowo mglistych okolicach Polski znajdzie zastosowanie?
Inne metody są doskonale znane i stosowane w Polsce - nawet intuicyjnie np. wprowadzanie
form ozimych w miejsce jarych. W zbożach oziminy lepiej wykorzystują wodę z opadów zimowych
i ich plonowanie obecnie staje się bardziej stabilne. W niedalekiej przeszłości oziminy, jako rośliny
o dłuższym okresie wegetacji dawały wyższy plon, ale ich uprawa wiązała się z ryzykiem
wymarzania. Dlatego w rejonach zagrożonych wymarzaniem rolnicy uprawiali zboża jare. Ze
względu na pojawiające się susze zboża jare obecnie stały się bardzie ryzykowne. W strukturze
zasiewów ww. zbóż udział areału upraw zbóż ozimych określono (GUS 2016) na poziomie 57,9%,
a zbóż jarych na 42,1%. W relacji do 2015 r. udział upraw ozimych i jarych odpowiednio
zmniejszył się i wzrósł o 7,9%.

Na rysunku powyżej żółtym i brązowym kolorem zaznaczono potencjalny zasięg suszy glebowej dla zbóż
jarych (po lewej) i ozimych (po prawej) w tym samym okresie (maj-czerwiec). Jak można zauważyć, w okresie
tym zboża jare w centralnej Polsce są narażone na suszę, podczas gdy nie grozi ona oziminom.
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Lista metod ograniczających skutki niedoboru wody podzielona jest na rozdziały zawierające
dziewięć grup działań. Podana jest nazwa i zwięzły opis praktyki, aspekty agronomiczne - czyli
zasada działania, aspekty ekonomiczne czyli koszt zastosowania, aspekty środowiskowe
stosowania.
Oprócz tego podaje się czynniki sukcesu metody - kiedy i gdzie ją najlepiej zastosować.
Czynniki ograniczające stosowanie i ewentualne czynniki niepowodzenia oraz przykłady
zastosowań - w jakich uprawach, na jakich glebach i w jakich państwach/regionach metoda jest
stosowana.
Jak wygląda taki opis?
Proszę zapoznać się z opisem metody „łamaczy wiatru”:
Nazwa metody: osłona od wiatru (w języku angielskim
„wind break” co oznacza
w dosłownym tłumaczeniu „łamanie wiatru” czyli wywołanie zawirowań i przekierowanie
strumienia powietrza przez co wytraca prędkość).
Aspekty agronomiczne: zredukowanie prędkości wiatru i ograniczenie ewapotranspiracji.
Zmniejszenie erozji wietrznej. Nie do stosowania w pewnych warunkach na dużych polach
Aspekty ekonomiczne: wysoki koszt.
Aspekty środowiskowe: zwiększa bioróżnorodność, ogranicza zubażanie gleby przez
erozję.
Czynniki sukcesu: podany przykład osłony sformowanej z drzewek oliwnych gdzie
dodatkowo zbiera się oliwki. Wymaga czasu do utworzenia i pielęgnacji żeby były efektywne.
Czynniki niepowodzenia: nieproduktywna ziemia (poza możliwymi do pozyskiwania zbioru
drzewami owocowymi i energetycznymi). Wymaga dobrego projektu.
Miejsca stosowania: wietrzne obszary na przykładzie południowych Włoch, w rejonach
wiatrów fenowych (podgórskie), w Wielkiej Brytanii dla upraw sałat i warzyw.

Źródło: forestry.usu.edu

Żródło: premiernetting.co.uk

Wykaz szczegółowy i opis metod jest dostępny na razie w wersji angielskiej pod linkiem:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-water-and-agriculture-finalreport/
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Produkcja żywca wołowego wysokiej jakości
Opracowała: Barbara Grygo, CDR Brwinów

Tworzymy grupę ekspertów ds. chowu bydła opasowego
i produkcji żywca wołowego wysokiej jakości.
Początek roku to dobry powód do przeprowadzenia analiz
i oceny działań podejmowanych w ubiegłych latach, we
własnym gospodarstwie. Warto również pokusić się o analizę
sytuacji na całym rynku, aby określić najbardziej korzystne,
możliwe kierunki rozwoju gospodarstwa.
W 2016 r. rynkiem najbardziej stabilnym pod względem wahań
cen był rynek żywca wołowego. Niskie ceny uzyskiwane za mleko w 2015 roku oraz w pierwszym
półroczu 2016 roku stały się bodźcem do zmiany kierunku produkcji na produkcję mięsa.
Obiecująco wyglądają również perspektywy dla runku wołowiny w tym roku.
Unijny eksport żywca wołowego będzie stale ulegał wzrostowi z powodu utrzymującego się
wysokiego popytu w regionie Morza Śródziemnego. Od stycznia do lipca br. eksport bydła wzrósł
o 34% w porównaniu do 2015 r. Rejon basenu Morza Śródziemnego koncertuje 65% całkowitego
eksportu Wspólnoty. Głównymi odbiorcami z tego regionu są: Turcja – 186 tys. sztuk, Izrael – 95
tys. i Liban – 90 tys. sztuk.
Otwierają się nowe kierunki eksportowe do takich krajów jak: Izrael – wzrost o 400% tj. 5,3
tys. t, Wybrzeże Kości Słoniowej – o 175% tj. o 2,6 tys. t i Wietnam o 300% tj. o 3 tys.
– prognozują analitycy Komisji Europejskiej. Jednocześnie szereg dwustronnych inicjatyw
podjętych przez unijnego komisarza ds. rolnych (Phila Hogana) spowodowało możliwość
otworzenia nowych rynków eksportowych, co w najbliższej przyszłości ma dodatkowo wesprzeć
unijny eksport.
To bardzo dobry moment na rozwój lub rozpoczęcie hodowli bydła mięsnego, produkcji
żywca wołowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że przede wszystkim produkcja wołowiny
wysokiej jakości, którą zainteresowani będą zagraniczni kontrahenci, jest kierunkiem
perspektywicznym, umożliwiającym uzyskiwanie wyższych niż standardowo zysków.
Konieczne staje się więc profesjonalne podejście do prowadzonej produkcji.
Cykl szkoleń „System QMP, profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia opłacalności
produkcji bydła opasowego” zorganizowanych w grudniu 2016 r w Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie, w Poznaniu i w Krakowie to pierwszy krok w tworzeniu grupy doradców
terenowych ds. chowu bydła mięsnego i produkcji żywca wołowego, których obecność w terenie
ma być kolejnym ułatwieniem w dostępie do najnowszej wiedzy na ten temat.
Stworzenie grupy ekspertów ds. chowu bydła mięsnego jest koncepcją stworzoną przez
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz CDR w Brwinowie. Zgodnie z tą
koncepcją przeszkoleni doradcy będą współpracować z hodowcami bydła mięsnego na terenie
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całego kraju dostarczając im niezbędnej wiedzy potrzebnej do produkcji wysokiej jakości żywca
wołowego. To działanie ma zarówno podnieść opłacalność ekonomiczną gospodarstw
produkujących bydło mięsne jak również przyczynić się do wzrostu spożycia wołowiny
w Polsce.
Obecnie spożycie wołowiny w Polsce wynosi 1,3 kg rocznie na osobę. To bardzo mało
w porównaniu ze średnią unijną, która wynosi ok. 15 kg na osobę w ciągu roku. Zdaniem
konsumentów podstawowymi barierami dla wzrostu spożycia tego gatunku mięsa jest
jego wysoka cena oraz brak pewności, że zakupiony produkt będzie cechował się odpowiednią
jakością i walorami smakowymi. Konsument chciałby być pewny, że jakość kupowanej wołowiny
będzie charakteryzowała powtarzalność.
Dlatego PZPBM wprowadziło system QMP uznany decyzją Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 2008 roku jako pierwszy krajowy system jakości mięsa wołowego. Stawia on
wymagania dotyczące jakości sprzedawanego pod tym oznaczeniem mięsa na każdym etapie
produkcji. Do systemu QMP należą wytwórcy pasz, producenci bydła mięsnego, przewoźnicy
żywca oraz przetwórcy mięsa.
Członek Systemu QMP-Bydło (producent bydła) stosuje dobrowolnie zasady szczególnego
doboru zwierząt do systemu, metod ich utrzymania oraz żywienia przy czym zobligowany jest do
zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków a najważniejsze z nich to:

 Do systemu kwalifikują się zwierzęta ściśle określonych ras bydła (Limousine – LM,
Charolaise – CH, Angus – AN i AR, Hereford – HH, Salers – SL, Simentaler – SM) oraz
krzyżówek: mieszańców mięsnych – MM, w których materiał ojcowski pochodzi od buhajów
ras mięsnych.

 Każda sztuka bydła ma otrzymywać zgodną z wszelkimi właściwymi aktami prawnymi
w Polsce i UE dawkę żywieniową, która wystarcza do utrzymania pełnego zdrowia i jest
odpowiednia dla jej stanu fizycznego oraz statusu produkcyjnego.

 Żywienie powinno być zbilansowane, co pozwoli osiągnąć odpowiednią masę tuszy
w młodym wieku zwierząt.

 Każde zwierzę powinno być w pełni możliwe do zidentyfikowania na każdym etapie obrotu.
 Bydła nie można trzymać na uwięzi
 Wszystkie osoby zaangażowane w prowadzenie gospodarstwa powinny umieć obchodzić
się z bydłem. Są zobowiązane na każdym etapie produkcji działać tak, by nie naruszać
dobrostanu zwierząt.
Warto pamiętać, ze spełnienie danych warunków oraz uzyskanie certyfikatu pozwala na
uzyskanie wyższych cen za bydło od tych, standardowo oferowanych w skupach. Ceny za bydło
pochodzące z Systemu QMP oscylowały przez cały rok 2016, na poziomie około 15 zł/ kg WBC
netto.
Członkowie Systemu QMP-Pasze to producenci i dostawcy materiałów paszowych,
mieszanek paszowych, mieszanek paszowych dietetycznych, dodatków paszowych, premiksów
i pasz leczniczych dla członków oraz uczestników Systemu QMP. Najważniejsze wymagania
stawiane producentom pasz będącym w Systemie QMP-Pasze to:

 Dostarczane pasze mają być zgodne ze specyfikacją dla bydła. Członek programu musi
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mieć pełną wiedzę na ich temat.

 Produkowane dodatki i mieszanki paszowe dietetyczne są monitorowane i badane
w upoważnionych laboratoriach.

 Wymagane jest pisemne postępowanie identyfikacji dla wszystkich materiałów paszowych
i gotowych produktów.

 Członkowie Systemu QMP – Pasze są zobligowani posiadać program kontroli jakości
opracowany w formie pisemnej
Częścią Systemu QMP jest również System QMP-Transport. Transport bydła zgodnie
z wymaganiami Systemu QMP ma zagwarantować dobrostan zwierząt. Najważniejsze
z wymagań stawianych członkom Systemu QMP-Transport jest:

 Wszyscy członkowie systemu są zobowiązani zapewnić zwierzętom dobrostan zgodnie
z prawodawstwem europejskim.

 Pracownicy obsługujący transport muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i licencje
potwierdzające poziom ich kompetencji, przechodzić wymagane
przestrzegać wysokich wymagań Systemu QMP – Transport.

 Bydło

należy umieszczać w zagrodach
z wymaganiami dla dobrostanu zwierząt.

o

odpowiedniej

szkolenia

wielkości,

oraz

zgodnie

 Zwierzęta muszą być załadowywane i rozładowywane ostrożnie, w spokojnej atmosferze
i przy użyciu odpowiedniego sprzętu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń ich ciała.

 Zagęszczenie zwierząt podczas transportu powinno spełniać wysokie wymagania Systemu
QMP – Transport.

 Wszystkie pojazdy i naczepy używane do transportu bydła mają być sprawne,
odpowiednio wentylowane, regularnie konserwowane i serwisowane, czyszczone oraz
poddawane dezynfekcji zgodnie z aktualną legislacją.

 Kierowcy powinni być świadomi odpowiedzialności za dobrostan każdego zwierzęcia, które
transportują. Mają prawo odmówić przewozu zwierząt nienadających się do transportu.

 Kierowcy są zobowiązani stosować technikę jazdy umożliwiającą zachowanie zwierząt
w dobrostanie. Oceniają na bieżąco wszystkie potencjalne zagrożenia, unikając ostrego
hamowania i szarpnięć. Pokonują wszelkie zakręty w sposób płynny
i łagodny.
Ostatnim przed konsumentem ogniwem łańcucha Systemu QMP są standardy Systemu
QMP – Mięso. Stawiają one kilkaset szczegółowych wymagań swoim członkom. Najważniejsze
z nich w okresie od transportu do uboju to:

 W gospodarstwie, punkcie gromadzenia zwierząt, podczas transportu do ubojni
i na miejscu w ubojni należy obchodzić się ze zwierzętami z należytą dbałością
i przez cały czas mieć wzgląd na ich dobrostan.

 Zwierzęta powinny zostać wyładowane niezwłocznie po dotarciu na miejsce uboju za
pomocą odpowiednich ramp wyładunkowych.

 Kojce, przegrody i przejścia muszą być zaprojektowane, zbudowane i utrzymane
w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko stresu lub zranienia zwierząt. Powinny być
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także skutecznie czyszczone.

 Po

wyładunku zwierzęta powinny zostać rozmieszczone i
w czystych kojcach oraz w tych grupach, w których były transportowane.

utrzymywane

 Ubojnie i zakłady rozbioru muszą być zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej
i spełniać wszelkie wymagania prawa. Zakłady mają mieć wdrożony w pełni
udokumentowany i sprawny System HACCP. Pozwala on eliminować wszelkie potencjalne
zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne oraz fizyczne.

 Pracownicy ubojni są zobligowani opanować wiedzę dotyczącą zapewnienia dobrostanu
zwierząt oraz stosować praktyki gwarantujące zwierzętom humanitarne traktowanie
i minimalizujące stres podczas wyładunku i przetrzymywania.

 Zwierzętom przetrzymywanym w ubojni dłużej niż przez 12 godzin należy podawać wodę
i pokarm z odpowiednią częstotliwością.

 Zwierzęta są uśmiercane zgodnie z obowiązującym prawem po uprzednim ogłuszeniu,
w sposób humanitarny, przy minimalnym stresie, w warunkach należytej dbałości
i względu na ich dobrostan. Zakazane jest m.in. uderzanie lub kopanie zwierząt,
stosowanie nacisku w sposób powodujący ból lub cierpienie, zawieszanie zwierząt za
pomocą urządzeń mechanicznych, podnoszenie lub ciągniecie zwierząt za głowę, uszy,
rogi, nogi, ogon lub sierść.

 Ubój zwierząt powinien następować partiami. Zwierzęta z gospodarstw zatwierdzonych
w Systemie QMP mają być przypisane do jednej partii i oddzielone od zwierząt
pochodzących z gospodarstw niezatwierdzonych w Systemie QMP.

 Po wytrzewieniu i oznakowaniu półtusze należy niezwłocznie przetransportować do
chłodni. Procedura schładzania ma gwarantować, że w ciągu pierwszych 10 godzin po
uboju temperatura mięśni w tuszach nie spadnie poniżej +10 °C. Następnie temperatura
mięśni głębokich tuszy ma zostać jak najszybciej zredukowana do przedziału od 0 °C
do 7 °C.
W okresie od chłodzenia tusz do pakowania mięsa:

 Tusze i półtusze muszą być w magazynie chłodniczym wyraźnie oznakowane jako
zatwierdzone w Systemie QMP.

 Rozbiór mięsa należy przeprowadzać w higienicznych warunkach i odpowiednio szybko.
Pozwala to uniknąć zanieczyszczenia mięsa i rozwoju niepożądanych mikroorganizmów.
Temperatura wołowiny nie powinna wzrosnąć podczas rozbioru powyżej 7 °C.
Temperatura powietrza w pomieszczeniu rozbioru musi być utrzymana poniżej 12 °C.

 Po wydzieleniu elementów tuszy i półtuszy należy je schłodzić i przechowywać
w otoczeniu zapewniającym temperaturę w mięśniach głębokich na poziomie od 0 °C
do 4 °C.

 Każdy zakład pracujący w Systemie QMP musi mieć wdrożoną procedurę dojrzewania
mięsa (z określonym minimalnym czasem dojrzewania i gwarantowaną przydatnością
mięsa do spożycia). Zakład wprowadzający wołowinę Systemu QMP do łańcucha
dystrybucji ma zagwarantować, że wołowina jest dostarczana do sprzedaży detalicznej po
wymaganym okresie dojrzewania.
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 W przypadku, gdy elementy mają być pakowane próżniowo, powinno to nastąpić
niezwłocznie po odkostnieniu i oczyszczeniu. Jeżeli element został odkostniony
częściowo, krawędzie kości nie mogą wystawać, co pozwoli uniknąć rozszczelnienia
opakowania.

 Należy stosować opakowania niezwrotne zewnętrzne nowe, czyste i przeznaczone do
pakowania żywności.

 Mięsu w opakowaniach trzeba zapewnić ochronę przed niekorzystnym działaniem
otoczenia (czynników fizycznych, wilgoci itp.).

 Opakowania detaliczne z mięsem wyprodukowanym w Systemie QMP muszą mieć
dokładnie opisaną zawartość i oznaczoną datę przydatności mięsa do spożycia. Należy na
nich umieścić zalecenia dotyczące przechowywania w warunkach domowych oraz dane
producenta. Poza tym muszą być oznakowane znakiem System QMP, a także spełniać
wymogi określone w odpowiednich przepisach.

 Producent ma dowieść pełnej i jednoznacznej możliwości zidentyfikowania każdej partii
mięsa na każdym etapie produkcji oraz odtworzenie przebiegu procesu chowu zwierzęcia
lub grupy zwierząt do momentu wysyłki lub sprzedaży

 Każdy produkt opatrzony etykietą ze znakiem System QMP powinien spełniać wymogi
określone w Systemie QMP, może zawierać tylko mięso zwierząt zarejestrowanych w
systemie gwarantowanego pochodzenia i wyprodukowane zgodnie z wymogami Systemu
QMP.
Wszyscy członkowie Systemu QMP muszą spełniać standardy jakościowe wydane przez
Komitet Techniczny Systemu QMP. Mają również obowiązek co roku poddawać się certyfikacji
i kontroli przez wyznaczoną niezależną jednostkę certyfikującą.
Dzięki starannie wyselekcjonowanym gatunkom bydła, pochodzącym od uznanych
producentów, humanitarnym metodom uboju i transportu, a także wysokim standardom
przechowywania mięsa, konsumenci wybierający wołowinę spod znaku QMP mają gwarancję,
że mięso odznaczać się będzie nie tylko wysoką i co najważniejsze powtarzalną jakością ale
również kruchością i soczystością.
Wołowina QMP znakomicie wpisuje się w coraz bardziej popularne na naszym rynku trendy
i kulinarne upodobania Polaków, w których coraz większą uwagę przywiązuje się do miejsca
pochodzenia i restrykcyjnych standardów produkcji żywności. Ścisły system kontroli QMP
zapewniający wysokie standardy i wyjątkowe właściwości mięsa, ma duże szanse by przekonać
Polaków do dobrej wołowiny przywrócić jej szczególną pozycję, którą od wieków zajmowała
w rodzimej tradycji kulinarnej.
Zwiększony popyt na daną wołowinę i idąca za tym zdecydowanie wyższa cena bydła
pochodzącego z Systemu QMP, coraz bardziej widoczna jest potrzeba profesjonalnego
doradztwa producentom żywca wołowego.
Zgodnie z koncepcją stworzenia grupy ekspertów ds. chowu bydła opasowego i produkcji
żywca wołowego wysokiej jakości , CDR w Brwinowie wraz z PZPBM obejmuje pieczę nad
ukierunkowaniem wiedzy przekazywanej doradcom jak i uaktualnieniu posiadanej już wiedzy.
Spośród przeszkolonych osób powołana zostanie rada ekspertów QMP.
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Będzie ona odpowiedzialna za określenie celów szkoleniowych na kolejne lata a także
wyłonienie liderów terenu, co zapewni większą aktywizację ekspertów. Już niebawem powstanie
sieć ekspertów ds. żywca wołowego. Przeszkoleni eksperci, zostaną oznaczeni na mapach
zamieszczonych na stronach Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie co pozwoli producentom zainteresowanym przystąpieniem
do Systemu QMP, jak i już uczestniczącym w nim na bezpośredni kontakt z ekspertami.

http://www.kochamwolowine.pl/sites/default/files/users/user1/
wielka_ksiega_wolowiny_wydanie_elektroniczne_calosc.pdf
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rolniczych (cz.2)
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3. Proces rozprzestrzeniania się innowacji rolniczych poprzez ich upowszechnianie
Wygenerowana i pomyślnie wdrożona nowość (zwana innowacją) podlega zwykle
następnemu procesowi innowacyjnemu, jakim jest proces rozprzestrzeniania się innowacji drogą
dyfuzji bądź upowszechniania. W praktyce publicznych rolniczych organizacji doradczych
wyróżniania się dwie odmienne drogi procesu rozprzestrzeniania się innowacji (a przez to stosuje
dwa różnych pojęcia ich dotyczące). Jest to droga dyfuzji innowacji oraz droga
upowszechniania innowacji(2).
Rozprzestrzenianie się innowacji drogą dyfuzji przebiega w sposób spontaniczny
i niekontrolowany jako efekt interakcji społecznej. Upowszechnianie innowacji, to sterowany
przez jakieś ogniwo pośredniczące intencjonalny przekaz innowacji od źródła ich powstania do
miejsca pełnego ich zastosowania, gdzie źródłem innowacji jest sektor B+R (badawczorozwojowy).
Obie drogi procesu rozprzestrzeniania się innowacji są ściśle powiązane z przebiegającym
do nich równolegle procesem absorpcji, czyli ogólnie „wchłaniania”, przyjmowania innowacji.
W procesie absorpcji wyróżnia się następujące etapy:
1. poznanie innowacji,
2. kształtowanie przekonań (postaw) wobec innowacji,
3. podjęcie decyzji o przyjęciu (wprowadzeniu i stosowaniu) bądź odrzuceniu innowacji,
4. urzeczywistnianie decyzji,
5. potwierdzenie wyboru (ocena podjętej decyzji).
W niektórych gospodarstwach rolnych absorpcja określonych innowacji może wymagać ich
reinwencji, czyli niezbędnego przekształcenia i modyfikacji. Reinwencja związana jest
z podejmowaniem przez rolnika samodzielnej aktywności twórczej.
W procesie upowszechniania innowacji rolniczych wyróżnia się trzy kolejno następujące
po sobie etapy:
1. etap udostępniania informacji o innowacjach rolniczych stosownych do podjęcia właściwych
decyzji co do ich wprowadzania i użytkowania,
2. etap pogłębiania wiedzy niezbędnej do sprawnego wprowadzania i użytkowania innowacji
rolniczych,
3. etap wprowadzania i użytkowania zapotrzebowanych innowacji rolniczych.
Aby upowszechniać innowacje rolnicze doradca rolniczy, jako organizator i uczestnik tego
procesu, musi najpierw odszukać tych rolników, którzy spełniają kryterium chęci współpracy
i odpowiedniego potencjału rozwojowego. Rolników tych można nazwać klientami (czy
beneficjentami) działalności upowszechnieniowej. W dalszej kolejności musi on:
2. Potrzebę takiego wyróżnienia widzi J. Pochopień [1988, s. 12], I. Sikorska – Wolak [1993, s. 15],
W. Kujawiński [2012, 26-27].
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 dokładnie

rozpoznać potrzeby innowacyjne rolników, klientów działalności
upowszechnieniowej, oraz wyznaczyć dla nich cele pozwalające na zaspokojenie tych
potrzeb,
 z ogółu tych rolników wyodrębnić grupy wspólnych czy podobnych celów,
a także ustalić:
 które z tych celów będą osiągane indywidualnie, grupowo i zespołowo?

 jaka metoda będzie do tego odpowiednia?
 gdzie będzie odbywało się informowanie i kształcenie oraz w oparciu o jakie środki?
 jaką użyć metodę kontroli i oceny realizacji tych celów?
W działalności upowszechnieniowej mogą być stosowane formy i metody właściwe do
realizacji celów wynikających z dwóch pierwszych etapów procesu upowszechniania innowacji
rolniczych, tj. etapu udostępniania informacji o innowacjach rolniczych stosownych do podjęcia
odpowiednich decyzji co do ich wprowadzania i użytkowania, oraz etapu pogłębiania wiedzy
niezbędnej do sprawnego wprowadzania i użytkowania innowacji rolniczych.
Mogą być także stosowane takie formy i metody, które oprócz osiągania celów wynikających
z dwóch pierwszych etapów procesu upowszechniania innowacji, pozwalają wspierać - właściwe
dla trzeciego etapu tego procesu – wprowadzanie zapotrzebowanych innowacji rolniczych oraz
przysposabiać rolników do możliwie najefektywniejszego ich użytkowania.
3.1.Formy i metody udostępniania informacji o innowacjach rolniczych
Formy organizacyjne, w ramach których przebiega proces udostępniania informacji
o innowacjach rolniczych, wskazują jak organizować tę pracę, stosownie do tego: kto, gdzie,
kiedy i w jakim celu ma być informowany. Formy te mogą być klasyfikowane wg różnych
kryteriów, np.:

 z uwagi na liczbę informowanych rolników występują formy: indywidualne, grupowe
i masowe,

 z uwagi na sposób kontaktu doradcy i informowanego rolnika (ów) - formy: bezpośrednie
(informacja udostępniana jest poprzez kontakt osobisty, czyli „twarzą w twarz”) oraz
pośrednie (informacja udostępniana jest przez kontakt pośredni, czyli pozaosobisty).
W formach bezpośrednich stosowanymi środkami przekazu są mowa i jej właściwości,
w miarę potrzeby uzupełniane przez dźwięki paralingwistyczne, gesty, mimika, dotyk, itd. Formy
te mogą być: indywidualne (np. rozmowa indywidualna) oraz grupowe (np. wykładu, wycieczki
specjalistycznej, wystawy rolniczej, czy targów). Przekaz informacji w obrębie form
bezpośrednich może odbywać się za pomocą metod informacyjnych, takich jak: opis, narracja
i wyjaśnianie (zaliczanych też do grupy podających metod kształcenia), oraz pokaz i instruktaż
(zaliczanych też do grupy eksponujących metod kształcenia).
W formach pośrednich stosowanym środkiem przekazu informacji może być: papier
(w formach listu tradycyjnego, ulotki i czasopisma), telefon (w formach rozmowy indywidualnej
i wideorozmowy), radio (w formach wywiadu i audycji radiowej), telewizja (w formach wywiadu
i audycji telewizyjnej), a także Internet oraz jego narzędzia, zwane też usługami (w formach listu
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elektronicznego, forum dyskusyjnego i wideokonferencji). W zasadzie wszystkie formy pośrednie
- poza formą listu tradycyjnego, czy indywidualnej rozmowy przez telefon stacjonarny - można
stosować zarówno do przekazu indywidualnego jak i grupowego.
W zasadzie wszystkie formy pośrednie - poza formą listu tradycyjnego, czy indywidualnej
rozmowy przez telefon stacjonarny - można stosować zarówno do przekazu indywidualnego jak
i grupowego.
Dla udostępniania informacji o innowacjach, gdzie zastosowanym środkiem przekazu jest
papier (do pisania lub drukowany), można wykorzystać kilka metod, z których najważniejsze
w aspekcie sprawnego prowadzenia działalności upowszechnieniowej przez publiczne doradztwo
rolnicze wydają się być metody: listu, ulotki i czasopisma.
Z kolei właściwymi metodami informowania o tychże innowacjach poprzez telefon są
wymienione wcześniej metody: opisu, wyjaśnianiu i narracji. Przy czym wykorzystanie
w przekazie informacji telefonów niestacjonarnych, pozwala dodatkowo informować rolników:
pisemną metodą SMS-owania, oraz multimedialną metodą MMS-owania.
W przekazie informacji o nowopowstałych innowacjach w oparciu o medium, jakim jest
Internet i jego narzędzia (usługi) pomiędzy uczestnikami tego przekazu możliwe są zarówno
relacje jednostronne jak i dwustronne (interaktywne). Przy czym relacje jednostronne są zawsze
odroczone w czasie (tryb asynchroniczny), natomiast dwustronne mogą też zachodzić w czasie
rzeczywistym (tryb synchroniczny). Metodami informacyjnymi, które poprzez Internet umożliwiają
jednostronny przekaz informacji (pisemny) o innowacjach rolniczych, są: metoda serwisu
informacyjnego - w tym, stanowiące jej uzupełnienie metody FAQ (czyli „Najczęściej zadawanych
pytań”) i helpdesku (czyli „Biura pomocy”), oraz metoda biuletynu internetowego, newslettera
i blogowania, a w mniejszym zakresie e-mailingu, SMS-ingu i tweetowania. Do dwustronnej
wymiany informacji w przedmiocie innowacji rolniczych, można wykorzystać takie formy
organizacyjne, jak np. forum dyskusyjne i wideokonferencja. Z kolei w obrębie tych form mogą
być stosowane metody opisu, narracji i wyjaśniania(3).
3.2. Formy i metody kształcenia rolników w przedmiocie innowacji rolniczych
Pogłębianie wiedzy niezbędnej do sprawnego wprowadzania i użytkowania innowacji
rolniczych może być różnie organizowane i w różny sposób realizowane.
Organizowanie takich działań wiąże się z pojęciem formy kształcenia a realizacja - metody
kształcenia.
Istnieje wiele różnych form kształcenia. O wyborze odpowiedniej decydować musi przede
wszystkim cel kształcenia oraz kryterium doboru jego uczestników. Np. z uwagi na stopień
organizacyjnego zespolenia objętych kształceniem rolników wyróżnia się trzy następujące formy
ich pracy: indywidualną, grupową i zbiorową, a ze względu na kryterium roli pełnionej przez
doradcę: pracę pod kierunkiem doradcy oraz współdziałanie doradcy z rolnikami i rolników ze
sobą.
3. Szczegółowy opis, przedstawionych w tym oraz następnym podrozdziale, form i metod można znaleźć
m.in. w internetowej wersji wydanej na papierze pracy „Nowy słownik metodyczny doradcy rolniczego”
[W. Kujawiński, 2011], dostęp: 80.48.251.51/slownik/
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W kształceniu rolników można też używać form bardziej pojemnych, które różnią się przede
wszystkim stawianymi w nich celami kształcenia, stosowanymi metodami oraz czasem ich
trwania, stopniem sformalizowania zajęć, czy poziomem - na którym badana jest efektywność
przebiegającego w ich obrębie procesu kształcenia.
Z punktu widzenia potrzeby pogłębiania wiedzy rolników niezbędnej im do sprawnego
wprowadzania i użytkowania innowacji rolniczych, do takich ważniejszych pozaszkolnych form
zalicza się: kurs, seminarium, wykład, warsztat i wycieczkę.
Z uwagi na kryterium roli doradcy rolniczego, jaką pełni podczas kształcenia rolników,
wyodrębnia się dwa zbiory metod, tj. zbiór metod nauczania oraz zbiór metod dwustronnego
wspierania kształceniowego. Przy czym zbiór metod nauczania jest właściwy dla formy pracy
rolników pod kierunkiem doradcy rolniczego, a zbiór metod dwustronnego wspierania
kształceniowego - dla formy współdziałania doradcy z tymi rolnikami. Oba wyodrębnione tak zbiory
metod można podzielić dalej na podzbiór metod podających (informacyjnych) i niepodających
(heurystycznych, operatywnych i eksponujących).
Należy wyjaśnić, że podające metody kształcenia, to takie, które proces uczenia się
sprowadzają do przyswajania podawanych relewantnych informacji; są przeciwstawne metodom
niepodającym. Do ważniejszych metod podających, szczególnie przydatnych w kształceniu
rolników można zaliczyć: wykład informacyjny, opis, narrację, pogadankę, wyjaśnianie
i konsultację.
Do ważniejszych metod niepodających: z podgrupy metod heurystycznych - metodę
problemową, dyskusji, metaplanu, dialogu, pogadanki heurystycznej, przypadków, sytuacyjną,
giełdy pomysłów, metodę 635, śnieżnej kuli i debaty, natomiast z podgrupy metod operatywnych
- metodę ćwiczeń, metodę projektów i metodę tekstu przewodniego a z podgrupy metod
eksponujących - pokazu, filmu i instruktażu(4).
W działalności upowszechnieniowej można stosować również takie formy i metody, które
pozwalają nie tylko sprawnie realizować postawione cele wynikające z dwóch pierwszych etapów
procesu upowszechniania innowacji rolniczych, ale też w wybranych gospodarstwach rolnych
wspierać właściwe dla trzeciego etapu procesu upowszechniania, wprowadzanie
zapotrzebowanych innowacji rolniczych oraz przysposabiać rolników do możliwie
najefektywniejszego ich użytkowania. Te formy i metody w metodyce działalności
upowszechnieniowej WODR nazywane są upowszechnieniowymi. Należą do nich przede
wszystkim demonstracja upowszechnieniowa i pokaz upowszechnieniowy.
Forma demonstracji upowszechnieniowej, to taka forma organizacyjna stosowana
w upowszechnianiu innowacji rolniczych, w obrębie której wyznaczone cele działalności
upowszechnieniowej osiągane są głównie metodą demonstracji upowszechnieniowej. Z kolei
metoda demonstracji upowszechnieniowej, to taki algorytm postępowania doradcy i rolnika,
który umożliwia wprowadzenie w wybranym gospodarstwie określonej innowacji rolniczej,
a następnie upowszechnienie w środowisku lokalnym jej efektów a także sposobów ich
osiągnięcia.
4. Opis tych form i metod można znaleźć m.in. w wydanej na papierze pracy „Nowy słownik metodyczny
doradcy rolniczego” [W. Kujawiński, 2011] lub jego internetowej wersji [80.48.251.51/slownik/]
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Metoda demonstracji upowszechnieniowej, pozwala doradcy przysposobić rolnika do
sprawnego wprowadzenia zapotrzebowanej innowacji w jego własnym gospodarstwie poprzez:

 utwierdzenie go w przekonaniu co do słuszności podjęcia decyzji o jej przyjęciu,
 wyrobienie niezbędnych umiejętności dla jej wprowadzania.
Metoda demonstracji upowszechnieniowej umożliwia też doradcy organizowanie
i przeprowadzanie upowszechnienia określonych innowacji w środowisku lokalnym. Przedmiotem
upowszechnienia powinny być też efekty uzyskane z wprowadzenia tych innowacji i sposoby ich
osiągnięcia.
Dla zapewnienia skuteczności wprowadzania i upowszechniania innowacji metodą
demonstracji należy:

 właściwie lokalizować miejsce wprowadzania innowacji, by było to gospodarstwo
przykładowe bądź spełniające warunki nakreślone dla tego gospodarstwa,

 właściwie dobierać innowację, ażeby była dostosowana do potrzeb i warunków danego
środowiska oraz odpowiadała zainteresowaniom rolników i uwzględniała specyfikę ich
gospodarstw,

 zapewnić warunki dla porównywalności efektów zastosowania innowacji z rozwiązaniami
dotąd stosowanymi,

 wprowadzać innowację do gospodarstw (np. jakąś nową odmianę zboża) w możliwie dużej
skali produkcyjnej,

 ściśle stosować się do wytycznych zawartych w instrukcji postępowania z daną innowacją,
 dokumentować przebieg prowadzonych prac (np. terminów, sposobów wykonania
czynności) oraz odpowiednio
zastosowania innowacji,

oznakowywać

i

estetycznie

utrzymywać

miejsca

 organizować okresowe spotkania rolników w celu obserwacji istotnych elementów procesu
wprowadzania innowacji oraz uzyskiwanych efektów,

 popularyzować w ramach działań upowszechnieniowych (najlepiej z udziałem rolnika innowatora) efekty zastosowania innowacji.
Z kolei forma pokazu upowszechnieniowego, to taka forma organizacyjna stosowaną
w upowszechnianiu innowacji rolniczych, w obrębie której wyznaczone cele działalności
upowszechnieniowej osiągane są przede wszystkim metodą pokazu upowszechnieniowego.
Natomiast metoda pokazu upowszechnieniowego, to taki algorytm postępowania doradcy
i rolnika, który umożliwia wprowadzenie w wybranym gospodarstwie określonej innowacji
rolniczej, a następnie upowszechnienie w środowisku lokalnym sposobu jej wprowadzenia
i użytkowania.
Dla zapewnienia skuteczności wprowadzania i upowszechniania innowacji rolniczych
metodą pokazu upowszechnieniowego należy:

 właściwie lokalizować miejsce wprowadzania innowacji, by było to gospodarstwo
spełniające warunki nakreślone dla gospodarstwa przykładowego,

 właściwie dobierać innowację, ażeby była dostosowana do potrzeb i warunków danego
środowiska oraz odpowiadała zainteresowaniom rolników i uwzględniała specyfikę ich
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gospodarstw,

 ściśle stosować się do wytycznych zawartych w instrukcji postępowania z daną innowacją.
Ponadto, jeśli pokaz ten umożliwić ma prezentowanie rezultatów uzyskiwanych przez
zastosowanie innowacji w określonej działalności produkcyjnej, to należy:

 zapewnić warunki dla porównywalności efektów zastosowania innowacji, z rozwiązaniami
dotąd stosowanymi,

 popularyzować (najlepiej z udziałem rolnika - innowatora) efekty zastosowania innowacji
w ramach działań upowszechnieniowych publicznych rolniczych organizacji doradczych.
Wyrabianie u rolników umiejętności niezbędnych dla sprawnego wprowadzania i stosowania
danej innowacji rolniczej odbywa się głownie metodą pokazu, jako jednej z eksponujących
metod kształcenia.
Metoda pokazu polega na demonstrowaniu przez doradcę rolniczego rolnikom sposobów
wzorowego wykonywania czynności, najczęściej manualnych, niezbędnych dla sprawnego
wprowadzania i użytkowania danej innowacji, oraz sposobów odpowiedniego postępowania i
zachowania się w danych okolicznościach. Pokaz ten powinien się łączyć z odpowiednimi
objaśnieniami, wskazującymi jego cel oraz dotyczącymi demonstrowanych czynności.
3.3. Środki działalności upowszechnieniowej
Nieodzownym elementem sprawnie zorganizowanego i realizowanego procesu
upowszechniania innowacji rolniczych są środki działalności upowszechnieniowej, na które
składają się środki kształcenia oraz środki udostępniania informacji.
Środki kształcenia, to „przedmioty umożliwiające usprawnianie procesu kształcenia, które
dostarczają uczniom określonych bodźców sensorycznych oddziałujących na ich receptory
wzroku, słuchu, dotyku itd.” [J. Kuś 1996, s. 811] Natomiast środki udostępniania informacji, to
ta cześć środków technologii informacyjnej (IT)(5), która może być użyta do usprawnienia
procesu udostępniania informacji.
Szczególnie ważnym środkiem działalności upowszechnieniowej jest instrukcja
upowszechnieniowa. Najogólniej ujmując instrukcja upowszechnieniowa, to zbiór przepisów,
wskazówek, ścisłych pouczeń ustalających sposób postępowania doradcy rolniczego względem
rolników, pozwalający mu poprzez właściwe wprowadzenie w ich gospodarstwach
zapotrzebowanych innowacji rolniczych sprawne osiągać określony cel upowszechnienia.
Instrukcję upowszechnieniową może opracować twórca proponowanej innowacji rolniczej,
który tę innowację sam upowszechnia, albo jej upowszechnianie pozostawia wyspecjalizowanym
jednostkom upowszechnieniowym, np. wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego. Instrukcję
taką może też wytworzyć sama jednostka upowszechnieniowa - w przypadku jej braku, bądź jeśli
jest, ale ma niską ocenę jako narzędzie usprawniające przebieg procesu upowszechnienia danej
innowacji.
5. Technologia informacyjna (IT), to połączenie technologii informatycznej z technologiami pokrewnymi,
głównie komunikacyjną. Technologia informatyczna związana jest ze stosowaniem różnych środków
(sprzęt komputerowy) i narzędzi informatycznych (oprogramowanie tego sprzętu) a technologia
komunikacyjna ze stosowaniem
środków komunikacyjnych (sprzęt komunikacyjny np. telefony
komórkowe i jego oprogramowanie). Obie służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją.
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Instrukcja upowszechnieniowa musi spełniać określone wymogi metodyczne, czyli zawierać
wszystkie elementy istotne dla treści i formy realizowanego upowszechniania. Są to:
 określenie obowiązków i uprawnień - kto i w jakim stopniu jest odpowiedzialny za
stosowanie instrukcji,
 temat upowszechnienia, czyli zapis tego, co ma być przedmiotem upowszechnienia,
 cel upowszechnienia, czyli zapis stanu końcowego, którym jest wprowadzenie i właściwe
użytkowanie proponowanej innowacji rolniczej oraz jego osiągnięcie w jakimś podanym okresie
czasu,
 określenie warunków produkcyjnych gospodarstwa, niezbędnych do przeprowadzenia
proponowanego upowszechnienia (np. skali produkcji, rozłogu, jakości gleby,
usprzętowienia itd.),
 określenie stosownej metody upowszechnieniowej (na ogół jest to metoda demonstracji
upowszechnieniowej lub metoda pokazu upowszechnieniowego),
 algorytm postępowania rolników-przedsiębiorców, czyli opis czynności przeprowadzanych
w określonej kolejności oraz odstępach czasu, jakie muszą oni wykonać, aby w swych
gospodarstwach osiągnąć wskazany cel upowszechnienia. Opisane tu czynności mają
umożliwić rolnikom sprawne:

 pozyskanie proponowanej innowacji oraz przygotowanie gospodarstw do jej przyjęcia,
 przeprowadzenie, jeśli to konieczne, niezbędnego przekształcenia, czy modyfikacji
proponowanej innowacji - po jej pozyskaniu,

 wprowadzenie i użytkowanie tej innowacji,
 algorytm

postępowania osoby upowszechniającej proponowaną innowację,
a zabezpieczający przedmiotowe działania rolników, na który składa się opis
przeprowadzanych w określonej kolejności oraz odstępach czasu czynności
umożliwiających:

 sprawną analizę potrzeb upowszechnieniowych rolników, które mogą być związane
z występowaniem u nich poczucia:
 braku dysponowania taką informacją o proponowanej innowacji rolniczej, która
pozwoliłaby im na podjęcie racjonalnej decyzji o jej ewentualnej absorpcji,
 braku wiadomości i umiejętności niezbędnych dla sprawnego wprowadzenia i właściwego
użytkowania zapotrzebowanej przez nich a proponowanej w przedmiotowej instrukcji
innowacji rolniczej,

 sprawną budowę planu upowszechnienia proponowanej innowacji i jego realizację,
w tym poprzez podanie sposobu i załączenie formularza do prowadzenia niezbędnych tu
zapisów,

 sprawną ocenę realizacji planu (bieżącą i końcową), w tym poprzez podanie:




opisu prowadzenia przez osobę upowszechniającą proponowaną innowację kontroli jej
upowszechnienia z podaniem parametrów granicznych,
sposobu prowadzenia ewentualnych działań korygujących,
formularza do prowadzenia niezbędnych do tego zapisów.
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Zakończenie
Prawidłowe zainstalowanie i odpowiednie użytkowanie przez rolnika właściwie dobranej
innowacji rolniczej gwarantuje mu osiągnięcie założonych celów rozwojowych, którymi mogą być
np.: większy dochód z posiadanego gospodarstwa czy lepiej zorganizowana praca. Aby rolnik
mógł pozyskać jakąś niezbędną mu innowację, najpierw - w twórczym umyśle badacza – musi
powstać pomysł na jej opracowanie. Jeśli pojawi się taki pomysł (zwany inwencją), to dalej
badacz musi przekształcić go w praktyczne rozwiązanie. To rozwiązanie (zwane nowością), aby
mogło być uznane za innowację musi być korzystniejsze od dotychczas istniejących rozwiązań.
Sprawdzenie, czy wypracowana nowość może być uznana za innowację musi przebiegać
w odpowiednich warunkach, w tym koniecznie naturalnych. Wprowadzanie nowości do
gospodarstw rolnych wiąże się bowiem z ryzykiem nieuzyskiwania takich korzyści, o jakich
świadczyłyby wyniki poprzedzających wdrożenie badań laboratoryjnych.
Tylko informacje uzyskiwane z ostatniej fazy procesu powstawania innowacji, czyli fazy
wdrażania nowości, pozwalają to ryzyko skutecznie usunąć.
Dopiero pozytywnie wdrożona nowość, zwana innowacją, może być przedmiotem
rozpowszechniania drogą dyfuzji bądź upowszechniania.
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2304

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających
funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru.
Dz. U. z 2016 Nr 2304

2249

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
ustawy o lasach.
Dz. U. z 2016 Nr 2249

2246

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz
ustawy o ochronie roślin.
Dz. U. z 2016 Nr 2246

2239

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2017–2019.
Dz. U. z 2016 Nr 2239

2235

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych
serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na
2017 r.
Dz. U. z 2016 Nr 2235

2192

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia
zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów
takich zakładów.
Dz. U. z 2016 Nr 2192
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2191

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii
bydła na 2017 r.
Dz. U. z 2016 Nr 2191

2181

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Dz. U. z 2016 Nr 2181

2172

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.
Dz. U. z 2016 Nr 2172

2161

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
Dz. U. z 2016 Nr 2161

2160

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przekazywania danych w kwartalnych raportach dotyczących
wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
Dz. U. z 2016 Nr 2160

2159

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.
Dz. U. z 2016 Nr 2159

2148

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt
polski”.
Dz. U. z 2016 Nr 2148
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Treść

2144

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się
stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej
w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom.
Dz. U. z 2016 Nr 2144

2139

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz
minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi
w ośrodku.
Dz. U. z 2016 Nr 2139

2136

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji
zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących
rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt
gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie
danych.
Dz. U. z 2016 Nr 2136

2102

Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.
Dz. U. z 2016 Nr 2102

2091

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków.
Dz. U. z 2016 Nr 2091

2061

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane
nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.
Dz. U. z 2016 Nr 2061
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2048

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Dz. U. z 2016 Nr 2048

2043

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
Dz. U. z 2016 Nr 2043

2034

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o paszach.
Dz. U. z 2016 Nr 2034

2019

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych
rodzajów środków spożywczych.
Dz. U. z 2016 Nr 2019

2018

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych,
sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń
zwierząt.
Dz. U. z 2016 Nr 2018

2015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych
nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub
ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są
utrzymywane świnie.
Dz. U. z 2016 Nr 2015

2014

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dz. U. z 2016 Nr 2014
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2002

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników
w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013.
Dz. U. z 2016 Nr 2002

1998

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu
znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego
niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub
artykułów rolno-spożywczych bez opakowań.
Dz. U. z 2016 Nr 1998

1989

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub
innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny
wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.
Dz. U. z 2016 Nr 1989

1974

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych
w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Dz. U. z 2016 Nr 1974

1961

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.
Dz. U. z 2016 Nr 1961

1956

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych
z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych.
Dz. U. z 2016 Nr 1956

1949

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2016
r. w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Dz. U. z 2016 Nr 1949
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Kajakowa Aktywność
Jako Atrakcja Kraju - KAJAK
Opracowała: Karolina Boba, CDR O/Kraków

Główne zadania w projekcie

 Film promujący szlaki kajakowe
 Przewodnik kajakowy w języku polskim, angielskim i niemieckim
 Aplikacja mobilna o szlakach kajakowych dla wielkiej pętli kajakowej "Od Wisły do Wisły"
na Androida, w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej, dostępnej nieodpłatnie
w sklepie GOOGLE PLAY
 Konferencja podsumowująca projekt i warsztaty strategiczne - pn. strategia tworzenia
i promocji markowego produktu turystycznego w oparciu o szlaki kajakowe
 Opracowanie strategii tworzenia markowego produktu turystycznego w oparciu i cieki
i zbiorniki wodne
Opis projektu
Potrzeba realizacji operacji wynika z braku kompleksowej promocji szlaków wodnych, w tym
szlaków kajakowych. Obszar obu LGD jest bogaty w cieki wodne, predysponowane do
organizacji różnorodnych spływów kajakowych, jednak na tym terenie nie ma zbyt wielu turystów
kajakowych. Brakuje kompleksowych i profesjonalnych opracowań promocyjnych. Planowane
w tym projekcie współpracy zadania są początkiem promocji szlaków kajakowych poprzez
wydanie przewodnika, filmu, aplikacji mobilnej, a konferencja i warsztaty pozwolą rozwinąć
i zaplanować tworzenie i promocję markowego produktu turystycznego w oparciu o szlaki
kajakowe partnerskich LGD.
Osiągnięte efekty
Produktem projektu jest:







20 minutowy film – 2.000 kopii
200 stronicowy przewodnik kajakowy – 18.500 egzemplarzy
1 aplikacja mobilna KAJAK na Androida
1 konferencja i warsztaty
1 strategia tworzenia markowego produktu turystycznego
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Rezultatem jest:
1. Rozpowszechnione podczas targów, wystaw, rozesłanych za pomocą przesyłek
pocztowych 2.000 kopii filmu;
2. rozpowszechnione 18.500 egz. przewodnika kajakowego podczas targów, wystaw,
rozesłanych za pomocą przesyłek pocztowych;
3. 200 odbiorców aplikacji mobilnej;
4. 40 uczestników konferencji podniesie swoje kompetencje;
5. 2 zespoły realizacyjne projektu podniosą swoje kompetencje w wyniku realizacji projektu
współpracy.
Efektem jest:
1. Wzrost liczby turystów
2. Opracowana strategia tworzenia i promocji markowego produktu turystycznego w oparciu
o szlaki wodne, w tym kajakowe.

Charakterystyka projektu współpracy

Grupa koordynująca

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300
Elbląg, tel. 55 239-49-61, e-mail:biuro@kanal-elblaski-lgd.pl,
www.kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu
(dane teleadresowe)

Partnerzy

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Obszar

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
Działania obejmujące gminy: Elbląg, Gronowo Elbląskie,
Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki,
Susz, Zalewo
Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska obejmująca
Gminy: Biskupiec, Dąbrówno, Grodziczno, Grunwald,
Kurzętnik, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Rybno.

Czas realizacji

Rozpoczęcie działań -5 sierpnia 2013 roku
Zakończenie działań - 31 grudnia 2014 roku

Koszt projektu

263.316,15 zł

Tytuł i akronim projektu
współpracy

Kajakowa Aktywność Jako Atrakcja Kraju - KAJAK
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Charakterystyka projektu współpracy

Cel główny

Promocja obszaru dwóch partnerskich LGD i aktywizacja
społeczności lokalnej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Wypromowanie szlaków kajakowych obszaru partnerskich LGD
Cele szczegółowe

Grupy docelowe

Zaktywizowanie lokalnych liderów do zaplanowania strategii
tworzenia i promocji markowego produktu turystycznego
w oparciu o szlaki wodne partnerskich LGD

Odbiorcy projektu: uczestnicy konferencji i warsztatów
w projekcie, biblioteki, turyści za pośrednictwem punktów
informacji turystycznej, targów i wystaw; lokalni mieszkańcy
z obszaru partnerskich LGD. Projekt jest skierowany do
organizacji pozarządowych, w tym partnerskich LGD oraz
sektora prywatnego związanego z turystyką wodną, lokalnych
mieszkańców z obszaru partnerskich LGD, turystów oraz
młodzieży zainteresowanej turystyką wodną, zarówno kobiet jak
i mężczyzn

