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Teledetekcja satelitarna zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, interpretacją i wykorzystaniem zdjęć satelitarnych,
czyli obrazów powierzchni Ziemi wykonywanych z przestrzeni
kosmicznej przez sztuczne satelity Ziemi. Obecnie funkcjonuje ponad 700 takich satelitów, zwanych teledetekcyjnymi. Codziennie dostarczają one olbrzymie liczby zdjęć powierzchni
każdego fragmentu Ziemi.
Możliwości wykorzystania teledetekcji satelitarnej są bardzo
zróżnicowane. W niniejszym opracowaniu przedstawiono ich
zastosowanie w rolnictwie. Dzięki zdjęciom satelitarnym możliwa jest analiza sposobu użytkowania działki, analiza stanu
upraw, nawożenie precyzyjne, szacowanie szkód powstałych
w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych, a także prognozowanie plonów. Można również analizować stan gleby, np. jej
wilgotność.
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1. Analiza stanu upraw
Zdjęcie satelitarne może posłużyć do zwykłej analizy wizualnej,
czyli tzw. fotointerpretacji. Aby ją przeprowadzić, wystarczy wyświetlić obraz działki w odpowiednim programie, najlepiej pod
postacią obrazu barwnego lub obliczonego wcześniej wskaźnika
roślinności, określającego stan uprawy. Już sam przegląd takiego obrazu pozwala na przybliżoną ocenę stanu roślinności, co
zostanie szczegółowo wytłumaczone na ilustracjach przedstawiających analizę wizualną i wskaźniki roślinności. Dzięki analizie szeregu czasowego, czyli serii zdjęć z poszczególnych dat
w sezonie wegetacyjnym, można wskazać czy uprawa rozwija
się prawidłowo i równomiernie. W przypadku problemów można łatwo zidentyfikować obszary, które z jakichś względów są
słabiej rozwinięte i podjąć adekwatne decyzje agrotechniczne.
Możliwe jest także porównywanie stanu roślinności na różnych
działkach. Mając przy tym wiedzę o zastosowanych nawozach
czy właściwościach plonotwórczych konkretnych odmian, można samodzielnie ocenić przewagę poszczególnych decyzji.
2. Rolnictwo precyzyjne
Zaawansowane zastosowanie technologii satelitarnej ma miejsce w rolnictwie precyzyjnym. Zdjęcia mogą dostarczyć wiarygodnej informacji o stanie uprawy, dzięki czemu możliwe jest
rozsądne różnicowanie wysiewu nasion, dawek nawozu czy
środków ochrony roślin, a nawet ilości wody. Na podstawie
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zdjęć satelitarnych, dzięki analizom wykonywanym we wcześniejszych latach, możemy również szacować wysokość spodziewanych plonów z danej działki rolnej.
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Na schemacie przedstawiono cykl działania rolnictwa precyzyjnego, w którym co roku zbiera się nowe doświadczenia, nowe
dane pozwalające zwiększać dokładność modelu na kolejny
okres. Cykl przebiega w następujący sposób: na początek potrzebne są informacje o glebie uzyskane z prób glebowych. Ze
zdjęć satelitarnych można wnioskować o stanie uprawy, w szczególności jej wewnętrznym zróżnicowaniu na polu. Te informacje
pozwalają stworzyć mapy aplikacji środków chemicznych, najczęściej są wykorzystywane w nawożeniu azotem. Nowoczesne
rozsiewacze i opryskiwacze, wyposażone w mapy aplikacyjne,
odpowiednio różnicują dawkę nawozu. Na koniec sezonu kombajn wyposażony w odpowiednie czujniki zlicza plony zbierane
z pola. Na tej podstawie generowana jest mapa plonów, która pokazuje ilość zbiorów w każdym punkcie działki. Takie dane
mogą być następnie wykorzystane do decyzji na przyszły sezon.
Dzięki znajomości charakterystyki gleby oraz ilości zastosowanych środków na każdym fragmencie działki oraz ostatecznych
plonów można ocenić zasadność poszczególnych strategii agronomicznych. W kolejnym roku można dokładniej zaplanować
działania na uprawach, co przyczyni się do osiągnięcia lepszych
wyników produkcyjnych.
Dobrze działający system rolnictwa precyzyjnego wymaga odpowiedniego sprzętu, ale przynosi też znaczące oszczędności
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Schemat działania systemu rolnictwa precyzyjnego, obejmującego
wszystkie jego ważne elementy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Teledetekcja Satelitarna w Rolnictwie –
Szanse i możliwości, KOWR, 2019.

– zwłaszcza, że zdjęcia satelitarne, stanowiące ważny element
takiego systemu, można pozyskiwać i przetwarzać nieodpłatnie.
Nie sposób też nie wspomnieć o ochronie środowiska – mniejsza ilość nawozów, to lepsza jakość wód gruntowych i poprawa
zdrowia zwierząt i ludzi.
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2. 1. Mapa aplikacji
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Mapy aplikacji to zapisane w odpowiednim formacie instrukcje dla maszyny rolniczej, określające dawkę danego środka
(nasion, nawozu, środka ochrony roślin czy wody) w zależności
od lokalizacji na działce. Wymagają one szczegółowej informacji dotyczącej stanu uprawy oraz gleby. Do określenia składu
gleby niezbędna jest analiza próbek pobranych z działki. Dane
satelitarne nie dostarczą informacji o składzie chemicznym gleby, szczególnie z warstw, z których rośliny faktycznie pobierają
składniki odżywcze. Jeśli jednak chodzi o stan roślinności, dane
satelitarne są bardzo dobrym i tanim źródłem informacji. Przykładem takiej mapy, opartej na zdjęciach satelitarnych, może
być mapa aplikacji nawozów azotowych. Ilość zastosowanych
nawozów i skala zróżnicowania dawek jest indywidualną decyzją każdego gospodarza. Powinna być uzależniona od takich
czynników jak: typ gleby, gatunek uprawy, rodzaj stosowanego
nawozu czy zakładana wielkość plonu.
2. 2. Mapa nawadniania
Odpowiednie wskaźniki obliczone na podstawie obrazów satelitarnych pozwalają oszacować wilgotność gleby. Dzięki takim
wskaźnikom można zidentyfikować obszary, w których występują przesuszenia uprawy. Na tej podstawie, uwzględniając ograniczenia związane z możliwościami przestawiania systemu podlewania, można tworzyć mapy do nawadniania precyzyjnego.
Najlepsze wyniki można osiągnąć łącząc tego typu informacje
z prognozami meteorologicznymi.

2. 3. Prognoza plonów
Zależność między wysokością plonów, a wartością wskaźnika
roślinności na podstawie danych historycznych pozwala prognozować wysokość plonów na dany rok. Robi się to na podstawie analizy aktualnych zdjęć satelitarnych. Tego typu badania
dotyczą często bardzo dużych obszarów (np. wielkości całego
województwa). Jednak dzięki danym wynikającym ze stosowania technik rolnictwa precyzyjnego można budować precyzyjne
modele prognostyczne nawet dla pojedynczych gospodarstw
czy poszczególnych działek rolnych.
Jednym z elementów niezbędnych do stworzenia takiego modelu są mapy plonów generowane przez kombajny w trakcie żniw.
Ważne są również pozostałe elementy rolnictwa precyzyjnego:
skład gleby, znajomość ilości zastosowanych środków i wreszcie
obrazy satelitarne, np. w formie wskaźnika roślinności. Odpowiednia analiza tych danych pozwala na zbudowanie szczegółowego modelu, dzięki któremu będzie można z dużą dokładnością obliczyć spodziewaną wysokość plonu z danej działki rolnej.
Taka wiedza ułatwia planowanie nie tylko zbiorów, ale przede
wszystkim ilości miejsca potrzebnego na ich składowanie. Pomaga również w opracowaniu harmonogramu ich dalszego
przetwarzania lub wczesnej kontraktacji sprzedaży. Im większy
producent, tym większe potencjalne korzyści z prognozowania
plonów.
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Obraz wskaźnika NDVI oraz obliczona na jego podstawie mapa
aplikacji nawozu azotowego
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Źródło: Teledetekcja Satelitarna w Rolnictwie – Szanse i możliwości, KOWR, 2019.

3. Analiza szkód
Analiza roślinności na podstawie obrazów satelitarnych pozwala
oceniać straty wynikające z różnego rodzaju czynników klimatycznych, takich jak złe przezimowanie czy susza. To bardziej
skomplikowane zadanie niż zwykła ocena stanu uprawy. Należy dokonać oceny prawidłowego stanu uprawy, żeby stwierdzić
czy rzeczywiście doszło do uszkodzeń, a także zidentyfikować
ich przyczynę. Taką analizę można przeprowadzić na podstawie
zdjęć z okresu wystąpienia uszkodzeń, ale również sprzed tego
czasu a także z innych lat, w których wystąpiły (lub nie) określone czynniki. Do tego potrzebne mogą być również dane meteorologiczne dzięki którym można ocenić, czy w ogóle i w którym
momencie wystąpiły czynniki mające wpływ na powstałe szkody. Możliwość oceny skali szkód na polu bez kontroli na miejscu
jest przydatna z punktu widzenia pojedynczego gospodarstwa.
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Jest ona niezbędna przede wszystkim dla zakładów ubezpieczeń, które w oparciu o dane satelitarne mogą wspierać proces
likwidacji szkód.
4. Analiza zagospodarowania działek
Ciekawym zastosowaniem zdjęć satelitarnych z punktu widzenia
instytucji nadzorujących duże obszary ziemi, na przykład agencji
rolnych jest identyfikacja pokrycia terenu. Dzięki informacjom
pochodzącym z rozmaitych obrazów spektralnych możemy określić czy dany obszar to odkryta gleba czy też roślinność, a także
jakiego jest typu i w jakim stanie. Analiza wieloczasowa przeprowadzona na serii zdjęć pozwala prześledzić zmiany pokrycia
terenu w czasie. Prawidłowa analiza takiej informacji umożliwia identyfikację upraw lub ocenę prawidłowości prac rolnych
wykonywanych na działce. Do niektórych zadań w zupełności
wystarczą jednak pojedyncze zdjęcia. Dobrym przykładem jest
analiza dobrych praktyk rolnych np. koszenie łąk. Rolnicy uzyskujący dopłaty do trwałych użytków zielonych mają obowiązek
wykosić łąki do końca lipca. Wykoszenie łąki jest dobrze widoczne na obrazie satelitarnym.
5. Identyfikacja upraw
Kolejnym zastosowaniem analizy wieloczasowej obrazów satelitarnych jest identyfikacja upraw. Ta funkcjonalność jest przydatna bardziej z punktu widzenia instytucji zarządzających ziemią
lub dla ubezpieczycieli. Na podstawie pojedynczego zdjęcia niewiele można powiedzieć o gatunku uprawy. Czasem nawet od5
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różnienie roślin okopowych od zbóż może stwarzać problemy.
Jednak analiza wielu zdjęć wykonanych w ciągu całego sezonu
pozwala na obserwację okresów, w których następują kolejne
fazy rozwoju uprawy. To natomiast, przy znajomości charakterystyki okresów fenologicznych poszczególnych upraw, pozwala
identyfikować poszczególne gatunki upraw. Przy tym zadaniu
bardzo ważna jest rozdzielczość czasowa zdjęć. Im częściej są
one wykonywane, tym większa jest szczegółowość tego rodzaju
analizy. W niektórych okresach różne uprawy na zdjęciach mają
zbliżony wygląd, co uniemożliwia ich identyfikację na podstawie pojedynczego zdjęcia. Jednak w kolejnych terminach część
upraw coraz bardziej się różnicuje i na podstawie kilku zdjęć
można te uprawy od siebie odróżnić.

stawę tworzenia narzędzi wspomagających rozliczanie dopłat
bezpośrednich. Biorąc pod uwagę skalę inwestycji w rozwój systemu satelitarnego nie ma wątpliwości, że jego zastosowanie
stanie się coraz bardziej powszechne także w rolnictwie. Warto
poznać, jakie korzyści przynosi zastosowanie teledetekcji satelitarnej i świadomie obserwować jej wpływ na rozwój sektora
rolnego.
Kacper Mytko, CDR Oddział w Poznaniu
Opracowano na podstawie:
Teledetekcja Satelitarna w Rolnictwie – Szanse i możliwości, KOWR, 2019.

W tym celu przydatne mogą być także obrazy radarowe. Ich wielką zaletą jest to, że mogą być wykonywane nawet przy całkowitym zachmurzeniu. Dzięki temu są pozyskiwane z bardzo dużą
rozdzielczością czasową, czyli z dużą częstotliwością. Chociaż takie obrazy nie dostarczą informacji o stanie roślinności, to znacząco mogą wspomóc analizę rozwoju fenologicznego uprawy.
Dane satelitarne mogą być przydatne zarówno dla indywidualnego rolnika (fotointerpretacja, zdjęcia dla rolnictwa precyzyjnego), jak i dla instytucji dla których istotne jest monitorowanie
dużych obszarów ziemi. Część zastosowań, jak chociażby analiza
szkód jest przydatna dla wszystkich. Warto wspomnieć, że połączenie różnych funkcjonalności teledetekcji satelitarnej (analiza
zagospodarowania terenu, identyfikacja upraw) stanowi podHORYZONT CDR
NR 4/2020
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Kalkulacje rolnicze − źródło
informacji w zarządzaniu
gospodarstwem

ności w gospodarstwie. Na podstawie tych danych rolnik oraz
współpracujący z nim doradca mogą rozpoznać słabe i mocne
strony prowadzonej produkcji.1
Przykładowe kalkulacje zamieszczane na stronach internetowych Ośrodka Doradztwa Rolniczego:

Kalkulacje rolnicze stanowią podstawowe narzędzie rachunku
ekonomicznego i dostarczają informacji na temat efektywności
wytwarzania określonych produktów w gospodarstwie rolnym.
Informacje w nich zawarte wykorzystywane są przez rolników
do podejmowania decyzji zarówno w bieżącym zarzadzaniu, jak
i planowaniu rozwoju gospodarstwa. Należy przy tym podkreślić, że są to opracowania teoretyczne, które stanowią jedynie
materiał poglądowy tzn. sporządzane są na określony moment
i według przyjętych wcześniej założeń.
Rolnicy prowadzący działalność rolniczą zainteresowani są określeniem najbardziej dochodowych działalności w rolnictwie,
wygenerowaniem dodatniej nadwyżki bezpośredniej. Nadwyżka bezpośrednia umożliwia ocenę ekonomicznej efektywności
wytwarzania poszczególnych produktów rolniczych w zależności
od wahania plonów, wydajności jednostkowych zwierząt, zmiany cen produktów i cen środków do produkcji. Pozwala również
na prawidłową ocenę konkurencyjności poszczególnych działalności. Dostarcza rolnikowi informacji przydatnych do podejmowania decyzji dotyczących bieżącej, jak i planowanej działal-

Źródło: http://kalkulacje.wodr.poznan.pl/kukurydza1.htm;
https://www.modr.mazowsze.pl/notowania-i-kalkulacje-cenowe/kalkulacje-kosztow/2676-kalkulacje-kosztow-produkcji-grudzien-2019-r
Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku, IERiGŻ,
Warszawa 2007.
1
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Z punktu widzenia rolnika, rachunek nadwyżki bezpośredniej
umożliwia ocenę poszczególnych działalności produkcyjnych
i podejmowanie decyzji w gospodarstwie dotyczących:
• wyboru działalności produkcyjnej − co produkować?,
• określenia rozmiaru produkcji − ile produkować?,
• wyboru poziomu intensywności produkcji - jak produkować?
Właściwa odpowiedź na powyższe pytania na ogół powinna
prowadzić do optymalizacji działalności produkcyjnej, a w efekcie do wzrostu nadwyżki bezpośredniej czy poprawy wyniku finansowego gospodarstwa rolnego.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego polega na nieustannym
podejmowaniu decyzji organizacyjnych i produkcyjnych. Dane
prezentowane w kalkulacjach rolniczych umożliwiają ocenę
poszczególnych działalności w ramach prowadzonej produkcji
rolniczej, w tym zmiany w relacjach poszczególnych składników kosztów bezpośrednich oraz wybór optymalnego wariantu
z punktu widzenia gospodarstwa rolnego.
Kalkulacje rolnicze publikowane są na stronach internetowych
wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz izb rolniczych. W związku z tym, wyniki dla poszczególnych działalności
i przyjętych wariantów produkcyjnych są regionalnie zróżnicowane. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w wysokości poniesionych nakładów czy uzyskiwanych rezultatów produkcyjnych,
a w rezultacie w wartości nadwyżek bezpośrednich dla poszczególnych produktów rolniczych.
O ile kalkulacje rolnicze dostarczają informacje na temat opłacalności poszczególnych działalności produkcyjnych, Instytut

Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie
danych rachunkowych opracował narzędzie ekonomicznej oceny wybranych produkcji rolniczych − AGROKOSZTY. Umożliwia
ono porównanie rezultatów działalności danego gospodarstwa
rolnego z wynikami wyodrębnionych grup gospodarstw zagregowanymi wg położenia gospodarstwa, skali i kierunku produkcji itp.
Przykładowy wzór raportu:

Źródło: „Raport dla działalności produkcji roślinnej”, strona internetowa agrokoszty.pl,
listopad 2018 rok.

Biznesplan to również analiza rynku, dlatego warto przed sporządzeniem biznesplanu gruntownie prześledzić zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarstwa. Pomocne w tym zakresie
mogą być analizy rynkowe IERiGŻ, prezentujące konkretne rynki
rolne i charakteryzujące rentowność poszczególnych działalności produkcyjnych oraz comiesięczne, aktualne opracowania pt.:
,,Rynek rolny”, gdzie w przystępnej formie opisana jest bieżąca
koniunktura w rolnictwie. W celu analizy cen warto przejrzeć
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opracowania pn.: Zintegrowany System Rolniczej Informacji
Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.
gov.pl/web/rolnictwo/zintegrowany-system-rolniczej-informacji-rynkowej), publikowane w formie biuletynów informacyjnych czy też komunikatów.

Zdrowotność matek
pszczelich

Obszarem częstego zainteresowania w trakcie sporządzania kalkulacji rolniczych oraz podejmowania decyzji zakupowych przez
rolników są również ceny nawozów mineralnych. Odpowiednim
źródłem informacji w tym zakresie mogą być aktualne analizy
rynku nawozów mineralnych oraz wapniowych, publikowane
przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Analizy
publikowane są w formie różnych zestawień dot. cen minimalnych i maksymalnych nawozów, czystego składnika, dynamiki
cen, zapotrzebowania na nawozy w ujęciu wojewódzkim.

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Analiza rynku nawozów mineralnych
oraz cen nawozów w czerwcu 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Jakości Żywności.
Biuletyn „Rynek mleka”, 2019 r.
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Na uwagę zasługują również udostępniane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa analizy i informacje dotyczące rynków
produktów rolnych i żywnościowych, a także realizacji mecha9
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nizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych
i żywnościowych. Publikowane raporty rynkowe (tygodniowe,
miesięczne) przedstawiają bieżącą sytuację podażowo-popytową oraz cenową na wybranych rynkach rolno-spożywczych
w różnych ogniwach łańcucha dostaw i kanałach dystrybucji
(skup, zbyt, giełdy, targowiska). W odniesieniu do podaży przedstawiane są dane o wielkości produkcji (w tym zbiorów głównych płodów rolnych i pogłowia zwierząt gospodarskich), skupu
i importu, a w odniesieniu do popytu dane dotyczące spożycia/
zużycia oraz eksportu. Ponadto, w analizie handlu zagranicznego omawiane są obroty głównymi grupami produktów w uję-

Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Raporty tygodniowe o sytuacji na rynku
zbóż, mięsa i produktów mlecznych, 2020 r.
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ciu ilościowym i wartościowym ze wskazaniem najważniejszych
partnerów handlowych, z uwzględnieniem zmian w odniesieniu
do poprzedniego roku.
Kolejnym ciekawym przykładem są publikowane na stronie internetowej Bawarskiego Państwowego Centrum Badawczego
Rolnictwa (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) edytowalne kalkulacje opłacalności prowadzenia różnych działalności
rolniczych. Kalkulacje publikowane przez Bawarskie Państwowe
Centrum Badawcze Rolnictwa pogrupowane są następująco:
• działalności potencjalnie towarowe z produkcji roślinnej prowadzone w systemie konwencjonalnym oraz ekologicznym,
• działalności potencjalnie towarowe z produkcji zwierzęcej prowadzone w systemie konwencjonalnym oraz ekologicznym,
• działalności nietowarowe (paszowe) z produkcji roślinnej prowadzone w systemie konwencjonalnym oraz ekologicznym,
• działalności agroturystyczne,
• wybrane działania związane ze sprzedażą bezpośrednią i małym przetwórstwem,
• inne alternatywne działania związane z usługami dla ludności (np. agroturystyka, zwiedzanie winnicy itp.).
Kalkulacje skonstruowane są w taki sposób, że użytkownik ma
możliwość rozwinięcia każdej komórki w kalkulacji i zapoznania
się ze sposobem ustalenia danego parametru. Należy podkreślić,
że wszystkie parametry przyjmowane w kalkulacjach mają charakter normatywny lub wynikają z danych statystycznych. Dodatkowa użyteczność tego typu kalkulacji i podstawowa różnica
pomiędzy standardowymi kalkulacjami opisywanymi wcześniej
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wynika z możliwości zmiany różnych parametrów przez samego
użytkownika.
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Każdy rolnik w ramach prowadzonej działalności rolniczej powinien na bieżąco przeprowadzać ocenę opłacalności poszczególnych działalności rolniczych. Na podstawie nadwyżki bezpośredniej można porównać swoje wyniki z innymi gospodarstwami
oraz średnimi wynikami w danym województwie i dokonywać
wyboru opłacalnej działalności produkcyjnej, bądź ją korygować.
Zarówno kalkulacje rolnicze, raporty dotyczące kosztów i dochodów, jak i analizy rynkowe dostarczają rolnikowi informacji
liczbowych przydatnych do podejmowania różnych decyzji gospodarczych, między innymi dla potrzeb planowania.
Umiejętność rzetelnego gromadzenia i analizy danych jest niezbędna w podejmowaniu właściwych decyzji i dla efektywnego zarządzania gospodarstwem rolnym. Założenia produkcyjne,
koszty działalności oraz poziom cen rynkowych stanowią także
podstawowe źródło informacji do opracowania biznesplanu. Konieczność jego przygotowania powstaje najczęściej w momencie
pozyskiwania dotacji na zakup maszyn czy też budowy budynków inwentarskich. Problemem w tym przypadku jest dostosowywanie biznesplanów do wymogów formalnych związanych
z jego opracowaniem, co często wiąże się z pominięciem istotnych danych o gospodarstwie. Należy zatem wziąć pod uwagę,
że dla realnej oceny ekonomicznej gospodarstwa i planowania
dalszego rozwoju, należy maksymalnie wykorzystać dane pochodzące z gospodarstwa, uwzględniające jego specyfikę.

Szczegółowe kalkulacje kosztów jednostkowych mają istotny
charakter uzupełniający i odpowiadają na proste pytanie, na
czym zarabiamy, a gdzie tracimy. Podejmowane przez rolnika
działalności różnią się opłacalnością. Możemy zatem doinwestować to, na czym zarabiamy, a w miarę możliwości rezygnować
z tych działalności, które cechują się niską opłacalnością, bądź
okresowo są nierentowne. Wszelkie kalkulacje powinny zatem
być oparte na realnych, rzetelnych danych z gospodarstwa,
a prace nad biznesplanem powinny się zaczynać od analizy stanu obecnego.
Łukasz Bocheński, Oskar Wysocki, CDR Oddział w Poznaniu
Opracowano na podstawie:
Biuletynów informacyjnych: „Rynek mleka”, „Rynek zbóż” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Jakości Żywności.
Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006
roku, IERiGŻ, Warszawa 2007.
Strony internetowej: www. agrokoszty.pl
Strony internetowej: www.cdr.gov.pl
Strony internetowej: www.kowr.gov.pl
Strony internetowej Bawarskiego Państwowego Centrum Badawczego Rolnictwa
(Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) www.stmelf.bayern.de/idb/default.html
Stron internetowych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego : www.
wodr.poznan.pl, www. modr.mazowsze.pl
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, www.gov.pl/web/rolnictwo/zintegrowany-system-rolniczej-informacji-rynkowej
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W ostatnich latach notuje się znaczne pogorszenie stanu zdrowotnego pszczół miodnych. Do najważniejszych czynników leżących u podstaw utraty rodzin pszczelich zaliczyć można czynniki
biotyczne, abiotyczne, a także problemy ze zdrowiem pszczół
i choroby matek. Ważne jest więc zrozumienie wpływu szkodników, patogenów, zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybicznych na zdrowie rodziny pszczelej.
Matka jest jedyną płodną samicą. Jej wysoka jakość biologiczna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i przeżycia rodziny, gdyż warunkuje zdolność składania dużej liczby jaj
diploidalnych i haploidalnych oraz ilość wydzielanego feromonu. Żyje zwykle 3-4 lata, lecz często na skutek chorób okres ten
jest krótszy. W związku z tym pszczelarze wymieniają matki co
1-2 lata. Zdrowa, dobrze spełniająca swoje funkcje matka ma
olbrzymi wpływ na rozwój i przetrwanie rodziny pszczelej oraz
jej wysoką wydajność miodową.
Kryteria, które określają jakość oraz prawidłową kondycję matki
to cechy fizyczne np. masa matki i „sukces godowy” lub inse-
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minacyjny. Ponadto wpływ ma genom, warunki rozwoju, unasiennienie, a także środowisko bytowania. Badania wykazały, że
matki są mniej podatne na choroby zakaźne i inwazyjne niż robotnice. Czynnikiem wpływającym na to jest nieustanna obecność wokół niej młodych robotnic, które otaczają ją opieką, karmią ją, zapewniając fizyczne i społeczne bariery chroniące przed
infekcją. Prawdopodobnie matki dodatkowo są wyposażone
w indywidualne mechanizmy obronne, które zwiększają ich odporność na czynniki chorobotwórcze. Niemniej jednak mogą
chorować na te same choroby, co pszczoły robotnice m.in.: roztocza Varroa destructor, Acarapis woodi, nosemoza.
Dużym zagrożeniem dla stanu zdrowotnego pogłowia pszczół
jest warroza. Jest to pasożytnicza choroba czerwia oraz wszystkich kast pszczół tj. matki, robotnic i trutni. Wywołują ją roztocza Varroa destructor. Samice roztocza pasożytują na pszczołach
robotnicach, trutniach i matce, zaś postacie rozwojowe porażają czerw zasklepiony. Rozwój Varroa destructor jest skorelowany z czasem rozwoju żywiciela i dlatego najczęściej wybiera on
czerw trutowy. Dłuższy czas rozwoju trutni umożliwia poprawny
rozwój pasożyta, zwiększając jednocześnie możliwość zakażeń
wirusowych. Roztocza wywołują zaburzenia w gospodarce białkowej, wodnoelektrolitowej, równowadze hormonalnej oraz
systemie odpornościowym swojego gospodarza. Uszkadzają
powłokę ciała czerwiu i pszczół, tworząc tym samym wrota do
zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybicznych. Krótki okres
rozwoju matki tj. 8-8,5 dnia powoduje, że Varroa destructor
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rzadko występują w komórkach matczynych. Ponadto pszczoły karmicielki prawdopodobnie usuwają roztocz z matecznika.
Roztocz występuje więc na matkach tylko przy wysokim rozpowszechnieniu pasożyta w rodzinie, przy jednoczesnej nieobecności czerwiu trutowego i pszczelego. W związku z powyższym
warroza nie dotyczy bezpośrednio zdrowia i jakości matki, ale
ma wpływ na zakażenia wirusowe pszczół i jest dla niej pośrednim zagrożeniem. Racjonalna walka z warrozą powinna w praktyce powodować, że kondycja rodzin pszczelich porażonych pasożytem nie różni się od kondycji rodzin zdrowych.

i martwicę. W konsekwencji dochodzi do zaburzenia w trawieniu i wchłanianiu pokarmu oraz biegunki. Efektem zarażenia
jest niedorozwój u pszczół karmicielek gruczołów produkujących mleczko i nieprawidłowości związane z odżywianiem matki
i czerwia. Takie niedożywienie powoduje znaczne skrócenie ich
długości życia. Badania wykazały, że w przypadku matki redukcja ta może dochodzić do około 50 dni. Nosemoza powoduje

W pierwszych dniach życia matka pszczela może zarazić się również inną chorobą roztoczową wywołaną przez roztocz Acarapis
woodi. Pasożyt bytuje i rozmnaża się w tchawkach pierwszej
pary, a czasami w workach powietrznych odwłoka, tułowia i głowy. Zarażenie matki pszczelej zależy od jej wieku. Młodsze matki
znacznie częściej ulegają zarażeniu. Jednodniowa matka może
być nosicielką średnio 6,5 roztoczy, podczas gdy matki dziesięciodniowe tylko 1 roztocza. Inwazja A.woodi powoduje utratę
sporej ilości hemolimfy, białka całkowitego, zaburzenia w oddychaniu i przemianie materii. Skraca długość życia matki i obniża
odporność na zakażenia bakteryjne.
Chorobą powszechnie występująca w pasiekach i zagrażającą
całej populacji pszczół jest nosemoza. Wywołują ją pierwotniaki
Nosema apis i Nosema ceranea, które porażają komórki nabłonka jelita środkowego pszczoły, powodując jego zwyrodnienie
HORYZONT CDR
NR 4/2020

Większość zakażeń wirusowych i pasożytniczych matek wpływa na ich metabolizm,
fizjologię i zachowanie.
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u matek zmiany metaboliczne, zmienną produkcję feromonów
i zwiększoną bezpłodność. Na nosemozę choruje w rodzinach
pszczelich około 40% matek.
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Chorobą matek i pszczół robotnic jest również brauloza wywołana inwazją wszolinki – Braula coeca. Jest to bezskrzydły owad,
który żywi się mleczkiem. Pasożyt usadawia się na głowie żywiciela, przyczepiając się do niego dwoma parami tylnych odnóży,
tak aby przednimi odnóżami drażnić górną wargę pszczoły mobilizując ją do oddania pokarmu, który natychmiast zjada. W ten
sposób pasożyt odbiera pokarm, który miał być przekazywany
matce przez karmicielki. B. coeca powoduje obniżenie ciężaru
ciała matki i wpływa na ograniczenie składania przez nią jaj.
Wpływa również na siłę pszczół oraz jakość zimowania rodzin.
Większość zakażeń wirusowych i pasożytniczych matek wpływa
na ich metabolizm, fizjologię i zachowanie, a tym samym ma
wpływ na zdrowie rodziny pszczelej. Przyczynia się do szybkiej
wymiany matki przez robotnice, powodując tym dezorganizację
rodziny pszczelej w okresie jej wzmożonej pracy. Prawidłowy
układ odpornościowy pszczół jest warunkiem zmniejszonej podatności organizmu na zakażenie drobnoustrojami. Odporność
naturalna jest zespołem mechanizmów, które chronią organizm
pszczoły przed zakażeniem, a w przypadku zakażenia skutecznie go likwidują. Jest ona efektem istnienia barier anatomiczno-fizjologicznych, a także mechanizmów wrodzonych. Biorąc pod
uwagę wpływ zdrowej i jakościowo dobrej matki na funkcjonowanie rodziny pszczelej, dla pszczelarza niezwykle istotna po-

winna być pewność, że zakupione matki są zdrowe i wolne od
patogenów.
Choroby zakaźne oraz inwazyjne matki pszczelej osłabiają,
a czasami nawet prowadzą do zaprzestania przez nią pełnienia
funkcji reprodukcyjnych. Czynnik ten prowadzi do inwolucji oraz
śmierci rodziny pszczelej.
Marian Głowacki, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
Zdzisław Franciszek Gliński „Choroby pszczół: odporność, patologia, terapia”,
PWRiL 2006.
Andrzej Pidek „Metody wychowu matek pszczelich”, Gospodarstwo Pasieczne
„Sądecki Bartnik” A. & J. Kasztelewicz 1999.
Sławomir Trzybiński „Wychów matek pszczelich”, Bee & Honey 2012.
Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Pszczelarskiej „Nic nie będzie tak
jak było”, Pszczela Wola 2020.
Praca zbiorowa pod redakcją Jarosława Prabuckiego „Pszczelnictwo”, Wydawnictwo Promocyjne „Albatros” 1998.
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Wsparcie inwestycji
w nawodnienia w gospodarstwach
rolnych
Coraz częstsze przypadki występowania suszy czy podsuszeń
mają bardzo negatywny wpływ na szeroko rozumianą działalność rolniczą. Objawia się to zmniejszeniem plonów czy zmniejszeniem wydajności, co w konsekwencji prowadzi do strat nie
tylko finansowych. By temu zapobiec staramy się dostarczać roślinom odpowiednią ilość wody w odpowiednim czasie i fazie
rozwoju roślin.
Wychodząc temu naprzeciw, w nowym Programie PROW 20142020 dokonano modyfikacji i wprowadzono możliwość realizowania inwestycji w nawodnienia w gospodarstwach rolnych.
Wyodrębniono nowy obszar wsparcia tzw. obszar nawadniania
w gospodarstwie z wydzielonym oddzielnym limitem i oddzielną kwotę pomocy w zakresie realizacji następujących operacji
(inwestycji) dotyczących:
–– ulepszaniu istniejącej instalacji nawadniającej,
–– powiększaniu obszaru nawadnianego, albo
–– operacje dotyczące łącznie tych dwóch typów.
Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników, zakupić maszyny i urządzenia do poboru, ma-
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gazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania
wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
W ramach tego poddziałania po raz pierwszy był przeprowadzony nabór wniosków w 2019 roku w dniach 25 września – 22
listopada. W 2020 roku nabór wniosków był prowadzony od
21.02. do 20.07.2020 roku.
Wnioskodawca
Rolnik, tj. osoba fizyczna, wspólnicy spółek cywilnych, osoba
prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, posiadający (własność lub posiadanie zależne) co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha, lub posiadacz
nieruchomości służącej do prowadzenia działów specjalnych
produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990
r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu z dnia 12
grudnia 2014 r., - położonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie
produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. W okresie ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających
złożenie wniosku, osiągnął przychód 5 tys. zł. – (nie dotyczy, jeśli
rolnik prowadzi gospodarstwo krócej niż 12 mies.).
Uwaga: W obszarze nawadniania w gospodarstwie, w porównaniu do kryteriów obowiązujących w obszarach a-d:
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–– nie ma znaczenia poziom wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO 2010),
–– nie ma potrzeby wykazywania (dochodowości) wzrostu wartości dodanej brutto (GVA),
–– nie ma możliwości wnioskowania przez osoby wspólnie
wnioskujące (OWW).
Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne?
Pomoc w tym obszarze (nawadniania w gospodarstwie) przyznaje się w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, do których można zaliczyć:
1. wykonanie ujęć wody,
2. zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do
nawadniania,
3. budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania,
które obejmują koszty:
• wykonania ujęć wody do nawadniania w gospodarstwie,
w tym studni lub zbiorników,
• zakupu nowych maszyn i urządzeń, do poboru, mierzenia
poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, nowych instalacji do rozprowadzania
wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem,
• budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury
technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie,
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w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii
ze źródeł odnawialnych,
• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, opłat za patenty lub
licencje,
4. Koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji jak: kosztorysów, projektów architektonicznych
lub budowlanych, operatów wodnoprawnych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru
nieruchomości, projektów technologicznych i inne.
Uwaga: Wyżej wymienione rodzaje inwestycji nie podlegają
wsparciu w obszarach a-d.
Jakie koszty nie są kwalifikowalne?
Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje:
• nabycia nieruchomości;
• nabycia maszyn tego samego rodzaju jak nabyte w ramach
PROW 2007–2013 w związku z podjęciem albo rozwojem
działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa – w przypadku gdy o pomoc ubiega się
Beneficjent PROW 2007–2013 lub współposiadacz tego gospodarstwa;
• podatku - VAT;
• nabycia maszyn i urządzeń używanych;
• leasingu oraz leasingu zwrotnego, kosztów związanych
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z umową leasingu, w szczególności marży finansującego oraz
ubezpieczenia;
• realizacji inwestycji odtworzeniowych;
• dokończenia: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych
do produkcji rolnej,
• inwestycji trwale związanych z gruntem lub nieruchomością,
innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub
współwłasność lub przedmiot użytkowania wieczystego lub
dzierżawy z ZWRSP lub od jednostek samorządu terytorialnego zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat liczony.
Wysokość pomocy
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym poziom refundacji to 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika – MR to osoba, która
w dniu składania wniosku ma nie więcej niż 40 lat, rozpoczęła prowadzenie gospodarstwa jako kierujący nie wcześniej niż
5 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz
posiada stosowne kwalifikacje określone w PROW 2014-2020,
Premie dla młodych rolników).
Minimalny poziom kosztów inwestycji pow. 15 tys. zł.
Inwestycję możemy realizować tylko w jednym etapie. Operację możemy rozpocząć, ale „na własne ryzyko” od dnia złożenia
wniosku o przyznanie pomocy.
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Złożenie wniosku o płatność musi nastąpić przed upływem 24
miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz
nie później niż do 30 czerwca 2023 r.
Gdzie składamy wnioski?
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także
składać za pośrednictwem biur powiatowych lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego, tj. przesyłką rejestrowaną
nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego (tj. w placówce Poczty Polskiej) do oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce realizacji
operacji. By dobrze przygotować się do złożenia wniosku, poniżej w uproszczony sposób przedstawono kolejne etapy postępowania przy ubieganiu się o opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie stosownych zezwoleń (str. 18).
Planowane następne nabory wniosków to:
październik 2020 r. i styczeń 2021 r.
Dobrze się do nich przygotujmy by procedury oceny wniosków
nie zniechęciły nas do dbania o środowisko, gospodarowania
wodami zgodnie z założeniami, odpowiednimi przepisami oraz
z korzyścią dla naszych upraw i oczywiście dla nas, producentów
i konsumentów.
Opracowanie na podstawie :
www.arimr.gov.pl

Ireneusz Gradka, CDR Oddział w Radomiu
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Schemat postępowania wnioskodawcy przy uzyskaniu stosownych pozwoleń i akceptacji operatu wodnoprawnego



Wsparcie inwestycji
w nawodnienia w gospodarstwach rolnych
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Źródło: Opracowanie własne
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Uprawa orzecha włoskiego na
przykładzie małego
gospodarstwa rolnego
Orzech włoski to popularny gatunek w naszym kraju i wbrew nazwie przywędrował do nas z terenów obecnej Rumunii. Uprawa
nie jest zbyt trudna, owoce są zdrowe i pożądane przez konsumentów, więc być może jest to ciekawy kierunek dla małego gospodarstwa, które nie jest w stanie konkurować uprawiając np.
zboże. Do tej pory dużym czynnikiem blokującym rozwój uprawy orzecha włoskiego był brak szczepionych sadzonek, a jak
powszechnie wiadomo uprawa w oparciu o tzw. siewki nie ma
sensu, ponieważ otrzymujemy bardzo zróżnicowany materiał
genetyczny i finalnie osiągamy brak wyrównanego materiału do
handlu, dodatkowo mamy trudności z łuskaniem w sposób mechaniczny. Skoro mamy już dostęp do szczepionych sadzonek,
to warto szczegółowo zapoznać się z cechami poszczególnych
odmian aby nasz wybór był jak najbardziej właściwy.
Stanowisko
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To jeden z ważniejszych czynników decydujących o powodzeniu
naszej uprawy. Orzech włoski jest bardzo wrażliwy na przymroz-

ki dlatego należy unikać dolinek i zastoisk mrozowych. Gleba nie
może być podmokła (1,5 m lustro wody) ani zbyt ciężka. Dodatkowo przed sadzeniem powinniśmy wykonać analizę gleby aby
uzupełnić niedobory. Mimo, że pociąga to za sobą duże koszy,
plantacja powinna być ogrodzona by chronić sadzonki przed dzikami i sarnami.
Rejon uprawy
Orzech włoski to cieplejsze rejony Europy i Azji, dlatego zimniejsze rejony Polski mogą stwarzać problemy. Niskie temperatury zimą nie są większym problemem ale przymrozki w czasie
kwitnienia mogą bardzo mocno pogorszyć owocowanie. Dlatego najlepsze pod uprawę są cieplejsze południowe i zachodnie
rejony naszego kraju o dobrym nasłonecznieniu. Ciekawe profesjonalne sady możemy spotkać w woj. podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, dolnośląskim i z każdym rokiem przybywa
profesjonalnych plantacji. Każdy rejon, lokalizację musimy rozważać indywidualnie.
Sadzonki i sadzenie
Wybierając właściwe odmiany do naszego sadu powinnyśmy
zwrócić uwagę czy dana odmiana jest wytrzymała na mróz i wiosenne przymrozki, czy konkretna odmiana nadaje się do mechanicznego zbioru i łuskania, czy jest łatwa do wysuszenia i czy
jądro orzecha ma jasny kolor. Jasny kolor jądra orzecha pozwala
uzyskać wyższą cenę sprzedaży na skupie i w detalu, jest bar19
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dziej pożądany. Sadzić możemy zarówno wiosną jak i jesienią,
jest to ściśle powiązane z możliwością podlewania, orzech ma
duże potrzeby około 10-20 litrów wody na tydzień. Przy braku
możliwości podlewania sadzimy tylko jesienią. Orzecha sadzimy
w dużym rozstawie zależnym od odmiany 10m x10m do 7m x
7m.
Cięcie
Szczepione orzechy maja tendencje tworzyć korony zbyt gęste
i zbyt nisko, co potem utrudnia pielęgnację a dodatkowo niższe gałęzie pod ciężarem orzechów uginają się do ziemi. Orzech
włoski w pierwszych latach po posadzeniu wymaga cięcia formującego, cięcie sanitarne dojrzałych drzew powinno się ograniczyć do gałęzi nie przekraczających średnicy 5 cm, zbyt duże
cięcie może być przyczyną chorób drewna i finalnie śmierci całego drzewa.

Zbiór owoców
Przypada na koniec września i października. Bezpośrednio po
zbiorze orzechy powinny być umyte i wysuszone aby nie dochodziło do namnażania się chorób. Orzechy powinny być przechowywane w chłodnym i suchym miejscu. W przypadku orzechów
szczepionych przy właściwym nawożeniu i nawodnieniu w szóstym roku po posadzeniu możemy liczyć na plon (suchych orzechów w skorupce) 1,5-5,4 kg w zależności od odmiany.

Choroby i szkodniki
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Orzech włoski podobnie jak inne drzewa owocowe jest atakowany przez choroby i szkodniki, ale w odróżnieniu od nich mało
jest chorób i szkodników, które wpływałyby w sposób decydujący na plonowanie. Najczęściej spotykane choroby to: bakteryjna
zgorzel orzecha włoskiego czy antraknoza. Natomiast najczęściej występującymi schorzeniami są: zwójka liściowa, szpeciel
i mszyce. Oprócz właściwych zabiegów chemicznych zalecane
jest zbieranie i usuwanie liści aby nie dochodziło do namnażania
się patogenów.

Plantacja orzecha włoskiego – Sudół, woj. świętokrzyskie.
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Opłacalność
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Opłacalność uprawy orzecha włoskiego jest uzależniona od wielu
czynników i trudno jednoznacznie odnieść się do tej kwestii. Myśląc o sprzedaży musimy zadać sobie pytanie czy będziemy sprzedawać orzecha w łupinie czy łuskanego, każdy producent musi tą
kwestie rozważyć indywidualnie. Orzechy o większych rozmiarach
cieszą się zainteresowaniem na rynku i mogą być sprzedawane
w łupinie, natomiast te mniejsze powinny być łuskane. Patrząc
na ostatnie lata możemy jedynie oszacować przychód z hektara
owocującej plantacji na poziomie 20 000 zł – 40 000 zł.
Można powiedzieć, że uprawa orzecha włoskiego jest dla
cierpliwych sadowników, gdyż na pełnie owocowania musimy
poczekać długie lata. Z orzechem włoskim w Polsce mamy do
czynienia od dawna, natomiast profesjonalne szczepione plantacje orzecha włoskiego dopiero są tworzone dlatego też warto
zainteresować się tą uprawą. Dodatkowym argumentem zachęcającym niech będzie informacja, że zbiory orzechów włoskich
w Polsce nie pokrywają naszego obecnego zapotrzebowania.
Możemy zatem powiedzieć, że jest miejsce na rynku na nowe
profesjonalne sady oferujące dobrej jakości wyrównane owoce
orzecha włoskiego.
Rafał Galiak, CDR Oddział w Krakowie

Opracowano na podstawie:
Uprawa orzechów włoskich, Opracowanie i zdjęcia Anna Jankowska, rok 2013.
http://szczepionyorzech.pl/
https://projektorzech.pl/
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Ekonomiczne uzasadnienie
uprawy międzyplonów
Wzrost intensyfikacji produkcji rolniczej, specjalizacja, ograniczony dostęp do obornika w wielu gospodarstwach doprowadza
do naruszenia bilansu próchnicy w glebie. Międzyplony, wprowadzone do zmianowania zapobiegają w okresie zimy wymywaniu składników pokarmowych z gleby, a przede wszystkim azotu
i fosforu do wód gruntowych i zbiorników wodnych. Ma to duże
znaczenie w ochronie środowiska naturalnego. Międzyplony
odgrywają dużą rolę w ochronie gleby przed erozją wietrzną,
uprawa ich spełnia rolę fitosanitarną, ograniczają występowanie chorób i szkodników roślin uprawnych. Siew międzyplonów korzystnie wpływa na zmniejszenie zachwaszczenia roślin
uprawnych i w dużym stopniu ogranicza skutki niewłaściwego
następstwa roślin zwiększając ich plony. Zauważono znaczny
wpływ międzyplonów na poziom plonowania rośliny następczej
tj. pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, ziemniaków i buraków cukrowych.
Międzyplony możemy siać po żniwach jako poplon ścierniskowy
lub jako poplon ozimy, można też stosować wsiewki poplonowe
w roślinę uprawną. Poprzez dobór roślin do uprawy w poplo21
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nach możemy przeciwdziałać degradacji gleby, a także wzbogacać warstwę uprawną w azot i poprawić jej strukturę. Po dobrym
poplonie pozostanie dużo materii organicznej, z której powstanie próchnica. Międzyplony spełniają także bardzo ważną funkcję środowiskową. Obecność międzyplonów w agroekosystemie
ogranicza zanieczyszczenie wód składnikami mineralnymi, których źródłem jest gleba i aplikowane do niej nawozy mineralne oraz naturalne. Biogeny zanieczyszczają wody gruntowe i są
przyczyną eutrofizacji. Rośliny pobierają składniki pokarmowe,
a szczególnie labilny azot. Pozwala to na jego włączenie w glebową materię organiczny jesienią i zimą powrót do gleby po mineralizacji biomasy. Uprawa międzyplonów ogranicza również

wymywanie innych składników mineralnych. Ochronne działanie roślinności polega na wiązaniu gleby przez system korzeniowy, rozpraszaniu i zatrzymywaniu części opadu, która zwiększa
szorstkość podłoża, a zatem zmniejsza tempo odpływu wody,
i ułatwia jej wsiąkanie w głąb gleby.
Jednocześnie w glebie pokrytej przez rośliny lub mulcz wolniej
zachodzi proces mineralizacji materii organicznej i mniejsza jest
emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Obecność międzyplonów
w uprawach, zmniejszając amplitudę temperatury gleby, może
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, redukując skutki ocieplania klimatu. Rośliny międzyplonów są ogniwem ekologicznym dla wielu owadów, w tym zapylających oraz parazytoidów.
Dobór gatunków wchodzących w skład międzyplonu nie może
być przypadkowy. Należy wziąć pod uwagę zarówno rodzaj gleby, termin siewu, jak i długość okresu wegetacji danej rośliny.
Gatunki zalecane na gleby lekkie: łubin żółty, facelia błękitna,
gorczyca biała, gryka.
Gatunki zalecane na gleby średnie: groch siewny i pastewny,
rzodkiew oleista, słonecznik, gorczyca biała.
Gatunki zalecane na gleby ciężkie: rzepak, rzepik ozimy, bobik,
wyka, rzepa ścierniskowa.
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Międzyplony zapobiegają w okresie zimy wymywaniu składników pokarmowych
z gleby, przede wszystkim azotu i fosforu.

Należy również pamiętać, że zgodnie z obecnymi przepisami, rolnicy użytkujący powyżej 15 ha gruntów ornych mają obowiązek
zapewnić minimum 5% powierzchni jako obszary proekologiczne (EFA). Jednym ze sposobów wywiązania się z tego obowiązku
22

jest deklaracja uprawy międzyplonu ścierniskowego, w którego
skład wchodzą minimum dwa gatunki roślin.
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Rolnicy uprawiający lub chcący rozpocząć uprawiać międzyplony powinni zapoznać się z aktualnym programem rolnośrodowiskowo-klimatycznym, w ramach działań PROW 2014-2020,
pakiet 2 „Ochrona gleb i wód”. Daje to możliwość uzyskania
dodatkowego wsparcia finansowego. W ramach tego pakietu
zadeklarowany i zasiany międzyplon musi spełnić określone wymogi. Dotyczy to oczywiście gospodarstw, które zadeklarowały
uczestnictwo w w/w programie. Obowiązują wtedy następujące
zasady:
• siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września;
• zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca;
• stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej
z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny
dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane
w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;
• zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;
• zakaz nawożenia międzyplonu;
• zakaz stosowania pestycydów w międzyplonie;
• niestosowanie komunalnych osadów ściekowych;
• przyoranie biomasy międzyplonu z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;
• zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin
(w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych);

• dopuszczalne spasanie mieszanek roślin jarych jesienią,
a mieszanek roślin ozimych lub mieszanek roślin jarych i ozimych - wiosną, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści
taką możliwość;
• utrzymywanie okrywy ochronnej gleby wymaganej przepisami w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska na posiadanych przez rolnika gruntach
ornych, na których nie jest realizowany ten wariant, w przypadku gdy grunty te oraz grunty na których jest realizowany ten wariant znajdują się na obszarach zagrożonych erozją
wodną, a których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną
środowiska.
Obecnie obowiązująca stawka płatności w ramach tego pakietu
wynosi 650 zł/ha.
Bartłomiej Kołacz, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
https://www.arimr.gov.pl/
http://iung.pl/
https://www.bezpluga.pl/
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Uprawa lawendy w Polsce
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Lawenda jest rośliną występującą dziko na wybrzeżach Morza
Śródziemnego. Rośnie na południowych, nasłonecznionych zboczach skał wapiennych. Kojarzy się głównie z polami lawendowymi na południu Francji.
Uprawa lawendy rozpowszechniona jest głównie w basenie Morza Śródziemnego, poza tym plantacje spotykamy we Włoszech,
w Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech. W Polsce pierwsze próby uprawy lawendy notowane były w okresie międzywojennym,
były one niewielkie, ogólna powierzchnia pod uprawę wynosiła
wtedy tylko 4 ha w różnych województwach.
Lawenda jest krzewinką o licznych, prosto wzniesionych łodygach. Liściach srebrzysto – zielonych oraz drobnych kwiatach zebranych w kłosowaty kwiatostan. Kwitnie od czerwca do września, swój aromatyczny zapach zawdzięcza wielokomórkowym
włoskom gruczołowym, z których wytwarza się olejek lawendowy. Surowiec olejkarski stanowi ziele lawendy lub kwiatostany
z łodygami, zebrane w okresie przed pełnym kwitnieniem.
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Ogród pełen lawendy, Ostrów, gmina Proszowice (Fot. Adam Szwajca).

Lawenda jest wprawdzie rośliną spotykaną na południu Europy,
jednak w swoim naturalnym środowisku występuje na stosunkowo dużych wysokościach nad poziomem morza, jest więc przystosowana do trudnych warunków klimatycznych, takich jak silne wiatry oraz niskie temperatury. Właściwości te sprawiają, że
można uprawiać lawendę w warunkach surowszego klimatu niż
klimat śródziemnomorski.
24

Rejon uprawy lawendy w Polsce powinien pokrywać się mniej
więcej z obszarami uprawy rzepaku ozimego. Ważną rolę w uprawie lawendy odgrywa mikroklimat.
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Uprawa lawendy:
• Stanowisko – słoneczne, w górach - południowe, dobrze nasłonecznie stoki.
• Gleba – dobrze przepuszczalna, piaszczysta, z zawartością
wapna, o zasadowym odczynie pH (6,5 – 7,5).
• Rozmnażanie – należy ciąć sadzonki (o długości 10-20 cm)
z nowego przyrostu, jesienią lub wiosną. Bardzo słabe wschody z wysiewu nasion.
• Zbiór – zbierać tuż po otwarciu kwiatów – im więcej otwartych pączków, tym większe ryzyko, że suche kwiaty odpadną
od łodyg.
Pielęgnacja lawendy:
• Podlewanie – jest rośliną odporną na susze, należy nawadniać tylko młode sadzonki do momentu umocnienia się
w gruncie.
• Przycinanie – przycinanie jest konieczne i należy je rozpocząć
już od najmłodszych lat, dzięki temu lawenda będzie gęsta
i krzaczasta, a co za tym idzie – z dużą ilością kwiatów. Zabieg przycinania należy wykonywać jesienią lub wiosną najlepiej miesiąc przed przymrozkami. Nadajemy roślinie półkolisty kształt, skracając zielone pędy o 2,5 – 5 cm, zachowując
ostrożność aby nie naruszyć zdrewniałej łodygi.
• Pielenie – należy pielić na bieżąco, aby zapobiec przeroś-
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Pole lawendy – Ogród pełen lawendy Ostrów, gmina Proszowice (Fot. Anna Ryczaj).

nięciu rośliny przez chwasty. Lawendy nie lubią stosowania
środków chemicznych.
Do uprawy w Polsce nadają się dwa gatunki: lawenda wąskolistna oraz lawenda prawdziwa. Najczęściej występującymi odmianami lawendy wąskolistnej rosnącymi w naszym kraju są
Hidcote Blue Strain oraz Blue Scent, które są odmianami mrozoodpornymi (wytrzymują mrozy do -34,40C). Do innych gatunków
cieszących się popularnością należy lawendyna (Lavendula hybrida), która cechuje się lepszym znoszeniem późnowiosennych
przymrozków, ponieważ później rozpoczyna wegetację.
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Patrząc na mapę Polski widać wyraźną koncentrację upraw
i plantacji lawendy na obszarze południowo – zachodnim (obszar ten w porównaniu do całego kraju charakteryzuje się najłagodniejszym i najcieplejszym klimatem) i prawie ich brak we
wschodniej części. Powierzchnie plantacyjne zajmują od 200 do
10 000 m².
Nr

Nazwa plantacji

1
2
3
4

Przystanek Lawenda
Lawendowe Lisie Pole
Lawenda Izerska
Lawendowa Barć pod
Lasem
Lawenda z Grodkowa
Lawendy Fan
Plantacja Lawendy
Lawendowe Pole
Lawendowe
Pszczyńskie Poletko
Lawendziarnia
Ogrodnictwo Lawenda
Agroplant
Lawendowa Pasieka
Lawendowa Farma
Lawenda Na Uboczu
Lavandula
Lawendowe Termy
Lawendowy Kwiat
Lawendowy Ogród
Lawendowe Zdroje
Lawenda z Ose

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Powierzchnia
(m2)
1500
5000
600
1000

Ilość
roślin
900
4800
500
700

200
1300
5000
5000
100

150
1750
b/d
b/d
80

4000
1000
b/d
3000
b/d
1600
200
2500
5000
400
10000
200

4000
1000
b/d
b/d
350
1500
200
4000
230
200
18000
350

Lawendowa mapa Polski – lokalizacja upraw.
Źródło: Polska Lawenda, e – biuletyn nr 02, kwiecień 2014.

W Nowym Kawkowie w województwie warmińsko – mazurskim
w czerwcu 2014 roku otwarto Lawendowe Muzeum Żywe im.
Jacka Olędzkiego, w którym można zdobyć praktyczną wiedzę
i umiejętności związane w lawendą. Muzeum oferuje również
szeroki wybór warsztatów.
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Lawenda jest rośliną o szerokim spectrum zastosowań, może
być wykorzystywana jako:
• roślina kosmetyczna (produkcja olejku lawendowego, różnego rodzaju mydeł, mgiełek do ciała),
• roślina florystyczna (bukiety, wianki),
• roślina ozdobna (np. pola lawendy służące za tło do sesji
zdjęciowych),
• kwiaty lawendy wykorzystywane w mieszankach ziołowych,
poduszkach i torebkach zapachowych,
• roślina do tworzenia żywopłotów,
• roślina miododajna (z kwiatów lawendy wytwarza się miód
lawendowy),
• przyprawa do potraw mięsnych głównie z baraniny i dziczyzny,
• zioło wchodzące w skład mieszanki ziół prowansalskich,
• roślina odstraszająca swoim zapachem mole odzieżowe.
Rozwój turystki oraz poszukiwanie przez społeczeństwo miejsc
cichych i spokojnych, w których można odpocząć sprawił, że lawenda stała się rośliną wykorzystywaną w turystyce i agroturystyce. Powstają lawendowe SPA, gospodarstwa agroturystyczne z ogrodami lawendowymi oraz osady i zagrody edukacyjne.
Jedno z największych pól lawendy w Polsce znajduje się w Lawendowej Osadzie w Przywidzu (województwo pomorskie).
„Lawendowa Osada” jest ekologicznym gospodarstwem agroturystycznym, które było laureatem XVIII edycji konkursu Sposób
na Sukces. W osadzie uprawiane jest kilkanaście odmian lawendy całkowicie w sposób ekologiczny, bez stosowania sztucznych
26
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nawozów oraz pestycydów. Ponadto w ramach agroturystki oferuje nocleg w Lawendowych Chatkach, Lawendowe SPA oraz
warsztaty zarówno dla dzieci jak i dorosłych z zakresu ekologii,
uprawy i wykorzystania lawendy. Dodatkową atrakcją turystyczną gospodarstwa „Lawendowa Osada” jest Obserwatorium
Astronomiczne, które jest udostępniane gościom oraz grupom
zewnętrznym. Innym przykładem gospodarstwa wpisanego do
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych związanego z lawendą
jest „Lovenda Kujawska” znajdująca się w miejscowości Leszcze
(województwo kujawsko – pomorskie). Jest to największa plantacja lawendy na Kujawach, pola lawendy różnych odmian zajmują tam powierzchnię około hektara. Plantacja położona jest
w bardzo urokliwym terenie w otoczeniu jezior, łąk, pól i lasów.
Dla spragnionych lawendowej wiedzy i atrakcji organizowane są
cotygodniowe spotkania w ramach tzw. Lawendowych Niedziel,
na których można dowiedzieć się między innymi jak uprawiać
lawendę, jak ją wykorzystywać w kuchni oraz jak zrobić lawendowy wianek lub fusetkę. W powyższych zagrodach edukacyjnych korzystać można z leczniczych i relaksujących właściwości
lawendy znajdujących się w powstałych z niej produktach oraz
z kojących zmysły lawendowych pól.

największe zyski przynoszą produkty lawendowe związane
głownie z przemysłem kosmetycznym i wyrobem perfum. Dlatego w celu zwiększenia zysków z uprawy, warto zastanowić się
nad otwarciem przy plantacji niewielkiego zakładu przetwórstwa, który będzie się specjalizować w wytwarzaniu olejku oraz
mydła lawendowego.
Anna Ryczaj, CDR Oddział w Krakowie
Opracowano na podstawie:
http://www.e-katalogroslin.pl/
https://lawendowaosada.pl/
https://www.zagrodaedukacyjna.pl/
M. Kłodowski, A. Wysocka – Rumińska, S. Tałataj, J. Wiszniewski. Rośliny olejkowe
i olejki naturalne. Warszawa 1955. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
Polska lawenda, e – biuletyn, nr 02, kwiecień 2014.

Lawenda zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością wśród
plantatorów, ma to związek między innymi z szerokim wachlarzem zastosowań tego gatunku. Opłacalna jest sprzedaż świeżych kwiatów lawendy na giełdzie rolno – ogrodniczej, jednak
HORYZONT CDR
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Wpływ przebiegu temperatur
w trakcie wędzenia na jakość
kiełbasy cienkiej
„Dobra kiełbasa” to ta mocno wędzona, pikantna, czosnkowa,
zawierająca w składzie tylko surowce mięsno tłuszczowe i naturalne przyprawy, nie zawierająca w składzie wypełniaczy jak
białka sojowe i inne. Czy „bezpieczna zdrowotnie”? Na to pytanie jest tyle odpowiedzi, ilu wypowiadających się. Jest grupa konsumentów, dla których niestety cena jest istotniejsza
niż skład i walory zdrowotne. Jest również coraz większa grupa „świadomych” konsumentów wybierających produkty pro
zdrowotne, które zawierają tylko naturalne składniki, również
produkty ekologiczne. Istnienie na rynku tak dużej rozbieżności w preferencjach konsumentów powoduje, że zbyt mają
zarówno wyroby wysokowydajne, tanie, jak i wyroby najwyższej jakości, tradycyjne i ekologiczne. Producenci są w stanie
zaspokoić każdego typu zapotrzebowanie. Szukając na rynku
„dobrej kiełbasy”, kroki swoje należy jednak skierować w stronę małych rzemieślniczych masarni, a nawet do producentów
„chałupniczych”, co obecnie jest możliwe dzięki wprowadzeniu
rozporządzeń umożliwiających przetwórstwo „przyzagrodowe”.

W tych małych masarniach, możemy liczyć na zakup wyrobów
niskowydajnych, wyprodukowanych tylko z surowców mięsno-tłuszczowych z dodatkiem naturalnych przypraw. Zakłady takie,
ze względu na skalę produkcji, przeważnie nie są doposażone
w urządzenia pozwalające na produkcję wędlin wysokowydajnych. Kwestią indywidualnego gustu jest, czy kiełbasa ma być
bardziej czy mniej pikantna, słona, czosnkowa, ważne żeby jej
wydajność zawierała się w okolicach 70 – 75%, a w składzie nie
miała fosforanów, substytutów mięsa i innych tzw. dodatków
funkcjonalnych.

Najwyższa temperatura występuje nad płomieniem paleniska.
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Bardzo ważną kwestią jest, aby wybrana kiełbasa była bezpieczna zdrowotnie. Poza wcześniej poruszanymi problemami, chcielibyśmy aby w wybranej wędlinie nie były przekroczone normy
zawartości czy pozostałości głównie azotanów i WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne). Azotany nie są obojętne
dla zdrowia ludzi, zwłaszcza dla małych dzieci. Do wyrobów wędliniarskich dostają się w bardzo niewielkich ilościach już z mięsem
i przyprawami. Istotny dodatek, zwłaszcza azotynu sodu trafia do
wędlin w trakcie procesu peklowania. Jest to dodatek jak na razie
niezbędny, wspomagający działanie bakteriobójcze soli. Ponadto
związek ten przyczynia się do lepszego wybarwienia wędlin akty-

Wpływ przebiegu
temperatur w trakcie
wędzenia na jakość
kiełbasy cienkiej

Kluczowym elementem wpływającym na zwiększenie zawartości WWA w kiełbasie jest
wysoka temperatura wędzenia.
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wując mioglobinę oraz wpływa na poprawę strawności. Stosowanie azotynu sodu (E250) ograniczane jest, poprzez dopuszczenie
do używania wyłącznie w postaci gotowej mieszanki – Peklosoli,
gdzie Chlorek sodu – NaCl, czyli sól kuchenna stanowi minimum
99,4%, natomiast azotyn sodu – NaNo2, zwany nitrytem w ilości
0,5 – 0,6%. Jest to skuteczne zabezpieczenie przed przedawkowaniem, ponieważ nie można przekroczyć dopuszczalnej dawki
azotynu bez zwiększenia ilości soli.
Trudniejszym do oceny przez konsumenta jest pozostałość
WWA. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne to kilkaset związków. Źródłem narażenia człowieka na ich działanie poza
wpływem środowiska, jest palenie tytoniu oraz niektóre sposoby
przygotowania żywności np.: wędzenie i grillowanie. Do wyrobów dostają się głównie w procesie wędzenia, w trakcie którego
surowce poddawane są działaniu dymu wędzarniczego i temperatury. W skład dymu poza wspomnianymi WWA wchodzą
również związki bardzo pożądane min. fenole, kwasy organiczne i związki karbonylowe. W wyniku wędzenia, wędliny nabierają specyficznych cech smakowo-zapachowych, typowych dla
wyrobów wędzonych, brązowo-czerwonej lub złocistej barwy
oraz połysku. W środowisku największą toksycznością cechuje
się 17 WWA, a występujące w wędlinach i stanowiące markery
do oznaczania ich zawartości to: benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten i chryzen. Najlepiej poznanym węglowodorem aromatycznym jest benzo(a)piren. Z powodu silnego
działania rakotwórczego i powszechności występowania został
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uznany za wskaźnik całej grupy WWA. Stosownymi przepisami
zostały określone normy pozostałości WWA w produktach mięsnych wędzonych: Benzo(a)piren - 2,0 (μg/kg). Suma czterech
związków (benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu) - 12,0 (μg/kg).
Na powstawanie WWA w procesie wędzenia wpływ ma wiele czynników. Kluczowym elementem wpływającym na zwiększenie zawartości WWA w kiełbasie jest wysoka temperatura
wędzenia. Najwyższa temperatura występuje nad płomieniem
paleniska. Badania wykazują, że przekroczenie tam temperatury – ok. 4250C powoduje szybki wzrost powstawania WWA. Im
wyższa jest temperatura dymu, tym zawartość WWA jest wyższa. Z problemem tym nie jest łatwo sobie poradzić bez możliwości kontrolowania temperatury w miejscu, gdzie jest ona
najwyższa. Dopiero zainstalowanie nad paleniskiem pirometru,
pozwala na bieżąco kontrolować temperatury i odpowiednio
reagować w celu jej ograniczenia. Z występowaniem WWA nie
mają problemów zakłady wyposażone w wędzarnie „przemysłowe”, gdzie nad przebiegiem temperatur czuwają termostaty.
Jednak wędzarnia tradycyjna pozwala na uzyskanie niepowtarzalnych walorów smakowo aromatycznych.
Ponadto wpływ na zwiększenie ilości WWA ma jakość i rodzaj
używanego do wędzenia drewna. Do wędzenia używamy drewna suchego (wysezonowanego). Należy również pamiętać, że im
drewno twardsze (dąb, buk, grab) tym podczas spalania tworzy
się mniej WWA. Drewno miękkie (olcha) sprzyja powstawaniu
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większej ilości WWA, jednak efekty uzyskiwane dzięki jej stosowaniu nie pozwalają z niej zrezygnować. Do wędzenia nie należy
używać drewna z korą. Kora w trakcie spalania powoduje powstawanie dużych ilości WWA. Ponadto na korze przez wieloletni okres wzrostu drzewa osadzają się różne zanieczyszczenia
środowiskowe, które uwalniają się już w niskich temperaturach
spalania.
Wracając do temperatur w czasie wędzenia, przypomnieć należy, że przeważająca większość kiełbas produkowanych w wędzarniach tradycyjnych, wędzona jest „na gorąco”. Temperatury
w komorze wędzarniczej wahają się od 35 do nawet 95-1000C.
Uzyskanie tak wysokiej temperatury w wędzarni jest możliwe
dzięki szybszemu spalaniu większych ilości drewna. Działanie
takie automatycznie powoduje drastyczny wzrost temperatury bezpośrednio nad paleniskiem, często grubo przekracza ona
nawet 8000C. W łagodzeniu tego zjawiska może pomóc odpowiednia konstrukcja wędzarni, szczególnie kanału dymowego.
Powinien on być niezbyt długi i zdecydowanie posiadać jak największy przekrój. Kanał dymowy nie powinien stanowić „dławika”, lecz umożliwiać swobodny przepływ dymu i temperatury.
W procesie obróbki kiełbasy w wędzarni wyróżniamy trzy zasadnicze etapy: suszenie, wędzenie i dopiekanie.
1. Suszenie kiełbasy. Proces nieodzowny, żeby pozbyć się
z wyrobu nadmiaru wilgoci. Im kiełbasa będzie lepiej wysuszona, tym lepsze efekty wędzenia można uzyskać, skracając jednocześnie czas wędzenia. Proces ten powinien
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przebiegać w temperaturze do 30 – 350C. W wyższej temperaturze owszem, szybciej odparuje wilgoć, jednak już
w około 40 stopniach białka skórki koagulują (zetną się)
i będą stanowiły barierę do przenikania składników dymu
do wnętrza produktu. Ponadto białka w zewnętrznej warstwie farszu również ulegną koagulacji z białkami skórki
i w efekcie w wyrobie gotowym skórka nie będzie dawała
się „obierać”. Suszenie prowadzimy do czasu, kiedy ręką
nie wyczuje się wilgoci na batonach. Jeżeli producent nie
ma możliwości przeprowadzić tego procesu poza komorą
wędzarniczą, zmuszony jest wydłużyć czas przebywania
kiełbasy w wędzarni o ten proces.
2. Wędzenie – 35 - 60oC. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy spalać drewno w temperaturze 250 do 350oC. Najlepiej
w początkowym okresie wędzenia sprawdza się olcha, jako
drewno miękkie nie dające wysokich temperatur. W trakcie procesu stopniowo podnosimy temperaturę w wędzarni zastępując olchę bukiem, dębem lub innym drewnem
twardym, aby pod koniec procesu w wędzarni uzyskać
600C. Czas tego procesu zależy od preferencji konsumenta,
pamiętać jednak należy, że im krócej tym bezpieczniej.
3. Dopiekanie – 60 - 900C. Powszechnie stosuje się do kiełbas
cienkich, które nie będą doparzane w wodzie lub w parze.
Prawidłowe dopiekanie polega na stopniowym podnoszeniu temperatury w komorze wędzarniczej, pamiętając jednak, aby różnica temperatury „w batonie” i w komorze wę-

dzarniczej nie przekraczała 200C. Dzięki temu unikniemy
przesuszenia zewnętrznej warstwy, podczas gdy wnętrze
jest jeszcze surowe. Proces ten powinien trwać do czasu
uzyskania w centralnej części batonu 700C.
Popularyzacją poprawnego (bezpiecznego dla zdrowia konsumentów) wędzenia zajmuje się kilka instytucji, miedzy innymi
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (CDR) we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
w Warszawie(IBPRS).

Temperatury w komorze wędzarniczej wahają się od 35 do nawet 95-1000C. Uzyskanie
tak wysokiej temperatury w wędzarni jest możliwe dzięki szybszemu spalaniu większych ilości drewna.
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Centrum Doradztwa Rolniczego na zlecenie Ministra Rolnictwa
ogłosił ogólnopolski konkurs „Najlepsza wędzarnia tradycyjna”. Konkurs organizowany jest w celu wyłonienia najlepszych
wędzarni, umożliwiających wędzenie produktów mięsnych
systemem tradycyjnym, z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego produktu i najwyższej jakości wędzonek. W konkursie nagrodzone zostaną najlepsze wędzarnie „tradycyjne”
w Polsce. Konkurs przyczyni się do upowszechnienia poprawnych rozwiązań technicznych i technologicznych w wędzarniach tradycyjnych. Propagowane będą metody wędzenia bez
przekraczania norm WWA. Uczestnikami konkursu mogą być
zarejestrowane podmioty, które wykorzystują w produkcji wędzarnie, umożliwiające wędzenie systemem tradycyjnym. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 września 2020 r.
Szczegóły dotyczące konkursu oraz kartę zgłoszenia można znaleźć pod linkiem:

Elektroniczny biuletyn informacyjny wydawany przez
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
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