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Przedsiębiorczość kobiet na 
obszarach wiejskich w Europie  

 Przedsiębiorczość kobiet 
na obszarach wiejskich  
w Europie

Tradycyjne społeczności wiejskie definiowały rolę kobiety na 
wsi, wiążąc ją przede wszystkim z pracą w gospodarstwie rolnym 
i obowiązkami gospodyni domowej. Podczas gdy prace rolnicze 
były zarządzane przez mężczyznę, domeną kobiety było prowa-
dzenie domu oraz pełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
wobec dzieci i osób starszych, a także podtrzymywanie więzi 
rodzinnych i społecznych. Przemiany społeczno-gospodarcze, 
modernizacja, restrukturyzacja produkcji rolniczej i otwarcie 
rynków międzynarodowych sprawiają, że rolnictwo przestało 
być głównym środkiem utrzymania ludności wiejskiej. Obecna 
polityka rozwoju obszarów wiejskich promuje wielofunkcyjność 
rolnictwa i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Nowe źródła za-
trudnienia wynikające z wielofunkcyjności obszarów wiejskich, 
odpowiadają w większości przypadków działaniom, którymi tra-
dycyjnie kobiety wiejskie zajmowały się nieodpłatnie. Dziś sta-
nowią one dla kobiet szansę na profesjonalizację i uczestnictwo  
w rynku pracy.

Możliwościom zwiększenia zatrudnienia kobiet wiejskich w rol-
nictwie wielofunkcyjnym w powiązaniu z dziedzictwem kultu-

rowym, poświęcony jest projekt REWARD1, w którego realiza-
cji jako partner uczestniczy Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie Oddział w Krakowie. Przedsiębiorczość w zakresie 
rolnictwa wielofunkcyjnego jest postrzegana w projekcie jako 
nowa szansa dla kobiet na obszarach wiejskich, dająca im moż-
liwość rozwijania i różnicowania działalności gospodarczej. To 
również możliwość wzmocnienia roli kobiet w społeczeństwie 
i ich pozytywnego wpływu na integrację społeczną, ogranicze-
nie ubóstwa i rozwój gospodarczy obszarów wiejskich.
Sytuacja zawodowa kobiet wiejskich w Polsce przedstawia się 
korzystnie na tle wskaźników europejskich. Udział kobiet w licz-
bie zatrudnionych w Polsce ogółem utrzymuje się od 2014 roku 
na poziomie blisko 49%. Zarobki kobiet są przeciętnie o 7,2% 
niższe od zarobków mężczyzn, jednak jest to jeden z najniższych 
wskaźników w UE - średnia dla krajów UE wynosiła w 2017 
roku 16%. Zatrudnienie w rolnictwie w pełnym wymiarze znaj-
duje około 40% pracujących mieszkanek polskiej wsi. Kobiety 
stanowią ogółem ponad 29% zarządzających gospodarstwami 
rolnymi w Polsce. Jest to jeden z najwyższych wyników w Unii 
Europejskiej, gdyż jedynie w trzech krajach nadbałtyckich oraz 
Austrii i Rumunii wskaźnik ten jest wyższy. Przeciętnie kobiety 
na wsi polskiej żyją o 8,7 lat dłużej niż mężczyźni i jest to jeden 
z najwyższych wskaźników w UE.
1 Projekt „REWARD -  Raising Employability of Women through entrepreneurial 
Activities fostering Rural Development” [Podnoszenie zdolności do zatrudnienia 
kobiet poprzez działania przedsiębiorcze wspierające rozwój obszarów wiejskich]  
jest współfinansowany z programu UE ERASMUS+.

www.cdr.gov.pl


33
HORYZONT CDR

NR 3/2020

Według raportu2 na temat sytuacji kobiet na obszarach wiej-
skich opracowanego przez międzynarodowy zespół projektowy, 
aktywności zawodowe w obszarze rolnictwa wielofunkcyjnego 

i dziedzictwa kulturowego, podejmowane przez kobiety wiej-
skie, dotyczą głównie: agroturystyki i turystyki wiejskiej, sztuki 
ludowej i rękodzieła artystycznego, żywności tradycyjnej i re-
gionalnej,  interpretacji lokalnego dziedzictwa, edukacji i opieki 
w gospodarstwie, utrzymywania ras zachowawczych zwierząt 
i cennych gatunków roślin oraz estetyzacji wsi.

Badania wykazały, że młode i w średnim wieku kobiety wiejskie 
w Europie są dobrze - lepiej niż mężczyźni - wykształcone. To 
znacząco przekłada się na potencjał podejmowania nowych 
wyzwań i  pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości. Kobie-
ty odgrywają fundamentalną rolę w zrównoważonym rozwo-
ju obszarów wiejskich, gdyż łatwiej dostosowują się do zmian 
i przyjmują nowe funkcje a jednocześnie zachowują, pielęgnują 
i utrwalają tradycyjne wartości. Przedsiębiorczość kobiet na ob-
szarach wiejskich napotyka na specyficzne trudności, związane 
z dzieleniem czasu na obowiązki życia zawodowego i rodzin-
nego, przy równoczesnych ograniczeniach w dostępie do usług 
publicznych na wsi.

Zgromadzone w trakcie projektu studia przypadków obejmują-
ce 17 przykładów dobrych praktyk z pięciu krajów UE – Czech, 
Francji, Hiszpanii, Polski i Słowenii, wskazują na źródła sukcesu 
zawodowego kobiet na obszarach wiejskich, wynikające z osobi-
stego zaangażowania i ciężkiej pracy, jasnej wizji przedsięwzię-
cia, determinacji w dążeniu do celu, wytrzymałości i odporności 
na stres, pewności siebie, kreatywności i entuzjazmu, elastycz-
ności, dobrej komunikacji interpersonalnej i współpracy. 

Infografika, Raport zbiorczy nt. sytuacji kobiet na obszarach wiejskich,  
Projekt REWARD 2019 rok.

2 SUMMARY REPORT Raising Employability of Women through entrepreneurial 
Activities fostering Rural Development, REWARD 2019.
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„Tylko wewnętrzne przekona-
nie, wiara w siebie pozwala 
przetrwać ciężkie momenty. 
Finanse są bardzo istotne ale 
nie są czymś najważniejszym 
- bo pieniądze są tylko środ-
kiem; czasem więcej zależy od kreatywności w wykorzystaniu 
posiadanego terenu, własnych umiejętności, zarażeniu innych 
własną pasją, otoczeniu własną radością, serdecznością.” (stu-
dium przypadku „Zaczarowane wzgórze”, Polska, REWARD CS 
PL01, 2019);

„W wielu przypadkach kobie-
ty są odporniejsze i bardziej 
wytrwałe niż mężczyźni, nie 
należy się ograniczać i uża-
lać nad sobą, trzeba stawiać 
przed sobą cele i dążyć do 

nich z wolą ich osiągnięcia.” (studium przypadku „El Madroño”, 
Hiszpania, REWARD CS ES02, 2019);

„Kobiety w gospodarstwie 
zwykle prowadzą księgo-
wość i gotują. Po prostu sta-
nowią tło, ale kobiety mogą 
zająć się sprzedażą z gospo-
darstwa, jeśli coś produkują, 
lub organizować wycieczki 

edukacyjne dla dzieci, a nawet dorosłych, jeśli mają coś do po-
kazania. … Jest wiele rzeczy, które kobiety potrafią zrobić i mogą 
z tym wystartować!” (studium przypadku, „Ekofarma Bošina”, 
Czechy, REWARD CS CZ01, 2019);  

„Kobiety-rolniczki nie po-
winny bać się ryzykować 
i podejmować inicjatyw. 
Prowadzenie gospodarstwa 
i zarządzanie rodziną w tym 
samym czasie nie jest łatwe, 
ale nie niemożliwe.” (studium przypadku, J.Cottier FNSEA, Fran-
cja, REWARD CS FR02, 2019);

„Kobiety, które są w domu 
na wsi, mogą zrobić ze swo-
jego hobby coś pożyteczne-
go, coś dla swojej duszy i coś 
dla społeczności.” (studium 
przypadku, Erna Korošec, 

Słowenia, REWARD CS SI04, 2019).

Przedsiębiorcza kobieta na wsi, tak jak każdy inny przedsiębior-
ca, poza wiedzą merytoryczną w swojej dziedzinie musi posiadać 
kompetencje osobowościowe (społeczne), kompetencje beha-
wioralne (osobiste) oraz kompetencje kierownicze.  W ramach 
kompetencji społecznych ważne są: pewność siebie, zdolność 
do radzenia sobie z trudnościami, umiejętność autoprezentacji 
i samooceny. W przypadku przedsiębiorczych kobiet wiejskich 
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należy podkreślić także umiejętności utrzymywania dobrych re-
lacji z ludźmi oraz zdolność wykonywania różnorodnych prac. 
Kompetencje behawioralne odnoszą się między innymi do aser-
tywności, umiejętności podejmowania ryzyka, kreatywności czy 
wytrwałości. Istotne są tu zatem wszelkiego rodzaju działania 
i szkolenia psychologiczne, które nastwione będą na rozwój oso-
bowości danej jednostki. Trzecim elementem są kompetencje 
menedżerskie, czyli związane z zarządzaniem i pracą w zespole. 
Podstawą są tu umiejętności komunikowania się, rozwiązywa-
nia problemów, systematycznego planowania czy poszukiwania 
informacji. 

Podejmowanie inicjatyw przedsiębiorczych wiąże się z definio-
waniem koncepcji biznesowej, identyfikacją zasobów, określe-
niem rodzaju podejmowanej działalności, oceną ekonomiczną 
projektu. Przed realizacją koncepcji biznesowej, konieczna jest 
identyfikacja umiejętności i postawy, aby ocenić, czy dana oso-
ba jest przedsiębiorcza. Potrzebne jest wsparcie liderek nie tylko 
pod kątem kształtowania ich osobowości czy szkolenia w zakre-
sie „twardych” umiejętności związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, ale także radzenia sobie w różnych sytua-
cjach, wynikających z funkcjonowania w wiejskiej społeczności.

Uwzględniając powyższe, na obecnym etapie projektu REWARD 
opracowywane są materiały szkoleniowe, które mają stanowić 
narzędzie wsparcia edukacyjnego dla kobiet w obszarze rolni-
ctwa wielofunkcyjnego. Założenia ogólne platformy szkolenio-

wej REWARD oraz cele edukacyjne zostały wypracowane pod-
czas spotkania partnerów projektu w Krakowie w marcu 2020 
roku.

Postępy prac w projekcie REWARD można śledzić na bieżą-
co na stronie internetowej projektu https://reward-erasmus.
eu/?lang=pl, gdzie można subskrybować cykliczny Newslet-
ter oraz w mediach społecznościowych https://twitter.com/
reward_erasmus i https://www.facebook.com/REWARDERA-
SMUS.

Elżbieta Kmita-Dziasek, CDR Oddział w Krakowie

Spotkanie partnerów projektu REWARD w CDR Kraków, 9-10.03.2020 r.
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  Gospodarowanie  
wodą w rolnictwie  
w obliczu susz

  Zatrzymanie wody  
w glebie - systemy 
uprawy bezorkowej

  Zintegrowane zwalcza-
nie warrozy we współ-
czesnej gospodarce 
pasiecznej

Gospodarowanie wodą  
w rolnictwie w obliczu susz 

Publikacja powstała w oparciu o opracowanie pt. „Adaptacja 
gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu”, 
które zostało przygotowane, jako podsumowanie konferencji 
nt. gospodarowania wodą, która odbyła się w Puławach dnia 
5 marca 2020 r.
Zmiany klimatu w ostatnich latach ciągle postępują. W Polsce 
objawia się to poprzez zwiększenie temperatury, jej wahania 
a także niedostatek opadów. Częste nasilenie tych negatywnych 
zjawisk atmosferycznych nie tylko grozi deficytem wody ale tak-
że wpływa na podniesienie cen produktów żywnościowych. W 
związku z tym, obecna sytuacja wymusza zmianę zarządzania 
gospodarką wodną. Jeśli ich nie ma, pojawia się poważny prob-
lem. Niniejsza broszura stanowi swego rodzaju poradnik, jak w 
obecnej sytuacji zagrożenia poważnym deficytem, gospodaro-
wać zasobami wody. Racjonalność gospodarowania zasobami 
wody staje się obecnie dla rolnictwa jednym z priorytetów. Rol-
nictwo stawia sobie za cel poprawę dostępu do wód podziem-
nych, a także udoskonalenie dystrybucji wód powierzchniowych.

W publikacji znajdą Państwo informacje na temat: retencjono-
wania wody na obszarach rolniczych, melioracji, nawadniania 

precyzyjnego, wykorzystania „szarej wody”, struktury upraw 
sprzyjającej oszczędnej gospodarce wodnej, a także korzystania 
z wód w świetle prawa i pomocy dla rolników w tym zakresie. 
Serdecznie zapraszamy do lektury!
Do pobrania:
https://1drv.ms/b/s!Atl6XBM9CfgBkWFrkJ0FmpDmjuPw

www.cdr.gov.pl
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Zatrzymanie wody w glebie - 
systemy uprawy bezorkowej 

Uprawa roli to jeden z podstawowych zabiegów agrotechnicz-
nych, przygotowujących glebę do uprawy roślin. Ma szczegól-
ne znaczenie w początkowym okresie rozwoju roślin, kiedy na-
leży stworzyć optymalne warunki dla wschodów nasion roślin 
uprawnych.

Postęp techniczny i rozwój nauki w dziedzinach agrotechniki 
spowodował wprowadzanie uproszczeń w orkowej uprawie roli 
i pojawienie się innych systemów uprawy, które zaczęto wpro-
wadzać również w Polsce. Uproszczone systemy uprawy roli, 
polegające na spłycaniu uprawek z pominięciem pracy pługa 
i pozostawianiem na powierzchni pola masy organicznej w po-
staci roślinnych resztek pożniwnych, cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem.

Uprawa uproszczona zwana też zredukowaną, konserwującą 
albo mulczową może być wykonywana z płytkim spulchnieniem 
gleby do 15 cm lub z głębokim spulchnieniem do 35 cm a także 
jako uprawa pasowa z siewem w uprawione pasy. Kiedy resztki 
roślinne pozostawione na polu stanowią mniej niż 30% materia-
łu roślinnego mówimy o uprawie uproszczonej (zredukowanej), 
a kiedy jest ich ponad 30% to mamy uprawy konserwujące.

Uprawy uproszczone mają szczególne znaczenie w uprawie ro-
ślin między innymi ze względu na zatrzymywanie wody w glebie. 

Uprawa cało powierzchniowa nazywana również bezorkową, 
czyli bez użycia pługa. Głównym celem tej uprawy jest redukcja 
wykonywanych zabiegów. Przygotowanie gleby do siewu i przy-
krycie resztek pożniwnych odbywa się przy użyciu agregatów 
uprawowych wyposażonych np.: w sekcje talerzy, zęby różnego 
typu i kształtu oraz wały doprawiające. W uprawie uproszczonej 
całopowierzchniowej ze względu na głębokość pracy agregatów 
uprawowych wyróżniamy trzy sposoby spulchniania roli: ultra-
-płytkie, płytkie i głębokie.

Uprawa ultra-płytka wykonywana jest na głębokość około 
2-5 cm. Spłycenie uprawek pozwala na skrócenie czasu pracy 
i mniejsze zużycie paliwa, co redukuje koszty. Może być wykony-
wana w korzystnych warunkach, podobnie jak siew bezpośred-
ni. Gleba musi posiadać dużą porowatość i stawiać mały opór 
mechaniczny. Uprawa polega na mieszaniu resztek pożniwnych 
z glebą. W uprawie pożniwnej zastępuje ona podorywkę, wy-
konywaną kiedyś pługiem podorywkowym na głębokość około 
5 cm. Obecnie pracę pługa podorywkowego zastąpiły agregaty 
do uprawy pożniwnej, na bazie kultywatora oraz kompaktowej 
brony talerzowej, które zyskały dużą popularność. Maszyny do 
uprawy ultra-płytkiej skutecznie przerywają parowanie wody 
oraz pobudzają wschody osypywanych nasion chwastów i sa-
mosiewów znajdujących się na powierzchni gleby. Opisywana 
uprawa przydatna jest na polach, gdzie występują chwasty od-
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porne na działanie herbicydów lub samosiewy rzepaku. Stosując 
kilkukrotnie zabiegi, możemy doprowadzić do odchwaszczenia 
pola. Narzędzia powinny pracować na małej głębokości i rów-
nomiernie na całej szerokości roboczej. Stąd powierzchnia pola 
musi być w miarę wyrównana. Metody ultra-płytkiej nie należy 
stosować do przykrywania nawozów naturalnych np. obornika. 
Przeważnie po uprawie ultra-płytkiej stosowane są głębsze za-
biegi uprawowe z jednoczesnym wysiewem nasion np. wysiew 
poplonów czy buraków cukrowych. W Polsce metoda uprawy 
ultra-płytkiej stosowana jest bardzo rzadko.

Uprawa płytka, w tej technologii narzędzia robocze pracują na 
głębokości 6-12 cm i często zastępują orkę płytką i podorywkę. 
Do tej uprawy wykorzystuje się agregaty uprawowe wyposażo-
ne w następujące elementy robocze: talerze uprawowe, zęby 
sztywne lub lekko sprężyste, drgające w trakcie pracy oraz wały 
doprawiające, kruszące i wyrównujące powierzchnię. Płytką 
uprawę powinno stosować się na glebach suchych, by zapo-
biec utracie wody, a na glebach wilgotnych, by nie dopuścić 
do nadmiernego zagęszczenia w warstwie siewu. Gdy na polu 
pozostaje duża ilość słomy lub resztek pożniwnych (roślinnych), 
wówczas  należy wykonać kilka przejazdów, aby dobrze je roz-
drobnić i wymieszać z glebą. Pomiędzy zabiegami powinno na-
stąpić kilkanaście dni przerwy. Dobre efekty uzyskuje się, gdy 
każdy kolejny przejazd wykonywany jest w kierunku skośnym do 
poprzedniego. Ilość wykonywanych przejazdów zależy od wa-
runków panujących na polu po zbiorze rośliny przedplonowej 

oraz uzyskanego efektu. Uprawa wykonywana na tej samej głę-
bokości może przyczyniać się do powstania tzw. podeszwy płuż-
nej dlatego warto na przemian wykonywać uprawę płytką i głę-
boką. Do wysiewu w uprawie płytkiej nadają się zboża. Częściej 
technologia ta sprawdza się w uprawie międzyplonów ścierni-
skowych niż roślin w plonie głównym. W ten sposób można rów-
nież wysiewać nasiona rzutowo na powierzchnię pola, a następ-
nie wymieszać je z wierzchnią warstwą gleby. Uprawę płytką 
można stosować na przemian z innymi sposobami uprawy np. 
siewem bezpośrednim lub technologią strip-till. Płytka uprawa 
całej powierzchni umożliwia wprowadzenie do gleby nawozów 
naturalnych i nadmiaru ściółki, ogranicza też zachwaszczenie 
pola oraz wyrównuje jego powierzchnię.

Uprawa głęboka jest wykonywana na głębokość warstwy ornej 
lub głębiej. Gleba jest spulchniana i mieszana, ale nie odwra-
cana. Ten sposób uprawy ma stworzyć korzystne warunki do 
rozwoju systemu korzeniowego i zalecany jest pod rośliny głę-
boko korzeniące się i wrażliwe na zagęszczenie gleby, tj: rośliny 
oleiste, groch, burak cukrowy, lucerna. Do uprawy wykorzystuje 
się takie narzędzia jak: gruber, spulchniacz czy głębosz, których  
zadaniem jest spulchnienie głębszych warstw gleby bez wydo-
bycia ich na powierzchnię. Głębsze spulchniane stosuje się prze-
ważnie na glebach silnie zagęszczonych, zlewnych z podeszwą 
płużną. Takie spulchnienie gleby wiąże się z większym zużyciem 
paliwa i wymaga ciągnika o dużej mocy, czasami większej niż 
w uprawie orkowej. 
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Żródło: Smagacz J.,2018 rok.

Wpływ systemu uprawy roli na uwilgotnienie gleby RZD Kępa-Puławy, 
średnie z 5 terminów pomiarów (2018)

Uprawa pasowa zwana też „strip-till”, technologia uprawy pocho-
dzi ze Stanów Zjednoczonych. Polega na głębokim spulchnianiu 
pasów gleby, nawet do 30 cm bez odwracania i mieszania gleby, 
w które wysiewane są nasiona. Z kolei międzyrzędzia pomiędzy 
tymi pasami pozostają niespulchnione. Powierzchnie te przykry-
wa mulcz, którego zadaniem jest ochrona przed nadmiernym na-
grzewaniem i wyparowaniem wody z gleby. Kolejną zaletą mulczu 
jest magazynowanie wody podczas intensywnych opadów. Dzięki 
gromadzonej w glebie wodzie, wysiewane w pasy nasiona roślin 
łatwiej kiełkują, a wschody są bardziej równomiernie.

Specjalne agregaty dają możliwość uprawy bez spulchniania 
międzyrzędzi, wysiewu nasion w uprawiony pas gleby i jedno-
czesnej aplikacji nawozów mineralnych w pobliżu nasion, co 

sprzyja efektywniejszemu ich wykorzystaniu. Siew roślin jest 
możliwy w trudnych i wilgotnych warunkach, ponieważ koła 
siewnika poruszają się po nienaruszonej powierzchni i nie mają 
kontaktu z wilgotną glebą, przez to nie oklejają się. 

Ten sposób uprawy zaleca się do wysiewu nasion kukurydzy, soi, 
buraka cukrowego, a po pewnych modyfikacjach także rzepaku 
i zbóż. W tej technologii w spulchniony pas wysiewa się dwa rzę-
dy zbóż co daje odpowiednie zagęszczenie łanu i obsadę kłosów 
na jednostkę powierzchni. Zaletami tej uprawy są między inny-
mi niższe nakłady na pracę, mniejsze zużycie paliwa oraz moż-
liwość wcześniejszego siewu. Biorąc pod uwagę powierzchnię 
uprawy zbóż w naszych warunkach, metoda ta byłaby częściej 
stosowana, gdyby siew roślin był możliwy w węższym rozstawie.

Uprawa zerowa z siewem bezpośrednim, w tym systemie nie 
wykonuje się żadnych zabiegów uprawowych od zbioru przed-
plonu do siewu następczej rośliny. Materiał siewny jest wpro-
wadzany do gleby przy użyciu specjalnych siewników, które 
mogą pracować na twardym i niewzruszonym podłożu, dlatego 
ważnym parametrem w tego typu maszynach jest jednostkowy 
nacisk na redlicę. Obecne siewniki są przystosowane do podsie-
wu nawozów za pomocą redlic talerzowych z regulowaną głębo-
kością w zakresie od 0-10 cm, co sprzyja lepszemu wykorzysta-
niu nawozu przez roślinę uprawną. Technologię stosuje się gdy 
mamy mało czasu na wykonanie pełnej uprawy roli lub warunki 
atmosferyczne nie sprzyjają takiej uprawie, która spowodowa-
łaby nadmierne przesuszenie gleby.
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Przed wykonaniem siewu roślin w tej technologii stosuje się her-
bicyd nieselektywny. Zabieg herbicydowy ma zniszczyć chwasty 
i samosiewy, aby wschodzące siewki roślin uprawnych nie mia-
ły w nich konkurencji o światło, wodę i składniki pokarmowe. 
Wadą tej technologii jest wolniejsze nagrzewanie wiosną gle-
by, która wysycona jest wodą i pokryta resztkami roślinnymi, co 
ogranicza bezpośredni dostęp promieni słonecznych.

W uprawie roślin z siewu bezpośredniego należy zwracać uwagę 
na następstwo roślin (zmianowanie). Pozostawianie co roku du-
żych ilości resztek pożniwnych sprzyja rozwojowi chorób grzybo-
wych tj. podstawy źdźbła i występowaniu szkodników. Dlatego 
dobór roślin powinien być taki, by ograniczać nadmierną masę 
resztek roślinnych na polu, a tym samym występowanie  chorób 
i szkodników. 

Uprawę zerową zaleca się wykonywać na terenach podatnych 
na erozję wodną i wietrzną. Pozostawianie dużych ilości resztek 
roślinnych na powierzchni gleby ogranicza występowanie erozji. 
Nie zaleca się stosowania tej uprawy na glebach zlewnych, nie-
przepuszczalnych i bardzo piaszczystych, lepsze są gleby próch-
niczne o dobrej wykształconej strukturze. 

W naszych warunkach tego typu siew rzadko jest stosowany, 
ponieważ musi być wykonany przy optymalnej wilgotności gle-
by. Gdy nasiona, zostaną umieszczone na powierzchni gleby, 
(pozostałe resztki pożniwne utrudniają kontakt nasion z gle-
bą), mają utrudnione wschody i rozwój systemu korzeniowego. 
Natomiast, gdy jest zbyt wilgotno w momencie siewu, zostaną 

wprowadzone zbyt głęboko, co również utrudnia ich wschody, 
a skutkiem tego będzie mniejsza obsada roślin. System tej upra-
wy należy wprowadzać stopniowo ze względu na (niezbyt ko-
rzystne) warunki glebowo-klimatyczne.

Uprawa zredukowana wpływa korzystnie m.in.: na zapobieganie 
erozji wodnej i wietrznej, poprawia strukturę gleby oraz zmniej-
sza jej zlewności i skłonności do zaskorupiania się. Umożliwia 
wcześniejsze siewy, ułatwia głębsze ukorzenienie się roślin, 
ogranicza parowanie wody z gleby, poprawia żyzność, zmniej-
sza straty azotu w czasie zimy, ogranicza zachwaszczenie oraz 
zmniejsza koszty uprawy. Jest mniej czasochłonna i energo-
chłonna.

Charakterystyka erozji (Gospodarstwo indywidualne Rogów)

Wyszczególnienie
Systemy uprawy

tradycyjna Uproszczony (bez-
orkowy) siew bezpośredni

Mulcz – pokrycie 
gleby (%) 12,5 14,2 44,6

Erozyjne starty 
gleby (g/m^2) 341 91 57

Wilgotność objęt. 
0-15 cm (%) 17,9 18,5 21,3

Źródło: Jadczyszyn i in., 2005 rok.

Uprawa konserwująca na powierzchni pola pozostawia dużo 
ściółki, tworząc korzystne warunki do rozwoju mikroflory gle-
bowej, struktury gleby, poprawiając jej wilgotność i gospodarkę 
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wodną, co ostatecznie ma pozytywny wpływ na rozwój rośliny. 
Jest to ważne, z powodu często występujących w Polsce nie-
korzystnych warunków glebowo-klimatycznych. Brak opadów, 
długo utrzymujące się susze, wysokie temperatury niekorzyst-
nie rozłożone w czasie, nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi 
roślin.

Właściwości fizyczne gleby pod pszenice ozimą  
w zależności od systemu uprawy 

Uprawa roli

Badana cecha
Wilgotność gleby 

(%)
Gęstość objętościo-

wa (g/cm3)
Zwięzłość gleby 

(Mpa)
Warstwa gleby (cm)

0-5 10-20 0-5 10-20 0-5 10-20
Płużna 13,8 17,2 1,56 1,67 0,91 1,61
Bezorkowa 16,9 18,9 1,61 1,69 1,33 1,69
Zerowa 16,6 19,2 1,66 1,69 1,61 1,64

Źródło: „Praktyki rolnicze sprzyjające retencji wody”, IUNG, szkolenie 
w formie webinarium, 8 czerwca 2020 rok.

Zmiana systemu uprawy roli z płużnego na jeden z systemów 
uproszczonych, może mieć pozytywny wpływ na efektywność 
produkcji roślinnej. Wybór zależy od warunków siedliskowych, 
agrotechnicznych i technicznych gospodarstwa. Wymaga odpo-
wiedniego doboru maszyn i narzędzi. Początkowo może być to 
trudne i kosztowne, ale z czasem korzystne. 

Ilość pozostawianej ściółki w uprawie bezorkowej może spra-
wiać trudności. Zabieg powinien być wykonany tak, aby uzyskać 

zadowalającą obsadę roślin na jednostkę powierzchni. Odpo-
wiednie podejście do potencjalnych problemów, takich jak na 
przykład: występujące samosiewy, zwiększone nasilenie cho-
rób, szkodników czy nadmierna ilość masy roślinnej pozwala 
je zniwelować bez szkody dla roślin. Wymaga to jednak wiedzy 
i doświadczenia. Zalety poszczególnych upraw uproszczonych 
sprawiają, że większość rolników, którzy wprowadzili u siebie 
uprawę uproszczoną pozostaje przy tym systemie.

Nowoczesna technika w uproszczonej uprawie roli ma bardzo 
duże znaczenie. Kształtuje system uprawy, wpływa na wielkość 
i jakość plonu oraz na koszty procesu produkcji.

Marian Pikosz, CDR Oddział w Poznaniu

Opracowano na podstawie: 
Magazyn rolniczy Agro Profil – publikacja 2020. 
Strona internetowa www.bezpluga.pl.
„Praktyki rolnicze sprzyjające retencji wody”, IUNG, 8 czerwca 2020 rok.
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Zintegrowane zwalczanie 
warrozy we współczesnej  
gospodarce pasiecznej 

Warroza jest groźną chorobą pasożytniczą pszczół miodnych. 
Atakowane są zarówno larwy pszczele, jak i dorosłe osobniki. 
Gatunek roztocza odpowiedzialny za wywoływanie tej choroby 
nosi nazwę Varroa destructor. Jego cały cykl rozwojowy odbywa 
się na zasklepionym czerwiu, zarówno pszczelim, jak i trutowym. 
Samice w czasie swojego cyklu rozrodczego dużo chętniej wcho-
dzą do komórek z czerwiem trutowym aniżeli z czerwiem pszcze-
lim (nawet 5-12 razy chętniej). Do komórki z czerwiem pszczelim 
wchodzą zazwyczaj 2-3 samice pasożyta, a do trutowej 3-5 sztuk. 
Występuje także ścisła zależność pomiędzy liczbą samic pasoży-
ta i czasem ich żerowania na larwie, a długością życia dorosłej 
pszczoły rozwijającej się w takiej komórce. Czas życia uszkodzo-
nej robotnicy może ulec skróceniu nawet do 68%. W skrajnych 
przypadkach uszkodzona przez pasożyty pszczoła żyje tylko do 
9 dni. Dodatkowo obserwuje się zmniejszenie masy ciała pszczół 
nawet o 1/4 oraz istotne zaburzenia w metamorfozie, wskutek 
czego wygryzają się pszczoły wykazujące anomalie rozwojowe 
– skrócenie lub niedorozwój odwłoka, odnóży i aparatu gębo-
wego. Oprócz bezpośredniego, negatywnego wpływu pasożyta 

na organizm pszczół, doprowadzającego do nieuchronnej za-
głady rodziny pszczelej, konieczne jest podkreślenie jego roli, 
jako wektora wielu zakażeń wirusowych występujących obecnie 
w rodzinach pszczelich. Niewielkie porażenie przez Varroa de-
structor rodziny pszczelej nie powoduje widocznych objawów. 
Ten brak symptomów występowania warrozy powoduje bardzo 
często uśpienie czujności pszczelarza, który nie spieszy się z roz-
poczęciem leczenia zarażonej rodziny. Następuje wtedy szybki 
wzrost populacji pasożyta i pojawienie się charakterystycznych 

Warroza – wciąż aktualny problem rodzin pszczelich.
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objawów tej choroby, takich jak: gwałtowne osłabienie rodziny, 
pełzanie przed ulem robotnic o niedorozwiniętych skrzydłach 
i skróconych odwłokach. Nawet natychmiastowa terapia warro-
acydami nie zawsze ratuje porażoną rodzinę. Z reguły ginie ona 
już jesienią lub w czasie zimowli, przeważnie z powodu nasilają-
cych się zakażeń wirusowych. 

Skuteczna walka z warrozą w pasiece powinna zostać poprzedzo-
na wyznaczeniem stopnia porażenia rodzin przez Varroa destru-
ctor, które stanowi jednocześnie ocenę skuteczności zastoso-
wanego w poprzednim sezonie pasiecznym sposobu zwalczania 
pasożyta. Inwazję początkową określamy na podstawie osypu 
zimowego, ponieważ część populacji pasożyta ginie w tym cza-
sie śmiercią naturalną i spada na dno ula. Aby nie dopuścić do 
wystąpienia oporności na środki warroabójcze, należy w mia-
rę możliwości stosować w kolejnych latach po sobie substancje 
z odmiennych grup chemicznych. Obniżeniu możliwości wystą-
pienia oporności sprzyja dokładna walka z warrozą, polegająca 
na łączeniu zabiegów chemicznych z biotechnicznymi, wykorzy-
stanie gospodarki rotacyjnej lub zastosowanie zintegrowanych 
metod zwalczania Varroa destructor. 

Należy pamiętać, aby stosować w pasiece wyłącznie leki do-
puszczone do użytku na terenie Polski.

W tabeli przedstawiono schemat zintegrowanego zwalczania 
warrozy w rodzinach pszczelich. 

Schemat zintegrowanego zwalczania warrozy w rodzinach pszczelich

Rodzaj  
zabiegu

miesiące
III IV V VI VII VIII IX X XI

wiosenny Stosowanie olejków 
eterycznych oraz  

preparatów opartych na 
tymolu (leczenie należy 
zakończyć na 4 tygodnie 

przed spodziewanym 
pożytkiem).

wiosen-
no-letni

Usuwanie pasożytów 
razem z czerwiem 

trutowym; izolowa-
nie matek.

letni Krótkotermi-
nowe działa-
nie kwasem 

mrówkowym 
oraz stosowa-
nie leków war-
roabójczych.

jesienny Stosowanie 
kwasu szcza-
wiowego lub 
kwasu mleko-

wego.

Źródła: Opracowanie własne na podstawie: Chorobiński P. - „Pokonaj warrozę”

Bartłomiej Kołacz, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie: 
Chorobiński P. - „Pokonaj warrozę” 2018 r.
Wronkowska K. - „Profilaktyka i zwalczanie warrozy u pszczoły miodnej” 2014 r.
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  Aktualne i planowane 
nabory wniosków  
w ramach  
PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wcho-
dzi nieubłagalnie w końcowy okres realizacji zaplanowanych 
działań i składania wniosków. Do zakończenia okresu realizacji 
większości operacji pozostało około 3 lat – połowa 2023 roku.

Zgodnie z danymi podanymi przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w 2020 roku, rolnicy będą mogli składać wnioski w ra-
mach następujących działań:

Lp. Wyszczególnienie Termin naboru w 2020 
roku

Nabór dodatko-
wy w 2021 roku

1
„Modernizacja gospodarstw rol-
nych” – obszar nawadnianie 
 w gospodarstwie

21.02 – 20.07.2020 r.

październik 2020 r.
styczeń 2021 r.

2 „Modernizacja gospodarstw rol-
nych” – obszar D 31.03 – 30.06.2020 r. brak

3 „Inwestycje zapobiegające znisz-
czeniu potencjału produkcji rolnej”

19.03 – 17.06.2020 r.

wrzesień 2020 r. *
wrzesień 2021 r. *

4 „Restrukturyzacja małych gospo-
darstw” – bez ASF 31.03 – 30.06.2020 r. luty 2021 r.

5 „Premie dla młodych rolników” 03.06 – 01.08.2020 r. luty 2021 r.

6 „Tworzenie grup producentów 
rolnych i organizacji producentów”

19.06 – 17.08.2020 r.

październik 2020 r.*

maj 2021 r. *

październik 2021 r. *

7 „Inwestycje odtwarzające poten-
cjał  produkcji rolnej”

07.05 – 31.08.2020 r. 
nabór ciągły nabór ciągły

Aktualne i planowane nabory 
wniosków w ramach  
PROW 2014-2020  

8 „Wsparcie na zalesienie i tworze-
nie terenów zalesionych” 01.06 – 31.07.2020 r. 1.06 – 31.07.2021 r.*

9 „Płatności dla rolników przekazują-
cych małe gospodarstwa”

wrzesień 2020 r.

(ostatni nabór)
brak

10 „Rozwój przedsiębiorczości – roz-
wój usług rolniczych” wrzesień 2020 r. brak

11 „Wsparcie dla nowych uczestników 
systemów jakości” wrzesień 2020 r. *

kwiecień/maj 
2021 * 

listopad 2021 r.*

12 „Premie na rozpoczęcie działalno-
ści pozarolniczej” – bez ASF październik 2020 r. * brak

13
„Przetwórstwo i marketing pro-
duktów rolnych” – rolnik, RHD, 
małe przetwórstwo

październik 2020 r. brak

14

„Inwestycje mające na celu ochro-
nę wód przed zanieczyszczeniem 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych”

listopad/grudzień 2020 r. * listopad 2021 r. *

15
„Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na obszarach NATURA 
2000”

listopad/grudzień 2020 r. * brak

16 Współpraca październik 2020 r. brak
* – nabory uzależnione od dostępności środków finansowych lub treści przepisów przej-
ściowych UE dotyczących możliwości finansowania zobowiązań wieloletnich ze środ-
ków programowania 2021 – 2027.

Pamiętajmy również o tym, iż prowadzone są nabory wniosków 
przez lokalne grupy działania w zakresie „Wsparcie na wdroże-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” w terminach uzależnionych od LGD.

Nabory wniosków odbywają się zgodnie z ustalonymi zasada-
mi, określonymi w poszczególnych rozporządzeniach wykonaw-
czych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zakres i zasady związa-

www.cdr.gov.pl
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ne z uzyskaniem wsparcia oraz kryteria dostępności są różne dla 
poszczególnych działań. Uwzględniając aktualne wykorzystanie 
limitu środków finansowych w poszczególnych działaniach po-
zostają jeszcze znaczne rezerwy, które składającym wniosek 
beneficjentom dają realną możliwość realizacji planowanych in-
westycji i uzyskanie wsparcia finansowego. 

W związku z powyższym, mimo trwającej epidemii, chcielibyśmy 
zainteresować i zachęcić rolników do składania wniosków, z któ-
rych zaplanowane inwestycje umożliwią poprawę konkurencyj-
ności poszczególnych gospodarstw lub wpływają na usprawnie-
nie i unowocześnienie prowadzonej produkcji rolniczej.

Dla przypomnienia podajemy podstawowe zasady i kryteria 
w najbardziej popularnych działaniach PROW 2014-2020:

1. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D,
2. Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF,
3. Premie dla młodych rolników.

1. Modernizacja gospodarstw rolnych – operacje związane 
z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem in-
nowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali pro-
dukcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem warto-
ści dodanej produktu – obszar D:

Lp. Wyszczególnienie Opis

1
Termin naboru 
wniosków 31.03 – 30.06.2020 r. (nabór przedłużony)

2 Podstawowe  
kryteria (wybrane)

 – jestem posiadaczem samoistnym lub zależnym  gospo-
darstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha i nie 
więcej niż 300 ha UR lub działu specjalnego produkcji 
rolnej oraz kieruję tym gospodarstwem,

 – wielkość ekonomiczna mojego gospodarstwa wynosi co 
najmniej 13.000 i nie więcej niż 200.000 Euro,

 – jestem pełnoletni w dniu składania wniosku,
 – jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii Euro-

pejskiej, 
 – prowadzę na terytorium RP w celach zarobkowych dzia-

łalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
 – mam nadany numer identyfikacyjny,
 – uzyskałem odpowiednią ilość punktów (co najmniej 1,5 

pkt.) zgodnie z podanymi kryteriami.

3 Inne  
uwarunkowania

 – nie prowadzę chowu drobiu – chyba że jest to produkcja  
ekologiczna,

 – wprowadzone zmiany w wyniku realizacji operacji, 
spowodują wzrost wartości dodanej produkcji o co naj-
mniej 10%,

 – inwestycje nie są finansowane z udziałem innych środ-
ków publicznych,

 – inwestycje nie spowodują wzrostu produkcji, dla której 
brak jest rynku zbytu,

 – inwestycje spełniają wymagania określone przepisami 
prawa.

  Aktualne i planowane 
nabory wniosków  
w ramach  
PROW 2014-2020

www.cdr.gov.pl
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4 Wysokość  
wsparcia

 – 500 000 zł – przy czym na inwestycje niezwiązane 
bezpośrednio z budową, modernizacją budynków 
inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w 
gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, 
lub budową lub modernizacją magazynów paszowych 
w gospodarstwach, w których prowadzona jest pro-
dukcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200.000 zł. 
Powyższe limity nie łączą się.

 – poziom wsparcia:
 – 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku 

młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo,
 – 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozosta-

łych operacji.

5 Koszty  
kwalifikowalne

 – koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego  
z modernizacją budynków i budowli wykorzystywanych 
do produkcji rolnej, w tym przygotowania produktów 
do sprzedaży, 

 – koszty zakupu lub lesingu zakończonego przeniesieniem 
prawa własności nowych maszyn, urządzeń i wyposaże-
nia do wartości rynkowej majątku,

 – koszty zakupu (i instalacji) lub budowy elementów infra-
struktury technicznej,

 – koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owoco-
wych – owocujących dłużej niż 5 lat,

 – koszty ogólne – do 10% poniesionych wydatków.

6 Od kiedy możemy 
ponosić koszty

 – koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wy-

sokości jeśli zostały poniesione od dnia złożenia wnio-

sku o przyznanie pomocy (na własne ryzyko),

 – koszty ogólne – poniesione od dnia 01.01.2014 roku. 

2. Restrukturyzacja małych gospodarstw – bez ASF:
Lp. Wyszczególnienie Opis

1 Termin naboru 
wniosków 31.03 – 30.06.2020 r. (nabór przedłużony)

2
Podstawowe 
kryteria 
(wybrane)

 – jestem posiadaczem samoistnym lub zależnym gospo-
darstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha UR 
lub działu specjalnego produkcji rolnej,

 – prowadzę działalność rolniczą, tj. dochody lub przy-
chody z rolnictwa stanowią co najmniej 25% wszyst-
kich moich dochodów lub przychodów,

 – jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej,

 – jestem pełnoletni,
 – wielkość ekonomiczna (standardowa produkcja) moje-

go gospodarstwa nie przekracza 13.000 Euro,
 – uzyskałem odpowiednią ilość punktów (co najmniej 

7 pkt.) zgodnie z określonymi kryteriami.

3 Inne 
uwarunkowania

Nie korzystałem ze wsparcia w ramach PROW 2007-
2013 z programów:

 – Ułatwienie startu młodym rolnikom, 
 – Modernizacja gospodarstw rolnych,
 – Wsparcie gospodarstw niskotowarowych, oraz 

PROW 2014-2020:
 – Modernizacja gospodarstw rolnych,
 – Premie dla młodych rolników,
 – Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

4 Wysokość 
pomocy

Premia 60.000 zł
 – I rata – 80% (48.000 zł),
 – II rata – 20% (12.000 zł).

  Aktualne i planowane 
nabory wniosków  
w ramach  
PROW 2014-2020

www.cdr.gov.pl
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5 Moje główne 
zobowiązania

W okresie 3 lat od wypłaty I raty:
 – wydatkowałem kwotę co najmniej 60.000 zł (brutto), 

w tym 70% na inwestycje w środki trwałe,
 – wielkość ekonomiczna mojego gospodarstwa wynosi 

co najmniej 10.000/13.000 Euro i jest wyższa o co naj-
mniej 20% od wielkości bazowej, 

W okresie 5 lat od wypłaty I raty:
 – prowadzę działalność rolniczą na poziomie  określonym  

w biznesplanie, 
 – kontynuuję działania, które wpłynęły na ilość uzyska-

nych punktów,
 – prowadzę ewidencję przychodów i kosztów.

3. Premie dla młodych rolników:
Lp. Wyszczególnienie Opis

1 Termin naboru  
wniosków 03.06 – 01.08.2020 r.

2 Podstawowe  
kryteria (wybrane)

−	jestem pełnoletni i nie przekroczyłem 40 roku życia 
do dnia złożenia wniosku,

−	posiadam odpowiednie kwalifikacje zawodowe wy-
nikające z posiadanego wykształcenia albo wykształ-
cenia i stażu lub zobowiążę się do jego uzupełnienia 
w ciągu 3 lat od doręczenia decyzji,

−	jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej,

−	rozpocząłem prowadzenie działalności rolniczej w go-
spodarstwie (stałem się właścicielem lub objąłem 
w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co 
najmniej 1 ha), lecz nie wcześniej niż w okresie 24 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 

−	utworzę gospodarstwo rolne o powierzchni co naj-
mniej równej średniej krajowej lub wojewódzkiej 
i nie większej niż 300 ha (mogę być jego właścicielem 
w chwili składania wniosku lecz nie dłużej niż 24 mie-
siące lub utworzę je w okresie 9 miesięcy od wydania 
decyzji o przyznaniu pomocy),

−	wielkość ekonomiczna mojego gospodarstwa, które 
utworzę w okresie 9 miesięcy od wydania decyzji  
musi gwarantować osiągnięcie wielkości ekonomicz-
nej na poziomie co najmniej 13.000 Euro (jego wiel-
kość ekonomiczną określamy na podstawie prowa-
dzonej produkcji w roku składania wniosku),

−	uzyskałem odpowiednią ilość punktów (co najmniej 
8 pkt.) zgodnie z określonymi kryteriami).

3 Inne  
uwarunkowania

Nie korzystałem ze wsparcia w ramach PROW 2007-2013 z:
−	 Ułatwienie startu młodym rolnikom, oraz PROW 

2014-2020:
−	 Premie dla młodych rolników,
−	 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
−	 Restrukturyzacja małych gospodarstw,

4 Wysokość pomocy
Premia 150.000 zł
−	 I rata – 120.000 zł (80% ),
−	 II rata – 30.000 zł (20%).

5 Moje główne  
zobowiązania

W okresie 5 lat od wypłaty I raty:
−	 prowadzę działalność rolniczą na poziomie określo-

nym w biznesplanie, 
−	 kontynuuję działania, które wpłynęły na ilość uzy-

skanych punktów,
−	 prowadzę ewidencję przychodów i kosztów.

To podstawowe zasady i kryteria określone w rozporządzeniach wy-
konawczych. Aby potwierdzić możliwość złożenia wniosku oraz speł-
nienia podstawowych kryteriów, wymaganych w poszczególnych 
działaniach proszę skontaktować się z doradcami rolniczymi, którzy 
potwierdzą ich spełnienie. Zachęcamy do składania wniosków!

 Bolesław Pieczyński, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
„Harmonogram trwających i planowanych naborów w 2020 roku w ramach PROW 2014-
2020” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2020 rok.
Rozporządzenia wykonawcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do poszczególnych działań, 
2020 rok.

  Aktualne i planowane 
nabory wniosków  
w ramach  
PROW 2014-2020

www.cdr.gov.pl
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Mała winnica sposobem na 
dodatkowe dochody

W roku gospodarczym 2019/2020 zarejestrowanych zostało 295 
winnic w Polsce, według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa. To o 65 więcej niż w roku poprzednim. Wzrosła rów-
nież uprawiana powierzchnia winorośli o prawie 100 ha. Dane 
te napawają optymizmem, a Polska powoli przestaje być bia-
łą plamą na mapie świata winiarskiego i zaczyna konkurować 
z najlepszymi. W naszym kraju można wyróżnić kilka regionów 
winiarskich: zielonogórski, podkarpacki czy małopolski, coraz 
częściej możemy spotkać również kilkuarowe przydomowe win-
niczki, prowadzone przez amatorów, których liczby nikt nie jest 
w stanie policzyć. Jednak czy ten biznes jest opłacalny? 

Orientacyjne koszty związane z założeniem winnicy o powierzch-
ni jednego hektara wyliczył Wojciech Bosak z Polskiego Instytutu 
Winorośli i Wina. Wskazuje on następujące kategorie kosztów: 

 – zakup odpowiednio położonej działki na której ma zostać za-
łożona winnica,

 – koszty związane z założeniem winnicy,

 – zakup niezbędnego sprzętu służącego do pracy w winnicy,
 – adaptacja lub budowa pomieszczeń do produkcji win (około 
70-90m2),

 – sprzęt do produkcji wina,
 – zorganizowanie miejsca do sprzedaży wina i ewentualne 
przystosowanie pomieszczeń do enoturystyki.

Rusztowanie typu Y, Winnica Krokoszówka Górska, CDR Kraków, 2019 r.

www.cdr.gov.pl
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Koszty założenia winnicy

Przygotowanie działki przed posa-
dzeniem winnicy

3000 zł

Zakup nawozów, wapna, obornika 3400 zł
Zakup sadzonek 36 000 zł
Sadzenie maszynowe 4950 zł
Paliki bambusowe podtrzymujące 1800 zł
Materiały do wykonania rusztowań 
(pale, druty, skoble, kotwy, odciągi)

39 800 zł

Montaż rusztowań 9500 zł
Koszt ogrodzenia winnicy (w niektó-
rych przypadkach wystarczy elek-
tryczny pastuch) w mb

12 zł

Koszt utrzymania winnicy/rok 10 000-15 000 zł
Źródło: W. Bosak „Opłacalność produkcji wina oraz możliwości rozwoju komercyjnego 
winiarstwa w Polsce”, 2013 r.

Według poczynionych wyliczeń, przy założeniu winnicy o po-
wierzchni 2,5 ha wraz z wybudowaniem obiektu produkcyjnego 
z zapleczem enoturystycznym oraz zakupem zarówno sprzętu 
uprawowego, jak i sprzętu do produkcji, zwrot inwestycji przy 
sprzedaży ponad połowy wina bezpośrednio w gospodarstwie, 
wyniesie około 10 lat. Oczywiście każdy zainteresowany sam 
musi skalkulować swoje zyski i koszty przed założeniem winni-
cy, biorąc pod uwagę dostępne zasoby nie tylko materialne, ale 
również osobowe, które miałyby być zaangażowane w to przed-
sięwzięcie. 
Winnica to z jednej strony hobby i pasja, z drugiej strony sposób 
na własny biznes. Gospodarstwo, które przynosi zyski mogące 

zapewnić byt rodzinie rolniczej powinno mieć powierzchnię co 
najmniej 1,5-2,0 ha. 
Z perspektywy doradztwa rolniczego ważna jest jeszcze jedna 
kwestia – produkcję wina w warunkach polskich należy koniecz-
nie łączyć z enoturystyką. Polskie winiarstwo nigdy nie będzie 
winiarstwem typu zachodniego, opartego na wielowiekowej 
tradycji uprawy winorośli w gospodarstwach znacznie przewyż-
szających średnią wielkość upraw, jaką osiągamy w Polsce. Wa-
runkuje to konieczność szukania dodatkowych dochodów np. 
płynących z przyjmowania turystów i organizacji degustacji wraz 
ze sprzedażą wina w gospodarstwie z pominięciem pośredni-
ków. Atrakcyjność tego typu biznesu związanego z winiarstwem 

Winnica przygotowana do okresu zimowego. Winnica Krokoszówka Górska, 
CDR Kraków, 2019 r. 
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polega na zapewnieniu możliwości przyjazdu do gospodarstwa 
i osobistego spotkania się z winiarzem. Taka jest również idea 
picia wina – wino jest napojem rozmowy, dyskusji i wspólnej 
zabawy. 
Polskie wino jest produktem unikalnym, o wyjątkowych walo-
rach, których nie spotkamy nigdzie indziej.

Michał Wnęk, CDR Oddział w Krakowie
Opracowano na podstawie:
W. Bosak „Opłacalność produkcji wina oraz możliwości rozwoju  
komercyjnego winiarstwa w Polsce”, 2013 r.
www.kowr.gov.pl
www.winnica.golesz.pl
www.krokoszowka-gorska.pl

Pozostawione winogrona do przemarznięcia przeznaczone na produkcję wina lodowe-
go, Winnica Krokoszówka Górska, CDR Kraków, 2019 r.

Permakultura – inne spojrze-
nie na ekologię 

Permakultura jest jedną z teorii i praktyk ekologicznych, które 
stawiają sobie za cel dogłębne poznawanie natury i stosowanie 
panujących w niej procesów, jako wzorców w praktyce. Pojęcie 
to zostało wprowadzone przez australijskiego ekologa Billa Mol-
lisona oraz jego studenta Davida Holmgrena w latach 70-tych 
dwudziestego wieku i pochodzi od angielskiego wyrażenia per-
manent agriculture, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „trwałe 
i zrównoważone rolnictwo”. Idea permakultury zdobywa coraz 
większe uznanie i jest praktykowana na całym świecie.

Założenia permakultury

Permakultura to przede wszystkim obserwacja naturalnych pro-
cesów zachodzących w przyrodzie. W ten sposób zyskujemy 
wiedzę na temat tego, jak powstaje gleba, w jaki sposób przyro-
da reguluje gospodarkę wodną i jak dostosowuje się do klimatu 
panującego na danym obszarze. Pozyskana wiedza umożliwia 
nam kopię tych procesów i wykorzystanie ich w codziennej pra-
cy. Chodzi tu przede wszystkim o to, by współpracować z naturą, 
a nie działać przeciwko niej. Dlatego też popularne metody rol-
nictwa konwencjonalnego takie jak przekopywanie, oranie, na-
wożenie i stosowanie oprysków są tutaj zastąpione przez kom-
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przy tym opłacalnymi. Przykładem jest chociażby farma Ridgeda-
le w Szwecji, prowadzona przez Richarda Perkinsa, który jest eks-
pertem w dziedzinie rolnictwa regeneracyjnego i permakultury. 

Ridgedale to 10 hektarowa farma, na której wprowadza się w ży-
cie permakulturowe projektowanie, rolnictwo regeneracyjne, 
keyline design (technika kształtowania krajobrazu, która maksy-
malizuje wykorzystanie zasobów wodnych), agroleśnictwo, ho-
dowlę bydła i drobiu, holistic management (całościowy system 
planowania gospodarstwa) oraz No-dig gardening (metoda mi-
nimalnej ingerencji w glebę). To także miejsce, gdzie prowadzi 
się szkolenia dla przyszłych plantatorów z całego świata. 
Na szczególną uwagę zasługuje położenie tego gospodarstwa. 
Znajduje się ono na 59 stopniu szerokości geograficznej północ-

W krajobrazie permakultury każdy zasób naturalny jest wykorzystywany tam, gdzie wy-
stępuje.

postowanie, ściółkowanie oraz integrowaną ochronę roślin. Te 
metody nie są niczym nowym, ponieważ naturalnie występują 
w przyrodzie. Jednak poznając ich mechanikę, jesteśmy w stanie 
je naśladować a bardzo często nawet przyspieszyć.

Jakie korzyści zapewnia permakultura?
Zarządzanie gospodarstwem na zasadach permakulturowych 
prawie całkowicie wyklucza konieczność mechanicznej ingeren-
cji w strukturę gleby. Nie stosuje się tu także sztucznych nawo-
zów i chemii. Jednym z priorytetów jest dbałość o glebę i rozwi-
jające się w niej życie w myśl zasady – zdrowa gleba to zdrowe 
plony. Wszelkie sztuczne i nieodnawialne nawozy zostają zastą-
pione naturalnymi nawozami biologicznymi, które stopniowo 
wzbogacają glebę. Gleba zasobna w materię organiczną staje 
się zdrowym, dobrze funkcjonującym organizmem, który wy-
daje zdrowy plon.
Powstaje pytanie, czy prowadzenie gospodarstwa na zasadach 
permakultury może być opłacalne i czy jest w stanie zastąpić po-
wszechnie stosowany konwencjonalny model upraw? Na chwilę 
obecną permakultura to bardziej niszowa ideologia, niż front, 
który jest w stanie zmienić globalne rolnictwo. Jednak w do-
bie pogłębiającego się kryzysu wodnego i klimatycznego oraz 
rosnącego zapotrzebowania na organiczne produkty spożyw-
cze koncept permakultury może stanowić odpowiedź na wiele 
z tych problemów. 
Ridgedale Permaculture
Na całym świecie powstają eksperymentalne plantacje, które 
skutecznie wykorzystują permakulturowe rozwiązania, będąc 
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nej. Jest to miejsce, gdzie w ciągu roku tylko przez trzy i pół mie-
siąca nie występują przymrozki, a w sezonie letnim noc trwa 
zaledwie przez 3 do 4 godzin. Jednak mimo trudnych warun-
ków, Ridgedale udowadnia, że dzięki zastosowaniu permakul-
turowego podejścia do uprawy można nie tylko prowadzić ją 
tam gdzie warunki nie są sprzyjające, ale także że może być to 
bardzo opłacalne.  

Możliwości

Permakultura to m.in. ekologiczne rolnictwo, budownictwo 
z surowców naturalnych, agroleśnictwo czy wykorzystywanie 
roślin w produkcji. Jej naczelną ideą jest przywrócenie harmo-
nijnego współistnienia człowieka, zwierząt i roślin na Ziemi. We-
dług zwolenników tej idei właściwe jest produkowanie żywności 
na miejscu, dla niewielkich grup ludności i na niewielkich ob-
szarach. W ten sposób ograniczone jest nie tylko wydatkowa-
nie energii na samą produkcję żywności, ale i na jej transport, 
co z kolei wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
spalinami. W Polsce popularyzacją tej idei zajmuje się zaledwie 
kilka osób, za granicą jednak ta metoda nie jest już nowością 
i zyskuje coraz większą popularność.

Kształtowanie krajobrazu w permakulturze nie jest niczym in-
nym jak rekultywacją po części zniszczonego krajobrazu natu-
ralnego i powrotem do niewielkich krajobrazów na wzór natu-
ralnych ekosystemów. W ten sposób można rozwiązać problem 
gospodarki monokulturowej, która niszczy glebę i zanieczyszcza 
wody gruntowe. W krajobrazie permakultury każdy zasób na-

turalny jest wykorzystywany tam gdzie występuje. Przykładowo 
z wodą należy pracować w miejscu jej występowania: aby móc 
wykorzystać łąki łęgowe, nie osuszajmy ich, lecz uprawiajmy 
na nich rośliny wymagające wilgotnego lub mokrego podłoża. 
Można również założyć ogród wodny lub staw. Inną bardzo cen-
ną praktyką może być wykorzystywanie starych, lokalnych od-
mian. Rośliny takie są mniej wymagające i dużo łatwiej jest im 
dostosować się do warunków środowiska naturalnego. Dawniej 
każdy region miał własne odmiany zbóż, warzyw, ziemniaków. 
Było dużo odmian lokalnych, dostosowanych do miejscowych 
warunków. Dlatego te odmiany najlepiej rosną na obszarach, na 
których powstały.

Powyższy przykład i opis to tylko zasygnalizowanie terminu 
„permakultura”. Na ten temat powstały książki, poradniki, pro-
wadzone są seminaria oraz warsztaty z projektowania perma-
kulturowego. Przykładem jest platforma permakultura.edu.pl, 
która corocznie prowadzi objazdowo serie czterodniowych war-
sztatów. 

Karolina Sambor, CDR Oddział w Radomiu
Opracowano na podstawie:
S. Holzer, Permakultura Seppa Holzera. Praktyczne zastosowanie w ogrodni-
ctwie, sadownictwie i rolnictwie, Wrocław 2014.
Permakultura - korzystanie z siły natury, www.strefa.agro.pl/permakultura-
-korzystanie-z-sily-natury/ dostęp:25.02.2020.
http://www.ridgedalepermaculture.com/ dostęp 20.03.2020.
www.permakultura.edu.pl dostęp 20.03.2020.
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Szafran – jakość pod ochroną 

Jednym z bardziej znanych systemów opracowanych i wdrożo-
nych na poziomie wspólnotowym, realizujących założenia poli-
tyki zapewnienia jakości produktów rolnych są System Chronio-
nych Nazw Pochodzenia ChNP (ang. PDO, wł. DOP), Chronionych 

Oznaczeń Geograficznych ChOG (ang. PGI, wł. 
IGP) i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjal-
ności GTS (ang. TSG, wł. STG). Produkty lokalne 
umieszczone w tych systemach są chronione na 
poziomie europejskim w zakresie nazwy i spe-
cyfiki wytwarzania, zapewniając jednocześnie 
bezpieczeństwo żywności, jej identyfikowalność 
i powtarzalność cech jakościowych. Krajem o naj-
większej liczbie produktów z oznaczeniami geo-
graficznymi uznawanym przez Unię Europejską są 
Włochy. Posiadają 301 zarejestrowanych produk-
tów rolno-spożywczych DOP, IGP, STG oraz 526 
win w równoważnym systemie DOCG, DOC, IGT. 
Polska posiada 42 produkty rolno-spożywcze za-
rejestrowane w systemie ChNP, ChOG, GTS.

Specyficznym włoskim produktem DOP jest szafran z płaskowy-
żu Navelli w regionie Abruzja sprzedawany pod oryginalną na-
zwą „Zafferano dell Aquila”.

Kooperatywa Altopiano di Navelli zrzesza obecnie 80 małych 
producentów tej jednej z najdroższych przypraw świata, upra-
wianej na terenach położonych na wysokości między 350 a 1000 
metrów nad poziomem morza.

Uprawa szafranu prowadzona jest ręcznie. Co roku cebulki sza-
franu wysadzane są na innej działce, co jest wyjątkową cechą 
DOP, przerwa w uprawie powinna wynosić minimum 5 lat na jed-

Poletka uprawne „Zafferano dell Aquila” powinny być usytuowane w klimacie suchym 
na optymalnej wysokości 700 m n.p.m. 
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nym poletku. Faza kwitnienia tej 
rośliny przypada na październik. 
Najbardziej pożądanym surowcem 
są czerwone, długie pręciki w kieli-
chu kwiatu. W celu ich pozyskania 
zbiera się kwiatostany wczesnym 
rankiem przez 20 dni, kiedy jesz-
cze płatki kielicha są zamknięte. 
Świeżo zerwane kwiaty należy po-
zbawić cennych pręcików poprzez 
oderwanie jedynie ich czerwonej 
części w taki sposób, aby udało się 
oddzielić wszystkie 3 za jednym 
razem. Uzyskane w  ten sposób 
pręciki są suszone w niskiej tem-
peraturze delikatnym płomieniem 

drewna migdałowego, ewentualnie dębowego. Suszenie pod-
kreśla zapach i smak przyprawy.

Członkowie Kooperatywy Altopiano di Navelli pomagają sobie 
wzajemnie w zbiorach. Zebrane plony szafranowe oddawane są 
do Kooperatywy, gdzie odbywa się jego pakowanie w specjali-
stycznym laboratorium. Corocznie próbka ususzonego szafranu 
jest kontrolowana przez Izbę Handlową pod kątem zgodności 
produkcji ze specyfikacją. Szafran sprzedawany jest głównie 
w sposób bezpośredni ze sklepu Kooperatywy, ale również 
w mniejszych ilościach do sklepów w większych miastach oraz 

na eksport. Uprawa szafranu nie 
daje wysokich korzyści finanso-
wych, jest ona prowadzona głów-
nie ze względów sentymentalnych 
i dla podtrzymania tradycji.

Produkowany szafran jest odmianą 
uprawną (Crocus sativus), używa-
ną głównie jako przyprawa do dań, 
ciast i napojów. Uprawa szafranu 
narodziła się w Azji, gdzie dawniej 
używany był jako lekarstwo prze-
ciwbólowe. Posiada bardzo dużo karotenu, 8 tysięcy razy więcej 
niż marchewka. Odmiana szafranu Crocus sativus nigdy nie jest 
spotykana na stanowiskach dzikich, jest odmianą uprawną.

Ze względu na specyficzne wymagania klimatyczne i glebowe, 
w Polsce szafran uprawiany jest jedynie w celach hobbystycz-
nych lub na potrzeby własne.

Klaudia Kieljan, CDR Oddział w Krakowie

Opracowano na podstawie:
Informacji pozyskanych podczas wizyty studyjnej w Kooperatywie Altopiano di 
Navelli/ Cooperativa Altopiano di Navelli w 2019 r. oraz http://www.zafferanoal-
topianonavelli.it

Młodych rolników zachęca się do upra-
wy szafranu poprzez rozdawanie bulw 
tej rośliny, w celu samodzielnego roz-
mnożenia.

Termin przydatności suszonego sza-
franu w zamkniętym opakowaniu 
wynosi od 3-10 lat.
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Robot do rozstawiania tac. (krason.com.pl)

Nowości w uprawie rozsady 
warzyw

Rozsada jest pierwszym etapem produkcji dla wielu gatunków 
warzyw. Zdrowa i silna jest kluczowym czynnikiem warunkują-
cym szybkie, a zarazem efektywne przyjęcie się roślin w polu 
i powodzenie całej uprawy. Priorytetem każdego ogrodnika 
i producenta powinno być wyprodukowanie zdrowych sadzonek 
o silnym systemie korzeniowym, które zapewnią równomierne 
plonowanie. Rozsada warzyw polowych, powinna być wyrów-
nana i zawsze takiej samej jakości. Wymaga to zapewnienia od-
powiednich warunków do wzrostu roślin, począwszy od siewu 
nasion poprzez wschody i dalszy ich wzrost. 
Biorąc pod uwagę te czynniki, praktyka produkcji sadzonek sta-
ła się działalnością gospodarczą dla przedsiębiorczych rolników. 
Najnowsze obiekty w Polsce są całkowicie zmechanizowane od 
mycia tac, przez wysiew nasion oraz rozstawianie tac w szklarni. 
Kluczowy w dzisiejszych czasach jest wysiew nasion bezpośred-
nio w tace rozsadowe lub kostki torfowe na liniach wysiewają-
cych. Producenci rozsad zalecają tace rozsadowe ustawiać na 
specjalnych stelażach z drutu, dzięki którym są one uniesione 
ponad posadzkę szklarni. To zapobiega przerastaniu korzeni 

poza obręb komórek, jak też zapewnia swobodny przepływ po-
wietrza pod tacami. 

Nowoczesne szklarnie w Polsce posiada Grupa Producentów 
Rozsad Krasoń, która specjalizuje się w produkcji warzyw grun-
towych, rocznie produkując około 260 mln roślin. Produkcja ta 
realizowana jest obecnie w dwóch zakładach – macierzystym 
oddziale w Piaskach koło Piotrkowa Trybunalskiego oraz w miej-
scowości Święta koło Złotowa. Szklarnie podzielone są na kilka 
sekcji, gdzie utrzymywane są różne warunki klimatyczne. Wy-
posażone są w nowoczesne systemy nawadniania i ogrzewania, 
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a klimat sterowany i kontrolowany jest poprzez komputer po-
łączony elektronicznie z własną stacją meteorologiczną. W po-
czątkowym okresie, by zapewnić jak najszybsze wschody nasion 
utrzymuje się temperaturę na poziomie 16-18°C i wysoką wil-
gotność powietrza. Po wschodach obniża się już nieco tempe-
raturę (14-16° dla selera, 11-12°C dla kapustnych). Ostatni etap 
hartowania rozsady zapewnia też wysoki zblokowany tunel 
z otwieranym dachem. Pozwala on jednocześnie zabezpieczyć 
rośliny przed chłodem w okresie, gdy zagrożeniem są jeszcze 
przymrozki. Jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania doty-
czące hartowania rozsady zastosowano w obiekcie pod Złoto-
wem. Uruchomiono hartownik typu Sunroof o powierzchni 1,3 

ha. Posiada on całkowicie otwierany dach, co pozwala poddać 
rośliny warunkom, jakie panują na otwartym terenie, a jedno-
cześnie w razie potrzeby zabezpieczyć je przed niekorzystnymi 
zjawiskami pogodowymi.
Bardzo ważne jest wyrównanie roślin, co zapewnia równomier-
ny klimat w szklarni podczas wszystkich etapów produkcji oraz 
umiejętne nawadnianie i nawożenie roślin. 
Nawadnianie jest zautomatyzowane, służą do tego wózki zra-
szające. Przemieszczają się one wzdłuż każdej nawy i zapewniają System nawadniający. (krason.com.pl)

System nawadniający. (krason.com.pl)
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równomierne podlewanie roślin (przy ich użyciu aplikowane są 
też środki ochrony roślin). 
Istotnym czynnikiem jest nawożenie, które dopasowane jest do 
fazy rozwoju rośliny i okresu produkcji. Koncentracja składników 
EC powinna być na tyle duża, aby zapewnić łatwe pobieranie 
przez rośliny, a równocześnie na tyle niska, aby nie hamowała 
kiełkowania nasion. Optymalne EC podłoża wynosi 1,2 – 1,3mS/
cm, a w końcowym zwiększa się nawet do 2 mS/cm. W nowo-
czesnych gospodarstwach specjalizujących się w produkcji roz-
sad, doświetlanie i cieniowanie jest automatyczne. Natężenie 
światła oraz skład spektralny widma światła wpływa na pokrój 
roślin, dlatego dzienne światło jest uzupełniane sztucznym. No-
woczesne lampy LED stwarzają możliwość regulacji spektral-
nego składu widma. Lampy wyposażone są w diody o barwie 
czerwonej i niebieskiej, potrzebne w procesie fotosyntezy i two-
rzeniu chlorofilu. Rozszerzenie widma o barwę zieloną i poma-
rańczową wpływa na pokrój oraz produkcję witamin, związków 
fenolowych i olejków eterycznych. 

Asortyment produkowanych rozsad jest duży, od kilku lat co-
raz bardziej rozpowszechnia się uprawa rozsady warzyw polo-
wych tj: warzyw kapustnych (głównie brokuł i kalafior), selera 
(naciowy i korzeniowy). Nowością jest produkcja rozsady sele-
ra, w przypadku którego produkowana jest wyłącznie rozsada 
cięta, która ma lepiej przerośniętą korzeniami bryłę korzeniową 

i jest bardziej krępa. Cięcie selera wykonywane jest w precyzyj-
ny sposób przy użyciu maszyny, która przemieszcza się ponad 
roślinami, ścina część roślin, zbierając przy tym ścięta masę liści. 
Cięcie liści wykonuje się na 2 tygodnie przed dostawą roślin do 
klienta. 

Zatem, aby mieć wyrównane i dobre plony warto zainwestować 
w dobrej jakości, wyrównaną rozsadę, wyprodukowaną przy za-
stosowaniu nowoczesnych systemów. 

Magdalena Przerwa, CDR Oddział w Radomiu

Opracowano na podstawie: 
Warzywa, Plantpress 2,3 /2019 r.  
www.krason.com.pl
www.warzywapolowe.pl
www.worldfoodinnovations.com

  Mała winnica sposobem 
na dodatkowe dochody

  Permakultura – inne  
spojrzenie na ekologię

  Szafran – jakość pod 
ochroną

  Nowości w uprawie  
rozsady warzyw 

  Uprawa derenia 
jadalnego 

www.cdr.gov.pl
http://www.krason.com.pl/
https://www.warzywapolowe.pl/
https://www.worldfoodinnovations.com/


28
HORYZONT CDR

NR 3/2020
28

Uprawa derenia jadalnego 

Dereń jadalny (Conrus mas L.) jest najcenniejszym gatunkiem 
w obrębie rodziny dereniowatych. Od paru lat obserwuje się 
rosnące zainteresowanie sadowników uprawą derenia jadalne-
go, wynikające  z poszukiwań alternatywnych źródeł dochodu.

Mimo, że dereń jest rośliną której właściwości doceniane są od 
wieków to dotychczas nie jest uprawiany w Polsce na szeroką 
skalę i nie jest znana dokładna powierzchnia nasadzeń w Pol-
sce. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto 
odtwarzanie oraz tworzenie nowych odmian derenia jadalne-
go w Polsce, między innymi w Arboretum w Bolestraszycach 
(woj. podkarpackie). Podczas wielu lat selekcji i oceny warto-
ści użytkowych stworzono Krajowy Rejestr Odmian Derenia Ja-
dalnego. W okolicy Bolestraszyc (filia Arboretum w Cisowej) 
powstało  kilkanaście hektarów upraw tego gatunku, a praw-
dopodobnie w najbliższym czasie powstaną nowe  nasadzenia. 
W  Arboretum Leśnym w Sycowie założono ponad 10-hektaro-
wy sad dereniowy. 
Od wielu lat liderem uprawy derenia jadalnego pozostaje Ukraina.
Dereń jadalny kwitnie wczesną wiosną, jeszcze przed pojawie-
niem się liści. 

Jest rośliną długowieczną, o dużej zdrowotności, która może wy-
dawać obfity plon nawet w wieku stu lat. Występuje w postaci 
dużego krzewu dorastającego do 3-9 m wysokości. Na planta-
cji towarowej zaleca się prowadzenie roślin w formie półpien-
nej pozostawiając pieniek wysokości 50-70 cm wolny od gałę-
zi. Najdogodniejszym terminem do cięcia jest przełom sierpnia 
i września lub luty przed ruszeniem soków.

Skład chemiczny i właściwości prozdrowotne derenia

W ostatnim czasie wielu badaczy zaczęło zwracać uwagę na 
owoce derenia, opisując ich walory, nie tylko smakowe i jakoś-
ciowe, ale także prozdrowotne. Skład chemiczny owoców dere-
nia jest zróżnicowany i zależy w dużej mierze od odmiany. 

Owoce zawierają dużo suchej masy (16-33%), z której około 85% 
to związki rozpuszczalne w wodzie. Większą ich część stanowią 
cukry. Za cierpko-kwaśny smak odpowiadają kwasy organiczne, 
takie jak kwas jabłkowy i chinowy. Owoce derenia zawierają po-
nadto mnóstwo pierwiastków mineralnych, w tym żelazo, potas, 
wapń, fosfor, cynk, miedź i mangan. Nie brakuje w nich też innych 
substancji potrzebnych organizmowi: beta-karotenu, flawonoi-
dów i kwasów organicznych, a przede wszystkim witaminy C.

Dereń jadalny może wspomagać walkę z anemią. To doskonałe 
źródło żelaza, które stanowi główny składnik hemoglobiny za-
wartej w erytrocytach. Czerwone odmiany derenia są bogate 
w barwniki antocyjanowe, które mają działanie przeciwnowo-
tworowe, przeciwutleniające, skutecznie zapobiegają rozwo-
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jowi stanów zapalnych w organizmie i wpływają na obniżenie 
masy ciała. Dereń jadalny to także ogromne wsparcie organizmu 
w innych stanach chorobowych. Jego owoce zawierają duże ilo-
ści witaminy C, dlatego preparaty z zawartością derenia to do-
skonała opcja na wzmocnienie odporności w okresie najwyższej 
zachorowalności, np. jesienią i zimą. Ma także właściwości prze-
ciwzapalne i ściągające – bardzo dobrze sprawdzi się w zwal-
czaniu biegunek i regulacji pracy układu trawiennego. Dzięki 
działaniu moczopędnemu, zwiększa wydalanie wody i toksyn 
z organizmu, pomagając leczyć infekcje układu moczowego.

Wykorzystanie owoców

Owoce derenia w ostatnich latach wracają do łask i są cenionym 
surowcem przetwórczym, dlatego jest to doskonała alternatywa 
dla sadowników, którzy poszukują innych roślin, z których upra-
wy mogliby uzyskać dodatkowy dochód. Pierwsze skojarzenie 
z dereniem jadalnym to słynna dereniówka - znana od wieków 
zdrowotna nalewka, która pozytywnie wpływa na wzmocnienie 
organizmu. To jednak nie jedyna możliwość wykorzystania tych 
cennych owoców. Owoce derenia jadalnego możemy traktować 
podobnie jak wiśnie. Możemy jeść je na surowo, gotować i mro-
zić. Sporządza się z nich dżemy, konfitury, syropy, doskonałe soki 
mętne a także słodkie wyroby cukiernicze. Można traktować je 
również jak oliwki i zalać w słonej zalewie do piklowania (Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieściło kiszone owoce de-
renia na Liście Produktów Tradycyjnych, podkreślając ich związ-
ki z Podkarpaciem).

Wymagania glebowe i nawożenie
Dereń ma małe wymagania w stosunku do gleby. Nie zno-
si jednak terenów podmokłych, kwaśnych oraz słonych gleb. 
Najlepsze owocowanie uzyskamy na glebach żyznych i prze-
puszczalnych, o pH obojętnym lub lekko zasadowym, o dużej za-
wartości wapnia. Jest rośliną wytrzymałą na mrozy i susze, jed-
nak w okresie bezdeszczowym podczas wegetacji konieczne jest 
nawadnianie, ponieważ ilość i jakość plonu jest całkowicie za-
leżna od obecności wilgoci. Jest to szczególnie ważne na planta-
cjach w pierwszych latach po posadzeniu. Dereń charakteryzuje 
się stosunkowo niewielką wrażliwością na choroby i szkodniki. 

Dereń jest rośliną obcopylną, dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest posadzenie na jed-
nej plantacji kilku odmian.
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Dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych i półsłonecznych. 
Warto też ściółkować na plantacji glebę, co pozytywnie wpły-
nie na utrzymanie wilgoci oraz ograniczy rozwój chwastów. Do 
ściółkowania najlepiej nadają się: kora, skoszona trawa, słoma, 
przekompostowane trociny iglaste czy włókniny.
Na plantacji towarowej zaleca się wykorzystywanie wartościo-
wych roślin od sprawdzonych szkółkarzy. Rośliny do nasadzeń 
powinny być rozmnażane wegetatywnie, w związku z czym ma-
teriał szkółkarski nie należy do tanich. Zazwyczaj rośliny sadzi 
się w rzędach co 4-5 m. Minimalny rozstaw w rzędzie to 2,5 m. 
Im gęściej posadzone rośliny tym większy plon z jednostki po-
wierzchni w pierwszych latach. 
Przed posadzeniem najlepiej wykonać analizy gleby. Po otrzy-
maniu wyników należy doprowadzić glebę do odpowiedniego 
pH, uzupełnić brakujące mikro i makroelementy oraz wzbogacić 
w próchnicę poprzez nawożenie obornikiem czy wysiew poplo-
nów. Sadząc rośliny nie należy wypełniać dołków obornikiem, 
ponieważ może on uszkodzić korzenie. Dereń jadalny jest wraż-
liwy na chlorki i nie lubi nadmiernego nawożenia. Dlatego naj-
właściwsze jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych, bez-
chlorkowych, najlepiej w kilku mniejszych dawkach. 
Jest rośliną obcopylną, dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest 
posadzenie na jednej plantacji kilku odmian!  
Plonowanie 
Plonowanie w optymalnych warunkach kształtuje się na pozio-
mie 8-25 kg z drzewa w wieku 5-10 lat, 40-60 kg z drzewa w wie-
ku 15-20 lat oraz 80-100 kg w przypadku drzew 25-40 letnich. 

Zbiór owoców przeprowadza się w fazie pełnej dojrzałości, gdy 
zaczynają opadać na ziemię. Dlatego na plantacjach warto roz-
łożyć czarną włókninę, która zabezpieczy owoce przed brudze-
niem, a także umożliwi wsiąkanie wody.

Karolina Sambor, CDR Oddział w Radomiu
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