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WPROWADZENIE

Komisja Europejska, w ramach strategii Europa 2020 podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności 
w przygotowaniach Unii Europejskiej do wyzwań w przyszłości. Długookresowy program wzrostu spo-
łeczno - gospodarczego UE zakłada trzy priorytety: 
• zrównoważony rozwój,
• inteligentny wzrost,
• włączenie społeczne. 

Według założeń w realizacji tych priorytetów szczególną rolę ma odegrać rolnictwo. Jednocześnie 
w obliczu silnego wzrostu globalnego popytu na żywność, towarzyszącemu rosnącej liczbie ludności na 
świecie, pojawia się presja na konieczność zwiększania wielkości produkcji. Wzrost podaży w sytuacji 
kurczących się zasobów naturalnych (zwłaszcza wody) i ograniczonych czynników produkcji (zwłaszcza 
ziemi) może mieć miejsce za sprawą zwiększania efektywności gospodarowania.

W ramach kierunków rozwoju „Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 r.” zwraca się uwagę, że innowacje 
są niezbędne, aby rolnictwo UE przygotować na przyszłość. W ramach wspólnej polityki rolnej UE dąży 
do osiągnięcia trzech celów, są to:
• zagwarantowanie rentownej produkcji żywności,
• zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany 

klimatu oraz
• przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego. 

Realizacja tych celów wymaga tworzenia, rozpowszechniania i stosowania w praktyce nowej wie-
dzy, nowych technologii, nowych produktów i nowych sposobów organizacji, uczenia się i współpracy. 
Istotne jest zapewnienie, aby działania badawcze odpowiadały ogólnym potrzebom, a stworzone roz-
wiązania były stosowane przez rolników i leśników. UE podjęła już działania mające zbliżyć do siebie 
naukę i praktykę. Celem jest stworzenie polityki badań naukowych bardziej ukierunkowanej na potrzeby 
oraz polityki rolnej bardziej opartej na faktycznych danych. Aby wspierać ten cel, stworzono Europejskie 
Partnerstwo Innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI). W ramach part-
nerstwa podejmowane są działania na rzecz szerszego zastosowania w praktyce wyników badawczych 
i innowacyjnych rozwiązań oraz opracowywania programu badań naukowych, który w szerszym stopniu 
uwzględnia potrzeby rolników i leśników.

1.1. EUROPEJSKIE PARTNERSTWO INNOWACYJNE [EIP]

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz wydajnego i zrów-
noważonego rolnictwa (EIP-AGRI) jest nowym narzędziem wspiera-
nia sektora rolnego i leśnego. Jego celem nadrzędnym jest zwięk-
szenie wydajności, zrównoważona gospodarka oraz stworzenie 
możliwości rozwiązywania bieżących problemów takich jak silna 
konkurencja, niestabilne ceny na rynku, zmiany klimatyczne czy za-
ostrzone przepisy dotyczące ochrony środowiska. Według założeń 
partnerstwo powinno przyczynić się do budowania konkurencyj-
nego sektora produkcji podstawowej, zapewniającego dostępność 
żywności w skali globalnej w harmonii ze środowiskiem naturalnym. 
Aby stawić czoła przyszłym wyzwaniom w rolnictwie, rolnicy, leśni-
cy, przemysł spożywczy muszą zdobywać nową wiedzę, którą w na-
stępstwie można będzie zastosować w praktyce.

1. WPROWADZENIE

Opracowanie: mgr inż. Urszula Anculewicz
WMODR Olsztyn
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Sposobem na zapewnienie zrównoważonego i inteligentnego wzrostu w Unijnej gospodarce, w tym tak-
że w rolnictwie, ma być innowacyjność. Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, stwierdził:

„Kluczowym wyzwaniem dla rolnictwa w przyszłości jest nie tylko produkowanie więcej, ale także lepiej. 
Uwzględnienie napędzanych popytem badań i innowacji, jak również lepsze rozpowszechnianie

najlepszych praktyk, będzie mieć zasadnicze znaczenie w realizacji tego celu.

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne wdrażane jest przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Według art. 61 Rozporządzenia w sprawie PROW głównymi celami postawionymi przed EIP jest:
• skuteczne, wydajne rolnictwo, przyjazne dla klimatu i środowiska;
• ciągłe dostarczanie żywności, paszy i biomateriałów, zarówno istniejących, jak i nowych;
• usprawnienie procesów na rzecz ochrony środowiska, dostosowane do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków;
• budowanie współpracy między podmiotami naukowymi i technologicznymi a rolnikami, przedsiębior-

cami i doradcami. 

EIP-AGRI koncentruje się na zawiązywaniu partnerstw oraz kontaktowaniu ze sobą osób z rozmaitych 
specjalności w celu prowadzenia prac ukierunkowanych na różne dziedziny w ramach grup operacyjnych 
oraz fokusowych. Różni „aktorzy” związani z unowocześnianiem rolnictwa – rolnicy, doradcy, jednostki 
gospodarcze sektora rolnego, organizacje pozarządowe, naukowcy oraz inni udziałowcy – podejmują 
wspólne działania, dzielą się pomysłami i zamieniają obecnie dostępną wiedzę na innowacyjne rozwią-
zania oraz wyniki, które będzie można łatwo wdrożyć w codziennej praktyce.

Innowacyjny model Europejskiego Partnerstwa spełnia funkcje katalizatora transferu „z laboratorium 
na rynek” (model liniowy innowacji). W tym zakresie EIP działa na zasadzie „interaktywnego modelu in-
nowacyjności”, który skupia się na działaniach partnerskich, prowadzonych na wszystkich szczeblach we 
współpracy z rolnikami, doradcami, naukowcami, przedsiębiorcami i innymi. Wymiana wiedzy i doświad-
czeń generuje nowe poglądy i pomysły oraz integruje istniejący zakres wiedzy. Przyczynia się również do 
lepszego ukierunkowania programów badawczych do potrzeb praktyki. 

Pomimo istnienia szeregu barier hamujących rozwój innowacyjności w rolnictwie tj. specyfi ka rolnic-
twa, strach przed nowością, wysoka średnia wieku rolników i niższy poziom wykształcenia w porów-
naniu z mieszkańcami miast oraz niedobór środków fi nansowych, w obecnym okresie programowania 
stworzono możliwości dające szanse na zbudowanie sprawnego systemu transferu innowacji w rolnic-
twie i na obszarach wiejskich.

1.2.	SIEĆ	NA	RZECZ	INNOWACJI	W	ROLNICTWIE	I	NA	OBSZARACH	WIEJSKICH	[SIR]

W Polsce odpowiednikiem EIP-AGRI jest Sieć	na	rzecz	innowacji	w	rolnictwie	
i	na	obszarach	wiejskich	(SIR). Sieć funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Jej uczestnikami mogą 
być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. 
Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sie-
ci, w szczególności realizacja planu działania, w latach 2014-2020 są fi nansowa-
ne ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Celem głównym SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie,
produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Innowacje nie ograniczają 
się do nowych wynalazków 

czy nowoczesnych technologii.
Obejmują wykonywanie 

pracy w nowy sposób
i nowymi technikami.

Dopiero wówczas, gdy 
nowy kreatywny pomysł 

staje się często stosowany 
w danej dziedzinie, można 
go nazwać innowacyjnym.

Innowacje powinny 
być procesem otwartym 

i przejrzystym, prowadzącym 
do namacalnych rezultatów 

o wymiarze praktycznym 
dla zrównoważonego 

rolnictwa
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WPROWADZENIE

Poza celem głównym SIR, zdefiniowane zostały także cele szczegółowe: 
1) Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami do-

radczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno - spożywczego oraz pozosta-
łymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

2) Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich. 

3) Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów 
przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji. 

Struktura	organizacyjna	SIR

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera inno-
wacji, wykonują Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, a koordynację wykonania tych zadań 
zapewnia Centrum Doradztwa Rolniczego. Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR 
i WODR-ów możliwa jest dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie we współ-
pracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo
-badawczymi. W ramach prowadzenia i obsługi Sieci, zarówno w CDR jak i jego odpowiednikach na 
poziomie wojewódzkim, wyodrębnione są właściwe komórki organizacyjne ds. innowacji w rolnictwie. 
Łącznikiem pomiędzy partnerami SIR są „Brokerzy” usytuowani w CDR oraz Wojewódzkich Ośrodkach 
Doradztwa Rolniczego.

Jakie	zostały	postawione	zadanie	przed	SIR?

1) Prowadzenie działań informacyjno - aktywizujących i inicjowanie współdziałania min. wśród rolni-
ków, przedsiębiorców, jednostek naukowo - badawczych i doradców.

2) Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych.
3) Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo - badawczymi, instytucjami i organizacjami działa-

jącymi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji.
4) Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno - spożywczym i na 

obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych.
5) Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-ba-

dawczych.
6) Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy oraz prowadzenie bazy 

projektów.
7) Doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji.
8) Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz inno-

wacji.
9) Gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także infor-

macji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w woje-
wództwie.

10) Informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji, realizowanych przez grupy operacyjne, 
w ramach SIR w województwie.

11) Uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych.
12) Przygotowanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi w ramach SIR, propo-

zycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczą-
cym SIR w województwie oraz przekazywanie tych propozycji CDR.

13) Realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich 
planów operacyjnych.

14) Podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i grup operacyjnych, działających w ramach 
SIR w województwie, w zakresie przygotowania i realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań 
naukowych i prac rozwojowych.

15) Zapewnienie świadczenia usług w województwie przez brokerów w ramach WODR.
16) Zapewnienie udziału doradców w grupach operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjne-

go, oraz stała współpraca z grupam.
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ROLA	BROKERA	W	TWORZENIU	PARTNERSTW	W	RAMACH	SIR

Innowacje można rozumieć na wiele sposobów. Można je wiązać z nowymi i ulepszonymi produkta-
mi, procesami, techniką i technologiami, usługami bądź dostosowaniem ich do nowych wymogów, np. 
środowiskowych. Nowy pomysł określa się mianem innowacji tylko wtedy, gdy staje się on powszechnie 
zastosowany w danej dziedzinie, a więc gdy przynosi on konkretne rezultaty. 

Niezbędnym czynnikiem napędzającym udane innowacje we współczesnym świecie są interakcje 
między rolnikami, pracownikami nauki i doradcami. Interaktywny model innowacji, oparty na dobrowol-
nym udziale podmiotów w grupowym projekcie, ma być przewodnią zasadą transferu wiedzy. 

Wśród cech odbiorców innowacji w kontekście transferu wiedzy ważne są:
• motywacja co do wykorzystania wiedzy,
• stopień nieufności na wiedzę zewnętrzną, kompatybilność ich celów z celami polityki rolnej i dobrymi 

praktykami rolniczymi oraz
• posiadanie odpowiednich zasobów: finansowych, rzeczowych, ludzkich oraz informacyjnych. 

W procesie transferu wiedzy od nauki do praktyki rolniczej obserwujemy znaczną lukę, przez co olbrzymia wie-
dza generowana przez naukowców nie trafia bądź trafia z dużym opóźnieniem do ostatecznych jej beneficjentów 
czyli rolników. Krytyczną rolę w tym procesie spełniają lub mogą spełniać doradcy, coraz powszechniej nazywani 
brokerami, którzy stanowią pomost pozwalający na lepszą interakcję pomiędzy naukowcami a rolnikami.

Brokering w innowacjach koncentruje się na: 
• odkrywaniu innowacyjnych pomysłów, 
• artykulacji żądań, 
• łączeniu partnerów, 
• pozyskiwaniu finansowania, 
• przygotowaniu propozycji projektu. 

Jakie są główne zadania Brokera innowacji?
• Identyfikacja partnerów, którzy mogą/chcą działać na rzecz innowacji w obszarze rolnictwa, leśnic-

twa, produkcji żywności oraz na obszarach wiejskich, w tym prowadzenie działań aktywizujących.
• Pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych (łączenie partnerów), w tym pomoc w przygoto-

waniu dokumentów formalnych związanych z funkcjonowaniem grupy.
• Pomoc w przygotowaniu projektów planów operacyjnych dla grup, planu biznesowego operacji, ana-

liz wykonalności danego przedsięwzięcia. 
• Udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie funduszy na realizację projektu wdrożeniowego.
• Monitoring funkcjonowania grup operacyjnej, przy tworzeniu której broker brał udział i realizacji 

wdrażanych przez nią projektów.

Tworzone, przy udziale Brokera, partnerstwo ma na celu przede wszystkim:
• budowanie sieci współpracy pomiędzy organizacjami przedsiębiorców (rolnikami), sektorem badaw-

czo - rozwojowym, oraz innymi uczestnikami życia gospodarczego na szczeblu lokalnym w tym jed-
nostkami samorządu terytorialnego; 

• kształtowanie zasad przejrzystej i efektywnej współpracy między sektorami w szczególności pomię-
dzy sektorem publicznym a pozarządowym;

• wspieranie środowiska gospodarczego; 
• tworzenie nowych inicjatyw gospodarczych; 
• motywowanie firm do korzystania z prac badawczo - naukowych oraz wdrażania ich wyników. 

GRUPY OPERACYJNE

Jedną z podstawowych ról Broker Innowacji jest zawiązanie Grupy Operacyjnej. Grupy tworzone są na potrzeby 
konkretnych projektów ukierunkowanych na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla konkretnych wyzwań 
poprzez połączenie różnych kompetencji (praktyczne i naukowe), niezbędnych do wykonania konkretnego działania. 
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WPROWADZENIE

Grupa operacyjna jest tworzona na poziomie lokalnym i skupiaja uczestników różnych specjalności 
w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dla wspólnych problemów lub testowania jak nowe pomy-
sły sprawdzają się w praktyce. Zarówno wielkość jak i skład grupy operacyjnej zależą od typu prowadzo-
nego projektu dlatego mogą one różnić się znacznie pomiędzy sobą. Kluczowym aspektem działania takiej 
grupy jest udostępniania wyników i dzielnie się wiedzą w ramach i za pośrednictwem Sieci SIR lub EPI-A-
GRI aby w ten sposób umożliwić całemu sektorowi czerpanie korzyści z nowoopracowanych rozwiązań.

Strategia Modelu Partnerstwa na Rzecz Innowacyjności opiera się na czterech fi larach: 1. Dialog 2. 
Współpraca 3. Postawy 4. Adaptacyjność

Modele	partnerstwa

Model scentralizowany - ten model partnerstwa opiera się na wspólnej decyzji partnerów. Partnerzy 
przekazują w pełni zarządzanie projektem i partnerstwem liderowi projektu, pozostali zaś pełnią wyłącz-
nie funkcje wykonawcze, wykonując zadania określone w projekcie. 

Model liniowy - zakłada, że partnerzy dzielą projekt na określone, wydzielone części, którymi indywidu-
alnie zarządzają, a w ich ramach realizują powierzone zadania. Model ten opiera się głównie na wymia-
nie informacji i doświadczeń między partnerami oraz na koordynacji autonomicznych działań. 

Model parasolowy - nakłada funkcje wykonawcze zarówno na partnerów projektu, jak też na lidera pro-
jektu. Każde z nich ponadto zarządza partnerstwem. 
Wybór określonego modelu partnerstwa (zarządzania partnerstwem) winien opierać na wspólnej de-
cyzji partnerów projektu i wynikać ze specyfi cznych działań, jak też stopnia przygotowania niniejszych 
partnerów do ich wspólnej działalności.

1.3.	DZIAŁANIE	WSPÓŁPRACA

Działanie „Współpraca” realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Jego celem nadrzędnym jest promocja współpracy w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup opera-
cyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EIP) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Budżet dla całego działania wynosi - 67 998 186 EURO.

Cele działania „Współpraca”
• większe zaangażowanie partnerów, w tym sektora nauki w innowacje w rolnictwie; 
• wzmocnienie powiązania sektora rolno - spożywczego z nauką;
• zwiększenie konkurencji, dochodowości i uczestnictwa w rynku producentów rolnych;
• efekt synergii w zakresie innowacji;
• realizacja celu przekrojowego promującego innowacyjność;
• promowanie operacji korzystnie wpływających na środowisko naturalne, łagodzenie zmian klimatu 

w tym efektywne wykorzystanie zasobów, ograniczanie emisji w rolnictwie, leśnictwie;
• promowanie rolnictwa ekologicznego oraz tradycyjnych metod produkcji.

ADAPTACJA
- zwiększenie wiedzy
i umiejętności zarządzania 
zmianą, wdrażania innowacji, 
nowoczesnych 
form organizacji pracy, technik 
rozwiązywania problemów.

DIALOG
- stworzenie warunków 
i klimatu do dialogu 
pomiędzy Przedsiębiorcami, 
a innymi uczestnikami życia 
gospodarczego.

POSTAWY
- zmiana postaw przedsiębiorców 
na proinnowacyjne budowanie 
świadomości innowacyjnej.

WSPÓŁPRACA
- aktywizacja lokalnych ośrodków 
wspierania rozwoju w zakresie 
budowania i stymulowania 
współpracy kooperacyjnej 
różnych podmiotów.
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Przydzielone dla działania „Współpraca” środki finansowe są przeznaczone na tworzenie i funkcjonowa-
nie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EIP), które opracują i wdrażają innowacyjne rozwiązania do prak-
tyki rolniczej w zakresie. Powoływana grupa operacyjna powinna uwzględniać uczestników należących do 
różnych środowisk – rolników, właścicieli lasów, przedsiębiorców, jednostki naukowe i uczelnie oraz pod-
mioty świadczące usługi doradcze. O pomoc może wnioskować zarówno grupa, która posiada osobowość 
prawną, jak również grupa nie posiadająca osobowości prawnej, a działająca na podstawie umowy, w której 
podmioty zobowiązują się realizować operację i ubiegać się o przyznanie pomocy (np. umowa konsorcjum).

Pomoc przyznaje się Grupie Operacyjnej EIP, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie inno-
wacji w zakresie:
• nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowa-

dzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie 
lub 

• nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów lub technologii dotyczących produkcji, prze-
twarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej lub 

• nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub 
wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej lub 

• nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowa-
dzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

• tworzenia lub rozwoju: 
– krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia 

nr 1305/2013, zwanych dalej „krótkimi łańcuchami dostaw”, lub 
– rynków lokalnych, o których mowa w art. 35 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych 

dalej „rynkami lokalnymi” 
– dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załączni-

kiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W ramach jednego naboru wniosków, jedna Grupa Operacyjna może złożyć jeden wniosek.

Realizowana przez Grupę operacja, musi prowadzić do osiągnięcia celów szczegółowych dla działania 
„Współpraca”, tj.:
• (1A) „Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich”,
• (1B) „Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem, a badaniami i innowa-

cją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników”, oraz jednego z celów:
• (2A) „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji 

i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania 
na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”

• (3A) „Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem 
rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na 
rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe”.
Zakładana operacja otrzyma pomoc finansową jeżeli:

• operacja będzie realizowana w nie więcej niż dziesięciu etapach, a w przypadku operacji, której pla-
nowana wysokość pomocy nie przekracza 1 000 000 złotych – w dwóch etapach,

• złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
• zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a w przypadku gdy ze wzglę-
du na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie – 60 
miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

• płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 20% łącznej planowanej wysokości pomocy,
• okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej będzie prowadzona 

i aktualizowana strona internetowa, na której będą umieszczane informacje na temat realizowanej 
operacji oraz jej rezultatów,
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WPROWADZENIE

• rezultaty operacji będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości, co najmniej na stronie inter-
netowej, o której mowa w pkt 5, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej.

W ramach przewidzianych środków finansowych refundacji podlegają między innymi koszty budowy, 
przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury, zakupu lub instalacji 
nowych maszyn i urządzeń, zakupu nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń 
służących do wykonywania badań stosowanych, wartości niematerialnych i prawnych, w tym koszty 
zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych, 
koszty ogólne i bieżące związane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, koszty badań obejmujących 
wyłącznie badania stosowane lub prace rozwojowe, podatku od towarów i usług (VAT). Pomoc obej-
muje refundację na poziomie 100% kosztów ogólnych i kosztów bieżących, 90% kosztów badań oraz 
50% kosztów inwestycyjnych, przy czym wszystkie poniesione koszty muszą być uzasadnione zakresem 
operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy powinny przygotować plan finansowy dotyczący ope-
racji, który zostanie podstawowym opracowaniem będącym źródłem informacji i danych, branych pod 
uwagę przy ocenie merytorycznej wniosków. Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie opinii 
o innowacyjności przedmiotu operacji, wystawionej przez jednostkę naukową posiadającą kategorię 
naukową A+, A, B przyznawaną za osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy jednostki oraz za 
efekty działalności naukowej.

O wyborze operacji decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie ogólnych kry-
teriów wyboru. Punkty za dane kryterium wyboru są przyznawane na podstawie danych zawartych 
we wniosku i załącznikach. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał danych niezbędnych do ustalenia liczby 
punktów, to nie zostaną one przyznane. Agencja nie przyzna pomocy, jeżeli operacja uzyska mniej niż 
24 punktów.

W pierwszym naborze pilotażowym, który się odbył w terminie 30 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2017 r. 
przeznaczono 20 000 000 EURO, w tym dla woj. mazowieckiego 3 042 000 EURO.

W trakcie trwania naboru pilotażowego złożonych zostało 90 wniosków o przyznanie pomocy,
• wnioskowana kwota pomocy wynosiła: 342 629 197,73 zł
• średnia wnioskowana pomoc wynosiła: 3 806 991,09 zł na 1 projekt.

Rozkład wniosków pod względem województw:

woj. warmińsko-
mazurskie

woj.
podlaskie

woj. pomorskie

woj. kujawsko-
pomorskie

woj.
zachodnio-
pomorskie

woj.
lubuskie

woj. lubelskie

woj. wielkopolskie

woj.
małopolskie

woj.
świętokrzyskiewoj.

opolskie

woj. łódzkie

woj. dolnośląskie

woj.
śląskie

woj. mazowieckie

woj.
podkarpackie

PLN 4 125 976,00

2

PLN 23 652 949,31

5

PLN 11 694 629,17

7

PLN 4 606 153,80

4

PLN 58 822 006,33

18

PLN 5 248 541,03

3

PLN 67 062 846,63

15

PLN 52 674 679,49

8

PLN 18 896 449,00

5

PLN 13 262 450,00

4

PLN 2 944 480,00

1

PLN - łączna wnioskowana pomoc

          - liczba złożonych wniosków

PLN 5 204 211,72

2

PLN 36 457 598,50

PLN 9 951 000,00

7

1

PLN 10 392 763,75

4

PLN 17 632 543,00

4
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Blok tematyczny:
2. Innowacje w przechowalnIctwIe płodów rolnych 

(w tym zIemnIaka)

2.1. Przechowalnictwo promotorem nowoczesnego rolnictwa
– przechowywanie plonów suchych i soczystych

Opracowanie: dr hab. Andrzej C. Żołnowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kilka słów na temat historii przechowalnictwa

Przechowalnictwo plonów sięga średniego paleolitu (70-40 tys. lat p.n.e.) Człowiek pierwotny żyjący 
w niewielkich hordach zajmujący się myślistwem i zbieractwem stopniowo z pokolenia na pokolenie 
wzbogacał swoją wiedzę i doświadczenie o możliwościach dokonywania okresowych zbiorów pokar-
mów roślinnych. Najbardziej nadawały się do tego nasiona suche zbóż oraz roślin strączkowych i ole-
istych, orzechy itp.

Dla zbieraczy, którzy pamiętali miejsce występowania takiego pokarmu stanowiło to możliwość 
przeprowadzenia prymitywnego żniwa tzn. szybkiego zebrania znacznej ilości jednakowego plonu bez 
żmudnych jego poszukiwań. Jednocześnie zmuszało to człowieka do schowania lub przechowania nie 
zjedzonego od razu plonu. Już wtedy umieszczał człowiek część plonu w suchych pieczarach, dziuplach, 
zakrywanych dołach lub skalnych szczelinach.

Na początku mezolitu (ok. 9 tys. lat p.n.e.) w dorzeczu Tygrysu i Eufratu pojawiły się pierwsze prymi-
tywne formy rolnictwa. Już te pierwsze formy rolnictwa dostarczyły takiej ilości plonów, że trzeba było 
je przechować. Zbierano i przechowywano wtedy głównie tzw. plony suche, mało uwodnione (ziarno 
zbóż, nasiona roślin strączkowych i różne owoce suche np. oleiste). Plony soczyste, uwodnione w dużym 
stopniu spożywano na bieżąco. 

Rozwój przechowalnictwa płodów rolnych, zwłaszcza nasion towarzyszył stale rozwojowi człowieka 
Niektórzy autorzy sugerują, że rozwój przechowalnictwa był promotorem rozwoju rolnictwa „…dwa od-
krycia przekształciły człowieka koczownika w osiadłego gospodarza - umiejętność uprawy i wytwarza-
nia plonów oraz ich przechowywanie…”.

W literaturze naukowej mało jest informacji o dawnym przechowalnictwie plonów uwodnionych tj. plo-
nów soczystych i liściastych. Spotyka się jedynie wzmianki, że w klimatach względnie suchych poddawano 
suszeniu niektóre całe owoce, jak: figi, winogrona, śliwki oraz jabłka krojone. W starożytnym Egipcie, Gre-
cji i Rzymie suszono także zielonki na siano, a kapustę kiszono w sposób podobny do dzisiejszego. 

Zwiastunem prawdziwie nowoczesnego przechowalnictwa plonów soczystych były sposoby prze-
chowywania bulw ziemniaka (dzikiego) stosowane już w IV w. p.n.e. przez Indian z terenów dzisiejszego 
Peru i Boliwii. Metoda sprowadzała się do wielokrotnego przemrażania bulw nocą (przymrozki) oraz 
rozgniatania i suszenia ich podczas dnia (wysoka temperatura, niskie ciśnienie). 

W Polsce rozwój publicznego przechowalnictwa plonów, zwłaszcza zbóż datuje się mniej więcej od 
XIII wieku i łączy się z rozwojem handlu. Duże spichrze zbożowe zaczęły powstawać nad dużymi rzeka-
mi (Wisłą). Plony soczyste zaczęto przechowywać w kopcach i piwnicach; dopiero w XIX i XX w.

Definicja przechowalnictwa

n Przechowalnictwo – jedno z ogniw gospodarki żywnościowej obejmujące składowanie płodów rol-
nych, np. ziarna zbóż, nasion roślin oleistych, ziemniaków, owoców, warzyw. 

n Przechowalnictwo ma na celu zachowanie przydatności płodów rolnych przez jak najdłuższy czas.  
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Optymalne warunki przechowywania (gł. temperatura, wilgotność, skład gazowy atmosfery) są różne 
dla poszczególnych płodów; odpowiednie ich regulowanie i modyfikowanie pozwala zapobiegać niepo-
żądanemu kiełkowaniu, wysychaniu, przemarzaniu, samozagrzewaniu, nawilżaniu, rozwojowi mikroflory 
itp. Przechowywanie ziarna (np. w spichrzu zbożowym) ma na celu zachowanie przydatności przetwór-
czej, wartości odżywczej lub siewnej, utrzymanie wilgotności ziarna poniżej 15%. 

Warunki przechowywania

Co to są warunki przechowywania i od czego zależą?
1. Rodzaj przechowywanych plonów (gatunek, odmiana) – zboża, oleiste, owoce (jabłka, gruszki, owoce 

miękkie), warzywa, ziemniak.
2. Kierunek wykorzystania – kasze, mąki, ziarno siewne, pasze, olej, biopaliwo, wczesna konsumpcja, dłu-

gotrwałe przechowywanie, produkcja mrożonek, soków, napojów, przecierów, moszczów, suszów itp.
3. Termin zbioru – klasa wczesności itp.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury, wilgotności, składu gazowego atmosfery
Przykłady: 

n Celem przechowywania ziemniaków w przechowalniach lub kopcach jest utrzymywanie na jak najniż-
szym poziomie procesów oddychania, parowania i kiełkowania. 

n Przechowywanie owoców w specjalistycznych przechowalniach i chłodniach ma na celu opóźnienie 
dojrzewania owoców oraz przeciwdziałanie rozwojowi chorób bio- i abiotycznych.

n Przechowywanie produktów w ujemnych temperaturach w chłodniach składowych jest elementem 
procesu mrożenia. 

Dlaczego muszę stworzyć takie warunki przechowywania?
Zasadniczym celem przechowalnictwa jest przedłużenie przydatności produktów przeznaczonych do 

przetwórstwa, bezpośredniego spożycia lub handlu. 
Ocena jakości produktów wskazuje na (w zależności od plonów): wilgotność, obecność ziaren/nasion 

uszkodzonych, zbutwiałych, o nieodpowiednim zapachu, wysoka kwasowość rzepaku, zawartość glu-
kozynolanów >25 mikromoli/g, obecność szkodników, dlatego tak ważne jest poznanie przyczyn pro-
wadzących do zmian jakości składowanych produktów oraz stosowanie sposobów pozwalających na 
regulację prowadzonych procesów.

PRZECHOWYWANIE	PLONÓW	SUCHYCH

Ziarno zbóż
Wymagania jakościowe dla pszenic w skupie
Pszenica konsumpcyjna – parametry eksportowe: 

n wilgotność – max. 14,5%
n zawartość zanieczyszczeń ogółem – max. 6,0%: 
n w tym zanieczyszczeń nieużytecznych – max. 2,0%
n tym zanieczyszczeń szkodliwych (sporysz) – max. 0,05%,
n liczba opadania – min. 220 sek. (250 sek.)
n gęstość – min. 76 kg/hl (77 kg/hl)
n gluten – min. 26,0%, białko – min. 12% (12,5%)

towar zdrowy, o swoistym zapachu, wolny od żywych szkodników i obcych zapachów

WILGOTNOŚĆ ZIARNA!
Ziarno dojrzałe i suche w momencie zbioru musi być dosuszane po przywiezieniu do magazynu!

| Z jawisko synerezy
Na czym polega i dlaczego jest niebezpieczne? 
Synereza – wydzielenie wody wolnej poza układ koloidalny. Proces ten zachodzi na skutek pożniwnego 
dojrzewania ziarna.
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Im większa jest energia oddychania tym większe są ubytki suchej substancji ziarna i trudniej jest je 
uchronić od pogorszenia jakości i zepsucia. Intensywność oddychania zależy przede wszystkim od wil-
gotności, temperatury oraz dostępu powietrza do masy składowanego ziarna.

Graniczna zawartość wody w ziarnie, której przekroczenie powoduje silny wzrost energii oddychania 
określa się wilgotnością krytyczną. Wilgotność krytyczna ziarna zbóż oscyluje w granicach 14-15%.

Ziarno niedojrzałe, drobne i źle wypełnione ma znacznie większą energią oddychania niż ziarno w peł-
ni dojrzałe, dobrze wypełnione i normalnego kształtu.

Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o energii oddychania i wielkości strat podczas przechowy-
wania są warunki zbioru i transportu ziarna. Zboża zamoczone podczas zbioru – nawet po wysuszeniu 
mają większą energię oddychania.

Ziarno o wilgotności 20% może być składowane w silosach do 3 dni, po 6 dniach występuje tzw. 
„pocenie się” ziarna i obniżenie jego wartości spowodowane rozwojem mikroorganizmów, po 9 dniach 
jest uszkodzone przez drobnoustroje – „łapie zapach” a po 12 dniach ziarno może ulec całkowitemu 
zepsuciu.

Intensywność oddychania i straty suchej substancji o różnej wilgotności w temp. 18°C w zależności 
od wilgotności ziarna.

Tabela. Intensywność oddychania i straty suchej substancji o różnej wilgotności w temperaturze 18°C w zależności 
od wilgotności ziarna

Wilgotność 
ziarna %

Ilość CO2 wydzielonego
przez 1 kg ziarna/dobę w mg

Ubytek suchej substancji ziarna/10 dni

g/100kg %

11 0,3-0,4 0,21 0,0002

14,5 1,4 0,96 0,001

16,9 123 83,90 0,08

20,5 359 224,80 0,24

33,0 2000 1364,00 1,364
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Porastanie ziarna. W wyjątkowych przypadkach przy dużych zaniedbaniach może dojść do poro-
śnięcia ziarna. Żyto, pszenica i jęczmień mogą kiełkować dopiero wtedy, gdy wchłoną 50-80% wody 
w stosunku do suchej substancji, kukurydza i proso 38-40%, strączkowe zaś 100-120%. Normalnie 
w spichrzach nie ma warunków sprzyjających kiełkowaniu ziarna. Ziarno porośnięte traci nie tylko war-
tość siewną, lecz także w dużym stopniu wartość technologiczną. Ziarno skiełkowane ma gorszą jakość 
białka (uszkodzony gluten) oraz skrobię o mniejszej zdolności pęcznienia.

Pleśnie i mikotoksyny. Najgroźniejszym czynnikiem pogarszającym jakość przechowywanego ziarna 
jest rozwój grzybów mikroskopowych, potocznie nazywanych pleśniami. Grzyby te są wszędobylskie. 
Tworzą bardzo małe zarodniki, o średnicy 1000-2000 razy mniejszej od średnicy ziarna. Zarodniki te są 
przenoszone z kurzem prądami powietrza i praktycznie są obecne na każdym ziarnie od momentu jego 
wymłócenia. 

Zanieczyszczenie ziarna kawałkami roślin (chwastów, słomy zbożowej), glebą i kurzem zwiększa licz-
bę zarodników w masie ziarna. Zarodniki te kiełkują, jeśli wilgotność ziarna jest większa niż 15%, a wil-
gotność względna powietrza przekroczy 65%, jeszcze szybciej – gdy wilgotność ziarna osiągnie 18-20%.

Wilgotność względna powietrza RH=50% oznacza, że powietrze w aktualnej temperaturze zawiera 50% 
pary wodnej, w stosunku do maksymalnej zawartości, którą może wchłonąć.

Zarodniki wytwarzają grzybnię, która wnika stopniowo do ziarniaków i rośnie dalej, rozkładając stop-
niowo ziarno i żywiąc się jego składnikami. Początkowo rozwój grzybów pleśniowych nie jest zauwa-
żalny, a powoduje on stopniowy wzrost wilgoci oraz temperatury ziarna i przyśpiesza rozwój pleśni. 
Dochodzi do pojawienia się najpierw drobnych ciemnych punktów na powierzchni ziarna, a następnie 
złogów grzybni – początkowo białej, która szybko przybiera barwę zieloną i zielono-żółtą, brązową do 
czarnej, czego przyczyną jest tworzenie się następnego pokolenia zarodników. Takie ziarno może zawie-
rać kilka milionów zarodników w 1 gramie.

Konsekwencje rozwoju pleśni. Ziarno nabiera 
przykrego pleśniowego zapachu. W tej postaci 
nie nadaje się już na cele siewne, gdyż zostaje 
zniszczona jego zdolność kiełkowania. Nie na-
daje się także na cele technologiczne, gdyż mąka 
z takiego ziarna będzie gorzka na skutek rozkła-
du tłuszczów przez pleśnie. Z mąki takiego ziarna 
nie będzie można upiec dobrego ciasta, ponieważ 
rozłożone zostały – gluten i skrobia, więc ciasto 
będzie miało zakalec. Ziarno takie nie nadaje się 
również na paszę, gdyż będzie zawierać szkodli-
we dla zdrowia zwierząt - mikotoksyny – wydzie-
lane przez pleśnie w czasie ich rozwoju na ziarnie.

Działanie: uszkadzają wątrobę, wywołują obrzęki płucuszkadzają nerki, serce i układ krwionośny, 
uszkadzają skórę i błony śluzowe, centralny układ nerwowy, są teratogenne, zakłócają gospodarkę hor-
monalną i obniżają odporność organizmu.

Mikotoksyny Grzyby, które je produkują
Aflatoksyna B1,B2,G1,G2,M Aspergillus flavus, A. parasiticus, A.nomius
Ochratoksyna A Penicillium verrucosum, Aspergillus alutaceus
Patulina Penicillium expansum, Aspergillus clavatus, Byssochlamys nivea
Fumonizyny Fusarium moniliforme, F. proliferatum

Deoksyniwalenol (DON) Fusarium graminearum, F. culmorum, F. crookwellense,
F.sporotrichoides, F. poade, F. acuminatum

Niwalenol (NIV) Fusarium cerealis, F. poae, F. culmorum, F. graminearum
Zearalenon Fusarium graminearum, F. culmorum, F. crookwellense
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W	jakich	warunkach	przechowywania	istnieje	ryzyko	tworzenia	się	mikotoksyn? Szybkość, z jaką 
mogą na ziarnie rozwijać się pleśnie, zależy od wilgotności i temperatury ziarna. Gdy wilgotność wynosi 
24% lub więcej, to znaczące ilości toksyn grzybowych mogą wytworzyć się już po 2 tygodniach i spo-
wodować znaczną toksyczność ziarna. Jeżeli wilgotność ziarna będzie wynosiła 18% to czas potrzebny 
do nagromadzenia się toksyn w ziarnie wydłuży się do 10 tygodni, a przy wilgotności 15% – do wielu 
miesięcy. Wzrost temperatury do 20-25°C znacznie przyśpieszy proces rozwoju pleśni. 
Bardzo	ważne	jest	zmniejszenie	wilgotności	i	temperatury	ziarna	przed	długotrwałym	przechowy-

waniem	do	bezpiecznego	poziomu.	Należy	podkreślić,	że	w	okresie	od	marca	do	maja	obserwuje	się	
szczególnie	silne	przyśpieszenie	pleśnienia	ziarna	w	magazynach	gospodarstw	rolnych.

Związane jest to ze wzrostem wilgotności oraz temperatury powietrza i ziarna, spowodowanym coraz 
silniejszym nasłonecznieniem magazynów. Stąd począwszy od marca, przez kwiecień, maj i czerwiec 
wyrażane są coraz bardziej skutki wadliwego przechowywania ziarna. Zatem konieczna jest stała długo-
okresowa pielęgnacja przechowywanego ziarna – kontrola jego temperatury i wilgotności, aby utrzymać 
dobrą jakość ziarna przez cały rok.

Typy spichrzów. Wyróżnia się następujące typy spichrzów (magazynów):
n spichrze podłogowe,
n spichrze sąsiekowe i lejowe,
n spichrze komorowe (silosowe).

Spichrze podłogowe dzielą się na podłogowe jednokondygnacyjne (parterowe) i podłogowe wie-
lokondygnacyjne. Pojemność spichrzów podłogowych zależy od wielkości powierzchni podłogi oraz 
grubości warstwy składowanego zboża. Spichrze podłogowe należą do najtańszych pod względem 
kosztu budowy. Są nieekonomiczne ze względu na małe wykorzystanie wymiarów budynków (ok. 
66%) i dużą pracochłonność przy zasypywaniu oraz przerzucaniu przechowywanego zboża. Mecha-
nizacja spichrzów podłogowych ogranicza się do stosowania dmuchaw przewoźnych. W spichrzach 
wielokondygnacyjnych wszystkie piętra połączone są rurami spadowymi, pod każdym stropem są za-
instalowane rozdzielacze.

Spichrze sąsiekowe i lejowe mają zwykle większą liczbę kondygnacji niż podłogowe. Stropy w tych 
magazynach mają większą nośność. Przez zastosowanie sąsieków uzyskuje się lepsze wykorzystanie 
wymiarów spichrza. W spichrzach podłogowych wynosi ono 66%, a w spichrzach sąsiekowych dochodzi 
do 75%. Sąsieki są to otwarte od góry skrzynie o wymiarach 4 x 4 m i wysokości 1-2 m. Ściany sąsieków 
powinny być zbudowane z grubych mocnych desek, które wsuwa się w prowadnice drewniane lub sta-
lowe. Wszystkie leżące nad sobą sąsieki są połączone rurami spadowymi i urządzeniami rozdzielczymi 
rozprowadzającymi ziarno. Magazyny sąsiekowe są przeważnie wyposażone w urządzenia do mecha-
nicznego transportu zboża.

Spichrze komorowe (silosowe). Przykłady: Silosy wieżowe z dnem sitowym np. Silagra ze Starogardu 
Gdańskiego lub BIN z Aleksandrowa Kujawskiego. Pojemność 10-20-60-100-1000-2200 ton. Instalo-
wane poza budynkami zabezpieczają ziarno przed opadami, ptakami i gryzoniami. Najczęściej budowane 
są z blachy falistej lub stalowej, ocynkowanej. Silosy zaopatrzone są w otwór zasypowy, czujniki napeł-

Wpływ zawartości wody i czasu przechowywania 
na tworzenie się ochratoksyny A w ziarnie pszenicy 
przy temp. 15°C
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nienia, temperatury i wilgotności ziarna. Króciec wlotowy umożliwia podłączenie wentylatora i tłoczenie 
powietrza pod perforowaną podłogę. Poza tym silos posiada otwory zsypowe, może być zaopatrzony 
w podgrzewacz powietrza. Wyróżnia się: silosy lejowo-wieżowe oraz modułowe.

Podstawową zasadą przechowywania ziarna jest wprowadzenie go w stan tzw. anabiozy, w któ-
rym nasiona ograniczają swoje funkcje życiowe, nie tracąc jednocześnie zdolności dalszego życia. 
Anabiozę uzyskuje się przez dostateczne wysuszenie ziarna. Wilgotność nasion nie powinna prze-
kraczać tzw. wilgotności krytycznej, powyżej której rozpoczynają się w nasionach intensywne pro-
cesy oddechowe.

Czynnikami wpływającymi na intensywność tych procesów są:
n wilgotność ziarna
n temperatura ziarna
n zanieczyszczenie ziarna

Ziarno zbóż, ze względu na kapilarno-porowatą budowę odznacza się m.in. dużą higroskopijnością 
– zdolnością pochłaniania i oddawania pary wodnej. Proces ten ściśle uzależniony jest od wilgotności 
względnej powietrza i temperatury. Zależność tą wykorzystuje się w praktyce rolniczej do suszenia. 
Intensywność suszenia jest większa jeśli ziarno jest przewietrzane. Najstarszą metodą przewietrzania 
ziarna było jego przesypywanie – szuflowanie. Od wielu lat rozpowszechnia się metodę wymuszonej 
wentylacji mechanicznej, która polega na przetłaczaniu powietrza przez warstwy ziarna za pomocą 
wentylatora. 

Uważa się, że wymuszona wentylacja powietrzem atmosferycznym jest najbardziej efektywna i eko-
nomiczna. Umożliwia ona: zachowanie w czasie wysokiej jakości ziarna, zapobiega samozagrzewaniu 
ziarna, przyspiesza pożniwne dojrzewanie, przyspiesza usuwanie niepożądanych zapachów, umożliwia 
schłodzenie i podsuszenie ziarna, ogranicza rozwój szkodników i mikroorganizmów.

Proces suszenia wymuszonym przewietrzaniem zależy od: wilgotności względnej, temperatury i natę-
żenia przepływu powietrza, wilgotności i temperatury ziarna, czasu trwania procesu wietrzenia.

Natężenie przepływu wyraża się w m3/hl/h, tj. na 100 litrów w praktyce stosuje się przepływy rzędu 
5-1200 m3/hl/h. W określonych warunkach otoczenia wilgotność ziarna wzrasta lub maleje do tzw. wil-
gotności równoważnej (równowagowej). Wilgotność równowagowa to zawartość wody w ziarnie, która 
ustala się po przewietrzaniu go powietrzem o określonej wilgotności.
Urządzenia	do	suszenia	ziarna. Urządzenia podłogowo-kanałowe w magazynach płaskich, metalowe 

silosy wieżowe z promieniowym lub pionowym przepływem powietrza, specjalistyczne suszarnie do 
ziarna.

Wietrzenie ziarna należy rozpocząć zaraz po wyładunku i prowadzić do 15% wilgotności masy ziarno-
wej. Proces wietrzenia można prowadzić także przy złej pogodzie. Konieczne jest wówczas podgrzewa-
nie powietrza. Najkorzystniejsze efekty uzyskuje się przy podgrzaniu powietrza o 5-10°C co pozwala na 
obniżenie wilgotności względnej powietrza o 25-40%.

Po zakończeniu konserwacji ziarna tj. obniżeniu wilgotności (ok. 14%) i temperatury (ok. 10ºC) ziarno 
może być przechowywane przez 10 miesięcy. W okresie tym należy co 2-3 miesiące kontrolować stan 
ziarna tj. jego wygląd, barwę, połysk i zapach. Zapach najlepiej ocenić przy włączonym wentylatorze 
i przedmuchaniu silosu przez kilka minut. Jeżeli stwierdzi się wyższą wilgotność i temperaturę ziarna 
oraz stęchły zapach trzeba rozpocząć wietrzenie sprawdzając w kilku miejscach temperaturę termo-
metrem kopcowym. Jeżeli w którymkolwiek miejscu wystąpi temp wyższa niż przeciętna to wietrzenie 
trzeba kontynuować aż do uzyskania temp. 10ºC.

Podwyższona temperatura jest sygnałem, że w silosie znajduje się ognisko samozagrzewania ziarna.
Zanieczyszczenia użyteczne to poślad – ziarna chude, nierozwinięte (przesiewające się przez sito 

1,6 x 2,5 mm), porośnięte, spleśniałe, zbutwiałe, uszkodzone mechanicznie więcej niż w połowie 

Temperatura powietrza wpływa na jego aktualną RH

Temperatura °C 10 15 20 25 30 35 40

niedosyt H2O % w stosunku
do pełnego nasycenia parą wodną 9,4 12,9 17,3 23 30,3 39,5 51
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i uszkodzone przez szkodniki oraz przebarwione na skutek niewłaściwego przechowywania lub przepa-
lone podczas suszenia oraz ziarna innych gatunków.

Zanieczyszczenia nieużyteczne to: mineralne: piasek, grudki ziemi, drobne kamienie, kawałki szkła 
i części metalowe; organiczne: słoma, plewy, łodygi, łuski, zielone części roślin, nasiona chwastów nie-
szkodliwe i szkodliwe dla zdrowia, kał gryzoni oraz wszystkie inne składniki przechodzące przez sito 
o średnicy oczek ø 1mm.

Podczas przechowywania może dochodzić do nadmiernego rozwoju szkodników magazynowych 
– wołka zbożowego, rozkruszka i in. Szkodniki uszkadzają ziarno, zanieczyszczają je swoimi odcho-
dami, powodują zawilgocenie i zagrzewanie się produktów. Produkty zaatakowane przez szkodniki 
(rozkruszki) mają nieprzyjemny zapach i smak z powodu zawartości kału i wydzielin tych stawonogów. 
Straty powodowane przez szkodniki w skali świata to ok. 10% co starczyłoby na wyżywienie 130 mln 
ludzi. Straty zbóż powodowane przez szkodniki w Polsce szacuje się na około 440 tys. ton (GUS – 
2009 rok).

przechowywanIe plonów SUchych

Rzepak

Rzepak przechowuje się w magazynach przeznaczonych do przechowywania ziarna zbóż. Mogą to 
być magazyny – spichrze podłogowe parterowe lub wielokondygnacyjne, spichrze lejowe, spichrze ko-
morowe (silosy) z blachy falistej, betonowe,

Jakość skupionych nasion rzepaku decyduje o ich przechowaniu, przerobie na olej surowy, jakości 
oleju surowego i prawidłowej rafinacji oraz parametrach oleju rzepakowego rafinowanego. Błędów po-
pełnionych na polu, przy zbiorze, w transporcie i podczas przechowywania nie można naprawić podczas 
rafinacji oleju. 

Nasiona do przerobu powinny zawierać jak największą ilość oleju o jak najmniejszym zanieczyszcze-
niu produktami powstałymi podczas psucia się nasion. 

Zbiór rzepaku następuje w fazie dojrzałości technicznej, tj wówczas gdy co najmniej 60% łuszczyn 
ma brunatne nasiona, wilgotność nasion spada poniżej 20% a zawartość chlorofilu wynosi poniżej 20 
mg/kg oleju.

Zmiany zachodzące podczas przechowywania nasion: zaparzanie, pleśnienie, kiełkowanie nasion, 
jełczenie tłuszczu – utlenianie tłuszczu, scukrzanie tłuszczu. Zmiany te zachodzą na skutek składowa-
nia nasion wilgotnych, zanieczyszczonych, lub gdy do przechowywanej masy nasion dostaje się wilgoć 
z zewnętrz.

Przyczyny	psucia	się	nasion. 
Wewnętrzne: Działanie enzymów, oddychanie, kiełkowanie nasion. Na skutek wysokiej zawartości 

wody, wysokiej temperatury oraz pH dochodzi do aktywacji zarodka, który wytwarza enzymy rozkłada-
jące tłuszcz do WKT i hydroksykwasów.

Wysoka temperatura zwiększa procesy oddychania. Oddychanie prowadzi do utleniania produktów 
hydrolizy enzymatycznej – proces egzotermiczny w rezultacie podnosząc temperaturę nasion. Procesy 
te odbywają się z równoczesnym wydzielaniem wody do otoczenia – w rezultacie następuje wzrost 
wilgotności. Wskutek oddychania zmniejsza się zdolność kiełkowania nasion, wzrasta LK na skutek po-
wstających w czasie hydrolizy WKT. Na skutek podwyższonej temperatury w nasionach rzepaku wzrasta 
zawartość związków siarkowych (glukozynolanów).

Zewnętrzne: Działania chemiczne, mikrobiologiczne i technologiczne. Hydroliza zachodząca bez 
udziału lipazy zależąca głównie od rodzaju oleju i temperatury. Jełczenie tłuszczu - działanie tlenu at-
mosferycznego – skutkiem jest autooksydacja w miejscu podwójnych wiązań łańcuchów kwasowych 
zmieniająca właściwości tłuszczu. Powstawanie niskocząsteczkowych kwasów: masłowy, kaprylowy 
i kaprynowy. 

W rezultacie następuje obniżenie LJ, zwiększenie LK, LN, LZ, WZS i GT. Wpływ mikroflory (bakterii, 
grzybów) oraz drobnoustrojów – rozkład tłuszczu, wzrost temperatury, zanieczyszczanie nasion oraz 
spilśnianie nasion. 
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Stopień wysuszenia nasion decyduje o ich trwałości. Nasiona po zbiorze powinny być jak najszybciej 
dosuszone do wilgotności technicznej, tj.6-8%, aby nie zaczęły się w nich procesy biologiczne utleniania 
i hydrolizy. 

Po przekroczeniu wilgotności 13-16% następuje szybki wzrost aktywności enzymów powodujących 
wzrost energii oddychania, co jest przyczyną samozagrzewania się nasion.

Nasiona roślin oleistych szybko się psują już przy wilgotności przekraczającej 10%, a więc znacz-
nie niższej niż w przypadku ziarna zbóż. Ta niska wilgotność nasion jest jednak pozorna. Zawierają 
one bowiem dużo tłuszczu, który nie jest higroskopijny, tzn. nie może wchłonąć wody. Dlatego cała 
woda znajdująca się w nasionach jest pochłaniana przez pozostałe substancje zapasowe, głównie 
przez białko i cukrowce. Substancje te w przeciwieństwie do tłuszczów odznaczają się dużą higro-
skopijnością.

Obliczanie % uwilgotnienia nasion roślin oleistych (rzepaku ozimego).
Np. wilgotność nasion rzepaku wynosi 15%, to przy 40% tłuszczu ilość wody w części beztłuszczowej 

stanowiącej 60 % nasion wynosi:
15 x 100 / 60 = 25%
Dla zabezpieczenia trwałości rzepaku wilgotność składników beztłuszczowych powinna kształtować 

się najwyżej na poziomie 15 %, co odpowiada ogólnej wilgotności 9 % zgodnie z obliczeniem
60 x 15 / 100 = 9%
Z powyższego wynika, że nasiona rzepaku przed złożeniem do dłuższego magazynowania należy 

wysuszyć do wilgotności ok. 9%.

Suszenie może odbywać się w sposób naturalny i sztuczny

Suszenie naturalne. (przewietrzanie nasion, aktywna wentylacja, mechaniczna wentylacja, wymuszo-
na wentylacja, aktywne wietrzenie, aeracja nasion) w małym zakresie obniża wilgotność nasion przez 
ich przewietrzanie. Odparowaniu ulega woda wolna i częściowo związana fizycznie. Suszenie tego 
typu jest uzasadnione wówczas gdy wilgotność względna powietrza jest niższa niż wilgotność równo-
wagowa nasion.

Środki służące sklejaniu łuszczyn – obniżające osypywanie się nasion rzepaku
Nazwa środka Substancja aktywna Dawka l/ha Termin zabiegu
Elastiq 550 EC Sztuczny lateks 0,8-1,0 3-4 tyg. Przed zbiorem, gdy większość 

łuszczyn jest zielonkawo-żółta, łuszczyny 
dają się zgiąć w kształt litery V bez pękania 
i osypania nasion.

Nu-Film 96 EC di-1-P-menten 0,7

Spodnam 555 SC di-1-P-menten 1,2

Środki służące przyspieszaniu dojrzewania nasion rzepaku

Nazwa środka Substancja 
aktywna

Dawka
l/ha Termin zabiegu

Basta 150 SL Glufosynat 
amonowy 2,5 Łuszczyny wierzchołkowe są zielone, a położone niżej 

zmieniają barwę z zielonej na słomkowąBasta 200 SL

Harvade 250 SC dimetipin 1,5-2 Łuszczyny żółkną, a 1/3 nasion jest brunatna lub brunat-
niejąca

Reglone 200 SL dibromek 
dikwatu 2-3

70% łuszczyn na głównym pędzie jest seledynowożółta, 
nasiona w jego górnej części są ciemnobrązowe, a poniżej 
czarne

Środki powodujące zamieranie roślin
Nazwa środka Substancja aktywna Dawka l/ha Termin zabiegu

Roundup Energy 450 SL
Glifosat*

2,5
Wilgotność nasion poniżej 30%

Roundup Ultra 360 SL 3,0 – 4,0
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Przykład:
WWP=58% WRN 25°C=7,5% WRN10°C=8,6%
WWP=64% WRN 25°C=8,2% WRN10°C=9,4%
WWP=70% WRN 25°C=9% WRN10°C=10,3%
WWP=75% WRN 25°C=9,8% WRN10°C=11,1%
WWP=86% WRN 25°C=13,4% WRN10°C=14,5%

Suszenie sztuczne. W Polsce nie można wysuszyć rzepaku do bezpiecznej wilgotności powietrzem 
nie ogrzewanym włączając na stałe wentylator. Aby dosuszyć rzepak do wilgotności 8,6% powietrze 
wdmuchiwane do silosu powinno mieć wilgotność względną niższą niż 58%. W czasie żniw i w okresie 
pożniwnym średnia wilgotność względna powietrza atmosferycznego w Polsce przekracza 75% (Poznań
-Ławica), ale nocami często przekracza 90%. Rośnie więc ryzyko nawilżania nasion.

Suszenie niskotemperaturowe: Podgrzanie temperatury powietrza o 8°C obniża jego wilgotność 
względną o około 35%. Ciągłe podgrzewanie powietrza o 8°C w najgorszych (hipotetycznie) warun-
kach pogodowych tj. 100% WWP obniżyłoby wilgotność powietrza do poziomu 65% WWP, ta z kolei 
ustaliłaby wilgotność nasion na poziomie ok. 8,2 – 9,4%. Taka wilgotność jest całkowicie bezpieczna dla 
przechowywanych nasion.

Suszenie wysokotemperaturowe: suszarnie porcjowe i o pracy ciągłej – ryzyko uszkodzenia nasion 
(temperatura), kondensacji pary wodnej i wtórnego nawilżania nasion.

przechowywanIe plonów SoczyStych

Owoce	i	warzywa

Technologie przechowywania plonów soczystych: 
n w normalnej atmosferze tj. w kopcach, piwnicach i na strychach, w ziemiankach, kopcach technicz-

nych, pomieszczeniach adaptowanych, przechowalniach i chłodniach
n w	komorach	z	modyfikowaną	atmosferą,
n komorach	z	kontrolowaną	atmosferą,
n komorach	w	technologii	ULO.

WSKAZANE: Wysoka wilgotność, niska temperatura (oczywiście są wyjątki). 

Komory	z	modyfikowaną	atmosferą	(MA). Bardzo często zdarza się, że zamiarem inwestora było wyko-
nanie zwykłej chłodni a tymczasem przygotował komorę gazoszczelną, w której jedynie brakuje urządzeń 
do modyfikacji atmosfery. Czy to dobrze, że zwykła komora chłodnicza jest jednocześnie gazoszczelna? 
Jeśli ma ona być wykorzystywana jako zwykła chłodnia, to odpowiedź brzmi: nie! a dlaczego?

W owocach zebranych z drzewa, pomimo oddzielenia od rośliny macierzystej, nadal trwa proces 
oddychania zgodnie ze schematem: glukoza + tlen = dwutlenek węgla + woda + energia. Tempo od-
dychania, czyli ilość tlenu zużywanego z powietrza otaczającego owoce oraz ilość produkowanego 
jednocześnie dwutlenku węgla wprowadzanego do atmosfery, rośnie wraz z temperaturą otoczenia, 
co ilustruje tabela.

TEMPO ODDYCHANIA JABŁEK I GRUSZEK, WARTOŚCI PRZECIĘTNE
miligramy CO2 produkowanego przez 1 kg owoców w czasie 1 h

Owoce
Temperatura

0°C 5°C 10°C 15°C 20°C

Jabłka 2-4 5-7 7-10 9-20 15-25

Gruszki 3-7 5-10 18-21 15-60 30-70
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W szczelnej komorze chłodniczej, po długim 
okresie niekontrolowanej modyfikacji atmosfe-
ry, obok uszkodzeń wywołanych dwutlenkiem 
węgla mogą wystąpić także te związane z de-
ficytem tlenu. Przy jego stężeniu niższym niż 
1% owoce zaczynają wytwarzać etanol i estry, 
uszkodzeniom ulega skórka i miąższ. Takie jabł-
ka mogą nie nadawać się nawet do przetwór-
stwa. Ważnym problemem związanym ze zmia-
nami składu gazowego atmosfery w komorach 
chłodniczych jest bezpieczeństwo pracy w nich.

W owocach zebranych z drzewa, pomimo oddzielenia od rośliny macierzystej, nadal trwa proces od-
dychania zgodnie ze schematem: glukoza + tlen = dwutlenek węgla + woda + energia. Tempo oddycha-
nia, czyli ilość tlenu zużywanego z powietrza otaczającego owoce oraz ilość produkowanego jednocze-
śnie dwutlenku węgla wprowadzanego do atmosfery, rośnie wraz z temperaturą otoczenia, co ilustruje 
tabela.

W MA osiąga się najczęściej atmosferę typu 5:16, czyli o składzie 5–6% dwutlenku węgla i 15–16% 
tlenu (suma 21%, reszta azot). Skład atmosfery ustala się samoistnie dzięki opisanemu wcześniej proce-
sowi oddychania owoców. Po osiągnięciu stężenia dwutlenku węgla na poziomie 6% i odpowiadającego 
mu stężenia tlenu 15% należy w sposób kontrolowany przewietrzyć komorę powietrzem atmosferycz-
nym tak, aby stężenie dwutlenku węgla spadło np. do 5%, a stężenie tlenu wzrosło do 16%.

Proces pomiaru stężeń gazów i wietrzenia powtarza się wielokrotnie, aż do zakończenia przecho-
wywania. Dla niektórych odmian jabłek efekty przechowywania są porównywalne ze standardową KA 
(5:3), dla większości - rezultaty są lepsze niż w zwykłej chłodni. Stosowanie modyfikowanej atmosfery 
jest dobrym i bezpiecznym treningiem dla operatora chłodni przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu 
pełnej wersji technologii KA lub typu ULO.

Komory	z	kontrolowaną	atmosferą	(KA)
Ten sposób przechowywania owoców znany jest od ponad osiemdziesięciu lat, a wprowadzony został 

w Anglii. Przez wiele lat był doskonalony, powstały różne jego warianty. Sprzyja on bardziej niż jakikol-
wiek inny zachowaniu wysokiej jakości owoców. Dzięki niemu stało się możliwe przechowywanie jabłek 
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od zbioru jednego roku do zbioru w roku następnym. Dzięki przechowywaniu w kontrolowanej atmos-
ferze wydłużono podaż świeżych owoców na rynek. 

Atmosfera zawierająca 5% CO2 + 3% O2 jest znana od dawna i została uznana za standardową, ponie-
waż może być w niej przechowywana większość odmian jabłek. Atmosfera o tym składzie stale jeszcze 
jest powszechnie stosowana. Komora gazoszczelna po wypełnieniu jabłkami czy gruszkami zostaje her-
metycznie zamknięta i modyfikacja składu gazowego, następuje w dwojaki sposób.

Może się to odbywać w sposób naturalny, dzięki procesowi oddychania. Jabłka zużywają tlen i wydalają 
CO2, który stopniowo się nagromadza i po kilku dniach osiąga poziom 5-6%, zawartość O2 obniża się na-
tomiast do 15-16%. Od tego momentu uruchamiana jest na określony czas płuczka CO2 w celu usunięcia 
nadmiaru CO2. Płuczka obniża poziom CO2, np. do 4%, i wyłącza się. Zostaje włączona dopiero wtedy, gdy 
zawartość CO2 znowu podniesie się do 6%. W ten sposób wypadkowa zawartości CO2wynosi średnio 5%.

Drugi sposób modyfikowania atmosfery wymaga zastosowania konwertera tlenu, dzięki któremu ob-
niżenie zawartości tlenu z 20,8% do 2-3% trwa 2-3 dni. Jest to najbardziej pożądany sposób obniżania 
poziomu tlenu, sprzyja on bardzo szybkiemu zahamowaniu dojrzewania. W tym samym czasie musi być 
usuwany CO2, w przeciwnym razie nagromadzając się w komorze powyżej dopuszczalnego poziomu 3% 
mógłby spowodować uszkodzenie owoców, 

Komory	z	atmosferą	(ULO)
Ten sposób przechowywania jest stosunkowo nowy. Polega na tym, że w atmosferze utrzymuje się 

tlen poniżej 2% w granicach od 1 do 1,8%, a CO2 mniej więcej na tym samym poziomie. Zawartość tlenu 
jest bardzo bliska wartości granicznej, poniżej której grozi „uduszenie” warzyw lub owoców. Ponieważ 
dobowe zużycie tlenu przez owoce może być większe niż 1%, dlatego konieczne jest częste wykonywa-
nie kontroli poziomu tlenu i regulacji atmosfery, by zawartość CO2 i O2 utrzymać na zadanym poziomie.

Niezbędne wyposażenie komory to:
n „wodny” lub mechaniczny zawór kompensacyjny, zabezpieczający ją przed zniszczeniem przy zmia-

nach ciśnienia. 
n worek kompensacyjny, który ogranicza zmiany ciśnienia w komorze, przez co zmniejsza wymianę at-

mosfery komory z otoczeniem. 
n urządzenia chłodnicze zapewniające precyzyjne utrzymanie żądanej temperatury, wysoką wilgotność 

i właściwą cyrkulację powietrza. 
n adsorber CO₂, generator azotu, katalityczny dopalacz etylenu
n analizator zawartości O₂ i CO₂
n komputer PC rejestrujący i sterujący parametrami.
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Blok tematyczny:
2. Innowacje w przechowalnIctwIe płodów rolnych 

(w tym zIemnIaka)

2.2. Nowoczesne przechowalnictwo nieodzownym elementem
profesjonalnej produkcji i rynku ziemniaka jadalnego

Opracowanie: dr Wojciech Nowacki
Zakład Agronomii Ziemniaka, IHAR – PIB Oddział w Jadwisinie

Bulwy ziemniaka są żywymi organizmami potrzebującymi optymalnych warunków termiczno-wilgot-
nościowych. Podczas kumulacji plonu w okresie wegetacji, ale także podczas zbioru i przechowywa-
nia zachodzą w bulwach procesy życiowe oraz zmiany wywołane czynnikami biotycznymi (np. infekcje 
chorobowe, występowanie szkodników), czynnikami abiotycznymi (temperatura oraz wilgotność gleby 
i w miejscach składowania) oraz czynnikami fizycznymi (np. uszkodzenia mechaniczne, obicia, odgniece-
nia), które w konsekwencji prowadzą do strat ilościowych i jakościowych w bulwach ziemniaków.

Przechowalnia nie jest kliniką dla złej jakości wyprodukowanych i zebranych bulw. Przechowalnia ma za za-
danie tylko i aż tylko utrzymać w nie zmienionym stanie kondycję bulw do wiosny jaka występuje tuż po zbiorze. 

Nowoczesne przechowalnictwo ziemniaka służy zabezpieczeniu zebranych plonów przed nadmierny-
mi stratami masy plonu, utrzymania wysokiej i niezmiennej jakości bulw oraz zabezpieczeniem płynnej 
dyspozycji towaru na rynek w całym sezonie. Samo dysponowanie przechowalnią nie zapewni ograni-
czenia strat i utrzymania wysokiej jakości przechowywanych ziemniaków. Należy także optymalizować 
technologię przechowywania w zakresie utrzymywania najlepszych warunków termiczno-wilgotnościo-
wych dla bulw i mieć wiedzę na temat trwałości.

W ostatnich latach globalne straty podczas przechowywania systematycznie zmniejszają się, cho-
ciaż jest jeszcze dużo do poprawienia. Zadecydowało o tym wiele czynników, ale do najważniejszych 
można zaliczyć: rozbudowę nowoczesnych przechowalni, częstszą wymianę sadzeniaków, dobór od-
mian o dużej trwałości przechowalniczej, efektywną ochronę przeciw zarazie ziemniaka, mechanizację 
uwzględniającą ograniczanie uszkodzeń bulw, większą dbałość o utrzymanie odpowiednich warunków 
termiczno-wilgotnościowych podczas przechowywania. 

Stan	obecny	a	potrzeby	nowoczesnego	krajowego	przechowalnictwa	ziemniaka
Aktualnie w przechowalniach różnego rodzaju (gospodarskie i o dużej pojemności) składowanych jest 

w całym kraju około 1mln ton ziemniaków. Uzupełnieniem tej bazy są jeszcze obecnie stosowane kopce 
ziemne i techniczne, piwnice oraz adaptowane dla potrzeb przechowalnictwa pomieszczenia gospodar-
skie (obory, stodoły, magazyny). 

Zbiory ziemniaka w Polsce ustabilizowane są obecnie na poziomie 8-9 mln ton rocznie. Przyjmuje się, 
że pojemność całkowitej bazy przechowalniczej powinna wynosić 50-60% masy zbiorów. Docelowo 
potrzebna jest nam pojemność składowa i przechowalnicza ziemniaka na poziomie 4,5 mln ton. Nowo-
czesne przechowalnie z aktywną wentylacją powinny mieć pojemność około 3 mln ton i powinny służyć 
szczególnie do przechowywania ziemniaków jadalnych i kwalifikowanych sadzeniaków oraz dla zabez-
pieczenia surowca dla przetwórstwa spożywczego. Oczywiście mniejsi producenci ziemniaka w dalszym 
ciągu będą korzystać z różnego rodzaju piwnic i odpowiednio przebudowanych i urządzonych obiektów 
gospodarskich (izolowanych termicznie, z grawitacyjną lub wymuszoną wentylacją).

Straty przechowalnicze ilościowe i metody ich ograniczania

Ubytki naturalne
Ubytki naturalne powstają w całym okresie przechowywania bulw, a ich wielkość zmienia się w okre-

sie od początku do końca okresu przechowywania. Ubytki wody z bulw przyczyniają się do strat masy 
i zmian jakościowych; bulwy stają się pomarszczone, gąbczaste, powstają nekrozy pouszkodzeniowe, 
bulwy mają coraz większą skłonność do powstawania ciemnych plam fizjologicznych. 
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Transpiracja, czyli odparowanie wody z bulwy odbywa się podczas całego okresu przechowywania. Jed-
nak większe odparowanie wody następuje zaraz po zbiorze oraz w końcowej fazie przechowywania, kiedy 
następuje intensywny wzrost kiełków. Podczas przechowywania można zmniejszyć transpirację przez od-
powiednie warunki termiczno-wilgotnościowe: wysoką wilgotność względną powietrza, niską temperaturę, 
oraz nie za intensywną wentylację. Odmiany mogą różnic się między sobą nawet 2-krotną intensywnością 
transpiracji. Podczas wentylacji największe ubytki naturalne powstają, kiedy wdmuchiwane jest do prze-
chowalni powietrze o niskiej wilgotności. Racjonalnie wykorzystując do wentylacji powietrze zewnętrzne 
można uzyskać wilgotność w przechowalni na poziomie 90%. Nawilżając wentylowane powietrze można 
uzyskać wilgotność na poziomie 95-97%. Zebrane z pola bulwy mokre (jak w tym roku) muszą być powinny 
być bardzo mocno wentylowane i jak najszybciej osuszane suchym powietrzem z nadmiaru wody. 

Oddychanie
Oddychanie bulw jest wieloetapowym procesem, który polega na utlenianiu węglowodanów i wy-

dzielaniu dwutlenku węgla, wody i ciepła. Oddychanie bulw powoduje wzrost ubytków naturalnych, ale 
jest to przyrost niewielki (10%) w porównaniu do ubytków spowodowanych transpiracją (90%). Bezpo-
średnio po zbiorze ziemniaki oddychają intensywnie, następnie tempo oddychania maleje i po około 1 
miesiącu przechowywania stabilizuje się na najniższym poziomie i ponownie wzrasta dopiero w fazie 
rozpoczęcia kiełkowania. W okresie przechowywania ziemniaków o intensywności oddychania decydu-
je głównie temperatura. Najniższa intensywność oddychania występuje w temperaturze 4-6°C. Propor-
cjonalnie do intensywności oddychania wydzielany jest dwutlenek węgla i ciepło. Produkty te powinny 
być odprowadzane z przechowywanych ziemniaków podczas wentylacji. 

Kiełkowanie
Kiełkowanie bulw przyczynia się do wzrostu strat przechowalniczych w wyniku zwiększenia odpadowej 

masy kiełków, wzrostu intensywności transpiracji wody z bulw i oddychania, oraz obniżenia ogólnej jako-
ści ziemniaków. O terminie rozpoczęcia kiełkowania ziemniaków decyduje temperatura przechowywania 
i odmiana. Warunki wegetacji podczas wzrostu ziemniaków mają także duży wpływ na termin rozpoczęcia 
kiełkowania. Chłodne lato z dużą ilością opadów przyczynia się do późniejszego rozpoczęcia kiełkowania 
ziemniaków w stosunku do lata suchego. Odmiany wymagające wydłużenia okresu uśpienia i ograniczenia 
intensywności wzrostu kiełków należy przechowywać w niskiej temperaturze (sadzeniaki 2-3°C, jadalne 
4°C). Termin rozpoczęcia kiełkowania (średnie z wielu odmian) ziemniaków przechowywanych w 3°C wy-
stępuje na początku kwietnia, przechowywane w 5°C pod koniec lutego a w 8°C na początku stycznia. 

Zapobiec kiełkowaniu można także przez zastosowanie chemicznych lub naturalnych inhibitorów ha-
mujących kiełkowanie. W praktyce najbardziej efektywne ograniczenie kiełkowania można uzyskać przez 
zastosowanie środków chemicznych opartych na bazie chloroprofamu (CIPC). Aktualnie zarejestrowanych 
jest około 10 środków przeciw kiełkowaniu bulw ziemniaka. Zastosowanie środka przeciw kiełkowaniu 
można dokonać opryskując w czasie załadunku przechowalni lub zamgławiając ziemniaki w okresie prze-
chowywania. W przechowalniach o składowaniu w paletach skrzyniowych korzystniejsza jest aplikacja 
w trakcie załadunku, a w dużych przechowalniach o składowaniu luzem aplikacja w formie zamgławiania. 

Choroby bulw występujące w okresie przechowywania 
Mimo że do przechowywania przeznacza się tylko bulwy dojrzałe i zdrowe, to podczas przechowy-

wania mogą ujawnić się choroby grzybowe i bakteryjne decydujące o stratach przechowalniczych. Do 
chorób mających duże znaczenie można zaliczyć: zarazę ziemniaka, mokrą zgniliznę, suchą zgniliznę, 
zgniliznę mieszaną i alternariozę. Z badań nad oceną trwałości przechowalniczej odmian wynika, że naj-
większe straty przechowalnicze powoduje mokra zgnilizna. Głównym źródłem infekcji bulw potomnych 
są zainfekowane sadzeniaki. W niekorzystnych warunkach wilgotnościowych w okresie wegetacji (pod-
czas dużych opadów deszczu) oraz przy dużych uszkodzeniach bulw podczas zbioru i braku intensywnej 
wentylacji osuszającej w pierwszej fazie przechowywania gnicie bulw może przebiegać intensywnie. 
Pod koniec sezonu przechowalniczego ujawniają się często nekrozy na bulwach porażonych alterna-
riozą, oraz parchem srebrzystym. W długotrwałym okresie przechowywania temperatura i wilgotność 
względna powietrza w przechowalni ma duży wpływ na rozwój chorób. Gniciu ziemniaków w wyniku 
rozwoju takich chorób przechowalniczych jak: zaraza ziemniaka, mokra zgnilizna a także mieszana zgni-
lizna sprzyjają wysoka temperatura 6-10°C, wysoka wilgotność względna (powyżej 95%) powodująca 
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kondensację wilgoci na skórce oraz słabe przewietrzanie pryzmy. Obniżenie temperatury i wilgotności 
w przechowalni oraz intensywne wietrzenie ziemniaków hamuje rozwój tych chorób.

Obniżeniem jakości bulw (tylko wizualnym) jest rozwój parcha srebrzystego na powierzchni bulwy. 
Ograniczenie rozwoju parcha srebrzystego w przechowalni osiąga się przez osuszenie bulw przed dłu-
gotrwałym przechowywaniem, nie dopuszczanie do kondensacji wody na bulwach. Zjawisko konden-
sacji powstaje przeważnie w okresie dużych mrozów, kiedy następuje szybkie wychładzanie powietrza 
w przechowalni i przekroczenie punktu rosy.

Zmiany	jakości	ziemniaków	podczas	przechowywania	bulw
Podczas okresu przechowywania ziemniaków zmienia się ich wartość technologiczna i użytkowa. Zmienia 

się skład chemiczny bulw a tym samym i wartość odżywcza oraz parametry kulinarne. Metodą ograniczającą 
zmiany jakości ziemniaków są optymalne warunki termiczno-wilgotnościowe w miejscach składowania bulw.

Sucha masa i skrobia
W czasie przechowywania zachodzą ciągłe procesy przemiany węglowodanów, w których skrobia 

rozkłada się na cukry, a te spalane są w procesie oddychania. W wyniku tego procesu powstają ubytki 
suchej masy i skrobi, które zależą zarówno od odmiany jak i temperatury przechowywania. Ubytki skrobi 
po 7 miesiącach wynoszą od 1,6% do 3,4% i są istotnie wyższe po przechowywania bulw w tempera-
turze powyżej 6°C. Niska temperatura przechowywania (4°C) i wysoka wilgotność względna powietrza 
(95%) w znaczny sposób stabilizuje zawartość suchej masy i skrobi w bulwie.

Zawartość cukrów redukujących i sacharozy
Poziom cukrów w bulwach oraz zdolność ich akumulacji jest cechą odmianową modyfikowaną przez warunki 

klimatyczne panujące w okresie wegetacji i przechowywania. Zawartość sumy cukrów (cukry redukujące plus 
sacharoza) decyduje o przydatności bulw do spożycia. Wartość powyżej 1,0% sumy cukrów w świeżej masie 
jest wyczuwalna jako smak słodki. Takie ziemniaki mają obniżoną wartość konsumpcyjną.

Wysoka zawartość cukrów redukujących w bulwach ziemniaka ma decydujący wpływ na barwę produktów 
smażonych. Ciemne produkty są gorzkie, a ich barwa jest niepożądana, ponadto wysoka zawartość cukrów 
redukujących wpływa na powstawanie szkodliwych dla zdrowia akrylamidów.

Produkty przeznaczone do produkcji frytek i suszu nie mogą zawierać więcej niż 0,25% cukrów redukują-
cych, natomiast bulwy do produkcji chipsów do 0,15%. 

Taki poziom cukrów w bulwach można osiągnąć po przechowaniu ich w temperaturach 8-10°C. Niż-
sze temperatury przechowywania 4-6°C prowadzą do kumulacji cukrów redukujących. Zabieg rekondy-
cjonowania, który polega na podwyższeniu temperatury pod koniec przechowywania do 15-20°C przez 
okres od 7 do 14 dni, może obniżyć zawartość cukrów redukujących w bulwach. 

Tabela 1. Główne choroby ziemniaka rozwijające się podczas przechowywania 

Rodzaj choroby Przeciwdziałanie w przechowalni

Zaraza ziemniaka szybkie obniżenie temperatury, osuszanie bulw

Alternarioza sortowanie i przebieranie przed przechowywaniem

Czarna nóżka wczesne przebranie ziemniaków, szybkie osuszanie bulw

Sucha zgnilizna sortowanie i odrzucanie bulw uszkodzonych, niskie temperatury przechowy-
wania, jak najmniej wentylacji

Mokra zgnilizna wstępne przebieranie bulw, usuwanie ognisk gnilnych, niskie temperatury 
przechowywania, intensywna wentylacja

Mieszana zgnilizna optymalna wentylacja, niższa temperatura przechowywania

Bakterioza pierścieniowa
ziemniaka

dezynfekcja przechowalni, maszyn i palet skrzyniowych, niższe temperatury 
przechowywania, odizolować różne partie 

Parch srebrzysty niższe temperatury, intensywne osuszanie, unikanie kondensacji wilgoci 
na bulwach, zaprawianie bulw H2O2



28

Witamina C
Zawartość witaminy C (kwasu askorbinowego) w bulwach ziemniaka zależy głównie od odmiany a tak-

że od przebiegu pogody w okresie wegetacji. Ziemniaki po zbiorze zawierają średnio 20 mg witaminy C 
w 100 g świeżej masy. W czasie przechowywania obserwuje się zmniejszenie zawartości tego składnika 
i po 7 miesiącach przechowywania zawartość może spaść o 50%. Mniejsze ubytki tego składnika zacho-
dzą po przechowywaniu bulw w temperaturze 4°C.

Ciemnienie
Jedną z ważniejszych cech określających przydatność odmian ziemniaka jadalnego do bezpośrednie-

go spożycia jak i do przetwórstwa jest ciemnienie miąższu bulw surowych i po ugotowaniu.
Skłonność do ciemnienia miąższu bulw jest cechą odmianową, na którą wpływ mają czynniki agro-

techniczne oraz warunki przechowywania. Wykazano, że skłonność do ciemnienia bulw surowych 
zwiększa się z czasem przechowywania, a wzrost ten jest większy w bulwach składowanych w niskich 
temperaturach. Przechowywanie ziemniaków jadalnych w temperaturze około 4-5oC jest najbardziej 
optymalne w celu ograniczenia intensywności ciemnienia bulw surowych. Na ciemnienie bulw po ugo-
towaniu temperatura przechowywania nie ma wpływu.

Trwałość	przechowalnicza	poszczególnych	odmian	jest	bardzo	różna
Odmiany ziemniaka znacznie różnią się trwałością przechowalniczą a więc wielkością strat powsta-

jących w okresie długotrwałego (6-7 miesięcy) przechowywania. Decyduje o tym budowa anatomiczna 
skórki bulw, odporność odmiany na uszkodzenia mechaniczne, długość uśpienia bulw oraz oporność od-
mian na choroby przechowalnicze. Oddział IHAR – PIB w Jadwisinie od wielu już dziesięcioleci prowadzi 
badania nad trwałością przechowalniczą odmian. Dotyczą one głównie odmian wpisanych do Krajowego 
Rejestru prowadzonym przez COBORU. Przechowywalność każdej odmiany określa się w skali 9-stop-
niowej, w tym 9 oznacza najlepszą przechowywalność, a 1 najgorszą. Pod pojęciem przechowywalności 
należy rozumieć ogólną ilość strat przechowalniczych powodowanych transpiracją, porażeniem choro-
bami jak i intensywnością kiełkowania bulw. Generalnie należy stwierdzić, że współcześnie uprawiane 
w kraju odmiany ziemniaka dobrze się przechowują. Tylko nieliczne odmiany gorzej się przechowują. 
Te ostatnie wymagają większej troski podczas przechowywania w postaci lepszej wentylacji i uwagi na 
utrzymanie optymalnych warunków termiczno-wilgotnościowych. Poniżej w tabeli zamieszczono trwa-
łość przechowalniczą grupy odmian ziemniaka jadalnego.
Tabela 2. Przechowywalność odmian ziemniaka wpisanych do KR odmian wg badań IHAR – PIB w Jadwisinie

Skala
przechowywalności Odmiany

9 Ingrid, Miłek, Altesse, Augusta, Bellarosa, Bohun, Carrera, Etola, Innovator, Magnolia, 
Owacja, Vineta, Cekin, Ditta, Honorata, Jurata, Laskara, VR 808, Eurostar, Mondeo

8 Lord, Riviera, Viviana, Aruba, Bila, Gwiazda, Ignacy, Lady Claire, Almera, Asterix, Finezja, 
Gawin, Jurek, Malaga, Monitou, Oberon, Satina, Tajfun, Victoria, Fianna, Jasia 

7 Denar, Michalina, Sagitta, Glada, Jubilat, Kuba

6 Irys, Lady Rosetta, Etiuda, Kuras, Rudawa

5 Justa, Syrena, Boryna, Kaszub, Inwestor, Skawa

4 Gandawa, Hinga

3 Ametyst, Harpun, Bzura

2 Bryza, Irga, Jelly

1 Pasat, Pasja Pom.
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Optymalne	warunki	przechowywania	bulw
Dla uzyskania jak najlepszych warunków podczas przechowywania zalecane są warunki termiczno

-wilgotnościowe uwzględniające różne kierunki użytkowania ziemniaków i pięć etapów przechowy-
wania. Utrzymanie reżimu termicznego i wilgotnościowego powoduje zmniejszenie strat przechowal-
niczych i utrzymanie wyjściowej jakości bulw. Cały okres przechowywania ziemniaków dzieli się na 
następujące etapy:

I etap – wstępny okres przechowywania obejmujący osuszanie bulw
Etap ten jest uważany za najważniejszy w całym okresie przechowywania. Tuż po złożeniu ziem-

niaków do przechowywania należy dążyć do jak najszybszego osuszenia ich, aby usunąć wilgoć znaj-
dującą się na powierzchni bulw. Jest to bardzo ważne szczególnie przy zbiorze bulw mokrych. Praktycznie 
przez 2-3 pierwsze doby przechowywania, wietrzenie powinno być bardzo intensywne, aby możliwe było 
usunięcie nadmiaru wilgoci, wydzielanego przez bulwy dwutlenku węgla i ciepła w procesie oddychania.

II etap – dojrzewanie bulw
W drugiej fazie następuje gojenie zranień (zabliźnianie) i tworzenie skorkowaciałej perydermy (skór-

ki). Są to procesy bardzo korzystne, gdyż sprzyjają one ograniczaniu nadmiernemu wydzielaniu wody 
z bulw i zapobiegają rozwojowi zgnilizn. Szybkość tych procesów zależy głównie od temperatury i od-
miany. Zalecana temperatura około 15°C sprawia, że zabliźnianie uszkodzeń i korkowacenie skórki za-
chodzi szybko i skutecznie. Wyższe i niższe temperatury zdecydowanie wydłużają czas trwania tych 
korzystnych procesów. Długość fazy dojrzewania trwa przeciętnie 14 dni. Niewłaściwe postępowanie 
z ziemniakami w tym czasie powoduje zawilgocenie bulw, zaparzenie i pleśnienie, wzmożone procesy 
oddychania i wydzielania wody, zahamowanie lub wydłużenie czasu korkowacenia skórki i zabliźnienia 
uszkodzeń mechanicznych. Tym niekorzystnym zmianom można zapobiec przez intensywną wentylację 
w pomieszczeniach przechowalniczych.

III etap – schładzanie
Po zakończeniu fazy dojrzewania, bulwy powinny być powoli schładzane do poziomu temperatury 

wymaganej w długotrwałym przechowywaniu. Obniżenie temperatury powinno być powolne (od 0,3 do 
1°C w ciągu doby) do temperatury właściwej dla danego kierunku użytkowania.

Wilgotność względna powietrza niezależnie od kierunku użytkowania powinna wynosić 95%. I i II etap 
określany jest w przechowalnictwie okresem przygotowawczym.

IV etap – długotrwałe przechowywanie
Po zakończeniu okresu przygotowawczego, którego czas składowania wynosi około 4 tygodni, na-

stępuje okres długotrwałego przechowywania. Czas jego trwania jest zróżnicowany i uzależniony od 
terminu zagospodarowania bulw ziemniaka. Temperaturę należy utrzymywać na poziomie uzyskanym 

Tabela 3. Warunki termiczno-wilgotnościowe wymagane w pięciu okresach przechowywania dla poszczególnych 
kierunków użytkowania ziemniaków 
Etap

przechowywania Czas trwania Rodzaj
użytkowania

Temperatura
(°C)

Wilgotność
powietrza (%)

1. Osuszanie 3-5 dni wszystkie kierunki
użytkowania 12-18 75-95

2. Dojrzewanie 10-14 dni wszystkie kierunki
użytkowania 12-18 90-95

3. Schładzanie 3-6 tygodni wszystkie kierunki
użytkowania

obniżanie o
0,2-0,5°C/dzień 90-95

4. Długotrwałe
    przechowywanie

6-7 miesięcy
do 8 miesięcy
do 9 miesięcy
3-8 miesięcy

sadzeniaki
jadalne

przetwórstwo spoż. 
przemysł

2-6
4-6
6-8
2-4

90-95

5. Przygotowanie
    do użytkowania (około 10 dni) jadalne, przetwórstwo

sadzeniaki
10
10

podkieł.10-15

85-95
85-95
75-80



30

w końcowym etapie schładzania, zgodnie z przeznaczeniem ziemniaków. Wilgotność względna powie-
trza niezależnie od kierunku użytkowania powinna wynosić 90-95%. 

Na wielkość strat i ubytków w tym etapie wpływa temperatura, wilgotność powietrza, czas magazy-
nowania, a także uwarunkowania odmiany pod względem trwałości przechowalniczej. 

V etap – przygotowanie ziemniaków do ich sprzedaży
Optymalna temperatura i wilgotność powietrza, podobnie jak w poprzednim etapie zależy od kierun-

ku użytkowania. Podwyższenie temperatury ma na celu zwiększenie odporności bulw na uszkodzenia 
w czasie rozładunku, sortowania oraz zmniejszenie zawartości cukrów redukujących w bulwach (rekon-
dycjonowanie).

Sprzedaż ziemniaków odbywa się w całym sezonie przechowalniczym. Ponieważ konfekcjonowanie ziem-
niaków może odbywać się na początku, w trakcie lub na zakończenie okresu przechowywania to i podat-
ność bulw na uszkodzenia i efekty przechowywania zmieniają się. Na początku przechowywania ziemniaki 
są wrażliwsze na uszkodzenia mechaniczne, łatwo ociera się skórka, następuje intensywniejsze parowanie 
wody i oddychanie, co może prowadzić do skraplania wody w zamkniętych opakowaniach przygotowanych 
do sprzedaży. W późniejszym okresie przechowywania ujawnia się wiele defektów w postaci: porażenia cho-
robami, powiększonych nekroz pouszkodzeniowych, wyrastających kiełków, obniżenia turgoru bulw, itp.

Zasady budowy nowoczesnej przechowalni
Ściany zewnętrzne przechowalni ziemniaków narażone są na warunki wysokiej wilgotności (90-97%) 

i niskiej temperatury powietrza panującej wewnątrz przechowalni. 
Ściany poprzez odpowiednią izolację muszą chronić składowane ziemniaki przed napływem z ze-

wnątrz mroźnego powietrza zimą i ciepłego w okresie wiosennym. Duże wahania temperatury na ze-
wnątrz przy wysokiej wilgotności w przechowalni przyczyniają się do skraplania wody na elementach 
konstrukcyjnych i zawilgocenia ziemniaków. Do budowy dużych przechowalni w ostatnich latach wyko-
rzystuje się konstrukcję stalową i drewnianą oraz płyty warstwowe do izolacji budynku.

Coraz częściej w przechowalniach, w których ziemniaki są składowane luzem przestrzeń składowa nie 
jest dzielona ścianami na stałe, lecz elementami ruchomymi w celu lepszego wykorzystania przestrzeni 
składowej. Ścianki wykonywane są najczęściej w kształcie L-palety o konstrukcji drewnianej lub stalowej. 

Drzwi zewnętrzne jak również w komorach przechowalni powinny być izolowane i mieć wymiar do-
stosowany do używanych środków transportowych. 

W przechowalniach o składowaniu luzem ściany oprócz obciążeń stałych przenoszą obciążenia siły parcia 
masy ziemniaków. Wielkość siły parcia zależy głównie od wysokości składowania ziemniaków. Inne para-
metry takie jak: masa objętościowa ziemniaków i kąt zsypu są zmienne w niewielkim zakresie. W przecho-
walni są miejsca szczególnie narażone na przenikanie ciepła, które powinny być dobrze izolowane: ściany 
zewnętrzne, strop, fundament oraz posadzka przy fundamencie. Grubość izolacji termicznej ścian, stropu 
i fundamentu w przechowalni powinna być wyliczona indywidualnie dla każdego obiektu. Współczynniki 
przewodności cieplnej U (W.m2.K-1), w praktyce przechowalniczej dla ścian zewnętrznych wynoszą U=0,30-
0,35, a dla stropów U=0,20-0,25. Typowymi materiałami termoizolacyjnymi wykorzystywanymi przy budo-
wie ścian zewnętrznych i stropów w przechowalniach są: styropian, pianka poliuretanowa. Wełna mineralna 
ze względu na dużą higroskopijność wymaga dobrej izolacji przeciwwilgociowej, dlatego ostatnio jest mniej 
używana w przechowalnictwie. Coraz częściej do izolacji cieplnej przechowalni wykorzystywane są płyty izo-
lacyjne tzw. warstwowe wypełnione styropianem lub pianką poliuretanową. Płyty warstwowe przy budowie 
przechowalni o konstrukcji stalowej tworzą jednocześnie kompletne ściany i stropodach.

Systemy wentylacyjne
Celem wentylacji jest utrzymanie zalecanej temperatury i wilgotności dla określonego kierunku użyt-

kowania ziemniaków. Sposób rozwiązania systemu wentylacyjnego jest ściśle powiązany ze sposobem 
składowania. Inne rozwiązanie stosuje się dla składowania ziemniaków luzem i inne dla składowania 
w paletach skrzyniowych. W skład systemu wentylacji do składowania luzem wchodzą następujące 
podstawowe elementy: blok wentylacyjny z wentylatorem i klapami (czerpnia i recyrkulacyjna), główny 
kanał wentylacyjny, kanały rozprowadzające, wyrzutnie powietrza i system sterujący wentylacją.

W dużych przechowalniach blok wentylacyjny wraz z głównym kanałem wentylacyjnym tworzy jeden 
zespół w którym znajdują się wentylatory, czerpanie powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.
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W mniejszych przechowalniach występuje wydzielony blok wentylacyjny z wentylatorem oraz czerpnią 
powietrza zewnętrznego i wewnętrznego (klapą recyrkulacyjną). Od bloku wentylacyjnego odchodzi główny 
kanał wentylacyjny. Wydajność wentylatorów przy składowaniu luzem powinna wynosić około 90 m3.t-1.h-1.

Główny kanał wentylacyjny może być umieszczony wzdłuż ściany zewnętrznej przechowalni lub 
przebiegać przez środek komory. Kanał na powierzchniowy przechodzący przez środek komory zwykle 
dzieli komorę na 2 części. Długość głównego kanału wentylacyjnego nie powinna przekraczać 25 m. Od 
głównego kanału wentylacyjnego odchodzą kanały rozprowadzające obejmując swoim zasięgiem całą 
powierzchnię przechowalni.

Rozmieszczenie kanałów rozprowadzających uzależnione jest przede wszystkim od wielkości prze-
chowalni. W komorach większych, powyżej 6 m szerokości stosowany jest główny kanał wentylacyjny 
przy ścianie lub w połowie szerokości komory oraz kanały wentylacyjne rozprowadzające rozmiesz-
czone w odpowiedniej rozstawie. Rozstawa między środkami kanałów uzależniona jest od wysokości 
usypywanej pryzmy i stanowi 60% jej wysokości. Kanały mogą być napodłogowe, drewniane w kształcie 
trójkąta i blaszane półokrągłe lub okrągłe zbudowane z segmentów. Kanały podpodłogowe najczęściej 
są wybetonowane w kształcie prostokąta i przykryte deskami ze szczelinami. 

Wyrzutnie powietrza odprowadzają powietrze z przechowalni i mogą być umieszczane w ścianie 
przechowalni lub w dachu. Umieszczenie w ścianie jest korzystniejsze ze względu na łatwiejsze uszczel-
nienie i zabezpieczenie przed deszczem oraz łatwiejsze zamontowanie siłowników do otwierania klap. 
Dachowe usytuowanie wyrzutni w najwyższym punkcie przechowalni umożliwia łatwiejsze odprowa-
dzenie wilgotnego powietrza z przechowalni. 

Powierzchnia wyrzutni powinna umożliwiać przepływ powietrza z prędkością 5 m/s i powinna być 
izolowana (U = 0,4 W/m2.K). 

Podstawowe parametry techniczne systemu wentylacyjnego do składowania luzem są następujące:
n wysokość składowania: 2,5 - 5 m,
n wydajność wentylatorów: 90 (m3. h-1) na 1 tonę ziemniaków,
n spręż wentylatora: 300 - 350 Pa,
n rozstaw kanałów rozprowadzających: 60% wysokości pryzmy,
n prędkość przepływu powietrza w kanałach rozprowadzających: V = 5 m/s,
n prędkość przepływu powietrza w czerpni i wyrzutni: 5 – 6 m/s.

Podstawowe parametry techniczne opływowego systemu wentylacyjnego do składowania w pale-
tach skrzyniowych przedstawiają się następująco:
n wysokość składowania 3 - 6 palet skrzyniowych o pojemności 500-1500 kg;
n budowa palety skrzyniowej - ażurowe boki i podłoga,
n ustawienie palet skrzyniowych w odstępie co 10 cm,
n wydajność wentylatora 120 (m3.h-1) na 1 tonę ziemniaków, 
n spręż wentylatora 150 Pa,
n prędkość przepływu powietrza przez czerpnie i wyrzutnie 5 m/s.

Rozmieszczenie czujników temperatury i wilgotności do sterowania wentylacją 
Właściwe sterowanie systemem wietrzenia w dużej mierze decyduje o dobrym przechowywaniu. 

W zakres sterowania wentylacją wchodzą czynności związane z załączaniem wentylatora i otwieraniem 
klap. Może to być dokonywane ręcznie, lub automatycznie. Automatyczne sterowniki mają najczęściej 
kilka do kilkunastu wyjść do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego, powietrza 
napływającego w kanale głównym oraz temperatury ziemniaków w różnych miejscach pryzmy. Głów-
ną funkcją sterownika jest załączanie wentylatorów i otwieranie klap wentylacyjnyh. Na wyświetlaczu 
można odczytać mierzone parametry. Zwykle sterownik umieszczony jest w przechowalni przy systemie 
wentylacyjnym. W sterownikach zaawansowanych może być wykorzystanych więcej parametrów takich 
jak: stężenie CO2, prędkość wentylowanego powietrza, położenie klap oraz ciśnienie w głównym kanale. 

Komory chłodnicze
Utrzymywanie temperatury ziemniaków opiera się głównie na wentylacji powietrzem atmosferycz-

nym, jednak część sadzeniaków, ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa, a nawet ziemniaków 
jadalnych powinna być przechowywana w chłodniach. Chłodnia wyposażona jest w agregat chłodniczy 
i posiada odpowiednią izolację termiczną i paroizolację ścian.



32

Izolacja ścian decyduje o napływie ciepła do chłodni i wpływa na stabilność temperatury w pomiesz-
czeniu. Typowe wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla ścian wynoszą U=0,20 (W.m2.K-1), dla 
stropu U=0,25 (W.m2.K-1) a dla posadzki U=0,50 (W.m2.K-1). Komory chłodnicze mogą być budowane 
z płyt warstwowych wypełnionych poliuretanem lub styropianem. Ściany ceramiczne mogą być od we-
wnątrz natryskiwane poliuretanem.

Mechanizacja	prac	przechowalniczych
Zestaw maszyn używanych w przechowalni służy do załadunku i rozładunku przechowalni oraz do 

przygotowania ziemniaków do sprzedaży. Wyposażenie w maszyny zależy od funkcji przechowalni, spo-
sobu składowania i wielkości przechowalni. Główne operacje można podzielić na etapy, które charakte-
ryzują się odpowiednim zestawem maszyn:
n przyjęcie ziemniaków ze środków transportu,
n napełnianie przechowalni o składowaniu luzem i w paletach skrzyniowych,
n pobieranie ziemniaków z pomieszczeń przechowalni,
n sortowanie i przebieranie,
n czyszczenie i mycie,
n ważenie i pakowanie.

Przyjęcie ziemniaków do przechowalni
Ziemniaki dowożone z kombajnu przyczepami do przechowalni przeładowywane są na zasobniki do-

zujące, które mają na celu przyjęcie całej masy ziemniaków z przyczepy lub samochodu i dozowane 
z odpowiednią wydajnością od 10 do 40 ton/godz. Zasobniki dozujące składają się z kosza przyjęcio-
wego o pojemności 4-16 m3 i zespołu selekcyjnego posiadającego kilka wałków. Na wałkach następuje 
odsianie zanieczyszczeń i podział ziemniaków na 2 frakcje przez zmienną szczelinę między nimi. W celu 
ograniczenia uszkodzeń mechanicznych bulw stosuje się spiralne wałki poliuretanowe. 

Po zbiorze kopaczką ładującą ziemniaki są mocno zanieczyszczone i wymagają oddzielenia kamieni 
i grud. Do tej operacji używa się urządzeń, które wykorzystują różne parametry fizyczne wyróżniające 
ziemniaki od zanieczyszczeń: ciężar kamieni i ziemniaków własności magnetyczne czy optoelektryczne. 

Usypywanie pryzmy
Transport ziemniaków wewnątrz przechowalni na pryzmownik odbywa się przenośnikami ruchomymi 

i stacjonarnymi. Zestawiając przenośniki trzeba zawsze ograniczać wysokość spadku bulw aby nie po-
wstawały uszkodzenia mechaniczne.

Pryzmowniki umożliwiają zasyp do 4,5 m wysokości i 12 m szerokości bez zmiany stanowiska. Do 
napędu poszczególnych podzespołów pryzmownika używa się silników hydraulicznych napędzających 
koła jezdne pryzmownika oraz siłowników hydraulicznych do wykonywania wszystkich ruchów robo-
czych przenośnika (poziomy, pionowy i wzdłużny). Utrzymywanie stałej wysokości spadku ziemniaków 
z przenośnika na pryzmę ziemniaków (30 – 50 cm) wymaga ciągłego śledzenia tej czynności przez ob-
sługę i dokonywania korekt. W nowoczesnych pryzmownikach do utrzymania stałej wysokości taśmo-
ciągu nad pryzmą stosuje się sterowanie automatyczne.

Napełnianie przechowalni paletowej
Załadunek przechowalni o składowaniu w paletach skrzyniowych obejmuje 2 rodzaje technologii:

n dostarczanie ziemniaków w paletach skrzyniowych bezpośrednio z pola,
n dostarczanie ziemniaków luzem i napełnianie palet w przechowalni.

Zbiór ziemniaków do palet skrzyniowych bezpośrednio w polu powinien być przeprowadzony bar-
dzo ostrożnie ograniczając uszkodzenia mechaniczne w czasie przeładunku ziemniaków z kombajnu do 
palet. Na przenośniku kombajnu podwieszane są kosze spełniające rolę stabilizatora opadania bulw. 
Ziemniaki dostarczane bezpośrednio do przechowalni powinny być czyste i zdrowe, a ich obróbka ma 
być dokonana przynajmniej po okresie gojenia bulw (po 2-3 tygodniach).

Dostarczanie ziemniaków luzem do przechowalni o składowaniu w paletach skrzyniowych wyma-
ga użycia zestawu maszyn składającego się z zasobnika dozującego z odsiewaczem zanieczyszczeń, 
przenośników, zasypnicy palet skrzyniowych i podnośnika widłowego. Podczas jesiennego załadunku 
przechowalni ziemniaki mogą być frakcjonowane (np. na sadzeniaki i jadalne) lub zasypywane tylko po 
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oddzieleniu zanieczyszczeń. Palety skrzyniowe stosowane w przechowalniach mają pojemność od 500 
do 1500 kg i napełniane są zasypnicami palet. Wszystkie sposoby napełniania palet muszą zachować 
minimalne spadki ziemniaków w celu ograniczenia uszkodzeń mechanicznych bulw. W zasypnicach sto-
suje się wiele rozwiązań takich jak: 
n kaskadowy stabilizator opadania bulw,
n skośny przenośnik do palety skrzyniowej,
n mechaniczne unoszenie palety skrzyniowej,
n pionowy przenośnik kubełkowy

We wszystkich zasypnicach palet stosuje się stałą wysokość spadku ziemniaków przy wykorzystaniu 
automatycznego sterowania. 

Rozładunek ziemniaków z pomieszczeń składowych
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w dużych przechowalniach jest rozładunek za pomocą pod-

bieraczy przenośnikowych. Podbieracz jest maszyną samojezdną z napędem hydroelektrycznym obsłu-
giwanym przez operatora. Ziemniaki do dalszej obróbki (sortowanie) transportowane są tymi samymi 
przenośnikami które były wykorzystywane do załadunku przechowalni.

W przechowalniach o składowaniu w paletach skrzyniowych do rozładunku wykorzystywane są wózki 
widłowe napędzane silnikami elektrycznymi lub spalinowe zasilane gazem. Wózki widłowe wyposażone 
są w urządzenia hydrauliczne do przesuwania wideł na boki a także mogą być wyposażone w głowice 
hydrauliczne do obracania wideł co umożliwia opróżnianie palet w każdym miejscu bez zastosowania 
wywrotnicy palet. Stacjonarna wywrotnica palet skrzyniowych ustawiona jest przy zasobniku dozującym. 

Sortowanie i przebieranie
Sortowniki mają za zadanie rozdzielanie partii ziemniaków na kilka frakcji pod względem wielkości 

bulw. Sortowniki wraz z maszynami towarzyszącymi tworzą zestawy maszyn usytuowanych w wydzie-
lonych pomieszczeniach-sortowniach. W mniejszych przechowalniach zestaw sortowniczy uzyskuje 
wydajność 3-5 t/h a dużych do 10-15 t/h.

Ze względu na zasadę i sposób frakcjonowania sortowniki można podzielić na kilka grup:
n sortowniki z sitami płaskimi zawieszonymi na wahaczach i wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny,
n sortowniki z sitami oczkowymi wykonującymi ruch obiegowy,
n sortowniki z wałkami gładkimi lub profilowanymi wykonującymi ruch obiegowy o stałej lub zmienia-

jącej się odległości między wałkami,
n sortowniki bębnowe.

Najczęściej użytkowane są sortowniki z sitami płaskimi o ruchu posuwisto zwrotnym. Sortowniki te za-
pewniają największą dokładność sortowania. Jednak duża intensywność ruchu sit zwiększa uszkodzenia me-
chaniczne bulw. W celu ograniczenia uszkodzeń bulw oczka sit powlekane są miękkim materiałem (gumą). 

Liczba frakcji na jakie są rozdzielane ziemniaki wynosi 3 w małych sortownikach o wydajności do 
5 t/h, a w sortownikach dużych o wydajności 10 t/h ziemniaki są rozdzielane na 4-5 frakcji. Dokładność 
sortowania zależy od kształtu bulw, największa jest dla bulw okrągło-owalnych i dochodzi do 95%.

Przebieranie, czyszczenie i mycie ziemniaków
Ziemniaki po przesortowaniu wymagają odrzucenia bulw wadliwych: zazielenionych, porażonych 

chorobami, mocno uszkodzonych oraz nadmiernie zniekształconych. Stoły selekcyjne zbudowane są na 
zasadzie przenośnika obiegowego z obracającymi się wałkami. Ziemniaki przemieszczając się na wał-
kach są jednocześnie obracane co ułatwia selekcję.

Do czyszczenia ziemniaków z piasku służą szczotkarki składające się z szeregu (7-14) wałków zakoń-
czonych sztywnym włosiem z tworzywa sztucznego. Ziemniaki przemieszczają się po wałkach obracają-
cych się z większą prędkością niż potok ziemniaków i są delikatnie ocierane z piasku. Od góry ziemniaki 
dociskane są do szczotek elastyczną okrywą gumową. Wydajność szczotkarek wynosi od 5 do 12 t/h.

Większość dużych sklepów wymaga dostawy ziemniaków umytych. Do mycia ziemniaków wykorzy-
stywane są urządzenia składające się z perforowanego bębna obracającego się do połowy w wodzie we-
wnątrz którego przemieszczają się ziemniaki. Umyte ziemniaki spłukiwane są strumieniem czystej wody. 
Do osuszania ziemniaków wykorzystywane są urządzenia posiadające wałki gąbkowe które przez docisk 
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do ziemniaków pochłaniają wodę ‘kropelkową’. Dokładne dosuszenie ziemniaków przed zapakowaniem 
odbywa się przez nadmuch ciepłego, suchego powietrza.

Ważenie i pakowanie
Opakowania detaliczne ziemniaków jadalnych powinny uwzględniać potrzeby konsumentów i cha-

rakteryzować się:
n dobrą ochroną jakościową produktu,
n dostosowaniem wielkość paczki do wymagań rynku,
n wyraźnym opisem produktu i producenta,
n łatwym recyklingiem opakowania.

Ziemniaki jadalne pakowane są najczęściej w torby papierowe, foliowe perforowane i siatki raszlowe 
po 1-5 kg (najczęściej 2-3 kg). Mniejsze znaczenie jako opakowanie maja kartony, które wykorzystywa-
ne są do pakowania ziemniaków przeznaczonych do pieczenia. Obrót większymi partiami ziemniaków 
jadalnych i sadzeniaków dokonywany jest w workach po 25 kg i 50 kg (worki jutowe lub raszlowe). 

Obrót hurtowy ziemniaków wykorzystuje duże worki ”big bagi” o pojemności 1200 kg wykonane 
z polipropylenu umożliwiającego wentylację ziemniaków. Wymiar takiego worka wynosi 90 x 90 x 180 
cm, a na dnie worka może być umieszczony lej o wymiarach 40 x 60 cm umożliwiający wysypywanie 
ziemniaków np. do sadzarki.

Pakowanie ziemniaków może odbywać się ręcznie lub automatycznie na wago-paczkowarce. Pako-
wanie ręczne polega na odważaniu określonej masy ziemniaków na wadze, wsypanie ziemniaków do 
opakowania i zamknięcie torby. Następnie torby są układane do większego pojemnika lub na paletę 
i owijane folią. Pakowanie zautomatyzowane polega na automatycznym odważeniu i zapakowaniu ziem-
niaków i ręcznym ułożeniu paczek w zbiorczych kartonach lub workach. 

Wyższą dokładność ważenia uzyskuje się na wadze tzw. komputerowej, która składa się z 8-20 po-
jemników-wag i sterownika mikroprocesorowego. Jej działanie oparte jest na sumowaniu kilku (np. 4) 
z 18-20 odważonych pojemników posiadających różne naważki. Komputer wybiera 4 pojemniki, których 
suma jest najbardziej zbliżona do masy paczki. Ziemniaki z 4 pojemników zsypywane są do jednej torby.

podsumowanie 

Niezależnie, gdzie i jaki sposobem przechowujemy ziemniaki w swoim gospodarstwie, powinniśmy być 
świadomi, że jest to trudny etap w produkcji ziemniaka. Aby nie popsuć jakości bulw oraz obniżyć do mi-
nimum straty jakie zawsze powstają w tym czasie, powinniśmy kierować się następującymi przesłankami. 
n Do długotrwałego przechowywania powinno się przeznaczać ziemniaki prawidłowo chronione przed 

chorobami, dojrzałe, bez uszkodzeń mechanicznych i zanieczyszczeń, 
n Ograniczenie do minimum ilości maszyn i wysokości spadków powinno cechować każdą linię techno-

logiczną do załadunku i rozładunku przechowalni,
n Wysokość spadków ziemniaków na poszczególnych maszynach powinna być zredukowana do 30 cm, 

a miejsca uderzeń bulw na maszynie otulone miękkim materiałem najlepiej gumą,
n Przeładunek ziemniaków z kombajnu na przyczepy oraz podczas napełniania palet skrzyniowych przy 

wysokości spadku powyżej 60 cm wymaga użycia stabilizatorów opadania, 
n Należy wykorzystać znajomość trwałości przechowalniczej odmian do zaplanowania ich zużycia 

w odpowiedniej kolejności podczas sezonu przechowalniczego,
n Ograniczenie strat przechowalniczych może zapewnić utrzymanie odpowiednich warunków termicz-

no-wilgotnościowch w przechowalni zależnie od kierunku użytkowania bulw,
n Po 2-4 tygodniach od załadunku miejsc składowania należy przeprowadzić szczegółową ocenę stanu 

przechowywanych ziemniaków, bulwy z widocznym porażeniem chorobami powinny zostać przebrane,
n Wentylację wykorzystywać do utrzymania stabilnej temperatury w przechowalni na poziomie zaleca-

nym dla wszystkich kierunków użytkowania ziemniaków, 
n Do osuszenia ziemniaków w pierwszym okresie przechowywania powinno być używane powietrze 

zewnętrzne o temperaturze niższej niż temperatura ziemniaków,
n Po zakończeniu osuszania ziemniaków wentylacja powinna być prowadzona powietrzem zewnętrz-

nym o jak najwyższej wilgotności,
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n Schładzanie pryzmy ziemniaków powinno się dokonywać powietrzem zewnętrznym o temperaturze 
niższej o 2 – 3°C od temperatury ziemniaków, 

n Tempo wychładzania pryzmy ziemniaków w okresie jesiennym powinno być zbliżone do tempa spad-
ku temperatury zewnętrznej, średnio 0,3°C na dobę,

n Ziemniaki przechowywane w wyższej temperaturze powinno się zaprawiać przeciw kiełkowaniu bulw,
n Przynajmniej raz na tydzień dokonywać oceny stanu przechowywanych ziemniaków (kiełkowanie, 

rozwój chorób, zawilgocenie),
n Na podstawie oceny stanu ziemniaków podejmować szybkie decyzje odnośnie postępowania z wen-

tylacją i przeznaczeniem ziemniaków.





Dobre praktyki pszczelarskie – biotechniczne metody zwalczania warrozy pszczół

37

Blok tematyczny:
3. dobre praktykI pSzczelarSkIe – bIotechnIczne 

metody zwalczanIa warrozy pSzczół

3.1. Biologia pasożyta Varroa destructor i możliwości jego zwalczania; 
skuteczność dostępnych metod biotechnicznych,

 możliwe do zastosowania w Polsce

Beata Bąk
Katedra Pszczelnictwa, UWM Olsztyn

WARROZA

Warroza jest chorobą pszczół dorosłych i czerwiu wywoływana przez pasożytniczego roztocza Varroa 
destructor. Walka z pasożytem V. destructor stała się powszechnym zabiegiem w pasiece. Polscy pszczelarze 
walczą z warrozą już ponad 35 lat. Mimo upływu czasu choroba ta nadal nęka rodziny pszczele, ponieważ 
nie udało się opracować leku dającego 100% skuteczność. Dodatkowym problemem jest również, reinwazją 
pasożyta z pasiek nieleczonych. Choroba ta została umieszczona przez Międzynarodowy Urząd do spraw 
Epizootii (OIE) na liście B chorób zakaźnych zwierząt. UE walkę z warrozą uznaje za sprawę priorytetową. 
W Polsce na mocy ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt 
rzeźnych i mięsą oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (z późn. zm.) choroba podlega obowiązkowi rejestracji.

Porażenie rodziny pszczelej pasożytem Varroa destructor jest śmiertelne dla niej pod warunkiem braku 
ingerencji przez pszczelarza. Zaniedbania w zapobieganiu i zwalczaniu warrozy, choroby powodowanej 
przez tego pasożyta, powodują wysokie straty ekonomiczne w gospodarstwie pasiecznym. Przypuszcza 
się, że problemy nagłaśniane w mediach związane z gwałtownymi upadkami rodzin pszczelich mogą być 
powodowane właśnie przez warrozę. W naszym regionie Warmii i Mazur pszczelarze byli również do-
świadczeni niejednokrotnie niewytłumaczalnymi stratami rodzin, które w skrajnych przypadkach wyno-
siły 100%. Istnieją zatem powody poważnego traktowania zwalczania populacji Varroa w każdej pasiece. 
W obecnym czasie sugeruje się co raz częściej, aby zabiegi zwalczania były prowadzone w koordynacji 
z sąsiadującymi pszczelarzami. 

Jednym z podstawowych błędów popełnianych przez pszczelarzy jest też rozpoczęcie zwalczania 
warrozy dopiero po nakarmieniu rodzin na zimę, co przypada na druga połowę września. Tak postępując, 
pszczelarz pozwala na niczym nieograniczony rozwój i masowe porażenie czerwiu, z którego powstają 
pszczoły zimujące. Konsekwencją może być osypanie się rodziny podczas zimowli.

bIoloGIa Varroa deStrUctor

Samica V. destructor posiada ciało owalne, spłaszczone grzbietowo-brzusznie, koloru brązowego. Jest 
ono pokryte mocnym chitynowym pancerzem z włoskami i bruzdkami, które ułatwiają jej utrzymanie 
się na ciele pszczoły. Samce natomiast są mniejsze, barwy białej i posiadają mniej schitynizowany pan-
cerz. Pasożyty są zaopatrzone w narząd gębowy typu kłujaco-ssącego, co umożliwia im odżywianie się 
hemolimfą zarówno czerwiu jak i owadów dorosłych.

Zdolne do rozmnażania samice V. destructor wchodzą do komórek czerwiu trutowego bądź pszcze-
lego tuż przed ich zasklepieniem (Rehm i Ritter 1989). Po zasklepieniu komórki, średnio po 70,8 godzi-
nach składają pierwsze jajo (Muravskaja 1983), z którego powstanie samiec. Kolejne jaja są składane 
w odstępach około 30- godzinnych. Z nich rozwiną się samice (Rehm i Ritter 1989). Stwierdzono, że 
w momencie złożenia pierwszego jaja robotnica znajduje się w stadium larwy przędzącej (Rehm i Ritter 
1989, Wilde 1994, Woyke 1987a). 
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Roztocza przechodzą rozwój złożony. Czas rozwoju V. destructor samców i samic w poszczególnych 
krajach kształtuje się różnie np.: we Włoszech samce rozwijają się 4,5 - 6 dni, a samice 5 - 7, w Chinach 
u A. mellifera okres ten dla samców wynosi 6,5 - 6,7 dnia, a dla samic 6,8 - 8,5 dnia (Woyke 1987a, Woyke 
1987b). Samica rodzicielka i jej dojrzałe żeńskie potomstwo wychodzi wraz z wygryzającą się pszczołą 
z komórki i zaraża ponownie dorosłe pszczoły oraz nowe komórki czerwiu. Niedojrzałe stadia rozwojo-
we roztoczy i samiec wówczas giną. W komórkach trutowych samica założycielka produkuje przeciętnie 
3 - 4 samice potomne, natomiast w czerwiu pszczelim 2 - 3 samice (Schulz 1984, Woyke 1987a). W cią-
gu jednego sezonu pszczelarskiego zachodzi około 7 cykli reprodukcyjnych pasożyta (De Ruijter 1987) 
Długość życia samic ma ścisły związek z cyklem życiowym rodziny pszczelej (Kostecki 1981). Podczas 
zimowli rodziny pszczelej zapłodnione samice pasożyta przechowują nasienie w zbiorniczku nasiennym. 
Ten trudny okres przetrzymują wciśnięte najczęściej między drugi i trzeci sternit odwłoka robotnic, aż 
do momentu pojawienia się czerwiu na wiosnę.

SkUtkI InwazjI V. DESTRUCTOR

1-3 roztocza żerujące na poczwarce robotnicy powodują u niej spadek objętości hemolimfy o 24%, 
natomiast poczwarka trutnia traci średnio w wyniku takiej inwazji 18% hemolimfy; tak intensywne żero-
wanie pasożyta prowadzi do zaburzeń rozwojowych rozwijającego się czerwiu i skrócenie długości życia 
robotnic nawet o 50% 
n więcej niż 6 samic żerujących na poczwarce powoduje śmierć czerwiu,
n roztocza żerując powodują mechaniczne uszkodzenia powłok ciała pszczół i czerwiu, dzięki czemu 

powstają wrota zakażenia,
n pasożyt ułatwia przenoszenie chorób grzybicznych, bakteryjnych i wirusowych, 
n pobieranie hemolimfy przez roztocza przyczynia się do obniżenia odporności pszczół,
n w wyniku podwyższonej śmiertelności pszczół i zamierania czerwiu matka zmuszona jest do inten-

sywniejszego czerwienia, co powoduje jej szybszą eksploatację, 
n zainfekowane silnie pasożytem rodziny wykazują zwiększoną skłonność do rojenia się.

PRZEBIEG INWAZJI

Pierwsze dwa lata inwazji mają charakter choroby utajonej. Nawet wydajność rodzin zainfekowanych 
roztoczem nie różni się od zdrowych. W trzecim lub w czwartym roku, podczas, gdy porażonych jest 20-
30% pszczół pojawiają się pierwsze objawy kliniczne. 

Rodziny gwałtownie słabną, jeżeli na 100 pszczołach w okresie jesiennym stwierdzi się ok. 20 rozto-
czy i osypują się, gdy liczba ta wzrośnie do 50. Często załamanie kondycji i osypanie się rodziny pszczelej 
następuje tak nagle, że nie można nawet zaobserwować spadku produkcyjności. Przed śmiercią roju 
obniża się nie tylko liczba pszczół i czerwiu, ale spada także liczba roztoczy. Podczas zimowli pszczoły 
mają trudności z zawiązaniem kłębu, występują biegunki. Na wiosnę takie rodziny czeka śmierć. 

WALKA Z WARROZĄ
Zmagania pszczelarzy z warrozą trwają już dziesiątki lat, a mimo to wciąż nie znaleziono w 100 pro-

centach skutecznej metody pozbycia się pasożyta, który ją wywołuje. Zauważono jednak, że populację 
roztocza Varroa destructor można utrzymać na bezpiecznym dla rodziny pszczelej poziomie, jeżeli stoso-
wany przez pszczelarza sposób zwalczania niszczy 90% pasożytów. Tak wysoką skutecznością charakte-
ryzują się preparaty chemiczne zwane akarycydami. 

Kumulowanie się pozostałości akarycydów w produkatach pszczelich, a szczególnie w wosku przy-
czynia się do szybkiego powstania populacji roztoczy opornych na ich działanie. Problem ten po raz 
pierwszy został zauważony w Lombardii we Włoszech, gdzie pszczelarze otrzymywali paski Apistanu 
za darmo (Milani 1995). Głównym sygnałem popychającym naukowców do dalszych badań były liczne 
upadki pasiek. Lodesani i in. (1992) określili, że skuteczność Apistanu w różnych regionach Lombardii 
wahała się na poziomie od 4 do 89,5%. Stopniowo oporność V. destructor na akarycydy była stwierdzana 
w innych krajach Europy (Trouiller 1998), również w Polsce (Londzin i Śledziński 1996). 
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Problemem w wielu krajach stało się stosowanie na własną rękę przez pszczelarzy pestecydów rozto-
czobójczych nie zarejestrowanych jako leki dla pszczół do walki z warrozą. Należy wymienić tu Klartan, 
zawierający 24% fluwalinatu oraz Mavrik. Precedens ten przyczynia się do powstawania oporności roz-
toczy głównie na pyretroidy syntetyczne, poza tym jest niebezpieczny dla ludzi i dla pszczół. Zawiera 
on oprócz związku czynnego różne emulagatory, rozpuszczalniki, stabilizatory itp. (Milani 1995, Londzin 
i Śledziński 1996), których wpływ na organizm ludzki i owadów nie jest przebadany. Często środki te 
stosowane są w niekontrolowanych dawkach. Pszczelarze takie postępowanie próbują tłumaczyć trud-
ną sytuacją finansową.

Pszczelarz powinien kontrolować skuteczność przeprowadzonych zabiegów przeciwwarrozowych 
poprzez określenie intensywności porażenia pszczół czy czerwiu lub poprzez kontrolę ilości pasożytów 
w osypie. Pozwoli mu to zorientować się czy nie wystąpiła lekooporność pasożyta i czy rodzina pszczela 
nie wymaga dodatkowego leczenia. 

Kumulowanie się pozostałości chemioterapeutyków w produktach pszczelich i lekooporność spo-
wodowały, że sięga się do naturalnych metod biotechnologicznych. Po wielu latach badań i obserwa-
cji stwierdzono, że naturalne związki w zwalczaniu warrozy mają do odegrania niebagatelną rolę. Ich 
stosowanie i działanie na pasożyty Varroa są dobrze udokumentowane i myślimy, że w chwili obecnej 
prawidłowy schemat leczenia rodzin musi być oparty o przemienne stosowanie środków naturalnych. 
Pszczelarstwo jest dziedziną gospodarki rolnej, której przynajmniej na razie nie udało się silnie związać 
z chemią. Mówiąc o produktach pszczelich mamy na myśli czyste chemicznie, ekologiczne wytwory 
pszczelej pracy. Jedynie choroby pszczół mogą przyczynić się do wprowadzenia w środowisko ula synte-
tycznych substancji. Pszczelarze jednak nie poddaja się. Chemioterapeutyki próbują zastąpić naturalny-
mi substancjami leczniczymi tj.: kwasy organiczne i olejki eteryczne. rośliny oraz substancje pochodzenia 
roślinnego. Dodatkowo próbują wynaleźć też inne sposoby biotechniczne do skutecznego zwalczania 
pasożyta.

kwaS SzczawIowy

Właściwości fizykochemiczne kwasu szczawiowego i jego występowanie w żywności
Kwas szczawiowy o wzorze sumarycznym C2H2O4 jest najprostszym możliwym kwasem dikarboksy-

lowym. Tworzy bezbarwne kryształy o temperaturze topnienia 189°C. Rozpuszcza się w wodzie i w roz-
puszczalnikach organicznych tj.: etanol, eter dietylowy itp.

Kwas ten występuje naturalnie w różnych warzywach (od 300 do 1700 mg/kg) i orzechach (od 2000 
do 6000 mg/kg). W miodzie nektarowym stwierdza się średnio od 10 do 30 mg/kg, a w spadziowym 
od 180 mg kwasu szczawiowego. 9 października 2003 roku EMEA (European Agency for the Evaluation 
of Medical Products) uznała, że związek ten nie jest groźny dla konsumentów miodu pochodzącego od 
pszczół nim leczonych i umieściła go w aneksie II do Dyrektywy Rady Europy (ECC)2377/99. Oznacza 
to, że nie ma obowiązku badania pozostałości kwasu szczawiowego w miodzie.

Jak stosować kwas szczawiowy?
Kwas szczawiowy w pasiece można stosować w dwojaki sposób: jako roztwór oraz jako opary. W pierw-

szym przypadku do zwalczania Varroa destructor stosuje się letni roztwór leczniczy syropu cukrowego 
(1:1) zawierający 3,2% kwasu szczawiowego (Hartwig 2006). Do jego przygotowania należy użyć dwu-
wodnego kwasu szczawiowego czystego. Jest on dostępny w sklepach chemicznych, w niektórych skle-
pach pszczelarskich oraz u niektórych lekarzy weterynarii, w szczególności specjalizujących się w leczeniu 
pszczół. Opakowanie 30 g wystarcza do leczenia około 20 rodzin pszczelich i jest niezwykle tanie ok. 4 zł.

Roztwory kwasu szczawiowego są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, wykazują działanie drażniące 
i żrące. Do organizmu człowieka ten kwas przedostaje się przez drogi oddechowe, skórę oraz przewód 
pokarmowy, dlatego szczególnie narażone na poparzenia są skóra, błony śluzowe i układ oddechowy. 
Przy długich ekspozycjach organizmu na wysokie stężenia roztworów kwasu szczawiowego może nawet 
dojść do silnego zatrucia organizmu. 



40

Już 3% roztwór przy dłuższej ekspozycji jest w stanie wywołać oparzenia skóry objawiające się bólem, 
pęcherzami, owrzodzeniami, sinieniem palców, brakiem czucia oraz martwicą. Oczy narażone na kon-
takt z oparami kwasu szczawiowego wykazują oparzenia powiek, spojówek i rogówki, a przy dłuższym 
kontakcie może dojść do uszkodzenia gałki ocznej. Zatem mimo, że niskoprocentowy roztwór leczniczy 
kwasu szczawiowego nie jest tak niebezpieczny jak sam proszek i jego bardziej stężone roztwory, zaleca 
się przy jego przygotowaniu chronić skórę i błony śluzowe za pomocą odpowiedniej odzieży ochronnej. 
Nawet podczas podawania roztworu rodzinom pszczelim należy wkładać rękawice, okulary ochronne 
i maseczkę na twarz. 

Sporządzanie roztworu leczniczego kwasu szczawiowego dla pszczół najlepiej zlecić usługowo od-
powiednio wyposażonemu laboratorium chemicznemu. Pozwoli to uniknąć nieszczęśliwych wypadków 
oraz zachować dokładne proporcje.

Roztwór leczniczy przygotowujemy z całego 30 g opakowania kwasu szczawiowego, 400 g cukru 
i 400 ml wody. Najlepiej jest stosować świeżo przygotowany roztwór kwasu, jednak z powodzeniem 
można tez stosować syrop z kwasem po miesięcznym przechowywaniu w temperaturze poniżej 15°C. 
Należy tylko pamiętać, aby roztwór kwasu szczawiowego przy podaniu pszczołom był letni.

Pszczoły polewamy w uliczkach międzyplastrowych cienkim strumieniem przygotowanego roztworu. 
Najlepiej do tego służy duża strzykawka (20 ml lub 50 ml). Można także użyć aplikatora Perizinu firmy 
Bayer. Stosuje się dawkę 5-8 ml na jedną uliczkę międzyplastrową. Zaleca się, zatem następujące daw-
kowanie w zależności od siły rodziny: słaba rodzina – 20-30 ml; średnia rodzina – 30-40 ml oraz w ro-
dzinach silnych: 40-50 ml. Zalecanych dawek nie wolno przekraczać.

Kwas szczawiowy stosuje się jednokrotnie jesienią, tuż po wygryzieniu się ostatniego czerwiu. Zabieg 
zwalczania pasożytów za pomocą kwasu szczawiowego najlepiej przeprowadzić pod koniec paździer-
nika lub w listopadzie, przy temperaturze powietrza nie niższej niż 0°C. Uważa się, że najbardziej opty-
malna temperatura stosowania tego kwasu wynosi ok. 10°C. Kwas szczawiowy nie może być stosowany 
powtórnie przed upływem 3 miesięcy. 

Innym sposobem jest odparowywanie kryształków kwasu szczawiowego. Do tego celu służy pod-
grzewacz zwany parownikiem, waporyzatorem lub sublimatorem. Jednym z producentów takiego urzą-
dzenia jest firma szwajcarska Adermat Biokontrol AD. Stworzony przez nią parownik elektryczny na-
zywa się Varrox. Urządzenie składa się z miseczki na kwas szczawiowy umieszczonej na jego jednym 
końcu, a na drugim końcu znajdują się elektrody, które podłącza się do źródła prądu (np. 12-woltowego 
akumulatora samochodowego lub ładowarki akumulatorowej).

Parowniki gazowe produkuje z kolei firma kanadyjska Heilyser technology Ltd. Istotą ich działania 
jest podgrzewanie kwasu szczawiowego na zewnątrz ula płomieniem gazowym, a opary są wtłaczane za 
pomocą pompki lub wentylatora przez rurkę do ula. Podobne sublimatory można zakupić w Niemczech 
czy Szwajcarii.

Pszczelarze ze względu na wysokie ceny seryjnie produkowanych parowników wolą stosować tańsze 
własnej konstrukcji. Autorka spotkała się z waporyzatorem zbudowanym z turystycznej butli gazowej, 
której palnik był otoczony metalowym kołnierzem, zabezpieczającym przed zdmuchiwaniem płomienia 
przez wiatr. Nad palnikiem znajdowała się puszka, w której umieszczano kryształki kwasu szczawiowego, 
a opary były odprowadzane wychodzącą z puszki rurką, której koniec wkładano do ula przez wylotek.

Przed odparowywaniem kryształków kwasu szczawiowego należy przygotować materiały niezbędne do 
szczelnego zamknięcia ula podobnie jak to się czyni przy odymianiu rodzin pszczelich znanym wszystkim 
polskim pszczelarzom Apiwarolem. Na odparowanie zalecanej dawki 2-3 g kryształków kwasu szczawiowe 
potrzeba w zależności od konstrukcji sublimatora od 1 do 3 min. W przypadku Varoxu należy odczekać 
po odłączeniu go od źródła prądu 4min i dopiero wtedy wyjąć końcówkę z ula. Przy innych urządzeniach 
wystarczy chwila, aby przystąpić do odparowywania kryształków kwasu szczawiowego w następnym ulu. 
Po usunięciu parownika ul powinien zostać zamknięty szczelnie jeszcze przez ok. 15-18 min. 
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Odparowanie kryształków kwasu szczawiowego można przeprowadzać kilka razy w sezonie. Metoda 
ta jest chętnie stosowana w Austrii, Finlandii i Szwajcarii.

Pozostałości kwasu szczawiowego w miodzie i oporność Varroa destructor na tę substancję
W miodach wiosennych pochodzących z rodzin pszczelich, w których roztwór kwasu szczawiowego 

był stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwierdza się zwiększonej ilości tego związku. Nie stwierdzono 
również oporności Varroa destructor na kwas szczawiowy, dlatego może on być alternatywą w leczeniu 
warrozy w pasiekach, gdzie jest stwierdzana lekooporność pasożytów na akarycydy.

Skuteczność działania kwasu szczawiowego
Charriere i Imdorf 2002 w terenowych badaniach, przeprowadzonych na 200 rodzinach pszczelich 

stwierdzili, że skuteczność 3,5% roztworu kwasu szczawiowego w zwalczaniu roztoczy wynosi ponad 
90%. Thomas (1997) twierdzi, że skuteczność ta dochodzi do 98% i przewyższa roztoczobójcze właści-
wości kwasu mlekowego.

kwaS mlekowy

Opryskiwanie pszczół roztworem kwasu mlekowego od wiosny do późnego lata
Kwas mlekowy jest tym środkiem, który można stosować w pełni sezonu. Jego zaletą jest również 

łatwość zastosowania, gdyż wystarczy tylko przygotować wodny roztwór kwasu i zaopatrzyć się w do-
bry spryskiwacz. W zależności od stężenia wyjściowego kwasu miesza się go w z wodą w odpowiedniej 
proporcji (tabela 1).

Tabela 1. Proporcje użytego kwasu i wody do przygotowania 15% wodnego roztworu roboczego kwasu mlekowego 
(Pohorecka)

Stężenie kwasu mlekowego Ilość kwasu (litr) Ilość wody (litr)

90 1 6,0

80 1 5,2

70 1 4,3

60 1 3,4

50 1 2,6

Wykonany roztwór należy rozpylić mgiełką na wszystkie pszczoły w rodzinie, na każdej stronie plastra 
i elementach ula obsiadanych przez pszczoły. Stosuje się dwa opryski 15% roztworem kwasu w odstę-
pach 7-10 dniowych. Należy jednak uważać aby nie przemoczyć pszczół, muszą być opylone mgiełką. 
Szczególnie ostrożnie postępujemy z plastrem, na którym znajduje się matka. Kwas parzy pasożyty że-
rujące na pszczołach powodując ich odpadanie z ciała żywiciela i śmierć. Kwas działa tylko na roztocze 
żyjące na ciele pszczół dorosłych i skuteczność prawidłowo przeprowadzonego zabiegu jest bardzo 
wysoka dochodząc do 99%. Tak wysoką skuteczność osiąga się w odkładach, w których pozwala się 
wygryźć wszystkim pszczołom a poddaje tak matki, aby czerw zasklepiony pojawił się po zastosowaniu 
oprysku. Niestety w macierzakach pozostają pasożyty w czerwiu zasklepionym, bo na nie ten środek nie 
działa. Zatem po kilku dniach wyjdą na pszczołach i dalej będą się namnażały. Jednak najważniejsze jest 
to, że zabieg redukuje populację samic Varroa i zmniejsza dynamikę cyklu rozrodczego. Jak ważny jest 
to zabieg obrazuje założenie, że w 2. połowie lipca ok. 50% pasożytów jest na pszczołach i o tę właśnie 
wielkość zostanie zredukowana ich populacja.

Używanie kwasu mlekowego ma kilka wad. Po pierwsze jest to czynność bardzo pracochłonna i raczej 
do wykonania przez dwie osoby, jedna trzyma plastry a druga opryskuje sprawnie każda stronę. Z tego 
względu tę metodę można polecić małym pasiekom lub dużym ale posiadającym tanią siłę roboczą. 
Niestety jeden pszczelarz może wykonać zabieg samodzielnie ale powoli. Oprysku nie można wykony-
wać w zimne dni oraz w okresie trwania pożytku. Należy uważać na zbyt intensywne moczenie pszczół. 
Z tego względu polecamy ten specyfik do stosowania w okresie maj-sierpień.
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kwaS mrówkowy

Kwas mrówkowy w walce z warrozą w pełni sezonu
Zastosowaniem kwasu mrówkowego zainteresowano się w Niemczech w 1979 roku (Polaczek i in. 1997). 

Przez wiele lat dopracowano sposoby jego stosowania i obecnie można wiele powiedzieć o podawaniu i wa-
runkach, w których uzyskuje się wysoką skuteczność działania. Należy podkreślić, że kwas odparowuje się 
w ulu pozostawiając aplikatory przy zawsze otwartych wylotach. Napełnianie aplikatorów przeprowadza 
się po za ulem i nie wolno dopuścić do wylania się kwasu na pszczoły, gdyż rodzina reaguje gwałtownym 
wyrojeniem. Interesowano się również innymi skutkami ubocznymi jego stosowania dla pszczół, matek 
i czerwiu. Okazuje się, że przy kontrolowanym odparowywaniu kwasu mrówkowego jest on bezpieczny 
dla wszystkich postaci pszczół (Polaczek i in. 1997). Jego niekontrolowane nadmierne parowanie prowadzi 
natomiast do upadków matek, osypywania się pszczół i zamierania czerwiu. Niepokojące objawy, które są 
widoczne krótko po zaaplikowaniu kwasu to mrowienie się pszczół na desce wylotowej i w skrajnych przy-
padkach wyleganie rodziny na frontową ścianę ula. Już następnego dnia można zaobserwować podczas 
wglądu martwe pszczoły na dennicy ula i przed wylotem oraz usuwany czerw w różnych fazach rozwoju.

Warunki użycia kwasu mrówkowego w sezonie są właściwe w okresie stabilizacji temperatur w gra-
nicach 12-25°C. Z przebiegu warunków klimatycznych i koniecznych prac pasiecznych wynika, że nie 
należy jednak liczyć na stosowanie kwasu w każdym momencie sezonu. Wydaje się, że dodatkowym 
warunkiem zastosowania jest zaprzestanie na ok. 10 dni prac w rodzinach, np. nie wykonuje się przeglą-
dów lub miodobrania. Ul powinien pozostać zamknięty w czasie odparowywania kwasu właśnie przez 
taki okres. Zaglądanie do ula powoduje zmniejszenie stężenia oparów kwasu w środowisku ula i stwarza 
zagrożenie poparzenia pszczelarza, zarówno skóry jak i układu oddechowego. Zatem czas w którym 
istnieje możliwość stosowania tego kwasu to okres przed wożeniem na rzepak ozimy i czas po odwiro-
waniu miodu z tego pożytku. Następnym momentem jest okres po miodobraniu z lipy i przed złożeniem 
gniazd do karmienia jesiennego np. od 15.07. do 20.08. Z prywatnych obserwacji wynika, że tempera-
tury powyżej 25°C powodują szybkie odparowywanie kwasu i jego wydmuchanie przez pszczoły utrzy-
mujące właściwą temperaturę w gnieździe. Z kolei niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza 
(front z opadami) ograniczają odparowywanie kwasu. W opisanych powyżej warunkach kontrolowanie 
odparowania i utrzymania właściwego stężenia oparów kwasu w gnieździe jest kłopotliwe. Nieskutecz-
ne działanie na pasożyty objawia się brakiem martwych pasożytów na wkładce kontrolnej. 

Odparowywanie kwasu mrówkowego musi odbywać się w sposób kontrolowany. Najwcześniejszym 
sposobem było nasączanie płyt tekturowych lub gąbek i wkładanie ich na powałkę ula lub dennicę 
(Polaczek 1997). Obecnie odchodzi się od tego sposobu podawania ze względu na niekontrolowane 
parowanie kwasu. Istnieją sprawdzone sposoby odparowywania kwasu za pomocą parowników Bekera 
(parownik Nassenheider) lub dr. Liebiga. Kontrolowane warunki odparowywania są bardzo istotne, bo 
utrzymują wysokie stałe stężenie oparów kwasu w ulu. Jest to warunek konieczny do jego skutecznego 
działania. W badaniach Polaczek i in. (1997) ustalili, że nie liczy się ilość odparowanego kwasu czy jego 
dawka tylko ilość dziennego odparowania, która gwarantuje ciągłe utrzymanie wysokiego i szkodliwego 
dla pasożytów Varroa stężenia kwasu. Opary zabijają wtedy pasożyty żerujące na pszczołach i przenikają 
do zasklepionych komórek zabijając pasożyty w komórkach zasklepionych. Z wszystkich stosowanych 
kwasów tylko kwas mrówkowy ma taką właściwość, która zwiększa jego skuteczność.

Kwas ten można stosować dwukrotnie w sezonie w odstępach min. 3 miesiace. Przy prawidłowym 
jego odparowaniu autorzy nie obserwowali negatywnych skutków dla rodziny pszczelej. Pierwsza okazja 
pojawia się po pożytku głównym ok. 15 lipca. W sezonie przy wysokich temperaturach odparowuje się 
60-65% roztwór kwasu w ciągu 10 dni. Przyjmuje się 100ml/1 korpus lub 150-200 ml na silną rodzinę 
w leżaku. Drugim terminem jest czas po nakarmieniu rodzin 10.-25. wrzesień. Odparowuje się w tym 
czasie 100-150ml/rodzinę w zależności od jej siły. Zwiększa się stężenie kwasu i może to być kwas 85%.

Takie zasady wynikają częściowo z prac nad zastosowaniem parowników kwasu mrówkowego prze-
prowadzonych przez Polaczka i in. (1997) w Niemczech. W zakresie ich zainteresowań leżało sprawdze-
nie ilości dziennego parowania kwasu i określenie dawki skutecznej (tabela 2).
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Tabela 2. Efekty odparowania 85g 60% kwasu mrówkowego (76 ml) w różnych porach sezonu w 1 korpusie ula (Polaczek 
i in. 1997)

Pora roku Średnio/dzień
(min.-max.)

Dni parowania
(średnia)

Śmiertelność roztoczy 
(min-max)

lato 18,3
(14,2-21,3) 4,7 89,0

(62,0-94,0)

jesień 7,8
(6,0-12,1) 11 95,9

(86,0-100,0)

Okazało się, że latem uzyskano wysoką zmienność przy niskiej średniej śmiertelności roztoczy 
(89%), podczas gdy jesienią zmienność była mniejsza a śmiertelność zbliżyła się do 96%. Również 
zastosowana dawka odparowywała przez różną liczbę dni. W lecie odbywało się to szybciej (4,7 dnia) 
a jesieni potrzebne były aż 11 dni do odparowania. Różnicowało to też średnią dzienną dawkę kwasu. 
Uzyskane różnice tłumaczy się odmiennymi warunkami środowiskowymi (temperatura zewnętrzna) 
w tych porach sezonu wpływającymi na zachowanie rodzin (wentylacja). Gorsze wyniki uzyskuje się 
w okresie wysokich temperatur, gdyż kwas szybciej paruje a pszczoły wentylują ul. Takie warunki 
skracają czas parowania i w efekcie długość ekspozycji roztoczy na działanie oparów, zmniejszając 
skuteczność zabiegów.

Z przedstawionych wiadomości wynika, że aplikowanie kwasu mrówkowego jest skomplikowane 
i bardzo zależne od warunków środowiskowych. Są to jego wady, które wymagają od pszczelarza pew-
nego doświadczenia w wykorzystaniu takiej terapii rodzin pszczelich. Niesie to za sobą wysoką pra-
cochłonność wynikającą z konieczności kontrolowania ilości odparowanego roztworu. Po za tym czas 
stosowania parowników uniemożliwia prowadzenie prac w rodzinie pszczelej. Początkowe nakłady na 
stosowanie tego kwasu są również wysokie. Bardzo dokładne parowniki kosztują ok. 100 zł. Jednak 
tańsze wersje są dostępne od 30 zł. Przy odrobinie chęci i wprawy można również wykonać parowniki 
samodzielnie.

Fot 1. Plastykowy parownik Nassenheider w ramce gotowy do użycia.

Preparaty dla pszczół oparte na olejkach eterycznych i kwasach organicznych
W Polsce w tej chwili jest bogaty wybór preparatów opartych na olejkach eterycznych i kwasach organicz-

nych zarejestrowanych do zwalczania Varroa destructor. Sa to: Apiguard, VarroMed, ApiLife Var, Thymovar.

Preparatem opartym wyłącznie na naturalnych substancjach jest Apilife VAR. 20g tej mikstury za-
wiera: 76%tymolu, 16,4% olejku eukaliptusowego, 3,8% mentolu oraz 3,8% kamfory. Skuteczność tego 
preparatu wynosi 93,7% po 4 tyg. leczenia, a po kolejnych czterech tyg. wzrasta do 97,7% (Imdorf i in. 
1994). Preparatem bazującym na tymolu, dostępnym w Polsce, jest Tymowar. Zaleca się go stosować 
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wiosną, szczególnie ze względu na osłabienie pasożytów po zimie. Tymol częściowo działa na roztocza 
przebywające pod zasklepami, dlatego obecność czerwiu krytego nie zmniejsza tak bardzo efektywno-
ści działania tego związku jak w przypadku większości chemioterapeutyków (Lipiński 2002). Inne olejki 
eteryczne stosuje się również na wiosnę jako zabieg wspomagający zwalczanie roztoczy.

Przeprowadzono również próby wykorzystania do zwalczania V. destructor dymu tytoniowego. Wy-
niki pierwszych badań zapowiadały się obiecująco (skuteczność na poziomie 78% (Ruijter 1983)), jednak 
nie zostały one potwierdzone przez innych naukowców. Ponad to obecność silnie toksycznej nikotyny 
w dymie tytoniowym wykluczyła ten środek z kręgu substancji stosowanych na warrozę. 

Inne bIotechnIczne metody zwalczanIa warrozy

Metody biologiczne polegają na usunięciu z rodziny zainfekowanego przez pasożyty czerwiu krytego. 
Można do tego zabrać się na trzy sposoby. Pierwszy polega na wycięciu czerwiu trutowego, który rodzi-
na wyhodowała podczas przygotowywania się do nastroju rojowego. Drugi sposób polega na wstawie-
niu do gniazd pszczelich ramek pracy. Zabieg ten jest uważany za metodę wskaźnikową stanu rodziny 
pszczelej. Pozwala, bowiem zorientować się, kiedy pszczoły wchodzą w nastrój rojowy. Objawia się to 
skłonnością do budowy w ramkach pracy trutowych plastrów oraz dążeniem do wychowania w nich 
trutni. Zadaniem pszczelarza w ramach walki z warrozą jest usunięcie zasklepionego czerwiu trutowego, 
zanim wygryzą się pierwsze trutnie. W obu sposobach wykorzystywany jest fakt, że roztocz preferuje 
czerw trutowy (Fuchs 1990, Trouiller i in. 1992, Rosenkranz, Engels 1985, Schulz i in. 1983). Wciąż jed-
nak podlega dyskusji problem wpływu usuwania czerwiu trutowego na biologię i wydajność produkcyj-
ną rodziny pszczelej (Łangowska, Szymaś 2003, Seeley T.D 2002, Winiarski 1996, 1997)

Trzeci biologiczny sposób zwalczania warrozy polega na zastosowaniu plastra pułapki. Przez pewien 
okres czasu izoluje się matkę pszczelą na jednym plastrze. Samice roztoczy wychodząc wraz z wygry-
zającymi się pszczołami z pozostałych plastrów będą poszukiwały komórek z larwami pszczelimi, gdzie 
będą mogły się rozmnażać. Początkowo będą znajdowały je również poza izolatorem. W końcu jednak 
po trzykrotnej wymianie plastra pułapki nie będą miały wyboru i ściągną do izolatora. Wyjęcie czwarte-
go zaizolowanego plastra pozwoli pozbyć się z rodziny większości pasożytów. Woyke (1985) podaje, że 
skuteczność tej metody wynosi 97%. Metodę tę można w różny sposób modyfikować. Boot i in. (1995) 
zastosowali plastry trutowe jako plastry pułapki. W efekcie określili, że 462 komórki z czerwiem truto-
wym wystarczą, aby w ciągu dnia schwytać 95% roztoczy w 1 kg rodzinie.

Tworzenie odkładów pozwala zmniejszyć liczbę roztoczy znajdujących się w rodzinie pszczelej. Szcze-
gólnie preferowane są odkłady z matkami. Wtedy w rodzinie powstaje przerwa w czerwieniu, która rów-
nież pozwala ograniczyć rozwój populacji pasożytów. Doświadczalnie wykazano, że rodziny niedzielone 
mogą zawierać 10-krotnie więcej roztoczy, niż rodziny, z których utworzono odkłady (Polaczek 2002).

Wrażliwość roztoczy na wysoką temperaturę została wykorzystana do ich zwalczania. Szczegóły me-
tody termicznej opracowano w byłym ZSRR. Polega ona na poddaniu rodzin pszczelich działaniu temp. 
46°C przez 15 min. Taka ekspozycji charakteryzuje się wysoką skutecznością, ponieważ ginie od 95-
100% roztoczy. Pszczoły, w przeciwieństwie do pasożytów przeżywają działanie takiej temperatury. 
Dopiero przy 50°C dochodzi do zaparzenia pszczół. Okazało się, że zabieg ten przeprowadzony jesienią 
daje lepsze efekty niż na wiosnę (Chrust 1978). Przeprowadzono również próby zwalczania roztoczy za 
pomocą hypertermii w czerwiu pszczelim (Hauser 1995). W efekcie pod wpływem temp. 45,3-45,9°C 
ginęło srednio 99,6% osobników V. destructor. Jednak wysoka temperatura działała niekorzystnie rów-
nież na czerw. W zależności od stadium rozwojowego zabieg przeżywało 62,5±35,2% czerwiu.

Hänel i Koeniger (1986) podjęli próby regulowania reprodukcji roztocza za pomocą hormonu juvenil-
nego III (HJ-3). Substancja ta odpowiada za kształtowanie się wiekowo-zależnych zachowań się pszczół 
(Sagawa i in. 1986, 1989), a także spełnia ważną funkcję w kontroli oogenezy (Wilde, De Loof 1973) 
i rozwoju męskich gruczołów rozrodzczych (Leopold 1976). Naukowcy założyli, że koncentracja HJ-3 
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w hemolimfie niższa niż 4 ng/ml może być czynnikiem hamującym rozmnażanie się V. destructor. Oka-
zało się, bowiem, że z samic roztocza pasożytujących na pszczołach z niskim mianem tego hormonu 
tylko 8% się rozmnażało. Natomiast z samic V. destructor odżywiające się hemolimfą pszczół z wysoką 
koncentracją HJ-3 potomstwo wydało 76%. Jednak na podstawie tych badań, mimo tak obiecujących 
wyników do tej pory nie zdołano opracować metody regulacji rozmnażania roztocza.

Przyszłość w walce z warrozą leży być może w rękach angielskich naukowców, którzy próbują wyizo-
lować grzyby atakujące roztocza, ale bezpieczne dla pszczół oraz ludzi (Topolska 2002). Pszczelarze prak-
tycy wciąż donoszą o zastosowaniu przez nich różnych roślin do zwalczania roztoczy. Jednak w więk-
szości przypadków lecznicze działanie tych roślin nie zostało sprawdzone lub potwierdzone naukowo. 

Jędruszuk (2000) przetestował tarty chrzan oraz liście lubczyka. Efektywność tych roślin w zwalczaniu 
roztocza była niska i wahała się w granicach 30-40%. Góra (1993) podaje, że zastosowanie węzy z dodatkiem 
olejku majerankowego powoduje zakłócenia w orientacji samic V. destructor, co utrudnia im rozmnażanie się. 
Skuteczne w walce z warrozą okazały się olejek miętowy i eukaliptusowy oraz liście macierzanki (Thymus) 
zawierające tymol. W Wietnamie natomiast zaleca się mieszankę z liści Cymbopogon nardus i Eupatorium 
stacchadosmun. Kolejną rośliną w przypadku której udowodniono wysoką skuteczność roztoczobójczą jest 
złocień (Pyrethrum). Zawiera on substancje czynne – pyretryny. W połowie lat 60-tych uzyskano syntetyczne 
ich analogi, tzw. pyretroidy, które zastosowano do produkcji leków na warrozę (Jędruszuk 2000). 

moŻlIwoŚĆ UŻycIa pSeUdoSkorpIonów do zwalczanIa Varroa deStrUctor

Kilka faktów z biologii zaleszczotków
W starych ulach z kołnierzem, w których używa się wciąż beleczek powałkowych i grubych mat ocie-

plających można spotkać mieszkańca, który przypomina wyglądem skorpiona, ale jest od niego znacznie 
mniejszy. Jest to zaleszczotek pospolity (Chelifer cancroides). Pajęczak ten jest przedstawicielem rzędu 
zaleszczotków (Pseudoscorpionida). W Polsce występuje około 40 gatunków tych stawonogów, a na ca-
łym świecie ponad 3000. W przeciwieństwie do skorpionów nie posiadają one kolca jadowego, a ujście 
gruczołów jadowych znajduje się na szczypcach bardzo dużych nogogłaszczek Zaleszczotki są znacznie 
mniejsze od skorpionów, największe, dorastają zaledwie do 8 mm. 

Pseudoskorpiony zamieszkujące przede wszystkim strefy tropikalne, ale spotykane są też w innych 
obszarach geograficznych. Żyją pod kamieniami, w ściółce, w strefie odpływu oraz w starych księgo-
zbiorach i żywią się małymi gąsienicami, stawonogami, larwami chrząszczy, jajami owadów i roztoczami. 
Wiele gatunków pseudoskorpionów żyje w gniazdach różnych owadów społecznych, takich jak mrówki, 
termity i pszczoły. Niektóre z nich są pożyteczne dla swoich gospodarzy, inne szkodliwe. 

Oprócz zaleszczotka pospolitego w pniach pszczelich spotyka się również inne gatunki tych paję-
czaków na całym świecie. Po raz pierwszy opisano pseudoskorpiony jako mellitofile (czyli stworzenia 
występujące w pniach pszczelich) w Europie w 1873 roku. Później spostrzeżono, że zaleszczotek Chelifer 
cancroides jest wrogiem wszolinki pszczelej i roztoczy. W pewnym momencie jednak pseudoskorpiony 
zniknęły z europejskich pni pszczelich. Dlaczego tak się stało? 

Zwierzęta te do swojego rozwoju potrzebują odpowiednich warunków. Lubią rozmaite zakamarki, które 
służą im jako schronienie, gdzie bezpiecznie przędą gniazdo i wychowują młode. Jeszcze ponad 100 lat temu 
pszczoły utrzymywano w kłodach, spękanych kawałkach drewna czy kószkach. Tam też zaleszczotki znajdo-
wały różne szczelinki, w których chętnie przebywały. Rozwój pszczelarstwa związany ze zmianą struktury uli 
i materiałów użytych do ich budowy nie sprzyjał utrzymaniu się tych pajęczaków w pniach pszczelich. Uważa 
się również, że stosowane do zwalczania Varroa destructor chemioterapeutyki mogą zabijać zaleszczotki.

Skąd zainteresowanie pszczelarzy zaleszczotkami
Oprócz zaleszczotków w ulach spotykamy również inne mellitofile, ale to one znalazły się w centrum 

zainteresowania pszczelarzy. Informacje z Afryki Południowej sugerują, że pseudoskorpiony mogą być 
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użyte jako broń biologiczna w walce z pasożytem wywołującym warrozę. W Indiach opisano i sfotogra-
fowano zaleszczotki pożerające Varroa. Przeprowadzono także badania w warunkach terenowych i labo-
ratoryjnych, aby sprawdzić czy pseudoskorpiony zjadają pszczoły lub czerw. Wyniki były zadawalające – 
pajęczaki te nie interesowały się takim pokarmem. W 1999 roku w Nepalu zaobserwowano, że miejscowi 
pszczelarze byli przyjaźnie nastawieni do pseudoskorpionów spotykanych w rodzinach Apis cerana.

Można spotkać także gatunki zaleszczotków szkodliwych dla pszczół. W 1947 roku w doświadczeniu 
laboratoryjnym stwierdzono, że jeden pseudoskorpion próbował karmić się, wkładając swoje żuwacz-
ki pomiędzy złącza nogi pszczoły. W 1954 roku, opisano pszczołę zamknięto z Ellingsenius hendricksi 
z Konga Belgijskiego, która została zabita. W 1957 roku doniesiono, że pszczoły zbieraczki opanowane 
przez Ellingsenius indicus wykazywały mniejszą aktywność, a w niektórych rodzinach liczba pseudo-
skorpionów była tak duża, że rodziny zamierały. 

Co mogą dać dalsze badania
Nieliczne badania na temat wpływu obecności pseudoskorpionów w pniach pszczelich na populację Var-

roa dają nadzieje na uzyskanie naturalnego wroga tego pasożyta pszczół. Jednak wyniki są niejednoznaczne 
i wciąż niewystarczające. Należy dokładnie sprawdzić, które gatunki zaleszczotków są przyjazne dla pszczół 
i czy mogą występować w pniach pszczelich na tyle licznie by redukować w sposób zadawalający popula-
cję Varroa destructor. Ważne jest tez żeby opracować jak najlepsze warunki bytowe dla pseudoskorpionów. 
Proponuje się tu np. wprowadzenie ramki specjalnej dla zaleszczotków, zapewniającej im wygodne miejsce 
do mnożenia się. Wskazana byłaby tu współpraca naukowców z całego świata i opracowanie specjalnego 
programu badawczego, który pozwoli rozpracować dokładnie biologię każdego gatunku pseudoskorpiona 
spotykanego u różnych gatunków pszczół i sposobów go wykorzystania do zwalczania roztoczy Varroa.

hodowla pSzczół odpornych na Varroa deStrUctor

Chemioterapia, mimo, że jest najskuteczniejszą metodą walki z Varroa destructor posiada niestety 
również dużo wad. Dlatego obecnie na całym świecie są podejmowane próby wyhodowania pszczół 
opornych na inwazję V. destructor, które pozwoliłyby zrezygnować lub przynajmniej zminimalizować 
konieczność stosowania leków przeciwwarrozowych w pasiekach. 

Harbo i Harris (1999) określają mianem pszczół opornych na roztocza te pszczoły, które wykazują zdol-
ność utrudniania wzrostu populacji pasożyta powodując jej utrzymanie na niskim poziomie, a nawet zanik. 
Wyróżniają oni specyficzne cechy, które należy brać pod uwagę przy ocenianiu pszczół na oporność na war-
rozę. Do tych cech zaliczamy: zdolność pszczół do oczyszczania komórek plastrów z chorego lub martwego 
czerwiu [z ang. hygienic behaviour], zdolność pszczół do oczyszczania się z samic roztocza [z ang. grooming 
behaviour], okres czerwiu zasklepionego, oraz niski odsetek roztoczy w czerwiu. Cechy te są określane mia-
nem mechanizmów oporności na Varroa (Gliński i Jarosz 2001, Ibrahim i Spivak 2006). Zdolność pszczół do 
oczyszczania komórek plastrów z zainfekowanego lub zamarłego czerwiu [z ang. cleaning behaviour]

Vandame i in. (1999) zbadali zdolność usuwania naturalnie zainfekowanego pasożytem czerwiu 
u pszczół europejskich i zafrykanizowanych. Okazało się, że te pierwsze słabiej usuwają chory czerw 
w porównaniu z pszczołami z Meksyku. Boecking i Drescher (1992) stwierdzili, że pszczoły kraińskie 
usuwały 16,6% chorego czerwiu. Zdolność czyszczenia przez robotnice chorego lub martwego czerwiu 
z komórek plastrów warunkuje również oporność rodzin pszczelich na takie choroby zaraźliwe jak: grzy-
bica wapienna (Giliam i in. 1983) czy zgnilec amerykański (Spivak i Downey 1998). 

Udowodniono, że czynnik genetyczny ma duży wpływ na zachowania higieniczne w rodzinach 
pszczelich. Za zachowania higieniczne odpowiedzialne są dwie pary genów: u (uncap – odsklepiania) 
oraz r (remove – usuwania) (Rothenbuchler 1964a). Występują one w układzie recesywnym. Selekcja 
pszczół w kierunku wzmocnienia zachowań higienicznych, mimo, że jest żmudna, daje zadawalające 
efekty. W Polsce również prowadzone są prace hodowlane mające na celu wyselekcjonowanie pszczół 
o silnym behawiorze higienicznych (Bieńkowska i in. 2005). 



Dobre praktyki pszczelarskie – biotechniczne metody zwalczania warrozy pszczół

47

Zdolność pszczół do oczyszczania się z roztoczy [z ang. grooming behaviour]
Grooming behaviour jest powszechną strategią u kręgowców i stawonogów w usuwaniu ektopasoży-

tów. Po raz pierwszy takie zachowania u pszczół indyjskich (A. cerana) zarejestrowała i zbadała Peng i in. 
(1987a). Pszczoły mogą usuwać roztocza same z siebie (autogrooming) lub pomagają im w tym współ-
towarzyszki gniazdowe (allogrooming). Robotnica porażona pasożytem sygnalizuje to innym pszczołom 
wykonując odpowiedni taniec (grooming dance). Polega on na tym, że w momencie zaatakowania przez 
roztocze, pszczoła natychmiast energicznie wibruje ciałem na boki. To mobilizuje współtowarzyszki do 
iskania. Wzajemne oczyszczanie się charakterystyczne jest dla pszczoły wschodniej (Peng i in. 1987a). 
Grooming dance zarejestrowano i opisano również u pszczoły europejskiej (Von Frisch 1967). Jednak nie 
przynosi on takich efektów jak u A. cerana. Pszczoły miodne również mniej efektywnie się oczyszczają 
z pasożyta (Bienefeld i in 1999). Peng (1987a) przyczyny tego faktu upatruje w różnicach w budowie 
aparatu gębowego pomiędzy poszczególnymi gatunkami pszczół.

Powyższe behawioralne mechanizmy oporności zostały najpierw zaobserwowane u pszczoły wschod-
niej. Okazało się bowiem, że w przeciwieństwie do A. mellifera, A. cerana znakomicie sobie radzi z rozto-
czem bez interwencji człowieka.

Okres czerwiu zasklepionego
Okres czerwiu zasklepionego w rozwoju pszczoły ma wpływ na ilość dojrzałych samic V. destructor 

opuszczających komórkę wraz z wygryzającą się robotnicą (Rehm i Ritter 1989). Tym samym wpływa 
na tempo rozwoju populacji pasożyta. Poszczególne podgatunki pszczół europejskich różnią się między 
sobą czasem trwania stadium czerwiu zasklepionego (Langenbach 1992). Jednak najkrótszy okres czer-
wiu zasklepionego wynoszący około 10-11 dni stwierdzono u pszczoły południowoafrykańskiej (Apis 
mellifera capensis), zaliczanej do grupy pszczół afrykańskich (Moritz i Mautz 1990). W związku z tym, że 
czas trwania rozwoju pszczół jest wysokoodziedziczalny, podjęto próby wyhodowania pszczół o skróco-
nym okresie czerwiu zasklepionego. Do krzyżówki użyto pszczoły Apis mellifera carnica, która spośród 
pszczół europejskich charakteryzuje się największą rozpiętością trwania okresu czerwiu zasklepionego, 
przez to największą różnicą selekcyjną (Langenbach 1991).

Katedra Pszczelnictwa UWM, we współpracy z Instytutem Pszczelnictwa w Oberursel (Niemcy) 
uczestniczy w hodowli pszczół o krótkim okresie czerwiu zasklepionego (Wilde i Koeniger 1992). W cią-
gu 10 lat pracy hodowlanej udało się skrócić średni czas okresu czerwiu zasklepionego pszczół robotnic 
do 276,5 h. Selekcjonowana linia pszczół otrzymała wysoką ocenę w czasie testów sprawdzających jej 
przydatność zarówno w gospodarce pasiecznej, jak i pod względem oporności na inwazję pasożyta (Siu-
da i Wilde 1996). Jednak brak dopływu genów pszczoły południowoafrykańskiej spowodował, że okres 
czerwiu zasklepionego ponownie wydłużył się.

Podczas badań cech warunkujących oporność na V. destructor, określono współczynnik odziedziczal-
ności, który warunkuje postęp hodowlany. Najwyższy został stwierdzony dla okresu czerwiu zasklepio-
nego i wynosił 0,8. 

Współczynnik przyrostu populacji roztocza oraz ekstensywność porażenia czerwiu
Podczas realizacji programów hodowli pszczół opornych na infekcję roztocza V. destructor Harbo 

i Harris (1999) zalecają brać do selekcji materiał z rodzin, które wykazują się niskim odsetkiem roztoczy 
w czerwiu i niskim współczynnikiem przyrostu populacji Varroa destructor. Liczne badania pokazują, że 
czynnikiem, który może wpływać na stopień porażenia rodziny pszczelej pasożytem jest gatunek i pod-
gatunek pszczoły. Stwierdzono różnice w tempie przyrostu populacji pasożytów rozmnażających się 
na czerwiu A. mellifera (Rosenkranz i Engels 1994). Badanie stopnia porażenia czerwiu roztoczem oraz 
współczynnika przyrostu populacji V. destructor wydaje się być niezbędnym działaniem podczas prac 
selekcyjnych w kierunku zwiększenia oporności pszczół (Siuda i Wilde 1995).

W ostatnich latach dużą sensację wzbudziła pszczoła primorska, charakteryzująca się naturalną opor-
nością na warrozę. Jest to pszczoła rasy kraińskiej, która została wywieziona w okolice Władywostoku 
przez kolonizatorów kilkaset lat temu. Tam przebiegała wówczas granica zasięgu roztocza i w ten sposób 
pszczoły zostały poddane naturalnej selekcji. W tej chwili naukowcy na całym świecie są zainteresowani 
badaniem mechanizmów oporności pszczoły primorskiej na pasożyta (Rinderer i in. 2001).
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podsumowanie

Zwalczanie warrozy jest obecnie największym wyzwaniem dla środowiska pszczelarskiego. Zwalcza-
nie inwazji tego pasożyta należy obecnie rozciągnąć w czasie z wyodrębnieniem 2 momentów stoso-
wania środków leczniczych. Po pierwsze 1. zabiegi należy wykonać już w połowie lipca, tuż po ostat-
nim miodobraniu, kiedy pojawia się w rodzinach czerw zimowego pokolenia pszczół. Uchronimy go od 
porażenia i zapewnimy dobre przygotowanie pszczół zimujących. Kolejne niezbędne zabiegi wykonuje 
się po nakarmieniu rodzin i w tym czasie trwającym do listopada, można z powodzeniem zastosować 
kwas szczawiowy. Dysponując wiedzą o środkach alternatywnych do syntetycznych akarycydów i zna-
jomością własnych warunków klimatyczno-pożytkowych każdy pszczelarz powinien dobrać z sukcesem 
właściwe postępowanie w pasiece w celu zwalczenia warrozy.
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Blok tematyczny:
4. dzIałanIa oGranIczające emISję z hodowlI zwIerząt 

GoSpodarSkIch

4.1. Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu
w produkcji zwierzęcej

Opracowanie:
Jacek Walczak

Instytut Zootechniki PIB

Produkcja zwierzęca może stanowić źródło wielorakich szkodliwych oddziaływań na środowisko na-
turalne w tym wodne. Mają one zasadniczo zakres lokalny. Niestety, są i takie, których efekt ma zasięg 
międzynarodowy, czy globalny, a skutki w tym ostatnim przypadku, wywołują zmiany klimatyczne. Nie-
korzystne oddziaływanie produkcji zwierzęcej na jakość środowiska ma złożone przyczyny tkwiące za-
równo w wielkości produkcji, rodzaju żywienia, systemach utrzymania, jak i sposobach przechowywania 
odchodów.

Rozróżnia się dwie drogi takiego oddziaływania, tj. depozycję związków chemicznych w glebie i ich 
uwalnianie do wód powierzchniowych i głębinowych oraz emisje gazowe. Na skutek obecności w mo-
czu zwierząt gospodarskich enzymu ureazy, ale także procesów metabolizmu szerokiego spektrum mi-
kroflory jelitowej zawartej w kale oraz takich czynników fizykochemicznych jak temperatura, pH oraz 
ewaporacja, dochodzi w mieszaninie kału, moczu i ściołu do szeregu przemian biochemicznych uwal-
niających do atmosfery przeszło 210 związków gazowych. Procesy emisji mogą podlegać tak nasileniu, 
jak i redukcji. Znanych jest przeszło 50 czynników technologicznych oraz niewiele mniej żywieniowych 
i hodowlanych, mogących modyfikować opisane procesy. Duża część z nich zalecana jest jako Best Ava-
ilableTechniques (EC, 2017) w załączniku do dyrektywy IED. 

Azot jest obecny w stosunkowo wysokich stężeniach we wszystkich nawozach zwierząt gospodar-
skich. Występuje on w wielu chemicznych formach i może z łatwością zostać rozproszony, tak do śro-
dowiska powietrznego, glebowego, jak i wodnego. W zależności od gatunku zwierząt, zaledwie do 30% 
azotu zawartego w paszy podlega retencji w surowcach pochodzenia zwierzęcego. Pozostałe 70% jest 
rozpraszane do środowiska. Szczególne znaczenie posiada tu jeden ze związków, a mianowicie amoniak 
(NH3). Amoniak jest zasadowym lotnym związkiem zanieczyszczającym środowisko, którego znaczenie 
wzrasta głównie z powodu jego zdolności do tworzenia aerozoli PM2.5. Aerozole te stanowią poważne 
zagrożenie dla ludzkiego zdrowia wywołując choroby układów krążenia i oddechowego (Beusen i in., 
2008). W obecności siarczanów (SOx) lub bezwodników kwasu azotowego (NOx) obecnych w powie-
trzu, dochodzi do reakcji w konsekwencji której powstają lotne cząsteczki siarczanu amonu oraz azotanu 
amonu. Podczas, gdy trwałość cząsteczki amoniaku wynosi 24 godziny, to już cząstki aerozoli przeżywa-
ją 7 – 14 dni. Taki okres trwania sprawia, że cząstki PM2.5 mogą zostać przetransportowane na znaczne 
odległości. Jak wykazały badania naukowe, rosnąca eutrofizacja Morza Śródziemnego jest spowodowa-
na w dużej części przez emisje amoniaku w krajach północnej Europy. Inne badania wykazały, iż emisje 
amoniaku ze środkowo zachodniej części USA (Ohio i North Carolina), przyczyniają się do depozycji 
azotu w Zatoce Meksykańskiej. Aż 2/3 światowej emisji związków azotu pochodzi z rolnictwa. Od sze-
regu lat obserwuje się stały roczny wzrost emisji N2O, jednego z najgroźniejszych gazów cieplarnianych, 
wynoszący 2-3% (McGinn i in., 2003; Sheffield R., 2012). Szacuje się, że roczna krajowa emisja tlenków 
azotu wynosi 20 mln ton, a amoniaku 270 mln ton z czego na rolnictwo przypada 97,95% udziału 
(KOBIZE, 2016). Z samej tylko produkcji trzody trafia rocznie do atmosfery ok. 100 tys. ton amoniaku, 
podczas gdy z innych nierolniczych źródeł o połowę mniej. Oprócz wspomnianego udziału amoniaku 
w powstawaniu kwaśnych deszczy i aerozoli, ma on jeszcze jedno ważne środowiskowe oddziaływanie, 
uczestniczy w odoryzacji powietrza.
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Depozycja może mieć charakter stały i mokry. Faza stała to nie tylko aplikacja nawozów naturalnych, 
ale również bezpośrednie osadzanie się cząstek aerozoli. Natomiast depozycja mokra odnosi się zarów-
no do aplikacji ciekłych nawozów naturalnych, jak i opadów atmosferycznych. Depozycja związków bio-
gennych (NP) zawartych w nawozach naturalnych prowadzi w pierwszej kolejności do wzrostu żyzności 
gleby, lecz w dalszej perspektywie do przenawożenia, eutrofizacji, a nawet intoksykacji tych środowisk. 
W glebie nawozy azotowe poprzez proces denitryfikacji realizowany przez mikroflorę, ulegają szeregu 
przemianom do formy azotynowej. Nawet w idealnych warunkach, rośliny uprawne zużywają tylko do 
50% azotu dostarczanego z nawożeniem. Finalnie tylko 17% z tego ładunku ma wykorzystanie bezpo-
średnio w formie pożywienia i paszy. Reszta ulega rozproszeniu do środowiska naturalnego. Z części 
nawożenia niezużytej przez rośliny, 2-20% podlega ewaporacji, a kolejne 15-25% reaguje z materią 
organiczną gleby. W wodach gruntowych ulega rozpuszczeniu 2-10%. 

Zdeponowany w ekosystemach azot, może spowodować zaburzenia równowagi elektrolitowej i eu-
trofizację. Ta ostatnia w naturalnych ekosystemach prowadzi do straty gatunków rośliny i generalnie bio-
różnorodności środowiska. Przykładowo, bardzo wrażliwe na nadmiar azotu są drzewa iglaste. W eko-
systemach wodnych proces ten skutkuje rozkwitem alg i w konsekwencji deficytem tlenu, co przekłada 
się na wymieranie flory i fauny. Szczególną rolę w nasilaniu tego procesu, ważniejszą nawet niż azot, 
odgrywa fosfor, występujący w naturalnych ciekach jedynie na skutek erozji skał i minerałów. Pierwia-
stek ten nie posiada naturalnego cyklu obiegu. Wprawdzie w dawnym rolnictwie, nastawionym na sa-
mowystarczalność, istniał taki mechanizm o charakterze lokalnym, jednak w miarę utowarowiania pro-
dukcji, został on przerwany. Mamy więc do czynienia z ciągłym pozyskiwaniem fosforu z zasobów jakie 
pojawiły się miliony lat temu, wykorzystaniem w gospodarce i ciągłym wymywaniem do wód z końcową 
immobilizacją w morskich osadach dennych. Od samych strat ważniejsze są jednak skutki jakie niesie 
nadmiar fosforu w wodach całej litosfery. 

Specyfika środowiska glebowego i wodnego pozwala na okresowe ich samooczyszczanie przy współ-
udziale roślin, mikroflory i mikrofauny lub choćby zwykłego wymywania. Znacznie gorzej jest w przy-
padku zakwaszenia, którego skala przekracza możliwości naturalnych mechanizmów buforowych. Kiedy 
azot z nawozów naturalnych trafia do gleby to zwykle reaguje z zawartą w niej wodą i ulega transforma-
cji do formy jonowej (NH4+). Jon amonowy podlega dalszej dysocjacji, bądź nitryfikacji (do NO2-, NO3-) 
z jednoczesnym uwolnieniem jonów H+. Jony te będąc w nadmiarze nie mogą być przyswojone ani 
przez rośliny, ani związane przez kompleks sorbcyjny gleby. Konsekwencją jest wzrost emisji metanu na 
glebach zasobnych w materię organiczną i wyższe stężenia w roztworze glebowym, co doprowadza do 
obniżenia pH. Wtórnym efektem zakwaszenia jest zmiana form azotu glebowego z amonowej na bar-
dziej ruchliwą azotynową, łatwiej wymywaną z gleby do wód. Obok samych konsekwencji dla żyzności 
gleby, pojawiają się też przy takich zmianach, konsekwencje dla jakości plonu. W środowisku kwaśnym 
do roztworu glebowego łatwiej przechodzą z kompleksu sorbcyjnego metale ciężkie, co skutkuje ich 
podwyższoną zawartością w nasionach bądź organach spichrzowych, będących plonem użytkowym. 

Fosfor będąc podstawowym makroelementem w odżywianiu roślin gatunków uprawnych, stanowi 
główny element nawożenia gleby. Również jego rola w żywieniu zwierząt jest niebagatelna. Warunku-
je nie tylko produkcyjność, ale również jest powodem wielu chorób niedoborowych. Stąd często daw-
ki pokarmowe zawierają nadmiar związków tego pierwiastka. Ich strawność wynosi jednak między 40 
a 60%. Reszta, tracona jest z odchodami. Przypomnieć należy, iż pierwiastek ten nie posiada cyklu obiegu 
w przyrodzie. Oznacza to, że jego glebowe zasoby wymagają stałego uzupełniania, będąc traconymi wraz 
z plonem i wymywaniem. Mamy więc do czynienia z ciągłym pozyskiwaniem fosforu z zasobów jakie po-
jawiły się miliony lat temu, wykorzystaniem w gospodarce i następnie wymywaniem do wód z końcową 
immobilizacją w morskich osadach dennych. Od wielkości strat, ważniejsze są jednak skutki jakie niesie 
nadmiar fosforu w wodach całej litosfery (Liu i in., 2008). Bez właściwego poziomu łatwo przyswajalnych 
związków fosforu w warstwie ryzosfery, nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniej wysokości plonu z jed-
nostki powierzchni, co z kolei decyduje o całej opłacalności produkcji roślinnej w rolnictwie. Znając tą 
zależność, ale nie mając wiedzy o wysyceniu fosforem kompleksu sorpcyjnego gleby, rolnicy mogą wpro-
wadzać z nawozami nadmierną ilość tego pierwiastka. Szczególną rolę w nasilaniu eutofizacji odgrywa 
fosfor, który występuje w naturalnych ciekach jedynie na skutek erozji skał i minerałów. 
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Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku azotu, jedynie niewielka część związków węgla dostarcza-
na zwierzętom w paszy podlega retencji w ich tkankach i produktach. Od 20 do 40% zawartości węgla 
w dawce pokarmowej nie ulega trawieniu i jest zwracana w postaci odchodów. Szacuje się, że na jed-
nostkę produktu, w zależności od gatunku, przypada 17,4 kg ekwiwalentu CO2 dla owiec i kóz, 13,0 kg 
dla bydła mięsnego, 6,35 kg dla świń, 4,57 kg dla drobiu, 1,32 kg dla mleka bydła mlecznego. 

Punktem wyjścia do rozważań nad oddziaływaniami środowiskowymi winno być samo żywienie 
i możliwości retencji węgla, azotu i fosforu w organizmie zwierzęcia. Aktualnie poziom białka, ener-
gii, wapnia, fosforu oraz pozostałych makro i mikroelementów w paszach dla zwierząt regulowany jest 
przez Normy Żywienia Zwierząt, osobne dla przeżuwaczy (IZ PIB–INRA) oraz pozostałych zwierząt (PAN 
Jabłonna). Obligacja do ich stosowania znajduje się zarówno w tzw. „Prawie paszowym” (Ustawa o paszach 
Dz.U. 2016 Nr 144 poz. 1045), jak i ustawie o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. 
poz. 1794, z 2015 r. poz. 266, z 2016 r. poz. 1605). Normy żywienia zwierząt jako punkt odniesienia 
traktują zapotrzebowanie zwierząt tak na byt, jak i produkcję. Nie uwzględniają natomiast aspektów 
ochrony środowiska, a priori przyjmując rzeczywistą strawność związków azotu i fosforu.

W konsekwencji opisanego powyżej stanu wiedzy, produkcja zwierzęca objęta została szeregiem re-
gulacji mających chronić środowisko naturalne (schemat. 1). Na poziomie UE są to przede wszystkim Dy-
rektywa 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego. Jej konsekwencją było wyznaczenie tzw. OSN na terenie Polski. Na podstawie 
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 26 czerwca 2013 r. Komisja wniosła do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę o stwierdzenie, że poprzez niewystarczające określenie 
wód, które mogą być dotknięte zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego oraz niedostatecz-
ne wyznaczenie stref zagrożenia, a także poprzez przyjęcie programów działań w rozumieniu art. 5 dy-
rektywy 91/676/EWG zawierających środki niezgodne z jej załącznikami II pkt. A(2) oraz III pkt 1(1) i (3), 

Schemat 1. Zakres regulacji środowiskowych w produkcji zwierzęcej
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Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 3 wraz z załącznikiem I oraz 
art. 5 wraz z załącznikami II pkt A(2) oraz załącznikiem III pkt 1(1)(3) dyrektywy 91/676/EWG. Trybunał 
Sprawiedliwości 20 listopada 2014 r. wydał niekorzystny dla Polski wyrok. Na jego podstawie przygotowa-
no „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, który wdrażany 
jest aktualnie we gospodarstwach na terenie całego kraju. Obliguje on nie tylko do nieprzekraczania dawki 
170 kg N/ha nawozów naturalnych, ale również reguluje sposób przechowywania i stosowania tych nawo-
zów. Wprowadza również dla wybranych gospodarstw, konieczność prowadzenia planów nawozowych. 

Innym aktem prawnym jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/ UE z dnia 24 li-
stopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych – IED, połączona z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 
2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik 
(BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń. Obejmuje ona wszystkie instalacje wy-
korzystywane w intensywnym chowie drobiu i trzody chlewnej przy liczbie stanowisk przekraczającej:
n 40 000 – dla drobiu,
n 2 000 – dla tuczników (powyżej 30 kg),
n 750 – dla macior.

Takie obiekty w warunkach krajowych muszą uzyskać tzw. pozwolenie zintegrowane na swoją dzia-
łalność. BAT nakłada na nie konieczność stosowania przyjaznych dla środowiska technologii chowu 
w tym planów nawozowych oraz działań redukujących emisję gazów i odorów. Obiekty te w myśl Roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko DzUpoz 71 z dnia 18 stycznia 2016 oraz § 2. 1. Zaliczane są „…Do przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsię-
wzięć…”. W szczególności odnosi się to do (pkt 20) chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej 
niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) – przy czym za przyjmuje się maksymalną 
możliwą obsadę inwentarza. W tym przypadku stada takie muszą uiszczać opłatę środowiskową, a ich 
działalność podlega zgłoszeniu do Wydziału ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczy 
to również stad bydła mlecznego i mięsnego. Opłata nie jest wysoka, jednak nałożona w postaci sku-
mulowanej na obiekty nie zgłoszone od lat, może być dużym problemem. W § 3. 1. tej samej regulacji 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się chów lub ho-
dowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek 
przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie:

Instalacje takie powinny być zgłaszane do tej samej jednostki terytorialnej. Postępowanie z oborni-
kiem i gnojowicą reguluje także Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Dz.U. z 2007 r. 
Nr 147, poz. 1033. Odnośnie płyt i zbiorników, ale także innych budynków i budowli wykorzystywanych 
w chowie świń, obowiązuje Rozporządzenie z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81, z późn. zm.), 
które reguluje także sprawy związane z konstrukcją i usytuowaniem obiektów budowlanych - wskazano 
w nim obowiązek przechowywania płynnych odchodów zwierzęcych w szczelnych, zamkniętych zbior-
nikach w celu zwiększenia efektywności redukcji emisji amoniaku i uciążliwości zapachowych. Dodat-
kowo w celu ograniczenia emisji substancji odorotwórczych oraz zapylenia pomiędzy budowlami po-
wodującymi uciążliwość, a budynkami mieszkalnymi wymagane jest zastosowanie szpaleru roślinności 
średnio- i wysokopiennej. 

Niestety to nie koniec wszystkich problemów jakie możemy na potkać w chowie, a związanych 
z ochroną środowiska. Polska ratyfikowała bowiem, Konwencję w sprawie transgranicznego zanieczysz-
czania powietrza na dalekie odległości ONZ (Dz. U. 85.60.311 z dnia 28 grudnia 1985 r.). Do tej pory nie 
było z tym aktem większych powiązań legislacji krajowej. Jednak konwencję inkorporowała UE w posta-
ci Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji 
krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych (tzw. NEC), zmiany dyrektywy 
2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE. Jej zapisy bezpośrednio obligują nasz kraj do 
redukcji emisji amoniaku o 17% w 2030 r. Stąd MRiRW zmuszone zostało do prac nad praktycznymi 
rozwiązaniami w tym zakresie. W pierwszej kolejności powstanie kodeks dobrych praktyk, ale w dalszej 
konsekwencji również wymogi technologiczne, adekwatne do BAT, gdzie kwestie amoniaku są już ak-
tualnie ujęte.
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Rys. 1. Minimalne odległości lokalizacji miejsc przechowywania nawozów naturalnych
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Niewątpliwie po latach procedowania aktów normatywnych i poszukiwaniach optymalnych metod, 
aktualnie nadchodzi czas na realizację celów redukcyjnych w emisjach gazów cieplarnianych z całego 
rolnictwa dla wszystkich krajów członkowskich UE. Obejmują one takie gazy jak metan i podtlenek 
azotu oraz dwutlenek węgla jedynie dla obszaru LULUCF. Projekt rozporządzenia ESR EffortSharingRe-
gulation (nr COM(2016) 482), zakłada wprawdzie dla Polski uzyskanie 7% redukcji GHG do 2030r z ca-
łości sektora, lecz trudno przewidzieć, ile w rzeczywistości z tej kwoty miałoby przypaść na rolnictwo. 
W grę wchodzi bowiem bieżące szacowanie ubytku jednostek zakumulowanych w sekwestracji węgla 
w lasach, które mogą być pokrywane jedynie w rolnictwie. Wielkość ta opiewać może nawet na 7,5% 
emisji z krajowego rolnictwa (COM (2016) 482), przy dozwolonych 21,5% przemieszczonych z obszaru 
LULUCF. Z kolei Dyrektywa UE nr 2016/2284 z 2016 r. narzuca polskiemu rolnictwu redukcję amoniaku 
o 17% w stosunku do 2005 r., którą osiągnąć mamy w 2030 r. Są to niebagatelne wyzwania w stosunku, 
do których nie mamy żadnych funkcjonujących, ani proponowanych rozwiązań.

redukcja depozycji azotu – program azotanowy

Jak już wcześniej wspomniano, „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych” wprowadzony został Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca2018r (Dz.U. 
z dnia 12 lipca 2018r. poz. 1339), jako akt wykonawczy do ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca2017 
roku Dz. U. 1566 z 2017 r., będącej z kolei implementacją unijnej tzw. dyrektywy azotanowej. Celem 
nadrzędnym jest redukcja azotanów w wodach powierzchniowych i głębinowych. 

Program obejmuje teren całego kraju, ale różnicuje podejście w zależności od skali i koncentracji 
chowu zwierząt. Generalnie nie można w nawożeniu nawozami naturalnymi, przekroczyć dawki 170 
kg N/ha/rok. I tak gospodarstwa do 10 DJP lub gospodarujące na 10 ha UR, muszą jedynie prowadzić 
ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem oraz obliczeń maksymalnych 
dawek azotu. W zamian mogą też posiadać plan nawożeniaazotem. Ewidencję prowadzi się w postaci 
papierowej, w formie zapisówwłasnych, arkuszy, dzienników lub książki nawozowej,bądź też w postaci 
elektronicznej. Plan nawożenia azotem opracowuje się odrębnie dla każdejdziałki rolnej i przechowuje się 
w gospodarstwie rolnym przezokres 3 lat od dnia jego sporządzenia. Plan taki muszą wykonywać pod-
mioty posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnychlub uprawiające 
intensywne uprawy, których lista zostałaokreślona w Załączniku nr 7 do Programuna gruntach ornychna 
powierzchni powyżej 50 ha lub utrzymujące obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego.

W stosunku do wód powierzchniowych muszą zostać zachowane odległości nawożenia (tab. 1). 
Wprowadza się również możliwe okresy nawożenia, eliminując jego wykonywanie na gruntach zalanych 
i zamarzniętych. Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe należy przechowywać i składować 
w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

Tabela 1. Zasady stosowania nawożenia naturalnego w stosunku do wód powierzchniowych
Minimalne odległości stosowania nawozów na gruntach rolnych od brzegu:

jezior
i zbiorników

o powierzchni
do 50 ha

cieków
wodnych

rowów z wyłączeniem
rowów o szerokości

do 5 m liczonej na górnej 
krawędzi brzegu rowu

kanał
w rozumieniu

ustawy
Prawo wodne

Nawozy
z wyłączeniem

gnojowicy
5 m 5 m 5 m 5 m

Gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m
Minimalne odległości stosowania nawozów na gruntach rolnych od:
brzegu jezior

i zbiorników wod-
nych o powierzchni 

powyżej 50 ha

ujęć wody, jeżeli nie ustanowiono strefy 
ochronnej na podstawie przepisów ustawy 

Prawo wodne

obszarów
morskiego

pasa nadbrzeżnego

Wszystkie
rodzaje

nawozów
20 m 20 m 20 m
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Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 
102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, na podstawie pisemnej umowy, mogą prze-
kazaćczęść lub całość wytwarzanych w gospodarstwie nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) 
innemu rolnikowi lub biogazowni rolniczej. Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna 
umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy.Powierzchnia miejsc przechowywania nawozów 
naturalnych stałychpowinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 5 miesięcy. Odpowiednie za-
łączniki programu, umożliwiają obliczenie wolumenu nawozów od poszczególnych gatunków oraz grup 
zwierząt, a także ilości zawartego w nich azotu (tab. 2).

Kolejne treści programu normują wielkość płyt obornikowych oraz zbiorników gnojowicowych. Moż-
liwe jest również składowanie obornika na gruncie.
Tabela 2. Roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracja zawartego w nich azotu w zależności od wieku 
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Bydło
Buhaje 19,0 3,1 10,5 3,3 5,8 3,4 22,0 3,5 -
Krowy
mleczne 1 a) 18,8 2,6 10,0 2,8 6,2 2,7 17,6 3,4 0,87

Krowy
mleczne 2 b) 23,8 3,1 14,8 3,3 7,6 3,2 23,0 4,0 0,87

Krowy
mleczne 3 c) 26,0 3,7 16,2 4,0 8,4 3,8 25,4 4,5 0,85

Jałówki cielne 18,4 3,0 8,5 3,2 5,4 3,1 16,4 3,4 -
Jałówki powyżej 
1 roku życia 12,4 2,8 6,0 2,8 5,8 2,7 11,6 2,9 -

Jałówki od ½ 
do 1 roku życia 7,8 3,4 3,6 3,5 2,4 3,7 6,8 4,7 -

Cielęta do ½ roku 
życia 2,4 3,8 1,6 2,8 1,4 3,2 2,6 3,2 -

Bydło opasowe  
od ½ do 1 roku 12,0 2,6 5,0 3,1 3,8 3,4 10,0 4,5 -

Bydło opasowe 
powyżej 1 roku 15,0 3,0 7,0 2,7 6,9 2,9 14,2 3,2 -

Tabela 3. Sposób obliczania pojemności płyty obornikowej lub pojemności zbiornika na gnojowicę albo gnojówkę dla 
gatunków innych niż drób

Lp. Rodzaj
wyposażenia

Pojemność
płyty/zbiornika 
na 1 DJP (m3)

Współczynnik 
odliczenia okresu 
pastwiskowego

Współczynnik
odliczenia systemu 

i wyposażenia
Pojemność płyty
/zbiornika (m3)

1. Płyty
obornikowe 2,7 *) A D X1 = 2,7 x A x D x 

nDJP

2. Zbiorniki 
na gnojówkę 1,8 *) B F X2 = 1,8 x B x F x 

nDJP + G

3. Zbiorniki 
na gnojowicę 7,8 *) C E, F X3 = 7,8 x C x E x F x 

nDJP + G
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W dużym przybliżeniu stwierdzić można, że program wprowadza wszystkie znane do tej pory wymogi 
dla OSN. Niestety wykonanie tych zaleceń wiązać się będzie zarówno z kontrolami WIOŚ, jak i ARMiR. 
W konsekwencji niewykonania, zagrożone będą kwoty dopłat.

możliwości redukcji emisji amoniaku

Wymienione w załączniku dyrektywy Dyrektywa UE nr 2016/2284 metody, są aktualnie spo-
radycznie stosowane przez gospodarstwach, głównie z racji ekonomicznych tj. uzyskania wyższej 
produktywności zwierząt lub upraw. Przykładowo niektóre pasze posiadają enzymy, albo amino-
kwasy syntetyczne pozwalające zwiększyć strawność białka, ale jego zawartość w dawce nie jest 
zredukowana. Nawożenie TUZ polegające na doglebowym wprowadzaniu gnojowicy ma na celu 
albo redukcję uciążliwości odorowej, albo zwiększenie dostępności azotu dla roślin. Wyjątkiem są 
plany nawozowe (obrót azotem w gospodarstwie), które wymagane są w „Programie azotanowym”.

Metody żywieniowe mają nikłą szansę zastosowania w chowie przeżuwaczy, a zwłaszcza by-
dła mlecznego. Dla tej grupy należy opracować bardziej zaawansowane rozwiązania, gdyż prosta 
redukcja poziomu białka w paszy skutkuje natychmiastowym spadkiem mleczności. Bilansowanie 
dawek pokarmowych dla bydła jest bardziej skomplikowanym procesem niż w przypadku świń, 
czy drobiu. Wprowadzanie zaleconych systemów utrzymania implikuje dla gospodarstw koszty 
inwestycyjne, podobnie jak zakup odpowiednich aplika torów do gnojowicy. 

Zmiany systemów utrzymania, sposobów aplikacji nawozów oraz metod ich przechowywania niosą 
ze sobą koszty inwestycyjne tak dla istniejących, jaki nowopowstających instalacji/gospodarstw. Jeśli 
idzie o systemy utrzymania koszt niskoemisyjnych rozwiązań jest średnio o 40% wyższy od klasycznych 
konstrukcji. W zakresie przechowywania nawozów naturalnych płynnych, założyć należy dodatkowe 20 
tys. zł na elastyczne przykrycie zbiornika naziemnego. Zbiorniki podziemne, bardzo rzadkie w naszych 
warunkach z racji wysokiego kosztu z natury muszą być przykryte. Ziemne zbiorniki powierzchniowe ze 
względu na rozmiary, praktycznie zamienione powinny być na inne, gdyż koszty przykrycia będą zbyt 
wysokie. Najniższym kosztem cechować będzie się przykrycie płyt obornikowych folią. Budowa zada-
szeń dla płyt obornikowych przewyższy ich koszt. 

Do praktyk bezkosztowych dla gospodarstw zaliczyć należy metody żywieniowe w przemysłowym 
chowie zwierząt monogastrycznych. Koszty generowane będą w firmach paszowych, co przeniesie się 
na wzrost cen pasz o ok. 25%. W przypadku żywienia paszami gospodarskimi w małych i średnich go-
spodarstwach trudno udowodnić będzie stosowanie odpowiednich dodatków paszowych (prefiksy), ale 
w połączeniu z wymogami wzajemnej zgodności jest to możliwe. Wzrost kosztów żywienia wyniesie tu 
ok. 15%. Najniższym kosztem operacyjnym w zakresie pasz cechuje się żywienie wielofazowe. Wprowa-
dzenie 3-5 pasz dostosowanych pod względem koncentracji białka do wieku zwierząt, zamiast jednej na 
cały okres odchowu jest częściowo stosowane w chowie kurcząt rzeźnych, a jego koszt wzrasta o 5%, 
a czasami nawet niwelowany jest przez ograniczenie zużycia paszy lub wyższe przyrosty. 

Pierwszą z metod powinno być precyzyjne bilansowanie białka w żywieniu zwierząt monogastrycz-
nych (świń i drobiu). W celu zmniejszenia wydalania azotu i emisji amoniaku należy wdrożyć dopusz-
czalne koncentracje białka ogólnego w paszach, zamieszczone w tabeli 4. Dla wyeliminowania ryzyka 
spadku produkcyjności zwierząt, redukcję należy oprzeć o wykorzystanie aminokwasów syntetycznych 
w składzie pasz. Generalnie efekt takiego działania oszacować można na 10-15% redukcji amoniaku wg 
danych własnych IZ PIB.

Dla bydła również istnieje możliwość precyzyjnego bilansowanie białka w żywieniu. Dostosowanie 
koncentracji białka w paszy do zapotrzebowania bydła według tabeli 1, a także odpowiedni stosunek 
białka do energii, skutkują zmniejszeniem wydalania azotu i emisji amoniaku. Przykładowo stado krów 
mlecznych może zostać podzielone na grupy o różnej wydajności mlecznej o zróżnicowanym żywieniu 
w stosunku do potrzeb produkcyjnych. Żywienie typu PMR przy użyciu wozów paszowych, realizowa-
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ne będzie zatem dla każdej grupy osobno. Daje to efekt redukcji rzędu 5% amoniaku (Defra, 2011). 
Podstawą żywienia typu PMR jest użycie kiszonek, w tym z kukurydzy i traw. Tego rodzaju suplemen-
tacja żywieniowa pozwala na redukcję pyłów w zakresie 38-53% (IIASA, 2012). Ogromne znaczenie 
wydaje się posiadać zwiększenie udziału pastwiskowania bydła. Metoda polega na większym dziennym 
udziale pastwiskowania krów oraz wydłużeniu okresu pastwiskowego. Przyjmuje się, że mocz ulega 
szybkiemu wchłonięciu do gleby, przez co redukowany jest czas emisji, a brak mieszania się kału i mo-
czu, zapobiega emisyjnemu oddziaływaniu ureazy moczu. Defra wycenia skuteczność tej metody na 
20% redukcji amoniaku.

Częste usuwanie odchodów krów z korytarza gnojowego, opisane jako 3-4 razy dziennie w stosunku 
do klasycznego 1raz dziennie, traktowane jest jako metoda redukcji amoniaku z budynków. Jego efekt 
sprowadza się do zmniejszenia powierzchni emisji oraz samego wolumeny materiału z którego pochodzi 
emisja. Efekt ten wyceniany jest w podręczniku Defra (2011) na 20% redukcji. Ta ograniczona wielkość 
bierze się stąd, że na powierzchni korytarza pozostaje jednak bardzo cienki film gnojowicowy, z którego 
wciąż zachodzi ulatnianie się amoniaku. Częstsze usuwania odchodów w chowie świńpolega na częstym 
usuwaniu gnojowicy z kanałów gnojowych w chlewniach. Skuteczność metody tak jak w przypadku 
bydła. Nie bez znaczenia dla fizycznych warunków emisji jest temperatura pomieszczeń. Stąd izola-
cja termiczna wpływa na redukcję temperatury w oborze i zmniejszenie tempa biochemicznych reakcji 
uwalniania amoniaku. W połączeniu ze sterowaną automatycznie (i tylko taką) wentylacją kurtynową 
(typ grawitacyjny), uzyskuje się łącznie 20% redukcji amoniaku w stosunku do klasycznych rozwiązań. 
Sterowanie wentylacją ogranicza prędkość ruchu powietrza, a przez to wielkość emisji z podłóg. Możli-
we obniżenie kosztów żywienia, co wpłynie na zainteresowanie hodowców.

Tabela 4. Zalecany poziom koncentracji białka ogólnego w dawce pokarmowej dla różnych gatunków zwierząt gospo-
darskich i ich grup technologicznych

Gatunek Grupa
technologiczna Faza produkcji Dopuszczalny poziom 

białka ogólnego (%)

Bydło mleczne
Krowy dojne

Pierwsza faza laktacji 15-16
Pozostałe fazy laktacji 12-14

Jałówki 12-13

Bydło mięsne

Cielęta Produkcja cielęciny 17-19
Cielęta Do 3 msc na dalszy opas 15-16
Cielęta 3-6 msc na dalszy opas 13-14
Cielęta, pozostałe
bydło opasowe Powyżej 6 msc na dalszy opas 12

Świnie

Prosięta Do 10 kg 19-21
Warchlaki 11-25 kg 17-19

Tuczniki
26-50 kg 15-17
51-110 kg 14-15
Powyżej 110 kg 13-14

Lochy 
Prośne 13-15
Karmiące 15-17

Drób

Brojlery
Pasza typu Starter 20-22
Pasza typu Grover 19-21
Pasza typu Finisher 18-20

Nioski
18-40 tydzień odchowu 15,5-16,5
Powyżej 40 tygodnia odchowu 14,5-15,5

Indyki

Do 4 tygodnia odchowu 24-27
5-8 tygodnia odchowu 22-24
9-12 tygodnia odchowu 19-21
13-16 tygodnia odchowu  16-19
Powyżej 16 tygodnia odchowu 19-14
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Separacja gnojowicy polega na rozdzieleniu przy pomocy pras lub wirówek, jej fazy ciekłej od stałej. 
Zmniejsza się w ten sposób zawartość suchej masy, a więc także koncentracja azotu w fazie ciekłej, a ro-
śnie w fazie stałej. IIASA (2012) podaje, że wprawdzie zmniejsza się emisja amoniaku z fazy ciekłej, jednak 
rośnie z fazy stałej, zwłaszcza gdy nie jest ona przykryta. W przypadku niektórych rozwiązań technicz-
nych, mamy jednak do czynienia z peletowaniem fazy stałej, co wyklucza zastrzeżenia IIASA i zgodne jest 
z opisami zawartymi w publikacjach UNECE. To ostatnie źródło podkreśla wprawdzie, że jest to metoda 
bardzo droga, a jej najwyższy efekt redukcji osiągany jest przy sprzedaży peletu (nawóz ogrodniczy lub 
pelet do kotłów CO) i sięga 70% (bez sprzedaży 30%). Defra szacuje tu efekt redukcji amoniaku dla samej 
separacji na 15-23% bez żadnych zastrzeżeń co do przechowywania. Niestosowany w Polsce, nowy sys-
temem podłóg dla bydła, są podłogi ryflowane. Polega na ukształtowaniu rowków (ryfle) w powierzchni 
podłogi, do których ścieka mocz/gnojowica. Ryfle posiadają perforacje którymi faza ciekła ścieka do 
zbiornika. Proces dodatkowo wspierany jest przez zgarniacze „zębate” wnikające w rowki i zwiększa-

jące przez to skuteczność 
czyszczenia. Skuteczność 
redukcji emisji amoniaku, 
opisywana jest tutaj w prze-
dziale od 25 do przeszło 
40% (UNECE).

Gnojowica w budynku, 
po odprowadzeniu z pod-
łóg może być zakwaszana 
dzięki dodawaniu kwasu 
siarkowego. Celem jest 
uzyskanie najmniej pH=6 
lub jeszcze większego za-
kwaszenia. Zmiana pH 
unieczynnia enzym ureazę 
odpowiedzialną za proces 
amonifikacji. UNECE wyce-
nia efekt redukcji do 60%.Foto. 2. Podłoga ryflowana dla krów mlecznych

Foto. 1. Separator gnojowicy
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Ogromne znaczenie ze względu na wielkość efektu redukcji amoniaku ma przykrywanie zbiorników 
gnojowicowych. Metoda polega na przykryciu otwartych zbiorników gnojowicowych i w ten sposób 
ograniczeniu parowania z nich amoniaku. Szczegóły zawiera tabela 5.

Również wobec obornika stosować można przykrywanie np.folią kiszonkową. Badania własne IZ 
PIB wykazują możliwość uzyskania redukcji na poziomie 60-80% amoniaku. Potwierdzają to dane 
z duńskich ośrodków naukowych. Równie wysoką redukcję powoduje przyorywanie do 4 godzin po 
aplikacji obornika. Redukuje ono emisje amoniaku o 60-90%, a w przypadku gnojowicy o 70-90%. 
Po 4 godzinach jest to już tylko 45-65%, apo 24 godzinach 30%. Sama gnojowica nie jest już aktu-
alnie aplikowana rozbryzgowo z prostych wozów asenizacyjnych.

Wykorzystanie tych ostatnich ale wyposażonych w pompy i przewody dozujące gnojowice bez-
pośrednio na glebę lub głęboko pod jej powierzchnię, możliwe tak na GO, jak i TUZ, redukuje emisje 
o 90% (doglebowo), a tzw. wleczone przewody jedynie o 30%.

możliwości redukcji GhG

Uwzględniając aktualne metody produkcji zwierzęcej oraz miejsca powstawania emisji, wszystkie 
opracowane i badane metody redukcji, podzielić można na hodowlane (genetyczne), żywieniowe i śro-
dowiskowe (technologiczne). 

Emisja metanu jest produktem towarzyszącym beztlenowej przemianie materii organicznej w róż-
nym stopniu w przewodzie pokarmowym każdego zwierzęcia. Jednak w przypadku przeżuwaczy 
metanogeza posiada szczególne znaczenie i rozmiar, będąc integralną częścią fizjologicznego cyklu 
odżywiania z pełną anatomiczna konsekwencją w postaci filogenetycznego rozwoju przedżołądków, 
a zwłaszcza żwacza. W jej skutku, wielocząsteczkowe substancje organiczne jak węglowodany, białka 
i tłuszcze rozkładane są do produktów jakimi są metan, dwutlenek węgla i woda. Reakcje te przepro-
wadzane są w głównej mierze przez bakterie, a także grzyby, promieniowce i niektóre pierwotniaki. 
Etap właściwej metanogenezy, polegającej na redukcji dwutlenku węgla do metanu, przy jednocze-
snym wiązaniu wodoru, realizują zasadniczo bakterie zwane metanowymi. Mechanizm ten, zapobiega 
nadmiernemu gromadzeniu się w żwaczu toksycznego wodoru i spadkowi pH i jest konsekwencją 
reakcji syntezy kwasu octowego. Około 2-12% dostarczanej w paszy dla przeżuwaczy energii brutto, 
traconych jest na wydzielanie metanu na drodze fermentacji.

Tabela 5. Efektywność różnych sposobów przykrywania zbiorników gnojowicowych

Typ przykrycia Rodzaj gnojowicy Poziom redukcji NH3 (%)

Dach lub sztywne przykrycie Wszystkie 80

Namiot Wszystkie 80

Pływająca folia Wszystkie 60

Pływające elementy plastikowe do 7% sm (nie bydlęca) 60

Naturalny kożuch powyżej 7% sm
(zazwyczaj tylko bydlęca) 40

Sieczka Wszystkie 40

Granulat (ceramiczny, plastikowy) do 7% sm (nie bydlęca) 60

Zastąpienie laguny zbiornikiem otwartym Wszystkie 30-60

Zamknięte plastikowe torby i pojemniki Wszystkie 100
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Podtlenek azotu powstaje głównie w procesie nitryfikacji oraz w niewielkim stopniu przy denitry-
fikacji związków organicznych znajdujących się w odchodach zwierząt. W przypadku zwierząt mo-
nogastrycznych od 70-91% azotu pobranego z paszą trafia z powrotem do środowiska wraz z kałem 
i moczem. W przypadku bydła jest to od 75-95% azotu. Przy szacowaniu emisji tlenków azotu dla 
przeżuwaczy oraz innych pastwi skowanych zwierząt gospodarskich, wylicza się emisję osobno dla 
okresu lub pogłowia w budynkach inwentarskich i na pastwisku. O tyle, o ile zawartość azotu w kale 
przybiera stałe wartości i ma formę organiczną, to dla moczu wielkości te mogą być znacząco większe 
i zmienne oraz dotyczyć prawie w całości formy azotanowej.

Ze względu na odmienne warunki powstawania obu związków (obecność lub brak tlenu), część 
z opracowanych metod redukcji powoduje odmienny efekt w redukcji emisji. Zdarza się, że obniża-
jąc emisję metanu, powoduje się wzrost emisji tlenku azotu. Problem ten dotyczy zwłaszcza okresu 
pastwiskowania przeżuwaczy i metod redukcji tlenków. W tym zakresie działanie synergistyczne po-
siada jedynie zwiększona strawność paszy. Dodatkowo, o czym wspomniano już uprzednio, meto-
dy żywieniowe redukcji, a zwłaszcza suplementacja komponentów paszowych np. zielonek zbożami 
w ujęciu chowu zwierząt mogą skutkować pozytywnymi efektami, jednak po uwzględnieniu wyższej 
emisji w uprawie zbóż nad roślinami pastwiskowymi (kończyna, trawa, pastwisko), w ostatecznym roz-
rachunku powodować mogą odmienny efekt. Jednak, aby wykazać taki antagonizm jonieczne są spe-
cjalistyczne praca na każdym z wymienionych etapów, a następnie zbilansowanie uzyskanych efektów 
redukcji. Ten etap bilansowania jest jeszcze zasadniczo przezd nami, wciąż bowiem trwa opracowywa-
nie i badanie efektywności metod specjalistycznych. 

Pod pojęciem żywienia zwierząt, ujęto bardzo szerokie spektrum działań redukcyjnych. Obejmuje 
ono dozwolone dodatki paszowe w postaci probiotyków, enzymów, zakwaszaczy, tanin, olejów, ale 
również takie elementy, które naturalnie zwiększają strawność paszy. Są nimi zawartości sm oraz 
zastosowanie w żywieniu (skład dawki) roślin motylkowych, poprawa strawności, czy skarmianie mło-
dych traw, albo dodatków śruty roślin oleistych skutkuje również podobnym efektem redukcji meta-
nu. Wykluczono stosowanie antybiotyków, defaunizację, czy związków analogów.

Generalnie do metod żywieniowych zaliczyć należy:
n Zwiększenie koncentracji dawki pokarmowej przeżuwaczy – do 50% redukcji u bydła mięsnego, do 

9,5% u krów mlecznych. 
n Zastąpienie kiszonek zbożowych (kukurydza) kiszonkami z traw – wyższy udział fermentacji propio-

nowej - 10% redukcji.
n Zastosowanie naturalnych dodatków żywieniowych – saponiny, taniny, ekstrakty z rabarbaru, czo-

snku, redukują emisję metanu do 20%.
n Zmiana schematu żywienia, poprawa jakości pastwiska - wprowadzenie świeżych traw z motylko-

wymi, poprzez obecność aktywnych związków chemicznych (tanin) obniża emisję o 10%.
n Wydłużenie okresu pastwiskowania – redukcja o 12%
n Dodatki tłuszczu lub oleju (olej lniany, słonecznikowych i inne)– wpływają toksycznie na mikro-

organizmy produkujące metan, pierwotniaki oraz hamują rozkład włókna, mają jednak negatywny 
wpływ na same zwierzęta do 50 % redukcji.

n Jonofory – związki rodzaju monensinu, o działaniu antybakteryjnym, poprawiające strawność o 6% 
i ograniczające w ten sposób pobranie suchej masy, przesuwają równowagę w żwaczu w stronę 
lotnych kwasów tłuszczowych. Redukcja emisji do 5%. Zabronione przez UE. 

n Defaunizacja żwacza - wyeliminowanie pierwotniaków obniżenie emisje metanu o ponad 50%.

Zakres działań obejmujący genetyczne doskonalenie zwierząt (poprawa wykorzystania paszy, do-
skonalenie ras emitujących mniej metanu) jak i wydłużenie okresu użytkowania (długowieczność) 
łącznie z redukcją pogłowia i zmniejszenie remontu stad. Szeroki zakres technik.Na hodowlane 
metody redukcji kładzie się stosunkowo mały nacisk. Standardowo realizowana selekcja zwierząt na 
produkcyjność i wykorzystanie paszy niejako mimochodem poprawia wykorzystanie energii brutto 
i ogranicza emisje GHG. Na tej drodze można osiągnąć do 3% redukcji rocznie. Poprawa kondycji 
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zdrowotności i dobrostanu zwierząt również redukuje mitygację do 3%. Skuteczność procedur ho-
dowlanych obniża udział brakowań, a przez to wydłuża długowieczność zwierząt. W ten sposób 
ogranicza się ich liczbę, a także skraca okresy bezproduktywne wliczane pod względem emisji do 
kosztu jednostki produkcji. Redukcja GHG na tej drodze możliwa jest w zakresie10-15%. 

Do stosowanych w redukcji GHG rozwiązań technologicznych zaliczyć należy:
n System płytkiej podściółki w chowie bydła – redukcja do 15%, przy założeniu częstego usuwania.
n System samospławialny w chowie trzody – do 25% redukcji.
n Dodatki ściołowe zmieniające pH – do 10% redukcji.
n Dodatki ściołowe mikrobiologiczne – do 20% redukcji.
n Przykrywanie zbiorników gnojowicowych – do 40% redukcji.
n Dopalanie metanu ze zbiorników gnojowicowych – do 70% redukcji.
n Spalanie odchodów – do 80% redukcji
n Filtracja powietrza z pomieszczeń inwentarskich -25-30% redukcji w zależności od użytej metody, 

ale w odniesieniu do ozonowania lub jonizacji. Biofiltracja w oparciu o dotychczas opracowane ro-
dzaje filtrów nie wpływa na ten potencjał. 

n Produkcja biogazu – 100% redukcji w odniesieniu do przechowywania odchodów.

Jako, że nitryfikacja jest procesem tlenowym, w budynkach inwentarskich proponuje się szereg roz-
wiązań mających na celu ograniczenie powierzchni styku odchodów z powietrzem, poprzez redukcję 
stref defekacyjnych. W systemach bezściełowych dba się o jak najszybsze odprowadzenie odchodów 
do zbiorników, ich szczelne przykrycie, schłodzenie gnojowicy, czy obróbkę chemiczną w biogazow-
niach rolniczych. Takie rozwiązania mogą śmiało ograniczyć emisję nawet o 30%.
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Blok tematyczny:
4. dzIałanIa oGranIczające emISję z hodowlI zwIerząt 

GoSpodarSkIch

4.2. Działania ograniczające emisję z produkcji trzody chlewnej

Opracowanie:
dr inż. Krzysztof Karpiesiuk

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt 
UWM w Olsztynie

W Polsce ze względu na przyzwyczajenia i upodobania kulinarne oraz opłacalność produkcji świń 
w porównaniu z innymi gatunkami zwierząt gospodarskich, wieprzowina stanowi podstawowy rodzaj 
produkowanego i spożywanego mięsa. Stan taki prawdopodobnie utrzymywał będzie się jeszcze długo. 
Globalne spożycie mięsa i jego przetworów ogółem w roku 2016 wyniosło 77,6 kg/osobę, w tym wie-
przowiny 40,8 kg/osobę (Rocznik statystyczny 2017). Wieprzowina stanowiła w 2016 roku ponad 52% 
spożytego mięsa na 1 mieszkańca, wołowina nieco ponad 2%, a mięso drobiowe 37%. Utrzymuje się 
tendencja wzrostowa w spożyciu mięsa ogółem, w 2005 roku średnie spożycie na 1 osobę wynosiło 
66,8 kg. Zauważa się jednak, że zmieniają się upodobania konsumentów, którzy poszukują wieprzowi-
ny chudej, delikatnej i coraz częściej pochodzącej z gospodarstw zapewniających zwierzętom warun-
ki utrzymania poprawiające ich warunki bytowania – dobrostan.Uważa się, że współczesna produkcja 
wieprzowiny, powinna opierać się nie tylko na optymalizacji żywienia w aspekcie produkcyjnym (tempo 
wzrostu, zużycie paszy), ale też w odniesieniu do walorów konsumpcyjnych mięsa, z uwzględnieniem 
zdrowia i dobrostanu świń oraz zadbanie o środowisko naturalne. Mając na względzie dobro oraz bez-
pieczeństwo ludzi i zwierząt, należy na bieżąco weryfikować zasady i warunki prowadzonej produkcji. 

Systemy utrzymania i żywienia zwierząt ulegają ciągłym modyfikacjom. We współczesnym chowie 
trzody chlewnej współistnieją różne systemy utrzymania zwierząt, ich żywienia i pielęgnacji. Podstawo-
wy podział systemów utrzymania zależy od obecności lub braku ściółki. Systemy te możemy podzielić 
na następujące rodzaje:
n bezściołowe (na rusztach, lub częściowo na rusztach);
n na głębokiej ściółce;
n na płytkiej ściółce;
n utrzymanie na posadzkach o dużym stopniu nachylenia (tzw. posadzki samospławialne);
n wolnowybiegowy (ang. outdoor).

Czynnikiem środowiskowym mającym największy wpływ na skład tkankowy tuszy jest żywienie. Na-
leży zaznaczyć, że nakłady na paszę w tuczu stanowią na ogół od 70 do 75% ogólnych kosztów ponoszo-
nych na produkcję świń. Czynnikiem wpływającym na zużycie paszy jest sposób żywienia: normowane 
lub do woli, podawanie paszy suchej lub wilgotnej, granulowanej lub sypkiej (pylistej), żywienie mieszan-
kami pełnoporcjowymi lub paszami gospodarskimi. 

Rolnictwo w tym produkcja zwierzęca uważane były przez szereg lat jako tzw. bliskie naturze i mające 
znikomy negatywny wpływ na środowisko. Wzrost intensywności produkcji zwierzęcej, w tym trzody 
chlewnej oprócz dostarczania dużej ilości surowca dla przemysłu mięsnego, niesie za sobą także wiele 
skutków ekologicznych. Wzrost zapotrzebowania na żywność przyczynił się do wzrostu zagrożenia, jak 
również zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Zwiększanie koncentracji produkcji zwierzęcej nie-
sie za sobą również wzrost produkcji odchodów w jednym miejscu. W tabeli pierwszej zamieszczono 
ilość produkowanego obornika, gnojówki i gnojowicy przez jedną sztukę poszczególnych grup trzody 
chlewnej rocznie.Odchody są z jednej strony dobrym nawozem naturalnym, ale jednocześnie są źródłem 
odorów oraz gazów, w tym cieplarnianych. Odory są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców, ich emisja 
może prowadzić do konfliktów społecznych wynikających z braku komfortu życia.
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Wytwarzane gazy pochodzące z produkcji zwierzęcej przyczyniają się do powstawania kwaśnych 
deszczów (przykładem tu może być amoniak, który nie jest gazem cieplarnianym, natomiast bierze udział 
w zakwaszaniu deszczów – amoniak łącząc się z wodą przechodzi w kwas azotowy), eutrofizacji wód 
i gleb, korozji w budynkach inwentarskich. Gazy cieplarniane powodują uszkodzenie warstwy ozonowej 
oraz efekt cieplarniany. Zidentyfikowano ponad 400 lotnych substancji uciążliwych organoleptycznie, 
powstających w wyniku prowadzonej produkcji zwierzęcej. Charakterystycznymi gazami w produkcji 
zwierzęcej są: amoniak (NH3), siarkowodór (H2S),metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), które występują 
w wysokich stężeniach. W tabeli 2 przedstawiono roczną emisję wybranych gazów (kg/stanowisko/rok) 
przez świnie (za Podkówka i in. 2012, Przegląd Hodowlany 3-4:14-15).

Prowadzane są badania oraz prace wdrożeniowe mające na celu ograniczanie ilości produkowanych 
zanieczyszczeń pochodzących z produkcji zwierzęcej. Zanieczyszczenia gazowe powstają w wyniku wy-
twarzania ich przez same zwierzęta, powstają z odchodów podczas ich gromadzenia, przechowywania 
i nawożenia na polu, jak również powstają z paszy. Ze względu na negatywny wpływ gazów na środowisko 
szuka się rozwiązań neutralizujących wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko. Ograniczenie emisji ga-
zów można osiągnąć na poziomie doboru składników odżywczych. 

Metody żywieniowe zmniejszające ilość produkowanych gazów polegają na zmianach w dawkach po-
karmowych. Podawanie zbyt dużej ilości paszy nie pociąga za sobą wzrostu wydajności, a jedynie zwięk-

Tabela 1. Średnia roczna wielkość produkcji nawozów naturalnych i koncentracji w nich azotu w zależności od wieku 
świń i systemu utrzymania

Rodzaj
zwierząt

SYSTEM UTRZYMANIA
Ściółka głęboka Ściółka płytka Bezściołowo
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knury 5.50 3.10 3.20 3.10 1.90 3.30 4.60 3.60
lochy 5.00 3.90 3.70 4.00 1.80 4.20 4.60 4.30
warchlaki
2-4 miesięczne 1.50 2.90 1.00 1.50 0.50 0.80 1.40 3.00

prosięta
do 2 miesięcy 0.50 1.80 0.30 0.90 0.20 0.40 0.70 2.00

tuczniki 2.00 4.20 1.50 4.40 1.00 4.60 1.90 4.60

(https://www.cdr.gov.pl/pol/do_pobrania/obliczanie_produkcji_azotu.xls)

Tabela 2. roczną emisję wybranych gazów (kg/stanowisko/rok) przez świnie

Wyszczególnienie Maciora Warchlak Tucznik Knur Średnio
CH4z procesów trawiennych 1,81 0,394 1,48 1,50 1,19
CH4z odchodów zwierzęcych 6,7 1,2 5,8 4,9 4,55
NMVOC* 7,01 0,78 4,33 7,35 3,57
NH3 10,0 1,1 6,2 10,5 5,1
N2O 0,12 0,012 0,06 0,13 0,05
NOx 0,02 0,002 0,009 0,017 0,007
PM10 0,48 0,16 0,43 0,44 0,35
PM2,5 0,08 0,03 (0,07 0,07 0,06

*NMVOC – niemetanowe lotne związki organiczne



Działania ograniczające emisję z hodowli zwierząt gospodarskich

69

sza ilość wydalanych substancji z odchodami. Emisja amoniaku zależy w dużej mierze od warunków at-
mosferycznych, pory roku, a także od składu paszy. Wykorzystanie azotu (zatrzymanie) zależy od wieku 
zwierząt i w przypadku świń waha się w granicach od 18% dla prosiąt do 47% dla tuczników. Lochy bę-
dące w laktacji zatrzymują więcej azotu w organizmie w porównaniu do loch jałowych i prośnych. Mała 
przyswajalność azotu przez trzodę chlewną, powoduje że jest on wydalany przez świnie w kale i moczu. 
Zwiększa to wydatek energetyczny wynikające z potrzeby deaminacji (azot w systemie krwionośnym 
jest toksyczny, organizm wydala go z organizmu w moczu). Niższy poziom białka, zmniejszona produkcja 
moczu przekładająca się na spadek zapotrzebowania na wodę. To przekłada się na mniejszą produk-
cję gnojowicy, która zawiera w swoim składzie mniej azotu. Chcąc ograniczyć ilość wydalanego azotu 
w odchodach, należy dokładnie bilansować dawkę pokarmową o ten składnik uzupełniając niedobory 
o aminokwasy limitujące. Dieta „uboga” w białko, to taka, która zawiera wszystkie niezbędne aminokwa-
sy pokrywające zapotrzebowanie na te składniki, nie obniżając ich wydajności produkcyjnej. Obniżając 
zawartość białka w dawce należy zastosować aminokwasy syntetyczne, których zastosowanie znajduje 
ekonomiczne uzasadnienie. Obecnie stosuje się krystaliczną lizynę, metioninę, treoninę, tryptofan oraz 
od niedawna walinę, które są dostępne w przystępnej cenie. Jaki poziom białka może zostać w ten spo-
sób zmniejszony? Według danych literaturowych, bezpieczne jest obniżenie poziomu białka o 2%, np. 
z 18 do 16%. Zmniejszając ilość podawanego białka należy pamiętać, iż zawartość aminokwasów po-
winna być wyrażona w postaci aminokwasów strawnych, energia natomiast w postaci energii netto.Ob-
niżając poziom białka należy pamiętać o zachowaniu równowagi białkowo-energetycznej.Stosowanie 
dawek o obniżonym poziomie białka korzystnie wpływa na zwierzęta, środowisko naturalne oraz może 
przynieść dodatkowo wymierne korzyści ekonomiczne.Rodzaj zboża i suplementacja paszy enzymami 
mogą przyczyniać się do redukcji emisji amoniaku. Dawka pokarmowa sporządzona w oparciu o psze-
nicy i kukurydzy zwiększają emisję amoniaku o 30% w porównaniu dietą opartą na jęczmieniu. Niższą 
emisję amoniaku u świń karmionych paszami na bazie jęczmienia tłumaczy się wyższą zawartością po-
lisacharydów nieskrobiowych (NSP) w tych zbożach w porównaniu z pszenicą i kukurydzą. Dodanie 
enzymu β-glukanazy do paszy zawierającej jęczmień spowodowało zwiększenie emisji amoniaku. Re-
dukcję emisji amoniaku można osiągnąć poprzez zastosowanie saponin steroidowych i niesteroidowych 
stosując ekstrakty z roślin YuccaSchidigera i soapbark (Quaillajasaponaria). Preparaty saponiny obniżają 
emisję amoniaku o 30% do 50% z powodu blokady ureazy.Kolejnym dodatkiem paszowym zmniejsza-
jącym ilość amoniaku emitowanego z chlewni jest grupa substancji fitogenicznych, które zmniejszają 
emisję amoniaku, obejmuje ona oleje lotne ekstrahowane z różnych roślin. Zastosowanie tych związków 
może obniżyć emisję amoniaku o 20 - 25%.

Istotny problem w produkcji trzody chlewnej stanowi fosfor, który także należy do pierwiastków bio-
gennych, powodujących eutrofizację wody. Ograniczenia wykorzystania fosforu dostarczanego w paszy 
wynikają z formy w jakiej on jest, występuje on w postaci fitynowej. Dawki pokarmowe uzupełniane są 
o ten fosfor, którego nadmiar wydalany jest z odchodami. Fityniany dodatkowo w przewodzie pokarmo-
wym tworzą kompleksy białkowo-fitynianowe, obniżając strawność białka i zwiększając ilość wydalane-
go azotu. Z tego też względu, dobrze jest wzbogacić dawki pokarmowe fitazą. Wpłynie to na poprawę 
wykorzystania fosforu naturalnego i pozwoli ograniczyć ilość jego dodatku w formie mineralnej zmniej-
szając jednocześnie wydalanie fosforu w odchodach. 

Efektywne wykorzystanie wszystkich składników pokarmowych dostarczonych w paszy wymaga 
starannego zarządzania nimi, tym samym konieczne jest przeprowadzenie analizy zawartości skład-
ników pokarmowych oraz wartości odżywczej, by uniknąć nadmiernego ich wydalania z organizmu 
z odchodami. 

Inną metodą ograniczającą ilości wytwarzanych gazów jest odpowiednie zagospodarowanie odcho-
dów podczas ich wytwarzania, przechowywania i aplikowania na polu.Podstawową metodą ograniczają-
cą ilość emitowanych gazów jest częste usuwanie gnojowicy z kanałów oraz wymiana ściółki. Skuteczne 
ograniczanie emisji gazów z odchodów zwierząt gospodarskich polega m.in. na stosowaniu dodatków, 
chemicznych,organicznych i mineralnych do ściółki, które wiążą azot, obniżają pH, tworzenie warunków 
beztlenowych lub tlenowych poprzez napowietrzanie, stosowanie pochłaniaczy emitowanych gazów, 
chłodzenie gnojowicy oraz jej frakcjonowanie. Instalowana wentylacja mechaniczna regulująca warunki 
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mikroklimatyczne panujące w chlewni także przyczynia się do redukcji ilości emitowanych gazów. Bar-
dzo dobrym sposobem redukującym ilość gazów emitowanych z chlewni jest zastosowanie biofiltracji 
powietrza. Skuteczne redukowanie emisji gazów z gnojowicy osiągnąć można również przechowując 
ją w zamkniętych szczelnych zbiornikach lub stosując materiały do pokrycia wierzchniej warstwy (np. 
sieczka, torf, folia, oleje i inne unoszące się na powierzchni. Zastosowanie pokrycia może spowodować 
redukcję emisji gazów nawet na poziomie 90%. Dobrymi właściwościami adsorpcyjnymi wykazują się 
produkty pochodzenia roślinnego (trociny, torf, kora, słoma, wytłoki z owoców, kompost) zawierające 
w swoim składzie m.in. celulozę, ligninę, chitynę i skrobię. Organicznymi adsorbentami stosowanymi 
w redukcji gazów są: węgiel aktywny, glinokrzemiany, krzemiany, zoolit. 

Istotnym punktem w ograniczaniu emisji gazów jest stosowanie odchodów jako nawóz. To w jaki 
sposób i kiedy stosujemy odchody w istotny sposób wpływa na ilość emitowanych gazów. Coraz więcej 
uwagi poświęca się technologiom rozprowadzania gnojowicy na polach. Odchodzi się od metod pole-
gających na rozprowadzaniu gnojowicy za pomocą tarczy rozpryskowej, lub węży wleczonych, które 
dodatkowo wymagają wykonania dodatkowego przejazdu i przykrycia gnojowicy glebą. Podczas takiego 
nawożenia powinna obowiązywać zasada „4 godzin”, polegająca na jak najszybszym wymieszaniu nawo-
zu z glebą, do 4 godzin od wylania w przypadku gnojowicy oraz 12 godzin dla obornika. Najefektyw-
niejszymsposobem, co prawda najdroższym, ale przynoszącym największe korzyści jest rozprowadzania 
gnojowicy metodą szczelinową, która zapewnia 90% wykorzystanie azotu wprowadzanego, natomiast 
stopki wleczone 70%, węże wleczone 60%, a tarcze rozpryskowe tylko 30%. 

W dobie rosnącej cywilizacji i globalizacji coraz większą uwagę przywiązuje się do problemu wynika-
jącego z nadmiernej emisji gazów pochodzących z produkcji zwierzęcej. Na każdym etapie prowadzonej 
produkcji należy podejmować działania minimalizujące destrukcyjny wpływ gazów na środowisko natu-
ralne. Bilansowanie dawki pokarmowej oraz stosowanie dodatków paszowych, optymalizacja warunków 
środowiska w chlewni oraz prawidłowe przechowywanie i stosowanie nawozów naturalnych w istotny 
sposób zmniejszy ilość emitowanych gazów przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.
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Blok tematyczny:
5. marketInG reGIonalnych prodUktów ŻywnoŚcIowych

5.1. Marketing żywnościowych produktów regionalnych i tradycyjnych 
Warmii i Mazur – wyzwania w budowaniu rozwoju rynku

Opracowanie:
Mariola Grzybowska-Brzezińska

wprowadzenie 

Dzisiaj to międzynarodowe korporacje decydują o tym, co jemy, co oglądamy, w co się ubieramy, gdzie pracu-
jemy i co robimy1.
Czy tak musi być? Czy regionalizacja to dobry kierunek zmian?
Czy żywnościowe produkty regionalne to poszukiwany luksus czy powszechny folklor?

Odpowiedzi dostarcza śledzenie trendów zachowań konsumentów na rynku żywności, drogowskazy 
działań w zakresie marketingu można zidentyfikować po rozpoznaniu oczekiwań nabywców. Czego ocze-
kuje konsument XXI wieku?

Tradycja i polskie zwyczaje żywieniowe kształtowały się przez wieki dążąc do podkreślenia roli 
i tożsamości regionów. Widoczne zainteresowanie produktami żywnościowymi, które utożsamiane są 
z określonymi obszarami geograficznymi i kulturowymi (regionalne) coraz bardziej wpisuje się w nowe 
trendy zachowań konsumentów na rynku żywnościowym. Konsument XXI wieku znudzony masowymi 
produktami, świadomy skutków konsumpcjonizmu, propagujący zdrowy styl życia, poszukuje nowych 
rozwiązań w zakresie konsumpcji żywności mówimy o zrównoważonej czy świadomej konsumpcji. Moż-
na mieć nadzieję, że moda na konsumpcjonizm, szybko, masowo itd. staje się nudną i smutną konieczno-
ścią. Coraz częściej świadome społeczeństwa promują przejawy świadomej konsumpcji (dekonsupcja): 
świadome ograniczanie konsumpcji dzień bez samochodu, tydzień bez telewizji, dzień bez zakupów itd. 
Ruch „powoli” to sprzeciw „do pośpiechu” nie „fast” ale „slow” powstające restauracje „powolnego ży-
wienia” (slow food), propagowanie „powolnej pracy” (slow work), czyli pracy solidnej (dobrze choć powoli), 
powolne miasta (slow city), w których intensywnie rozbudowuje się infrastrukturę powolnego ruchu, 
czyli ścieżki spacerowe, trasy rowerowe. Również ekologizacja konsumpcji, w ramach której konsumen-
ci zgłaszają zapotrzebowanie na produkty ekologiczne, naturalne, tworzone w regionie. Wspierają pro-
dukcje regionalnych producentów i tych którzy wytwarzają produktu przyjazne środowisku poszukują 
produktów ciekawych. Obok tych i wielu innych zjawisk obserwowanych w zachowaniach konsumen-
tów również obserwujemy: 
n wzrost świadomości mieszkańców w zakresie przynależności do odrębnych grup regionalnych i z tego 

względu konieczne są dowody na wyróżnienie i oryginalność,
n wzrost konkurencyjności i współzawodnictwo między regionami i budowanie konkurencyjności wa-

lorów regionu, Europa małych ojczyzn.
n trendy w zachowaniach konsumentów – ekologizacja konsumpcji, etnocentryzm – poszukiwanie pro-

duktów lokalnych, regionalnych2. A jak można wykorzystać te zjawiska?

Polska to kraj o wielkich tradycjach, mający doskonałe warunki do wytwarzania produktów żywno-
ściowych o wysokiej jakości i niepowtarzalnych parametrach smakowych. Wiejski krajobraz oraz różno-

1  J. Bakan, Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władz, Wydawnictwo Lepszy _wiat, Warszawa 2006, s. 13. Cyt. za. S. Ko-
walczyk, Globalizacja, agrobiznes i produkcja żywności [w:] Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, red. nauk. S. Kowalczyk, 
SGH, Warszawa 2009, s. 41.

2 Grzybowska-Brzezińska M., Klepacka J.2015. Percepcja atrybutów produktu żywności tradycyjnej. HANDEL WEWNĘTRZNY 
2015;3(356):80-89.
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rodność biologiczna stanowią doskonałą podstawę do rozwoju rynku żywności o tradycyjnym charakte-
rze3. Definicje tradycyjnych produktów spożywczych obejmują wymiar czasowy, terytorialny i kulturowy, 
ideę przekazywania z pokolenia na pokolenie oraz ostatnio bardziej rozbudowane stwierdzenia dotyczą-
ce tradycyjnych składników, tradycyjnej receptury oraz tradycyjnej produkcji i przetwarzania.4

Marketing to system działań obejmujący wiedzę, umiejętności i styl zarządzania umożliwiający zaspoka-
janie potrzeb konsumentów i osiągnięcie satysfakcji przez uczestników rynku. Marketing żywnościowych 
produktów tradycyjnych i regionalnych jest realizowany w celu zbudowania i rozwijania rynku tej żywności, 
wzrostu sprzedaży. Efekty rozwoju rynku można uzyskać poprzez prezentację oferty żywnościowej regio-
nu, która zyskuje na znaczeniu a jej komercjalizacja jest konieczna poprzez tworzenie unikatowych atrybu-
tów produktu, z dobrą ceną, dostępnej i odpowiednio przedstawionej konsumentom. Czym dysponujemy? 
Jakie zasoby posiadamy? Jaką mamy świadomość istoty żywnościowych produktów regionalnych?

Żywnościowe produkty regionalne i tradycyjne – a co z ofertą warmii i mazur?

Wprowadzana na rynek żywność tradycyjna i regionalna to produkty o walorach smakowych, które są 
uzyskane poprzez uwzględnienie przez producenta lokalnej kultury danego regionu. W produkcji żyw-
ności tradycyjnej eksponuje się wysoką jakość i unikatowe surowce, naturalną tradycyjną technologię 
oraz wyjątkowość smaku. Ponadto żywność tradycyjna i regionalna wytwarzana jest przede wszystkim 
ze sprawdzonych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Żywnościowy produkt tradycyj-
ny, to produkt wypełniający niszę rynkową w aspekcie jego jakości wynikającej z tradycyjnego procesu 
wytwarzania, nierzadko opartego na wielowiekowej tradycji5. 

Produkt regionalny a produkt lokalny to dwa określenia, które bywają używane zamiennie. Wprowadza 
to pewne niejasności, gdyż nie należy ich utożsamiać czy rozpatrywać łącznie. Produkt lokalny związa-
ny jest zwykle z miejscem, dość wąsko rozumianym, np. miasto, 2-3 sąsiednie wsie. To wyrób lub usługa, 
z którą mogą utożsamiać się mieszkańcy regionu. Wytwarzany nie w sposób masowy, a przyjazny dla śro-
dowiska, z lokalnie dostępnych surowców. Rozwój wyrobów lokalnych korzystny jest zarówno ze względów 
gospodarczych, środowiskowych jak i społecznych. Produkt taki, przez wykorzystywanie jego nietypowego, 
oryginalnego charakteru oraz przez zaangażowanie mieszkańców może stać się wizytówką regionu6. 

Korzyści wynikające z rozwoju lokalnych produktów:
n środowiskowe - wykorzystuje się zasoby naturalne środowiska, 
n gospodarcze - nowe firmy, podatki dla gminy, dochód dla mieszkańców, 
n społeczne - nowe miejsca pracy, realizacja celów życiowych, ciekawe zajęcie, wzrost przywiązania do 

regionu,
n stwarza szansę poprawy sytuacji ekonomicznej w regionie,
n regionalny sposób na realizację zrównoważonego rozwoju. 

Z lokalnym produktem nierozerwalnie powiązany jest jego wytwórca, który dzięki niemu kultywuje 
rodzinną czy lokalną tradycję, realizuje swą pasję, ale głównie zyskuje źródło dodatkowego dochodu. 
Tworzenie miejsc pracy w oparciu o lokalny produkt wymaga od wytwórcy znalezienia klienta dla swego 
wyrobu. Jednym ze sposobów sprzedaży i promocji lokalnych produktów, sprawdzonych w wielu miej-
scach na świecie, jest budowanie marki lokalnej7.

Produkty regionalne są to płody rolne, wyroby i przetwory o specyficznej jakości, powiązane ściśle 
z warunkami określonego obszaru, z ukształtowaniem terenu, typem gleby, charakterystycznym klima-
tem itp. przez miejsce wytworzenia oraz wykorzystane surowce. Charakterystyczne dla nich jest umiej-

3 Grębowiec M. 2017. Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty produktów żywnościo-
wych w Polsce i innych krajach Europy. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy 
Rolnictwa Światowego tom 17 (XXXII), zeszyt 2, 2017: 65–80; DOI: 10.22630.

4 Weichselbaum, E., Benelam, B., Soares Costa, H. (2009), Traditional foods in Europe, (w:) European Food Information Ressource 
(EuroFIR) consortium, EU 6th framework food quality and safety thematic priority. Contract FOOD-CT-2005-513944, http://
www.eurofir.net/

5 Gąsiorowski M. 2006, Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych, „Agro-Smak”, nr 2.
6 Grzybowska-Brzezińska M. 2013, Preferencje konsumentów w kształtowaniu atrybutów produktu żywnościowego, Wydawnic-

two Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
7 Gałek O. 2007: Produkty cenne lokalnie. [W:] Zielone szlaki - greenways. Praktyczny poradnik. D. Zaręba (red.). Kraków-Brno, 

ss. 90-99.
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scowienie geograficzne oraz kilkudziesięcioletnia ciągłość produkcji. Pomimo wyższej ceny są one chęt-
nie kupowanym towarem, ze względu na wysoką jakość i naturalne metody wytwarzania. Wyroby takie 
często stanowią wizytówkę wsi, gminy czy powiatu8. 

Produkt regionalny może zawierać w swojej nazwie nazwę miasta, miejscowości lub regionu, z któ-
rego pochodzi. Produkty takie wytwarza się tylko w niektórych regionach, a ich nazwa i technologia 
produkcyjna są prawnie chronione. 

Produkt tradycyjny jest spożywczym produktem chronionym, posiadającym tradycyjny skład lub me-
todę produkcji, wytwarzanym z tradycyjnych surowców. Jego wyjątkowe właściwości i cechy, lub jakość, 
wynikają z produkcji w tradycyjny sposób. Europejski system wyróżniania produktów wdraża mechani-
zmy mające zapobiegać wprowadzaniu w błąd konsumenta oraz zapewniać ochronę przed nieuczciwą 
konkurencją wszystkim uczestnikom rynku. Oznaczenia produktów określonymi znakami: Chroniona 
Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność ma 
dawać gwarancję konsumentom co do oryginalności oferty.

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP): znak ten oznacza nazwę regionu, konkretnego miejsca bądź, 
w wyjątkowych sytuacjach, kraju używaną do opisania rolnego produktu lub spożywczego artykułu, który 
pochodzi z tego konkretnego terenu. Odnosi się do produktu którego poszczególne etapy wytwarzania są 
niezmienne, a cechy są w większości lub wyłącznie powiązane z danym otoczeniem geograficznym i typo-
wymi dla niego naturalnymi oraz ludzkimi czynnikami. Ubiegać się o nią mogą producenci wyrobów, których 
jakość jest obiektywnie powiązana z pochodzeniem, a cały proces technologiczny odbywa się na terenie, 
do którego odnoszona jest nazwa produktu. W specjalnych przypadkach mogą zostać zarejestrowane także 
niektóre tradycyjne, chociaż niegeograficzne nazwy, określające produkt rolny lub środek spożywczy9. 

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG): dotyczy produktu, którego nazwa wykorzystuje nazwę 
regionu, konkretnego miejsca, lub w wyjątkowych przypadkach nazwę kraju, gdzie produkuje się dany wy-
rób. Wyrób powinien wyróżniać się specyficzną, wyjątkową jakością, renomą, recepturą. Dodatkowo może 
posiadać inne cechy związane z pochodzeniem geograficznym, wynikające z czynników naturalnych, jak np. 
z występującym na tym obszarze ukształtowaniem terenu, klimatem, roślinnością, wyjątkowością gleby. 
O jakości produktu decydować mogą również lokalne umiejętności i tradycje wytwarzania [Borowska 2007]. 
Zarówno chronione oznaczenia geograficzne, jak i chronione nazwy pochodzenia przyjmować mogą postać 
bezpośrednich lub pośrednich oznaczeń. Oznaczenia bezpośrednie wskazują na miejsce pochodzenia pro-
duktu rolnego lub środka spożywczego w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Tworzą je nazwy geograficzne, 
a więc nazwy regionów, krajów, konkretnych gór, rzek. Ustawodawca dopuszcza również możliwość wy-
korzystania nazw, które pośrednio wskazują na pochodzenie z danego regionu, kraju lub miejsca. Ochrona 
produktów tradycyjnych o szczególnych cechach została uregulowana w Rozporządzeniu Rady (WE)10.

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS): odnosi się do produktów rolnych lub środków spo-
żywczych posiadających specyficzną nazwę, lub mających specyficzny charakter. Taki produkt ponadto 
posiadać powinien cechę lub zespół cech wyróżniającą go na tle innych wyrobów w tej kategorii. Na-
zwa powinna określać jego specyficzny charakter będący wynikiem tradycyjnego sposobu produkowa-
nia lub przetwórstwa, bądź tradycyjnego składu. Za tradycyjne uznawane są produkty rolne lub środki 
spożywcze będące na rynku unijnym przynajmniej przez okres wskazujący na przekazanie z pokolenia 
na pokolenie, jednocześnie czas ten powinien odpowiadać okresowi przypisywanemu zwykle jednemu 
pokoleniu oraz wynosić minimum 25 lat. Niedopuszczalna jest rejestracja produktów rolnych lub środ-
ków spożywczych, których specyficzny charakter powiązany jest z miejscem pochodzenia bądź pocho-
dzeniem geograficznym. W takim przypadku można bowiem skorzystać z ochrony przewidzianej dla 
oznaczeń geograficznych lub nazw pochodzenia. Produkty takie, jeśli stosuje się odpowiednie receptury, 
mogą być wytwarzane w całym kraju W przypadku, gdy nazwa pochodzenia lub oznaczenie geogra-

  8  Gąsiorowski M. 2006, Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych, (w:) Agro-Smak, nr 2: 4-7.
  9  Kowalik I., Sikora T. 2007: Marketing produktów regionalnych – cz. 1. Marketing i rynek nr 9, ss. 15-22.
10 Kowalik I., Sikora T. 2007: Marketing produktów regionalnych – cz. 1. Marketing i rynek nr 9, ss. 15-22.
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ficzne zostało zarejestrowane, nie dopuszcza się rejestracji odnoszącego się do tej samej kategorii pro-
duktów znaku towarowego. Całkowicie niedopuszczalne jest zarejestrowanie jako towarowego znaku 
nazwy, uprzednio zastrzeżonej przy rejestracji gwarantowanej tradycyjnej specjalności11. 

Produkty zarejestrowane czyli wpisane przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw 
Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych 
Specjalności to 42 oferty, które wytwarzane są przez zarejestrowanych producentów upoważnionych 
do wykorzystania oznaczenia: Bryndza podhalańska (7 producentów); Oscypek (37 producentów); 
Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich; Półtorak staropolski tradycyjny; Dwójniak staropolski trady-
cyjny; Trójniak staropolski tradycyjny, Czwórniak staropolski tradycyjny; Rogal świętomarciński (102 
producentów); Wielkopolski ser smażony; Andruty kaliskie; Olej rydzowy tradycyjny; Pierekaczewnik; 
Truskawka kaszubska (20 producentów); Redykołka; Wiśnia nadwiślanka; Fasola korczyńska; Miód 
kurpiowski; Pokarpacki miód spadziowy; Suska sechlońska; Kiełbasa lisiecka; Obwarzanek krakowski; 
Śliwka szydłowska, Jabłka łąckie; Chleb prądnicki; Kiełbasa staropolska jałowcowa; Kiełbasa myśliwska 
staropolska, Karp zatorski; Miód drahimski; Kołocz śląski/kołacz śląski; Jabłka grójeckie (428 prod.); 
Kabanosy staropolskie; Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca; Fasola wrzawska; Miód Sejneńszczyzny; Ser 
koryciński swojski; Jagnięcina podhalańska; Cebularz lubelski; Krupnioki śląskie; Kiełbasa biała parzona 
wielkopolska; Kiełbasa piaszczańska; Kiełbasa krakowska sucha staropolska; Czosnek galicyjski.

W Polsce jednostką odpowiedzialną za prowadzenie systemu rejestracji produktów o określonym 
pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości, w rozumieniu przepisów unijnych jest 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z ustawą o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń pro-
duktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1168). 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest odpowiedzialne za przyjmowanie, ocenę i przekazywanie 
wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyj-
nych specjalności do Komisji Europejskiej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest odpowiedzialne 
za przyjmowanie, ocenę i przekazywanie wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geogra-
ficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności do Komisji Europejskiej.

Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz 
o produktach tradycyjnych reguluje także następujące kwestie:
1. zasady i tryb oceny wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwaranto-

wanych tradycyjnych specjalności;
2. warunki tymczasowej ochrony nazw produktów rolnych i środków spożywczych na gruncie krajowym 

przed rejestracją na szczeblu UE;
3. zasady oraz tryb kontroli produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę 

pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo gwarantowaną tradycyjną specjalność;
4. warunki prowadzenia listy produktów tradycyjnych;
5. sankcje karne dla podrabiających produkty, których nazwy są chronione.

W ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz 
o produktach tradycyjnych oprócz regulacji dotyczących rejestracji nazw na szczeblu UE, tworzy się tak-
że Listę Produktów Tradycyjnych. Na Listę wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy 
i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kul-
turowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej. 
Przy czym, za tradycyjne uważa się metody produkcji wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Lista Pro-
duktów Tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, 
historycznie ugruntowanymi metodami (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń 
produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1168)12.

Obecnie na Liście Produktów Tradycyjnych zarejestrowanych jest 1841 produktów, z czego tylko 32 
z woj. warmińsko-mazurskiego, które pod tym względem znajduje się na końcu listy. Wśród tradycyjnych 
produktów z Warmii i Mazur najwięcej jest wyrobów mięsnych, piekarniczych i cukierniczych oraz miodów.

11 Borowska A. (2007), Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce,„Agro-Smak”, nr 2.
12 https://www.gov.pl/rolnictwo/przepisy-polskie-produkty-regionalne-i-tradycyjne.



Marketing regionalnych produktów żywnościowych

77

Na liście produktów tradycyjnych znajduje się 1841 produktów największy asortyment produktów 
umieściło województwo podkarpackie (228), następnie województwo małopolskie (213), a najmniej 
województwo warmińsko-mazurskie (32). Stosunkowo duża liczba produktów tradycyjnych pochodzi 
z województwa lubelskiego (204), pomorskiego (178) i śląskiego (145). Biorąc pod uwagę kategorie 
produktów, najwięcej zarejestrowano gotowych dań i potraw (289), a następnie wyrobów piekarniczych 
i cukierniczych (265) oraz produktów mięsnych (245). Opis tych produktów znajduje się na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tabela 1. Zestawienie produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych (10.09.2018 r.) 
województwo liczba produktów

dolnośląskie 49

kujawsko-pomorskie 82

lubelskie 204

lubuskie 73

łódzkie 139

małopolskie 213

mazowieckie 132

opolskie 62

podkarpackie 228

podlaskie 67

pomorskie 178

śląskie 145

świętokrzyskie 92

warmińsko-mazurskie 32

wielkopolskie 93

zachodniopomorskie 52

Źródło: https://www.gov.pl/rolnictwo 1841

Tabela 2. Produkty wpisane na listę tradycyjnych – w województwie warmińsko-mazurskim
produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych – województwo warmińsko-mazurskie

Rodzaj produktu rolnego, środka 
spożywczego lub napoju spirytu-
sowego wpisanego na lpt

Lp. Nazwa produktu rolnego, środka spożywczego
lub napoju spirytusowego wpisanego na lpt

Data wpisu
na lpt

1 2 3 4

Sery i inne produkty mleczne
1. Ser salami mazurski 25.09.2006 r.
2. Ser welski 04.05.2007 r.
3. Mleko zsiadłe 04.09.2008 r.

Mięso świeże
oraz produkty mięsne

4. Mazurska szynka wędzona 29.02.2008 r.
5. Mazurska kiełbasa wędzona 29.02.2008 r.
6. Mazurski boczek wędzony 29.02.2008 r.
7. Mazurska polędwica wędzona 29.02.2008 r.
8. Mazurska słonina wędzona 29.02.2008 r.
9. Mazurska karkówka wędzona 29.02.2008 r.

10. Polędwica wędzona z mazurskiej masarni 06.05.2008 r.
11. Baleron wędzony z mazurskiej masarni 06.05.2008 r.
12. Boczek wędzony z mazurskiej masarni 06.05.2008 r.
13. Kiełbasa jałowcowa z mazurskiej masarni 06.05.2008 r.
14. Kiełbasa wiejska pieczona z mazurskiej masarni 06.05.2008 r.
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Do podstawowych celów prowadzenia Listy Produktów Tradycyjnych zalicza się:
n identyfikację produktów tradycyjnych,
n promocja autentyczności produktów i producentów,
n zwiększenie świadomości konsumentów o istocie produktów tradycyjnych,
n stworzenie możliwości ubiegania się o odstępstwa weterynaryjne i sanitarne przy produkcji tradycyj-

nej żywności,
n dywersyfikację zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz rozwój regionalny,
n propagowanie polskiej kultury.

|Oczekiwania konsumentów w zakresie żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych to 
przesłanki do tworzenia skutecznych działań marketingowych i budowania przewagi konkurencyjnej 
regionu Warmii i Mazur

Konsumenci coraz częściej decydują się na zakup produktów regionalnych w celu m.in.: poznania sma-
ków danego regionu. Produkty tradycyjne i regionalne charakteryzują się wysoką jakością i określonym 
składem chemicznym, dlatego dla osób dbających o zdrowe odżywianie, jest to ciekawa propozycja. 
n Konsumenci definiują tradycyjną żywność jako:
n przekazywaną z pokolenia na pokolenie, 
n wytwarzają w specyficzny sposób zgodnie z dziedzictwem gastronomicznym,
n przetwarzaną w sposób naturalny, 
n wyróżnianą, oryginalną i znaną ze względu na jej właściwości sensoryczne,
n związaną z pewnym obszarem lokalnym, regionem lub krajem,
n bezpieczną, a nawet prozdrowotną,
n postrzegane są jako spełniające nie tylko funkcje żywnościowe, a dodatkowo mają wpływ na wzmac-

nianie więzi społeczności lokalnych13. 

13 Dąbrowska A. 2018. Zachowania konsumentów na rynku żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych. Wyzwania 
dla marketingu. HANDEL WEWNĘTRZNY 2018;3(374):106-117.

1 2 3 4

Mięso świeże
oraz produkty mięsne

15. Szynka z mazurskiej masarni 06.05.2008 r.
16. Szynka dylewska dojrzewająca 07.06.2010 r.
17. Warmińska szynka wołowa wędzona 17.03.2017 r.
18. Kiełbasa polska wędzona z Mazur 30.11.2017 r.

Produkty rybołówstwa,
w tym ryby 19. Kawior ze szczupaka 18.07.2016 r.

Orzechy, nasiona, zboża,
warzywa i owoce
(przetworzone i nie)

20. Syrop buraczany 04.04.2006 r.

Wyroby piekarnicze
i cukiernicze

21. Sękacz mazurski 01.06.2006 r.
22. Brukowiec mazurski 18.01.2010 r.
23. Fefernuszki 06.03.2012 r.
24. Gofry pruskie 17.03.2017 r.
25. Olsztyneckie jagodzianki 08.11.2017 r.
26. Anielskie ruchawce 30.05.2018 r.

Miody

27. Miód Mazur Garbatych 21.07.2010 r.
28. Miód lipowy z Barcji 09.11.2012 r.
29. Miód wielokwiatowy z Barcji 09.11.2012 r.
30. Miody Ziemi Oleckiej 29.06.2016 r.

Napoje (alkoholowe
i bezalkoholowe) 

31. Niedźwiedziówka mazurska nalewka 29.02.2008 r.
32. Okowita miodowa warmińska 05.12.2013 r.

Źródło: https://www.gov.pl/rolnictwo/lista-produktow-tradycyjnych
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Atrybuty przypisywane żywności tradycyjnej i regionalnej wskazują na pozytywne emocjonalne na-
stawienie konsumentów do tej kategorii żywności. Głównym czynnikiem wpływającym na zakup wyro-
bów tradycyjnych jest poszukiwanie przez samego konsumenta produktu o wysokiej jakości oraz róż-
niącego się od innych wyrobów spożywczych. O niepowtarzalności tych produktów decyduje smak, 
zapach, wyjątkowa miękkość, twardość oraz unikatowy kolor. Czynnikiem wpływającymi na zachowanie 
konsumenta przy zakupie produktów tradycyjnych jest poszukiwanie własnej odmienności oraz próby 
zachowania swojej tożsamości.

Nowe trendy konsumenckie o charakterze globalnym, czyli dbałość o zdrowie, kondycję fizyczną przy 
poszanowaniu środowiska naturalnego, etnocentryzm konsumencki, czy powrót do przeszłości. Wielu 
Polaków potrafi odróżnić produkty tradycyjne od regionalnych, ale kupuje je najczęściej okazjonalnie, 
bowiem uznaje je za produkty drogie. Żywność tradycyjna jest kupowana najczęściej w małych skle-
pach, specjalistycznych, na kiermaszach, regionalna – w miejscach ich pochodzenia, dania gotowe (pie-
rogi, kartacze) w sklepach sieciowych lub osiedlowych14. 

W zachowaniach konsumentów sięgających po żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne można 
dopatrzeć się kolejnego trendu konsumenckiego − etnocentryzmu konsumenckiego. Przez wspieranie 
rodzimych produktów konsumenci wpływają na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, wzrost za-
trudnienia na tych obszarach i zwiększanie dochodów producentów rolnych. Konsumenci przyczyniają 
się także do ochrony dziedzictwa kulturowego wsi, a w dobie globalizacji obserwuje się większe wyczu-
lenie na lokalną kulturę15. 

Moda na lokalność rozwinęła się równolegle z rozwojem globalnych marek. Trendy związane z global-
nymi markami i lokalnymi produktami nie wykluczają się nawzajem, raczej stanowią dopełnienie współ-
czesnej konsumpcji16. W zachowaniach konsumentów wobec żywnościowych produktów tradycyjnych 
i regionalnych można także odnaleźć trend zwany nostalgią za przeszłością, poszukiwaniem autentycz-
ności w konsumpcji. Konsumenci coraz częściej poszukują produktów, które były znane w przeszłości 
i cieszyły się dobrą opinią, wytworzone według starych receptur, unikatowe. Produkt żywnościowy, 
mający specyficzne cechy sensoryczne, może pełnić rolę katalizatora emocji i ułatwiać przypomnienie 
przeżytych doświadczeń, ludzi, miejsca i wydarzeń 17.

Najważniejsze kryteria wyboru żywności regionalnej to:
n jakość – wiąże się ze świeżością oraz intensywnością zapachu i intensywnością smaku;
n brak konserwantów / korzystne znaczenie dla zdrowia – respondenci zwracają uwagę na etykiety, 

czytają je; zależy im na tym, by kupować produkty zdrowe;
n wygląd – zwracano uwagę, by produkty były koloru naturalnego, wyglądały naturalnie;
n opakowanie – istotne, by rzucało się w oczy, było czytelne i przyciągało uwagę;
n dostępność w punktach sprzedaży;
n cena – istotna ze względu na budżet, jakim klienci dysponują;
n producent, miejsce produkcji/pochodzenie, sposób produkcji żywności;
n promocje – ważne są promocje produktów spożywczych, które przyciągają potencjalnych klientów;
n tradycja na rynku polskim – produkty znane z jakości od lat18.

Żywność tradycyjna w opinii konsumentów charakteryzuje się wysoką jakością, ma zawsze bardzo dobry 
smak i piękny, naturalny zapach. Produkty są świeże i zdrowe, nie zawierają konserwantów. Wskazywano 
również, że są to produkty naturalne, o znanej od lat recepturze, która nie zmienia się. Jednocześnie zwra-
cano uwagę, że są to produkty droższe, ale wyrażano zrozumienie dla takiej sytuacji: za taką jakość warto 
zapłacić więcej. Ponadto dostrzegano, że są to produkty o naturalnym wyglądzie, nie wyidealizowane. 

14 Borowska A. 2016, The role of outdoor markets in the food supply chain of regional food in Poland, „Handel Wewnętrzny”, 
nr 3(362).

15 Rosenae J.N. 2004, Emergent Spaces, New Places, and Old Face: Proliferation Identities in a Globalization World, (w:) Friedman 
J., Randeria S. (Eds.), Worlds on the Move: Globalization, Migration and Cultural Security, I.B. Tauris&Co Ltd. Toda Institute for 
Global Peace and Policy Research, London.

16 Wątroba W. 2006, Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan-
gego, Wrocław.

17 Bryła P. 2014, Znaczenie odwołań do tradycji w marketingu żywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 775, 
„Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 30.

18 Dąbrowska A. 2018. Zachowania konsumentów na rynku żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych. Wyzwania 
dla marketingu. HANDEL WEWNĘTRZNY 2018;3(374):106-117.
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Za typowe produkty zaliczane do żywności tradycyjnej uznano: tradycyjne wędliny: szynki i kiełbasy 
(bez dodawania solanki, konserwantów); sery ze specjalistycznych sklepów; pieczywo, ciasta z piekarni; 
piwo tradycyjnie ważone; musy, konfitury, dżemy najczęściej kupowane na kiermaszach, bezpośrednio 
od rolników; miód, również kupowany na kiermaszach, od rolników; oliwę.

Żywność regionalna kojarzy się respondentom z produktami z określonego regionu. Także w przy-
padku żywności regionalnej wskazywano na wysoką jakość, piękny zapach, naturalne składniki i wygląd. 
Jednocześnie podkreślano, że ze względu na region pochodzenia, są trudniej dostępne niż produkty 
tradycyjne. 

Powody zakupu to wyższa jakość od żywności konwencjonalnej to lepszy smak, „zdrowsza”, znane 
pochodzenie surowca i składników, chęć podania dzieciom lepszego produktu oraz atrybuty zaufania 
to pewność składu produktu, znane pochodzenie surowca i etnocentryczne-wspieranie polskiej gospo-
darki.

Wśród barier zakupu wskazano na trzy czynniki: zbyt wysoka cena, produkty trudno dostępne (szcze-
gólnie te, które kojarzą się z żywnością regionalną) i są to produkty o krótszym terminie przydatności do 
spożycia (szczególnie sery, mięso). 

Produkty regionalne wytwarzane są przez małych producentów, często firmy rodzinne czy gospodar-
stwa wielopokoleniowe, które nie są rozbudowane i nie posiadają własnych działów marketingu, dlate-
go też poszczególne działania w zakresie marketingu w promocji produktów tradycyjnych są używane 
w sposób intuicyjny. Małe gospodarstwa zajmujące się produkcją żywności tradycyjnej i regionalnej od 
lat starają się uczestniczyć w targach i promować swoje produkty na jarmarkach lub też często organi-
zowanych w większych miastach bazarach, podczas których można zareklamować swoją działalność, 
nieznaną do tej pory w mieście. Festyny i targowiska stanowią nierzadko jedyną możliwość zaistnienia 
dla małych gospodarstw, które to chętnie wykorzystują 19. 

Żywnościowe produkty regionalne są związane nieoderwalnie z historią, tradycją, tajemniczością 
smakiem dawnych pokoleń. Przekazanie tajemnicy smaku, tradycji wytwarzania oraz unikatowych cech 
produktu to wyzwania dotworzenia oferty produktu na rynku. Jak tworzyć oryginalne produkty żywno-
ściowe będące trwałą przewagą konkurencyjną regionu? Konieczna jest znajomość historii, zwyczajów 
i tradycji mieszkańców regionu.

|Tradycje kulinarne na Warmii i Mazurach – czy je znamy co wiemy i co możemy przekazać, czym się podzielić? 
Jakimi produktami i wydarzeniami możemy zainteresować ? Czym możemy się wyróżnić i zachwycić 
mieszkańców innych regionów i turystów zagranicznych?

historia kulinarna warmii i mazur 

Kuchnia Warmińsko-Mazurska wykorzystuje przede wszystkim łatwo dostępne ryby, produkty leśne, 
produkty rolnicze. Na kształt kuchni warmińsko-mazurskiej duży wpływ miała kuchnia niemiecka, rosyj-
ska i kuchnia mazowiecka - wykorzystanie owoców leśnych. Niezwykle popularna na Mazurach jest zupa 
z ryb i raków. Współcześni Warmiacy i Mazurzy tradycje kulinarne odziedziczyli po Polakach i Niemcach 
– dawnych mieszkańcach Prus Wschodnich. Niemieccy osadnicy uwielbiali wszelkiego rodzaju kluski, 
mięsa i ryby, przyprawione na słodko-kwaśno. Polacy z kolei chętnie jadali tłuste potrawy z dodatkiem 
kwaśnej śmietany. Wyśmienite wędliny, barszcze i flaczki obficie przyprawiali ziołami. Po wojnie na te 
tereny przesiedlono mieszkańców Bieszczadów, a kuchnia regionu nabrała ukraińskiej hardości. Spotka-
nie trzech tak bogatych tradycji kulinarnych polskiej, niemieckiej i ukraińskiej – zaowocowało prostymi 
i jednocześnie pysznymi potrawami przygotowanymi ze świeżych produktów, pochodzących z czystych 
lasów, pól, rzek i jezior.

Kuchnia mazurska, to głównie kompozycja kuchni polskiej, niemieckiej, a nawet kresowej. Owa róż-
norodność jest związana z historią regionu, a mianowicie zmianami terytorialnymi, migracją i przenika-
niem się wielu kultur. Potrawy nie są wysublimowane. Dominują proste dania bazujące na ogólnodo-

19 Kucharczyk M, Błaszczyk J., Seruga P., Piekara A. , Zimny S., Krzywonos M.2016. Charakterystyka produktów regionalnych 
i tradycyjnych – wpływ na marketing. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; nr 461.
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stępnych składnikach, jak mąka, ziemniaki czy jajka. Większość potraw opiera się na rybach, których nie 
brakuje na Mazurach, ale również na różnych rodzajach mięs. Mimo swej prostoty, lokalne przysmaki 
zaskarbiają sobie serca i co ważniejsze podniebienia turystów szukających wytchnienia wśród mazur-
skich krajobrazów.
n Śniadanie na wsi podawano bardzo wcześnie. Zimą, najczęściej był to groch okraszony słoniną i kapu-

stą albo też „muza” (zacierka) ze skwarkami lub mlekiem, niekiedy z olejem i surową kapustą. Do tego 
czarny razowy chleb. 

n Przedpołudnik – kromka chleba z masłem lub smalcem i kubek mleka lub kawy zbożowej; około go-
dziny dziesiątej.

n Obiad podawano najczęściej o godzinie dwunastej (latem - na polu). Pierwszym daniem była „strawa”, 
czyli gęsta marchew, kapusta lub brukiew, okraszona olejem albo masłem, do tego chleb razowy. Pra-
wie codziennie podawano też kluski pszenne lub z utartych ziemniaków. Kluski te mogły być okraszo-
ne słoniną, czy też podane z zupą grzybową, suszonymi owocami, grochem, kapustą, serwatką lub też 
„zaklepką” z maślanki, czy zsiadłego mleka. Po kluskach przynoszono na stół kartofle polane rosołem 
i gotowane mięso.

n Na Warmii jedzono przeważnie zupę grochową, fasolową lub kapuśniak na wędzonce, a na Mazurach 
- żurek, zupę przygotowaną z rozczynu ciasta chlebowego. Powszechne na Warmii i Mazurach były 
takie zupy jak rosół i czernina z podrobami, a nad jeziorami zupa rybna. Na kolację była kasza, „muza” 
lub „breja” (gęsta potrawa z żytniego śrutu), okraszona skwarkami z kiełbasą, a jedynie podczas żniw 
jadano mięso. Jadło najczęściej popijano piwem lub smacznym napojem z jagód jałowca, przyprawio-
nym miodem i zwanym „lenkarem”. Gorzałkę pito po obiedzie, najczęściej w niewielkiej ilości i, kolejno 
wszyscy, z jednego kieliszka.

n Prawdziwe obżarstwo było na weselach, pogrzebach i „kiermasach”. Kiermas - była wielką gościną 
kończącą odpust”20. 

Dania popularne w regionie jednak nie wszystkie znalazły się na liście produktów tradycyjnych: Plińce 
z pomoćką ,Karmuszka”, czyli rodzaj zupy gulaszowej z fasolą.

• Karmuszka jest typową potrawą Warmii i Mazur, łączy w sobie wszystko co miejscowi w potrawach 
uwielbiają. Karmuszka ma słodko-kwaśny smak i zawiera dużo mięsa

• Ucha – rybny bulion lub zupa sporządzona z szyjek rakowych.
• Dzyndzałki serwuje się z „hrećką”, a więc kaszą gryczaną i „skrzeczkami” (skwarkami z boczku).

co ciekawego można opowiedzieć o produkcie?

Miód Mazur Garbatych 
Tuż po pozyskaniu miód Mazur Garbatych jest płynny, lepki i gęstnieje w miarę upływu czasu. 

W zależności od warunków przechowywania po 2-8 tygodniach krystalizując przechodzi w stan stały 
o konsystencji od kremowej do drobnoziarnistej. Mazury Garbate w okresie od III w. p.n.e. do XIII w. 
n.e. zamieszkiwane były przez plemiona Sudowian (inaczej Jaćwingów). W polskich źródłach histo-
rycznych wspominają o nich dokumenty księcia Konrada Mazowieckiego, Jana Długosza i Wincentego 
Kadłubka.

Mamy tradycyjne regionalne produkty żywnościowe, mamy dania regionalne ale dlaczego aktywność 
regionalnych producentów w zakresie tworzenia identyfikowalnych produktów jest tak mała - woje-
wództwo o najmniejszej liczbie produktów regionalnych żywnościowych – a region turystyczny. Bra-
kuje ekspozycji produktów regionalnych, identyfikatorów – marki, brakuje historii produktom, brakuje 
tożsamości. Konieczne jest stworzenie jednego, dwóch produktów, które są marką regionu – Rogal 
świętomarciński. 

Jaki produkt czy które jego atrybuty odzwierciedlają walory regionu Warmii i Mazur oraz czy mogą 
być smacznym ambasadorem? 

20 WWW.polskatradycja.pl/kuchnia-polska/regiony/warmia-i-mazury
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Wyzwania pod adresem marketingu
Konsument kupując żywnościowe produkty regionalne jest świadomy tego co spożywa, ale też przejawia 

postawę etnocentryzmu konsumenckiego-wspieranie polskich producentów, ponadto jest to także tworząca się 
forma spędzania wolnego czasu (targi śniadaniowe). Nie wszyscy odróżniają te produkty, warto zatem pomyśleć 
o akcjach edukacyjnych. Informacja określana „złotem XXI wieku” jest kluczem dotarcia do świadomości konsu-
mentów, ale także ciekawie podana w miejscach sprzedaży, wsparta np. degustacją buduje relacje z klientami. 

Potrzebna jest większa i skuteczniejsza akcja promująca żywność tradycyjną i regionalną oraz lepsza dystrybu-
cja. Kupujący przed zakupem poszukują informacji w gazetkach, u rodziny, znajomych. W trakcie zakupów źró-
dłem informacji dla konsumentów jest etykieta, opakowanie, co oznacza, że etykieta powinna być czytelna, a opa-
kowanie przyciągające wzrok klienta. Wiele osób kupujących żywnościowe produkty tradycyjne lub regionalne 
to kompetentni konsumenci, znający, planujący zakup konkretnego produktu (racjonalne, świadome zakupy), do-
ceniający jakość nabywanych produktów, postrzegający je także w kontekście dbałości o zdrowie najbliższych. 

Respondenci nie znają certyfikatów produktów regionalnych i tradycyjnych. Powinno to być wyzwa-
niem w kontekście uświadamiania konsumentów, że te produkty muszą być droższe, żeby mogły za-
chować swoje walory. Cenne w żywnościowych produktach regionalnych jest wysoka jakość, brak kon-
serwantów, zdrowotność, pochodzenie, dostępność, smak, tradycyjna receptura. To cechy produktów 
luksusowych a nie masowych. Wielu respondentów kupuje te produkty na weekend, święta, okoliczno-
ściowe imprezy. Umasowienie luksusu, w przypadku tych produktów, nie jest możliwe21. 

W dobie innowacji marketingowych i coraz bardziej wymagającego konsumenta, oferenci żywnościo-
wych produktów tradycyjnych i regionalnych muszą wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku i wpro-
wadzać coraz nowsze rozwiązania, aby skutecznie wywierać wpływ na zachowania konsumentów.

Zapewne w tych działaniach warto wykorzystać nowe trendy konsumenckie, a ich cechy w kampanii 
promocyjnej. Targowiska i bazary są nie tylko miejscami wymiany towarów, ale i aktualnych informacji, 
zawiązywania silniejszych więzi społecznych i międzypokoleniowych, budowania partnerstwa handlo-
wego (biznesowych) czy tożsamości lokalnych mieszkańców 22.

Miejsca zakupu żywnościowych produktów regionalnych23: 
Mięso/wędliny kupowane na bazarze lub bezpośrednio od masarza gwarantują świeżość i najwyższą 

jakość produktów, natomiast duże sieci lub sklepy osiedlowe oferują szeroki asortyment mięsa i wędlin 
tradycyjnych lub regionalnych, niższe ceny, a także częste promocje.

Piwa regionalne lub tradycyjne najczęściej i najchętniej kupowane są w dużych sklepach sieciowych lub 
w sklepach osiedlowych. Ich zaletą jest bliskość od miejsca zamieszkania lub pracy, ponadto oferują szeroki 
wybór produktów regionalnych. Kupujący bezpośrednio u producenta/wytwórcy cenią sobie również moż-
liwość kontaktu osobistego z piwowarem. Alkohole inne niż piwo konsumenci kupują najczęściej w dużych 
sklepach sieciowych lub osiedlowych, z tych samych powodów co piwo. Ważne są również dla nich promocje. 

Sery regionalne i tradycyjne, a także regionalne produkty nabiałowe (inne niż sery) kupowane są bez-
pośrednio od producenta z uwagi na walor świeżości i gwarancję najwyższej jakości. W sklepach siecio-
wych kupowane są one najczęściej ze względu na promocje i niższe niż w innych miejscach zakupu ceny.

W przypadku napojów bezalkoholowych regionalnych/tradycyjnych (miody, soki) ich świeżość i wyso-
ką jakość gwarantuje zakup bezpośrednio od producenta/wytwórcy. Zaletą sklepów sieciowych i osie-
dlowych jest ich bliskość miejsca zamieszkania, pracy. 

Wśród przyczyn zakupu pieczywa regionalnego i tradycyjnego w sklepach sieciowych/ osiedlowych 
wymieniano lokalizację tego sklepu, a w sklepach specjalistycznych szeroki asortyment. Natomiast za-
kup tych produktów u piekarza lub w piekarni gwarantuje świeżość i najwyższą jakość.

Regionalne i tradycyjne oleje i tłuszcze najczęściej oraz najchętniej kupowane są w sklepach sieciowych 
i osiedlowych ze względu na lokalizację, dostępność tych produktów, szeroki asortyment i promocje24.

21 Borowska A. 2015, Outdoor markets as a regional food distribution channel in Poland between 2004 and 2013, “Annals of 
Marketing Management & Economics”, Vol. 1, No. 2.

22 Borowska A. 2016, The role of outdoor markets in the food supply chain of regional food in Poland, „Handel Wewnętrzny”, 
nr 3(362).

23 Dąbrowska A. 2018. Zachowania konsumentów na rynku żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych. Wyzwania 
dla marketingu. HANDEL WEWNĘTRZNY 2018;3(374):106-117.

24 Dąbrowska A. 2018. Zachowania konsumentów na rynku żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych. Wyzwania 
dla marketingu. HANDEL WEWNĘTRZNY 2018;3(374):106-117.
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marketing terytorialny – produkt regionalny smaczny ambasador regionu warmia i mazury

Szczególnie ważną zaletą żywnościowych produktów regionalnych jest ich powiązanie z lokalną hi-
storią i dziedzictwem kulturowym. Konsumenci, którzy niejednokrotnie zmieniają miejsce zamieszkania, 
coraz częściej potrzebują identyfikacji się z konkretnym rejonem, pragną nazwać jeden obszar swoją 
„małą ojczyzną”. Możliwości zakotwiczenia się w pewnym ograniczonym obszarze sprzyja wspólna hi-
storia, obyczaje, a także legendy i nawyki żywieniowe regionu, dlatego też produkty regionalne stanowią 
doskonały element spajający ludzi, tym samym ta cecha jest wyróżnikiem umożliwiającym zastosowanie 
w przypadku artykułów tradycyjnych marketingu terytorialnego jako sposobu na promocję wojewódz-
twa, miasta, czy gminy, w którą nieodłącznie zostałaby wpleciona reklama produktu regionalnego.

Powrót do zainteresowania artykułami rodzimymi dotyczy już klienta doświadczonego, który poszukuje pro-
duktów pochodzących z innych zakątków świata i może porównać produkty lokalne, a także docenić ich wyjątko-
wość i niepowtarzalną jakość, co z kolei może budować dumę z posiadanych w miejscu zamieszkania wartościo-
wych produktów. Do artykułów krajowych powracają również klienci pragnący odnaleźć w produktach krajowych 
swoje wspomnienia z dzieciństwa, rodzinnych świąt, pamięć znajomych miejsc, smaków czy zapachów25.

Naturalną konsekwencją zaangażowania klientów lokalnych w konsumpcję produktów regionalnych 
jest propagowanie ich poza gminą czy województwem, a nawet poza granicami kraju, co stanowi składo-
wą bardziej obszernego zjawiska, jakim jest marketing terytorialny, który jest „zintegrowanym zespołem 
instrumentów i działań marketingowych mającym na celu wzrost zdolności konkurencyjnej wyodręb-
nionej, zagospodarowanej przestrzeni” Działania klientów, którzy opowiadają o produktach regional-
nych znajomym, chwalą je czy nawet kupują w prezencie przyjezdnym regionalne specjały, powinny 
być sprzężone z działalnością reklamową w zakresie promocji i public relalations gminy i województwa, 
a nawet kraju, ponieważ marketing terytorialny jest tylko częścią składową marketingu narodowego26.

Biorąc pod uwagę elementy i zmienne miksu terytorialnego, można umiejscowić produkty regionalne 
w obszarze elementu organicznego, jako składową kultury i dziedzictwa kulturowego danego terenu, 
w obszarze elementu ekonomicznego, w którym obserwowany jest wpływ przemysłu, w tym także spo-
żywczego na historię i stan obecny terytorium, jak również w obszarze elementu geograficznego, ponie-
waż to właśnie walorom geograficznym wiele produktów regionalnych zawdzięcza swoje indywidualne 
i niepowtarzalne właściwości. 

Produkt regionalny kształtuje wizerunek terytorium, na którym jest produkowany. W marketingu teryto-
rialnym, który w swoich zadaniach ma promocję regionu, a także pośrednio produktów tradycyjnych, można 
zauważyć, że artykuły regionalne są zarówno przedmiotem promowanym dzięki narzędziom marketingowym.

Warmia i Mazury – region wywołujący pozytywne skojarzenia – może wprowadzać nowe produkty 
regionalne i kreować markę.

25 Grzybek M., Szopiński W., 2017. Zachowania konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych. Zeszyty Naukowe 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego tom 17 (XXXII), zeszyt 1, 43–52.

26 Dąbrowska A. (2011), Trendy konsumpcji i zachowań polskich konsumentów, (w:) Kusińska A. (red.), Konsumpcja a rozwój spo-
łeczno-gospodarczy regionów w Polsce, PWE, Wars

Rys. 1. Potencjał regionu
             Warmia i Mazury

Źródło: Waldziński, Michalak, Warzocha
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Walory regionu Warmia i Mazury:
n Dynamicznie rozwijający się region Polski;
n Produkcja zgodna z naturą;
n Ambasador wartości eko, natural, organic, sprzyja aktywności;
n Warmia i Mazury –przyrodniczo cenne.

Województwo warmińsko-mazurskie zaliczane jest do najczystszych ekologicznie z regionów Polski. 
Nieskażone zatem ekologiczne obszary rolnicze w tym regionie posiadają odpowiednie warunki do wy-
twarzania wysokiej jakości i bezpiecznej dla zdrowia żywności. Ponadto bogata przeszłość historyczna 
sprawiła, że ta część kraju stanowi dziedzictwo kultur i tradycji różnych narodowości. Dzięki sprzyjającemu 
nieskażonemu środowisku naturalnemu, różnym narodowościom i bogatemu dziedzictwu kulinarnemu 
występują bardzo korzystne warunki do rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych, charakteryzują-
cych się dużą atrakcyjnością dla konsumentów. Rozwój rynku produktów regionalnych i tradycyjnych bar-
dzo aktywnie musi być wspierany przez samorząd województwa, który organizuje, bądź współorganizuje 
różnego rodzaju wydarzenia promujące wysokiej jakości żywność regionalną i tradycyjną.

 
Z jakim produktem może być kojarzony region Warmii i Mazur

– z czym kojarzy się warmińsko-mazurskie?

marketing sensoryczny

Współczesny konsument wysoko ceni swój wolny czas i sposób jego spędzania. Dąży do tego, aby 
chwile związane z konsumpcją były szczególne i niezapomniane. Konsumpcja w przypadku nurtu „slow” 
jest związana z emocjami, przyjemnością i wrażeniami. W przypadku zachowań konsumentów na ryn-
ku żywności tradycyjnej i regionalnej należy wskazać specjalne formy nabywania tych produktów np. 
rozwijające się targi śniadaniowe. O wyjątkowości żywności tradycyjnej czy regionalnej świadczy fakt 
okoliczności jej nabywania i spożywania. To produkty kupowane na weekend, święta, imprezy okolicz-
nościowe. Ważne są zatem doznania zmysłowe, które przypiszą pozytywne skojarzenia z miejscem na-
bycia produktu lub samym produktem. Wiedza o pięciu zmysłach ludzkich (smak, węch, wzrok, słuch, 
dotyk) i umiejętne ich wykorzystanie ma wpływ na skuteczność działań marketingowych. Dzięki nim 
przedsiębiorstwa przekazują klientom tożsamość swojej marki oraz wartości. Jednym ze skutecznych 
działań marketingowych w zakresie produktów żywnościowych jest marketing sensoryczny, który ma 
wpływ na decyzje zakupowe konsumentów i skalę konsumpcji27. Specyfika marketingu sensorycznego, 
który „opiera się na holistycznym traktowaniu pięciu ludzkich zmysłów, a co za tym idzie dostarczaniu 
klientom określonych doświadczeń zmysłowych za pomocą wszystkich pięciu zmysłów”28, idealnie pa-
suje do promowania artykułów żywnościowych wśród szerokiej grupy odbiorców. 

W przypadku produktów spożywczych marketing sensoryczny spełnia w idealnym stopniu założenia, 
jedzenie bowiem aktywuje kompleksowo zmysły człowieka – choć w różnym stopniu i natężeniu, nastę-
puje jednak uruchomienie wszystkich zmysłów. Marketing sensoryczny powinien być wykorzystywany 
przez producentów żywności tradycyjnej – mocne eksponowanie produktów lokalnych na jarmarkach, 
bazarach czy odpustach, sprzyja wzrokowemu i węchowemu zapoznaniu się konsumenta z tego typu 
żywnością. Klient powinien kojarzyć zapach i wygląd produktów regionalnych, na targach i kiermaszach 
powinna istnieć możliwość spróbowania wyrobów tradycyjnych, co wzmocniłoby identyfikację smakową; 
ludowa muzyka prezentowana przez wiejskie zespoły pieśni i tańca nasilałaby konotacje związane z regio-
nalizmem. Zapoznanie z tajnikami produkcji, specyfiką miejsca wytwarzania i uczestnictwo konsumentów 
w wyjątkowym procesie produkcyjnym, to elementy pozytywnego doświadczenia jakie zdobywają lojalni 
klienci mieszkańcy regionu i turyści. Jednak nie mogą to być okolicznościowe spotkania a systematyczne, 
cykliczne wydarzenia, które będą związane z miejscem. Taka forma spotkań z klientem daje szanse na jego 
powroty, na przekonanie, że w danym miejscu u czasie wybrane przez klienta produkty będą dostępne29.

27 Hulten B., Broweus N. (2011), Marketing sensoryczny, PWE, Warszawa.
28 Kuczamer-Kłopotowska S., 2014, Sensoryczne oddziaływanie na klienta jako forma wspierania procesu komunikacji marketin-

gowej, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, vol. 12, nr 2, s. 115-132.
29 Kucharczyk M, Błaszczyk J., Seruga P., Piekara A. , Zimny S., Krzywonos M.2016. Charakterystyka produktów regional-

nych i tradycyjnych – wpływ na marketing. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; nr 461 .
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Ale dostępność – to również identyfikowalność, klient może wrócić po produkt jeżeli wie jak to pro-
dukt, pod jaką nazwą ma go identyfikować, jaka jest marka producenta, jeżeli wie gdzie go może nabyć 
że odnawianie zakupów tego produktu będzie możliwe w określonym miejscu i czasie i w odpowiednich 
ilościach oraz o powtarzalnej doskonałej jakości. 

Bardzo pomocne w promowaniu produktów żywnościowych tradycyjnych są festiwale smaków, targi, 
wystawy, kiermasze i różne imprezy organizowane w poszczególnych miastach na Warmii i Mazurach 
w sezonie letnim i zimowym:

* Smakowite festiwale Warmii i Mazur:
- Węgorzewo Festiwal Kultury Łowieckiej,
- Mrągowo Festiwal Potraw z Mięsa Wieprzowego, Wołowego, Jagnięcego, Koziego,
- Iława Święto Ryby,
- Gołdap Festiwal Pogranicza Kartaczewo,
- Olsztynek Święto Ziół,
- Olecko Święto Mleka, 
- Lidzbark Warmiński Finał regionalny konkursów „Smak Warmii, Mazur i Powiśla”, 
- Olsztyn Festiwal Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla, 
- Pisz Festiwal Runa Leśnego,
- Ostróda Festiwal Potraw z Ziemniaków ,
- Ełk - Święto Miodu 
* Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur

Co ważne w ramach wszystkich spotkać konieczna jest wspólna, powszechnie dostępna informacja, promocja 
imprez, stałość terminów, cykliczność realizacji, stali wystawcy.

marketing nostalgiczny – emocje konsumentów żywności regionalnej

Powrót do regionalnej kuchni, poszukiwanie starych przepisów może odkryć przed konsumentami 
uroki starej polskiej kuchni, dawno zapomnianej, która warta jest, aby ją przywrócić, a tym samym ocalić 
od zapomnienia”30. Powrót do tradycyjnych przepisów kulinarnych wiąże się z nostalgią, przypomnie-
niem smaków poznanych w dzieciństwie, lubianych, często trudnych do odnalezienia, ponieważ skład-
niki potraw są trudno dostępne. Owa wrażliwość, skłaniającą klientów do poszukiwań żywności, która 
wywołuje u nich wspomnienia, wykorzystuje marketing nostalgiczny, który z powodu swojego nowator-
stwa nie ma obszernego opisu w literaturze przedmiotu. 

Produkty regionalne cieszą się długą tradycją, ponieważ na listę produktów Tradycyjnych mogą być 
wpisane tylko te wyroby, których udokumentowany okres produkcji wynosi co najmniej 25 lat. Choć 
należy pamiętać, że tradycja związana z wyrobami na ogół sięga dłuższego okresu, dlatego też produkty 
regionalne są artykułami dobrze kojarzonymi przez konsumenta. Nostalgia, przybierając dwie podsta-
wowe formy: nostalgii prawdziwej (wspomnienia z dzieciństwa, związane z własnymi przeżyciami) i no-
stalgii kulturowej (tęsknota za dawnymi czasami, przeszłością sprzed własnego urodzenia), może mieć 
wpływ na konsumenta produktów regionalnych – wspomnienia kupowanych artykułów spożywczych 
na tradycyjnych bazarach czy też rozbudzenie tęsknoty za tradycyjnymi, niezautomatyzowanymi meto-
dami produkcji żywności31. W kliencie dzięki marketingowi nostalgicznemu rozbudzane są różnorakie 
emocje przeżywane na nowo podczas konsumpcji żywności regionalnej: strach, radość, smutek; powra-
cają obrazy z przeszłości, konsument zaczyna przypominać sobie bliskie osoby.

„Konsumenci nie mogą przywrócić przeszłości, ale mogą chronić ją poprzez nostalgiczną konsumpcję” 
[Rindfleisch i in. 2000], dlatego też coraz częściej nie tylko sięgają po produkty regionalne; powrotem do 
minionej epoki są również odwiedziny w miejscach, gdzie sprzedaje się artykuły tradycyjne – na baza-
rach, jarmarkach, odpustach32. Znużenie wszechobecnymi supermarketami, które pozostawiają klienta 
anonimowym, sprawia, że poszukuje się punktów, w których będzie można porozmawiać ze sprzedaw-

30 Sieczko A., 2010, Edukacyjny charakter polskich kuchni regionalnych, Agro Smak, Łomża.
31 Grębowiec, M. 2013. Produkty regionalne i tradycyjne ora ich rola w budowaniu konkurencyjnej oferty regionów. Roczniki Na-

ukowe SERiA, 15(2), 81-85
32 Rindfleisch A., Sprott D., 2000, Moving Forward on Looking Backward: Advancing Theory and Practice in Nostalgia, [w:] Advan-

ces in Consumer Research, red. Hoch S., Meyer R., Association for Consumer Research, s. 34-35.
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cą, będącym często także producentem, o towarze, dowiedzieć się o walorach i atutach produktu, spró-
bować go. O fenomenie bazarów w ostatnim czasie może świadczyć cel przyjazdów obcokrajowców, 
którzy odwiedzają Polskę ze względu na zakupy, „turystyka zakupowa”33.

Ponowny rozkwit targów, podczas których organizowane są również imprezy folklorystyczne, jest świa-
dectwem, iż marketing nostalgiczny ma duży wpływ w odniesieniu do produktów regionalnych. Imprezy 
plenerowe o charakterze ludowym, takie jak dożynki, festiwale kultury rodzimej, święta miodu, chleba czy 
przeglądy zespołów pieśni i tańca, są próbą przywrócenia chociaż na kilka godzin, czy dni atmosfery dawnych 
czasów, stanowią pretekst do nostalgicznych wspomnień. Atmosfera otwartości panująca na imprezach ple-
nerowych oraz przyświecająca tym spotkaniom idea nieskrępowanej zabawy, często połączonej z tańcami 
i pieśniami ludowymi, sprawiają, że produkty regionalne zaczynają kojarzyć się z miło spędzonym czasem. 
Ponadto dzieci biorące udział w folklorystycznych wydarzeniach będą w dorosłym życiu adresatami marke-
tingu nostalgicznego produktów regionalnych, z tęsknotą bowiem wspominając udział w dożynkach sprzed 
wielu lat, będą nabywać artykuły tradycyjne, chcąc ponownie przypomnieć sobie tamte wydarzenia.

wspólne działania marketingowe – marketing spółdzielczy

Marketing spółdzielczy to forma wspólnego działania na rynku producentów wytwarzających pro-
dukty regionalne. Kluczem do wejścia na rynek jest stworzenie wspólnej marki, co daje szansę na ko-
mercjalizację produktów poza granice regionu a nawet kraju.

Jednym z rozwiązań w tworzeniu marki żywnościowych produktów regionalnych jest wykorzystanie 
projektu np. Produkt Warmia Mazury. Marka - To latarnia w morzu ofert i symbol: wzorce zachowań, dzie-
dzictwo historyczne, korzenie geograficzne, doświadczenie, wysoka jakość, zaufanie, miejsce wytwarza-
nia, oryginalność. Marka Produkt Warmia Mazury to „wewnętrzne lustro nabywców”:
n Buduje poczucie więzi z regionem, odczucia dumy z faktu zamieszkania, odwiedzania czy współpracy z nim;
n Kojarzona z marką produktów lokalnych wpływa na większe zaufanie konsumentów w porównaniu 

z markami międzynarodowymi – patriotyzm lokalny;
n Produkt Warmia Mazury to potencjał regionu;
n Rodzima produkcja; 
n Miejsca pracy;
n Lokalna tradycja;
n Produkty kojarzone z konkretnym miejscem, często unikatowe;
n Produkty autentyczne, naturalne, związane z regionem, opowiadają o regionie;
n Stanowi atut regionu i pozytywnie wyróżnia go na tle innych, rywalizując o nabywców
n Posiada zdolność do osiągania sukcesów gospodarczych a tym samym buduje konkurencyjność regionu
n Wspólna marka Produkt Warmia Mazury to budowanie lepszej pozycji regionu i zwiększenie jego wartości.

Wspólna marka żywnościowych produktów regionalnych to – korzyści:
n WSPÓLNE wykorzystanie specyfiki potencjału regionalnego;
n Silna marka wzmacniania pozycję podmiotów działających w regionie;
n Marka wykorzystuje wspólne sukcesy do celów promocyjnych;
n Uzyskanie efektu rozpoznania i wzbudzenie zainteresowania;
n Symbol standardów jakości i wydajności;
n Znajomość regionu wzrasta = Korzyści dla miast, gmin i lokalnej gospodarki;
n Zwiększenie liczby inwestorów, turystów, mieszkańców;

Możliwości wspólnej aktywności promocyjnej jest łatwiejsze nie rozprasza odbiorcy a daje szanse na 
lojalność wobec produktów regionalnych. Korzyści wspólnej działalności promocyjnej:
n Wzmocnienie promocji produktów wytwarzanych w regionie,
n Partnerzy reklamują region wspólnie (pośrednio: każdy reklamuje każdego),
n Partnerzy łączą wydatki na działania marketingowe,

33 Janczak K., Patelak K., 2014, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku, opracowanie przygotowane w ramach 
Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2013. Temat nr 1.30.05 (098) „Turystyka zagraniczna”, Minister-
stwo Sportu i Turystyki, Łódź.
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n Partnerzy są użytkownikami produktów,
n Wykorzystanie profesjonalnej działalności reklamowej,
n Skuteczne wykorzystanie komunikatorów dopasowanych do odbiorców w regionie i turystów w Pol-

sce i zagranicą,
n Uczestnictwo w targach, wystawach w kraju i zagranicą,

Wspólne działanie to możliwość wsparcie w ustalaniu wspólnych kanałów dystrybucji:
n Organizacja sprzedaży w sklepie internetowym –wspólna oferta,
n Sklepy stacjonarne pod wspólnym logo – możliwość sprzedaży pod własną marką producenta,
n Możliwość organizacji uczestnictwa w targach, wystawach – obniżenie kosztów, uczestnictwa i transportu,
n Sprzedaż produktów w pakietach,
n Kontraktacje sprzedaży surowców i produktów gotowych,
n Współpraca z restauracjami.

Wspólna polityka i strategie ustalania cen. Obniżenie kosztów działalności marketingowej, koncen-
tracja miejsc sprzedaży, wspólny transport – to szansa na zwiększenie obrotów, zmniejszenie kosztów 
a wzrost zysku. Szansą na skuteczną realizację innowacyjnych form marketingu jest współpraca pro-
ducentów w ramach spółdzielczego działania. Koniecznym jest tworzenie sieci współpracujących pro-
ducentów wówczas rozdrobnioną podaż, szczególnie surowców można zagregować i rozwijać popyt 
w kraju i w regionach Europy. Pierwszy etap komercjalizacji to budowanie relacji wśród producentów.

Pożądanym jest stworzenie i wdrożenie współpracy w ramach działań marketingowych na rynku 
żywności regionalnej. Usprawni to funkcjonowanie rynku żywności regionalnej na Warmii i Mazurach, 
szczególnie w odniesieniu do dystrybucji i promocji tych produktów. W obecnych realiach gospodar-
czych rozwój rynku żywności regionalnej, tradycyjnej czy ekologicznej jest blokowany przez nieade-
kwatnie wysokie ceny produktów gotowych. Są one rezultatem narzuconych przez pośredników marż. 
Wprowadzenie działań opartych na integracji i współpracy w zakresie marketingu powinno przełożyć 
się na rozwój rynku, z którego skorzystają wszyscy jego uczestnicy, a w szczególności konsumenci 
i producenci.

Silna marka potrafi stworzyć sobie wierną klientelę na różnych rynkach geograficznych, przestając 
być jedynie marką regionu. Silną markę buduje się, wytyczając nieprzekraczalne granice i konsekwentnie 
się ich trzymając (nie przez kilka, lecz kilkadziesiąt lat).

podsumowanie:

Funkcjonowanie rynku żywności tradycyjnej jest bardzo istotne, zarówno dla społeczeństw lokalnych, 
jak i całego kraju. Rynek produktów tradycyjnych i regionalnych nie tworzy się automatycznie, przypad-
kowo, nieświadomie. Jest to przedsięwzięcie podejmowane przez regiony zamierzające do wykorzy-
stania w strategii rozwoju tego typu produkty. Powinno być to uprzednio wnikliwie przedyskutowa-
ne, a następnie oparte na trwałym partnerstwie między potencjalnie zainteresowanymi środowiskami. 
Chodzi tu o producentów surowców, przetwórców, organizacje pozarządowe zajmujące się promocją, 
badaniem rynku, edukacją, kulturowym i historycznym dziedzictwem, organizacje mieszkańców, organi-
zacje konsumentów, władze lokalne i regionalne, instytucje doradcze, instytucje finansowe, samorządy, 
liderów społecznego i gospodarczego życia34. 

Żywnościowe produkty regionalne i tradycyjne z punktu widzenia nabywców są to produkty o nie-
powtarzalnych walorach smakowych, użytkowych, ale także bezpiecznych dla zdrowia. Jednak świado-
mość ich istnienia i pełnej identyfikacji jest współcześnie wciąż niewystarczająca. Dzieje się tak głównie 
za sprawą wciąż niskich nakładów na promocję tego typu produktów, szczególnie jeśli chodzi o rodzime, 
regionalne produkty35. 

34 Bryka P., Domański T., 2013, Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź.

35 Kuczamer-Kłopotowska S., 2014, Sensoryczne oddziaływanie na klienta jako forma wspierania procesu komunikacji marketin-
gowej, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, vol. 12, nr 2, s. 115-132
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Problemem jest także niska skala produkcji, aby te jednostki produkcyjne mogły skutecznie konkuro-
wać z producentami żywności tzw. „konwencjonalnej”. Ponadto wciąż wyraźnie zarysowują się istotne 
niedoskonałości związane ze sprzedażą tego typu dóbr. Jedną z recept na przełamanie tego impasu 
może być Internet, który współcześnie jest ważnym instrumentem nie tylko w procesie sprzedaży, ale 
również promocji tejże żywności. 

Produkty tradycyjne i regionalne cieszą się wciąż niestety przeciętną popularnością. Natomiast moż-
liwości sukcesu na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych są znaczne, ponieważ dobra te bardzo 
dobrze kojarzą się z takimi określeniami jak: naturalne, o wyjątkowych walorach smakowo-zapachowych, 
wysokiej jakości i wyższej wartości odżywczej. Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań na drodze 
szerszego rozpropagowania idei produkcji, a szczególnie spożycia żywności regionalnej i tradycyjnej, 
która to jest nie tylko jest zdrowa i bezpieczna, ale także zawiera pierwiastek lokalnego patriotyzmu36.

Aby skutecznie dotrzeć do konsumenta i zainteresować go ofertą produktów trzeba stworzyć dobrą 
strategię marketingową, promującą żywność wysokiej jakości, bo za takową uznawana jest żywność tra-
dycyjna i regionalna. Aktywność działań na rynku umożliwiających rozwój żywnościowych produktów 
regionalnych to realizacja różnych typów marketingu, które z powodzeniem mogą być stosowane, jeśli 
wziąć pod uwagę szczególne cechy charakterystyczne produktów tradycyjnych. Nowatorskość tychże 
typów w połączeniu z wieloletnią tradycją wyrobów lokalnych stanowi o sukcesie w promowaniu ro-
dzimej produkcji. Żywnościowe produkty regionalne stwarzają szereg zupełnie nowych możliwości dla 
innowacyjnych działań marketingowych. Działania te wpisują się w szeroki nurt marketingu sensorycz-
nego, nostalgicznego, regionalnego, ekologicznego, relacji”37.

W związku ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym, producenci żywnościowych produktów regio-
nalnych i tradycyjnych muszą być elastyczni i posiadać zdolność do szybkiego przystosowywania się do 
nowych warunków. Działania w zakresie marketingu żywnościowych produktów regionalnych determi-
nowane są przez wymagania konsumentów, które uwzględnia się przy podejmowaniu istotnych decyzji 
dotyczących tworzenia oferty produktów żywnościowych, ceny, dystrybucji i ich promocji38. 

Ze strategicznego punktu widzenia oferentów niezwykle ważny jest właściwy sposób informowania 
o wieloaspektowym ujęciu walorów produktu, również nie należy skupiać się wyłącznie na finalnym 
produkcie, lecz także na całym procesie wytwarzania, jego warunkach, historii, miejscu, kulturze itp. 
Marketing żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych obejmuje działania, które oprócz 
tego, że mają za zadanie poznać potrzeby klientów i doprowadzić do sprzedaży produktów, to rów-
nież nastawione są na promocję określonych zachowań i postaw związanych z kultywowaniem tradycji, 
kultury danego regionu39. Dlatego w przypadku marketingu żywnościowych produktów tradycyjnych 
i regionalnych muszą być uwzględniane unikatowe walory produktów połączone z odpowiednim identy-
fikatorem-marką, ważne są aspekty sensoryczne produktu, istotne również narzędzia w prezentowaniu 
walorów regionu, kultury powrotu do tradycji co przekłada się na decyzje cenowe wymaga aktywnych 
działań z zakresu odpowiedniego miejsca sprzedaży i optymalnych narzędzi informacyjnych zapewnia-
jących skuteczną promocję.

36 Grębowiec, M. 2013. Produkty regionalne i tradycyjne ora ich rola w budowaniu konkurencyjnej oferty regionów. Roczniki 
Naukowe SERiA, 15(2), 81-85

37 Kucharczyk M, Błaszczyk J., Seruga P., Piekara A. , Zimny S., Krzywonos M.2016. Charakterystyka produktów regionalnych 
i tradycyjnych – wpływ na marketing. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; nr 461.

38 Kowalska, A., Olszańska, A., Urban, S. 2016. Marketing produktów spożywczych i gastronomii. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, Wrocław.

39 http://www.malongroup.pl/eco-marketing-jako-instrument-budowania-marki [dostęp: 07.04.2013].
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