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WPROWADZENIE

Strategia Europa 2020 zakłada i podkreśla istotną rolę badań 
i innowacyjności w przygotowaniach Unii Europejskiej do wyzwań 
w przyszłości. 

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:
n zagwarantowanie rentownej produkcji żywności;
n zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi 

i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu;
n przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego. 

Realizacja tych celów wymaga tworzenia, rozpowszechniania i stosowania w praktyce nowej wiedzy, 
nowych technologii, nowych produktów i nowych sposobów organizacji, uczenia się i współpracy. Istot-
ne jest zapewnienie, aby działania badawcze odpowiadały ogólnym potrzebom, a stworzone rozwiąza-
nia były stosowane przez rolników. 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 Polsce odpowiednikiem EIP-AGRI jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiej-
skich (SIR). Sieć funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma cha-
rakter otwarty. Jej uczestnikami mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i ob-
szarów wiejskich. Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW w tym SIR i realizacja zadań Sieci, 
w szczególności realizacja planu działania, w latach 2014-2020 są finansowane ze środków Pomocy 
Technicznej PROW 2014-2020.

Celem głównym SIR jeSt wSpIeRanIe InnowaCjI w RolnICtwIe,
pRodukCjI żywnośCI, leśnICtwIe I na obSzaRaCh wIejSkICh

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

czymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi pod-
miotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

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

q Pomoc w tworzeniu Grup Operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów 
przez Grupy Operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji. 

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 
stosowany w danej dziedzinie, a więc gdy przynosi konkretne rezultaty. 

1. wpRowadzenIe

1.1. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) 
– działanie Współpraca w ramach PROW 2014-2020

Czesław Najmowicz, Koordynator SIR
Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Olsztynie
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W procesie transferu wiedzy od nauki do praktyki rolniczej obserwujemy znaczną lukę, przez co ol-
brzymia wiedza generowana przez naukowców nie trafia, bądź trafia z dużym opóźnieniem do ostatecz-
nych jej beneficjentów czyli rolników. Krytyczną rolę w tym procesie spełniają lub mogą spełniać dorad-
cy, coraz powszechniej nazywani brokerami, którzy stanowią pomost pozwalający na lepszą interakcję 
pomiędzy naukowcami a rolnikami.

StRuktuRa oRganIzaCyjna SIR

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowa-
cji, wykonuje 16 Wojewódzkich Ośrodków 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. 

Jakie zostały postawione zadanie przed SIR?
q Prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie współdziałania min. wśród rolników, 

przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i doradców.
q Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych.
q Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działający-

mi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji.
q Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na ob-

szarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac Grup Operacyjnych.
q Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych.
q Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy oraz prowadzenie bazy 

projektów.
q Doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji Grup Operacyjnych na rzecz innowacji.
q Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez Grupy Operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.
q Gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także informacji 

na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w województwie.
q Informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji, realizowanych przez Grupy Operacyjne, 

w ramach SIR w województwie.
q Uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych.
q Przygotowanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi w ramach SIR, propozy-

cji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym 
SIR w województwie oraz przekazywanie tych propozycji CDR.

q Realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich pla-
nów operacyjnych.

q 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.

q Zapewnienie świadczenia usług w województwie przez brokerów w ramach WODR.
q Zapewnienie udziału doradców w Grupach Operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego 

oraz stała współpraca z grupami.

gRupy opeRaCyjne

Jedną z podstawowych ról Brokera 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. 

Grupa Operacyjna jest tworzona na poziomie lokalnym i skupia uczestników różnych specjalności 
w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dla wspólnych problemów lub testowania jak nowe po-
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mysły sprawdzają się w praktyce. Zarówno wielkość jak i skład Grupy Operacyjnej zależą od typu 
prowadzonego projektu dlatego mogą one różnić się znacznie pomiędzy sobą. Kluczowym aspektem 
działania takiej grupy jest udostępnianie wyników i dzielnie się wiedzą w ramach i za pośrednictwem 
Sieci SIR lub EPI-AGRI, aby w ten sposób umożliwić całemu sektorowi czerpanie korzyści z nowoopra-
cowanych rozwiązań. Jednym z działań nakierowanych na realizację wsparcia GO jest działanie M16 
„Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

dzIałanIe „wSpółpRaCa” w RamaCh pRow na lata 2014-2020

Działanie „Współpraca” realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
na lata 2014-2020. Rolnicy, poza tradycyjnymi źródłami finansowania, otrzymali możliwość korzysta-
nia ze wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W PROW przewidziano dla rolnictwa i obszarów 
wiejskich 13,6 mld euro. PROW 2014-2020 oferuje również wsparcie wdrażania innowacji. W ramach 
działania M16 „Współpraca” wspierane jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rol-
nictwie i na obszarach wiejskich. Jego celem nadrzędnym jest promocja współpracy w zakresie tworze-
nia i funkcjonowania Grup Operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EIP) na rzecz wydajnego 
i zrównoważonego rolnictwa.

Budżet dla całego działania na lata 2014-2020 wynosi – 67 998 186 EURO.

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

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

Przydzielone dla działania „Współpraca” środki finansowe są przeznaczone na tworzenie i funkcjono-
wanie Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EIP), które opracowują i wdrażają innowacyjne rozwiąza-
nia do praktyki rolniczej. 

Grupa Operacyjna musi składać się co najmniej z dwóch różnych podmiotów należących do nastę-
pujących różnych kategorii: rolników, właścicieli lasów, przedsiębiorców, jednostek naukowych i uczelni 
oraz podmiotów świadczących usługi doradcze. Podmioty zostaną uznane za różne, jeżeli nie są one 
powiązane ze sobą kapitałowo i osobowo. O pomoc może wnioskować zarówno Grupa Operacyjna, 
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: 
n nowych lub znacznie udoskonalonych technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowa-

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

n nowego lub znacznie udoskonalonego produktu objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskie, lub 

n 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 

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

n 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 załącznikiem I do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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

nowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników”, 
oraz jednego z celów:
n (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”

n (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”.

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 obejmuje refundację na poziomie 100% kosztów ogólnych i kosztów bieżących, 90% kosztów 
badań oraz 50% kosztów inwestycyjnych, przy czym wszystkie poniesione koszty muszą być uzasadnio-
ne 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.

W pierwszym pilotażowym naborze, 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.

Po weryfikacji i ocenie eksperckiej 20 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania. 
Zgodnie z przyznaną punktacją oraz możliwościami finansowymi wynikającymi z alokacji środków z 17 
Grupami Operacyjnymi podpisano umowy na realizację operacji. 
n wnioskowana kwota pomocy wynosiła: 342 629 197,73 zł
n średnia wnioskowana pomoc wynosiła: 3 806 991,09 zł na 1 projekt.

W dniu 3 października 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła II nabór do dzia-
łania „Współpraca”. W drugim nadorze złożono 90 wniosków na kwotę 244 mln zł. 30.09.2019 roku ARiMR 
opublikowała listę 21 operacji, które pomyślnie przeszły ocenę merytoryczną. W listopadzie 2019 r. plano-
wany jest trzeci nabór wniosków z działania „Współpraca”, na który przewidziano znaczną kwotę pomocy. 
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Doświadczenie wynikające z dwóch naborów i uwagi beneficjentów, brokerów innowacji, doprowa-
dziły do kolejnej zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 roku 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Celem tych zmian było większe zainteresowanie przyszłych beneficjentów tym działaniem. Zmiany 
wyżej wspomnianego Rozporządzenia dotyczą między innymi: 
q Zmniejszenia ilość punktów niezbędnych do przyznania pomocy z 24 do 18.
q Usunięto kryterium punktujące krótki czas operacji i dokonano rozdzielenia liczby zakresów operacji, za 

które przyznawano punkty, tak aby nie nakładały się w przypadku realizacji dwóch zakresów operacji. 
q Wprowadzono możliwość co 2 miesiące składania wniosku o płatność. Dodatkowo skrócono z 4 do 

2 miesięcy czas na rozpatrzenie wniosku o płatność oraz wypłaty pomocy nie później niż w terminie 
3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

q Nowe regulacje prawne dały możliwość dostarczenia ostatecznych decyzji na etapie podpisywania 
umowy przyznanej pomocy, a nie jak wcześniej przy składaniu wniosku. Umożliwiono ponoszenie 
kosztów kwalifikowalnych operacji od dnia złożenia wniosku. 

q Rozporządzenie uregulowało bardziej elastyczne podejście do kwestii składania weksla. Zakłada się 
zobowiązanie co najmniej jednego członka grupy do podpisania weksla na kwotę stanowiącą kwotę 
przyznanej pomocy. W przypadku podpisania weksla przez kilku beneficjentów, suma kwot z ich de-
klaracji musi być równa kwocie przyznanej pomocy.

q Wprowadzono możliwość zakupu środków transportu niezbędnych do realizacji operacji.
q Ujęto zakup środków produkcji i usług, w tym usług rolniczych w związku z prowadzeniem badań.

 
Aby dowiedzieć się więcej o SIR i działaniu „Współpraca” zapraszamy na stronę internetowa:
http://www.cdr.gov.pl/sir.
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1.2. Czym są innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Natalia Niska, Broker SIR
Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Olsztynie

Współczesny świat i szybki rozwój rolnictwa stawiają przed rolnikami nowe wyzwania. Kluczowym 
wpływem jest wzrost innowacyjności w rolnictwie, gdyż w istotny sposób wpływa on na poprawę pro-
duktywności, wzrost konkurencyjności sektora rolnego oraz polepszenie jakości produktów, dzięki cze-
mu dochody rolnika mogą ulec zwiększeniu. Jednocześnie rozwiązania innowacyjne mogą sprzyjać do-
stosowaniu działalności rolniczej do potrzeb środowiska. 

Pojęcie innowacji – pochodzi od łacińskiego słowa „innovati” lub „innovare”, czyli „odnowienie”, „od-
nawiać. Obecnie brak jest jednej konkretnej definicji innowacji, ponieważ innowacje mogą dotyczyć 
różnych dziedzin nauki.

Możliwa definicja innowacji:
q Nowe, ulepszone oraz z powodzeniem stosowane produkty, procesy lub usługi; nowe metody pro-

dukcji, otwarcie na nowe rynki; nowe formy organizacji.
q Innowacja jest czymś więcej niż rozpowszechnieniem badań – musi mieć zastosowanie praktyczne, 

powstaje w wyniku kreatywności poprzez połączenie nowych lub istniejących informacji i danych.
q Innowacja nie jest wynalazkiem.

Rodzaje innowacji: 
q Materialne i niematerialne
q Produktowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne, podażowe i popytowe

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
q Tworzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz wszystkie ODR-y.
q Wstąpić do niej mogą wszystkie zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie podmioty.

Innowacje w rolnictwie:
q Nowe rozwiązanie usprawniające pracę, zwiększające jej wydajność lub obniżające koszty.
q Nowe odmiany roślin lub gatunki zwierząt.
q Stosowanie nowych sposobów sprzedaży produktów rolnych (tworzenie grup).

Cele Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie:
q Prowadzenie działań na rzecz promocji innowacji w rolnictwie.
q Informowanie o możliwościach wdrażania innowacji w rolnictwie.
q Poszukiwanie sposobów finansowania innowacji.
q Upowszechnianie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie w rolnictwie.
q Poszukiwanie partnerów do współpracy na rzecz wdrażania innowacji.
q Tworzenie bazy danych w zakresie dobrych praktyk na rzecz innowacji w rolnictwie.
q Prowadzenie działań na rzecz łączenia jednostek naukowo-badawczych i rolników w celu opracowa-

nia rozwiązań innowacyjnych.

głównym celem SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie,
produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich
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Innowacje nie ograniczają się do nowych wynalazków czy nowoczesnych technologii. Obejmują wy-
konywanie 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 rolnictwa i równoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

Główne zadania Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich

q Udział w Grupie Roboczej, Grupach Tematycznych i w strukturach innych podmiotów związanych 
z SIR; 

q Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania operacji dotyczących SIR oraz gro¬madzenie 
i rozpowszechnianie informacji na temat tych operacji; 

q Prowadzenie działań promocyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie, produkcji żywno¬ści, leśnictwie 
i na obszarach wiejskich; 

q Realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich pla-
nów operacyjnych; 

q Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badaw-
czych; 

q Doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji; 
q Zapewnienie świadczenia usług przez brokerów w ramach WODR w województwie;
q Zapewnienie udziału doradców w grupach operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego 

oraz stała współpraca z tymi grupami.; 
q Uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych; 
q Zapewnienie świadczenia usług przez brokerów innowacji, o których mowa w Progra¬mie, zwanych 

dalej „brokerami”, w ramach CDR na poziomie krajowym; 
q Współpraca z jednostkami naukowymi, instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz innowacji, 

siecią EPI oraz z innymi państwami w zakresie innowacji. 
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|Najważniejszym czynnikiem prowadzącym innowacje we współczesnym rolnictwie jest porozumie-
nie między rolnikami, pracownikami nauki i doradcami. Kluczowym elementem jest transfer wiedzy 
oparty na dobrowolnym udziale podmiotów w projekcie. Główną rolę stanowią Brokerzy ds. innowa-
cji, którzy pełnią rolę łącznika podmiotów.

Główne zadania Brokerów Innowacji: 
q Identyfikacja potencjalnych partnerów na obszarze działania brokera oraz nawiązanie z nimi kontak-

tów/współpracy oraz prowadzenie działań aktywizujących; 
q Pomoc w tworzeniu i organizacji grupy operacyjnej, pomoc w przygotowywaniu po¬trzebnych doku-

mentów formalnych związanych z funkcjonowaniem grupy; 
q Pomoc w przygotowaniu min. planu biznesowego operacji oraz analizy wykonalności danego przed-

sięwzięcia; 
q Udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie funduszy na realizację pro¬jektu wdroże-

niowego; 
q Stałe monitorowanie pracy grupy operacyjnej, przy której tworzeniu broker miał udział; 
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1.3. Transfer wiedzy z uniwersytetu – jak z niego skorzystać

dr hab. Stanisław Czachorowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytety, jako instytucje zajmujące się tworzeniem i upowszechnianiem wiedzy, ważne są także 
z gospodarczego punktu widzenia. W czasach intensywnego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy uni-
wersytety są miejscem „wytwarzania” kapitału ludzkiego, generowania wynalazków, miejscem odkrywania 
i eksperymentowania. W warunkach Polski utrzymywane są głównie z budżetu Państwa, czyli z podatków. 
Nowe rozwiązania i odkrycia trafiają do społecznych i gospodarczych użytkowników na dwa sposoby: po-
przez patenty i licencje oraz w postaci otwartej wiedzy i wolnych licencji. Ten pierwszy wzorzec silniejszy 
jest w USA, ten drugi w Europie. W jakimś stopniu związany jest z pierwotnymi ideałami uniwersytetów. 

O ile duże przedsiębiorstwa i korporacje mogą inwestować we własne laboratoria i zespoły naukowe 
lub kupować gotowe licencje, o tyle jest to znacznie trudniejsze dla małych przedsiębiorstw (nie dyspo-
nują dużym kapitałem możliwym do długoterminowego zainwestowanie). W obu przypadkach – licencji 
i patentów oraz otwartej wiedzy – ostatecznie wiedza trafia do gospodarki i społeczeństwa, pomnażając 
dochód, wspomagając rozwój technologiczny. Zatem transfer wiedzy może odbywać się na różny spo-
sób. Transfer wiedzy otwartej, bez licencji i patentów, szybciej trafia zwłaszcza do małych gospodarstw, 
przedsiębiorstw, indywidualnych rzemieślników czy rolników, organizacji społecznych i pozarządowych. 
Ten transfer wiedzy jest trudniejszy do śledzenia. Znacznie łatwiej policzyć patenty i kwoty uzyskane ze 
sprzedaży licencji. 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nie tylko w nazwie nastawiony jest na transfer szeroko rozumianej 
wiedzy do różnych podmiotów gospodarczych i społecznych naszego regionu. To jeden z elementów 
misji. Pensje pracowników jak i koszty prowadzonych badań w większości pochodzą z budżetu a więc 
z podatków obywateli. Bez licencyjny transfer wiedzy wymaga dużego zaufania społecznego, bo jak już 
wspomniałem trudniejszy jest do zmierzenia i policzenia. 

Skoro	duża	część	wiedzy	gromadzonej	i	wytwarzanej	na	uniwersytecie	jest	dostępna,	to	jak	z	niej	
korzystać?	Jak	zacząć?

Najprostszym rozwiązaniem jest skierowanie swoich pytań do Centrum Innowacji i Transferu Tech-
nologii (CIiTT). Jest to ogólnouczelniana jednostka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
której celem działalności jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uniwer-
sytetu oraz transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) do gospodarki wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych UWM. CIiTT jest wyspecjalizowaną jednostką, pośredniczącą w wyszukiwaniu part-
nerów naukowych. CIiTT jako regionalny promotor korzyści płynących ze współpracy biznesu z nauką 
i popularyzator idei przedsiębiorczości akademickiej proponuje naukowcom, studentom oraz przedsię-
biorcom z regionu Warmii i Mazur szeroki zakres usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szko-
leniowym. Pośredniczy w nawiązaniu współpracy i transferze technologii. Wystarczy zwrócić się z pro-
blemem a specjaliści pomogą wyszukać w bazie danych najbardziej kompetentnych ekspertów. 

Po drugie samemu można w czasie różnorodnych spotkań, konferencji, warsztatów szukać osób i jed-
nostek, zajmujących się interesującą przedsiębiorcę tematyką. Wystarczy pytać bezpośrednio, telefo-
nicznie czy listowo. Taki dialog interesujący jest także dla samych naukowców.

Obecnie doświadczamy bardzo szybkich zmian technologicznych i cywilizacyjnych a także zmian glo-
balnych, w tym także klimatu. Potrzebne są zupełnie nowe rozwiązania i nowe diagnozy sytuacji. Nawet 
naukowcy zajmujący się badaniami podstawowymi, nastawionymi na czystą wiedzę, mogą uczestniczyć 
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w wartościowych badaniach wdrożeniowych. Drobni przedsiębiorcy mogą takie poszukiwania i ekspe-
rymenty inicjować, wskazując na potrzebę oraz oferując swoje własne firmy lub zasoby jako poligon 
doświadczalny. Pracownicy wraz ze studentami często podejmują się takich zadań z przyczyn dydak-
tycznych – by studenci uczyli się na realnych przykładach a nie tylko z teorii, zawartej w podręcznikach. 

W swojej wieloletniej karierze uniwersyteckiej kilkakrotnie miałem okazję na współpracę z drobnymi 
przedsiębiorcami lub indywidualnymi osobami, poszukującymi konkretnych rozwiązań. Część z nich to 
były zlecenia finansowane z gospodarki, część w pełni bezkosztowy transfer wiedzy. Naukowcy czasem 
podejmują się takich zadań z czystej, intelektualnej przyjemności. O takich działaniach będę opowiadał 
w swoim referacie. Na przykład wraz ze studentami, w czasie letnich obozów naukowych, zrobiliśmy 
rozpoznanie i przygotowaliśmy wstępną propozycję na kilka nowych turystycznych szlaków pieszych, 
rowerowych i kajakowych. Czasami bywały to mniejsze przedsięwzięcia, związane z pojedynczymi dzia-
łaniami edukacyjnymi.

Jednym z wyzwań, z jakimi się spotkałem, było zdiagnozowanie przyczyn oraz opracowanie metod 
ochrony turystów przed ugryzieniami przez owady krwiopijne, przebywających w luksusowym ośrodku 
SPA. Dodatkowo miały to być metody przyjazne środowisku bowiem ośrodek SPA znajdował się w otu-
linie parku krajobrazowego, a zastosowane rozwiązania miały być estetyczne i dobrze komponujące się 
z krajobrazem. Innym przykładem jest opracowanie i przygotowanie opowieści o „maści czarownic do 
latania” dla jednej z restauracji. Wykorzystana została wiedza przyrodnicza i etnograficzna w przygoto-
waniu dania, które zwraca uwagę. Podobne działania wiązały się z wykładem i opowieścią, wspomaga-
jącą regionalną nalewkę z Podhala. 

Dobrym forum współpracy i dialogu są różnorodne stowarzyszenia i organizacje czy nawet koła go-
spodyń wiejskich, zrzeszające producentów oraz naukowców. Dobrym przykładem może być Wimlan-
dia, od kilku miesięcy działająca już jako zarejestrowane stowarzyszenie. Transfer wiedzy nie musi 
ograniczać się tylko do nauk ścisłych. Zwłaszcza w turystyce i usługach ważna jest kreatywność. Stąd 
przydatna może być pomoc w opracowaniu legendy produktu czy firmy. Ludzie lubią opowieści. W re-
zultacie region wzbogacany jest o nowe certyfikowane produkty, usługi i doznania. 

Zapraszanie naukowców na mniej lub bardziej oficjalne spotkania i tworzenie nawet okazjonalnych 
przestrzeni do dyskusji sprzyja budowaniu sieci współpracy. Obie strony muszą się poznać, zrozumieć, 
wysłuchać. W takich warunkach uruchamiany jest kapitał ludzki, niezwykle ważny w czasach trzeciej 
rewolucji technologicznej i w gospodarce opartej na wiedzy. Obecnie nie wystarczy się raz czegoś na-
uczyć by wystarczyło na całe życie. Konieczne jest ciągłe uczenie się i doskonalenia. Tradycyjny kontakt 
z uniwersytetem i jego kadrą w coraz większym stopniu uzupełniany może być dialogiem on-line, z wy-
korzystaniem nowoczesnych technik komunikacji internetowe. 
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1.4. Nowoczesne technologie w rolnictwie – Rolnictwo 4.0
1.5. Bezzałogowe statki powietrzne w rolnictwie

dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

wIedza
q Rolnik potrzebuje gruntownego i wszechstronnego wykształcenia i jako szanujący się przedsiębiorca 

w swojej pracy powinien kierować się etyką zawodową.
q Coraz szybszy postęp techniczny sprawia, że praca w rolnictwie wymaga większej wiedzy. 
q Konieczne (obowiązkowe?) stają się systematyczne szkolenia doskonalenia zawodowego rolników, 

w tym szkolenia specjalistyczne.

teChnologIa
q Potrzebne jest holistyczne podejście do rolnictwa od strony wszystkich nauk - chemii, nauk przyrod-

niczych, nauk rolniczych, nauk technicznych, ekonomii, polityki czy biznesu.
q W przyszłości produkcja żywności nie może się opierać na maksymalizacji efektów. 
q Potrzebna jest jednak zmiana myślenia rolników, zrozumienie i akceptacja ograniczeń.
q Optymalizacja technologii produkcji w kierunku zrównoważenia rolnictwa.
q Niezwykle istotna będzie współpraca między różnymi grupami: naukowcami i producentami, by do-

brze się nawzajem rozumieli.

InnowaCje
q Gotowość do innowacji, duch wynalazczości, swoboda prowadzenia badań i odpowiednie zarządza-

nie ryzykiem są kluczowymi wymaganiami społecznymi dla zrównoważonego rolnictwa.
q Innowacje są warunkiem postępu technicznego, biologicznego oraz społecznego, a tym samym sta-

nowią one klucz do rozwoju społeczeństwa.
q By rolnictwo mogło być innowacyjne potrzebne są pieniądze na badania. 
q Póki co, należy dążyć do tego, by te metody/technologie, które są dostępne, łączyć z nowymi i zasto-

sować do wytworzenia produktu rynkowego. Wtedy jest to sukces technologii.

Rolnictwo precyzyjne – produkcja opierająca się na łączeniu różnych źródeł informacji tak, aby w dłu-
gim przedziale czasu zwiększyć efektywność wykorzystania środków produkcji, wydajność i dochodo-
wość w obrębie poszczególnych pół i całego gospodarstwa, przy jednoczesnym ograniczeniu niezamie-
rzonego negatywnego wpływu na środowisko (US House of Representatives 1997).

Rolnictwo precyzyjne (precision farming) – system rolniczy, w którym technologie produkcji dostoso-
wuje się do specyficznych warunków produkcyjnych w ściśle określonej części pola, będącej środowi-
skiem dla rośliny uprawnej. Podstawową cechą rolnictwa precyzyjnego jest obieg informacji - jej prze-
twarzanie na wszystkich etapach procesu zarządzania produkcją. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) – wszelkie działania związane z produkcją i wykorzy-
staniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gro-
madzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik 
cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.

Rolnictwo 4.0 – system rolnictwa inteligentnego (smart farming), gromadzenie danych roboczych 
oraz danych dotyczących pola podczas pracy maszyn, a następnie ich analiza w celu usprawnienia po-
dejmowania decyzji, wykorzystująca analizę i wymianę dużej ilości danych (big data), przetwarzanych 
przy wykorzystaniu chmur informatycznych. 
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Internet rzeczy – sieć połączonych inteligentnych urządzeń, ludzi i systemów, umożliwiająca wymianę 
danych, ich łączenie i analizę w celu zwiększenia wydajności oraz innowacyjności. W polskim rolnictwie 
jest bardzo duży potencjał zastosowania technologii z obszaru internetu rzeczy. Inteligentne czujniki 
mogą zarządzać procesem uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, optymalizować pracę ludzi zatrud-
nionych w gospodarstwie czy pomóc w nawadnianiu pól i monitoringu występowania zagrożeń.

Systemy GIS (ang. Geographic Information System) – System Informacji Geograficznej – system infor-
macyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych.

Systemy pozycjonowania wykorzystywane w rolnictwie:
GPS – system nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, 

obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. System składa się z trzech segmentów: segmentu ko-
smicznego – 31 satelitów orbitujących wokół Ziemi na średniej orbicie okołoziemskiej; segmentu na-
ziemnego – stacji kontrolnych i monitorujących na Ziemi oraz segmentu użytkownika – odbiorników sy-
gnału. Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie 
nawigacji po terenie.

GLONASS – radziecki, obecnie rosyjski, satelitarny system nawigacyjny obejmujący swoim zasięgiem 
całą kulę ziemską. Podobnie jak GPS jest systemem stadiometrycznym, czyli pozycja jest wyznaczana 
w punkcie przecięcia czterech sfer o promieniach obliczonych na podstawie czasu propagacji sygnału 
i środkach znanych z depesz nawigacyjnych wysyłanych przez łącznie 31 satelitów.

GALILEO – europejski system nawigacji satelitarnej, jego zaletą i powodem, dla którego ma być 
konkurencją i uzupełnieniem GPS-u, jest mniejszy promień błędu (ma on wynosić ok. 1 m na otwar-
tej częstotliwości i ok. 10 cm na częstotliwości płatnej). Prace nad Galileo przeciągają się w czasie. 
Początkowo projekt miał kosztować 1,8 mld euro. Szacunki z 2000 roku, mówiły już o 7,7 miliardów 
€, z czego 2,6 miliarda € miało być ponoszone przez rządy, a reszta przez prywatnych inwestorów. 
W 2010 think-tank „Open Europe” oszacował całkowity koszt systemu Galileo na 22,2 miliardy euro 
pokrywane w całości przez rządy. Obecnie na orbicie jest 22 z 30 docelowych satelitów (z czego 
część ma wadliwie pracujące zegary). Planowana data osiągnięcia pełnej wydajności operacyjnej to 
2020 rok.

BEIDOU-2 – chiński satelitarny system nawigacyjny, od 2018 roku działający na całym świecie (z do-
kładnością do 10 m, a w rejonie azjatycko-pacyficznym 5 m). System ten jest złożony z 5 satelitów 
geostacjonarnych i 30 poruszających się po orbitach o średniej wysokości. Compass działa w rejonie 
Azja-Pacyfik od grudnia 2011 roku, używając wtedy 10 aparatów, a zasięgiem obejmując w 2012 roku 
obszar Azji i Pacyfiku. Pełną operacyjność (czyli 35 satelitów) i globalny zasięg system ma osiągnąć do 
2020 roku (źródło: wikipedia).
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Źródło: prof. dr hab. J. Przybył
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Najbardziej przydatny w rolnictwie pomiar RTK (Real Time Kinematic) – oznacza pomiar w czasie 
rzeczywistym, wymaga dodatkowej anteny ustawionej w punkcie referencyjnym (o znanych współrzęd-
nych), dokładność centymetrowa, bezwzględna 1 cm, względna 1 cm, pomiar wykonywany w oparciu 
o obserwacje kodowe i fazowe.

RTK wykorzystywany jest do:
n pomiaru granic działki i powierzchni, także prac konstrukcyjnych,
n jeżdżenia po równoległych pasach, nawet podczas mgły i nocą, operacji w bardzo wąskich rzędach 

również na sterowania automatycznego,
n do wszelkiego rodzaju notatek polowych.

Systemy optycznego naprowadzania maszyn – dzięki technologiom automatycznego rozpoznawania 
obrazu sensor (optyczny, laserowy) bądź kamera wizyjna wykrywa pozycje maszyny względem obiektu 
śledzonego np. łanu zboża, szpaler roślin, ukształtowanie terenu i w sposób automatyczny dostosowuje 
tor jazdy i parametry robocze (wysokości przechyły, kierunek jazdy). Pozwala to odciążyć w znacznym 
stopniu operatora maszyny i osiągnąć znaczne szybkości robocze, które nie są osiągalne przy korygowa-
niu parametrów wyłącznie przez człowieka (opóźnienia - inercja sterowania). 

Systemy jazdy równoległej (ang. ParalelTracking) – (znane najczęściej pod nazwą marketingową JD: 
TRACK-Leader) - systemy wspomagające prowadzenie maszyny. Koncepcja działania opiera się na takim 
korygowaniu toru pojazdu, aby kolejne przejazdy odbywały się w ściśle oznaczonej odległości (zależnej 
od szerokości roboczej agregowanych narzędzi) w stosunku do zapamiętanego pierwszego – w pełni 
manualnego przejazdu. Unika się tutaj czasochłonnego palikowania pól, czy kłopotliwego użycia znacz-
ników mechanicznych lub pianowych (koszt). Zastosowania to zabiegi uprawowe, nawożenie mineralne 
oraz aplikacja pestycydów – unika się podwójnego dawkowania w przypadku zjechania z prawidłowego 
toru lub ominięcia części obszaru. System ten może sygnalizować wielkość i zwrot odchylenia od toru 
właściwego. Najprostszą i najtańszą jego implementacją są barografy wykonane w technologii LED. 

Systemy automatycznego prowadzenia – funkcjonalność maszyn znana pod nazwami AutoTrack i Au-
toTrack Universal. Dzięki sprzężeniu z mechanizmem kierowania pojazdem są w stanie sterować w pełni 
bądź częściowo torem ruchu pojazdu w trakcie jego ruchu roboczego, również w stanie pokonywać 
automatycznie ukrycia a także prowadzenie autonomiczne ciągnika.

Telemetria to inaczej wykonywanie pomiarów na odległość, jest zasadniczym elementem lokalnych 
systemów monitoringu. Jako medium transmisji wykorzystuje się najczęściej łączność radiową w pa-
smach UHF/VHF, media GSM takie jak przesyłka danych poprzez SMS, czy łączność z wykorzystaniem 
modemu GPRS. Przykładem takich systemów są lokalne stacje meteo rozmieszczone na plantacjach, czy 
systemy łączności logistycznej znajdujące się na maszynach rolniczych np. kombajnach

Aplikacje internetowe (agrointernetowe) to sieciowe systemy o charakterze otwartym oparte o sys-
temy baz danych i mechanizm www – wykorzystanie przeglądarki internetowej jako interfejsu, szeregu 

Źródło: dr hab. St. Samborski
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tematycznych portali internetowych. Mają znaczenie regionalne i ponadregionalne jako systemy moni-
toringu. Najczęstsze zastosowania to:
q Monitoring cen (systemy ogłoszeń, giełdy, usługi, prognozy i kursy walut) w rozumieniu systemów 

meta opartych o hurtownie danych to znacznie więcej niż zwykłe strony branżowe WWW oparte na 
systemach CMS.

q Monitoring i prognozowanie pogody – aktualne dane na temat przebiegu warunków atmosferycz-
nych w danym regionie.

q Portale wiedzy – aktualne dane na temat dobrej praktyki rolniczej, zaleceń upraw, występowania 
agrofagów, agrotechniki., środków ochrony roślin.

Nowoczesne rolnictwo przeciwstawia się narastającym problemom ekonomicznym, społecznym 
i środowiskowym. Wykorzystuje do tego nowoczesne technologie umożliwiające prowadzenie produk-
cji rolniczej z najmniejszym niekorzystnym wpływem na środowisko, stosujące zaawansowane formy 
zarządzania w celu optymalizacji produkcji i obniżenia jednostkowych kosztów produkcji. Zebrana do-
kumentacja z poszczególnych wykonywanych zabiegów służy doskonaleniu produkcji, monitorowaniu 
powstawania produktu na każdym etapie co jest istotne ze względu na bezpieczeństwo żywności dla 
konsumenta oraz ochrony środowiska. Produkcja rolnicza jest zależna od warunków klimatycznych 
i glebowych oraz ma istotny wpływ na życie ludzi i środowisko. Oprócz produkcji polowej zbóż i roślin 
uprawnych, rolnictwo precyzyjne stosowane jest w ogrodnictwie, warzywnictwie i produkcji zwierzęcej. 
Zabezpieczenie w przyszłości dostaw żywności wymaga odpowiedniej ilości i jakości produktów pocho-
dzenia rolniczego, a więc intensywnej, ale bezpiecznej dla środowiska produkcji oraz zrównoważonej 
eksploatacji włączonych w tę produkcję zasobów naturalnych. Realizując cele rolnictwa precyzyjnego 
producent rolny musi uporać się ze zmiennością w przestrzeni i czasie do czego niezbędne są wysokiej 
jakości informacje o zmienności czynników mogących ograniczyć plon na polu. Wśród czynników ma-
jących wpływ na ilość i jakość pozyskanego surowca wymienia się: glebę, klimat, gatunek rośliny, od-
mianę, stosowane praktyki uprawowe, nawożenie, ochronę i zbiór. Najlepszym wskaźnikiem zmiennych 
warunków jest plon i mapy plonowe stosowane do oceny wydajności upraw.

W istocie rolnictwo precyzyjne zmierza do osiągnięcia doskonałości procesowej, optymalizacji pro-
dukcji. Podstawową cechą rolnictwa precyzyjnego jest obieg informacji – jej przetwarzanie na wszyst-
kich etapach procesu zarządzania produkcją, co przedstawia poniższy schemat.

Obieg informacji, cykl PDCA 
(koło Deminga)
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Bez względu na rodzaj i obszar stosowanej technologii, wykorzystaniu rolnictwa precyzyjnego przy-
świecają trzy cele:
n pierwszy – optymalizacja dostępnych zasobów by podnieść rentowność i zagwarantować zrównowa-

żony rozwój,
n drugi – zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne,
n trzeci – aspekt społeczny i ekonomiczny odnoszący się do poprawy środowiska pracy i standardu 

życia ludzi.

Celem wykorzystania nowoczesnych technologii w rolnictwie jest:
n efektywniejsze wykorzystanie środków produkcji,
n dostosowanie stosowanych zabiegów do zróżnicowanego przestrzennie zapotrzebowania,
n obniżenie jednostkowych kosztów produkcji,
n zwiększenie wydajności pracy maszyn i urządzeń,
n efektywniejsze zarządzanie gospodarstwem,
n poprawa warunków pracy,
n wzrost jakości produkowanych surowców,
n ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zanieczyszczenia.

1.5. Bezzałogowe statki powietrzne w rolnictwie
Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne (ang. UAV – unmanned aerial vehicels lub UAS – unman-

ned aerial systems) znajdują coraz szersze i coraz częstsze zastosowanie w rolnictwie. Międzynarodowy 
Związek na rzecz Bezzałogowych Systemów Powietrznych (ang. AUVSI – Association for Unmanned Ve-
hicle Systems International) ocenił, że za 90% wzrostu wartości rynku dronów na świecie odpowiedzialne 
jest właśnie rolnictwo precyzyjne i bezpieczeństwo publiczne.

Już obecnie dzięki zamontowanym na statkach bezzałogowych, kamerom i aparatom fotograficznym, 
wielu rolników może zdalnie monitorować nie tylko stan swoich upraw (dojrzałość roślin przed zbiorem, 
zawartość składników pokarmowych, w tym azotu, makro- i mikroelementów, tworzyć mapę plonów), 
monitorować pracę osób zatrudnionych w gospodarstwie, ale również reagować na niepokojące zjawi-
ska naturalne (podejrzenia pożaru, szkody w uprawie, zalanie terenu upraw, susza).

Biorąc pod uwagę budowę i sposób poruszania, wyróżniamy 2 rodzaje dronów:
n wirnikowce podobne do helikopterów:

• koptery (multikoptery),
• śmigłowce,

n stałopłaty, które kształtem i sposobem poruszania się przypominają samoloty (a w zasadzie ich modele):
• klasyczne samoloty,
• latające skrzydła,
• VTOL’s.

Dlaczego w rolnictwie:
• niskie koszty
• zwiększona wydajność produkcji
• szybkość reakcji na zmieniające się warunki
W rolnictwie możemy je wykorzystywać na 2 ogólne sposoby:
• do pozyskiwania danych na temat pola i stanu upraw – teledetekcyjne,
• do przeprowadzania prac polowych – oprysków.
Główne zalety dronów:
• automatyczne planowanie trasy lotów, 
• jeden operator,
• możliwość wykorzystania przy dużym wietrze sięgającym nawet 65 km/h,
• duża prędkość robocza,
• można go łatwo przemieścić z miejsca na miejsce,
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• zdjęcia wykorzystywane w rolnictwie: w ciągu 40 minut można sfotografować od 200 do nawet 
1 000 ha, 

• wielu rolników może zdalnie monitorować nie tylko stan swoich upraw, ale również reagować na 
niepokojące zjawiska naturalne (podejrzenia pożaru, zalanie terenu upraw),

• tworzenie map dla opryskiwaczy,
• pomiar działek,
• rolnik jest w stanie w szczegółowy sposób ocenić kondycję upraw, stan plonów pod względem 

zawartości azotu i potasu,
• niektóre zabiegi rolnicze – np. opryski (redukcja ś.ch.o.r. do 60%)
• do zapylania roślin,
• odstraszanie dzikich zwierząt niszczących uprawy,
• loty autonomicznie w likwidacji szkód w rolnictwie.
Możemy tu wyróżnić następujące zadania dronów teledetekcyjnych:

n zwykła analiza uprawy,
n kontrola systemu nawadniania,
n tworzenie zaawansowanych map pól,
n pozyskiwanie danych dla celów ubezpieczeniowych.

perspektywy rozwoju nowoczesnych technologii w rolnictwie

Koszty – nowe innowacyjne technologie są w początkowych fazach wyjątkowo drogie. Aczkolwiek 
można już stwierdzić, że rolnictwo precyzyjne znajduje się na etapie masowej popularyzacji, gdyż roz-
wiązania weszły już do produkcji seryjnej. Rozpiętość cenowa rozwiązań jest jednak znacząca. 

Skalowalność – technologie te wprowadzane były w gospodarstwach wielkoobszarowych i wybitnie 
towarowych, gdzie efekt ekonomiczno-jakościowy przemnażany był dzięki efektowi skali. Wyzwaniem 
dla producentów aplikacji, dostawców rozwiązań informatycznych – aplikacji, producentów maszyn 
rolniczych i transportowych jest także zapewnieni skalowalności w dół. Należy spodziewać się dzięki 
obniżeniu kosztów rozwiązań ICT implementacji technologii rolnictwa precyzyjnego także w sprzęcie 
przeznaczonym dla mniejszych gospodarstw rolnych. 

Czynnik ludzki – wdrożenie i poprawne wykorzystywanie potencjału technologii ICT wymaga świa-
domości i wiedzy. Duże pole otwiera się tu dla organizacji doradztwa rolniczego i instytucji edukacyj-
nych w prowadzeniu szkoleń, popularyzacji rozwiązań i świadomym kształtowaniu wykorzystania tych 
technologii.

Źródło: https://megadron.pl/pl/blog/drony-w-rolnictwie-czy-drony-moga-efektywnie-wspierac-prace-rolni-
kow-1537529700.html
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W obliczu rosnącego zapotrzebowania na żywność wdrożenie sztucznej inteligencji i Big Data w świat 
rolnictwa staje się koniecznością. Inteligentne Rolnictwo pozwoli bowiem nie tylko zwiększyć efektyw-
ność upraw, ale wpłynie również na obniżenie zanieczyszczenia plonów i środowiska. Efektem tego 
rozwoju będzie tańsza i mniej skażona chemią żywność. 

„Cyfrowe rolnictwo nie ogranicza się tylko do maszyn rolniczych,
lecz obejmuje również osoby pracujące w tej branży.”
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1. wpRowadzenIe

1.6. Przykłady grup operacyjnych, które otrzymały dofinansowanie 
operacji w ramach działania Współpraca PROW 2014-2020

Czesław Najmowicz, Koordynator SIR
Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Olsztynie

q Konsorcjum Agrointegracja
Tytuł operacji: Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego poprzez za-

stosowanie wysokojakościowej paszy objętościowej otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę 
kukurydzy po zbiorze międzyplonu jako alternatywny dochód i pasza objętościowa w gospodarstwach 
rolnych.

Skład Grupy Operacyjnej: Lider – Biuro Doradztwa Rolniczego Styburski & Golinski, podmiot świad-
czący usługi doradcze, partnerzy – 6 rolników, przedsiębiorca z kategorii MSP. 

q Pradawne Ziarno
Tytuł operacji: Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form 

pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej. 
Skład Grupy Operacyjnej: Lider – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich 

w Bydgoszczy, partnerzy – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Wy-
twórnia Makaronu BIO Aleksandra Babalska, Pokrzydowo; Spółdzielnia Produkcji Spożywczej ,,TOSTA”, 
Bydgoszcz; Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski) Toruń, rolnicy prowadzący go-
spodarstwa ekologiczne - Anna Stępień, Kiełpin, Mateusz Brzozowski, Budziszewo, woj. kujawsko-po-
morskie, Jacek Plotta, Trzcińsk, Regina Umerska, Zblewo, woj. Pomorskie, Mirosław Serafinowicz, Gra-
bina Wielka, woj. wielkopolskie. 

q Moja Soja
Tytuł operacji: Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim - innowacyjne rozwiąza-

nia dla gospodarstw rolnych. 
Skład Grupy Operacyjnej: Lider-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lechpol sp. z o.o. z siedzibą 

w Szubinie, partnerzy – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Janusz Cieszyński – rolnik 
z Rakowa (gm. Rypin), Adam Styczyński – rolnik z Jędrzejewa (gm. Lubasz), Aleksander Tadych – rolnik 
z Kościerzyna Małego (gm. Łobżenica), Maciej Kazek – rolnik z Chlebna (gm. Łobżenica), Ryszard Błasz-
kiewicz – rolnik z Rakowa (gm. Rypin)

q Original Food 
Tytuł operacji: Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski in-

nowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym system nawadniania i biofortyfikacji jodem 
i selenem na przykładzie żurawiny. 

Skład Grupy Operacyjnej: Lider - Original Food Sp.z o.o., partnerzy – Uniwersytet Przyrodniczy we 
Wrocławiu, Uniwersytet Rzeszowski.

q Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy 
Tytuł operacji: Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy. Skład 

Grupy Operacyjnej: Lider – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, partnerzy - Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-BIP), Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. oraz Pani Barbara Baj-Wójto-
wicz – rolnik.
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q Ferma Drobiu Trzy Koguty 
Tytuł operacji: Opracowanie i wdrożenie innowacji opartej na zgłoszeniu patentowym dotyczącej 

udoskonalenia procesu produkcji jaj kurzych.
Skład Grupy Operacyjnej: Lider - Ferma Drobiu „Trzy koguty” Sp. z o.o. z siedzibą we Włostowej, 

partnerzy - JKJ Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Mechnicach, P.H.U. ZAGA Z. Grygierczyk, G. Stolarczyk, 
T. Leśków s.c. z siedzibą w Opolu.

q ModernHatch 
Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, 

procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z wylęgiem piskląt. 
Skład Grupy Operacyjnej: Lider - „ModernHatch” Sztuder & Wocka spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Magnuszowicach, partnerzy - „ModernHatch” Sztuder & 
Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magnuszowicach 53A, SKAYLARK To-
masz Brdyś – firma doradcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, Sto-
warzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Magnuszowice „Wspólna Sprawa” w Magnuszowicach, właściciele 
ferm drobiu: Weronika Wocka – Boguszyce, Artur Wocka – Boguszyce, Henryk Baron – Boguszyce, 
Rozwita Rink – Opole, Bogdan Drobina – Miodary.

q EPI - Boguchwała 
Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej, 

technologicznej i marketingowej związanej z uprawą róż w gospodarstwie ogrodniczym w Boguchwale. 
Skład Grupy Operacyjnej: Lider - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, partnerzy - LGD, organiza-

cja pozarządowa . 

q Doskonałe Bakalie
Tytuł operacji: Opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej a także 

niekonwencjonalnego procesu obróbki termicznej materiałów żywnościowych.
Skład Grupy Operacyjnej: Lider - EIG Finanse sp. z o.o. – firma doradcza , partnerzy - Centrum Badań 

i Innowacji Pro-Akademia – jednostka naukowa , Bakalland SA.
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2. InnowaCje w nawożenIu

2.1. Nawożenie zlokalizowane rzepaku ozimego

prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski
mgr inż. Mateusz Sokólski

Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W praktyce rolniczej najpopularniejszą metodą aplikacji nawozów stałych jest napowierzchniowe na-
wożenie rzutowe. Występujące susze, powodując wysychanie górnej warstwy gleby, w której znajdują się 
nawozy przyczyniają się do mniejszej dostępności składników pokarmowych. Niedobór składników pokar-
mowych zwłaszcza w początkowej fazie wzrostu roślin jednorocznych najczęściej prowadzi do nieodwra-
calnych ograniczeń w ich rozwoju, które nie zawsze udaje się zniwelować nawet po optymalnej podaży 
składników w późniejszych stadiach rozwojowych. Aby zoptymalizować dostępność składników nawo-
zowych dla roślin uprawnych, zwłaszcza w początkowych etapach ich wzrostu, nawozy można stosować 
lokalnie umieszczając je w strefie wysiewu nasion lub w pobliżu rozwijającego się systemu korzeniowego. 
Nawożenie zlokalizowane jest metodą nawożenia powszechnie stosowaną w USA. W Europie taki sposób 
nawożenia częściej określany jest jako nawożenie startowe bądź rzędowe. Taki sposób nawożenia polega 
na umieszczeniu nawozów w pobliżu nasion, co w znacznym stopniu ułatwia młodej roślinie pobranie 
składników pokarmowych, a pod określeniem „nawóz startowy” rozumie się niewielką ilość składników 
pokarmowych, które umieszczone są bliskiej odległości od nasion. Podpowierzchniowe (zlokalizowane) 
umieszczenie nawozów w pobliżu nasiona lub korzeni roślin uprawnych prowadzi najczęściej do zwięk-
szenia pobrania składników odżywczych, wyższego ich stężenia w biomasie rośliny uprawnej i większej 
wydajności biomasy w relacji do napowierzchniowej aplikacji. Wynikać to może z: (1) utrzymywania wy-
sokiego poziomu łatwo przyswajalnych form składników w pobliżu korzeni; (2) stymulowania procesów 
wzrostu korzeni; (3) indukowania korzystnych zmian w chemicznych i biologicznych właściwościach ry-
zosfery. Dodatkowym atutem podpowierzchniowego (głębokiego) umieszczenia nawozów może być zła-
godzenie negatywnych konsekwencji coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych (tj.: wysokie 
temperatury, susze lub obfite opadów deszczu) na proces udostępniania składników nawozowych.

Kluczowymi pierwiastkami znajdującymi się w nawozach startowych jest azot oraz fosfor. W związku 
z tym, że fosfor jest praktycznie nieruchomy w glebie, aby zostać pobranym przez roślinę musi znajdować 
się w sąsiedztwie systemu korzeniowego, gdyż największa absorpcja tego pierwiastka przez korzenie za-
chodzi wówczas, gdy jony fosforu są w bliskim kontakcie z włośnikami korzenia. Z tego powodu korzyst-
ne jest umieszczenie tego pierwiastka w pobliżu nasion, by od samego początku rozwoju roślin rzepaku 
pozytywnie oddziaływał na tworzenie silnego i mocnego systemu korzeniowego. Azot z kolei jest pier-
wiastkiem mobilnym w glebie, lecz umieszczenie tego pierwiastka w pobliżu nasion pozwala na uniknięcie 
niedoborów azotu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Pobieranie składników od-
żywczych przez rośliny rzepaku ozimego uzależnione jest od warunków termicznych. W przypadku suszy 
oraz wysokich temperatur często występujących w początkowym okresie rozwoju młodych roślin rzepaku 
ozimego, pobieranie składników pokarmowych z nawozów znajdujących się w pobliżu nasion jest znacznie 
efektywniejsze. Z tego powodu, korzyści z nawożenia zlokalizowanego są tym wyższe, im niekorzystniej-
sze warunki panują podczas rozwoju roślin (wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność gleby, niska 
zasobność gleby w składniki pokarmowe). W skład gotowych nawozów startowych wchodzi również siar-
ka, która pozwala na pełne wykorzystanie zastosowanych nawozów azotowych. W skutek niewystarcza-
jącej ilości siarki w roślinie ma miejsce nagromadzenie azotanów, które nie są przyswajane przez roślinę, co 
prowadzi do rozhartowania roślin i niskiej odporności na przymrozki. Ponadto, właściwe odżywienie roślin 
w ten pierwiastek skutkuje wyższą odpornością na susze, kwaśny odczyn oraz nieodpowiednie stosunki 
wodno-powietrzne. Równie częstym mikropierwiastkiem obecnym w tych nawozach może być cynk. Do-
bre zaopatrzenie od samych wschodów rzepaku w cynk zwiększa odporność roślin na jesienne przymrozki, 
poprawia mrozoodporność. Cynk wpływa także na lepsze wykorzystanie fosforu i azotu.
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W naszych badaniach udowodniono korzystny wpływ nawożenia zlokalizowanego mikrogranulowa-
nymi nawozami startowymi na pobranie makro- i mikroskładników przez rzepak ozimy podczas jesiennej 
wegetacji. Szczególnie wysokie pobranie składników obserwowano w obiektach ze standardowym, rzu-
towym nawożeniem przedsiewnym NPK uzupełnionym mikrogranulowanym nawozem startowym (MNS) 
aplikowanym w bezpośrednim sąsiedztwie wysiewanych nasion (NPK+MNS). Rzepak nawożony tradycyj-
nie (NPK) pobrał podczas jesiennego rozwoju ok.46 kg N/ha, 43 kg K/ha, 19 kg Ca/ha, 6 kg P/ha i 3 kg 
Mg/ha. Pobranie mikroskładników podczas jesiennej wegetacji wynosiło odpowiednio 365 g Fe/ha, 69 g 
Mn/ha, 44 g Zn/ha oraz 6 g ha/Cu. Uzupełnienie nawożenia podstawowego ultrazlokalizowaną aplikacją 
mikrogranulowanego nawozu startowego powodowało zwiększenie w okresie jesiennej wegetacji pobra-
nia azotu o 12-24%, fosforu o 14-22%, potasu o 13-26%, magnezu o 11-24% i wapnia o 18-24%. Aplikacja 
MNS powodowała w okresie jesiennej wegetacji silniejszy rozwój nadziemnej części rozety (wzrost plonu 
biomasy rozet o 22%) oraz większe (o 7-10%) przezimowanie roślin rzepaku ozimego. Aplikacja MNS, nie-
zależnie od dawki NPK, powodowała również wzrost plonu nasion rzepaku ozimego o ok. 0,26-0,44 t/ha.

Nawożenie zlokalizowane można wykonać na kilka sposobów. Sposobem niewymagającym specjalnych 
modyfikacji sprzętowych jest mieszanie nawozu z nasionami i wysiew zwykłym siewnikiem. Należy wów-
czas pamiętać o bardzo dokładnymi wymieszaniu, gdyż niewielka ilość wysiewu nasion rzepaku (ok. 2,5 
kg/ha) i wielokrotnie wyższa dawka nawozu może skutkować nierównomiernym wysiewem nasion i otrzy-
maniem obsady roślin dalekiej od pożądanej. W czasie siewu również należy kontrolować rozwarstwienie 
nawozów oraz nasion. Profilaktycznie co kilka hektarów należy powtórnie wymieszać nasiona i nawóz. 
Niektóre nawozy startowe pod rzepak charakteryzują się takim samym ciężarem jak nasiona rzepaku, 
co zapobiega nadmiernemu rozwarstwieniu nasion i nawozu w skrzyni siewnika. Taki sposób siewu oraz 
nawożenia jak widać spowalnia i dezorganizuje prace polowe, ale nie wymaga nakładów finansowych na 
przystosowanie siewnika. Precyzyjniejszym i efektywniejszym sposobem jest zakup siewnika fabrycznie 
wyposażonego w przystawkę lub doposażenie zwykłego siewnika w aplikator. W gospodarstwach w któ-
rych uprawia się buraka cukrowego częstą praktyką jest wysiew tym samym siewnikiem również rzepaku 
ozimego. Do tego siewnika można zamontować aplikator do nawożenia zlokalizowanego. Coraz większą 
popularnością w Polsce cieszy się strip-till, czyli uprawa pasowa. Umożliwia ona również wysiew nawozów 
z jednoczesnym siewem nasion. Nawozy można zaaplikować na wybranych przez siebie głębokościach, do 
ok. 25 cm. Nawożenie zlokalizowane jest szczególnie uzasadnione w tej technologii, ponieważ zastosowa-
ne rzutowo nawozy pozostają na powierzchni gleby, co prowadzi do strat składników odżywczych. Niewy-
mieszane z glebą nawozy ulegają spływom powierzchniowym, a także przyczyniają się do eutrofizacji wód. 
W tej technologii można zaaplikować zdecydowanie większą dawkę nawozów, w związku z głębszym ich 
umieszczeniem. W praktyce rolnicy często stosują ok. 100 kg/ha fosforanu amonu.

Wykonując nawożenie zlokalizowane należy mieć na uwadze, że w taki sposób można wprowadzić tylko 
ograniczoną ilość składników odżywczych, a zbyt wysoka dawka nawozu umieszczonego blisko nasion 
może skutkować słabszym rozwojem systemu korzeniowego, który nie będzie się rozwijał w poszukiwaniu 
składników odżywczych, gdyż wszystkie będą znajdowały się w jego otoczeniu. Przy doborze nawozu 
oraz dawki należy również pamiętać, zbyt wysoka dawka nieodpowiedniego nawozu może powodować 
zasolenie, a w efekcie uszkodzić kiełkujące rośliny i zahamować ich rozwój. Z tego powodu bezpiecznie 
jest stosować nawozy przeznaczone do startowego odżywiania rzepaku i przestrzegać zalecanych dawek. 
Nawożenie zlokalizowane powinno tylko pobudzić roślinę do intensywniejszego rozwoju, a także wspo-
móc w okresie stresu, nie powinno natomiast zastępować nawożenia przedsiewnego. Całkowita dawka 
makroelementów przedsiewna dla rzepaku ozimego jest znacznie wyższa niż ta, którą możemy zastoso-
wać wraz z siewem nasion. Z tego powodu bardzo ważne jest również rzutowe zastosowanie nawożenia 
przedsiewnego i wymieszanie nawozów w całej warstwie ornej (za wyjątkiem technologii strip-till).

Artykuł ukazał się w numerze 8/2017 miesięcznika Agrotechnika (str. 52-53).
Ze szczegółowymi wynikami badań można zapoznać się w pracach:

- Jankowski K.J., Sokólski M., Bogucka B., Dubis D. 2018. Micro-granulated starter fertilizer effects on growth 
and productivity of winter oilseed rape. Agronomy Journal, 110(6): 2250-2258

- Jankowski K.J., Sokólski M. 2018. The effect of a micro-granular starter fertilizer on the biomass quality of 
winter oilseed rape. Journal of Elementology, 23(4): 1243-1255.
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2. InnowaCje w nawożenIu

2.2. Nawożenie i zarządzanie żyznością gleby
mgr inż. Marek Krysztoforski

CDR Brwinów O/Radom

Używając pojęcia „nawożenie” najczęściej przychodzi na myśli zastosowanie określonych dawek na-
wozów NPK pod konkretne uprawy. W wielu przypadkach rozumowanie takie doprowadza nas do 
rozrzutnego gospodarowania składnikami nawozowymi. W rolnictwie polskim stosuje się więc coraz 
więcej nawozów, podczas gdy w krajach intensywnego rolnictwa dawki są ograniczane. Często zapomi-
na się, że aby rośliny mogły pobrać odpowiednią ilość składnika pokarmowego niezbędna jest właściwa 
struktura gleby – z dostępną wodą, o uregulowanym odczynie, dobrze przerośnięta korzeniami.

W literaturze światowej spotykamy termin „sustainability” w wolny tłumaczeniu oznaczający trwa-
łość, permanentność. Chodzi o to aby gospodarowanie nie prowadziło do zubożenia gleby. Celem rolni-
ka jest doprowadzenie do stanu optymalnego dla danego typu gleby i utrzymywanie go przez wiele lat. 

To dlatego rolnicy holenderscy pytani np. o stosowany przez nich system wapnowania wydaja się być 
zdziwieni. Odpowiadają: dla uprawianych przeze mnie roślin optymalny odczyn wynosi 6,6 do 7,0 pH. 
Znając roczne straty wapna stosujemy co rok-dwa dawkę podtrzymującą odczyn (300-400 kg CaO), co 
pewien czas odczyn kontrolujemy w laboratorium.

żyzność i urodzajność

Zgodnie z definicją żyzność gleby to jej zdolność do zaspokajania żywieniowych potrzeb roślin, to 
znaczy do przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, powietrza glebowego, ciepła. Rol-
nik gospodaruje na takich glebach, jakie otrzymał od przodków lub kupił. Mamy więc gleby żyzne i mniej 
żyzne. Ważniejsze wydaje się więc pojęcie urodzajności gleby, czyli wypadkowa żyzności i zastosowa-
nych przez rolnika zabiegów agrotechnicznych. Urodzajność jest cechą określającą wartość produkcyjną 
gleby. Może zdarzyć się np. gleba żyzna (np. czarna ziemia) ale nieurodzajna: np. z podeszwą płużną, 
cierpiąca na niedobór wody, zakwaszona, zawierająca drastycznie mało fosforu czy potasu.

|Strategia zarządzania urodzajnością gleby polegać powinna na utrzymaniu uregulowanego 
odczynu, właściwego bilansu substancji organicznej oraz utrzymaniu aktywności mikrobiolo-
gicznej, dobrej struktury gleby pozwalającej na zatrzymanie zapasu wody i dobre ukorzenienie, 
utrzymaniu zasobności gleb w składniki pokarmowe na poziomie co najmniej średnim.

Od czego należy zacząć? Chociaż dobry rolnik zna swoje pola, wie gdzie plony są lepsze, gdzie ma proble-
my z wodą, uprawą gleby czy chwastami, to trudno jest mu oszacować zawartość składników pokarmowych. 

Trzeba więc pobrać próby glebowe i zbadać je w laboratorium. Informacja o zasobności gleby jest po-
trzebna do optymalnej produkcji, podania niezbędnej ilości nawozu a zarazem w celu uniknięcia wyno-
szenia nadwyżek składników mineralnych do gleby i środowiska . Niejako przy okazji możemy zapewnić 
odpowiednią zawartość składników w plonie, co wpływa na jego jakość. 

Wzrastające plony, wymogi odbiorców odnośnie jakości, coraz częściej wymagają dokładniejszych 
zaleceń nawozowych. Regularna analiza gleby, co 3-5 lat, powinna być wykonywana jako istotna części 
dobrych praktyk rolniczych. 

Jest obecnie dobry czas na dokonywanie analiz – przy okazji ogólnopolskiego programu wapnowania 
regeneracyjnego możemy liczyć na pokrycie kosztów wapna nawozowego. Czy analizy gleb są kosz-
towne? Koszt próbki rolniczej – zakres podstawowy (odczyn pH, zasobność w fosfor, potas i magnez) 
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wynosi 13,12 zł. Próbę zwykle wykonujemy dla około 4 hektarów co 4 lata cena 1 kg cz. skł. głównych 
składników nawozowych (P2O5, K2O, MgO) wynosi około 4 zł. Czyli roczny koszt analizy na jeden hektar 
odpowiada cenie ćwierci kilograma czystego składnika!

Bardzo ważne są dwa czynniki: jest odpowiednie pobranie prób (najwięcej błędów w wynikach analiz 
ma swoją przyczynę w niewłaściwym pobraniu prób) oraz jak wykorzystać wiedzę otrzymaną z labo-
ratorium. Przy pobieraniu prób pamiętać należy, żeby podzielić pola na fragmenty o podobnej glebie, 
podobnej historii zasiewów, wapniowania, nawożenie nawozami naturalnymi. Małe kawałki o wyraźnie 
innym charakterze wykluczamy z pobierania – unikać górek, wjazdów na pole, uwroci , mokrych, płatów 
piasku, wapienia itp. Nie pobierać próbek wcześniej niż 8 tygodni po nawożeniu mineralnym, 12 tygo-
dni po nawożeniu organicznymi i 12 miesięcy po wapnowaniu. Gdy diagnozujemy problemy wzrostu 
i rozwoju roślin, należy pobrać co najmniej 16 próbek jednostkowych z powierzchni diagnozowanych 
(o nienormalnym wyglądzie roślin). Dla porównania pobrać z tego samego pola próbki spod roślin o pra-
widłowym wyglądzie. Analizując różnicę między zasobnościami łatwiej ustalimy przyczyny dla obszarów 
z problemami. Bardzo ważne jest sporządzenie czytelnego szkicu i poprawne przyporządkowanie nume-
rów prób do konkretnych działek. Po otrzymaniu wyników trzeba przeanalizować zasobności i dokonać 
ich interpretacji oraz zalecić korektę dawek w stosunku do normalnie zalecanych według pobrania roslin

przykład wyników i ich interpretacji (próba rolnika, analiza w laboratorium CDR Radom):

Bez wapnowania nie ma sensu intensyfikować uprawy i zwiększać nawożenia na działkach 3/31 i 3/32 
oraz 56/22b (oznaczone kolorem brązowym i czerwonym). Trzeba się liczyć z koniecznością dwukrotnego 
wapnowania maksymalnymi zalecanymi dawkami wapna (w ciągu trzech lat) na działkach o pH poniżej 
5,0. Fosfor – na działce 56/ 22 do 26 trzeba będzie zastosować w trzech-pięciu kolejnych rotacjach na-
wożenia naddatki na zwiększenie zasobności w fosfor do poziomu średniego. Ponieważ działki te będą 
również intensywnie wapnowane, to należy pamiętać żeby nie stosować jednocześnie wapna i nawozów 
fosforowych (fosfor ulegnie uwstecznieniu i będzie niedostępny dla roślin). Na działkach o bardzo wysokiej 
zasobności (kolor zielony) ograniczyć nawożenie do dawki startowej (10-15 kg P2O5), lub w ogóle zrezygno-
wać z nawozów fosforowych! Na działkach o zasobności wysokiej zredukować dawkę nawozu o 40 kg/ha. 
Oszczędzone nawozy przeznaczyć na zwiększenie dawki na działkach o bardzo niskiej i niskiej zasobności. 
Potas – na działkach 56/21, 56/22a, 56/22b, 362/6 63/1 i 2 użyć większe dawki potasu o 50% w stosunku 
do potrzeb, działki oznaczone kolorem zielonym 40% zalecanej dawki. Magnez – nie nawozić magnezem.

Tak na „chłopski rozum”: mają zniknąć zawartości bardzo niskie i niskie (kolory brązowy i czerwony), 
na działkach o zawartości bardzo wysokiej można śmiało oszczędzić na nawożeniu. Powinny zostać 
kolory żółty i niebieski (ten ostatni najlepszy dla upraw intensywnych pszenicy, buraka, rzepaku, kuku-
rydzy, intensywnych traw). 

Nr dz.
Kategoria

agr.
gleby

Odczyn Fosfor Potas Magnez

ph wapnowanie mg zasobność mg zasobność mg zasobność
3/31 2 4,4 konieczne 12,4 średnia 25,5 b. wysoka 5,1 wysoka
3/32 2 4,8 potrzebne 19,0 wysoka 30,0 b. wysoka 6,1 wysoka
3/33 2 6,4 zbędne 30,2 b. wysoka 20,4 b. wysoka 6,0 wysoka
3621 2 7,6 zbędne 23,9 b. wysoka 10,8 średnia 10,0 b. wysoka
3622 3 5,8 wskazane 17,4 wysoka 22,5 b. wysoka 6,2 średnia
3623 2 6,5 zbędne 15,9 wysoka 16,5 wysoka 6,4 wysoka
3624 1 4,8 wskazane 14,1 średnia 10,0 średnia 3,9 średnia
3625 3 6,1 ograniczone 15,6 wysoka 16,0 wysoka 8,7 wysoka
3626 3 6,9 zbędne 13,9 średnia 10,8 niska 12,5 b. wysoka
56/21 3 7,1 zbędne 11,5 średnia 12,5 niska 10,6 b. wysoka
56/22a 4 6,7 ograniczone 9,2 niska 14,2 niska 15,8 b. wysoka
56/22b 4 5,6 potrzebne 4,3 b. niska 9,7 b. niska 15,2 b. wysoka
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wapnowanie

Wapnowanie gleb należy zaliczyć do najważniejszych 
zabiegów nawozowych. Chociaż jest paradoksem, że 
chodzi to o wpływ na strukturę, biologię i chemizm gleby 
a nie dostarczenie wapnia jako składnika nawozowego. 
Wapń (Ca2+) obok próchnicy, minerałów ilastych i śluzów 
bakteryjnych stanowi podstawowe lepiszcze agregatów 
glebowych. Jon wapniowy wypiera substancje, takie jak 
wodór i glin, znajdujące się wokół cząstek ilastych. Po-
wstałe w glebie o uregulowanym odczynie koloidy mine-
ralno-organiczne wysycone wapniem cementują gruzełki 
(tworzy się tzw. struktura gruzełkowata) i uodparniają je 

na działanie wody (przeciwdziałają zamuleniu gleby – powstawaniu warstw zagęszczonych). Jest to bar-
dzo korzystne i ważne zjawisko, szczególnie na glebach ciężkich, gdyż gleby te dłużej utrzymują wilgoć, 
nie zlepiają się, zaś wysuszone nie twardnieją (nie tworzą na swojej powierzchni skorupy), w związku 
z czym są łatwiejsze w uprawie. Jednocześnie rośliny uprawiane na glebach posiadających strukturę 
gruzełkowatą lepiej rozwijają system korzeniowy (gleby te charakteryzują się dobrymi stosunkami wod-
no-powietrznymi).

Gdy pH spada poniżej pH 5,51, glinokrzemia-
ny i minerały wodorotlenku glinu zaczynają się 
rozpuszczać, uwalniając toksyczne jony glinu. 
Ograniczają podział i wydłużanie się komórek, 
co skutkuje drastycznym zmniejszeniem długo-
ści i średnicy korzeni. Dodatkowo zaburzone 
zostają procesy fizjologiczne wywołując stres 
oksydacyjny, niezbilansowanie jonów, zaburze-
nia w budowie ściany komórkowej2.
Na zdjęciu: Po prawej stronie uszkodzone wysokim 
stężeniem glinu korzenie jęczmienia; po lewej, pod-
niesienie odczynu powyżej pHKCl 5,3 (pHCa jest 
o 0,2 wyższe niż pHKCl) zniwelowało toksyczny 
wpływ glinu na korzenie (www.soilquality.org.au).

próchnica

Próchnica ma także dużą zdolność pochłaniania wody – każda część wagowa próchnicy może zatrzy-
mać do 3-5 części wagowych wody dostępnej dla roślin (przy 1,5 % próchnicy w warstwie 30 cm gleby 
może utrzymać 200 do 350 metrów sześciennych na hektar). Dzięki ciemnej barwie, sprzyja lepszemu 
nagrzewaniu się gleb, poprawiając właściwości termiczne – gleby próchniczne, będące w dobrej struk-
turze i nie nadmiernie uwodnione nazywamy glebami ciepłymi. 

Próchnica glebowa odgrywa istotna role w tworzeniu gruzełkowatej struktury gleby i jej trwałości.
Klimat Polski nie sprzyja nagromadzaniu się próchnicy, dość długi okres wegetacyjny, długie okresy 

suszy powodują, że ulega ona mineralizacji. Przyjmuje się, iż 70-80 % substancji organicznej ulega w gle-
bie mineralizacji, a 20-30% humifikacji tj. tworzenia próchnicy. Właśnie z procesem humifikacji mamy do 
czynienia w procesie kompostowania.

Proces rozkładu próchnicy nazywamy mineralizacją. W trakcie jego trwania związki organiczne roz-
kładają się do dwutlenku węgla, wody i amoniaku uwalniając jednocześnie składniki mineralne (stąd na-

1 To właśnie dlatego w programie wapnowania regeneracyjnego graniczny odczyn to 5,5.
2 Aluminium Toxicity Targets in Plants. Sonia Silva, Journal of Botany Volume 2012, Article ID 219462, http://dx.doi.

org/10.1155/2012/219462.
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zwa). Składniki w formie organicznej, jeszcze niedostępnej dla roślin, możemy uruchomić przyspieszając 
mineralizację np. poprzez obredlanie, bronowanie, opielanie. Napowietrzając glebę powodujemy także 
wzrost temperatury – procesy tlenowego rozkładu przebiegają znacznie szybciej , podobnie wzrost tem-
peratury przyspiesza tempo mineralizacji.

Ograniczeniu strat składników pokarmowych na skutek szybkiej mineralizacji substancji organicznej 
sprzyja mniejsza intensywność uprawy mechanicznej, opóźnienie momentu uprawy roli oraz jak naj-
wcześniejszy wysiew rośliny następczej. 

Miarą poprawnego gospodarowania jest utrzymanie co najmniej zrównoważonego bilansu substancji 
organicznej w glebie. Jest to warunek podstawowy decydujący o żyzności, której wyznacznikiem jest 
między innymi zawartość próchnicy w glebie. Bilans substancji organicznej jest poprawiany poprzez 
wysycenie zmianowania roślinami pozostawiającymi dużo resztek pożniwnych (bobowate, trawy), na-
wożenie nawozami naturalnymi i organicznymi, uprawa międzyplonów( ale udanych, czyli dobrze wyro-
śniętych), przyorywanie słomy. 

Zbieranie słomy z pól i przeznaczenie jej do spalenia jest niczym innym jak gwałtowną mineralizacją 
–tracimy całą substancję organiczną zawartą w słomie. Jeśli bilans substancji organicznej w glebie jest 
niekorzystny to słomę zaorujemy lub zwracamy do gleby wraz z obornikiem.
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2. InnowaCje w nawożenIu

2.3. Aktualne problemy związane z nadmiernym zakwaszeniem gleb
dr inż. Mariusz Brzeziński

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie

Nadmierne zakwaszenie jest jedną z największych barier w otrzymywaniu odpowiednich plonów ro-
ślin. Zakres pH większości gleb w Polsce waha się od 4,0 do 7,5. Przyjmuje się, że dla dominującej liczby 
gatunków roślin uprawnych najodpowiedniejszy jest odczyn obojętny (pH w KCl w granicach 6,5-7,2) 
lub rzadziej lekko kwaśny (pH w KCl – 5,5-6,5). 

Brak możliwości otrzymywania odpowiednio wysokich plonów na glebach o pH poniżej 5,5 jest spo-
wodowany przede wszystkim:
q Występowaniem w glebach o takim pH glinu wymiennego, toksycznego dla systemu korzeniowego 

roślin.
q Małą dostępnością składników pokarmowych. Większość makroskładników (azot, fosfor, potas, siar-

ka) jest najlepiej dostępna przy pH powyżej 6,0.
q Brakiem optymalnych warunków dla procesów glebowych (nitryfikacja, uruchamianie fosforu) i nie-

których mikroorganizmów (bakterie symbiotyczne bobowatych, bakterie Azotobacter). Procesy te za-
chodzą najlepiej w pH 5,5-7,5.

Niestety w województwie warmińsko-mazurskim udział gleb nadmiernie zakwaszonych, czyli gleb 
o pH poniżej 5,5 przekracza 40% (Lipiński, 2015). Prawie co drugi hektar gruntów uprawnych jest nad-
miernie zakwaszony, co skutkuje obniżonymi plonami uzyskiwanymi na tych gruntach. Jak wynika z tab. 
1 uprawa roślin silnie reagujących na zakwaszenie gleby, nawet na glebach o pH 5,7 (tj. glebach o odczy-
nie lekko kwaśnym) skutkuje znaczną kilkudziesięcioprocentową obniżką plonu.

Zjawisko zakwaszania gleb ma charakter zarówno naturalny (niezależny od człowieka), jak i antropo-
geniczny (wynikający z działalności człowieka, w tym rolnika) i jest procesem ciągłym.

Główną jednak rolę w zakwaszaniu gleb odgrywają procesy naturalne. Wśród nich można wyróżnić 
przede wszystkim:
n Czynniki geologiczne. W plejstocenie, nieformalnie nazywanym epoką lodowcową, występowało 

zlodowacenie na obszarze całej Polski. Następowało wówczas nanoszenie materiału skalnego, który 
później stał się skałą macierzystą dla obecnych gleb. Wraz z ustępowaniem lodowca następowało 
wymywanie ze skał związków zasadowych (m.in. wapnia i magnezu). Dlatego większość gleb wytwo-
rzonych ze skał osadowych wolnolodowcowych jest naturalnie zakwaszonych.

Tabela 1. Wpływ odczynu gleby na plonowanie roślin (Spiak, 2015)
Plon względny w zależności od pH gleby

4,7 5,0 5,7 6,8 7,5
Seradela 77 93 100 98 95
Jęczmień 0 23 80 95 100
Kukurydza 2 9 42 100 100
Owies 65 79 80 100 93
Koniczyna czerwona 12 21 53 98 100
Żyto 68 76 100 98 92
Buraki cukrowe 0 2 49 98 100
Pszenica 2 49 93 100 95
Rzepak 24 73 83 100 93
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n Czynniki klimatyczne. Ważną rolę w przebiegu naturalnych procesów zakwaszenia odgrywa woda. 
W naszym klimacie występuje wyraźna przewaga opadów atmosferycznych nad parowaniem. Prowa-
dzi to do wypłukiwania przez przesiąkające wody opadowe zasadowych składników, głównie wapnia 
i magnezu, w głąb profilu glebowego.

n Czynniki biogeochemiczne. Główną rolę w zakwaszeniu odgrywają procesy mineralizacji substancji 
organicznej wnoszonej do gleby wraz z nawozami naturalnymi i organicznymi oraz proces nitryfikacji, 
czyli utleniania jonów amonowych do azotanowych.

Również człowiek przez swoją działalność przyczynia się do zakwaszenia gleb. Główną rolę w proce-
sie zakwaszania gleb użytkowanych rolniczo odgrywa nawożenie mineralne. Szczególnie silnie wpływa 
na ten proces stosowanie nawozów azotowych amonowych i amidowych. Stopień oddziaływania na-
wozu azotowego na zakwaszenie gleby charakteryzuje tzw. równoważnik kwasowy oznaczający ilość 
węglanu wapnia potrzebną do zneutralizowania zakwaszającego działania 100kg nawozu (tabela 2).

Jak wynika z tabeli 2. nawozy które najbardziej zakwaszają glebę to siarczan amonu, mocznik, saletra amo-
nowa. Wymienione nawozy wymagają stosowania wapna do zniwelowania ich zakwaszającego działania. Naj-
większej ilości CaCO3 wymaga najsilniej zakwaszający siarczan amonu. Na zneutralizowanie zakwaszającego 
działania 100 kg tego nawozu należy zastosować aż 110 kg CaCO3. W części nawozów azotowych znajdują 
się składniki, które przyczyniają się do neutralizacji zakwaszenia (np. w saletrzaku znajduje się węglan wapnia).

W Polsce, w produkcji rolniczej, jednak najczęściej stosowane są saletra amonowa i mocznik. Wynika 
to przede wszystkim z cen nawozów azotowych, a ściślej z kosztu zakupu azotu występującego w tych 
nawozach. Koszt zakupu 1kg N jest najniższy właśnie w moczniku i saletrze amonowej i nie przekracza 
4 zł/kg N. Obydwa z tych nawozów znacznie zakwaszają glebę, jednak są stosowane częściej niż nie-
zakwaszająca saletra wapniowa (w której N kosztuje ok. 11 zł/kg), czy też nieznacznie zakwaszający 
saletrzak (w którym koszt kg N wynosi blisko 5 zł). Jest to wybór zasadny, szacuje się że w Europie po-
nad 90% zużywanych nawozów azotowych generuje kationy wodorowe, odpowiadające za zakwaszenie 
gleb (Sutton i in. 2011). Wśród pozostałych przyczyn zakwaszenia należy wymienić kwaśne deszcze 
(dostarczanie w wodach opadowych jonów wodorowych) oraz wynoszenie wraz z plonami roślin wapnia 
oraz magnezu. Jak wynika z tabeli 3 rocznie może dochodzić do utraty nawet 600 kg składników zasa-
dowych z hektara (CaO+MgO). Straty tych składników wzrastają wraz z intensywnością produkcji czyli 
m.in. wraz ze wzrostem dawek nawozów azotowych, a wskutek tego wraz z wynoszonymi plonami.

Tabela 2. Równoważniki kwasowe i zasadowe wybranych nawozów azotowych (Filipek i in. 2015)

Nazwa nawozu
Równoważnik [kg CaCO3]

kwasowy zasadowy
Siarczan amonu 110 –
Saletra sodowa – 28
Saletra wapniowa – 21
Saletra amonowa 61 –
Saletrzak 30 –
Mocznik 82 –

Tabela 3. Ilości traconego rocznie wapnia i magnezu

Zjawisko
Ilości traconego CaO

i MgO (kg z ha) Uwagi
min. max.

Wymywanie 70 350 Im wyższe pH tym wyższe straty
Kwaśne deszcze 20 40
Stosowanie nawozów
fizjologicznie kwaśnych 60 150 1kg N – ok 1 kg CaO

Wynoszenie z plonami 40 60
Łącznie 190 600
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Stosowanie nawozów naturalnych i organicznych (np. obornika, gnojowicy, kompostu) z jednej strony 
może się przyczyniać do zwiększania ilości jonów wodorowych w glebie m.in w wyniku mineralizacji 
dostarczanej substancji organicznej, a drugiej przeciwdziałać negatywnym skutkom ich występowania 
poprzez polepszanie właściwości buforowych.

Gleby nadmiernie zakwaszone charakteryzują się nieodpowiednimi właściwościami chemicznymi, 
fizycznymi i biologicznymi gleby, decydującymi o jej żyzności i dostępności składników pokarmowych. 
W glebach nadmiernie zakwaszonych (o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym) z glinokrzemianów do 
roztworu glebowego uwalniany jest glin wymienny. Jest to forma najbardziej przyswajalna i toksyczna 
dla roślin. Jej oddziaływanie na rośliny polega przede wszystkim na negatywnym wpływie na rozwój 
systemu korzeniowego roślin. W wyniku tego rośliny pobierają składniki pokarmowe oraz wodę ze 
znacznie zmniejszonego obszaru. Dlatego, też negatywne skutki nadmiernego zakwaszenia nasilają 
się szczególnie w okresach suszy i rolnicy, częściowo błędnie, tłumaczą je niedoborem wody. Glin 
wymienny odpowiada również za zmniejszenie przyswajalności fosforu wskutek powstawania fosfo-
ranów glinu, które w miarę upływu czasu, przybierają formy krystaliczne, z których fosfor jest trudno 
dostępny (tab. 4). Dotyczy to fosforu dostarczanego w nawozach mineralnych np. w postaci superfos-
fatu lub fosforanu amonu.

W glebach kwaśnych następuje również zmniejszenie aktywności mikroorganizmów rozkładających 
substancję organiczną (obecną np. w nawozach naturalnych i resztkach pożniwnych) (tab. 5).

Poza głównymi skutkami zakwaszenia gleb należy wymienić również inne negatywne zjawiska tj.;
n obniżenie intensywności procesu nitryfikacji, skutkujące slabszym wykorzystaniem azotu,
n zwiększenie mobilności metali ciężkich, oddziałujących toksycznie na rośliny i pogarszających ich 

jakość,
n ograniczenie dostępności niektórych mikroelementów takich jak bor i molibden.

Rośliny uprawiane na glebach kwaśnych nie tylko dają niższe plony, ale są również gorszej jako-
ści. Wśród przykładów należy podać m.in. mniejszą zawartość składników mineralnych w paszy, 
czy też mniejszą zdolność kiełkowania ziemniaków uprawianych na glebach kwaśnych oraz zakłó-
cenie stosunku między przyswajalnymi formami składników pokarmowych, np. stosunek Ca+Mg 
do K.

Uregulowanie odczynu gleb w Polsce pozwoliłoby na wzrost plonów roślin uprawnych o 10-15% 
(zgodnie z szacunkami podawanymi przez IUNG-PIB) (Spiak, 2015). Jak wynika z tabeli 6, nawet wap-
nowanie gleb których odczyn jest zbliżony do optymalnego zapewnia zwyżki plonów.

Tabela 5. Optymalny odczyn dla wybranych drobnoustrojów (Hołubowicz-Kliza 2006)
Drobnoustroje Odczyn pH optymalny
Amonifikatory 6,2-7,0
Denitryfikatory 7,0-8,0
Nitryfikatory 6,5-7,2
Uruchamiające P 6,5-7,5

Tabela 4. Wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny w zależności od odczynu gleby (w %) 
(Spiak, 2015)

pH Azot Fosfor Potas
4,5 30 23 33
5,0 53 34 52
5,5 77 46 77
6,0 89 52 100
7,0 100 100 100
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Aby prawidłowo dokonać odkwaszenia gleby, należy przede wszystkim w warunkach laboratoryj-
nych, dokonać pomiaru pH gleby, a następnie zastosować wapno w odpowiednich dawkach, w zależ-
ności od określonych w laboratorium potrzeb wapnowania.

Podsumowując należy stwierdzić, że zakwaszanie gleb jest procesem ciągłym. Należy pogodzić się 
z tym, że nawet gdy nie stosujemy nawozów zakwaszających to i tak procesy naturalne stopniowo 
zakwaszają glebę. Dlatego, też należy systematycznie (raz na 4-6 lat) sprawdzać pH gleby i w razie 
potrzeby stosować nawozy wapniowe lub wapniowo-magnezowe. 
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ge University Press, 499-501.

Tabela 6. Zwyżki plonów: badania wykonane przez IUNG-PIB, *-średnia ważona, **-wyniki 40 innych 
badań – zwyżki po wapnowaniu (CaO/CaO+MgO) (Nawożenie, 2015)

Rośliny
Zwyżki plonów w grupie potrzeb wapnowania (t zha)

Średnia zwyżka*
konieczne potrzebne wskazane

kukurydza 23,0 12,9 – 18,3
burak cukrowy 20,7 11,8 10,7 17,9
pszenica i jęczmień 0,73 0,38 0,34 0,60
żyto i owies 0,39 0,30 0,20 0,35
ziemniak 2,80 1,60 0,70 2,10
rzepak** 0,30/0,60 0,20/0,25
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3. aktualne RozwIązanIa w zakReSIe upRawy RoślIn
I Chowu zwIeRząt metodamI ekologICznymI

3.1. Zmieniająca się sytuacja na krajowym i europejskim rynku 
produktów ekologicznych, a możliwości i potrzeba
dostosowania się do niej

dr hab. Józef Tyburski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Krajowy rynek żywności ekologicznej sukcesywnie rośnie. Uważa się, że dynamika jego wzrostu od kilku 
lat wynosi ok. 20% rocznie. W ofercie handlowej duży udział ma żywność ekologiczna z importu. Bardzo 
często została ona wytworzona z surowców (głównie z ekologicznych zbóż i warzyw) wyprodukowanych 
w Polsce. Świadczy to o dużym potencjale wzrostu krajowego rynku żywności ekologicznej (coraz więcej 
Polaków chce kupować i stać ich na żywność ekologiczną), a także o niedorozwoju rodzimego przetwórstwa. 

Coraz trudniejsza jest sytuacja na rynku naszych rolników ekologicznych – producentów żywności 
nieprzetworzonej. Nawet duże gospodarstwa, które dysponują odpowiednimi partiami jednolitego su-
rowca mają kłopoty ze zbytem, w tym z eksportem. Przykładowo jeszcze niedawno można było ko-
rzystnie wyeksportować ekologiczne żyto – obecnie już nie. Handlowcy są coraz bardziej wymagający, 
a rynki zewnętrzne nasycone towarami innych krajów. Z jednej strony zmusza to naszych rolników do 
uzyskiwania coraz wyższych plonów, przy coraz mniejszych jednostkowych kosztach produkcji, a z dru-
giej do odzyskiwania krajowego rynku. To ostatnie wymusza działania na rzecz przetwarzania na miejscu 
zbóż na produkty spożywcze, ale też na ekologiczne produkty zwierzęce. Na tą chwilę, mając na uwadze 
zapotrzebowania rynku krajowego, ten ostatni kierunek działania wydaję się najbardziej obiecujący. 

W zakresie ekologicznych produktów zwierzęcych najlepiej rozwija się rynek mleka. Konkuruje na 
nim wiele mleczarni, dzięki czemu rolnicy ekologiczni uzyskują bardzo dobre ceny za mleko, a mimo to 
szacuję się, że ok. połowa mleka ekologicznego sprzedawanego w Polsce pochodzi z importu. Dobrze 
rozwija się sprzedaż ekologicznych jajek. Natomiast największe braki na rynku żywności ekologicznej 
dotyczą ekologicznego mięsa, w szczególności drobiowego. Daje to szansę przetworzenia na mięso, 
dużej nadwyżki ekologicznych zbóż w Polsce.

Niezależnie od powyżej zarysowanych kierunków działań, koniecznym będzie optymalizacja ekolo-
gicznych metod uprawy roślin, a także poszerzenie liczby uprawianych gatunków. Oprócz najczęściej 
uprawianych zbóż chlebowych w regionie (pszenica zwyczajna, pszenica orkisz, żyto), a także pastew-
nych (pszenżyto, jęczmień owies, mieszanki zbożowe), koniecznym będzie opanowanie zasad uprawy 
roślin poszukiwanych na rynku żywności ekologicznej – m.in. rzepaku, ziemniaka, soi. Z wyżej wymie-
nionych gatunków roślin pokrótce omówimy zasady ekologicznej uprawy rzepaku.

1. ekologICzna upRawa Rzepaku 

Rzepak ozimy ma duże wymagania glebowe, podobne do wymagań buraka cukrowego, pszenicy, gro-
chu czy koniczyny lub lucerny. Najlepsze do ekologicznej uprawy rzepaku są gleby średnio zwięzłe. Na 
glebach lżejszych rzepak ozimy zwykle będzie narażony na niedobory wody w maju i czerwcu. Dobre 
plony rzepaku zapewniają gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego oraz pszennego dobrego.

Rzepak ma bardzo wysokie wymagania pokarmowe, w szczególności w stosunku do azotu. Przedplon 
obok korzystnego wpływu na zdrowotność rzepaku, musi w pierwszy rzędzie zapewniać odpowiednio 
wysoką podaż azotu. Stąd też pamiętajmy, że rośliny strączkowe pozostawiają zbyt mało azotu w reszt-
kach pożniwnych, a ponadto pozostawiają glebę w słabej strukturze. 
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Zaspokojenie potrzeb nawozowych rzepaku, które w przypadku azotu wynoszą ok. 300 kg N na 
1 ha, jest trudne. Regulacje UE ograniczają dawki azotu, stosowanego w postaci nawozów naturalnych 
i organicznych, do 170 kg N na 1 ha. Brakującą ilość azotu musimy zapewnić poprzez odpowiedni dobór 
przedplonu. W praktyce zawęża to wybór przedplonu do wieloletnich motylkowatych – lucerny lub ko-
niczyny czerwonej. To bardzo dobre przedplony, ale wymagające dużych starań w zakresie doprawienie 
pola do siewu. W lata suche wadą stanowisk po lucernie lub koniczynie jest silne przesuszenie gleby, 
utrudniające doprawienie roli do siewu i zapewnienie równomiernych wschodów. W takie lata lepiej jest 
zrezygnować z siewu punktowego, z uwagi na duże ryzyko uzyskania niewystarczającej obsady rzepaku. 

Dobrze wyrośnięte rozety ekologicznie uprawianego rzepaku ozimego przed wejściem w okres zimowania. 
(Fot. J. Tyburski) 

Rzepak ozimy należy do roślin uprawnych o małej tolerancji na kwaśny odczyn gleby. Na stanowi-
skach o pH poniżej 6, źle rozwija się już jesienią (zmienia barwę liści, hamuje przyrost liści i systemu 
korzeniowego), a wiosną słabo wykorzystuje składniki nawozowe. Ponadto podczas pąkowania wyka-
zuje objawy zahamowania i nierównomiernego wzrostu, nie rozgałęzia się i słabo plonuje. W glebie 
o właściwym odczynie rzepak tworzy rozległy system korzeniowy, dobrze wykorzystuje wodę i składniki 
pokarmowe z głębszych warstw gleby. Na glebach na których zachodzi potrzeba wapnowania, dawkę 
wapna dostosowujemy do aktualnego pH i kategorii agronomicznej gleby. Najlepszą formą jest wapno 
magnezowe (na glebach lżejszych wapno magnezowe-węglanowe lub dolomit, na glebach cięższych – 
wapno magnezowe-tlenkowe). 

W rolnictwie ekologicznym brak możliwości pełnego pokrycia zapotrzebowania rzepaku ozimego na 
azot wyklucza zboża jako przedplon. Rzepak ozimy korzystnie reaguje na nawożenie obornikiem, jednak 
powolne udostępnianie z niego azotu, szczególnie w okresie wczesnowiosennym, może być przyczyną 
słabego wzrostu, rozwoju i plonowania tej rośliny. Jedynymi nawozami naturalnymi zwierającymi azot 
i szybko działającym, są gnojowica i gnojówka. Ustalając ich dawki, koniecznie należy brać pod uwagę 
aktualną zawartość przyswajalnego azotu w glebie.

Rzepak odznacza się bardzo dużym zapotrzebowaniem na azot w okresie wczesnej wiosny. Ogólnie 
duże pobranie azotu przez rzepak wynika m.in. z wysokiej zawartości białka w nasionach (18-23%) i wy-
sokiej wydajności. Wiosenną dawkę gnojówki i/lub gnojowicy należy podzielić na dwie części. Pierwszą 
z nich należy zastosować bardzo wcześnie, w czasie wznowienia wegetacji, wnosząc w niej nie mniej niż 
60% jej sumarycznej wielkości azotu. Drugą część (40%) najlepiej zastosować w początkowym okresie 
wydłużania pędu – nie później niż 3-4 tygodnie po pierwszej aplikacji. Na plantacjach zachwaszczonych, 
zbyt późno zastosowany azot (w późniejszych fazach rozwojowych), może powodować silne rozrastanie 
się chwastów rumianowatych, co zmniejsza plony, utrudnia zbiór i pogarsza wartość technologiczną 
surowca.
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Termin nawożenia gnojówką lub gnojowicą należy zsynchronizować z terminem wiosennej mecha-
nicznej pielęgnacji. Pielniki umożliwią wymieszanie tych nawozów z glebą, co zmniejsza straty azotu 
i zwiększa efektywność nawożenia. W prawidłowo przechowywanej gnojowicy, zawarty w niej fosfor 
i potas mogą być dostępne dla rzepaku w takim samym stopniu jak z nawozów mineralnych. 

Mineralne nawożenie fosforem i potasem będzie konieczne w glebach o zbyt niskiej zasobności. Na-
wozy fosforowe należy zastosować przedsiewnie, natomiast uzupełniające mineralne nawożenie pota-
sem, stosujemy nawet wówczas, gdy ilość potasu wniesiona do gleby wraz z gnojowicą w pełni pokrywa 
potrzeby nawozowe rzepaku. Musimy pamiętać, że przy małej zasobności gleby, roślina rzepaku nie jest 
w stanie pobrać dostatecznej ilości P i K. 

Zaletą większości nawozów potasowych dopuszczonych do stosowania w gospodarstwach ekolo-
gicznych, jest duża zawartość siarki. Pamiętajmy, że rzepak na wytworzenie 1 tony biomasy, pobiera 
15-20 kg siarki. Zmniejszony opad siarki z atmosfery (występujący w Europie od początku lat 90-tych), 
spowodował występowanie niedoborów tego pierwiastka u wielu roślin, zwłaszcza tych z rodziny ka-
pustnych. Doglebowe nawożenie siarką w warunkach jej niedoboru tego pierwiastka w glebie, powodu-
je przyrost plonu nasion rzepaku nawet o 60-70%. 

W ekologicznej uprawie rzepaku ozimego warto zastosować ok. 100 kg siarczanu potasu przedsiew-
nie oraz 100 kg na początku wznowienia wegetacji. Przedsiewne stosowanie siarki wpływa korzystnie 
na masę i liczbę liści w rozecie, masę rozety oraz sprzyja dobremu zimowaniu roślin. Wiosenna dawka 
siarki korzystnie działa na zwartość łanu, liczbę łuszczyn oraz masę 1000 nasion. Siarka warunkuje sku-
teczną ochronę rośliny przed chorobami. Tym niemniej należy pamiętać, aby nie przekraczać dawki 45 kg 
siarki na 1 ha. Pierwiastek ten w wyższych dawkach nie zwiększa plonu, a może obniżyć jakość nasion. 

Większość gleb w Polsce zawiera zbyt mało boru. Zwykle stanowiska pod rzepak wymagają nawo-
żenia borem, co wynika też z dużego zapotrzebowania roślin kapustnych na ten mikroskładnik. Przy 
niskiej zasobności boru w glebie wskazane jest dwukrotne stosowanie wodnego roztworu boru, w fazie 
początku zwierania międzyrzędzi i pąkowania – każdorazowo po 0,4-0,5 kg B/ha. Na stanowiskach za-
sobnych w bor wystarczy jedna dawka (0,4-0,5 kg B/ha) stosowana w fazie pąkowania. 

Niezależnie od typu odmiany rzepaku, zbiór dwuetapowy jest korzystniejszy dla jakości plonu. Po-
nadto zbiór dwuetapowy jest wcześniejszy o 7-10 dni, a nasiona podczas zbioru mają mniejszą wilgot-
ność. Optymalny czas koszenia na pokosy w okresie dojrzałości technicznej rzepaku trwa zaledwie od 
3 do 5 dni. W wyznaczeniu optymalnego terminu pokosowania można wykorzystać tradycyjną metodę, 
polegającą na testowaniu wytrzymałości łuszczyn poprzez ich zginanie w palcach na kształt litery „U”. 
Zginane łuszczyny lekko pękają na zgięciach, a pojawiające się nasiona mają duże brązowe „liczka” (tylko 
pojedyncze nasiona są barwy zielonej). Koszenie roślin przy takiej dojrzałości nie hamuje ich przejścia do 
brązowo czarnej barwy i nie obniża masy 1000 nasion.

2. ekologICzna upRawa SoI 

Soja może być uprawiana na większości gleb z wyjątkiem ciężkich, podmokłych, zlewnych, kwaśnych 
oraz bardzo lekkich, jednakże jest wdzięczna za glebę, średniozwięzłą, próchniczną, o dobrej i bardzo 
dobrej strukturze. Udaje się również na glebach słabszych, a wartością graniczną są gleby klasy V utrzy-
mane w wysokiej kulturze rolnej, ciepłe, o prawidłowej strukturze i pH zbliżonym do obojętnego. 

Ważną zaletą soi jest możliwość „przeczekania” suszy – jej łodygi, liście i strąki są pokryte włoskami, 
które zmniejszają parowanie i chronią roślinę przed przegrzaniem. Rośliny soi wykazują heliotropizm: 
listki przyjmują położenie w zależności od nasłonecznienia, temperatury oraz pory dnia. W południe, 
w przypadku wysokiej temperatury i niedostatku wody w glebie, listki ustawiają się równolegle do pro-
mieni słonecznych. Dosyć dobrze rozwinięty system korzeniowy umożliwia czerpanie wody z głębszych 
warstw.

Soję najlepiej uprawiać na polach wolnych od chwastów, zasobnych w składniki pokarmowe, niezbyt 
wilgotnych, ale też nie suchych. Dobrym przedplonem są zboża, burak cukrowy, ziemniak, a niewłaści-
wym rośliny strączkowe, słonecznik, wieloletnie rośliny motylkowate oraz kapustowate. Z kolei soja jest 
bardzo dobrym przedplonem dla zbóż – udana plantacja dla roślin następczych pozostawia w glebie 
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50-100 kg N na 1 ha. Soja dobrze wykorzystuje nawozy mineralne oraz niewielkie dawki nawozów or-
ganicznych (obornika, dojrzałego kompostu, Bioilsy), jednak przedplon zbyt zasobny w N (motylkowate), 
albo zbyt duże dawki obornika lub gnojówki, mogą spowodować nadmierny rozwój masy wegetatywnej 
kosztem wiązania strąków.

Uprawiając soję po raz pierwszy na danym polu koniecznym jest zaprawianie nasion nitraginą zawie-
rającą bakterie Bradyrhizobium japonicum. Soja wymaga odpowiednich szczepów bakterii, które nie wy-
stępują w naszych glebach. Brak bardzo dobrze dobranej szczepionki bakteryjnej (nie warto oszczędzać 
i kupować tanich, niesprawdzonych szczepionek) powoduje, że zasiedlenie korzeni brodawkami ogra-
niczy się do korzeni głównych, wobec czego wiązanie N z atmosfery będzie niewystarczające. Bardzo 
ważne jest staranne pokrycie nasion szczepionką, przeprowadzone nie wcześniej niż 3 tygodnie przed 
siewem. Przed szczepieniem materiału siewnego wskazane jest spryskanie nasion wodą. Stosuje się ok. 
250 g (lub ml) zaprawy bakteryjnej z dodatkiem 800-1 000 ml wody na 100-150 kg nasion.

Soję należy siać, gdy temperatura roli wynosi ok. 10-12ºС. Przy ogrzanej glebie nasiona szybko kieł-
kują, a siewki mają dobre warunki do szybkiego wzrostu początkowego, jednakże nadmierne opóźnianie 
siewu nie jest wskazane. Zazwyczaj siejemy między 25 kwietnia i 5 maja, gdy kwitną wiśnie. Głębokość 
siewu 4-5cm na glebach lżejszych, 3-4 cm na zwięźlejszych (soja kiełkuje epigeicznie, tzn. liścienie wy-
dostają się nad powierzchnię gleby). Dla odmian wcześniej dojrzewających zalecana szerokość między-
rzędzi wynosi 35-45 cm, a dla średnio wcześnie dojrzewających – 45-60 cm. Wraz ze zmniejszeniem 
rozstawy rzędów zwiększa się norma wysiewu – o ok. 10-20%. Siew w wąskie rzędy nie jest zalecany 
w gospodarstwach ekologicznych, gdyż utrudnia zwalczanie chwastów i ogranicza dostęp światła do 
poszczególnych roślin, zmniejszając wiązanie strąków. 

Soję można bronować już kilka dni po wysiewie, przed wschodami. Soja dobrze znosi bronowanie, 
z wyjątkiem fazy zgiętego kolanka. Po wschodach przeprowadza się 2-3 bronowania: pierwsze, gdy ro-
ślina osiągnie wysokości 7-8 cm; drugie, gdy soja osiągnie fazę pierwszego trójlistkowego liścia, a trzecie 
przy trzecim trójlistkowym liściu. Bronować należy w drugiej połowie dnia, w poprzek lub ukośnie do 
kierunku rzędów. 

Przedwschodowe bronowanie zmniejsza zachwaszczenie nawet o 1/3. Każde bronowanie ogrzewa 
rolę i chroni zasoby wody w glebie. Przy bronowaniu nie należy przekraczać prędkości 5-6 km/h. W póź-
niejszych fazach rozwojowych koniecznym jest odchwaszczanie międzyrzędzi pielnikiem. Zwykle po-
trzeba 3-4 zabiegów pielęgnacyjnych w międzyrzędziach. W późniejszych fazach wzrostu wskazane jest 
ręczne usuwanie pojedynczych chwastów z rzędów, co pochłania do 10 roboczogodzin na 1 ha plantacji

W Polsce soja dojrzewa od końca sierpnia do połowy września. W rejonach północnych i przy opóź-
nionym terminie siewu – pod koniec września. Bardzo duże znaczenie ma wczesność odmiany – te póź-
niejsze wymagają dużo dłuższego okresu wegetacji (nawet o ponad miesiąc). Dojrzewająca soja najpierw 
ma żółte, a potem brązowiejące liście, które zrzuca (dotyczy odmian uprawianych w Polsce, gdyż nie 
wszystkie odmiany zrzucają liście przed zbiorem). Za dojrzałość pełną uważa się uzyskanie wilgotności 
14-16%, co zapobiega uszkodzeniu nasion podczas zbioru. Nasiona przeznaczone do przechowywania 
koniecznie należy dosuszyć do wilgotności 13%.
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3. aktualne RozwIązanIa w zakReSIe upRawy RoślIn
I Chowu zwIeRząt metodamI ekologICznymI

3.2. Ekologiczny chów kurcząt rzeźnych

mgr inż. Paweł Parowicz
Dyrektor SBP Pasze

I. aktualne trendy na rynku produktów ekologicznych w sektorze mięsnym, potrzeby konsu-
mentów oraz perspektywy dla rolników i przetwórców.

W ostatnich latach, na rynku produktów ekologicznych, można zaobserwować stale rosnące zain-
teresowanie wysokiej jakości mięsem i jego przetworami. Jak się wydaje, wynika to z jednej strony ze 
wzrostu samego rynku, z drugiej zaś z rosnącej świadomości klientów w zakresie jakości mięsa bez-
pośrednio powiązanej z metodami chowu zwierząt oraz ze sposobami jego przetwarzania. Lawinowo 
rosnąca podaż mięsa i jego przetworów pochodzących od zwierząt utrzymywanych w warunkach ferm 
przemysłowych, przetwarzanego następnie w wielkich zakładach przetwórczych i ostatecznie podlega-
jącego dystrybucji w dużych sieciach handlowych (z długim łańcuchem dostaw: magazyny - hurtownie 
- sklepy) w sposób naturalny znacząco ograniczyła tradycyjny chów zwierząt w małych gospodarstwach 
oraz tradycyjne, lokalne przetwórstwo prowadzone na niedużą skalę. Stąd też wielu konsumentów po-
szukujących „tradycyjnych smaków z dzieciństwa” zainteresowało się produktami pochodzącymi z go-
spodarstw ekologicznych. 

Kolejnym trendem, od co najmniej kilku lat obserwowanym na rynku, szczególnie wśród młodszych 
konsumentów jest rosnące zapotrzebowanie na białe mięso drobiowe (kurczak, indyk). Jest ono postrze-
gane jako zdrowsze i bardziej dietetyczne, a także co jest dość istotne w dzisiejszych realiach „szybkiego 
życia”, łatwiejsze w przygotowaniu.

Warto również zwrócić uwagę na kolejny czynnik jakim coraz częściej zaczynają się kierować kon-
sumenci przy podejmowaniu decyzji o zakupie konkretnego artykułu spożywczego pochodzenia zwie-
rzęcego. Chodzi mianowicie o warunki utrzymania zwierząt oraz o sposób ich uboju. Dla coraz większej 
grupy klientów ma znaczenie to czy zwierzęta były chowane w warunkach dobrostanu, czy miały dostęp 
do wybiegów, czy chorowały i w końcu jak były traktowane przez osoby które się nimi zajmowały.

Już dzisiaj informacja „mięso pochodzące z chowu bez antybiotyków” jest dla wielu konsumentów 
niewystarczająca i produkt taką informacją opatrzony zdecydowanie nie spełnia oczekiwań coraz szer-
szej grupy klientów.

Obserwując, w ostatnich 2-3 latach, sytuację gospodarstw ekologicznych, głównie średnich i mniej-
szych, można dostrzec rosnące problemy szczególnie ze sprzedażą roślin zbożowych. Do tej pory duża 
część produkcji towarowej była eksportowana do krajów Europy Zachodniej (głównie surowce prze-
znaczone na pasze). Jednak w miarę jak areał upraw ekologicznych w krajach zachodnioeuropejskich 
wzrastał, zaczął spadać popyt na ziarno z Polski. Do tego doszedł jeszcze znaczący import surowców 
ekologicznych z krajów trzecich (np. Rosja, Ukraina) w cenach istotnie niższych niż w Polsce. W tej sytu-
acji wydaje się, iż dalszy rozwój rolnictwa ekologicznego, do tej pory opartego w dużej mierze o prosty 
eksport surowców, może być trudny. Stąd też jedną z dróg „przełamania impasu” może stać się rozwój 
nowych działów produkcji oraz krajowego przetwórstwa. Takim nowym działem produkcji, do tej pory 
prawie nieobecnym na krajowym rynku, może stać się ekologiczny chów kurcząt rzeźnych. Jego rozwój 
pociągnie za sobą wzrost nie tylko samego przetwórstwa mięsa ale także będzie stymulował produk-
cję specjalistycznych mieszanek paszowych oraz hodowlę kur dostosowanych do chowu w warunkach 
produkcji ekologicznej. Z kolei sami rolnicy uzyskają możliwości zbytu uprawianych roślin zbożowych. 
Ponadto ze względu na konieczność produkcji wysokiej jakości mieszanek paszowych pojawi się zapo-
trzebowanie na rośliny strączkowe, oleiste oraz na niektóre rośliny pastewne. To z kolei znacząco uła-
twi prowadzenie właściwej gospodarki płodozmianowej w gospodarstwach i przyczyni się nie tylko do 
wzrostu rentowności ale również do poprawy żyzności gleby i jakości plonów. 
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Podsumowując można stwierdzić, iż ekologiczny chów kurcząt rzeźnych może dostarczyć świado-
mym konsumentom wysokiej jakości mięsa wytwarzanego w warunkach dobrostanu oraz w sposób 
nie degradujący naturalnego środowiska, zaś rolnikom umożliwić uzyskanie nie tylko dodatkowego 
dochodu z samej produkcji lecz także ułatwić prowadzenie gospodarstwa ekologicznego poprzez 
łatwiejsze planowanie prawidłowego płodozmianu oraz pozyskanie dobrej jakości nawozu zwierzę-
cego. 

II. ogólne zasady chowu zwierząt w systemie rolnictwa ekologicznego.

Do podstawowych zasad obowiązujących w ekologicznym chowie zwierząt należy zaliczyć: 
n utrzymanie równowagi paszowo-nawozowej w ramach gospodarstwa 
n zapewnienie zwierzętom warunków chowu zgodnych z ich naturalnymi potrzebami behawioralnymi 

(zapewnienie dobrostanu zwierząt) 
n żywienie zwierząt oparte o naturalne, zdrowe pasze, zbilansowane pod kątem zachowania dobrej 

kondycji i zdrowotności 
n zapewnienie dobrej zdrowotności przede wszystkim dzięki odpowiedniej profilaktyce 
n wybór odpowiednich zwierząt do chowu w systemie EKO 

W odróżnieniu od wysokonakładowych, przemysłowych metod chowu zwierząt obowiązujących 
w warunkach intensywnie prowadzonych gospodarstw konwencjonalnych maksymalizacja wyników 
produkcyjnych odbywająca się kosztem zdrowia zwierząt, pogorszenia szeroko rozumianych warunków 
dobrostanu czy też skutkująca obniżaniem jakości żywieniowej produktów – mleka, mięsa, jaj – nie jest 
celem chowu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych. 

W odniesieniu do zwierząt gospodarskich utrzymywanych zgodnie z zasadami obowiązującymi w sys-
temie rolnictwa ekologicznego pojęcie dobrostanu można określić jako stan zapewniający zwierzętom 
takie warunki bytowania, które w możliwie najwyższym stopniu są zgodne z potrzebami danego gatun-
ku i pozwalają na realizację naturalnych zachowań i instynktów zwierząt, a także umożliwiają zachowa-
nie dobrej kondycji i zdrowotności.

Zapewnienie dobrostanu jest jednym z zasadniczych czynników gwarantujących wysoką jakość ży-
wieniową produktów zwierzęcych. 

III. podstawowe wymogi organizacyjne i techniczne prowadzenia ekologicznego chowu 
kurcząt rzeźnych.

q Obsada zwierząt w gospodarstwie
Całkowita ilość nawozów zwierzęcych wytwarzanych w gospodarstwie w okresie 1 roku nie może 

przekroczyć 170 kg N/ha, co odpowiada obsadzie zwierząt równej 2 SD/ha.
W przypadku kurcząt na tucz obsadzie 2 SD/ha odpowiada: 580 szt./ha/rok.

Przykład obliczenia obsady kurcząt w gospodarstwie:
n nominalny okres tuczu – 81 dni (ok. 12 tyg. → 3 mies.)
n max. ilość cykli produkcyjnych w roku – 4 (4 x 3 mies.)
n całkowita maksymalna liczba kurcząt możliwa do odchowu w okresie 1 roku:

4 x 580 szt. = 2320 szt/ha/rok
czyli w gospodarstwie o pow. 10 ha UR można w ciągu roku odchować maksymalnie 23.000 szt. 
kurcząt rzeźnych.
UWAGA: wielkość pojedynczego stada nie może przekraczać 4800 szt.

q Lokalizacja budynków i wybiegów

Analizując możliwe lokalizacje dla ekologicznego chowu drobiu, w tym kurcząt rzeźnych należy wziąć 
pod uwagę następujące czynniki:
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n Warunki terenowe
• poziom wód gruntowych min. 150 cm od poz. gruntu
• dostępność wody użytkowej w odpowiedniej ilości 

– (w okresie upałów do 400 l wody / 1000szt./dobę)
– min. 100m odległości od głównych dróg
– usytuowanie budynku a najczęstszy kierunek wiatrów

n Sąsiedztwo przemysłowych ferm drobiu (min. 5 km) 
n Sąsiedztwo gospodarstw z chowem przydomowym (min. 400-500 m) 
n Sąsiedztwo dużych zbiorników wodnych, lasów, naturalnych lęgowisk dzikiego ptactwa, tras prze-

lotów ptaków, itp.
n Położenie wybiegów względem budynku (uwzględnić użytkowanie kwaterowe i możliwości orien-

tacji przestrzennej ptaków)

q Wielkość budynków oraz obsada zwierząt wewnątrz budynku

Całkowita powierzchnia budynku inwentarskiego przeznaczonego do tuczu kurcząt nie może prze-
kraczać 1600 m².

Dopuszczalna obsada wewnątrz budynku może wynosić:
10 szt./m² ale nie może przekroczyć 21 kg m.c./m² (m.c. – masa ciała)
Oznacza to, że chowając ptaki do średniej wagi np. 2,80 kg w ostatniej fazie tuczu można utrzymywać 

nie więcej niż 7,5 szt./m².

q Systemy wentylacji i utrzymania prawidłowego mikroklimatu wewnątrz budynku

Zadaniem prawidłowo działającego systemu wentylacji jest doprowadzenie do wnętrza budynku 
odpowiedniej ilości świeżego powietrza (tlenu) oraz usunięcie z niego nadmiaru pary wodnej, gazów 
szkodliwych (głównie amoniaku i dwutlenku węgla), pyłów, a także zapewnienie właściwego ruchu po-
wietrza.

UWAGA: maksymalna prędkość ruchu powietrza wewnątrz budynku nie powinna przekraczać 0,3 m/sek. 
Powyżej tej wartości mamy już do czynienia z przeciągiem!

W budynkach przeznaczonych dla drobiu stosuje się wentylację:
n grawitacyjną (zwykle obiekty małe, do ok. 50 m²)
n mechaniczną (tzw. wymuszoną)

Podstawowymi elementami systemów wentylacji mechanicznej są wentylatory wyciągowe wraz z ko-
minami, otwory nawiewne (w postaci regulowanych okien lub tzw. zaworów powietrznych) oraz mniej 
lub bardziej zaawansowane systemy sterowania wentylacją wraz z czujnikami (temperatury, wilgotności, 
podciśnienia, prędkości ruchu powietrza, itp.) 

• wentylatory wyciągowe (zakres pracy wentylatorów wyciągowych winien być tak dobrany by umoż-
liwiać wymianę powietrza w budynku w zakresie od 0,5 do 5,0 m³ na każdy kg m.c. w ciągu godziny 
czyli: min. 0,5 max 5,0 m³/kg m.c./h),

• otwory nawiewne (najlepiej szer. min. 60 cm), do prawidłowego działania każdego systemu wenty-
lacji niezbędne są regulowane okna lub lepiej tzw. zawory powietrzne. Stopień otwarcia otworów 
wentylacyjnych należy zawsze dostosować do aktualnego zapotrzebowania na wymianę powietrza 
zgodnie z zasadą, że na każdy m³ powietrza wymienianego w ciągu godziny potrzebny jest wlot 
o powierzchni 2,5 cm²) czyli: 2,5 cm²/m³ powietrza/h

• systemy sterowania – do kontroli prawidłowej pracy systemu wentylacji coraz częściej stosowane 
są zaawansowane systemy komputerowe (tzw. sterowniki mikroklimatu). Pomagają one utrzy-
mać prawidłowe parametry mikroklimatu (temperaturę, wilgotność, ruch powietrza, oświetlenie, 
itd.) w zależności od wieku ptaków i dostosowując je do pory roku. Należy jednak pamiętać, iż 
żaden system nie zastąpi człowieka i konieczności codziennego nadzoru nad prawidłowym prze-
biegiem chowu.
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q Systemy ogrzewania

W budynkach drobiarskich jako źródła ciepła stosuje się m.in.: 
n kwoki elektryczne
n kwoki (promienniki) gazowe
n system CO z piecem na paliwo stałe
n nagrzewnice bez odprowadzania spalin
n nagrzewnice z odprowadzaniem spalin
n piece z dmuchawami
n inne 

W naszych warunkach klimatycznych zdecydowanie najlepiej (ze względu na wysoką wilgotność po-
wietrza utrzymującą się szczególnie w okresie jesienno-zimowym) sprawdzają się systemy, które nie po-
wodują wzrostu wilgotności wewnątrz budynków. Do takich należy zaliczyć systemy wodnego central-
nego ogrzewania (czyli rozwiązania z klasycznymi grzejnikami płytowymi, rurowymi, itp.), nagrzewnice 
wodne oraz systemy ogrzewania podłogowego. Przy ich wykorzystaniu utrzymanie suchej ściółki (jeden 
z podstawowych warunków utrzymania wysokiej zdrowotności u drobiu grzebiącego) jest zdecydowa-
nie łatwiejsze.

Czyste opierzenie i doskonała kondycja ptaków świadczy o dobrze działającym systemie ogrzewania i wenty-
lacji (na zdjęciu młode indyki).

q Oświetlenie

W chowie prowadzonym metodami ekologicznymi zwierzęta w budynkach inwentarskich muszą mieć 
zapewniony dostęp światła naturalnego.
n naturalne (całkowita powierzchnia okien – min. 5% powierzchni użytkowej podłogi dostępnej dla 

ptaków)
n sztuczne

• dzień 1-2 24 h  3 W/m² 30-60 lux 
• dzień 3-4 16 h  3 W/m² 30-40 lux (do 60 lux)

Dozwolony jest wyłącznie system ciągły oświetlenia (16/8)
Nie wolno stosować programów świetlnych wykorzystujących przerywany system oświetlenia w ciągu 

doby. Oznacza to, że dzień świetlny może trwać nieprzerwanie maksymalnie 16 godzin, a okres nocy (spo-
czynku) musi trwać nieprzerwanie co najmniej 8 godzin. Maksymalna długość dnia świetlnego – 16 godzin.
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q Systemy pojenia i karmienia

W ekologicznym chowie kurcząt rzeźnych można stosować różne systemy zadawania paszy i wody. 
Jednak w każdym przypadku należy zachować minimalne normy dostępu ptaków do poideł i karmideł. 

Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane rozwiązania:
n poidła odwracalne (poj. ok. 5 l) 1 szt. dla 100 piskląt 
n poidła rynnowe   min. 1 cm dla 1 ptaka
n poidła okrągłe (Ø 40-46 cm) 1 szt. dla 125 ptaków
n poidła smoczkowe   10 – 12 ptaków / smoczek
n tacki i wytłaczanki   1 szt. dla 50-70 piskląt
n karmidła okrągłe (Ø 40 cm) 1 szt. dla 50-60 ptaków
n paszociąg łańcuchowy  min. 2,5 cm dla 1 ptaka
Regulację wysokości poideł i karmideł należy przeprowadzać co najmniej 2 razy na tydzień.

q Dozwolone środki dezynfekcyjne

W ramach prowadzenia ekologicznego chowu drobiu dopuszcza się stosowanie następujących środ-
ków służących do dezynfekcji (w nawiasach podano najczęstsze zastosowania):
n mydło sodowe 
n mydło potasowe
n woda i para wodna (mycie ścian, posadzki, wyposażenia, podjazdów, itp.)
n mleko wapienne (malowanie ścian, posadzki)
n wapno (odkażanie wybiegów)
n wapno palone (stosowane na posadzkę pod ściółkę)
n podchloryn sodu (np. jako płynny wybielacz) (dezynfekcja linii pojenia)
n soda kaustyczna (NaOH) (odkażanie posadzki, podjazdów, itp.)
n potas kaustyczny (KOH) (odkażanie posadzki, podjazdów, itp.)
n nadtlenek wodoru (H2O2) (dezynfekcja linii pojenia)
n naturalne wyciągi roślinne
n roztwory kwasów organicznych: cytrynowego, mrówkowego, mlekowego, szczawiowego, octowego, 

nadoctowego (mycie i odkażanie wyposażenia)
n spirytus (alkohol etylowy)
n formaldehyd (gazowanie wnętrza budynków)
n węglan sodowy (Na2CO3)
 
Wykonywanie wszelkich zabiegów higienizacyjnych (dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji) winno być 

odnotowywane w dokumentacji prowadzonej działalności.

IV. prowadzenie ekologicznego chowu kurcząt rzeźnych – podstawowe zagadnienia

q Przygotowanie budynku do zasiedlenia drobiem

Przykładowy plan przygotowania budynku może wyglądać następująco:
n Usunięcie z wnętrza budynku całego wyposażenia (poidła, karmidła, gniazda itp.) 
n Oczyszczenie wnętrza z resztek pomiotu, starej ściółki, kurzu, pajęczyn itp. (łącznie z kanałami 

wentylacyjnymi, otworami nawiewnymi, magazynem paszowym itd.) 
n Wykonanie wszelkich niezbędnych napraw wewnątrz budynku (okna, drzwiczki wybiegowe, insta-

lacja elektryczna itp.) 
n Mycie ścian i posadzki wodą pod ciśnieniem (najlepiej myjką wysokociśnieniową na gorącą wodę) 
n Białkowanie ścian, sufitu roztworem wapna 
n Zlanie posadzek 2% roztworem sody kaustycznej (również podjazdów i chodników na zewnątrz budynku) 
n Po kilku dniach pościelenie świeżej warstwy ściółki (słoma, wióry drzewne) o grubości 5-10 cm, 

wstawienie umytego i zdezynfekowanego wyposażenia (ewentualne ustawienie kręgów) 
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n Podgrzanie wnętrza kurnika do temperatury minimum 26°C, wykonanie gazowania formaliną – 
min. 24 h, wilgotność ok. 75% (budynek musi być szczelnie zamknięty) 

n Wietrzenie kurnika do całkowitego usunięcia zapachu formaliny 
n Podgrzanie wnętrza kurnika do temperatury 22-25°C (na wysokości ok. 1 metra od posadzki, wnę-

trze budynku należy podgrzać do zadanej temperatury na minimum 24 godziny przed wstawieniem 
ptaków, zimą nawet na 48 godzin)

Należy pamiętać, że prawidłowe przygotowanie budynku to pierwszy krok do zapewnienia, bardzo 
wrażliwym jednodniowym pisklętom, właściwych warunków bytowania i stanowi niezwykle istotny ele-
ment profilaktyki w pierwszym okresie wychowu ptaków. Błędy popełnione na etapie przygotowania 
zwykle skutkują problemami zdrowotnymi (wysokie upadki, duże zróżnicowanie stada, ubytki selekcyj-
ne) i często są już nie do skorygowania w dalszej części chowu.

Kurnik właściwie przygotowany na przyjęcie piskląt (tutaj odchów na trocinach).

q Materiały na ściółkę

Drób utrzymywany w gospodarstwach ekologicznych musi mieć stały kontakt z naturalną ściółką. 
Jako ściółka mogą być wykorzystane następujące materiały:
n słoma (zbożowa – pszenna, pszenżytnia, żytnia, jęczmienna)
n wióry drzewne (nie impregnowane chemicznie)
n trociny 
n piasek
n torf

O dobrej jakości ściółki świadczy stan skóry na podeszwach łapek.
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Należy pamiętać, iż niezwykle ważnym elementem jest jakość samej ściółki. Bezwzględnie nie wolno 
używać wilgotnej, zapleśniałej, zatęchłej słomy, wilgotnych, zbutwiałych wiórów drzewnych czy trocin. 
Stosując piasek należy zwrócić uwagę czy gryzonie lub np. koty nie pozostawiły w nim swoich odcho-
dów – wysokie ryzyko przeniesienia Salmonelli.

q Prawidłowe temperatury w okresie odchowu

ZALECANE TEMPERATURY W TUCZU
KURCZĄT RZEŹNYCH I ODCHOWIE NIOSEK

Temperatura w strefie bytowania ptaków, mierzona na wysokości ok. 30 cm od powierzchni ściółki.
UWAGA: Podane wartości temperatury mają charakter orientacyjny.
Przy ustawianiu temperatury powietrza w budynku zawsze należy obserwować zachowanie ptaków.

OPTYMALNY ZAKRES WZGLĘDNEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA: 60-75 %

q Woda i pasza

n Woda
Woda przeznaczona dla kurcząt powinna w zasadzie spełniać te same kryteria jakościowe co woda 

pitna dla ludzi. Optymalnym rozwiązaniem jest więc korzystanie z sieci wodociągowej. W przypad-
ku wykorzystywania własnych ujęć wody wskazanym byłoby wykonywanie regularnych (minimum raz 
w roku) badań w kierunku mikrobiologicznym oraz chemicznym. Jeżeli okazałoby się iż woda z wła-
snego ujęcia nie spełnia norm przyjętych dla ludzi wodę taką należy koniecznie uzdatniać. Podawanie 
ptakom przez dłuższy czas wody o niskiej, nieodpowiedniej jakości będzie skutkowało istotnym po-
gorszeniem parametrów tuczu, a w skrajnych przypadkach może powodować ostre stany chorobowe 
i wysoką śmiertelność.

Kolejnym elementem, często niedocenianym przez hodowców, a mającym zasadniczy wpływ na jakość 
wody podawanej ptakom jest czystość poideł i całych linii pojenia. Należy przyjąć iż do ukończenia 
2 tygodni życia poidła należy myć codziennie, a linie pojenia płukać przynajmniej co 3 dni. W późniejszym 
okresie chowu poidła myjemy minimum 2 razy w tygodniu, a linie pojenia płuczemy raz w tygodniu. 

n Pasza
– Podstawy oceny jakościowej surowców
Surowce (materiały paszowe) stosowane w żywieniu zwierząt utrzymywanych w gospodar-

stwach ekologicznych muszą pochodzić również z gospodarstw ekologicznych. Jednak samo 
posiadanie przez produkt statusu „EKO” nie musi jeszcze świadczyć o jego wysokiej jakości. 
Ekologiczne ziarno też może być porażone grzybami toksynotwórczymi czy szkodnikami maga-
zynowymi, a ekologiczna kiszonka może być zapleśniała. Stąd też na każdym etapie produkcji 
należy zwracać baczną uwagę na jakość materiałów paszowych oraz pasz. Poniżej przedstawiono 
porównanie podstawowych cech organoleptycznych surowców paszowych wykorzystywanych 
w żywieniu drobiu.

WIEK ZALECANY ZAKRES TEMPERATUR (˚C)
1 dzień 33
2 dzień 32

3-7 dzień 30
8-14 dzień (2-tydzień) 28-26

15-21 dzień (3-tydzień) 25-24
22-28 dzień (4-tydzień) 23
29-35 dzień (5-tydzień) 20

powyżej 36 dnia 20-18
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paSze tReśCIwe

paSze objętośCIowe

poStać I StRuktuRa paSz
Pasza przeznaczona dla kurcząt oprócz tego, że musi zawierać wszystkie niezbędne dla prawidłowe-

go rozwoju ptaków składniki pokarmowe oraz musi być prawidłowo zbilansowana to musi także mieć 
właściwą postać i strukturę. W żywieniu kurcząt mogą być stosowane zarówno pasze w formie sypkiej 
jak i granulowanej. Wieloletnie doświadczenia autora potwierdzają słuszność stosowania pasz w for-
mie kruszonki drobnej dla ptaków w wieku do 5-6 tygodni oraz kruszonki grubej dla ptaków starszych. 
W przypadku skarmiania pasz w formie sypkiej należy zwracać szczególną uwagę na strukturę paszy. 
Częstym błędem jest podawanie ptakom paszy zbyt miałkiej, pylistej, którą niechętnie pobierają, gorzej 
trawią i często wyrzucają z karmideł. Prawidłowo przygotowana pasza w formie sypkiej powinna mieć 
strukturę drobnej kaszki dla ptaków młodszych i strukturę grubej kaszy dla starszych. Pasze w formie 
granulatów winny być przygotowywane na matrycach fi 2,5 do fi 4,0 przy długości granul 7-10 mm. 

SyStemy kaRmIenIa
W chowie kurcząt na tucz ptakom należy zapewnić stały dostęp do świeżej paszy. W praktyce najczę-

ściej stosuje się system karmienia na sucho, jednak w przypadku skarmiania pasz sypkich czasami można 
się spotkać z systemem karmienia na mokro. W przypadku stosowania tego ostatniego należy zwracać 
szczególną uwagę na to by wilgotna pasza nie zalegała zbyt długo w karmidłach. Nie wyjedzone resztki 
należy na bieżąco usuwać by unikać ryzyka zepsucia się paszy. Dobrą praktyką przy żywieniu na sucho 
jest doprowadzanie (poprzez nie dosypywanie kolejnej porcji) przynajmniej raz w tygodniu, do całkowi-
tego wyjadania przez ptaki resztek paszy z karmideł. Zapobiega to gromadzeniu się frakcji pylistej paszy 
w dolnej części karmideł oraz psucia się nie wyjedzonych resztek pasz.

podStawowe wymaganIa pokaRmowe
W tabeli przedstawiono parametry mieszanek paszowych produkowanych przez firmę SBP Pasze dla 

potrzeb gospodarstw ekologicznych. Tabela pokazuje zapotrzebowanie ptaków na podstawowe skład-
niki pokarmowe w kolejnych fazach tuczu. Należy pamiętać iż ptaki utrzymywane w systemie rolnictwa 
ekologicznego oprócz pasz treściwych (np. pełnoporcjowych zbilansowanych mieszanek paszowych 

JAkość	dobrA JAkość	złA

• zapach charakterystyczny, swoisty  
• brak zapachów obcych, nieswoistych 
• wilgotność max. 14,0 % (dla nasion rzepaku 

max. 7,0 %)
• temperatura zbliżona do otoczenia
• brak śladów obecności szkodników
• ziarno czyste, bez obecności nasion chwa-

stów, części roślin, słomy, kamieni, piasku, du-
żej ilości kurzu

• nasiona wilgotne
• wyczuwalny zapach pleśni, stęchlizny, zapach 

rybi, zapach miodowy, zapach fermentacji
• barwa szara, matowa, widoczne uszkodzenia 

nasion 
• widoczne szkodniki lub ślady ich bytowania
• wyczuwalna podwyższona temperatura
• ziarno zanieczyszczone 

JAkość	dobrA JAkość	złA

• mocny, aromatyczny zapach owoców (zapach 
silny ale nie ostry)

• barwa zbliżona do naturalnej barwy użytego 
surowca

• łatwo rozpoznawalne części roślin

• ostry zapach octowy lub zapach zjełczałego 
masła

• barwa ciemna, brunatna
• barwa nienaturalnie jasna (kiszonka bardzo 

kwaśna)
• części roślin trudne do rozpoznania
• struktura mazista, śluzowata
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przedstawionych poniżej) muszą także otrzymywać pasze objętościowe. Takimi paszami w przypadku 
kurcząt na tucz mogą być warzywa i ich odpady (marchew, buraki, dynia, cukinia, cebula gnieciona, 
czosnek gnieciony, itp.), spady owoców (jabłka, porzeczki), młoda trawa, dobrej jakości susz z traw i mo-
tylkowatych, kiszonka z ziarna kukurydzy. W praktyce spożycie pasz objętościowych przez młode ptaki 
nie jest duże i zwykle nie przekracza ok. 10% ilości spożywanych pasz treściwych.

Przykładowy program żywienia
Poniżej przedstawiono program żywienia oparty o mieszanki paszowe produkowane przez firmę 

SBP Pasze w Suszu.

pRogRam żywIenIa kuRCząt na tuCz
w goSpodaRStwaCh ekologICznyCh (4-fazowy)

Okres 0-3 tydzień
pasza KURCZAK-EKO/tucz starter podawana do woli, 
całkowite zapotrzebowanie – ok. 1,0 kg/szt.

masa ciała ptaków w wieku 3 tygodni: 0,65 ÷ 0,7 kg 
 
Okres 4-8 tydzień
pasza KURCZAK-EKO/odchów-1 podawana do woli, 
całkowite zapotrzebowanie – ok. 4,5 kg/szt.
 
podawanie zielonek i innych pasz objętościowych można rozpocząć od 5 tygodnia życia; do skar-
miania, początkowo w niewielkich ilościach, można przeznaczyć drobno posiekaną młodą pokrzywę, 
młodą trawę, drobno mieloną marchew, rozdrobnioną kiszonkę z ziarna kukurydzy itp.

masa ciała ptaków w wieku 7-8 tygodni: 1,5 ÷ 2 kg 

Okres 8-10 tydzień 
pasza KURCZAK-EKO/odchów-2 podawana do woli, 
całkowite zapotrzebowanie – ok. 2,0 kg/szt. 
 

Podstawowe parametry pasz w jakości EKO dla kurcząt na tucz:
KURCZAK-EKO/ 

tucz starter
KURCZAK-EKO/ 

odchów – 1
KURCZAK-EKO/  

odchów – 2
KURCZAK-EKO/ 

odchów – 3
Energia metaboliczna*
(kcal/kg) 3000 2900 2850 2750

Białko ogólne % 21,5 19,0 17,0 15,0
Metionina % 0,50 0,47 0,39 0,33
Metionina + Cystyna % 0,80 0,75 0,68 0,60
Lizyna % 1,20 1,10 0,85 0,75
Wapń % 1,10 1,00 0,93 0,90
Fosfor % 0,70 0,65 0,58 0,55
Fosfor przyswajalny % 0,47 0,45 0,38 0,36
Sód % 0,15 0,15 0,16 0,16
wit. A j.m. 13.500 13.500 11.250 11.250
wit. D3 j.m. 4500 3000 2500 2500

postać kruszonka
drobna

kruszonka
drobna

kruszonka
gruba

kruszonka
gruba

* EM – wart. orientacyjne
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zielonki skarmiane do woli, dodatkowo ptaki mają dostęp do koryt ze żwirkiem, najpóźniej od 7 tygo-
dnia życia należy zapewnić dostęp do wybiegów o ile warunki pogodowe na to pozwalają; (na wybiegi 
można wypuszczać ptaki po całkowitym opierzeniu);

orientacyjna masa ciała ptaków w wieku 10 tygodni: 2,2 ÷ 2,8 kg 

Okres ostatnich 2 tygodni tuczu (minimalny okres tuczu kurcząt wynosi 81 dni)
pasza KURCZAK-EKO/odchów-3 podawana do woli 
całkowite zapotrzebowanie – ok. 2,5 kg/szt. 
 
zielonki skarmiane do woli, dodatkowo ptaki mają dostęp do koryt ze żwirkiem

orientacyjna masa ciała ptaków w wieku 12 tygodni: 3 ÷ 3,5 kg 

Podane powyżej zapotrzebowanie na pasze treściwe należy traktować jako orientacyjne. Całkowite zużycie 
paszy uzależnione jest od warunków chowu (m.in. pora roku, średnia temperatura), rasy ptaków oraz od jakości 
i ilości podawanej paszy objętościowej. 

q Wybiegi
Zgodnie z wymogami obowiązującymi w rolnictwie ekologicznym ptaki muszą mieć zapewniony do-

stęp do wybiegów i muszą z nich korzystać. Na wybiegi można wypuszczać ptaki całkowicie opierzone 
tj. w wieku ok. 7 tygodni o ile warunki pogodowe na to pozwalają (pogoda bezdeszczowa, temperatura 
min. 15˚C). W okresie jesienno-zimowym rolę wybiegów z powodzeniem mogą przejąć tzw. ogrody 
zimowe. Ogród zimowy jest rodzajem wiaty bezpośrednio przylegającej do ściany kurnika, zadaszonej 
i osłoniętej siatką ze wszystkich stron. Wygląd przykładowego rozwiązania ogrodu zimowego dla kur 
pokazano na ilustracji poniżej. 

Ogród zimowy (weranda) przylegający bezpośrednio do kurnika.

n Wymogi:
• minimum 4 mb otworów wybiegowych na każde 100m² kurnika
• łatwy dostęp do wybiegów
• wybiegi pokryte roślinnością
• możliwość korzystania z wybiegów przez min. 1/3 życia (dla kurcząt na tucz – 4 ostatnie tygodnie życia)

n Obsada: min. 4 m² powierzchni wybiegu na ptaka (czyli 4000m² dla 1000 sztuk)
n Lokalizacja i aranżacja:

• sady, drzewostany parkowe, rzadkie zagajniki
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• żywopłoty, pasy sanitarne przy otworach wyjściowych 
• Użytkowanie kwaterowe (2-4 kwatery, zmieniane co 3-7 dni) 
• Wyposażenie: karmidła, poidła, osłony, „kąpieliska piaskowe” 

n Pielęgnacja:
• dobór roślin (np. mieszanki traw niskich z koniczyną + zioła)
• zabiegi: wałowanie, napowietrzanie, podkaszanie, wyrównywanie
• podsiewanie, wapnowanie
• rekultywacja, ewentualnie meliorowanie

Zielony, pokryty roślinnością wybieg to gwarancja dobrej zdrowotności ptaków.

q Wybrane problemy chowu kurcząt na tucz

n Dobór ptaków
n Intensywność tuczu
n Żywienie
n Selekcja
n Główne jednostki chorobowe

• kolibakterioza
• kokcydioza
• grzybice
• choroby układu oddechowego
• robaczyce
• pasożyty skórne (wszy, wszoły, ptaszyńce, inne)

n Szczepienia

q Ubój kurcząt
n Łapanie, rozdzielanie, załadunek

• ubój etapowy uzależniony od masy ciała
• minimalizowanie stresu przy łapaniu i załadunku

n Zapewnienie humanitarnych warunków transportu i uboju
n Ocena poubojowa tuszek

• wady spowodowane błędami chowu (odparzenia, stłuczenia, zadrapania, zróżnicowanie)
• wydajność rzeźna (mięśnie piersiowe, podroby, kości, otłuszczenie)
• przerośnięte tuszki
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q Profilaktyka i medycyna weterynaryjna
Właściwa profilaktyka jest najpewniejszą i najtańszą metodą utrzymania zwierząt w dobrej kon-
dycji i w zdrowiu. 

Podstawy profilaktyki w chowie zwierząt:
n Dobór odpowiednich ras i linii genetycznych zwierząt (odporność na stres i czynniki chorobotwórcze)
n Zapewnienie dobrostanu (chów zgodny z potrzebami gatunku) – dostęp do świeżego powietrza, 

wybiegów i pastwisk, czystej wody, paszy, naturalnego światła 
n Właściwe żywienie – odpowiedni bilans dawek i wysoka jakość surowców paszowych 
n Odpowiednia higiena budynków, gniazd, wybiegów

GDY ZWIERZĘ ZACHORUJE KONIECZNIE NALEżY JE LECZYĆ

Leczenie – podstawowe zasady:
n w pierwszej kolejności zaleca się stosowanie leków naturalnych (zioła, ekstrakty roślinne, esencje, 

preparaty homeopatyczne, mikroelementy, itp.)
n w razie konieczności (brak w/w, nieskuteczność terapii, ostry stan, itp.) dopuszcza się stosowanie 

leków konwencjonalnych (syntetyzowanych chemicznie lub antybiotyków) wyłącznie pod nadzorem 
weterynarza,

n okres karencji dla leków konwencjonalnych wydłuża się dwukrotnie w stosunku do obowiązującego, 
przy braku okresu karencji wynosi min. 48 godzin

n wszelkie zabiegi lecznicze muszą być odnotowywane w księgach gospodarstwa i zgłaszane jednostce 
kontrolnej 

n profilaktyczne stosowanie antybiotyków oraz wszelkich innych leków jest zabronione
n szczepienia profilaktyczne nakazane prawem są dozwolone 
n w przypadku wystąpienia chorób zwalczanych urzędowo należy bezwzględnie dostosować się do 

zaleceń służb weterynaryjnych

V. koSzty I opłaCalność Chowu kuRCząt na tuCz w SyStemIe eko

Poniżej przedstawiono szacunkowy koszt produkcji 1 kg żywca. Przyjęto, że kurczęta będą utrzy-
mywane w niedużym, kilkunasto hektarowym gospodarstwie, w budynku o powierzchni ok. 500 m² 
zaadoptowanym na potrzeby przedsięwzięcia. Koszt przygotowania budynku (docieplenie, system wen-
tylacji i ogrzewania, system zadawania paszy i wody, pozostałe wyposażenie), ogrodów zimowych oraz 
wybiegów został oszacowany na 300.000 zł. Okres amortyzacji przyjęto na 15 lat. Inwestycja zostanie 
sfinansowana kredytem inwestycyjnym udzielonym na okres 10 lat. Oprocentowanie przyjęto na pozio-
mie 6 % w skali roku. Prowizja banku 2,5 %. (Całkowita kwota do spłaty ok. 410.000 zł). Przyjęto własne 
środki obrotowe na bieżącą działalność (zakup piskląt, paszy, inne koszty). Do obliczeń przyjęto ceny 
netto (bez VAT).

ZAŁOżENIA:
chów w warunkach gospodarskich – stada 3500-4000 szt.
średnia masa ciała: 2,50÷3,00 kg (przeciętnie 2,70)
poubojowa masa tuszek: 1,80÷2,20 kg
długość tuczu do osiągnięcia zakładanej m.c.: 11-12 tygodni (średnio 84 dni)
ubytki (padłe+selekcja) 5-12% (średnio do 10%)
wykorzystanie paszy: do 3,5 kg/kg przyrostu
zużycie paszy średnio: 
pasza KURCZAK-EKO/tucz starter ok. 1,0 kg/szt. (0-3 tyg.)
pasza KURCZAK-EKO/odchów-1 ok. 4,5 kg/szt. (4-8 tyg.)
pasza KURCZAK-EKO/odchów-2 ok. 2,0 kg/szt. (8-10 tyg.)
pasza KURCZAK-EKO/odchów-3 ok. 2,5 kg/szt. (11-12 tyg.)
należy doliczyć dodatek pasz objętościowych (w praktyce max. 1 kg świeżej masy na sztukę)
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KOSZTY (w przeliczeniu na 1 kg żywca):
amortyzacja budynku*  – 0,57 zł/kg 
koszty finansowe (spłata kredytu)* – 0,78 zł/kg
pisklęta**    – 3,00 zł/szt. → 1,22 zł/kg
pasza**    – 21,78 zł/szt. → 8,07 zł/kg
woda    – 20 l/szt. → 0,05 zł/szt 
inne koszty: 
(energia, opał, ściółka, sprzątanie, dezynfekcja, opieka weterynaryjna, pielęgnacja wybiegów, itd.) – 
ok. 10.000 zł/rzut → 1,00 zł/szt. 

*Przyjęto roczną produkcję żywca w gospodarstwie na poziomie 35 ton.
** Koszty z uwzględnieniem upadków i selekcji

| Całkowite koszty produkcji 1 kg żywca drobiowego (kurczęta rzeźne) w jakości EKO należy przyjąć 
na poziomie ok. 12 zł/kg.

PRZYCHODY Z PRODUKCJI ROŚLINNEJ NA CELE PASZOWE:
W rozpatrywanym powyżej przykładzie roczne zapotrzebowanie na pasze będzie wynosiło ok. 120 

ton. W tej ilości paszy zboża (pszenica, pszenżyto, kukurydza, owies) będą łącznie stanowiły ok. 60% 
czyli ok. 70 ton. Inne rośliny (strączkowe, oleiste) to kolejne ok. 30 % czyli ok. 35 ton.

Do wyprodukowania takiej masy towarowej w warunkach produkcji ekologicznej w Polsce potrzeba dla zbóż 
areału rzędu 15÷20 ha i podobną powierzchnię dla pozostałych roślin (plonujących znacznie niżej niż zboża). 
Czyli łącznie całą ww. produkcję roślinną można zrealizować dysponując areałem rzędu 30÷40 ha. Przy zało-
żeniu, że w rozpatrywanym gospodarstwie zostanie wyprodukowana połowa ww. ilości zbóż i roślin strączko-
wych gospodarstwo będzie w stanie wygenerować następujący przychód (sprzedając plony do wytwórni pasz):

• zboża łącznie 30 ton x średnia cena 1000 zł/t → 30.000 zł
• rośliny strączkowe łącznie 17 ton x średnia cena 1600 zł/t → 27.000 zł

Przy założeniu marży netto dla producenta na poziomie 3,00 zł/kg (25%) i przy uwzględnieniu docho-
dów z produkcji roślinnej roczny dochód gospodarstwa powinien oscylować w granicach 120.000 zł.

VI. zaRyS oRganIzaCyjny pRoponowanego pRzedSIęwzIęCIa

Planując zorganizowanie produkcji ekologicznego drobiu rzeźnego (w tym wypadku kurcząt rzeźnych) 
trzeba wziąć pod uwagę kilka zasadniczych elementów, kluczowych dla powodzenia całości projektu:
n utrzymanie pełnej kontroli nad całym łańcuchem produkcji (od kurnika do półki sklepowej) w celu 

zapewnienia stałej, wysokiej jakości produktów;
n zapewnienie regularnych dostaw świeżego (nie mrożonego) towaru o stabilnych, wyrównanych para-

metrach;
n zachowanie realnego wpływu na całość obrotu towarem (eliminacja pośredników);
n stała praca nad stworzeniem i utrzymaniem wizerunku marki w świadomości klientów (zasadniczym 

celem winno być wypracowanie wizerunku kojarzącego się nie tylko z rolnictwem ekologicznym ale 
z produktami najwyższej jakości wytwarzanymi z dbałością o dobrostan zwierząt i o ochronę środo-
wiska naturalnego).

Kluczowym i najbardziej kosztochłonnym elementem całego łańcucha produkcyjnego jest zakład 
ubojowy. Zorganizowanie i utrzymanie takiego zakładu, szczególnie w początkowym etapie rozwoju 
przedsięwzięcia, wydaje się być bardzo trudne zwłaszcza ze względów finansowych. Stąd lepszym roz-
wiązaniem, tak z technicznego jak i finansowego punktu widzenia, wydaje się być zakup (leasing) małej 
ubojni mobilnej. Zaletą takiego rozwiązania jest zmniejszenie stresu ubojowego u ptaków przekładające 
się na poprawę jakości mięsa. Oferowane na rynku niemieckim tego typu urządzenia są w stanie zapew-
nić dzienny przerób rzędu 300÷350 szt. kurcząt. W tego typu instalacji odbywa się zarówno ubój jak 
i skubanie, patroszenie oraz schładzanie tuszek. Dodatkową zaletą takiej niedużej mobilnej ubojni jest 
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to, że wszystkie odpady poubojowe mogą być przetwarzane na miejscu, pozostając w gospodarstwie 
gdzie po przetworzeniu (kompostowanie) trafią z powrotem na pole jako nawóz organiczny lub mogą 
być wykorzystane np. jako wsad do biogazowni.

Podsumowując, dobrym rozwiązaniem umożliwiającym realizację wszystkich omówionych elemen-
tów byłoby np. założenie grupy producenckiej w skład której mogłoby na początek wchodzić kilku rol-
ników ekologicznych (producentów kurcząt oraz zarazem dostawców przynajmniej części surowców 
paszowych), podmiot dostarczający specjalistyczne mieszanki paszowe w jakości ekologicznej oraz go-
spodarstwo utrzymujące stado reprodukcyjne kur niosek i zapewniające jaja wylęgowe w jakości EKO, 
rasy (linii genetycznej) kur dostosowanej specjalnie do potrzeb ekologicznego chowu kurcząt rzeźnych. 
Grupa byłaby właścicielem ubojni mobilnej, małego zakładu przetwórczego (zajmującego się rozbiorem, 
porcjowaniem, pakowaniem, magazynowaniem i wysyłką towaru) oraz chłodni. Z punktu widzenia logi-
styki i organizacji całości działań optymalnym rozwiązaniem byłaby lokalizacja wszystkich podmiotów 
w promieniu maksymalnie kilkudziesięciu kilometrów od zakładu przetwórczego.
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4. nowoCzeSne SyStemy zaRządzanIa w ChowIe bydła 
mIęSnego

4.1. Prawidłowy rozród podstawowym czynnikiem postępu hodowlanego 
w stadzie bydła mięsnego

dr hab. Marcin Gołębiewski
Instytut Nauk o Zwierzętach, SGGW

Żywo urodzone i odsadzone w roku cielę od każdej samicy jest głównym celem rozrodu bydła mięsnego. 
Reprodukcyjna skuteczność mierzona liczbą cieląt urodzonych i odsadzonych każdego roku, przypadająca 
na 100 samic w stadzie, jest uważana za główny czynnik ekonomiczny w produkcji bydlęcej. Rozród jest, 
co najmniej dwukrotnie ważniejszy niż cechy opasowe, w stadach bydła mięsnego specjalizującego się 
w produkcji odsadków. Zrozumienie procesów rozrodu stanowi centralny punkt całej produkcji zwierzęcej.

Producenci mogą ekonomicznie zarządzać swoim stadem, aby osiągnąć optymalny poziom repro-
dukcji. Decyzje dotyczą przede wszystkim wczesnego dojrzewania, wysokiego poziomu zapłodnienia, 
ograniczenia trudności okołoporodowych i wczesnego kolejnego pokrycia. Straty reprodukcyjne nato-
miast mogą być minimalizowane przez utrzymanie odpowiedniej zdrowotności, adekwatnego żywienia, 
selekcję najlepszych zwierząt i zarządzanie porodami. 

Dostosowanie cyklu rozrodczego stada do warunków klimatycznych (sezonowość ocieleń) często de-
cyduje o opłacalności produkcji żywca wołowego. 

Cykl Rujowy kRowy

Cykl rujowy to okres od pierwszego dnia wystąpienia zewnętrznych objawów rui do ostatniego dnia 
(bez rui) przed rują następną. Samica jest gotowa do rozrodu, kiedy wystąpią u niej pierwsze objawy rui 
(estrus). Określenie cykl rujowy nie powinno być używane, jako synonim cyklu płciowego. Cykl płciowy 
ma szersze znaczenie. W tym czasie zachodzą znaczne zmiany w narządach płciowych, układzie ner-
wowym oraz w całym organizmie. Zespół tych zmian oraz charakterystycznych zachowań powtarza się 
cyklicznie – od uzyskania dojrzałości płciowej do momentu wygaśnięcia popędu płciowego. Dlatego 
bydło zaliczane jest do zwierząt poliestralnych lub wielorujowych.

Cykl rujowy u płodnej, zdrowej, niezacielonej samicy powtarza się cyklicznie – długość cyklu rujowe-
go wynosi średnio u krów około 21 dni (± 3,68 dnia). U jałówek jest on nieco krótszy – trwa około 20 
dni (± 2,33 dnia). Pomimo tych różnic nie ma zależności między czasem trwania cyklu a wiekiem krowy, 
długością dnia świetlnego czy warunkami klimatycznymi. Ruja pojawia się w krótszych lub dłuższych 
odstępach czasu zarówno u krów jak i jałówek, jednak zawsze czas ten jest charakterystyczny dla danej 
sztuki. Długość cyklu rujowego jest cechą dziedziczą, która zależy od długości funkcjonowania ciałka 
żółtego. Dlatego by nie utrwalać niepożądanego genotypu hodowcy powinni eliminować ze stada krowy 
mające skrajnie krótkie lub długie cykle. 

Początkiem fazy przedrujowej (proestrus) są zmiany w narządach rozrodczych zwierzęcia. Natomiast 
końcem – osiągnięcie gotowości do kopulacji lub wystąpienie odruchu tolerancji. Pierwszymi objawami 
rui, które można zauważyć tuż przed początkiem właściwej rui są zwykle zmiany w zachowaniu się samic 
(tabela 5.2.). Krowy są podniecone i niespokojne, zwracają bardziej uwagę na otoczenie, szybciej reagują 
na głosy ludzi i zwierząt, są bardziej ruchliwe. Szukają kontaktu z innymi krowami, trącają je pyskiem, 
chętnie liżą inne zwierzęta i są przez nie lizane. Wzrasta również częstotliwość oddawania kału i moczu, 
zmniejsza się pobranie paszy, skracają się okresy leżenia samicy będącej w tym okresie. W ostatnich 
godzinach przed rują właściwą, samice wyraźnie zmieniają swoje zachowanie. Obskakują inne krowy 
i same pozwalają się obskakiwać, spuszczają głowę i obwąchują zewnętrzne narządy rodne. Przez takie 
zachowania krowy starają się zwrócić na siebie uwagę otoczenia.



68

19

W czasie fazy przedrujowej pod wpływem estrogenów dochodzi do rozrostu błony śluzowej, która 
przygotowuje się do zagnieżdżenia i odżywiania zarodka. Następuje jej pogrubienie i rozpulchnienie. 
Gruczoły maciczne ulegają powiększeniu, a wytwarzany przez szyjkę macicy śluz staje się coraz bardziej 
płynny i ciągliwy. Wargi sromowe stają się obrzmiałe i rozmiękczone, błona śluzowa jest przekrwiona 
(czasem jest widoczna w rozchylonej szparze sromowej). Zewnętrzne ujście szyjki macicy ma średnicę 
słomki. Błona śluzowa jest czerwona i wilgotna. W tym okresie może się pojawiać wyciek śluzu z po-
chwy, przy czym jest on zwykle szarawy i nieprzezroczysty. Macica lekko się powiększa, staje się ela-
styczniejsza. Pęcherzyk jajnikowy na początku rui ma 10-12 mm. Po upływie 24 h osiąga średnicę 17 
-18 mm i gotowość do jajeczkowania.

Podczas miesięcy zimowych (o krótszym okresie dnia świetlnego) krowy mogą wykazywać słabsze 
objawy rui, natomiast w innych-symptomy rui mogą być na tyle silne, że hodowca może pomylić okres 
przedrujowy z ruja właściwą. Rozróżnienie tych dwóch faz często bywa dość trudne. Najważniejszym 
czynnikiem, który decyduje o pomyślnym rezultacie krycia lub inseminacji, jest możliwie dokładne wy-
znaczenie początku rui właściwej.

Przejście do fazy rui właściwej jest stopniowe, co niestety nie ułatwia ich precyzyjnego rozróżnienia. 
Najbardziej miarodajnym symptomem na to, że krowa jest w fazie rui właściwej jest „odruch tolerancji” 
świadczący o gotowości do kopulacji. Polega on na spokojnym, bez żadnych odruchów obronnych, za-
chowaniu się krowy w chwili wspięcia się na nią innej sztuki. Mówi się w takim przypadku o tak zwanej 
„stojącej rui”. Niektóre zwierzęta poruszają grzbietem w górę i w dół oraz unoszą nasadę ogona. W okre-
sie tym niektóre krowy nadal mają zmniejszony apetyt. Faza rui właściwej u wieloródek trwa około 12 
-36 godzin, a u jałówek – o 2-3 godziny krócej. Środowisko ma znaczący wpływ na czas trwania rui. 
Wysoka temperatura otoczenia – skraca ją, a nieodpowiednie żywienie, stres czy mała ilość światła – 
mogą spowodować jej wydłużenie. 

Tabela.5.2. Zewnętrzne objawy rui w zależności od ich nasilenia (A. Rabek, Z. Pasierbski, Z. Reklewski, 1984) 
ZEWNĘTRZNE OBJAWY RUI

Rodzaj objawów
Nasilenie rui

silne średnie słabe

Niepokój bardzo silnie
przejawiony niewyraźny

nie występuje lub 
tylko nieco zmie-
nione spojrzenie

Ryczenie brak w niektórych
przypadkach

w niektórych
przypadkach

Brak apetytu rzadko rzadko nie występuje
Wyginanie grzbietu (lędźwi) spontaniczne
lub po pobudzeniu występuje występuje rzadko

Oblizywanie sąsiednich zwierząt,
trzymającego personelu lub siebie występuje występuje przeważnie

występuje

Obskakiwanie innych zwierząt stale występuje stale występuje w niektórych
przypadkach

Spokojne zachowanie się przy obskakiwaniu 
przez inne zwierzęta (Duldungsreflex),
tzw. odruch tolerancji

stale występuje stale występuje stale występuje

Wydzielanie śluzowo-szklistego wypływu
oblepiającego ogon występuje występuje, ale 

nie zawsze

występuje
nie zawsze,

łatwo przeoczyć

Obrzęk warg sromowych występuje
wyraźnie

występuje stale
w małym stopniu trudno rozpoznać

Zaczerwienienie błony śluzowej
przedsionka wyraźne występuje stale

w małym stopniu trudno rozpoznać
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Wydzielina śluzowa z pochwy jest w tym okresie obfita, szklista, bardzo lepka i ciągliwa. W szczyto-
wym okresie rui wycieka z pochwy w kształcie przejrzystego i ciągliwego sznura. Pod koniec rui wyciek 
staje się mętny, gęstnieje i pojawiają się w nim pęcherzyki powietrza. Przedsionek pochwy pozostaje 
zaczerwieniony i wilgotny a wargi sromowe są obrzmiałe. 

Objawy zewnętrzne rui bywają różne i w różnym nasileniu dlatego nie zawsze można je prześledzić. 
Pojedyncze oznaki mogą mylić, dlatego dopiero wystąpienie równoczesne wystąpienie wszystkich obja-
wów daje pewność jej obecności (tabela 5.2).

Niestety mogą występować pewne odchylenia w stopniu nasilenia symptomów rujowych od normal-
nych objawów rui. Ich przyczyn należy doszukiwać się w:
n deficycie witamin i składników mineralnych w paszy – zwłaszcza w zimie,
n braku ruchu, światła i świeżego powietrza – najczęściej występuje tu cicha ruja,
n zmianie pomieszczenia (przenoszenie, przewożenie, itp.),
n niedostatecznym żywieniu (głodowe),
n przekarmianiu- zwłaszcza paszami wysokoenergetycznymi (kondycja opasowa).

Hodowca może przeciwdziałać tym zakłóceniom poprawiając żywienie czy zapewniając możliwość 
ruchu zwierzętom. Istnieją jednak przypadki, kiedy to konieczna jest interwencja lekarza weterynarii- 
przypadki długotrwałych rui lub innych chorób uniemożliwiających zapłodnienie (np. cysty na jajnikach).

W fazie porujowej odruch tolerancji, jak i pozostałe zewnętrzne oraz wewnętrzne objawy rui wy-
wołane estrogenami zanikają w przeciągu 2-3 dni. Krowy nie pozwalają się obskakiwać, uciekają lub 
reagują agresją. Zmniejsza się wydzielanie śluzu, staje się on gęściejszy, nie ciągnie się w postaci nitki, 
lecz zwisa na kształt sopla. Pod koniec tego okresu w śluzie może pojawić się niewielka ilość krwi u krów 
zacielonych jak i niezacielonych. Należy pamiętać, że krwawienie nie świadczy o braku zapłodnienia, 
nieskuteczności zabiegu inseminacji czy krycia, lecz o tym, że zwierzę jajeczkowało.

Wargi sromowe kurczą się do normalnych rozmiarów, przedsionek pochwy staje się blado- różowy 
i mniej wilgotny. Ujście szyjki macicy zamyka się, a błona śluzowa staje się sucha.

Po ustąpieniu wszystkich objawów zewnętrznych (około po 30-36 godzin od początku rui właściwej 
czyli w 1. dniu fazy porujowej) dochodzi do jajeczkowania. Jest to pierwszy dzień kolejnego cyklu rujo-
wego. 

Na jajniku tworzy się ciałko żółte i rozpoczyna się produkcja progesteronu, pod wpływem którego 
błona śluzowa macicy przechodzi w fazę wydzielniczą. 

Faza międzyrujowa to najdłużej trwająca faza cyklu rujowego (14-16 dni). Jest to czas, w którym za-
nikają wszelkie objawy rujowe i następuje czas wyciszenia seksualnego. 

Jajnikowe hormony progesteron i estrogeny zmieniają się podczas cyklu rujowego u dojrzałych jałó-
wek oraz krów. Estrogeny są produkowane przez pęcherzyk w odpowiedzi na FSH (hormon dojrzewania 
pęcherzyka jajnikowego) wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej. Bardziej szczegółowo, FSH 
stymuluje rozwój pęcherzykowy na jajnikach, więc również produkcję estrogenów. Wzrost poziomu es-
trogenów w krążeniu ogólnym stymuluje samicę do wykazywania behawioralnej rui. LH (hormon lute-
inizujący) jest produkowany przez te same komórki przedniego płata przysadki, które produkują FSH. 
Przez większą część cyklu, LH i FSH działają równolegle. LH spełnia trzy zasadnicze funkcje. Pierwsza to 
stymulacja owulacji prawidłowo rozwiniętego pęcherzyka podczas rui, druga to kontrola tworzenia się 
ciałka żółtego i trzecia – stymulacja produkcji progesteronu z lutealnych komórek ciałka żółtego. Jajni-
kowe hormony estrogeny i progesteron na zasadzie sprzężenia zwrotnego kontrolują sekrecję LH i FSH 
przez stymulowanie lub hamowanie sekrecji gonadotropin uwalnianych przez GnRH z podwzgórza.

Kiedy wzrasta poziom estrogenów, tuż przed rują i podczas rui, jest to powodowane wyrzutem GnRH 
z podwzgórza i przez to również FSH i LH, co skutkuje w dojrzewaniu i owulacji pęcherzyka jajnikowego. 
Po owulacji, komórki, które początkowo produkowały estrogen przekształcają się w komórki luteino-
we ciałka żółtego. Więc produkcja estrogenów gwałtownie się zmniejsza. Formowanie ciałka żółtego 
następuje podczas kolejnych 4 do 5 dni cyklu rujowego. Jak ciałko żółte dojrzewa, narasta produkcja 
progesteronu do szczytu około 10-12 dnia cyklu rujowego i pozostaje wysoka aż do 17 dnia cyklu. Ten 
wysoki poziom progesteronu na zasadzie sprzężenia zwrotnego hamuje podwzgórze do sekrecji GnRH. 
Więc wydzielanie LH i FSH również spada. Jeśli macica krowy nie rozpozna ciąży (brak zarodka w ma-
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cicy) przez 17 dni, błona śluzowa macicy zaczyna produkować hormon prostaglandynę PGF2α. Prosta-
glandyna działa na ciałko żółte powodując jego regresję. Jako wynik regresji ciałka żółtego, gwałtownie 
obniża się poziom progesteronu, następuje usunięcie hamującego wpływu na GnRH, LH i sekrecję FSH. 
Konsekwencją tego jest wydzielanie GnRH. Zatem, poziom hormonów LH i FSH wzrasta w krążeniu 
ogólnym i wzrost FSH stymuluje nowe pęcherzyki do rozwoju, i jednocześnie ponownie rośnie stężenie 
estrogenów, które inicjują ponowny początek rui. 

Owulacja zdarza się u krów średnio 24 do 30 godzin po początku rui. Podczas owulacji, pęcherzyk pęka 
na skutek interakcji hormonów. Kiedy następuje owulacja, płyn pęcherzykowy otaczający komórkę jajową 
niesie ją do lejka jajowodu. Po uwolnieniu komórki z pęcherzyka, pozostałe komórki pęcherzyka luteini-
zują podczas następnych 4-5 dni do formy ciałka żółtego. Ciałko żółte jest około dwa razy większe i ma 
taki sam kształt jak dojrzały pęcherzyk, ale nie zawiera komórki jajowej. Ciałko żółte jest główny żródłem 
progesteronu, który utrzymuje optymalne środowisko maciczne dla rozwoju zarodka, aby zarodek mógł 
wysłać sygnał o swojej obecności. Jeśli zarodek nie wyśle sygnału do 17 dnia cyklu rujowego, macica roz-
poczyna sekrecję prostaglandyny do stymulacji regresji ciałka żółtego i inicjacji nowego cyklu rujowego.

Jeśli dojdzie do rozwoju ciąży, ciałko żółte pozostaje obecne na jajnikach i kontynuuje produkcję 
progesteronu na wysokim poziomie przez cały okres ciąży. Ten wysoki poziom progesteronu hamuje 
GnRH, a także LH i FSH, skutkując w niskim poziomie estrogenów produkowanych przez jajniki, czego 
konsekwencją jest brak rui u krów ciężarnych.

Zmiana długości dnia świetlnego również wpływa na cykl rujowy, początek ciąży i sezonowe zmia-
ny w płodności samców. Zmiany w długości dnia świetlnego wpływają bezpośrednio i pośrednio na 
zwierzęta. Działają bezpośrednio na podwzgórze przez wpływ na sekrecję hormonów i pośrednio przez 
wpływ na wzrost roślin, więc zmianę ilości i jakości dostępnej zielonej paszy. Wzrastająca długość dnia 
jest powiązana ze wzrostem reprodukcyjnej aktywności u samic i u samców.

dojRzałość płCIowa I Rozpłodowa SamIC 

Osiągnięcie przez jałówkę wieku dojrzałości płciowej determinuje jej zdatność do reprodukcji. Doj-
rzewanie następuje u jałówek, kiedy będą one nieruchomiały podczas obskakiwania i kiedy nastąpi 
u nich po raz pierwszy owulacja. Pierwsza ruja (w wieku 6-12 miesięcy) oznacza zakończenie rozwoju 
narządów rozrodczych i jest głównym wyznacznikiem rozpoczęcia funkcjonowania gonad. Samica staje 
się zdolna do rozrodu.

Czasami zdarza się, że jałówki stają się ciężarne przed odsadzeniem, jeśli wcześniej nie były one od-
separowane od później odsadzanych buhajków. Zwykle, jałówki, które pokazują wczesne cykle rujowe, 
wstrzymują te cykle aż do osiągnięcia wieku 12-13 miesięcy. Badania pokazują, że tym pierwszym rujom 
nie towarzyszą owulacje u blisko 25% jałówek.

Jałówki należy jednak kryć po raz pierwszy dopiero po uzyskaniu przez nie tzw. dojrzałości rozpłodo-
wej, po spełnieniu następujących kryteriów: 
n osiągnięcie co najmniej 2/3-3/4 masy ciała osobnika dorosłego (średniej masy ciała krowy w wieku 

ok. 5 lat),
n osiągnięcie 80-85% wysokości w krzyżu osobnika dorosłego,
n odpowiednia kondycja 5-7 (w 9-cio punktowej skali Richard’sa).

Samica osiąga wtedy dojrzałość hodowlaną, a rozpoczęcie użytkowania rozpłodowego nie zagrozi 
ograniczeniem jej wzrostu i rozwoju. Dzięki temu zapewnione zostają odpowiednie warunki do zapłod-
nienia, prawidłowego przebiegu ciąży, porodu i laktacji, bez zahamowania rozwoju osobniczego czy 
uszczerbku dla zdrowia. Na osiągnięcie dojrzałości płciowej wpływa wiele czynników (tabela 5.3.) mię-
dzy innymi: rasa, klimat (długość dnia świetlnego, temperatura), poziom żywienia oraz sposób utrzy-
mania zwierząt. Bydło mięsne, przede wszystkim rasy o dużym kalibrze np. charolaise lub belgian blue, 
dojrzałość rozpłodową osiąga dopiero w wieku około 20-24 miesięcy. Okres jego użytkowania rozpło-
dowego zależny jest od wydajności mlecznej, ponieważ spadek ilości produkowanego mleka następuje 
o wiele wcześniej niż zmniejszenie się zdolności do rozrodu. Krowy użytkowane są przez około 8 lat (tj. 
5-6 laktacji), a samice płodne, rodzące zdrowe cielęta osiągają wiek nawet 15-20 lat.
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Pierwsza ruja u około 7% krów występuje do 4 tygodni po porodzie, a u około 75% – po 1-3 miesią-
cach od dnia wycielenia. Jednak należy pamiętać, że optymalny okres do krycia mieści się w przedziale 
60-90 dni po porodzie. 

Systemy rozrodu
Wybór systemu rozrodu zależy m.in. od systemu utrzymania bydła mięsnego. Im bardziej warunki 

utrzymania odbiegają od tych stosowanych u bydła mlecznego, tym większa jest różnica w systemie 
i organizacji rozrodu. W stadach bydła mięsnego stosuje się:
n krycie naturalne (wolne, haremowe i dozorowane tzw. „krycie z ręki”);
n sztuczne unasiennianie (inseminacja).

krycie naturalne
U bydła akt kopulacji nazywany jest kryciem. Krycie naturalne oznacza, że na buhaju spoczywa odpo-

wiedzialność za krycie krów w odróżnieniu od sytuacji, w której wykorzystywane jest sztuczne unasie-
nianie. Średnio około 95% krów jest krytych naturalnie.

Aby wyeliminować szkody wynikające ze słabej płodności samców, buhaje powinny być oceniane 
na przydatność do rozrodu około 30 do 60 dni przed sezonem krycia. Ocena przydatności do rozrodu 
powinna opierać się na badaniu fizycznym z naciskiem na układ rozrodczy, mierzenie obwodu moszny 
i ocenę próbki nasienia pod względem morfologii i żywotności. Reprodukcyjna efektywność samców 
może być zwiększona, jeśli większość producentów będzie regularnie badała buhaje. Średnio około 30% 
testowanych buhajów jest uznawanych, jako samce wątpliwe lub niezdatne do rozrodu.

Krycie wolne polega na wprowadzeniu do stada jałówek lub krów jednocześnie kilku buhajów, które 
pozostają z nimi przez około 60 dni. Dobór par jest niezależny od hodowcy, a ustalenie pochodzenia po-
tomstwa możliwe jest tylko na podstawie badań grup krwi i białek krwi lub markerów DNA. Niewątpliwą 
zaletą tego sposobu rozrodu jest wysokie prawdopodobieństwo zacielenia wszystkich płodnych samic 
– nawet tych niezacielonych w czasie pierwszej rui po wprowadzeniu samców do grupy. Ponadto krowy 
przebywając z buhajami mogą być kryte w czasie jednej rui nawet dwu- lub trzykrotnie, dzięki czemu 
również podnosi się skuteczność zacieleń. Liczba buhajów przypadająca na grupę samic jest uwarun-
kowana wiekiem, kondycją i cechami osobniczymi buhajów, jakimi hodowca dysponuje. Stosunek ilości 
krów przeznaczanych do krycia dla buhai powinien wynosić 18 krów na 1 rocznego buhaja i 26 krów 

Tabela 5.3. Dojrzałość płciowa i hodowlana poszczególnych ras bydła mięsnego.

Rasa Kaliber
Dojrzałość
hodowlana

(mies.)

Dojrzałość
somatyczna Płodność

Angus średni 15 wczesna b. dobra
Blonde d`aquitaine duży 15 późna słaba
Charolaise b. duży 18-24 b. późna słaba
Galloway średni 15 średnia b. dobra
Hereford średni/duży 15-18 średnia b. dobra
Highland mały 15-18 późna b. dobra
Limousine średni / duży 18-20 średnia/późna b. dobra
Marchigiana b. duży 18-24 późna dobra
Piemontese średni 16-18 średnia/późna średnia
Simental b. duży 18-24 późna średnia
Salers duży 15 średnia b. dobra
Welsh Black średni/duży 15 średnia b. dobra
Belgian Blue b. duży 20-24 późna słaba
Wagyu średni 24 późna b. dobra
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na 1 dojrzałego buhaja. Wielu producentów chcąc zredukować koszty produkcji zwiększa ten stosunek. 
Buhaje mogą pokryć efektywnie od 50 do 60 krów w 60 dniowym sezonie rozrodczym, chociaż typowy 
stosunek to 30:1. Bardzo często w jednym stadzie chodzi w sezonie rozrodczym kilka buhajów, jednak 
ich liczba w grupie nie powinna przekraczać 4 sztuk. 

Ważne jest, aby buhaje:
n zostały dobrane tak, by wzajemnie się tolerowały i swój czas poświęcały krowom, a nie rywalizacji; 

w takich stadach zdarza się, że jeden z nich jest samcem dominującym, a to wpływa na różnice w pro-
porcji rodzących się cieląt po pojedynczych buhajach. 

n nie powodowały trudnych porodów
n były zdrowe (nie przenosiły chorób zakaźnych oraz wad genetycznych);
n nie były użytkowane w jednym stadzie dłużej niż 2 sezony przy wczesnych zacieleniach lub 3 sezony 

przy późnych zacieleniach (uniknięcie chowu kazirodczego).

Buhaje, które ukończyły pierwszy rok życia (14-18 miesięczne) mogą być używane do krycia bez 
wpływu na poziom cielności, jeśli są prawidłowo prowadzone. Średni stosunek krów do byka powinien 
być nieco mniejszy (25:1), ale samce te muszą być dobrze odżywione i nie wolno pozwolić na to, by były 
w zbyt słabej kondycji. Buhaje mogą być używane do krycia naturalnego w programach synchronizacji 
rui, a odsetek otrzymywanych w ten sposób cieląt może być wysoki. W takiej sytuacji, jeden byk powi-
nien być wprowadzony do grupy liczącej od 15 do 30 krów trzymanych w relatywnie małych zagrodach. 
Buhaje mogą „obsłużyć” stosunkowo dużą liczbę krów w pięciodniowym okresie, aczkolwiek są znaczne 
różnice między możliwościami poszczególnych osobników. Pomiędzy cyklami byki powinny mieć 10 
dniowy odpoczynek.

Krycie haremowe polega na podzieleniu stada krów lub jałówek na grupy po 20-25 sztuk, do których 
przydziela się na czas dwóch miesięcy po jednym samcu. Istnieje ryzyko obniżenia skuteczności zacieleń 
stosując ten system rozrodu – w przypadku wystąpienia w tym samym czasie rui u kilku sztuk równo-
cześnie, nie ma samca wspomagającego. Jednak niewątpliwie zaletą jest fakt, iż obecność tylko jednego 
buhaja w stadzie daje gwarancję znajomości pochodzenia potomstwa.

Krycie dozorowane („krycie z ręki”) polega na dobieraniu przez hodowcę do każdej krowy odpo-
wiedniego buhaja. System ten pozwala na prowadzenie pełniej dokumentacji hodowlanej, ale wymaga 
sporych nakładów pracy, dlatego w stadach bydła mięsnego jest stosowany sporadycznie. Wymaga 
obserwacji stada i wykrywania rui u samic. Jednak, dzięki dokładnej organizacji rozrodu i równomierne-
mu rozkładowi wycieleń jeden samiec może kryć nawet 120 samic rocznie. Jednak przy wykorzystaniu 
inseminacji potencjał genetyczny buhajów wykorzystywany jest znacznie lepiej. 

Decydując o tym, że w stadzie będzie stosowane krycie naturalne, należy brać pod uwagę, które z sa-
mic (jałówki czy krowy) będą kryte. Szczególnie ważną kwestią jest tu wiek i masa ciała reproduktora. 
Ciężki buhaj może powodować urazy, a mały – może mieć trudności z pokryciem dużych krów. Buhaje 
swoją dojrzałość płciową osiągają w wieku 9-10 miesięcy, przy czym ich eksploatacja powinna zacząć się 
nie prędzej niż w wieku 15 – 18 miesięcy (rasy wcześnie dojrzewające) lub 18-24 miesięcy (rasy późno 
dojrzewające). Najwyższą wydolność reprodukcyjną osiągają jednak dopiero między 3.-7. rokiem życia. 
Samiec zakwalifikowany do rozrodu powinien być zdrowy, mieć sprawny aparat ruchowy, posiadać pra-
widłowo zbudowane narządy płciowe i wysoki popęd płciowy oraz produkować nasienie dobrej jakości.

Sztuczne unasienianie
Sztuczne unasienianie (inseminacja) polega na pobraniu nasienia od samca, a następnie zdeponowa-

niu go w drogach rodnych samicy przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu. Sztuczne unasienianie 
jest dość rzadko stosowane w chowie bydła mięsnego. W większości stad samice nadal kryte są natural-
nie. Metoda ta umożliwia jednak:
n skrócenie okresów międzywycieleniowych;
n zmniejszenie odsetka upadków cieląt, dzięki zwiększonemu nadzorowi w czasie porodów;
n wyrównaniu wieku cieląt;
n indywidualny dobór par rodzicielskich;
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n efektywne wykorzystanie buhaja. Samiec używany w naturalnym kryciu jest w stanie pozostawić po 
sobie 10-50 cieląt na rok w trakcie użytkowania przez 3-8 lat. W sztucznym unasienianiu od buhaja 
z jednego ejakulatu można wyprodukować 200-400 dawek nasienia, pobierając nasienie czterokrot-
nie w ciągu tygodnia. Jeśli nasienie jest mrożone do późniejszego użycia, można uzyskać około setki 
cieląt po jednym buhaju (jedno cielę na 1,5 dawki) i wiele z tych cieląt może się narodzić nawet po 
śmierci samca.

n wykorzystanie nasienia najlepszych buhajów mięsnych ze światowych list rankingowych; 
n kontrolę szerzenia się chorób krycia 
n zastąpienie krycia naturalnego w sytuacjach, gdy buhaje nie są w stanie kryć z powodu licznych scho-

rzeń np. kończyn lub są niebezpieczne i agresywne przy kryciu naturalnym.

W gospodarstwach utrzymujących małe stada bydła mięsnego, które nie mogą pozwolić sobie na 
ponoszenie kosztów związanych z rozpłodnikiem oraz tych, w których krowy utrzymywane są na uwięzi, 
inseminacja jest szczególnie wskazana. Inseminacja jest jednym z głównych narzędzi przyspieszających 
postęp hodowlany w stadach czystorasowych i powinna być wykorzystywana przynajmniej do unasie-
niania najlepszych zwierząt w stadzie.

By możliwe było wykonanie zabiegu inseminacyjnego a wcześniej wykrycie rui, samice należy odse-
parować.

Sukces programów inseminacyjnych jest wynikiem łączonego efektu płodności byka, płodności sami-
cy, dokładności wykrycia rui, jakości i transportu nasienia, przenoszenia go, i technik rozmrażania.

Programy inseminacyjne niestety mogą powodować zmniejszenie odsetka uzyskiwanych cieląt chy-
ba, że stosowany jest odpowiedni nadzór przy wykrywaniu rui, dbałość o jakość nasienia i prawidłowo 
przeprowadzone zabiegi inseminacyjne. Hodowca rozważający wprowadzenie programów inseminacyj-
nych może skrócić długi sezon rozrodczy przez stopniową redukcję liczby dni naturalnego krycia przez 
okres 2-3 lat. W niektórych sytuacjach 25 dni inseminacji i 25-50 dni naturalnego krycia wydaje się być 
dobrym rozwiązaniem. Innym wariantem może być czterodniowy program sztucznego unasieniania plus 
50 lub 60 dni naturalnego sezonu rozrodczego. Koszty powinno się ostrożnie szacować przed wpro-
wadzeniem programów inseminacyjnych. Są liczne badania, które porównują ekonomikę stosowania 
inseminacji z dobrze zaplanowanym sezonem krycia. Średnia liczba krów, które są inseminowane w skali 
światowej nie jest prawdopodobnie wyższa niż 5%. 

Sztuczne unasienianie i długość sezonu rozrodczego mogą wpływać na skuteczność inseminacji, 
a tym samym na liczbę ciężarnych krów. Wykrywanie rui i techniczna strona zabiegu może niestety nie 
być efektywna przy rozciągniętym sezonie rozrodczym, ponieważ jest to bardzo pracochłonne przedsię-
wzięcie. Technicy wykonujący zabiegi mogą je zmitrężyć i tym samym wpływać na poziom zapłodnienia, 
kiedy duża liczba krów jest inseminowana w ciągu kilku dni z lub bez synchronizacji rui.

wykrywanie rui
Aby uzyskać dobre rezultaty przy stosowaniu inseminacji okres rui u samicy musi być monitorowany 

bardzo dokładnie, ponieważ to sygnalizuje czas zbliżającej się owulacji i jednocześnie określa, kiedy 
można przeprowadzić inseminację. Najlepszym wskaźnikiem rui jest wskaźnik rui „stojącej”, w którym 
samica stoi nieruchomo, kiedy jest obskakiwana przez samca lub inną samicę.

Obecnie istnieje wiele metod wspomagających wykrywanie rui: mierniki ruchliwości krów, montowa-
nie specjalnych pojemników z farbą w okolicy nasady ogona, które po pęknięciu na skutek ucisku przez 
zwierzę obskakujące pozostawia barwny ślad, testy hormonalne czy buhaj próbnik, jednak obserwacja 
posiada znaczenie podstawowe. Skuteczność tejże metody jest najwyższa. Z wielu badań wynika, że 
najwyższy procentowy udział krów wykrytych w rui przypada właśnie na obserwację zwierząt.

Jednocześnie brak idealnego sposobu wykrywania rui zmusza hodowców do łączenia kilku metod 
a lekarzy weterynarii do poszukiwania nowych działań zmierzających do skutecznego unasieniania. 
Jednym z nich jest hormonalna synchronizacja cyklu. Metoda ta znajduje coraz większe zastosowanie 
w rozrodzie bydła a wyniki zacieleń i niski koszt stają się coraz bardziej konkurencyjne w stosunku do 
tradycyjnych sposobów wykrywania rui.
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obserwacja 
Najpopularniejszą dotychczas i jednocześnie najtańszą metodą wykrywania rui jest sama obserwacja. 

Powinna się ona odbywać minimum 2 x dziennie (rano i późnym wieczorem) przez 30 minut, aby wykryć 
„stojącą” ruję. Inne sygnały mogące wskazywać na stan pobudzenia płciowego to niepokój, podniesiony 
ogon, podążanie za grupą młodych buhajków, próby obskakiwania innych krów, zaróżowiony i opuch-
nięty srom, obfity, czysty śluz wydobywający się ze szpary sromowej. Jałówki w rui często wokalizują 
bardziej niż reszta stada.

Trzykrotna obserwacja w ciągu doby pozwala na precyzyjniejsze określenie optymalnego terminu 
inseminacji. Przy czym czas poświęcony na wyszukiwanie krów z objawami rujowymi uzależniony jest 
od wielkości stada i sposobu chowu. Niezbędne jest również właściwe prowadzenie notatek związanych 
z rozrodem uwzględniających datę wycielenia, przebieg porodu, stan narządu rodnego po zakończeniu 
inwolucji macicy (powrót macicy do wielkości sprzed ciąży, przywrócenie aktywności jajników), wystę-
powanie ewentualnych patologii i sposoby leczenia, datę poprzednich rui oraz daty wszystkich sku-
tecznych i nieskutecznych inseminacji. Wadą tej metody jest konieczność zaangażowania dodatkowych 
osób, co w przypadku bydła mięsnego może rodzić trudności ekonomiczne.

buhaj-próbnik
Do wykrywania rui używany może być także buhaj-próbnik, który wyszukuje i obskakuje krowy będą-

ce w rui. Próbnik jest osobnikiem męskim, u którego chirurgicznie zostało przemieszczone prącie, wsku-
tek czego nie może on wprowadzić prącia do pochwy krowy, ale swoim zachowaniem (skoki) umożliwia 
lokalizację samicy będącej w rui.

Chin-ball
Znacznik „chin-ball” noszony jest przez buhaja próbnika pod podbródkiem i składa się ze zbiorniczka 

z barwnikiem z zaworem kulkowym przymocowanym do mocnego, skórzanego kantaru. Gdy próbnik 
skacze na krowę w rui znacznik ten działa jak ogromny pisak kulkowy, zostawiając ślady na krowim 
zadzie i grzbiecie. Przygotowane chirurgicznie buhaje zachowują swój popęd płciowy, skaczą i znakują 
krowy w rui, ale nie mogą już mieć kontaktu płciowego.

androgenizowane krowy
Znacznik „chin-ball” można stosować u krów, którym podaje się w iniekcjach syntetyczny męski hor-

mon, testosteron, w celu stymulacji przejawiania męskich odruchów płciowych. W stadach z dużą liczba 
krów, u których występuje prawdopodobieństwo rui powinno się używać jedną androgenizowaną kro-
wę na 30 samic przeznaczonych do krycia, w przypadku gdy jest ich mniej proporcję tę można zmienić 
na 1:40 lub 1:50.

kamaR
Do jednych z tańszych w zastosowaniu metod wykrywania rui należy urządzenie rejestrujące odruch 

tolerancji – KaMaR. Naklejany jest on na okolicę lędźwiowo-krzyżową. Zbudowany jest z naklejonego 
na plaster zbiorniczka zawierającego dwie (różnokolorowe) substancje przedzielone przegrodą. Zasada 
działania tego urządzenia polega tym, że podczas obskakiwania krowy, która okazuje tolerancję do ob-
skakiwania, następuje zgniecenie przegrody. Powoduje to wymieszanie kolorów i powstanie nowego 
bardzo intensywnej barwy. Potrzebne są minimum 3 sekundy nacisku całej masy ciała zwierzęcia, aby 
urządzenie zmieniło kolor. Oznacza to, że krowa musi stać spokojnie podczas obskakiwania, a nie być 
chwilowo obskakiwaną. Urządzenie to wykrywa sam fakt odruchu tolerancji obskakiwania, co jest jed-
nym z głównych aspektów do stwierdzenia tego, że krowa jest w rui. Metoda ta nie określa jednak, kiedy 
ucisk na krowę jest najsilniejszy i kiedy krowa jest w najlepszym stadium rui. Metoda ta nie sprawdza się 
na pastwiskach, które okolone są drzewami z nisko rosnącymi gałęziami lub krzakami, ponieważ krowy 
wchodząc pod taką roślinność mogą zrywać plastry lub zbiorniczki z farbą mogą pękać dając fałszywe 
dodatnie wyniki.

heatwatch 
Możliwość określenia najlepszego stadium okresu rujowego i czasu, w którym przeprowadzenie 

unasienniania byłoby najbardziej wskazane daje urządzenie, jakim jest np. HeatWatch. Na grzbietach, 
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w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, krów przyklejane są nadajniki, które rejestrują datę, godzinę, numer 
zwierzęcia, oraz fakt obskakiwania przez innego osobnika. Sygnał przekazywany jest następnie do kom-
putera sterującego. Komputer zlicza ilość i częstotliwość rejestrowanych zdarzeń na monitorowaną 
sztukę. Na tej podstawie określana jest „intensywność” i dokładny czas wystąpienia odruchu tolerancji. 

Badania sugerują, że rozkład, kiedy krowy wykazują ruję jest nachylony do wczesnych godzin po-
rannych. Odsetek krów pokazujących ruję od północy do szóstej rano wynosi 43%, od szóstej rano do 
południa 22%, od południa do osiemnastej 10%, od osiemnastej do północy wynosi 25%.

właściwy czas inseminacji
Przy unasienianiu duże znaczenie ma ustalenie momentu wykonania zabiegu. Długość rui i czas 

owulacji jest zróżnicowana u krów i jałówek. Ta zmienność stwarza trudność w określeniu najlepszego 
czasu do sztucznego unasieniania. Dodatkowym wyzwaniem jest to, że zarówno komórka jajowa, jak 
i plemniki wykazują stosunkowo krótką żywotność. Komórka jajowa żyje i zachowuje swoje zdolności 
życiowe przez 6-10 godzin po owulacji, a plemniki są żywotne przez 24-30 godzin w samiczych dro-
gach rodnych. 

Czas, w którym wykonany zostanie zabieg inseminacji powinien zdarzyć się 6-8 godzin wcześniej niż 
owulacja, ponieważ plemniki wymagają około 2-6 godzin pobytu w samiczych drogach, zanim one sta-
ną się w pełni zdolne do zapłodnienia. Ponieważ owulacja zdarza się 24-30 godzin po rozpoczęciu rui, 
inseminacja powinna być przeprowadzona blisko terminu końca rui, czyli 8 do 20 godzin po zaobserwo-
waniu pierwszych objawów rui. Są dwie główne zasady ustalania momentu unasieniania, czyli okienka 
inseminacyjnego. Tradycyjnie hodowcy trzymają się zasady: rano/wieczór. Oznacza to, że jeżeli ruja 
wystąpi rano – należy unasieniać późnym popołudniem. Analogicznie, jeżeli ruja wystąpi po południu 
unasieniać należy następnego dnia rano (tabela 5.4.).

Krowy są zamykane w zagrodzie i inseminowane w poskromie. Sprzęt, który jest wymagany do za-
biegu to pistolet inseminacyjny, w którym umieszczana jest słomka zawierająca rozmrożone nasienie. 
Większość technik inseminacyjnych u bydła wymaga od inseminatorów włożenia jednej ręki do prost-
nicy, ponieważ poprzez jej ściany istnieje możliwość dotykowej manipulacji i kontroli pasażu pistoletu 
wewnątrz szyjki macicznej. Pistolet powinien przejść przez szyjkę, a nasienie zostać zdeponowane do 
trzonu macicy.

Liczba krów mięsnych inseminowanych każdego roku nie jest dobrze udokumentowana. Szacuje się, 
że corocznie zabiegom sztucznego unasieniania poddawanych jest około 3-5% mięsnych krów. W kon-
traście, średnio 75% krów mlecznych jest inseminowanych każdego roku. 

Samice przeznaczone do zabiegu powinny znajdować się w kondycji 5 lub 6, żeby gwarantowało to 
wysoki poziom cielności. 

embriotransfer
Najważniejszą funkcją embriotransferu jest spowodowanie wzrostu wydajności reprodukcyjnej sa-

mic, który może być zwiększony dziesięciokrotnie lub więcej w danym roku i pięciokrotnie lub więcej 
w życiu. Innym wykorzystaniem embriotransferu jest możliwość uzyskania potomstwa od niepłodnych 
krów, a także przy exporcie lub imporcie materiału hodowlanego w celu redukcji ryzyka chorób.

Tabela.5.4. Termin unasieniania bydła w zależności od czasu rozpoczęcia się rui.

CZAS RUI I UNASIENIANIA

Początek rui Czas unasieniania

W nocy godz.   3.00 Tego samego dnia godz. 15.00

Rano   6.00 Tego samego dnia 18.00

Przed południem   9.00 Tego samego dnia 21.00

W południe 12.00 Tego samego dnia 21.00

Po południu 13.00 Następnego dnia   6.00

Wieczorem (lub później) 18.00 Następnego dnia   6.00
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Embriotransfer jest czasem określany jako przeniesienie, przełożenie lub transfer zarodka. W tej pro-
cedurze, zarodek we wczesnej fazie swego rozwoju jest pobierany od matki (dawczyni) i przenoszony 
do macicy innej matki (biorczyni). Pierwszy skuteczny embriotransfer został przeprowadzony u królików 
w 1890 roku, a u bydła w 1951 roku. W skali światowej rocznie przenosi się ponad 400.000 zarodków. 
Średnio połowa z zarodków jest przenoszona na świeżo, a pozostała część po ich rozmrożeniu. 

pomoc przy porodzie
Przy relatywnie małych problemach związanych z trudnościami porodowymi można podjąć następu-

jące kroki. 
q Zrób pętlę położniczą przez przeprowadzenie łańcuszka przez podłużny pierścień na końcu łańcuszka.
q wsuń pętlę po rękawiczce i dobrze nasmarowanej ręce, ażeby możliwe było łatwiejsze założenie pętli 

na nóżkę cielęcia i manipulację w kanale rodnym lub macicy
q nałóż pętlę łańcuszka na jedną nogę cielęcia i przesuń go w górę powyżej stawów pęcinowych. Jest 

to konieczne do utrzymania naprężenia ślizgowego na łańcuszku, tak żeby się nie zsunął
q druga pętla łańcuszka powinna być założona między pęciną a raciczką. Pętla może być zrobiona na 

ręku i potem nałożona na nóżkę. Zaczepione mocno pomaga rozłożyć siłę nałożoną na kości poprzez 
dwie lokalizacje pętli redukując w ten sposób możliwość uszkodzenia kości. Nie stosuje się pojedyn-
czych pętli wokół obu nóg w tym samym czasie. Niebezpieczeństwo złamania jednej lub obu jest 
bardzo wysokie, szczególnie, jeśli poród jest trudny i użyta jest duża siła ciągnięcia.

q Powtórz kroki 1-4 na drugiej nóżce.
q przed założeniem uchwytów na łańcuszki, upewnij się, że łańcuszki są po spodniej stronie nóżek. To 

daje pewność, że nóżki będą mocno pociągane, ale nie pod kątem.
q załóż dwa uchwyty na łańcuszki i ciągnij delikatnie, mając pewność, że pętle nie zsuną się z nóżek
q Niektóre cielęta mogą być urodzone przez ciągnięcie obu nóżek równomiernie, aczkolwiek lepiej jest 

ciągnąć na przemian raz za jedną nóżkę raz za drugą niż odwrotnie, po kilka centymetrów. Kiedy nóżki są 
wyjęte w ten sposób, ramiona lub biodra są przygotowane do przejścia przez pas biodrowy. Przodowanie 
główkowe: jeśli barki są ulokowane w miednicy, można zastosować chwyt za główkę cielęcia. Łańcuszek 
może być założony w postaci pętli, założonej na potylicę i wprowadzonej do pyska cielęcia. Należy robić 
to ostrożnie, aby nie doszło do złamania szczęki. Przodowanie pośladkowe: przy takim ułożeniu, ekstrak-
cja płodu jest wbrew normalnemu kierunkowi wzrostu włosów. Kanał rodny powinien być dobrze na-
smarowany łagodnym mydłem domowym rozpuszczonym w gorącej wodzie. Jest to konieczne do rotacji 
płodu (około jednej ósmej obrotu), aby wykorzystać największą średnicę miednicy. Jeśli poród okazuje się 
być szczególnie ciężki, należy brać pod uwagę cesarskie cięcie, które nie powinno się opóźniać.

q Gdy nóżki są wyeksponowane, cielę powinno być ciągnięte ku dołowi, w kierunku stawów skokowych 
krowy, pod kątem 45 stopni. Jak głowa i barki przechodzą przez kanał rodny, wtedy ryzyko uszkodze-
nia i skaleczenia macicy oraz szyjki macicznej jest największe. Powstałe uszkodzenia mogą powodo-
wać rozwój infekcji i późniejsze problemy reprodukcyjne. Ponieważ siła oraz ciśnienie rozszerza szyjkę 
i kanał rodny, trakcja, która jest przeprowadzana stopniowo może zwykle chronić przed takimi uszko-
dzeniami. Jeśli pomoc jest udzielona za wcześnie, powolne stosowanie trakcji nie przeszkadza przy 
normalnym rozszerzaniu się szyjki macicznej i minimalizuje potencjalne uszkodzenia kanału rodnego.

q Jedna lub dwie osoby stosując normalną siłę powinna być zdolna do wyciągnięcia cielęcia. Jeśli poród 
jest ekstremalnie trudny, może być konieczne użycie wycielacza. Kiedy zdarza się taka sytuacja, najle-
piej szukać doświadczonej pomocy. Wycielacz, który jest źle użyty może spowodować permanentne 
uszkodzenia zarówno krowy, jak i cielęcia. Zbyt duża dźwignia wywierana przez osobę może przyczy-
nić się do śmierci cielęcia.

Postępowanie z cielęciem po porodzie:
n umieścić ciele na czystej, suchej, obfitej ściółce;
n oczyścić cielę z błon płodowych;
n usunąć starannie z nozdrzy i pyska śluz, by umożliwić cielęciu swobodne oddychanie;
n obciąć pępowinę (ok. 10 cm od brzucha), kikut pępowiny należy zdezynfekować (np. jodyną);
n podsunąć cielę matce;
n dopilnować, by ciele wypiło siarę, która ułatwia wydalanie smółki oraz zawiera substancje odżywcze, 

energetyczne i niezmiernie dużą koncentrację immunoglobulin.
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Postępowanie z krową po porodzie:
n zapewnić dostęp do czystej wody pitnej;
n podać płyn wzmacniający lub ciepłe pójło (skład pójła: 1 kg otrąb pszennych, 0,25 kg siemienia lnia-

nego, cukier, sól – zalać wrzątkiem);
n umyć srom i zad krowy ciepłą wodą z dodatkiem środka dezynfekcyjnego;
n wymienić zanieczyszczoną ściółkę;
n usunąć błony płodowe;
n do chwili odejścia łożyska powinna otrzymywać lekko strawną paszę;
n po wystąpieniu pierwszego przeżuwania można zadać normalną dawkę pokarmową;
n przy wystąpieniu schorzeń okresu poporodowego – postępować zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii.

W okresie poporodowym usuwane są również resztki wód płodowych i wydzieliny macicy. Lochie 
początkowo mają krwiste zabarwienie, następnie brązowawieją, a w miarę upływu czasu stają się ja-
śniejsze –kremowo-żółte. W okresie poporodowym macica kurczy się i wraca do normalnej wielkości 
(inwolucja macicy), co może trwać do 4 tygodni (tabela 5.6.).

wskaźniki rozrodu
W każdym stadzie bydła mięsnego za pomocą prostych wskaźników można ocenić jego prawidło-

wość, co pozwala na wczesne wykrycie wszelkich zaburzeń, rozpoznanie przyczyn i przeciwdziałanie 
im, a przede wszystkim oszacowanie kosztów związanych z rozrodem i podjęcie decyzji o losie poszcze-
gólnych sztuk. Należy pamiętać, że istnieje wiele czynników kształtujących wskaźniki rozrodu. Niemałe 
znaczenie mają tu sposób zarządzania stadem, jak również stan fizjologiczny krów, ich profil zdrowotny, 
kondycja, przebyte choroby oraz żywienie. Punktem wyjścia efektywnego zarządzania rozrodem jest 
ocena stanu wyjściowego na podstawie wskaźników rozrodu, których prawidłowa interpretacja umoż-
liwia wprowadzenie zmian w organizacji rozrodu stada lub pojedynczych sztuk. Zmiany te poprawią nie 
tylko dobrostan zwierząt, ale i zyski, jakie można uzyskać z hodowli. 

Wartości świadczące o użytkowości rozrodczej krów, uzyskane z wyliczenia na podstawie konkret-
nych formuł nazywamy wskaźnikami rozrodu. Informują one, który aspekt funkcjonowania stada jest 
pogorszony (lub poprawiony) i na ile, a ich stała kontrola przyczynia się do zwiększenia zdrowotności 
zwierząt pod kątem schorzeń układu rozrodczego. 

Wskaźniki rozrodu można podzielić są na dwie kategorie: wskaźniki zbiorcze dla całego stada bądź 
grupy krów i indywidualne dla każdej sztuki. Wskaźniki zbiorcze pozwalają zorientować się w ogólnej 
sytuacji stada, natomiast indywidualne pozwalają na precyzyjniejsze zarządzanie stadem. Wśród do-
stępnych i opisanych poniżej wskaźników znajdują się również takie, które można obliczyć dla stada jaki 
dla każdej sztuki indywidualnie. 

Wskaźnik zacieleń – jest najbardziej popularnym wskaźnikiem wydajności rozrodczej krów mięsnych. 
Uznanie, że krowa została zacielona po zakończeniu sezonu krycia jest bazą do oszacowania tego wskaź-
nika. Normatywna wartość, do której hodowcy powinni dążyć to 95%

WZ = (liczba krów cielnych/średni roczny stan krów) x 100 %.

wskaźnik ocieleń (wo)
Wskaźnik ten wyrażany jest procentowo. Określa stosunek porodów w ciągu roku do średniej liczby 

utrzymywanych rocznie krów uczestniczą w rozrodzie. Optymalny WO wynosi powyżej 90%. Warto 
również zwrócić uwagę, że wskaźnik ocieleń związany jest ściśle z okresem międzyocieleniowym, o któ-
rym będzie mowa niżej. Wraz wydłużeniem przeciętnego okresu międzyocieleniowego (OMO) w stadzie 
maleje wartość WO. W idealnym stadzie, w którym przeciętna długość między ocieleniami wynosi 365 
dni wartość wskaźnika ocieleń zbliżona jest do 100%. Każde wydłużenie OMO o ok 4 dni powoduje 
zmniejszenie wskaźnika ocieleń o ok 1%. 

Wskaźnik okresu międzyocieleniowego (OMO) – jest to wartość wskazująca na regularność kolej-
nych wycieleń krowy i mówi o długości czasu jaka mają pomiędzy kolejnymi ocieleniami. Oblicza się go 
albo w dniach, albo w miesiącach. Normatywna wartość tego wskaźnika to 365 dni (12 miesięcy).

Indeks rotacji stada (RS) – jest to wskaźnik informujący o tym, jaki odsetek krów został wybrakowany 
ze stada w danym roku. Wzrost wartości tego indeksu oznacza obniżenie w stadzie wieku krów (obniże-
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nie długowieczności) i także pogorszenie rozrodu. Normatywna wartość tego wskaźnika powinna wy-
nosić 15%. Zbyt niska wartość tego wskaźnika powoduje pogorszenie intensywności selekcji i limituje 
tempo postępu hodowlanego.

RS = (liczba wybrakowanych krów w roku/średni roczny stan krów) x 100%

Wskaźnik wydajności mlecznej krowy matki – OMM (210) wg Dobickiego (1994)
Mleczność matki jest szacowana na podstawie masy ciała cielęcia przy odsadzeniu, przy założeniu, że cielę 

wypija na 1 kg przyrostu 10l mleka w pierwszych 3 miesiącach swojego życia, a 9,8,7 litrów w następnych.
OMM (210) = (McOds [kg] x 1700)/ wiek zwierzęcia [dni]
Gdzie:
OMM (210) = oszacowana mleczność matki
McOds [kg] = masa ciała cielęcia przy odsadzeniu

Wskaźnik produkcji cieląt odsadzonych (PCO) – jest to wskaźnik umożliwiający ocenę wyniku cyklu 
produkcji w stadzie bydła mięsnego, ponieważ łączy rezultat zacieleń, porodów i odchowu.

PCO = (liczba cieląt odsadzonych/liczba krów objętych kryciem w poprzednim sezonie) x 100%
Wynik cyklu produkcji jest zadowalający, jeśli wartość wskaźnika wynosi nie mniej niż 85%. 
Ponadto, dla stad w których stosowana jest inseminacja można wykorzystać następujące wskaźniki 

rozrodu:
q	Okres międzyciążowy (OMC)
 Jest to czas, jaki upłynie od ocielenie do ponownego zacielenia. W tym wskaźniku zawierają się dwa 

inne: przestój poporodowy oraz czas zwłoki. Na długość tego wskaźnika w dużym stopniu wpływa 
decyzja samego hodowcy. Aby zachować w stadzie bydła mięsnego 365 dni okres międzyocielenio-
wy, długość OMC nie powinna przekraczać 60-90 dni.

q	Okres przestoju poporodowego (OPP)
 Wyrażany jest ilością dni, jaka upłynie od ocielenia do pierwszej inseminacji, be znaczenia jest tu 

czy unasienianie zakończyło się zapłodnieniem czy też nie. Od wyniku inseminacji zależy natomiast, 
w jaką fazę przejdzie dalej cykl. Jeśli nie dojdzie do ciąży, zaczyna się tzw. czas zwłoki. Na OPP skła-
da się okres inwolucji macicy krowy po porodzie oraz czas w którym hodowca podejmuje decyzję 
o inseminacji. W tym okresie następuje regeneracja zwierzęcia, inwolucja macicy i przygotowanie 
do następnej ciąży. W okresie przestoju poporodowego należy zwracać na krowy szczególną uwagę, 
ponieważ w tym czasie krowy są najbardziej narażone na różne komplikacje.

q	Czas zwłoki (CzZ)
 Nie zawsze występuje on w cyklu rozrodczym. Jeżeli zapłodnienie następuje w wyniku pierwszej in-

seminacji, to czas zwłoki nie występuje. Jeśli natomiast nie doszło do zacielenia w wyniku pierwszego 
unasieniania, zaczyna się czas zwłoki. Innymi słowy, CzZ to odstęp pomiędzy pierwszym po porodzie 
nieskutecznym unasienieniem, a zabiegiem skutecznym. Na czas zwłoki może składać się kilka na-
stępujących po sobie inseminacji. Najlepiej, jeśli CzZ trwa poniżej 30 dni (czyli zacielenie następuje 
po drugiej inseminacji). Gdy CzZ się wydłuża w związku z kolejnymi inseminacjami, hodowca ponosi 
straty w związku poniesieniem kosztów kolejnych dawek nasienia.

q	Odstęp między inseminacjami (OmI)
 Optymalny czas to ok 21 dni (18-24 dni) czyli ekwiwalent jednego cyklu rujowego krowy. Jeśli OmI 

trwa zbyt krótko np. 15 dni, to ponowne unasienienie wykonano za wcześnie bądź źle zdiagnozowa-
no objawy rui. W przypadku, gdy wydłuża się do 30-35 dni może świadczyć o resorpcji płodu. Jeśli 
krowy powtarzają ruję regularnie, a kolejny 3 zabieg inseminacji kończy się niepowodzeniem może to 
świadczyć o niewłaściwym funkcjonowaniu układu rozrodczego (np. stan zapalny macicy) i wymaga 
interwencji lekarza weterynarii. W prawidłowej ocenie tego wskaźnika liczy się zarówno łączna dłu-
gość wskaźnika jak również odstępstwa od wielokrotności prawidłowego cyklu rujowego (21 dni).

q	Indeks zacielenia (IZ)
 Indeks zacielenia szacuje skuteczność inseminacji w ciągu roku. Określa liczbę zużytych porcji nasie-

nia na zapłodnienie jednej krowy. Jest to wskaźnik, który może posłużyć do oceny skuteczności zabie-
gów inseminacji pojedynczych zwierząt jak i grupy. Optymalna wartość to poniżj 1,5 porcji nasienia. 
Wzrost świadczy o problemach z zacieleniem (niewłaściwy moment inseminacji, zły stan zdrowia 
krowy), lecz może też wynikać z braku umiejętności inseminatora.
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5. żywność RegIonalna I ekologICzna – oRganIzaCja Rynku

5.1. Rynek żywności regionalnej i ekologicznej – stan, organizacja, 
perspektywy rozwoju

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Region Warmii i Mazur to obszar z potencjałem produkcji żywności ekologicznej i regionalnej. To re-
gion z tradycjami, mający doskonałe warunki do wytwarzania produktów żywnościowych o wysokiej 
jakości i niepowtarzalnych parametrach smakowych. Wiejski krajobraz, walory kulturowe i turystyczne 
oraz różnorodność biologiczna stanowią doskonałą podstawę do rozwoju rynku żywności o regionalnym 
i ekologicznym charakterze. Niestety ten potencjał nadal nie jest wykorzystywany. Na uwarunkowania 
rozwoju rynku produkcji ekologicznej składają się zarówno szanse, do których zaliczyć można znaczący 
potencjał konkurencyjny producentów i przetwórców na nim funkcjonujących, jak i bariery w zakresie 
braku organizacji kanałów dystrybucji i wysokich kosztów generowanych przez poszczególne ogniwa 
łańcucha, które znacząco uniemożliwiają przetransformowanie tegoż potencjału w silną pozycję konku-
rencyjną (Grzybowska-Brzezińska, 2013). Główne bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej, na które 
wskazują zarówno producenci i przetwórcy to brak organizacji rynku zbytu i wysokie koszty produkcji. 
Problemem jest także niska skala produkcji, aby jednostki produkcyjne mogły skutecznie konkurować 
z producentami żywności tzw. „konwencjonalnej”. Ponadto wciąż brakuje odpowiedniej skali produkcji, 
która umożliwi organizację rynku żywności ekologicznej. Zbyt rozdrobniona podaż produktów wytwo-
rzonych w gospodarstwach ekologicznych w Polsce, brak koncentracji przetwórstwa, ograniczony dostęp 
do surowców, ograniczona lub brak podaży jednolitych dużych partii upraw roślinnych i produkcji zwie-
rzęcej, niedobór zorganizowanych grup podmiotów zajmujących się przechowalnictwem, brak organiza-
cji dystrybucji i sprzedaży żywności ekologicznej, to główne problemy ukształtowania trwałości ekono-
micznej tego sektora (Grzybowska-Brzezińska, 2018). Utrudnieniem dla funkcjonowania rynku jest także 
mała liczba przetwórni ekologicznych oraz rozproszenie gospodarstw ekologicznych, które ograniczają 
płynność dostaw. Innymi przejawami słabego rozwoju krajowych zakładów przetwórczych są: niski po-
ziom przetworzenia żywności ekologicznej oraz mało urozmaicony asortyment. Niedostatki infrastruktu-
ralne rynku żywności ekologicznej występują na całej długości łańcucha produkcji ekologicznej. Brakuje 
przede wszystkim trwałych powiązań między jego ogniwami. Słabo rozwinięte są kanały sprzedaży go-
towych produktów ekologicznych, również nieukształtowana organizacja dostaw, skupu, przechowalnic-
twa i przetwórstwa. Wśród głównych przyczyn ograniczonej współpracy na rynku żywności ekologicznej 
można wskazać brak zaufania do partnerów i kontrahentów, brak doświadczenia i dobrych przykładów 
współpracy-prezentacji lokalnych inicjatyw czy brak aktywności zarówno ze strony rolników jak i pośred-
ników, brak relacji, komunikacji, więzi pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na lokalnym, regionalnym 
czy krajowym rynku. Rozdrobnienie produkcji i duża liczba gospodarstw ekologicznych skutkuje ograni-
czoną podażą i brakiem odpowiedniej wielkości produkcji, co jest przyczyną trudności w komunikacji po-
między rolnikami oraz barierą w kontaktach biznesowych z przetwórcami czy detalistami. Istnieje zatem 
potrzeba dbałości o budowanie pozytywnych relacji między tymi podmiotami. 

Uwzględniając dynamikę zmian w zakresie liczby zarejestrowanych gospodarstw ekologicznych, 
w województwie warmińsko-mazurskim od 2016 roku zaobserwowano obniżenie zarówno liczby pod-
miotów i powierzchni ich upraw (tab.1).
Tabela 1. Liczba i powierzchnia gospodarstw ekologicznych oraz liczba przetwórni ekologicznych w woje-

wództwie warmińsko-mazurskim w latach 2008, 2014, 2016, 2018
Obszar

produkcji
Liczba gospodarstw w szt. Powierzchnia w ha Liczba przetwórni w szt.

2008 2014 2016 2018 2008 2014 2016 2018 2008 2014 2016 2018
warmińsko
-mazurskie 1059 4234 4142 3393 28 828 117 097 108 667 104 573 9 12 16 25

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IJHARS
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W 2016 roku w porównaniu do roku 2014 liczba gospodarstw zmniejszyła się o 3% a w 2018 roku 
już 20%. W przypadku powierzchni gospodarstw ekologicznych odnotowano jej zmniejszenie zarówno 
w 2016 i 2018 roku, jest to spadek o ok. 10% w każdym z analizowanych lat. Liczba przetwórni wzrasta 
i w okresie 10 lat nastąpił ponad dwukrotny ich wzrost. Produkcja w gospodarstwach ekologicznych 
funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim to głównie produkcja roślinna z przeznacze-
niem na pasze (tab. 2). Potencjał produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych nie jest wyko-
rzystany w pełni, a niewielki udział areału upraw warzyw, owoców i ziemniaków zmniejsza możliwości 
rozwoju rynku surowców rolniczej produkcji ekologicznej.

W analizowanym okresie wzrost areału upraw ekologicznej produkcji roślinnej wystąpił w przypadku 
pszenicy, żyta, owsa i innych zbóż uprawianych na ziarno. Zmniejszył się areał pastwisk i łąk, a w 2018 
roku drastycznie zmniejszyła się również powierzchnia upraw pszenicy orkiszowej (tab. 3).

Uprawy sadownicze w 2014 roku prognozowały ogromny potencjał województwa warmińsko-ma-
zurskiego zarówno w areale jak i wielkości produkcji ekologicznej. Niestety w 2016 roku powierzchnia 
upraw sadowniczych zmniejszyła się o ponad 60% w porównaniu do upraw w 2014 roku, a w roku 2018 
już o 80 %. Spadki powierzchni upraw obserwowano również w przypadku owoców miękkich, ziem-
niaków i kapusty. Jedynie w uprawie ekologicznej roślin strączkowych rolnicy zwiększyli areał i w 2018 
roku był on dwukrotnie większy w porównaniu do 2014 roku.

W gospodarstwach ekologicznych w województwie zmniejszyła się hodowla tuczników, jest ograni-
czony dostęp ekologicznego mięsa wieprzowego, bardzo niestabilna produkcja bydła i mleka krowiego 
czy owiec (tab. 4).

Tabela 2. Struktura i powierzchnia wybranej produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim w latach 2008, 2014, 2016, 2018

Rok Liczba
Pszenica Pszenica

orkiszowa żyto Owies Inne zboża 
na ziarno

Pastwiska
i łąki

w ha
2008 1059 790,32 120,5 2039,09 984,43 1227 15 566,38
2014 4234 1297,98 175,43 2106,02 2298,1 1563,48 40239,23
2016 4142 1288,1 542,9 2037,5 2173,1 2672,2 28685,1
2018 3393 1555,75 59,6 5014,84 5204,9 16262,8 22012,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IJHARS

Tabela 3. Struktura produkcji wybranych produktów w gospodarstwach ekologicznych w województwie war-
mińsko-mazurskim w latach 2008, 2014, 2016, 2018

Rok Liczba
Uprawy sadowni-

cze jabłonie
i grusze (ha)

Owoce
miękkie

(ha)
Ziemniaki

(ha)
Warzywa:
marchew

(ha)
Kapusta

(ha)
Rośliny

strączkowe
(ha)

2008 1059 288,08 12,73 128,29 4,41 0,75 135,71
2014 4234 3241,23 794,9 333,23 124,6 41,7 1472,62
2016 4142 1283,0 414,2 320,18 112,72 23,9 2442,9
2018 3393 528,67 328,03 189,13 59,8 5,59 4423,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IJHARS

Tabela 4. Struktura wybranej produkcji zwierzęcej w gospodarstwach ekologicznych w województwie war-
mińsko-mazurskim w latach 2008, 2014, 2016, 2018

Rok Liczba Bydło (szt) Tuczniki (szt) Owce (szt) Mleko krowie (l)

2008 1059 134 1641 17 234 111
2014 4234 2455 38 1685 2 228 900
2016 4142 1488 60 1613 1 915 500
2018 3393 1571 34 1777 2 234 200

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IJHARS



Żywność regionalna i ekologiczna – organizacja rynku

85

Z analizy liczby gospodarstw, skali i rodzaju upraw w ciągu ostatnich 10 lat wynika, że w wojewódz-
twie brakuje stabilności w zakresie skali produkcji roślinnej i zwierzęcej. Konsekwencje tej sytuacji, to 
destabilizacja funkcjonowania skali przetwórstwa i podaży żywności ekologicznej. Niestabilne ogniwo 
produkcji surowca, destabilizuje sektor przetwórców i zniecierpliwia konsumentów. Ekologiczna produk-
cja zwierzęca zarówno mleka i mięsa powinny stanowić siłę przetargową przetwórców ekologicznych 
produktów. Producenci ekologiczni funkcjonujący w województwie warmińsko-mazurskim mają poten-
cjał i mogą tworzyć odpowiednią skalę podaży. Niestety w analizowanym okresie w gospodarstwach 
ekologicznych w województwie areał upraw i plony nie utrzymują się na stabilnym poziomie i co nie-
pokojące zauważalny jest ich spadek w wielu kategoriach produkcji. Wynika to często z uwarunkowań 
związanych z pogodą, również kondycją przetwórców i możliwościami sprzedaży gotowych produktów. 

perspektywy rozwoju rynku żywności regionalnej i ekologicznej
Rozwiązaniem problemów rozwoju rynku żywności ekologicznej jest stworzenie sieci organizacji 

współpracujących, funkcjonujących na poszczególnych ogniwach łańcucha marketingowego, co daje 
szanse na zwiększenie produkcji czy rozwinięcie sprawnego obrotu rynku żywności ekologicznej. Wpro-
wadzenie działań opartych na integracji, współpracy w zakresie sieci funkcjonujących w poszczególnych 
ogniwach łańcucha marketingowego jest możliwe, jeżeli zostaną stworzone relacje pomiędzy uczestni-
kami poszczególnych szczebli i pomiędzy sieciami organizacyjnymi funkcjonującymi w branży. Sprawnie 
funkcjonujący system współpracy powinien sprzyjać rozwojowi rynku żywności ekologicznej, z którego 
skorzystają wszyscy jego uczestnicy, a w szczególności konsumenci, producenci i przetwórcy. Wprowa-
dzenie działań opartych na integracji, współpracy w zakresie sieci funkcjonujących w poszczególnych 
ogniwach łańcucha marketingowego jest możliwe, jeżeli zostaną stworzone relacje pomiędzy uczestni-
kami poszczególnych szczebli i pomiędzy sieciami organizacyjnymi funkcjonującymi w branży. Sprawnie 
funkcjonujący łańcuch marketingowy daje szansę na rozwój rynku żywności ekologicznej, z którego 
skorzystają wszyscy jego uczestnicy, a w szczególności konsumenci, producenci i przetwórcy.

Pożądane działania przyczyniające się do budowania współpracy mogą dotyczyć wielu obszarów, 
w tym:
n współpracy na poziomie producentów – stworzenie wspólnej oferty zwiększającej siłę przetargową 

u przetwórców (jednolitość surowca, duże partie, płynność dostaw, ograniczone koszty zakupu środ-
ków produkcji, transportu, kontraktów, możliwość pewnego rynku zbytu);

n współpracy w zakresie wspólnej oferty produktowej – tworzenie wspólnej marki;
n współpracy w zakresie wspólnych form i miejsc sprzedaży – organizacja sprzedaży w sklepie interne-

towym (wspólna oferta), sklepy stacjonarne pod wspólnym logo (sprzedaż pod własną marką produ-
centa), uczestnictw w targach, wystawach (obniżenie kosztów, uczestnictwa i transportu), sprzedaż 
produktów w pakietach, kontraktacje sprzedaży surowców i produktów gotowych;

n współpracy z restauracjami; 
n współpracy w zakresie działań promocyjnych, komunikacyjnych czy marketingowych.

Rys. 1. Krótki kanał dystrybucji na rynku żywności ekologicznej i regionalnej

Producenci – Rolnicy – Gospodarstwa ekologiczne

Klienci indywidualni:
Targowisko
Bezpośrednio
w gospodarstwie

Klienci instytucjonalni:
Rynek hurtowy
Hurtownie / Firmy handlowe
Przetwórnie
Sklepy detaliczne (specjalistyczne, 
ogólnospożywcze, supermarkety, hipermarkeyt)

Przedsiębiorstwa gastronomiczne
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Rys. 2. Długi kanał dystrybucji na rynku żywności ekologicznej

W rozwoju produkcji w gospodarstwach ekologicznych konieczne jest również wsparcie samorządu 
województwa poprzez organizację wydarzeń promujących wysokiej jakości żywność regionalną i eko-
logiczną, organizację miejsc sprzedaży, organizację podmiotów-instytucji wpierających obrót na rynku, 
organizację rynku i infrastruktury handlu.

Zbudowanie relacji i wdrożenie systemu współpracy w ramach działań marketingowych poszczególnych 
uczestników rynku, usprawni funkcjonowanie i organizację sprzedaży żywności regionalnej wytworzonej w re-
gionie Warmii i Mazur. Szczególnie współpraca powinna być realizowana w odniesieniu do dystrybucji i pro-
mocji tych produktów. W obecnych realiach gospodarczych rozwój rynku żywności regionalnej, tradycyjnej 
czy ekologicznej jest blokowany przez nieadekwatnie 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 szcze-
gólności konsumenci i producenci. Wspólna marka żywnościowych produktów regionalnych to – korzyści:
n WSPÓLNE wykorzystanie specyfiki potencjału regionalnego;
n silna marka wzmacnia pozycję podmiotów działających w regionie;
n marka wykorzystuje wspólne sukcesy do celów promocyjnych;
n możliwe jest uzyskanie efektu rozpoznania i wzbudzenie zainteresowania;
n dobra marka to symbol standardów jakości i wydajności;
n wzrost znajomości produktów powoduje zwiększenie rozpoznawalności regionu = korzyści dla miast, 

gmin i lokalnej gospodarki.

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;
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.

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.

Producenci – Rolnicy – Gospodarstwa ekologiczne

Hurtownie: rynek hurtowy, hurtownie / firmy handlowe

Przetwórcy: przetwórnie przemysłu spożywczego (ubojnie, młyny, chłod-
nie, zakłady mięsne, mleczarnie, itp.), usługi gastronomiczne

(szkoły, przedszkola, restauracje, szpitale itd.)

Detaliści: sklepy specjalistyczne (supermarkety, hipermarkety,
delikatesy, regionalne sieci detaliczne itd.), automaty

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

podsumowanie 
Funkcjonowanie rynku żywności tradycyjnej, lokalnej i ekologicznej jest bardzo istotne, zarówno dla 

społeczeństw lokalnych, jak i całego kraju. Rynek produktów tradycyjnych i regionalnych nie tworzy 
się automatycznie, przypadkowo, nieświadomie. Jest to przedsięwzięcie podejmowane przez regiony 
zamierzające do wykorzystania w strategii rozwoju tego typu produkty. Powinno być to uprzednio wni-
kliwie przedyskutowane, a następnie oparte na trwałym partnerstwie między potencjalnie zaintereso-
wanymi środowiskami. Chodzi tu o producentów surowców, przetwórców, organizacje pozarządowe 
zajmujące się promocją, badaniem rynku, edukacją, kulturowym i historycznym dziedzictwem, organiza-
cje mieszkańców, organizacje konsumentów, władze lokalne i regionalne, instytucje doradcze, instytucje 
finansowe, samorządy, liderów społecznego i gospodarczego życia. 

Rynek produkcji ekologicznej pomimo wielu działań aktywizujących i diagnozujących jego rozwój po-
zostaje rynkiem o charakterze niszowym. Rynek ten może rozwijać się w sytuacji optymalizacji podaży 
surowców i gotowych produktów z uwzględnieniem oczekiwań konsumentów oraz poprzez organizację 
skutecznych kanałów dystrybucji. 

Głównym problemem rozwoju rolnictwa i przetwórstwa ekologicznych płodów rolnych jest brak od-
powiedniej skali produkcji, która umożliwi organizację rynku żywności ekologicznej. Niepokojące są fak-
ty, że rynek uznawany za rozwijający się i określany jako niszowy, w analizie sektora produkcji niestety 
wskazuje na tendencje spadkowe zarówno w skali kraju jak i w przypadku województwa uznawanego 
jako jednego z najbardziej znaczących dla tego rynku. Obserwowany od trzech lat spadek liczby gospo-
darstw ekologicznych oraz zmniejszenie skali i wielkości produkcji, nie daje podstaw do optymistycz-
nych prognoz rozwoju tego rynku. Niestety w poszukiwaniach możliwości zbudowania infrastruktury 
tego rynku często pominięci są producenci, którzy poszukując rozwiązań i podejmując próby zwięk-
szenia efektywności gospodarstw dywersyfikują uprawy czy hodowlę, co skutkuje brakiem stabilności 
podaży na tym rynku.

Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się dużym potencjałem w zakresie produkcji 
ekologicznych płodów rolnych. Szanse umożliwiające rozwój rolnictwa ekologicznego w tym wojewódz-
twie, to głównie tworzenie sieci współpracujących gospodarstw tworzących przewagę w negocjacjach 
cen oraz wzrost dochodów ze sprzedaży w porównaniu do produkcji konwencjonalnej. Te działania po-
winny ustabilizować i zwiększyć ofertę produkcji ekologicznej w województwie. Wzrost zainteresowania 
konsumentów żywnością ekologiczną, rozwój eksportu żywności i surowców pochodzących z produkcji 
rolnictwa ekologicznego, to perspektywa, którą powinni wykorzystać producenci i przetwórcy. Koniecz-
na jest zatem współpraca pomiędzy przedstawicielami ogniw w zakresie wsparcia i rozwoju wspólnych 
inicjatyw produkcyjnych, promocyjnych i dystrybucyjnych. Niezbędne jest również dopasowanie infor-
macji do różnych rynków docelowych objętych wspólną marką.

W ocenie perspektyw rozwoju produkcji i rynku żywności ekologicznej konieczny jest monitoring 
produkcji, zbudowanie infrastruktury wspierającej organizację sprzedaży oraz wskazanie rynku docelo-
wego konsumentów tej specyficznej kategorii produktów.
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paCzka od RolnIka, Stowarzyszenie gRupa odRolnIka

To projekt realizowany wyłącznie przez rolników. Rolnicy realizują sprzedaż swoich własnych pro-
duktów pod marką „Odrolnika” i w formie tzw. „Paczki od rolnika”, która polega na tym, że wszyscy 
producenci prowadzą sprzedaż bezpośrednią, a stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA pełni funkcję 
koordynatora zajmując się równocześnie rozwojem projektu i promocją idei sprzedaży bezpośred-
niej. Dzięki temu rolnicy uzyskują zdecydowanie lepszą cenę za swoje produkty zaś konsumenci mają 
dostęp do świeżej, wysokiej jakości żywności wiadomego pochodzenia w znacznie niższej cenie. 
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, które zrzesza rolników 
i producentów z okolic powiatu tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i dąbrowskiego (wojewódz-
two małopolskie), prowadzących w głównej mierze gospodarstwa ekologiczne. W ofercie sprzedaży 
bezpośredniej znajduje się szeroka gama produktów, m.in.: warzywa, owoce i zioła ekologiczne, jaja 
i nabiał, zboża, mąka, fasola „Piękny Jaś”, przetwory czy też rękodzieło. Zamówienia można realizować 
poprzez stronę www.paczkaodrolnika.pl. Zamówione produkty są dostarczane do domu klienta (okolice 
Tarnowa i Krakowa) bądź wysyłane kurierem (tylko w przypadku produktów, które się nie psują). Pro-
dukty można również odebrać osobiście w Centrum Produktu Lokalnego i Regionalnego w Rzuchowej.

wielobranżowe przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe „Vitalis”

Ekofarma Vitalis jest rodzin-
nym gospodarstwem o profilu 
ekologicznej, certyfikowanej 
produkcji roślinnej (65 ha użyt-
ków rolnych) i chowie bydła ras 
mięsnych. Podstawowe stado 
bydła mięsnego liczy 35 matek 
i oparte jest na rasie Limusine 
i Aubrac. Odsady sprzeda-
wane są do dalszego chowu 
i hodowli. Z uwagi na urokli-
wość położenia gospodarstwa 
prowadzona jest pozarolnicza 
działalność gospodarcza zwią-

zana z agroturystyką (WPPHU „Vitalis”). Pensjonat liczy sobie 60 miejsc noclegowych, salę weselną 
na 160 osób i konferencyjną na 30 osób. Na przestrzeni ostatnich 15 lat kierunek działania zmieniał 
się od wielogatunkowej hodowli zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy, konie) i produkcji wę-
dlin metodami tradycyjnymi (działalność marginalna, lokalna i ograniczona) do, na dzień dzisiejszy 
chów bydła ras mięsnych i pensjonat agroturystyczny z restauracją. Domeną gospodarstwa są po-
trawy kuchni staropolskiej przyrządzane w tradycyjny sposób na bazie własnych surowców (wy-
roby wędliniarskie, mięso wołowe, chleb, mleko, jaja, sery kozie, przetwory owocowo-warzywne). 
W dorobku działalności znajdują się doświadczenia w zakresie organizacji na terenie siedliska, m.in. 
warsztatów kulinarnych czy też cyklicznych wydarzeń skierowanych do miłośników i producentów 
żywności „Vitalis Bazar”.
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lokalna grupa działania Stowarzyszenie „południowa warmia”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 
„Południowa Warmia” jest jedną z 11 LGD 
działających na terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego (plus jedna Lokalna Grupa 
Rybacka). LGD są trójsektorowymi stowarzy-
szeniami skupiającymi sektor publiczny (gmi-
ny), gospodarczy (przedsiębiorcy) i społeczny 
(mieszkańcy i organizacje społeczne) w celu 
realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). 

Wszystko to służy rozwojowi szeroko rozumianych obszarów wiejskich (łącznie z miastami do 20 
tys. mieszkańców). Połowa środków na realizację LSR przeznaczona jest na tworzenie i rozwój 
przedsiębiorczości oraz wspieranie wszelkich inicjatyw współpracy. LGD Południowa Warmia działa 
na terenie 8 gmin (Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda i Stawiguda). 
Wśród inicjatyw w zakresie współpracy, promocji lokalnej żywności i rękodzieła organizowano m.in. 
akcje LGD pn. „Śniadania Południowej Warmii”. LGD Południowa Warmia wspiera organizacyjnie 
działalność Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej, a także uczestniczy 
w międzynarodowym projekcie SARURE dotyczącym znalezienia skutecznych form wspierania 
przedsiębiorczości w celu zachowania przedsiębiorczości detalicznej na obszarach wiejskich https://
www.interregeurope.eu/sarure/.

targowisko wiejskie „mój Rynek” w zabytkowej stodole w dywitach

Klimatyczne targowi-
sko wiejskie usytuowa-
ne w zmodernizowa-
nej, drewnianej stodole 
funkcjonuje w Dywitach 
od listopada 2013 roku. 
W każda sobotę w godz. 
8.00-13.00 można w niej 
nabyć żywność od rolni-
ków i lokalnych produ-
centów oraz rękodzieło. 
Zabytkowa stodoła, któ-
ra stoi w centrum wsi, 
została zmodernizowa-
na kompleksowo w spo-
sób godzący tradycyjne 

budownictwo warmińskie i nowoczesność, dzięki dotacji unijnej z programu „Mój Rynek”. Koszt rewitaliza-
cji stodoły to 723 tys. zł, z czego 457 tys. zł to wsparcie unijne, a pozostałe środki stanowią wkład własny 
Gminy. Z zewnątrz to stodoła, w środku hala targowa. Po obu stronach są stoiska, niektóre wyposażone 
w lady chłodnicze, a na środku stoły, gdzie też odbywa się handel. Jest bieżąca woda, toalety. Duże wra-
żenie robi posadzka zrobiona z przeciętych na pół cegieł, ułożonych w tzw. choinkę. W dachu pojawiły się 
okna, dzięki czemu w budynku jest więcej światła. Opłaty za stanowiska handlowe z dostępem do wody 
i prądu lub ławy handlowej są sprzedawane w formie biletów: od 10 do 35 zł za dzień handlowy. Stodoła 
i jej bliskie otoczenie to także miejsce spotkań i integracji mieszkańców. Organizowane są tu imprezy so-
łeckie i gminne np. Święto Warmińskiego Piwowara! (co roku bierze w nim udział 2-3 tys. osób). Moder-
nizacja stodoły na targowisko wiejskie, której projekt wykonał architekt Tomasz Lella zostało zauważone 
w Polsce i wyróżnione w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2013”! Obecnie trwają prace nad 
wykorzystaniem stodoły również w inne dni tygodnia.
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Inkubator przetwórczości „gościniec kuchenny” na warmii

Inicjatywa udostępniania/wynajmu zainteresowa-
nym rolnikom infrastruktury - profesjonalnie wyposa-
żonej przetwórni owocowo-warzywnej, spełniającej 
wszystkie wymogi prawa żywnościowego i budowla-
nego. Odbiorcami usług Inkubatora mogą być rolnicy, 
jednakże najczęściej będą to małe rodzinne gospodar-
stwa rolne, które same nie są w stanie utrzymać się na 
rynku produktów rolnych oraz nie mają środków na 
budowę infrastruktury przetwórczej, czy adaptację 
kuchni, natomiast posiadają sady i uprawiają niewiel-
kie ilości warzyw, znają receptury i mają umiejętności 
gotowania potraw kuchni tradycyjnej.

Dodatkowo, Inkubator może być jednym ze sposobów pomocy lokalnym producentom żywności 
w wejściu na drogę legalnej produkcji i skutecznej sprzedaży, tj. producent żywności nieprzetworzonej 
może sprawdzić swoje umiejętności przetwórcze oraz możliwości i opłacalność wprowadzenia na rynek 
gotowych produktów (opakowanie, etykietowanie, dystrybucja i sprzedaż). Ponadto, Inkubator będzie 
świadczył korzystającym z jego infrastruktury rolnikom usługi szkoleniowe zatrudniając wg. potrzeb 
specjalistów z zakresu doradztwa marketingowego, doradztwa prawnego i księgowo-rachunkowego. 
Działalność Inkubatora przewiduje również realizację przedsięwzięć wspierających podmioty ekonomii 
społecznej. Sprzedażą produktu będzie mógł zająć się wytwórca sam lub sprzedać swoje produkty we 
współpracy poprzez Inkubator. Dzięki temu produkt, który wytworzy będzie najwyższej jakości, powta-
rzalny, właściwie zapakowany, oznakowany i szybko sprzedany.

„polska smakuje”

Zmieniające się preferencje konsu-
mentów w kontekście zdrowego stylu 
życia, rosnąca świadomość zakupowa 
konsumentów, postępująca cyfryzacja 
i informatyzacja społeczeństwa, a także 
kolejne zmiany legislacyjne idące w kie-

runku poprawy jakości produkowanej żywności, wpływają na konieczność podjęcia działań ukierunko-
wanych na wzrost sprzedaży krajowych produktów rolno–spożywczych w Polsce. Opracowana przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Strategia Promocji Żywności” określa jako główną ideę pro-
mowanie polskiej żywności pod wspólną marką „Polska smakuje”. Marką rozpoznawalną, która będzie 
gwarantem najwyższej jakości produktów spożywczych. 

Jednym z działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kierunku promocji żywności tradycyjnej 
i regionalnej jest portal internetowy www.polskasmakuje.pl. Można tu znaleźć produkty żywnościowe 
wysokiej jakości wytwarzane najczęściej tradycyjnymi metodami produkcji, przy wykorzystaniu rodzi-
mych surowców, wyróżniające się cechami jakościowymi i zdrowotnymi oraz specyficznymi walorami 
smakowymi. Dzięki portalowi turyści, jak również lokalni konsumenci czy mieszkańcy większych miast, 
łatwo mogą znaleźć w Internecie wytwórców żywności wysokiej jakości z regionu, w którym aktualnie 
przebywają lub do którego chcą się wybrać.

„Polska smakuje” daje konsumentowi poczucie gwarancji, że żywność wytwarzana w ramach syste-
mów jakości żywności i posiadająca stosowne certyfikaty, uznawane przez MRiRW, spełnia najwyższe 
parametry jakościowe, sanitarne, a także smakowe.
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