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Paweł Piętka – Artagro Polska

SYSTEMY NAWODNIENIOWE W POLSKICH
UWARUNKOWANIACH

W przypadku każdej z upraw, jednym z ważniejszych punktów pozwalających na
prawidłowy rozwój roślin, a tym samym na otrzymanie zadowalającego plonu jest woda.
Woda z dostępem do której rośliny mają coraz większy problem. Rolnicy muszą szukać
rozwiązań, aby zoptymalizować uprawy. Susza na terenie Polski to nie tylko niewielkie opady
lub ich brak w miesiącach wiosennych, to przede wszystkim powtarzające się od kilku lat
„anomalia” klimatyczne. Bezśnieżne zimy skutkują małą ilością wody jaką może zgromadzić
ziemia w okresie roztopów wiosennych, a obserwowany wzrost średnich temperatur
w miesiącach

zimowych dodatkowo negatywnie odbija się na warunkach wodnych

panujących w glebie przyczyniając się do nadmiernego parowania wody. Prowadzi to do
ograniczenia plonowania roślin i negatywnie wpływa na rozwój rolnictwa w Polsce.
W przypadku uprawy ziemniaków najbardziej krytycznym okresem wegetacji jest okres od
zawiązywania pąków kwiatowych do końca kwitnienia. W tym okresie należy kontrolować
wilgotność gleby w redlinach i w przypadku jej zbyt dużego spadku uprawy powinny zostać
nawadniane. Jednak nie każda uprawa, ze względu na koszt czy też położenie może być
sztucznie nawadniana przy użyciu np. deszczowni. Dodatkowo ze względu na rodzaj gleb —
gleby lekkie i przewiewne o małej pojemności wodnej i niskim poziomie próchnicy — samo
deszczowanie bywa niewystarczające. W takim wypadku warto pomyśleć o dodatkowym
wsparciu upraw i sięgnięciu do nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań działających
u źródła… czyli w glebie.
NanoGele - superabsorbenty
Rozwiązaniem takim jest stosowanie w uprawie ziemniaków
superabsorbentów

do

zastosowań

rolniczych.

Superabsorbenty

NanoGeli -

nazywane

również

hydrożelami to polimery posiadające zdolność magazynowania dużych ilości wody w swojej
strukturze. Produkt suchy, krystaliczny i sypki w momencie kontaktu z woda absorbuje ją
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tworząc żelowe przezroczyste kryształy. Z chemicznego punktu widzenia NanoGele firmy
Artagro Polska są polimerem- usieciowanym poliakrylanem potasu – czyli związkiem
o wielkocząsteczkowej budowie. Jednak na rynku pojawiają się również polimery sodowe lub
akrylamidowe - niekorzystne dla środowiska i roślin, dlatego warto przy wyborze produktu
zwrócić uwagę na jego skład i pochodzenie. Dla rolnictwa ważne jest, aby produkty używane
do upraw roślin odznaczały się zdolnością pochłaniania, a następnie oddawania wody
roślinom. Dodatkowo NanoGele muszą być bezpieczne i nietoksyczne zarówno dla uprawy
jaki i późniejszych konsumentów.
Zalety NanoGelu
NanoGel nie jest środkiem nawozowym i bezpośrednio nie dostarcza składników
pokarmowych roślinom. Jednak dzięki swoim właściwościom odgrywają ważną rolę zarówno
w gospodarce wodnej jak i nawozowej. Zastosowany doglebowo NanoGel w uprawie
ziemniaków powoduje zwiększenie pojemności wodnej gleby, a tym samy przyczynia się do
zatrzymania większej jej ilości w profilu glebowym. NanoGel absorbuje wodę z opadów
atmosferycznych i nawodnień. Gromadzi ją w swojej strukturze tworząc „wodne kryształy",
a następnie oddaje ją roślinom. Produkty Artagro Polska wyróżniają się na rynku między
innymi wysoką chłonnością. 1g NanoGelu AgroNanoGel Basic może zmagazynować nawet
do 500 ml wody (parametrem jakościowym dla superabsorbentów jest absorpcja wody
demineralizowanej), jest to jedna z najwyższych chłonności superabsorbentów oferowanych
na rynku polskim a także zagranicznym. Chłonność produktu w glebie ulega obniżeniu, na co
wpływ ma ciężar gleby oraz mikro i makroelementy znajdujące się w roztworze glebowym,
dlatego tak istotnym parametrem jest chłonność wyjściowa superabsorbentu.
Cykl wchłaniania i oddawania wody przez NanoGel może być powtarzany
kilkadziesiąt tysięcy razy. Dzięki czemu dodatkową funkcją NanoGelu jest wpływ na
strukturę gleby np. powstawanie przestworów glebowych w przypadku gleb ciężkich.
Superabsorbent może ograniczyć podlewanie od 20% do nawet 50%, przyczyniając się do
lepszej gospodarki zasobami wodnymi. Zastosowanie w uprawie NanoGelu pozwala uzyskać
wysokie i wyrównane plony szczególnie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
takich jak susza i okresowe braki wody. Dzięki użyciu superabsorbentu jesteśmy w stanie
zatrzymać jednorazowo większe ilości wody w glebie, w porównaniu do jej naturalnej
pojemności wodnej. NanoGel niesie wiele korzyści zarówno ekonomicznych jak
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i środowiskowych. Możliwości absorpcji wody i roztworów glebowych przez superabsorbent
przyczynia się również do ograniczenia wymywania nawozów i strat związanych
z nawożeniem. Dzięki temu pozwala to na redukcje używanych nawozów nawet do 30%.
Superabsorbent chłonąc roztwór glebowy, zatrzymuje w swojej strukturze jony pierwiastków
dostarczanych w nawozie. Wiązanie takich jonów jest tymczasowe, a rośliny łatwo pobierają
je z kryształu co pozwala na lepsze i dłuższe wykorzystanie składników pokarmowych.
Magazyny wody i substancji odżywczych jakim są kryształy superabsorbentu są realną
pomocą, jaką mogą wykorzystać rolnicy w uprawie ziemniaków, szczególnie w okresie zmian
klimatycznych.
Dawki superabsorbenta i uprawa gleby
Użycie NanoGeli to nie tylko uprawy ziemniaków. Superabsorbenty można nazwać
produktami uniwersalnymi - ich zastosowanie jest bardzo szerokie, od upraw hobbistycznych,
po wielkoobszarowe uprawy warzyw, zbóż czy produkcję sadowniczą, szkółkarską i ozdobną.
Dawka superabsorbentu AgroNanoGel Basic wynosi od 50 do 200 kg na ha i zależy przede
wszystkim od gatunku uprawianej rośliny i jej potrzeb wodnych. Kolejnym czynnikiem
dodatkowo określającym dawkę jest rodzaj i jakość gleby. Im większe zapotrzebowanie
wodne roślin oraz im gorsza jakość gleby (gleby lekkie i piaszczyste), tym dawka
superabsorbentu powinna być większa. W każdym typie uprawy możemy uzyskać
polepszenie warunków wodnych w glebie, ograniczenie nawadnia a także poprawę
właściwości

jakościowych

poszczególnych

typów

ziemniaków.

Przykładowo

w doświadczeniu polowym w 2019 r. w województwie wielkopolskim, zastosowanie ANG
Basic w uprawie ziemniaka przemysłowego odmiana Skawa, pozwoliło na zwiększenie
zawartości skrobi względem kontroli z 17,4% do 18,3%. Dodatkowo uzyskano z poletka
z NanoGelem plon o ok. 10-12% większy, a same bulwy ziemniaków były znacznie większe
i lepsze jakościowo. W sezonie 2020 w wielu regionach Polski zwiększenie plonu sięgało 3035%, przy nawet redukcji ilości zużywanej wody nawet o połowę.
Zastosowanie produktu AgroNanoGel Basic wymaga rozsiania go na polu uprawnymi
koniecznie wymieszania z warstwą gleby ok. 20-25 cm przy pomocy dostępnych maszyn
rolniczych np. brony, kultywatora, agregatu uprawowego. W ten sposób produkt
równomiernie rozłoży się w warstwie gleby, gdzie jego działanie jest najefektywniejsze.
Dozowanie NanoGelu możemy prowadzić poprzez rozsianie na całym polu uprawnym np.
przy pomocy rozsiewacza talerzowego, bądź poprzez dozowanie produktu bezpośrednio
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w rzędy podczas wysadzania bulw ziemniaków lub formowania redlin. W przypadku użycia
produktu rzędowo, zalecane jest zmniejszenie dawki o ok. 30%, co wynika z bezpośredniego
podania superabsorbentu w okolice systemu korzeniowego ziemniaków. Dozowanie w rzędy
roślin można wykonać przy użycie np. podsiewacza. Dużą dowolność stanowi również termin
zastosowania produktu. Ze względu na jego właściwości magazynowania wody np.
z roztopów zimowych, korzystne jest zastosowanie dawki w okresie jesiennych uprawek
i przygotowania pola pod sadzenie ziemniaków. Często rolnicy decydują się na podział
dawki i użycie NanoGelu w terminie jesiennym oraz wiosennym, bezpośrednio przed
wysadzaniem ziemniaków lub podczas formowania redlin. Pozwala to dodatkowo
zoptymalizować i rozłożyć działanie superabsorbentu. Również wybór sposobu dozowania
produktu – na całe pole lub w rzędy - będzie determinował czas zastosowania produktu. Jak
widać użycie NanoGelu Basic daje wiele możliwości i nie narzuca sztywnych ram czasowych
czy sposobów dozowania.
Należy jednak pamiętać, że sam produkt jest bardzo silnie higroskopijny i należy
unikać jego rozsiewania w okresie wysokiej wilgotności czy też opadów. Produkt nie zawiera
w sobie żadnych składników odżywczych i mineralnych dla roślin, może być jednak
mieszany z nawozami i w ten sposób dozowany na polu uprawnym. Ze względu na charakter
i właściwości NanoGelu nie zaleca się jego mieszania z nawozami wapniowymi i używania
bezpośrednio po odkwaszaniu gleby. Wynika to z właściwości chemicznych i faktu, iż jony
wapnia silnie ograniczają zdolności sorbcyjne NanoGelu i powodują jego degradacje. Dlatego
zaleca się, aby zabieg odkwaszania gleby oraz zastosowania NanoGelu dzieliło minimum
2 tygodnie.
Mówiąc o NanoGelach należy wspomnieć o okresie ich działania. Superabsorbenty
działają w glebie nawet do 5 lat, przez ten czas chłoną i oddają wodę roślinom, wpływają na
strukturę gleby i wspomagają uprawy kolejno prowadzone na tym samym obszarze. Należy
jednak pamiętać, iż z roku na rok spada efektywność działania, co wiąże się
z biodegradowalnością produktu AgroNanoGel Basic.
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Podsumowanie
Przy wyborze superabsorbentu warto zwrócić uwagę nie tylko na jego cenę, ale przede
wszystkim na jego pochodzenie, posiadane badania, a także cechy jakościowe jakimi się
odznacza. Na rynku polskim dostępne są hydrożele różniące się zarówno parametrami jak
i składem i pochodzeniem. Sprowadzane z zagranicy produkty, dystrybuowane na rynku
polskim, wyróżniają się zazwyczaj bardzo drobnym uziarnieniem i kolorem białym. Często są
to superabsorbenty będące polimerami akrylamidu oraz hydrożele sodowe szybko chłonące
wodę ale niekoniecznie posiadające zdolność jej oddawania. Produkty te głównie używane są
w przemyśle higienicznym, a ich przeniesienie do produkcji rolnej może nie przynieść
zamierzonych efektów. Jedynym w Polsce producentem NanoGeli jest firma Artagro Polska,
działająca w Miechowie, która opracowała technologie produkcji superabsorbentów
dedykowanych zastosowaniom rolniczym. Cechy, jakimi produkty Artagro Polska wyróżniają
się na rynku, to potwierdzone badaniami zewnętrznych laboratoriów, wysoka chłonność, brak
negatywnego wpływu na mikroorganizmy glebowe, oddawanie wody a przede wszystkim,
dopuszczenie do wprowadzenia do obrotu jako środek wspomagający właściwości gleby
wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowo produkty firmy jako
jedyne posiadają potwierdzoną wynikami badań biodegradację co potwierdza ich jakość
i bezpieczeństwo dla środowiska.
Obserwując postępujące z roku na rok zmiany klimatyczne dotykające najmocniej branżę
rolniczą warto rozważyć sięgnięcie po nowe rozwiązania w uprawie roślin. Wzbogacenie
metod upraw i zastosowanie innowacyjnych NanoGeli może pozytywnie wpłynąć na
ograniczenie skutków suszy nie tylko w uprawie ziemniaków.
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Grzegorz Maśloch- Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, SGH
Rafał Czaja – Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

SPÓŁDZIELCZOŚĆ LUB INNE FORMY ORGANIZACJI PRODUCENTÓW
ROLNYCH W ASPEKCIE WZROSTU ICH POZYCJI W ŁAŃCUCHU PRODUKCJI
ŻYWNOŚCI
Spółdzielnie energetyczne to szansa rozwoju dla rolników i społeczności lokalnych
Na podstawie dostępnych danych w Krajowej Rady Spółdzielczej, widać, że rośnie
w Polsce świadomość rolników w zakresie samoorganizowania się w celu sprostania
rosnącym wymogom rynkowym. Dotyczy to w szczególności wielkości oraz jakości
sprzedawanych produktów. W UE już są coraz mocniej podnoszone głosy, że „świat nie może
dłużej być zależny od jednego dominującego modelu biznesu, a gospodarce światowej
niezbędna jest większa różnorodność, zaś spółdzielnie udowodniły swoją zdolność do
odegrania znaczącej roli w tej przemianie”. To stwierdzenie Pauline Green, Prezes
Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, podkreśla rosnącą rolę ruchu spółdzielczego
w przestrzeni gospodarczej, stając się odpowiedzią na zachodzące zmiany.
Jak podkreślają przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, co potwierdzają też
wewnętrzne analizy ekspertów Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Żmijewskiego,
wspólne działanie na rynku, efektywne zarządzanie grupą, jest tutaj gwarantem sukcesu.
Podejście grupowe pozwala na obniżanie kosztów produkcji (zakupy środków produkcji czy
energii elektrycznej po korzystniejszych cenach), a jednocześnie prowadzone działania
marketingowe i sprzedażowe umożliwiają osiągniecie lepszej pozycji biznesowej.
W przestrzeni gospodarczej rola spółdzielni może być istotna w procesie budowania pozycji
producentów rolnych w kontekście wzrostu ich pozycji w łańcuchu produkcji żywności.
Forma ta zapewnia, że każdy z członków spółdzielni, na równi z innymi współwłaścicielami
spółdzielni, ma jeden głos w podejmowaniu decyzji, co w praktyce uniemożliwia dominację
kapitałową jednego lub wielu z członków spółdzielni nad innymi. Forma ta realizuje zasadę
demokratyzacji gospodarki oraz ekonomii uwzgledniającej aspekty społeczne. Doskonale
wiadomo, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością siła głosu poszczególnych
wspólników spółki odpowiada wielkości wniesionego przez nich kapitału do spółki.
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W świecie, w którym jedynym pewnikiem jest zmiana, istotnym staje się więc wprowadzanie
nowatorskich metod w organizacji i zarządzaniu działaniami biznesowymi z uwzględnieniem
wartości i zasad ekonomii społecznej. W ramach zasad mogących budować pozycję
producentów rolnych w łańcuchu produkcji żywności wskazać można za J. Defourny
i P. Develtere:
 nadrzędność świadczenia usług dla członków lub wspólnoty względem zysku,
 autonomiczne zarządzanie,
 demokratyczny proces decyzyjny,
 prymat ludzi i pracy w stosunku do kapitału przy podziale dochodu
pamiętając o silnych lokalnych relacjach i działaniu na rzecz wspólnoty lokalnej.
Istotnymi elementami dla budowania pozycji producentów rolnych w ramach ruchu
spółdzielczego są w szczególności:
 wspólne cele członków organizacji,
 dobrowolne powołanie organizacji przez jej członków,
 swoboda przystąpienia i wystąpienia z organizacji,
 swoboda ustalenia stosunków organizacyjnych oraz treści stosunku członkostwa,
 swoboda podziału kompetencji, wybór i zarządzanie na zasadach demokratycznych.

Pamiętać musimy, że rolnik prowadzący gospodarstwo rolne (niezależnie od jego skali) jest
jednostką/podmiotem, który z uwagi na swoja specyfikę (jednostkowość), może podlegać
bardzo silnemu wpływowi nabywcy, który może dyktować odpowiednie dla niego (nabywcy)
warunki kupna produktu. Zgodnie z badaniami (Boguta, Martynowski) jasnym staje, że
zrzeszanie się rolników w grupy producenckie w celu wspólnej sprzedaży swoich produktów
podnosi w sposób zdecydowany ich siłę konkurencyjną.
Dodatkowo organizowanie się rolników staje się szansą na utrzymanie gospodarstwa rolnego,
jako elementu głównego dochodu na terenach wiejskich, a także zapewnienia uniknięcia tzw.
wykluczenia społecznego.
Spółdzielnie energetyczne
Zmiana paradygmatu w energetyce światowej oznacza stopniowe odejście od energetyki
zcentralizowanej w stronę energetyki rozproszonej, wykorzystującej małe jednostki
9

wytwórcze, będące często własnością społeczności lokalnych czy indywidualnych podmiotów
(rolników) oraz przez nie zarządzane. Na obecnym etapie transformacji energetycznej Polski
i kierunkach związanych z tzw. Green Deal, istotnym staje się znalezienie rozwiązań
organizacyjnych i prawnych, umożliwiających odejście od energetyki będącej domeną
państwa i reprezentowanej przez koncerny czy grupy energetyczne, na rzecz rozwiązań
lokalnych z udziałem rolników.
Istotnym staje się także aktywne (właścicielskie) włączanie w proces transformacji
energetycznej zarówno mieszkańców wsi i małych miast. Obecnie, tradycyjną funkcją
rolnictwa jest produkcja żywności oraz usługi powiązane z tym procesem. W aspekcie
transformacji energetycznej należy jednak spojrzeć na rolnictwo także przez pryzmat
wytwarzania i konsumpcji energii (elektrycznej, cieplnej, chłodu czy paliw). Zauważyć
należy, że rolnictwo w Polsce wytwarza 3% PKB1, a zużywa około 6-7% energii finalnej,
podczas gdy na świecie oraz w Unii Europejskiej zużycie to wynosi około 3% 2. To niestety
ponad dwukrotna różnica, dlatego należy podkreślać rolę energetyki, poprawy efektywności
oraz OŹE na obszarach wiejskich.
Od stopnia efektywności energetyki zależy stan rozwoju społeczno-gospodarczego
każdego regionu. Dynamiczny rozwój technologii, nowych form organizacji, finansowania
czy wpływania na postawy społeczne przyczynia się do kreowania nowych idei i produktów,
które wprowadzane są nie tylko w sektorze energetycznym, ale także w produkcji i usługach
około-energetycznych3.
Spółdzielnie energetyczne jako nowy podmiot na rynku energii
Pojęcie spółdzielni energetycznej zostało zdefiniowane w nowelizacji ustawy o OZE
z dnia 19 lipca 2019 r., gdzie scharakteryzowano spółdzielnie energetyczną jako spółdzielnię
w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 4 lub ustawy z dnia
4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników5.
Przedmiotem działalności spółdzielni energetycznych jest wytwarzanie energii
elektrycznej, biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i zaspokajanie
1 Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2019, s. 12.
2 Efektywna redukcja kosztów energii i poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych dzięki wykorzystaniu
energii z OZE, Instytut Energii Odnawialnej, 2016.
3 G. Maśloch, Uwarunkowania i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, SGH, Warszawa 2018, s.
47.
4 Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210.
5 Dz.U. 2018 poz. 2073.
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zapotrzebowania na energię elektryczną lub biogaz, lub ciepło, członków spółdzielni
energetycznej

przyłączonych

do

zdefiniowanej

obszarowo

sieci

dystrybucyjnej

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej
gazowej, lub sieci ciepłowniczej6.
Spółdzielnia energetyczna jest nową formą prawną umożliwiającą produkcję energii
i dedykowana jest dla osób zamieszkujących i podmiotów funkcjonujących na obszarach
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich7. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego
spółdzielni energetycznych jest odpowiedzią nowy paradygmat energetyki, zgodnie z którym
następuje zmiana modelu funkcjonowania i jej organizacji, a generacja rozproszona odgrywa
coraz większą rolę.
W ustawie o OZE jednoznacznie zdefiniowano warunki niezbędne do założenia
spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich:
 w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej lub na obszarach nie więcej niż
3 tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą.
 działać na terenie jednego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub ciepłowniczej, zaopatrujących w energię
elektryczną, biogaz lub ciepło wytwórców i odbiorców będących członkami tej
spółdzielni, których instalacje są przyłączone do sieci danego operatora lub do danej
sieci ciepłowniczej8.
 obszar działania spółdzielni energetycznej ustala się na podstawie miejsc przyłączenia
wytwórców i odbiorców będących członkami tej spółdzielni do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej9.
Oprócz tego określono maksymalną liczbę członków spółdzielni energetycznych,
która powinna być nie większa niż 1000. W sytuacji, gdy przedmiotem działalności
spółdzielni energetycznych będzie wytwarzanie energii elektrycznej, łączna zainstalowana
moc elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii winna umożliwiać
pokrycie
w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej członków
oraz nie przekraczać 10 MW. Gdy przedmiotem działalności spółdzielni energetycznych

6 Ustawa z dn. 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii, art. 2 ust. 33a. Dz.U. 2015 poz. 478
7 Tamże, art. 38e ust. 1
8 Tamże, art. 38c ust. 1
9 Tamże, art. 38c ust. 2
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będzie ciepło, łączna moc osiągalna cieplna nie powinna przekraczać 30 MW, a gdy biogaz –
roczna wydajność wszystkich instalacji nie może przekraczać 40 mln m3 10.
Spółdzielnia

energetyczna

może

rozpocząć

swoją

działalność

dopiero

po

zamieszczeniu jej danych w wykazie spółdzielni energetycznych. Za prowadzenie
wspomnianego rejestru odpowiedzialny jest Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Nowelizacja ustawy o OZE z lipca 2019 umożliwia
rozliczenie spółdzielni energetycznych na zasadach zbliżonych do rozliczania prosumentów
(system opustów), co jest istotnym elementem budowania konkurencyjności producentów
rolnych, którzy w takich spółdzielniach mogą funkcjonować.
Spółdzielnie energetyczne, będące jedną z form energetyki obywatelskiej, są bardzo
mocno rozpowszechnione w krajach Europy Zachodniej (głownie RFN, Austrii czy Belgii).
Z punktu widzenia interesów społeczności lokalnych, kluczowy staje się aspekt uruchomienia
lokalnego kapitału finansowego i ludzkiego oraz naturalnych zasobów, które w konsekwencji
pozwalają na tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę konkurencyjności regionów.
Zrzeszanie się różnych podmiotów i wspólne działanie w ramach spółdzielni
energetycznych, może przynieść szereg korzyści jej członkom (rolnikom), jak i społeczności
lokalnej.

Budowanie sieciowych powiązań
biznesowych opartych na współpracy

Ochrona środowiska naturalnego - w
tym redukcja niskiej emisji

Bezpieczeństwo dostaw

Nowe możliwości rozwoju

Szanse dla społeczności
lokalnych
wynikające z rozwoju
energetyki
odnawialnej w sposób
zorganizowany spółdzielnie
energetyczne

Poprawa kondycji finansowej
gmin, przedsiębiorstw,
rolników, gospodarstw
domowych

Poprawa jakości życia

Ekologiczny wizerunek

Spółdzielnie energetyczne, działające w interesie członków spółdzielni, umożliwiają
także włączenie wszystkich rodzajów podmiotów na danym terytorium, co przy
10 Tamże, art. 38e ust. 1.
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uporządkowanej prawnej formie organizacyjnej oraz działaniu w oparciu o proste
i demokratyczne zasady może uwalniać także ogromny potencjał tkwiący w społecznościach
mieszkających na danych obszarach wiejskich.
Poza wymiernymi korzyściami finansowymi dla członków spółdzielni, pojawią się
wiele innych szans dla obszarów wiejskich czy gmin miejsko-wiejskich, takich jak np.:
 dywersyfikacja dostępnych na obszarach wiejskich źródeł energii,
 budowanie wzajemnych sieci i powiązań biznesowych i społecznych, które mogą mieć
odzwierciedlenie w innych formach działalności gospodarczej i aktywnościach
społecznych,
 w sposób istotny ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez
redukcje niskiej emisji powstającej w wyniku spalania paliw kopalnych,
 stwarzać nowe miejsca pracy i kreować nowe usługi,
 umożliwiać

zagospodarowanie

nieużytków

czy

stwarzać

nowe

możliwości

produkcyjne.


w istotny sposób przyczyniać się do walki z ubóstwem energetycznym
i wykluczeniem społecznym

Pojawienie się w polskiej przestrzeni gospodarczej i prawnej nowego podmiotu jakim są
spółdzielnie energetyczne stwarza nowe szanse rozwojowe, zwłaszcza dla producentów
rolnych i całych obszarów wiejskich, które w naturalny sposób są predysponowane do ich
organizacji.
Kluczowe w tym zakresie staje się wypracowanie odpowiedniej struktury spółdzielni
z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, tak aby stworzyć wartość dodaną dla jej
członków. Obecnie jesteśmy na etapie „zmiany mentalnej”, tj. budowania dialogu
społecznego i umiejętności współpracy w ramach tzw. energetyki obywatelskiej. To taka
struktura może być szansą dla polskiej wsi. Już na poziomie Komisji Europejskiej
wskazywano niejednokrotnie, że takie inicjatywy pomagają zwiększyć udział energii ze
źródeł odnawialnych, a także wspierają lokalne gromadzenie kapitału.
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Projekt „Spółdzielnie energetyczne – lokalny wymiar transformacji energetycznej
i element budowania społeczno-gospodarczej konkurencyjności rolnictwa i poprawy
jakości życia na obszarach wiejskich”
„Spółdzielnie energetyczne – lokalny wymiar transformacji energetycznej i element
budowania społeczno-gospodarczej konkurencyjności rolnictwa i poprawy jakości życia na
obszarach wiejskich” to projekt objęty w czerwcu br. patronatem honorowym Ministra
Klimatu oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego celem jest określenie społecznogospodarczych uwarunkowań tworzenia spółdzielni energetycznych w Polsce, oraz
wskazanie, że poprzez spółdzielnie energetyczne (obszary wiejskie i miejsko-wiejskie) można
realizować

inwestycje

infrastrukturę

w

energetyczną

energetykę
wzmacniają

rozproszoną,
korzyści

wzmacniając
społeczne

zarówno

(wzrost

lokalną

zamożności

mieszkańców). Istotnym celem projektu jest także uwzględnienie kierunków wskazanych
przez lokalne samorządy (OZE, efektywność energetyczna, gospodarka wodna) jako
pożądanych elementów przy planowanej nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.
Podmiotem realizującym badanie jest Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof.
Krzysztofa Żmijewskiego (zał. w 2006 r. przez prof. Krzysztofa Żmijewskiego).
Stowarzyszenie jest aktywnym propagatorem realizacji inwestycji w zakresie
odnawialnych źródeł energii w strukturze „Spółdzielni energetycznej”.
Stowarzyszenie już z chwilą jego założenia w 2006 r. przez śp. prof. Krzysztofa
Żmijewskiego – wybitnego eksperta w zakresie energetyki, koncertuje swoje działania
w zakresie zwiększenia efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, a w tym
gospodarek lokalnych.

Kontakt:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI IM. PROF. KRZYSZTOFA ŻMIJEWSKIEGO
ul. Krucza 41/43 lok. 68, 00-525 Warszawa
www.stowarzyszenie-zmijewski.pl, www.spoldzielnia-energetyczna.pl

14

Marcin Bańcerowski – VanillaSky

BUDOWANIE MARKI JAKO PODSTAWOWY ELEMENT
SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
KONSUMENT XXI WIEKU

Czy kupujemy produkt, czy emocje? Czym jest marka?
Na pierwsze pytanie odpowiemy sobie na końcu. Odpowiedzi na drugie pytanie będzie
wiele, począwszy od tych teoretycznych, że wg American Marketing Association ”marka to
nazwa, termin, znak, symbol albo kombinacja wszystkich elementów, a jej celem jest
wyróżnienie na rynku danych produktów lub usług” kończąc na opiniach konsumentów. Czy
te odpowiedzi będą związane z tym co czujemy i jak to odbieramy? Marka to emocje
związane z zakupem i użytkowaniem. Czasami marka kojarzy się z prestiżem, który każdy
konsument lubi. Zaufanie jest bardzo ważnym elementem w zawieraniu znajomości.
Nabywanie nowego produktu jest jak nawiązywanie nowej znajomości. Marka to moda, która
kreowana jest społecznie. Jako element społeczeństwa, wspólnoty jesteśmy pod wpływem
mody społecznej. Modna marka zdobywa rzeszę klientów. Marka to wartości z którymi się
utożsamiamy. Wybieramy produkty tej firmy, której wizja i misja jest spójna z naszą. Marka
jest stylem bycia, w którym dobrze się czujemy. W ten sposób teoria marki ujęta została
w emocje.
Marka nie istnieje bez konsumenta, który w XXI wieku jest bardzo świadomy.
Zaczynając od teorii, zakupy to codzienny element naszego życia. Niestety szeroki wybór
towarów, który teoretycznie powinien ułatwiać zakupy, staje się koszmarem naszych czasów.
Gdybyśmy mieli uwzględnić wszystkie atrybuty produktów i porównać ich wzajemne relacje,
a potem ponawiać ten proces przy każdym kolejnym kupowanym produkcie (balsamie do
ciała, żelu pod prysznic itd.), nasz mózg byłby całkowicie przeciążony, a podejmowanie
najprostszych decyzji zajmowałyby nam długie godziny.
Na szczęście natura zabezpieczyła nas przed taką ewentualnością i nasz mózg
większość decyzji podejmuje posługując się tzw. skrzywieniem poznawczym. Wyjaśnijmy
to na przykładzie: dokonując zakupu przykładowego szamponu, zwykle nie analizujemy
każdego produktu po kolei, wybierając naprawdę najlepszą propozycję, tylko upraszczamy
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decyzję, zadając sobie proste pytanie typu: która marka budzi największe zaufanie, którą
określiłbym jako najskuteczniejszą w walce z łupieżem itp. Tym samym dokonujemy wyboru
głównie w oparciu o skojarzenia z daną marką. Na tym polega właśnie siła i potęga marki.
Konsument jest już osobą świadomą i dzięki szerokiemu dostępowi do wiedzy
o produktach, a w szczególności ich opinii bardzo szeroko udostępnianych w sieci
internetowej. Zanim kupi produkt, wie o nim już prawie wszystko. Może sobie nawet
sprawdzić, jak stosuje się ten produkt, gdyż jest mnóstwo publikacji video na popularnych
kanałach socialowych. Cena jest już elementem wtórnym, jeżeli decyduje, to zawsze przy
udziale przynajmniej jednego czynnika, np. wygląd, użyteczność, długość gwarancji. Bardzo
często zdarza się tak, że cena zbyt niska lub nie dopasowana do klasy produktu, powoduje, że
konsument rezygnuje z zakupu. Posłużę się tu przykładem z branży winiarskiej. Wg danych
w 2019 roku spadła o 5% sprzedaż wina w segmencie cenowym 20 zł-30 zł, a jednocześnie
wzrosła o 12% sprzedaż w segmencie 30 zł-50 zł. Zapewne wolumeny sprzedaży
w poszczególnych segmentach się różnią, jednak widać trend. Klienci zaczynają oceniać
wartość produktu poprzez jego cenę. Jeżeli produkty są w podobnej, dostępnej półce cenowej,
prawdopodobnie konsument wybierze produkt delikatnie droższy, oceniając go jako lepszy.
Podobna sytuacja miała miejsce w Czechach. Dwie marki piwa konkurowały ze sobą na
rynku. Pomimo lepszych ocen konsumentów co do jakości, produkt lepszy nie potrafiła
przebić wolumenów sprzedaży konkurencji. Należy zwrócić uwagę, że produkt uznawany za
lepszy przez konsumentów kosztował 28 koron, a ten który miał lepszą sprzedaż kosztował
29 koron. W momencie, gdy marka z ceną 28 koron podwyższyła cenę do 30 koron już
w pierwszym roku zanotowała sprzedaż wyższą niż konkurencja.
To co nabrało tempa w okresie pandemii to miejsce nabywania. Konsumenci
corocznie budowali w sobie zaufanie do zakupów w internecie. Ja to potocznie nazywałem
„efektem Świąt”. Wtedy wartość w sprzedaży w internecie wzrastała i większość klientów
przekonywała się do takich zakupów i zostawała w tym kanale sprzedaży. Zamknięcie
gospodarki, w tym miejsc sprzedaży, poskutkowało tym, że wartość e-commerce w 2020 roku
wzrosła z 50 miliardów złotych do 100 miliardów złotych. Szacuje się, że będzie wzrastać
o 20% rocznie przez najbliższe 5 lat. Szacunki jednak w obecnej sytuacji nie mają żadnych
wartości stałych, bo nie wiadomo jakie będą decyzje gospodarcze w związku z wirusem.
Jedno jest pewne, może być tylko więcej.
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To co przyspieszyło w związku z zagrożeniem epidemiologicznym to preferencje
konsumentów co do zakupów. Coraz więcej kupujemy lokalnie. To wynik naszego
przekonania, że to co blisko z wiadomego źródła jest pewniejsze. Dodatkowo wystąpił
element utożsamiania się lokalnego i pomocy lokalnym producentom. Ekologia w XXI wieku
stała się ważnym argumentem w decyzjach zakupowych. Marki, które w swojej strategii
miały ekologię systematycznie zdobywały sobie sympatię konsumentów. W 2020 roku
masowo zrozumieliśmy, że jeżeli chcemy żyć na przyjaznej planecie, to potrzebujemy zadbać
o nią. Dlatego w swoich decyzjach zakupowych zwracamy dużą uwagę na proces
wytworzenia i pakowania produktu.
Opakowanie to ważny element każdego produktu. To ono jest pierwszym kontaktem
z konsumentem i decyduje o tym, czy nawiążemy współpracę. Poza szatą graficzną i ekologią
w 2020 roku dołączył kolejny ważny element. Jest to sterylność. Zagrożenie
epidemiologiczne skierowało uwagę kupujących na sposób obróbki produktów, ich
pakowania oraz dostarczania. Warto mieć to na uwadze przy promocji swoich produktów
i budowania marki.
Mam tę przyjemność, że mogę opowiadać o marce, którą buduję z moim zaufanym zespołem.
Połączyłem pasję do marketingu i komunikacji z pasją do tworzenia wina. Tak powstała
marka DiWine, połączenie słów Divine (Niebiański) i Wine (Wino).
Fundamentem marki DiWine są wartości takie jak:
 Patriotyzm: promujemy polskich rolników i sadowników. Współpracujemy z polskimi
producentami, aby wzmocnić polską gospodarkę.
 Zaufanie: dotrzymujemy słowa produkując wino najwyższej jakości w oparciu
o starannie wypracowaną recepturę.
 Dbałość o środowisko i zdrowie: kierujemy się zasadą ekologii i zdrowego
odżywania.
Wino produkowałem dla znajomych od 7 lat, marketingiem zajmuje się od 15 lat. To
połączenie oraz umiejętności projektowe, spowodowały, że powstał plan wdrożenia marki
win owocowych w Polsce. To co tworzymy jest spójne z naszymi wartościami, dobieramy też
takich ludzi do tego projektu.
Założyliśmy sobie 5 podstawowych kroków:
1. Od owocu do produktu
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2. Personalizacja produktu
3. Wtajemniczenie w proces tworzenia
4. Aktywizacja w social media - wpływ na markę
5. Rozbudowa bazy produktowej
Krok pierwszy zrealizowaliśmy w ten sposób, że nagraliśmy dojrzewanie owoców, proces
zbioru i proces przetworzenia. Ten zabieg daje nam wiarygodność, jako producenta zdrowej
żywności. Wpasowaliśmy się też w popularny trend content marketingu. Edukujemy naszych
odbiorców, przyszłych klientów, jak wygląda proces wzrostu, zbioru i przetworzenia
produktu. Celem pośrednim działania jest zbudowanie potrzeby wśród konsumentów na
produkty z owoców z wiadomego pochodzenia. To wsparcie dla lokalnych producentów
rolnych.
Krok drugi zrealizowaliśmy przez pokazywanie ludzi, którzy tworzą nasz produkt w każdym
detalu. DiWine to ludzie, którzy go tworzą. Dbamy o to, żeby każda z osób była pokazana
w procesie. Z dbałością dobieramy osoby do współpracy. Misja i wizja DiWine, to misja
i wizja ludzi tworzących naszą markę.
Krok trzeci zrealizowaliśmy w ten sposób, że nagrywamy każdy proces tworzenia lokalu
winiarni, wina, pralin, butelki, opakowań. Nasi przyszli klienci są bardzo blisko całego
procesu, czują się tak, jakby to oni z nami budowali naszą markę. To ważne w kontekście
budowania zaufania do powstającej marki oraz w kontekście związania klienta z produktem
w przyszłości.
Działania powiązania klienta z produktem kontynuujemy w kroku czwartym. Poprzez social
media pytamy o wsparcie w procesie decyzyjnym. Tak wybieraliśmy ostateczny kształt
logotypu, czy kolor etykiety.
Krok piąty to rozbudowa bazy produktowej. Chcemy, żeby DiWine to był styl bycia, żeby to
była moda. Dlatego już teraz uruchomiliśmy produkcję pralin z wina owocowego, które
pięknie się komponują z naszym winem. W przyszłości przygotujemy zestawy z kieliszkami
z czekolady oraz grzane wino z czarnej porzeczki. Pomimo, że planujemy te dwa produkty
wprowadzić w sezonie 2021/2022 to już teraz budujemy zainteresowanie produktem.
Równolegle przygotowujemy część modową, koszulki, opaski, kieliszki czy breloki z logiem
DiWine Fashion.
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Celem tych wszystkich działań jest zbudowanie mocnej grupy zakupowej naszych produktów.
Dla nas produkcja jest tak samo ważna jak sprzedaż. Dlatego wykonujemy działania, które
mają na celu przygotować nas optymalnie do tego procesu. To co konsument widzi jako
pierwsze to opakowanie. Składa się na to szata graficzna butelki, jej kształt oraz
wykończenia. Zanim jednak zobaczy butelkę, to w przypadku przesyłki, pierwszym
kontaktem z naszą marką będzie opakowanie wysyłkowe produktu. Dlatego dbamy o każdy
szczegół.
Bardzo dobrym kierunkiem w rozszerzaniu zasięgów są kooperacje. Dzięki temu
kooperanci wymieniają się grupami zakupowymi. My już współpracujemy z firmami
Manufaktura Czekolady u Dziwisza z Kazimierza Dolnego i rodzinnej firmy Polska Róża z
okolic Warszawy. To początek naszych działań kooperacyjnych. Kolejnych partnerów
pozyskujemy w ramach naszego projektu kulinarnego. Tworzymy potrawy do wina DiWine
z wykorzystaniem produktów od lokalnych producentów.
To co będzie ważne w sprzedaży to portal sprzedażowy, który powinien sprawnie
przeprowadzać klienta przez proces zakupowy. Powinien dostarczać nam informacji odnośnie
czasu spędzonego przez klienta na naszej stronie, sugerować mu zakupy oraz sprawnie
przeprowadzać komunikację zakupową i po zakupową. Zadowolony klient jest najlepszym
ambasadorem marki, wróci i jeszcze zabierze ze sobą znajomych. Obecne nasze działania
przygotowują nas do tego, żeby jak największa liczba konsumentów była zainteresowana
odwiedzeniem naszej strony. To praktyka stosowana przez duże marki, informacje
o produkcie pojawiają się na minimum rok przed jego debiutem na rynku.
Działania, które przedstawiłem powyżej przygotowują nas do efektywnego wejścia na
rynek. Chcemy budować markę na rynek Polski, myślimy też o rynkach zagranicznych.
Dlatego nazwa naszego produktu ma brzmienie międzynarodowe.
Kupujemy produkt czy kupujemy emocje? Ja mam swoje zdanie na ten temat. Mam nadzieję,
że po tym artykule Państwo mają swoją odpowiedź. Życzę powodzenia w budowaniu
obecnych i przyszłych marek!
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Julian Ćmikiewicz – Digital Crops

ZIEMNIAK – DOBRY DLA NAS I DLA PLANETY.
ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO JAKO WAŻNY ELEMENT OCHRONY
ŚRODOWISKA W DOBIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH

Po

pierwsze

wątpliwości

rozwiejmy

–

rolnictwo

zrównoważone to nie jest rolnictwo
ekologiczne!
zrównoważone

Rolnictwo
dla

wielu

producentów jest nieznane lub źle
rozumiane. Bardzo częsty błąd to
uznawanie tych dwóch technologii
uprawy za to samo. Podstawową
zasadą dotyczącą rolnictwa ekologicznego jest brak obecności lub
bardzo mały wpływ syntetycznych
środków

ochrony

roślin

lub

nawozów sztucznych. Natomiast rolnictwo zrównoważone korzysta bez przeszkód z tych
produktów. Głównym założeniem tego sposobu uprawy jest korzystanie z środków produkcji
mądrze,
z troską o środowisko, produkując przy tym bezpieczną żywność o wysokiej jakości
i walorach zdrowotnych. Cechuje się przy tym zasadami bioróżnorodności, troski o żyzność
gleby, ale także efektywności produkcji, zapewniając godziwy dochód dla rolnika. Rolnictwo
zrównoważone pozwala prowadzić produkcję w dużej skali, natomiast w rolnictwie
ekologicznym wysokie koszty produkcji uniemożliwiają wyspecjalizowaną produkcję
w innych gospodarstwach niż mało i średnio obszarowe. Mniejsza wydajność rolnictwa
ekologicznego również nie jest w stanie zaspokoić potrzeb rynkowych na żywność.
Dbać o glebę w myśl zrównoważonego rolnictwa można na kilka sposobów.
Pierwszym z nich jest zmianowanie upraw. Poprawia ono żyzność oraz zwiększa opłacalność
produkcji. Ogranicza w sposób naturalny gromadzenie się szkodników i chorób
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zużycie środków ochrony roślin, paliwa i czasu, więc koszty produkcji spadają. Przeciwdziała
również gromadzeniu się pozostałości po środkach ochrony w glebie, co zmniejsza wpływ na
środowisko naturalne.
Inny aspekt to nawożenie upraw w takiej ilości, jaka jest potrzebna. Konwencjonalne
uprawy są często nawożone z zapasem, zbyt dużą dawką nawozu. Gleba często nie potrafi
zatrzymać takiej ilości makroelementów, co prowadzi do ich wymywania. Nawozy
przedostają się do wód gruntowych co jest uważane za rolnicze zanieczyszczanie środowiska.
Sposobem na to jest precyzyjne dawkowanie nawozu tam gdzie jest to potrzebne. Aby dobrze
dobierać ilości nawozu należy glebę poddawać analizie chemicznej, badać jej strukturę,
obserwować rozwój roślin. Pomocne są tu nowe technologie jak obrazowanie satelitarne oraz
obserwacja kondycji uprawy korzystając z zdjęć lotniczych wykonanych przez obloty
dronem. Wiele informacji niosą z sobą mapy plonu, pokazując obszary o gorszym bądź
lepszym plonowaniu. Aplikacje do zarządzania gospodarstwem rolnym jak np.: FarmCloud,
umożliwią pozyskanie tych danych oraz ich obróbkę oraz sporządzenie bilansu nawożenia. Te
źródła umożliwiają sporządzenie precyzyjnej mapy nawożenia, co również wpływa na
mniejsze zużycie drogich nawozów i oszczędności finansowe.
Kolejnym ze sposobów jest utrzymywanie gleby stale pod okrywą roślinną. Zmniejsza
to erozję oraz ogranicza presję chwastów. Rośliny okrywowe wprowadzają duże ilości masy
organicznej do gleby, poprawiając żyzność oraz stosunki powietrzno-wodne.
Znakomitym sposobem dbania o glebę i środowisko w myśl zrównoważonego
rolnictwa są uproszczenia w uprawie i przechodzenie na systemy bezorkowe. Dowiedziono,
że w bezorkowych systemach uprawy zmniejsza się erozja powietrzna i wodna gleby,
poprawia się chłonność gleby, oraz mikroorganizmy glebowe występują w większej ilości.
Znaczącym jest tutaj również czynnik ekonomiczny, ponieważ na uprawę potrzeba spalić
mniej paliwa i praca zajmuje mniej czasu, a więc maleją koszty oraz wywierany jest mniejszy
wpływ na otoczenie. Jeśli ciągnik jest wyposażony w urządzenia monitorujące parametry
pracy, oprogramowanie do zarządzana gospodarstwem może jasno i dobitnie pokazać różnice
w kosztach, raportując na przykład o zużyciu paliwa.
Mając na uwadze dbałość o środowisko, również walka ze szkodnikami i chorobami
może być prowadzona w bardziej racjonalny sposób. Wykonanie oprysków oraz innych
działań zapobiegawczych w idealnym momencie zwiększa skuteczność, oraz powoduje
zmniejszenie całkowitej ilości zabiegów potrzebnych do wykonania. Dzięki informacjom
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z czujników oraz algorytmom sztucznej inteligencji można ostrzec o zagrożeniu
biologicznym i pomóc wybrać optymalną dawkę środka ochrony roślin i termin wykonania
zabiegu. Rozwiązanie to, poza dbałością o środowisko powoduje zmniejszenie kosztów
uprawy i mniej chemii w żywności.
Odpowiednie gospodarowanie wodą to również jedno z założeń zrównoważonego
rolnictwa. Unikanie przesuszania gleby, jak również odpowiednie nawadnianie w momencie
gdy robi się sucho i przerwanie go w momencie osiągnięcia optymalnej wilgotności
oszczędza wodę, której nie mamy dużo, znacznie zwiększa plony oraz ogranicza koszty.
Automatyczne sensory nawodnienia gleby i automatyczne stacje meteorologiczne pozwalają
na zdalne monitorowanie sytuacji polowej i wsparcie w podejmowanie decyzji o nawadnianiu
w najlepszym momencie.
Wprowadzając formę rolnictwa zrównoważonego dbamy jednocześnie o finanse
gospodarstwa, środowisko, ekonomię produkcji, jak również o kwestie społeczne.
Wprowadzanie krótkich łańcuchów dostaw zbliża konsumenta i producenta, zapewniając dla
konsumenta dowód pochodzenia jak również znajomość metod produkcji, a dla rolnika
dodatkowy rynek zbytu. Rolnictwo zrównoważone jest także mocno promowane przez Unię
Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
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SYSTEMY JAKOŚCI JAKO PODSTAWOWY ELEMENT W BUDOWIE
MARKI I WZROSTU PRZYCHODÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ
SYSTEMY JAKOŚCI JAKO PODSTAWOWY ELEMENT W BUDOWIE
MARKI I WZROSTU PRZYCHODÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ
Systemy jakości certyfikowane w Polsce związane z bezpieczeństwem zdrowotnym
i jakością żywności
Systemy jakości certyfikowane w Polsce związane z bezpieczeństwem zdrowotnym
i jakością żywności


GLOBALG.A.P. System zapewnienia
 wymagania sieci handlu detalicznego
GLOBALG.A.P. System zapewnienia
wymagania sieci handlu detalicznego

bezpieczeństwa

żywności

spełanijący

bezpieczeństwa

żywności

spełanijący


PRODUKCJA EKOLOGICZNA. System zarządzania gospodarstwem i produkcji
 żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień
PRODUKCJA
EKOLOGICZNA.
różnorodności biologicznej,
ochronęSystem
zasobówzarządzania
naturalnychgospodarstwem i produkcji
żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień
różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych

INTEGROWANA PRODUKCJA. System integrowanej ochrony roślin oraz
 wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu,
INTEGROWANA
PRODUKCJA.
integrowanej
ochronyśrodowiska
roślin oraz
szczególnym uwzględnieniem
zdrowiaSystem
ludzi i zwierząt
oraz ochrony
wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu,
szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska

z
ze
z
ze


QUALITY STANDARD Niemiecki standard zapewniania jakości od pola do stołu  QS Qualitat und Sicherheit GmbH
QUALITY STANDARD Niemiecki standard zapewniania jakości od pola do stołu QS Qualitat und Sicherheit GmbH
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ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO SAI –FSA Farm Sustainability Assessment
Platforma SAI została utworzona w 2002 roku przez przemysł spożywczy w celu
wspierania rozwoju zrównoważonego rolnictwa na całym świecie


ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO PFA – LOCALG.A.P. System jakości
opracowany przez FOODPLUS na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego żywości oraz
zrównoważonego rolnictwa


RED TRACTOR Brytyjski system integrowanej ochrony roślin oraz
z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze
szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska
Systemy jakości certyfikowane w Polsce związane z jakością żywności pochodzenia
zwierzęcego


QMP (Quality Meat Program) To uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
krajowy system jakości żywności. QMP certyfikuje praktycznie cały proces produkcji
mięsa wołowego


PQS (Pork Quality System) jest kompleksowym systemem produkcji wieprzowiny
wysokiej jakości. Jego celem jest produkcja chudego, nieprzetłuszczonego mięsa
wieprzowego, przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców
parametrów jakości mięsa
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QAFP (Quality Assurance for Food Products) System Gwarantowanej Jakości
Żywności –– został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów
i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa
funkcjonujące w branży mięsnej.


Standard "bez GMO„ Standard PIM „bez GMO” jest pierwszym tak kompleksowym,
krajowym zbiorem zasad określającym wymagania w obszarze znakowania
produktów wolnych od GMO, definiującym również wymagania dla zakładu
mleczarskiego czy gospodarstwa
Biorąc pod uwagę zakres rozróżniamy systemy jakości i bezpieczeństwa żywności
dedykowane dla przemysłu spożywczego i są to BRC , IFS, FSSC 22000, ISO 22000 oraz dla
rolnictwa i są to GLOBALG.A.P., Integrowana Produkcja, Produkcja Ekologiczna. Certyfikat
GLOBALG.A.P. został uznany przez międzynarodową jednostkę GFSI za standard
spełniający jej wymagania w zakresie produkcji pierwotnej
Certyfikaty przyznawane są na okres 1 roku przez jedną z akredytowanych,
prywatnych jednostek certyfikujących na podstawie przeprowadzonego audytu na zgodność
z wymaganiami prawnymi lub dokumentami normatywnymi właścicieli certyfikatów.
Certyfikaty systemów jakości w rolnictwie wymagają przeprowadzania badań w niezależnych
o akredytowanych laboratoriach i są to nadania na pozostałości środków ochrony roślin w
certyfikowanych produktach, badania wody oraz gleby.
Najwięcej certyfikatów zostało wydanych w zakresie produkcji ekologicznej ok. 3
mln. certyfikatów na całym świcie, zaś w zakresie GLOBALG.A.P. ponad 200 tys., certyfikat
GLOBALG.A.P. obejmuje największy wolumen upraw.
Standard GLOBALG.A.P. posiada również dodatkowy moduł socjalny nazwany GRASP.
Moduł zawiera następujące obszary z zakresu spraw pracowniczych:
weryfikacja spełnienie wymagań prawnych w zakresie prawa pracy (warunki
zatrudniania, ewidencja czasu pracy, wypłaty, nadgodziny, płaca minimalna,
zatrudnianie niepełnoletnich, przerwy w pracy)
konieczność powołania w gospodarstwie przedstawiciela pracowników
skrzynka skarg i sugestii w celu ułatwienia komunikacji z pracownikami
zatwierdzenie i postępowanie zgodnie z polityką dobrych praktyk socjalnych
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organizowanie udokumentowanych spotkań z pracownikami w celu omawiania spraw
pracowniczych
łatwy dostęp dla pracowników do informacji w zakresie prawa pracy
wywiad z pracownikiem podczas audytu
Standard GLOBALG.A.P. ma konstrukcję modułową i swoimi wymaganiami uprawy,
produkcję akwakultury jak i produkcję zwierzęcą certyfikuje się w Polsce w oparciu o opcję
1 - certyfikacja indywidualna oraz opcję 2 - certyfikacja grupowa.
Korzyści płynące z posiadania międzynarodowych systemów jakości
i bezpieczeństwa żywności.
Są to:
spełnienie wymagań klientów
ograniczenie liczby audytów, wizyt klientowskich
uzyskanie wyższych cen sprzedaży
pozyskanie dodatkowych środków z funduszy UE
pozyskanie nowych rynków zbytu
zdobycie przewagi konkurencyjnej
uzyskanie dowodu zgodności procesu produkcji z międzynarodowymi standardami
gwarancja wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów
uzyskanie udokumentowanego potwierdzenia prowadzenia procesu produkcji zgodnie
z wymaganiami prawnymi i założeniami Dobrych Praktyk Rolniczych
 obniżenie kosztów produkcji, co skutkuje optymalizacją produkcji
 minimalizacja szkodliwego wpływu na środowisko poprzez dbałość o naturę
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